


همه چیز بازاریابی و بازایابی همه چیز است 

شناسایی، شناساندن رضایت  کند بازاریابی را حکایت 
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Change 
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Company

شناخت مشتری یا مخاطب(شرکت ) شناخت خودمان 

شناخت محیط و عوامل محیطیشناخت رقبا 



(شرکت ) شناخت خودمان 

Company



Company



https://www.iplocation.net/

Costumer

شناخت مشتری یا مخاطب

http://blasze.tk https://www.iplocation.net/http://www.covenanteyes.com/pornstats/



انبوه

گوشه ای

بخش بندی شده

دوسویه



انبوه



گوشه ای



گوشه ای



بخش بندی شده



.خودتان را جای مشتری تان فرض کنید

را درک کنید شخصیتی مشتری تیپ 



(:تشابه)اصل هارمونی 

این اصل می گوید انسان ها، افراد شبیه به خودشان را بیشتری دوست دارند و سریع تر به آن 
.ها اعتماد می کنند



مخاطب خودتان یک وجه اشتراک بیابید یا حتی وجه برای اینکار تنها کافیست در 
. وجه اشتراک حتی در موارد کوچک هم فوق العاده تاثیر گذار است. اشتراکی ایجاد کنید

محله ای بودن، لباس مشابه، تیم ورزشی مورد عالقه، دانشگاه و مواردی مثل هم 
.می توان به عنوان تشابه استفاده شودحتی مشکل مشابه 

....اره منم این مشکا روداشتم : مثال 
پوست تیره و خشک یوبوست 

فرض،استتشابهایجادنوعینیزمخاطبنظراتبابودنموافقحتیبگویماستجالب
اصلازوعینبهشویدهمراهاوبااگرکند،میگالیهکشوراقتصادیوضعیتازفردیکنید
شودمیصمیمیشماباسریعترفردآنوایدکردهاستفادهتشابه

(:تشابه)اصل هارمونی 



.کنیداستفادهآنازهاصحبتدروبدانیدراتانمخاطبنام:نکته

.استانزبهردرآواترینمهموترینشیرینویبرایفردهراسمکهباشیدداشتهیادبه

یادپسدانیدنمیاگر.بدانیدراکارتانوکسبواحتمالیهایمشتریتماماسمباید

احتمالیهایمشتریتمامبرنظارتبرایcrmافزارنرمازدارید؟ضعیفیحافظه.بگیرید

کنیداستفادهاجراحالدرمعامالتتمامو



کنیدبرقرارچشمیارتباطکافیاندازهبه.
.نیستهمدلیلبیکهاستانسانروحپنجرهچشمکهشودمیگفته

.شودمیناخودآگاهارتباطنوعیایجادباعثچشمتوچشمارتباط

هایبهجعرویبرراتریکسخرگوشهایچشمشدانجامکورنلدانشگاهدرکهتحقیقیطی
.نندکانتخابراهاآنازیکیکهخواستندبالغافرادازسپسودادندتغییربازیاسباب
میهنگاهاآنبهمستقیماخرگوشکهکردندانتخابراایبستهمعموالهاکنندهشرکت

