اگردٍستداریذفرٍشیهَفقداشتِباشیذایيهقالِرابخَاًیذ

ایي رٍزّا ّر ضخصی را تثیٌیذ کِ در حَزُی فرٍش کار هیکٌذ ٍ چٌذ تراتر ضوا فرٍش هیکٌذ اهکاى دارد کِ
ٍی را فردی تا زتاى چرب ٍ ًرم تذاًیذ یا ایٌکِ ٍی را فردی تا اسسعذاد ٍ زَاًایی هٌحصر تِ فرد تذاًیذ .اها در
صَرزی کِ ایي طَر ًیسر ٍ ًحَُی اسسفادُ از اسسعذاد ٍ زَاًایی هطخص کٌٌذُی یک فرٍش هَفق اسر.
در فرآیٌذ خریذ ،هطسری در خایاى کار زصوین هیگیرد کِ از ضوا خریذ کٌذ یا خیر .در ایي فرآیٌذ ایي ٌّر ضوا
اسر کِ هطسری را هسقاعذ کٌیذ کِ از هحصَالذ ٍ خذهاذ ضوا خریذ کٌذ .ایي زَاًایی ٍ ٌّر ضواسر کِ یک
فرٍش را قطعی ٍ تِ سراًجام ترساًیذ.
زَاًاییٌّ ،ر ٍ اسسعذاد ضوا زهاًی ضکَفا هیضَد کِ از زکٌیکّای تازاریاتی ٍ فرٍش اسسفادُ کٌیذ .زکٌیکّایی
کِ هطسری را ٍادار تِ خریذ هیکٌذ .یکی از ایي زکٌیکّا احساس ًیاز تِ ٍجَد آٍردى در هطسری اسر .طَری
تایذ صحثر کٌیذ کِ در هطسری یک ًیاز تِ ٍجَد تیایذ کِ تِ هحصَل ٍ خذهاذ ضوا ًیازهٌذ اسر.
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زین "کافِ ًیاز" در ایي هقالِ قصذ دارد  3رٍش ٍ زکٌیک در یک فرٍش هَفق را تِ ضوا ارائِ دّذ .داًسسي ایي
هَارد ترای ّر فرٍضٌذُای الساهی اسر ٍ رعایر آى هیزَاًذ فرٍش ضوا را چٌذ تراتر کٌذ.
باهاّوراُباشیذ....

ً .1حَُیبرخَردشواباهشتری

ترخَرد ضوا تا فرٍضٌذُ زأثیر زیادی رٍی خریذ ٍی دارد .ایي هْوسریي دلیل در خریذ یک هطسری اسر .تِ طَر
هثال یک خریذار ٍارد هغازُ ٍ فرٍضگاُ ضوا هیضَد .از ضوا هیخرسذ کِ "ضاهدَ اکسیَ" داریذ؟ ضوا ّن فقط در
جَاب تِ ٍی هی گَییذ ."ًِ" :یا در تْسریي حالر هیگَیذًًِ" :ذارم".
خَب تِ طثع ّر ضخصی تاضذ ٍقسی تا ّوچیي کلوِای رٍترٍ هیضَد اگر ضاهدَ دیگری ّن تخَاّذ تِ طَر
حسن از ضوا خریذ ًخَاّذ کرد.
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رفساری را تا هطسری داضسِ تاضیذ کِ دٍسر داریذ ّواى رفسار را تا ضوا داضسِ تاضٌذ .ایي یک رفسار دٍ طرفِ
اسر .تِ جای گفسي ایي جولِ هیزَاًیذ تگَییذًِ" :هتأسفاًِشاهپَاکتیًَذارم،اهااگربخَایذهیتًَن
شاهپَگلرًگرٍبْتَىبذم.برایهَّایشواکِچربّستخیلیخَبِ".
زفاٍذ ایي دٍ جولِ کاهالً هطَْد اسر .حسی کِ هطسری ًسثر تِ جولِی دٍم دارد خیلی تْسر اسر ٍ قطعاً
اگر ًیاز تِ هحصَل هعرفی ضذُ داضسِ تاضذ از ضوا خریذ هیکٌذ چَى در ٍی حس ًیاز را ًسثر تِ هحصَلساى
تِ ٍجَد آٍردُایذ.

