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بپردازد و محصول خود را به   ی خواهد به جذب مشتر یکه م  یهر کسب و کار 

  د یبا یوکار داشته باشد. هر کسب یی آشنا ی به خوب ی ابیبا بازار د یفروش برساند، با

ست  صورت ا  ن یکند، چون فقط در ا دای خود پ ی را برا ی ابی بازار   یروش ها  نی بهتر

شما را با تمام    میخواه یم طلب م نی دهد. در ا ش یفروش خود را افزا  تواندیکه م

تا بسته به نوع کسب   م یآشنا کن  یابی بازار  یها ک یفنون و تکن  ،یابیبازار  یروش ها

 .دیها را انتخاب کن ن یآن ها بهتر   نی و کارتان از ب

 

و نحوه استفاده از    ی اب ی بازار  ی روش ها 

 آن ها 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 یابیبازار یها و روش ها کیتکن فیتعر

  ای  د یکسب و کار جد جادیا  یاست که برا ی هر کار  ی ابیساده، روش بازار  انی ب به

در   ی ابیبازار ی هاکی . تکندیده  یشدن شرکت خود انجام م دهی شهرت و د  شی افزا

هدف قرار    یبرا ییروش ها  ی عنیها هستند، فرصت  نی ا  جادی وهله اول در مورد ا

که   یی و پرورش سرنخ ها د یساختن برند شما و تول دوارکننده،یام  یدادن بازارها

با    ییقبل از آشنا  کنمیم شنهاد یشوند. پ  یم شتر ی و سود ب عتر یباعث رشد سر

  یراهکارها  رای ز   د،یرا بخوان  یابیابتدا مقاله انواع بازار   ،یابیبازار  یروش ها

 .هستند  نگیمجموعه انواع مارکت ر یز ی ابیبازار

 

وجود دارد.   ن یو هم آفل  ن یهم به صورت آنل  یمختلف یابیبازار  یها روش 

  ی و مکالمه ها ی ساز شبکه  ،یتجار  یها شگاهی شامل نما  نی آفل  یاصل ی هانمونه

  یشرکت، تلش ها  ک ی  تی شامل وب سا  ی دیکل نی آنل  یها کی است. تکن یحضور 

 .است یت صنع ینارهایو وب (SEO) موتور جستجو یساز   نهیبه ی مداوم برا

 

که   دهند یامکان را م ن یبه شما ا ن ی و آفل نی آنل  یابی بازار  یها کیمجموع، تکن در 

  ن یو آفل یسنت  یها. شبکهدیکن دا یپ یدر هر کجا که هستند دسترس ان ی به مشتر

روزها روابط    نی بوده است، اما ا یااز صنعت خدمات حرفه یبخش مهم   یمدت ی برا

 .ردیگیشکل م  نی نکدیمانند ل یاجتماع  یهارسانه ق یاز طر شتر یو ب  شتر یب ی اتیح
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 و فروش  یاب یبازار ییاجرا یروش ها یمعرف

و   د ی. ترس را کنار بگذار دی کردن باش  سک ی اهل ر  د یبا تیبه موفق ی ابیدست ی برا

  ی . اما قبل از هر اقدامدیکن یو محصول خود را به مردم معرف د یوارد بازار شو

بازار بازار   قاتیو سپس با انجام تحق دی موفق آشنا شو یابیبازار  یروش هابا   د یبا

روش های بازاریابی مناسب را   بازار، . سپس با توجه به نوع  دیکن دایهدف را پ

 .دیاجرا کن

 

 جذاب  ی اب یبازار  ی کردن، از روش ها   یی داستان سرا .1

استفاده از داستان   ی و فروش جهت جذب مشتر ی ابی بازار  یاز روش ها یکی

کمک   را ی توجه مخاطبان هستند ز  ش یافزا  یها عامل اصلباشد. داستان ی م ییسرا

تر به مخاطب منتقل  تر و واضحشما شفاف  امیارتباط، پ  یهنگام برقرار  کنندیم

  د یتا بتوان کندیم ک کم ی به خوب STORY TELLING همان ا ی یی شود. داستان سرا

تا به فکر فرو برود و   د یکن ری ز، توجه، احساسات، حواس و ذهن او را درگتمرک

  ن ی محصوالت و خدمات خود را به بهتر  دیتوانیم ن یح  نیهمراه شما بماند. در هم

 .اقدام موردنظر شما را انجام دهند  تی تا در نها  دیکن ی کرده و کار  یشکل معرف

 