.کرد

است؟کافیچشمیارتباطچقدر



شناخت مشتری 



قدرت برچسب زدن

افزایش می تواند باعثمشتری ویژه یا طالییارتقای مشتریان خوب به جایگاه

.آنها به برند شودمیزان وفاداری

 خوردمی"ویژه"مشتریبرچسبآنهارویبرکهافرادی:بگوییمسادهبگذارید

اتخدمومحصوالتبرایهستند،"معمولی"مشتریکهکسانیآنازبیشتر

...خیلی خوشتیپی ، عالی شدی واوووو –خیلی بهت میاد .می کنندخرجپولمابرند

استفاده کنی .... شما پوستت خشکه یا چربه باید حتما از : برچسب منفی 

برچسب استعداد باعث پیشرفت تحصیلی و پیگیری شد  



کنیدتاییدرامشتریسواالتوهانگرانی

مشتریکهوقتی!نداردوجوداحمقانهسوالنامبهچیزی

شفافدرخواستیاوکندمیمطرحمخالفتیتاناحتمالی

چههستممتوجه“نظیرهاییحرفازاستفادهباکندمیسازی

کهدهیدنشانهاآنبه”بودخوبیبسیارسوال“یاوگوییمی

.گذاریدمیاحترامهاآنبهوشنیدهراهایشانحرف



از دستان تان استفاده کنید

حرفهایتانمشتریبااسکایپنظیرچتویدیوهایپلتفورمدریاوحضوریاگر

.کنیداستفادههمهایتاندستاززنید،می



:کنندهمتقاعدارتباطنویسنده،یانگ.اوریچارد

OKعالمتنظیرنمادینبدنیحرکات”گفتهگیرندمیتصمیمچگونهمخاطبان

”.هستندموثرحافظهبهکمکدر

.

کنیداستفادهدستانتاناز

ازدهگوینکهزمانیمخاطباندادنشانتحقیقاتازیکی

بهراپیامازدرصد۳۴کردهاستفادهنمادینبدنیحرکات

عدمزماندرمیزاناینکهحالیدرداشتندخاطر

استبودهدرصد۵بدنیحرکاتازاستفاده



.خودتان را جای مشتری تان فرض کنید

را درک کنید شخصیتی مشتری تیپ 



تکنیک فروش پا الی در

در این تکنیک شما ابتدا از مشتری یک کار کوچک می خواهید و)جواب می دهد 

(. کنیدبعد از آنکه پاسخ مثبت دریافت کردید، یک درخواست بزرگتر را مطرح می



این تکنیک کلید فروش به چه تیپ شخصیت هایی از مشتریان است ؟ 



بزرگتردرخواستنمونه

کنیدپیشنهاداوبهنیزدیگرمحصولیمی خرد،رامحصولیمشتریهنگامی که

است«خریدحالت»نامبهحالتیمشاهدهبازاریابی،زمینهدرمنجالبیافته هایازیکی.

حصولیمکهشدقانعباالخرهوقتیومی گیردایرادمحصولازمی پرسد،زیادیسؤاالتاست،دفاعیحالتدرابتدادرمعموالًمشتری

.استشده«خریدحالت»واردبخرد،را

فروختاوبهدیگریمحصوالتمی توانراحتخیلیزمانایندر.

فروخت…وسه پایهواضافیباتریکیف،یکاوبهبتوانخریدعکاسیدوربینیکشخصیوقتیکهمی شودباعثموضوعهمین.

نمی دهدنشانزیادیوسواسونمی کندمقاومتبعدیمحصوالتخریدبرایمشتری.

کنیدتوصیهاوبهرادیگریمرتبطکاالهایداد،سفارشراکاالییمشتریهرگاهبنابراین.

خریدنخواهددیگرکاالهایپسداده،نشانزیادیمقاومتاولخریددرمشتریچونکهنکنیدپیش داوریهیچ گاه



مختلف از خریداران را درک کنیدانوع 



شناسایی نیاز

 القای نیاز

کردنترغیب

برطرف کردن نیاز

وفادار کردن

هوادار کردن



Competitor

شناخت رقبا 





ما نیستندمستقیم شرکتهایی که رقیب 

شرکتهایی که لغو مجوز شدند 

چرا ؟

کی؟

داستان آنان چیست ؟



Competitor



بنچ مارکتینگ





میفروشدومیدهدسنتیطبمشاورهنیوشا
؟میدهیدمووپوستمشاورهشماآیا
داریدمووپوستمشاورهپیجایا
ممنوعمجازیفضایدرشرکتمحصوالتمعرفی

چطور؟محتواییتبلیغامااست
؟استممنوعهممشاورهایااما











افزایش اعتماد به نفس تان استفاده کنیدبرای ” حالت های قدرت“از 

هایشتریم.کنندپیدانفسبهاعتمادهمبقیهشویدمیباعثداریدنفسبهاعتمادوقتی

یراهنمایدنبالبههاآنکنند،صحبتمرددایفروشندهباندارنددوستشمااحتمالی

.کندراهنماییفروشکنندهگیجفرآیندطیراهاآنبتواندکههستندمقتدر

می کنداگر شما باور کنید مشتری باور 



( مثبت نشان از اعتماد به نفس وانقال پیام) حین تماس لبخند بزنید

.