 .2بِهشتریاىخَداّویتبذّیذ

ارزش قائل ضذى ٍ اّویر دادى تِ هطسری یکی از تارززریي ًکاذ در یک فرٍش هَفق اسر کِ هیزَاى از
رٍشّای زیادی اسسفادُ کرد .راّکار ها در ایي هقالِ دادى ّذایای زثلیغازی اسرّ .ذایایی کِ حس خَتی را تِ
خریذار هٌسقل کٌذ.
ّذایای زثلیغازی ّر چیسی هیزَاًذ تاضذ ٍ تٌا تِ زَاى هالی فرٍضٌذُ زغییر هیکٌذ .ضخصی فرٍضٌذُ لح زاج
اسر ٍ تِ خاس خریذ یک لح زاج ،یک فلص کِ آرم فرٍضگاُ رٍی آى حک ضذُ اسر ،تِ خریذار زقذین هیکٌذ.
ضخصی دیگر در یک سَخر هارکر کار هیکٌذ ٍ زا جایی کِ زَاى هالیاش اجازُ هی ّذ تِ ّر ضخصی کِ خریذ
هیکٌذ یک ضکالذ ّذیِ هیدّذ.
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ضایذ در ًظر اٍل ایي ّذایا ّیچ ارزش هادی ًذاضسِ تاضیذ اها ّویي هَرد کَچک در رّي خریذار تاقی هیهاًذ
ٍ اهکاى دارد تِ یک هطسری ٍفادار زثذیل ضَد ٍ در تازاریاتی دّاى تِ دّاى تِ فرٍضٌذُ کوک کٌذ .دادى
ّذایای زثلیغازی تِ ًَعی ارج ًْادى تِ زحورّای هطسریاى اسر تِ خاطر خریذّایی کِ از ها هیکٌٌذ.
ایي ًکسِ را فراهَش ًکٌیذ :هشتریراضییعٌیّوِچیس.

 .3هشتریاىراقاًعکٌیذکِازشواخریذکٌٌذ

در تعضی هَاقع هطسریاى ًسثر تِ تعضی هحصَالذ ٍ خذهاذ تی عالقِ ّسسٌذ ٍ ّرگاُ ٍارد یک فرٍضگاُ
هیضًَذ خَدضاى ّن ًویداًٌذ کِ تِ دًثال چِ چیسی ّسسٌذ .فقط هیداًٌذ کِ تایذ ًگاُ کٌٌذ.
در ایي طَر هَاقع سعی کٌیذ چٌذ لحظِ فقط سکَذ کٌیذ زا هطسری زوام فرٍضگاُ را تراًذاز کٌذ ٍ زوام
هیتًَنبِشوابکٌن؟
هحصَالذ را تثیٌذٍ .قسی زوام ضذ از ٍی تدرسیذ :چِکوکی 
ّویي جولِ تاعث هیضَد زا هطسری زصوین تگیرد کِ هحصَلص را اًسخاب کٌذ ٍ اگر تاز ّن هردد اسر از ٍی
هیگردیذ؟
تدرسیذ :بِدًبالهحصَلخاصی 
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هطسریاى دٍسر دارًذ کِ در ٌّگام خریذ تِ آًْا کوک ضَد ًِ ایٌکِ فقط خَل از آًْا دریافر کٌیذ .اگر
هحصَلی داریذ کِ هطسری ًسثر تِ آى عالقِای ًذارد سعی کٌیذ تِ گًَِای ٍی را هسقاعذ کٌیذ کِ ایي
هحصَل تِ درد ٍی هیخَرد .تِ طَر هثال تگَییذ" :ایيهحصَلیاستکِخَدماستفادُکردمٍازش
راضیّستن ".هطسری ایي حرف ضوا را تیطسر هیخسٌذد.
در ٌّگام هسقاعذ سازی از حس ًیاز اسسفادُ کٌیذ .طَری ًیاز را در هطسری تِ ٍجَد تیاٍریذ کِ خَدش حس
کٌذ تِ هحصَل یا خذهاذ ضوا ًیاز دارد .در ایي طَر هَاقع هطسریاى تِ ّیچ عٌَاى در جلَ ضوا جثِْ گیری
ًویکٌٌذ ٍ ایٌجاسر کِ خریذار تی عالقِ تِ یک خریذار ٍاقعی زثذیل هیضَد.

سخيآخر
فرٍضٌذگی یک ٌّر اسرٌّ .ری کِ تا زوریي زیاد تذسر هیآیذ .تا زوریٌازی کِ در ایي هقالِ رکر ضذ تِ راحسی
هیزَاًیذ تِ یک فرٍضٌذُ هَفق زثذیل ضَیذ.
ّر کسی هیزَاًذ ّر هحصَلی را تفرٍضذ اها تِ ّر فرٍضٌذُای ًویزَاى گفر یک فرٍضٌذُ هَفق .خس در
رعایر کردى ایي ًکاذ دقر تفرهاییذ زا تْسریي در کسة ٍ کار خَد تاضیذ.

شبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ

هارادر
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