از   د یو تمج فی به سراغ تعر م یمحصول خودتان مستق یکه اگر در معرف د یکن تصور 

  ی اگر داستان کوتاه  ی. ولدی نکرده ا ر یاز مخاطب را درگ  ی حس چ یه د،ی آن برو

را رفع کرده،   یکمک کرده و مشکل یکه در آن محصول شما به کس د یکن فی تعر

روش    تی او و موفق د یخر ال و احتم  دیکن  یبرقرار م  یارتباط بهتر  یآنگاه با مشتر

 .شود یم  شتر یشما ب  ی ابیازارب
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 :صورت نقل گردد  ن ی مثبت باشد و به ا جه ینت ی کوتاه، جذاب و دارا دیبا  داستان 

 

 .شرکت شما است ی دیمحصول تول ازمندیکه ن یمشتر کی

 .شود ی که کرده ناگهان با شما آشنا م یقاتیاز پرس و جو و تحق پس

 .دیکن  یم یمعرف یرا به و  شی محصول خو شما 

 .است  یو  از یمورد ن یشما همان کاال  محصول 

  ار یرا بس  یموضوع و ن ی شود و ا یکرده و مشکلش حل م  یدار یرا خر   محصول 

 .کند یخوشحال م

 ی در مورد مشتر  ق ی تحق  .2

باشد.   یم ی شناخت مشتر  یابیفروش در بازار   یها کیتکن  نی تر ی از اساس  یکی

ها را جذب کرد، منجر   ی کاال پس از آنکه مشتر ت یو کم تیفیدرست است که ک ن یا

بلکه    ستیمسائل ن ن ی شود. اما ارزش و اعتبار محصول شما به ا  یم ی و یدار ی به پا

و   دهیشما اعتبار بخش  بهاست که  یمشتر  نی است. ا انتان یارزش شما به مشتر

 .شود ی سبب رونق کسب و کار شما م

 

 کسب و کار انی : شناخت انواع مشتردی بخوان شتریب

 

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 ان یاز نقطه نظرات مثبت مشتر   یر ی بهره گ  .3

جهت فروش محصول بهره برده   ی است که از خود مشتر  نیا   یابی راه بازار   نی بهتر

  انی که با ب دیخود تعامل کن یفعل  انیبا مشتر یصورت که به گونه ا ن یشود. به ا

و   ت یفیک بهبود  در را   شما   …و   د یمحصول، نحوه خر تیفینظر خود در رابطه با ک 

  ری به دو صورت امکان پذ یترکند. بهره بردن از مش یار ی  ینحوه خدمات رسان

 :است

 

  ان یکه اگر مشتر  دیرا فراهم کن ی طیروش شما شرا  نی : در امیمستق روش 

از    ای کسب کنند و  ازی کنند، امت ی معرف گرانیمحصوالت و خدمات شما را به د 

است که از   ی ابی بازار   یروش ها  نی از بهتر ی کی نی بهره مند شوند. ا ژهی و فات یتخف

 .بهره برده شود  یبعد یها ی جهت جذب مشتر ی خود مشتر

  ن ی. به ا دیکن جادیتعامل ا  ی با مشتر  دیروش شما با   نی : در امیمستق ری غ روش 

  ان ی از مشتر  د،یداشته باش  ی خود صفحه ا یبرا ی اجتماع  یصورت که در شبکه ها

از   د یکار با نی ا یبه شما اعلم کنند. برا  د یکه نظرات خود را پس از خر د یبخواه

  یی به تعامل و پاسخ گو بی ترغ زی ن ی تا مشتر د یمتن مثبت و جذاب استفاده کن کی

 .شود

 

 

 بالقوه   ی مشتر   ی فعل   یها  ت یموقع   دنی به چالش کش  .4

  ی مشتر ت یموقع  دنیو فروش به چالش کش ی ابیبازار ی راهکارها  نی جمله بهتر از

انجام ندهد.   د یخر ی که مدت دی فعال داشته باش  ی مشتر کی شما   د یباشد. شا یم
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باعث جذب   ب،یگسترده شرکت رق  غاتیکه تبل دیفکر کن  نی ممکن است شما به ا

موضوع را   ن یا  اکه شم  ستی شده باشد. الزم ن  یشما به سمت محصول و ی مشتر

از   گر یافتاده که د  ی مشتر یبرا ی واقعا چه اتفاق د یدان ی. شما که نمدیکن یریگیپ