واهیدخنظربهترکنندهکمکومتعهدبزنیدلبخندزدنحرفموقعاگر

ترخوشنودشماباکردنصحبتازاحتمالیهایمشتریورسید

.بودخواهند

قرارهآینیکهافروشندهازیکهرباجهدرنستلهسوییسیشرکت

.بزنندلبخندتماسموقعکهباشدحواسشانهاآنتادهدمی



کهستادادهنشانتحقیقات.گذاردمیتاثیرنیزخودتانذهنیوضعیتدرحتیزدنلبخند

پس.شودمیشدنخوشحالواسترسکاهشباعثهممصنوعیواجباریزدنلبخندحتی

وودنبانرژیپربهمردمکهشودمیباعثهمچنینواستخوببرایتان!بزنیدلبخند

شودمیخریدبهمشتریشدنمتقاعدباعثوبدهندمثبتواکنشخوبتانحالت



ا با ایده آل های خودتان رهدف شما نباید این باشد که رقبای خود را بکوبید، بلکه باید بتوانید

.و بدین ترتیب از سایرین متمایز شویدمشخصی تعریف کنید

!برای خود بتراشید(یا دشمن)یک رقیب 

اگر رقیبی نباشد معیاری برای بهترین بودن نیست 



شناخت محیط و عوامل محیطی

Change Factor

محیط اقتصادی محیط سیاسی محیط تکنولوژیمحیط فرهنگیمحیط قانونی





شرکت ها 

قرار داد با پرسنل 
کارگر آزمایشی

سهامی

مسئولیت محدود 

تعاونی 

تضامنی 

و مختلط نسبی 





و رفتار مشتری نسبت به محصول... تاثیر فصل عید ها و



https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&q=%DA%AF%D9%84%20%D8%B1%D8%B2







https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=IR&q
=%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3

و رفتار مشتری نسبت به محصول ... تاثیر فصل عید ها و

دایلکس
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4P

برای  شروع کسب وکار باید موارد باید به سواالت زیر پاسخ دهیم 



4P



.محصول لزوماً یک چیز قابل لمس و فیزیکی نیست. منظور از محصول، کاال یا خدماتی است که به مشتری عرضه می کنیم





ها ،ادکلن ها ادوتویلت ، ادوپرفیوم



.می باشد ادکلن ها بیشتر از ادوتویلت ها و در ادوتویلت بیشتر از ادوپرفیومدر عصاره روغنی غلظت 

.باشیدداشتهتوجهنیزآنبودنEDTاختصاربهیاادوتویلتوEDPاختصاربهیاادوپرفیومبهگردیدمیباالماندگاریباعطریدنبالبهاگر

عطرنوعگرانترینحالعیندروبوهاستماندگارترینوخالصترین%15-40بینغلظتیباداردنامperfumeیاعطرعصاره،ترینغلیظ***

.است

Eauادوتویلت*** de Toiletteبارچندینبایدآنبویتمدیدبرایونداردهمزیادیماندگاریکهداردمالیمیبویداشتهغلظت%1-6حدوددر

.شوداستفادهآنازروزطولدر

طوربهچربپوستزیرا.داردبیشتریماندگاریدارند،خشکپوستکهافرادیبهنسبتعطرشانبویمعموالدارندچربپوستیکهاشخاصی***

.شودمیعطربویماندگاریونگهداریباعثرطوبتواستمرطوبطبیعی

http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA.p8869
http://namnak.com/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A8.p4835




