چطَرازفيبیاىدربازاریابیاستفادُکٌین؟ 

هْنتزیي لسوت تؼذ اس راُ اًذاسی ّز کسة ٍ کاری ،تاساریاتی هحػَالت ٍ خذهات است .اها در ّویي تاساریاتی
اگز اس تکٌیکّای تاساریاتی استفادُ ًکٌیذ هطتزیّای سیادی را اس دست خَاّیذ داد .یکی اس ایي تکٌیکّا ،في
تیاى ٍ هْارتّای رٍاتظ ػوَهی است .هْنتزیي هَردی کِ تایذ تِ آى تَجِ داضتِ تاضیذ ایي است کِ في تیاى
در تاساریاتی حضَری کارتزد دارد ٍ تأثیز هستمیوی رٍی فزٍضٌذُ دارد.
تمَیت ٍ کسة تجزتِ در ایي هَرد ،فَق الؼادُ تأثیز سیادی در تاساریاتی هحػَالت ٍ خذهات ضوا دارد .اگز
هیخَاّیذ در ضخػی هَفك در تاساریاتی تاضیذ تایذ في تیاى خَدتاى را تمَیت کٌیذ.
في تیاى ّواى ارتثاط تا هطتزیاى است .ارتثاعی کِ حسی سیثا ٍ فَق الؼادُ را تِ هطتزیاى هٌتمل هیکٌذ.
تَاًایی خَب غحثت کزدى اس خَب فکز کزدى است .در ٍالغ اضخاغی کِ سیاد حزف هیسًٌذ خَب فکز
ًویکٌٌذ .در تاساریاتی تایذ خَب فکز کٌیذ ٍ تؼذ حزف تشًیذ ٍ ایي اّویت في تیاى را هیرساًذ.
تین "کافِ ًیاس" در ایي همالِ تِ ضوا خَاّذ آهَخت کِ چغَر هیتَاًیذ في تیاى خَد را تمَیت کٌیذ .آهَختي
هْارتّا ٍ تکٌیکّای في تیاى ضوا را تِ ضخػی هَفك در تاساریاتی تثذیل خَاّذ کزد.
تا ها ّوزاُ تاضیذ ....
1

هیتَاًیذ با رکر هٌبع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍبالگ خَد هٌتشر ًواییذ.
شوا 

 .1اعتوادبًِفسباالداشتِباشیذ

هْنتزیي هَرد در تاساریاتی حضَری ،داضتي اػتواد تِ ًفس تاالست .جایی کِ تؼذ اس هؼزفی خَدتاى ،هحػَالت
ٍ خذهاتتاى را هؼزفی هیکٌیذ .ایي تسیار هْن است کِ در ٌّگام هؼزفی کزدى غذایتاى ًلزسد ٍ یا تزیذُ تزیذُ
غحثت ًکٌیذ.
هطتزیاًتاى در ٌّگام تزخَرد تا ایي هَارد حتی حاضز ًیستٌذ غحثتّای ضوا را گَش تذٌّذ چِ تزسذ تِ
ایٌکِ تخَاّیذ هحػَالت ٍ خذهاتتاى را ّن تِ آًْا هؼزفی کٌیذ.
راُ حل ایي هَضَع ایي است کِ لثل اس ایٌکِ ٍارد فزٍضگاُ یا ضزکت ضَیذ توام هَاردی کِ لزار است تیاى
کٌیذ را تا خَدتاى تارّا ٍ تارّا تکزار کٌیذ .توزیي کزدى در ایي عَر هَالغ رهش هَفمیت ضوا خَاّذ تَد.
هطتزی در اتتذای کار تِ غحثتّای ضوا اّویت ًویدّذ اها ضوا هیتَاًیذ تا یک اػتواد تِ ًفس تاال ٍ تا
لذرت کالهتاى ٍ ّوچٌیي في تیاى لَی ،چٌاى هطتزیاى خَدتاى را ضیفتِی خَد کٌیذ کِ ّز هحػَلی را اس
ضوا خزیذاری کٌٌذ.
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شوا 

 .2سعیکٌیذآرامٍشوردُصحبتکٌیذ

یک تاساریاب خَب ٍ حزفِای ًِ آًمذر آرام غحثت هیکٌذ کِ حَغلِی هطتزیاى را سز هیتزد ٍ ًِ آًمذر تٌذ
غحثت هیکٌذ کِ ّیچ کسی حتی خَدش ّن هتَجِ ًویضَد کِ چِ هیگَیذ.
ایي هَرد در في تیاى اس ًظز تؼضی اضخاظ تی اّویت است اها ٍالؼاً ایي هَرد اس اّویت فزاٍاًی تزخَردار است ٍ
تِ توزیي سیادی ًیاس دارد .تغییز ًحَُی غحثت کزدى اضخاغی کِ توام ػوزضاى را آرام ٍ یا تٌذ تٌذ غحثت
کزدُاًذ یک همذار سخت است تِ خػَظ اگز تاساریاب ّن تاضذ ٍ تخَاّذ هحػَالتص را تِ دیگزاى هؼزفی کٌذ.
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اگز هیخَاّیذ تیي ضوا ٍ فزٍضٌذُ اػتواد تِ ٍجَد تیایذ سؼی کٌیذ آرام ٍ ضوزدُ غحثت کٌیذّ .ویي هَرد
کَچک در پایاى تِ فزٍش هٌتْی هیضَد.