خود را   ت یبخواهد موقع یکه مشتر دی کن یکار  د یبا ن یکند. بنابرا  ینم  دیشما خر 

منحصر به فرد   یها یژگی و ف یکه با تعر  ست ین ی از یکار هم ن  نی ا  یدهد. برا ر ییتغ

احساس به    دیبلکه با  د،یکن د یبه خر بی را ترغ ی مشترخدمات خود  ا یمحصول و 

  ی ابیبازار کیاز تکن د یتوان ی کار م ن یا  ی . برادیینما جاد یا یرا در و   ت یوضع ر ییتغ

 .دیاستفاده کن یعصب

 

 جهت تعامل   یمشتر   بیترغ  .5

جهت تعامل   ی مشتر بی روش ها ترغ  نی از ا یکیمتنوع است.   یابیبازار  یها روش 

و محصول   دیکن ی ابی بازار  د یخواه یبار است که م ن یکه اول  یباشد. در صورت یم

را    یکه حتما مشتر  ست ی ن ازی کار ن نی ا یبرا  د،یکن ی معرف یخود را به مشتر یدیتول

  یو ی از حس کنجکاو د یتوان یم کهبل د،یکن ی معرف یو محصول را به و د یکن دایپ

کرده   دیتول  دیمحصول جد کی که شرکت شما  ینمونه در صورت ی . برادیبهره ببر 

بالقوه به   انی و پس از جذب مشتر د یینما  جادیا  یشبکه اجتماع  کی  دی توان یاست، م

 .را حدس بزند  دیمحصول جد  یها یژگی که و دیبخواه یصفحه تان از و

 

 موفق   یاب یبازار   یاز روش ها  ، ی شخص   ی برندساز  .6

  یمحصول است. برندساز  یشخص یبرندساز یابی بازار   نینو   یجمله روش ها از

منظور   نی ا  یشود، برا  یم ی است که سبب جذب مشتر یلی دال ن یاز مهم تر یکی

  د یتا بتوان  دیی و فروش محصول شرکت نما ی برندساز  یدر دوره ها د یتوان یشما م

  افت ی در   یمشاوره برندساز  نکهیا  ای و  دیکن جاد یخود ا یبرند قدرتمند برا   کی
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جذاب   ی کسب و کار خود، نام و شعار  یبرا   دیبا  ی مراحل برندساز  نی . در اولدیکن

 .دیکن یخود را به مخاطب هدف معرف یغات یتبل یها ن یو سپس با کمپ د یانتخاب کن

 

 ی مشتر   ی ها   یشناخت علقه مند  .7

را با پرس و جو از خودش    یاست که علقه مشتر  نی ا یاب ی روش بازار   نی هتر

.  دیی نما  یبالقوه و دائم  یمشتر ک یبه    لیمحصول نظر، او را تبد  جاد یو با ا د یبشناس 

در حال   یکه با مشتر ی . زمانستین یکار آسان  ی و قیو شناخت عل ی درک مشتر

کار هم   ن یالزمه ا   د، ییجاد نمایکردن را ا د یاحساس خر  ی در و د یبا دی مکالمه هست

 .باشد یم ح یصح ییارائه راهنما 

آن    یرا مطرح و پاسخ ها  یسواالت احتمال  د،یشو   یاز آنکه وارد ارتباط با مشتر قبل 

کار هم انجام   ن یالزمه ا   د،یری بگ اد ی را   یارتباط با مشتر  ی. روش هادیابیرا ب

 .است  ی الزم در رابطه با ارتباط با مشتر قات یتحق

 

داشته   ییاعتماد به نفس باال   دی ابتدا با  یداشتن قدرت ارتباط باال با مشتر ی برا

است.    یبا مشتر یاستفاده از زبان بدن و ارتباط چشم  ی. مرحله بعد چگونگدیباش

هم امکان صحبت کردن    یبه مشتر  د یبلکه با د یفقط شما حرف بزن ست ی قرار ن

  یو به و دیکن یبردار ادداشت ی د،یرا خوب گوش کن ی مشتر ی. صحبت هادیبده

انجام داد،   یاوست. اگر هم با شما مخالفت  از یکه هدف شما برآورد کردن ن  دیبفهمان

و سراغ   دیادامه ده  شی و با اعتماد به نفس باال به کار خو دی دلسرد شو د ینبا

 .دیبرو ی بعد ی ها ی مشتر
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 مارکت ها   چی کار کردن با ن   یتخصص  .8