باور داشته باشید که محصول و خدمات شما بهترین است

مشتری ارزشی را باور می کند که  خود شما به آن ایمان داشته باشید  

تازگی

کیفیت-عملکرد 

کاهش هزینه ها

حجم

دسترسی  پذیری 

شکل، عملکرد، دوام، بسته بندی، تعمیرپذیری، کیفیت و نام محصول



 نامیبرند وخوش جایگاه ذهنی طراحی 



.کنیمتفکیکیکدیگرازرادواینوبدانیممحصوالتدررافایدهوویژگیبینتفاوت:نکته

.داردمحصولکهچیزیستویژگی

خودمحصولدرموجودویژگیبدنبالواستمحصولمعنایمامشتریبرایکهچیزیستفایده
.سازدمینمایانرا

داردفلرایددندانخمیراین-.داردایمنیومحکمسقفماشیناین:غلط
ودنبدارابخاطردندانخمیراین-.میداردنگهایمنراشماخانوادهمحکمسقفبخاطرماشیناین:درست
.کندمیجلوگیریدندانپوسیدگیازفلراید

ماشینسقفبودنمحکمفوایدراحتیبهمثالایندر
دادنشانآنداخلافرادایمنیضریبافزایشدررا
دندانپوسیدگیازجلوگیریبرایفلورایدوجودو



 شودمیراضیبلکهکندنمیخریداریراآنمحصولویژگی هایازآگاهیمبنایبرتنهامشتری

.می خردراآنکه،کندمیبرآوردهرااومدنظرنیازهایودارنداوبرایفایده ایویژگی هااین

اینمزایایاینکهبدونمی زنندحرفمحصولویژگی هایازتنهافروشندگانازبسیاریمتاسفانه

.چیستویژگی هااینفوایدکهبفهمدمشتریخودمی گذارندونماینداعالمراهاویژگی

خریدنبرمیزابسیاریتاثیریمیتواندفروشندگانزبانازمزایاایندربارهصحبتکهحالیدر

.باشدداشتهمشتریان



محصولاز زبان واضح و ساده در معرفی استفاده : نکته 

و آوردمییادبهبیشترشودمطرحخودمانیوراحتوسادهزبانباکهصورتیدررافوایدمشتری

ذهندرآنفوایدومحصولبینروانیوذهنیارتباطاینواقعدر.برمی انگیزدرااحساساتش

.داشتخواهدخریدگیریتصمیمهنگامدرکنندهتعییننقشهموارهمشتری

.می کندسرنشینانازخوبیمحافظترانندگیتصادفحادثهدرسقفاین:غلط

شویخارجآنازصدمهبدونبتوانیدکهداردوجودزیادیشانسکندچپماشیناگر:درست

DBA



در ابتدا لیست فواید را کوتاه و مختصر کنیم

.تاکید بر چیزی که برای مشتری مهم است مهم است



.تنها با گوش دادن فعال امکان پذیر است  که برای مشتری مهم است یافتن چیزی 



تاثیر گوش دادن به ندای مشتری در دوشرکت ساخت دوربین 



.ما استفاده کند( کاال یا خدمات)منظور از قیمت، همان هزینه ای است که مشتری پرداخت می کند تا از محصول 