 .3فيبیاىقَیارتباطیهستقینباٍاضحصحبتکردىدارد

یتَاًذ هشتریاىخَدراقاًعکٌذاز
یکٌذ چطَره 
یتَاًذ بِصَرتٍاضحصحبته 
بازاریابیکًِو 
ٍیخریذکٌٌذ؟ 
یتَاًذ ٍاضح
صحبتّای شخصیراگَشدّذکِحتیًو 

یتاى حاضراست
بِ ًظرشوا آیاهشتر 
صحبتکٌذٍکلواترابِصَرتدرستاداکٌذ؟ 
هتأسفاًِ ایي هطکلی است کِ خیلی اس افزاد آى را ًادیذُ هیگیزًذ ٍ ًویتَاًٌذ کلوات را تِ غَرت ٍاضح ادا
کٌٌذ .راُ حل ایي هَضَع ایي است کِ در اتتذا غذا ٍ ادا کزدى کلوات خَدتاى را گَش دّیذ.
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هیتَاًیذ با رکر هٌبع ایي کتابیاهقالِ را در سایت یا ٍبالگ خَد هٌتشر ًواییذ.
شوا 

غذای خَدتاى را ضثظ کٌیذ ٍ آًْا را گَش دّیذ .ایي هَرد را تارّا اًجام دّیذ ٍ توزیي کٌیذ تا تِ حذی
تزسیذ کِ تتَاًیذ کلوات را تِ غَرت ٍاضح تیاى کٌیذ .یکی اس تکٌیکّای في تیاىٍ ،اضح غحثت کزدى است ٍ
تایذ تِ آى اّویت فزاٍاى تذّیذ.

 .4تورکسکٌیذٍاشتباّاتخَدرابرطرفکٌیذ 

در ٌّگام هؼزفی خَد ،هؼزفی هحػَل ٍ یا سخٌزاًی کزدى سؼی کٌیذ اضتثاّاتی کِ اس لثل اًجام دادُایذ را
تزعزف کٌیذ .رهش هَفمیت في تیاى در ّز کاری تِ خػَظ تاساریاتی کِ هختع ایي همالِ است رفغ ٍ تزعزف
کزدى اضتثاّات ٍ ّوچٌیي تمَیت آى است.
رفغ اضتثاّات در تکٌیک ٍ هْارت في تیاى ،لذرت فَق الؼادُ ای در ارائِی هحػَل تِ ضوا خَاّذ داد .اها ًثایذ
فزاهَش کٌیذ کِ ایي هَرد تِ توزیي ًیاس دارد.
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 .5ارتباطچشویبرقرارکٌیذ

تزلزاری ارتثاط چطوی هؤثز در ٌّگام ارائِ في تیاى ًطاى اس اػتواد تِ ًفس کاهل ضوا دارد ٍ ایي هَرد تأثیز
سیادی رٍی في تیاى ٍ غحثت کزدًتاى دارد.
سؼی کٌیذ در ٌّگام تزلزاری ارتثاط چطوی ،سز ٍ سیٌِ را تِ سوت تاال تگیزیذ ٍ تِ ایي عزف ٍ آى عزف ّن
ًگاُ ًکٌیذ .ایي هَرد ًطاى اس تی اػتوادی فزٍضٌذُ تِ ضوا ٍ ّوچٌیي اػتواد تِ ًفس پاییي در خَدتاى است.
اگز هیخَاّیذ کِ حزفّایتاى تاٍرپذیزتز تاضیذ تایذ سؼی کٌیذ کِ ارتثاط چطوی هؤثز تزلزار کٌیذ.
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هْارتّایزباىبذًتاىراکاهلکٌیذ

.6

تزکیة ستاى تذى تا في تیاى تأثیزی ضگزف در فزٍضٌذُ تزای خزیذ اس ضوا خَاّذ داضت .تاساریاتی تِ ایي دٍ في
ًیاس هثزم دارد الثتِ اگز تِ غَرت غحیح اًجام تگیزد .چَى ّز حزکتی اس ًظز هطتزی یک پیام خاظ است ٍ
حزکت اضتثاُ هوکي است توام پلّایی را کِ اس لثل درست کزدُایذ را خزاب کٌذ.
یکی اس ایي تکٌیکّا ،گَش دادى هؤثز استّ .واى عَر کِ ضوا دٍست داریذ هخاعثیي ٍ هطتزیاى تِ
غحثتّایتاى گَش دٌّذ آًْا ّن ّویي هَرد را اس ضوا اًتظار دارًذ .پس سؼی کٌیذ کِ در سهاى هٌاسة
ضًٌَذُی خَتی تاضیذ.
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سخيآخر 
لذرت تیاى ٍ في تیاى اس اّویت فزاٍاًی تزای تاساریاتاى تِ خػَظ در تاساریاتی حضَری تزخَردار است تِ خاعز
ایٌکِ ارتثاعی هستمین تا فزٍضٌذُ دارًذ.
ّز چِ في تیاى ٍ ًحَُی غحثت کزدى ضوا تْتز تاضذ تِ عثغ اػتواد تِ ًفس تْتزی ّن تذست خَاّیذ آٍرد.
ایي هَرد سهاًی رٍی فزٍضٌذُ تأثیز هیگذارد کِ تِ غَرت هذاٍم توزیي کٌیذ.
رهش هَفمیت در ایي في ،فمظ توزیي ٍ توزیي ٍ توزیي است .اهکاى دارد هذتّا سهاى تثزد تا تِ ضوا اعویٌاى
کٌذ اها ارسضص را دارد کِ تخَاّیذ تا استفادُ اس توزیي ایي اػتواد را در هخاعثیي خَدتاى جلة کٌیذ.

هارادرشبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ 
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