رشد را    نی ترعی که سر ییهابارها و بارها نشان داده است که شرکت قات یتحق

ها آن را کاملً  از صنعت که آن یاشده دارند؛ حوزه  یگذار حوزه هدف کی دارند، 

بر هر    رایدانست ز  یاب یبازار ی از روش ها  یتوان نوع ی. تخصص را مکنندیدرک م

تا   د یده یکه هدف قرار م یبانمخاط ازگذارد،  ی م ری از کسب و کار شما تأث  یجنبه ا

 کند،یتر مشما را آسان  ی ابیبازار ی ها. تخصص همه تلشدیساز  یکه م ییها امیپ

  ز یرا مشخص کند و شما را از رقبا متما   دیده یآنچه انجام م  قاًیدارد دق  ل ی تما  رایز 

 .کند

 

دهد. اگر بخش   یم ل ی شرکت را تشک  کی  ی رقابت  تی تخصص اساس مز اغلب،

  د،یکنیدرک م یگر یمارکت را بهتر از هر کس د چیهمان ن  ایاز بازار   ی خاص اریبس

آنها مهم است و    یآنچه برا  صی تشخ ی وجه برا ن یصورت به بهتر نی در ا

  ز ی عامل تما ن یتر یصورت تخصص قو  ن ی. در ادیکن یصحبت عمل م شانیازها ین

 .شما خواهد شد

 

 در فروش   اق ی تعادل در ارتباط و اشت .9

  گر یموارد د  ا یشامل اعتماد به نفس باال و  شه ی موفق هم یابیبازار  یها روش 

کار دستتان دهد و نه   یادیاعتماد به نفس ز  ن یممکن است که هم ی . گاهستین

دهد. حتما تعادل را در   ی جذب نکند بلکه آن ها را فرار  ی شما مشتر ی تنها برا

  ییو نه نسبت به توانا  دیهنشان د  فینه خود را ضع د یکن تی رعا ی ارتباط با مشتر

 .دیرا نسبت به محصول خود جلب کن  یمشتر نان ی. حتما اطمدیخود مغرور شو
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 ی اب یبازار  ی صداقت در انجام روش ها  .10

  ی شد. در صورتبا  یو صداقت م یموفق بر اساس اصول اخلق یابیبازار  یها روش 

  ش یشما هر روز افزا  ان ی و مشتر دیبرند موفق شو ک یبه   ل ی تبد د یخواه یکه م

داشته   یو صداقت کاف دی را بدان ی اصول اخلق ی زیقبل از هر چ د یکنند، با دایپ

 .خواهد بود یشما حتم ت یصورت موفق نی در ا د،یباش

 

 اندک  یشنهادها یپ .11

  ی م شی پ یمحصوالت و خدمات کاربرد دارد. گاه یتمام  یبرا یابیبازار  یها روش 

محصوالت ارتباط   ن یممکن است که ا  یدارد. حت  یمحصوالت متنوع ی که شرکت د یآ

  فون یآ ی گوش  دکنندهینداشته باشند، مانند شرکت اپل که تول گر یکد یبا  یخاص

 .کند تیفعال  زیخودرو ن دیتول  نهیخواهد در زم یاست اما م

که   یاست. در صورت  کسانیمحصوالت  ی در فروش تمام یابی فروش و بازار   فنون

و   د یآن ها را ذکر کن ی تمام ی که اسام ستی ن یاز یمحصوالت شما متنوع است ن 

نموده و   یآن ها را دسته بند  دیتوان  یبلکه م  د،یینما  یرا دچار سردرگم ی مشتر

ل  محصوالت داخ  غی تبل ونهنم ی. برادی کن ان یب  یمشتر ی آن ها را برا ی ها  تی قابل

 .مغازه

 

نکرده است.   دی است که خود آن ها را تول یمحصوالت مختلف یمغازه دارا قطعا 

از محصوالت داخل    کی است که فرد در مورد هر   نی مغازه ا غیروش تبل  نی بهتر

آن ها را در    یبه مشتر ی الزم را انجام دهد، سپس در زمان معرف  قات یمغازه تحق

دهد. البته ممکن است که روش   حیتوض یو ی جداگانه قرار داده و برا ی دسته ها

محصوالت مانند   ری سا  غاتیکه دارد با تبل ی مغازه با توجه به محصوالت ی ابیبازار
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متفاوت باشد، اصول همان است اما محصوالت متفاوت   ییمواد غذا ی ابیروش بازار

 .دیی استفاده نما  یبه درست  یابیکه از اصول و فنون بازار دیاست. دقت کن

 