قیمت دولتی 

قیمت انحصاری 
قیمت رقابتی 



کاال پست 

کاال لوکس

کاالی مکمل

کاالی جایگزین

...و

آرزو











...مرغ و–اندازه مایع ظرفشویی 



پک بسازد واز سود یک محصول صرف نظر کنید، حاال قیمت شما رقابتی است  



شما بهتر است، ( کاال یا خدمات)کانالی برای عرضۀ محصول چه 

.نوع کسب وکار و بازار هدف شما بستگی داردبه 



کجا و چگونه 

(کاال ویا خدمات ) محصول 

را به دست مشتری 

برسانیم 

Dell – بیرون بر پیک رایگان 













کجا مشتریانم را پیدا کنم؟ 

شرکت کرده اید ؟... آیا تا به حال در رویداد های نیوشا ، کار آفرینی و 

آیا در فضای مجازی بازاریابی محتوایی کرده اید ؟

درونگرا ؟آیا شما فرد برونگرایی هستید یا 

http://kotoob.ir/free-ad-registration-site/

http://kotoob.ir/free-ad-registration-site/




آگاهی دهنده 

ترغیب کننده 
یاد آوری کننده 



آگاهی دهنده 

ویزیت علمی



:استفاده از برهان های اجتماعی 

می کنید، شما می توانید پیام تبلیغاتی خود را با ارائه شواهد اجتماعی به شخصی که برای متقاعد کردن او تالش

.  معتبرتر جلوه دهید

ان دهید افراد که نشکاری که باید بکنید این است. اکثر افراد جامعه تحت تاثیر کارهای دیگران و اطرافیان هستند

اشته نظراتتان جاهای دیگر کاربرد خوبی دمثال هایی بزنید که چطور ایده ها و . بسیاری حرفتان را قبول دارند

.گیرداست و مورد استفاده می 

دهید؟ جلوه معتبرتر پیام تبلیغاتی خود را 



تعداد افزاد زیادی از آن استفاده کرده اند : جماعت همرنگی با 

فرض کنید وارد شهری شده اید و زمان صرف ناهار است، در خیابان با دو رستوران مواجه می شوید، در مقابل 

رستوران اول تعداد زیادی ماشین پارک شده است و در مقابل رستوران دوم هیچ ماشینی نیست و رستوران خلوت 

...مثال دستفروشحاال شما برای صرف غذا کدام رستوران را انتخاب می کنید؟ . است



ما انسان ها ذاتاً برای پیوستن به جمع تمایل داریم در زمره افراد مورد عالقه خودمان قرار بگیریم و به همین 

خاطر اگر بدانیم یک طیف خاص از جامعه که مورد توجه ما نیز هست از محصولی استفاده کرده اند ما هم 

.تمایل به استفاده از آن محصول را داریم

.پزشک شهر ارائه کرده ایم50مثال به پزشکی می گویید، ما این محصول را تا بحال به 

در ادامه برای اینکه این موضوع بیشتر روشن شود یک ویدئو قرار داده ایم، در این ویدئو می بینید که افراد 
چگونه بدون هیچ دلیلی رفتارهای یکدیگر را تکرار و تقلید می کنند





 مثالهایی از دیگر مشتریان بیاورید



یکند اگر فرد معروف و یا خاصی که برای مشتری حالت کاریزما دارد و از محصول شما استفاده م

حتما نام او را بیاورید 



 نام و یا تعداد مشتریان را بگویید



نشان دادن پیام های تشکر مشتریان



 نشان دادن عکس هایی از اثر بخشی محصوالت برای دیگر مشتریان



ک کند نشان دادن فاکترهای خرید مشتریان یا برگه های واریز هزینه میتواند در اعتماد سازی کم



4P



Competitor

Customer

Change 

Factor

Company

شناخت مشتری یا مخاطب(شرکت ) شناخت خودمان 

شناخت محیط و عوامل محیطیشناخت رقبا 





سازی فروشواما نهایی 

:مشتری بخواهیداز 

یکی از کارهای ساده و البته گاهاً فراموش شده در متقاعد کردن و نهایی سازی فروش، درخواست کردن

.مستقیم از مشتری است، موضوعی که شاید گاهی فروشنده ها از آن استفاده نمی کنند

این محصوالت را براتون بسته بندی بکنم؟ قرارداد بیمه عمر را برای امضا بدم : درخواست هایی مثل

خدمتتون؟ فرم ثبت نام را براتون تکمیل کنم؟

ته و این سوال ها در اغلب موارد کمک می کند اگر مشتری دچار تردید احتمالی هست، این تردید را کنار گذاش

.سریعتر تصمیم گیری نماید و خریدش را نهایی سازد



مشتری را  با  طرح هایی وابسته به خرید بعدی کنید 