 .دی مثبت داشته باش   دی و بدان د د ی به کار خود علقه مند باش  .12

باشد که در آن به فرد   ی م یآموزش   یشامل دوره ها ن ینو یابیبازار  یها روش 

و فروش    یابی روش بازار  ، یابیدر بازار  انی فروش، فن ب  تی ریمختلف مد  یروش ها

. در  دیاول به کار خود علقه داشته باش  دی دهند. شما با ی م آموزش  را … موفق و 

  شرفت ید هر روز در آن پیتوان یم د ی که کار خود را دوست داشته باش  یصورت

. حتما نسبت به شغل خود با  دیکن دایدست پ  یادیز شرفت ی و به درآمد و پ دیکن

شود و ممکن   یشما م   یدیسبب ناام  یمنف دگاهیچرا که د د، یمثبت بنگر دگاهید

 .دورتان کند ری است که از مس

 

 .دی خود تمرکز کن  ت یموفق   ی رو  .13

  ی ریباشد. اما به کارگ یشده م  فی اصول و چهارچوب تعر  یدارا  یابیبازار  یها روش 

خود را به    یاستعداد ذهن  دی شود که، شما بتوان  یموثر واقع م ی روش ها زمان  ن یا

  ی روز مشتر  ک ینمونه ممکن است که  ی. برا دیینما تی و آن را تقو د یبشناس  یخوب

او را    دی توانسته باش   یهر مشتر  او به محض ارتباط ب  د یداشته باش   یادی ز   یها

را که با آن   یی و روش ها د ینیگوشه خلوت بنش کی  د یکه با نجاست ی. ادیجذب کن

استفاده    یکه از چه کلمات دینی. ببدیکن دای پ دیبپرداز یبه جذب مشتر د یتوانسته ا

تا هم به قدرت   د یکن ادداشت یبوده، آنگاه آن ها را   ی مشتر لی ه باب مک د یکرد

 .دیکن تی در خود تقو شتر یو هم آن موارد را ب  دیببر  یذهنتان پ
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 فروش به خود  .14

  یمشتر ی که خود را جا ی معن نی . به ادیخود اجرا کن  یرا بر رو  یابیبازار  یها روش 

محصول   ن یا  تی فیاز ک  ای . آدیکن یدار ی محصول را خر ن یا  دیحاضر  ای . آدیبگذار 

جمله را   ن ی حتما ا د؟یآن پرداخت کن  دیخر  یرا برا یمبلغ د یو حاضر د یدار  نان یاطم

. اگر شما از محصول خود  ندید بر دل نش ی هر آنچه از دل برآ  د یگو ی که م د یدیشن

.  دیکن یم ی معرف  ی آن را به مشتر یو علقه محکم نانیقطعا با اطم  د،یمطمئن باش 

 .خواهد شد ب یترغ د یخر یچگونه برا ی که مشتر د ی د د یآن وقت خواه

 

 د؟یمناسب کسب و کار خود را انتخاب کن یابیروش بازار  چطور

  …و  ی ونیزی تلو غات یبه صورت چاپ بنر، تبل شتر ی در گذشته ب  یابیبازار  یها روش 

آن ها    د ینوشته را جلو د ک ی  ستی ن از ین  گرید جوامع  گسترش  با امروزه اما  بود،

  یاز روش ها  دیتوان ی. شما مدیکن یونی زی تلو غ یپول صرف تبل ی کل ای  دی قرار ده

.  دیبهره ببر یزحمت  چگونه یبدون ه  یلفنت  یابیبازار  یو روش ها ی نترنتیا  ی ابیبازار

دو روش آشنا    نی از ا ک یهر  قیاز طر   غاتیاست که با اصول و فنون تبل  یفقط کاف

خود از آن در جذب   یاستعداد ها  تی و تقو ن یبا تمر د یتوان یآن وقت م د، یشو

 .دیی استفاد نما ی مشتر

 

  دی دان  یو نم دیدار  ازیو فروش به آموزش ن  یابی بازار  یکهایبا تکن ییآشنا ی برا اگر

  ی ابیدر دوره آموزش بازار دی توان یدهد، م یشما بهتر جواب م ی کدام روش برا

 .دیشرکت کن
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

از مشاوران متخصص شرکت    یابیبازار  یمشاوره تخصص  دیتوان ی م نی چن هم

  نه یصفحه را پر کرده و زم یفرم انتها  ستی. فقط کافدیکن افت ی در   یآب  انوسی اق

 . میری س بگتا با شما تما  د یمشاوره خود را مشخص کن از یمورد ن
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