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جذب حرفه ای مشتریان
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

یافتن افراد جدید برای خرید محصول یا خدمت تان، مهم ترین بخش فرایند فروش 

است. توانایی موثر جذب مشتریان یعنی یافتن افرادی که محصول شما را می خواهند، 

به آن نیاز دارند و مشتاق خرید و پرداخت هزینه آن در کوتاه مدت هستند، کلید 

موفقیت است.

اهمیت نتیجه خرید، نه محصول خریداری شده
یا  را می خرند. تغییر  مزایا  یا  نتایج  بلکه  نمی خرند،   را  یا خدمات  افراد محصوالت 

برای  باشد.  خدمت  یا  محصول  خرید  نتیجه  دارند  انتظار  که  می خرند  را  بهبودی 

شروع فرایند جذب مشتری باید فهرستی از مزایای مختلفی که مشتری با استفاده از 

محصول یا خدمت شما به دست می آورد را تهیه کنید.

اگر مزایای مختلفی دارید، آن  ها را اولویت بندی کنید و بهترین مزیتی که مشتری 

https://modiresabz.com/


2

تجربه می کند را مشخص کنید. عالوه بر آن، اگر محصولتان مزایای مختلفی دارد، 

شاید هر مورد آن برای یک گروه خاص از مشتریان جالب باشد.

به  که  کنید  پیدا  را  یا شخصی  که مشتری  است  این  بعد جذب مشتری  مرحله 

احتمال زیاد محصول یا خدمت تان را می خرد و این کار را فورا انجام می دهد. به 

این منظور باید محصول یا خدمت را با یکی از چهار روش زیر تعریف کنید.

می تواند چه مشکلی را حل کند؟
را حل  آن  که محصول شما می تواند  دارد  ایده آل چه مشکلی  نخست، مشتری 

کند؟ شما به دنبال افرادی هستید که مشکلی دارند و مایل هستند در ازای حل آن 

مبلغی به شما بپردازند. با پرسیدن سواالت خوب و گوش کردن دقیق به پاسخ  ها 

این مشکل را پیدا می کنید.

مشکالت در سه گروه دسته بندی می شوند. گروه نخست، مشکالت واضح و شفاف 

هستند. مشتری می داند که مشکلی دارد و همچنین می داند مشکلش چیست.

دارد ولی نمی داند  پنهان و مبهم هستند. مشتری مشکلی  دسته دوم، مشکالت 

چیست و بنابراین نمی داند چطور آن را حل کند. یکی از بزرگ ترین موفقیت ها در 

فروش مدرن زمانی به دست می آید که به مشتری نشان دهید مشکلی دارد که از 

آن بی اطالع است و اینکه می توانید با روشی به صرفه آن را از میان بردارید.

سومین نوع مشکل،  مشکلی است که اصال وجود ندارد. اغلب وقتی با مشتری 

احتمالی تماس می گیرید و به دنبال شخصی هستید که مشکلی داشته باشد و 

محصولتان بتواند آن را حل کند، در واقع می فهمید مشتری اصال مشکل ندارد، به 

محصول شما نیازی ندارد و شرایط فعلی اش بسیار مناسب است.

نیاز کلیدی مشتریان چیست؟
دوم، باید به دنبال مشتریانی باشید که نیازی دارند که هنوز برطرف نشده است. 

نیازها همان مواردی هستند که موجب برانگیختن اشتیاق به خرید و رفتار خرید 

می شوند. بسیاری از افراد نیازهایی دارند، اما نمی دانند محصولی وجود دارد که 
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می توانید به آن ها بفروشید و نیازشان را برطرف کنید. به همین دلیل است که 

»فعال قصد  یا  ندارم«  »عالقه ای  مانند  عباراتی  با  را  فروش  اولیه  پیشنهاد  معموال 

خرید ندارم« پاسخ می دهند.

محصول یا خدمت شما دقیقا چه نیازی را برطرف می کند که باعث می شود مشتری 

در ازای آن پول بدهد؟

اهداف مشتریان چیست؟
سومین ویژگی مشتری احتمالی خوب این است که هدفی دارد که هنوز نتوانسته 

به  آن دست یابد. این هدف می تواند هر چیزی از کاهش وزن و کسب استقالل 

مالی تا درآمد بیشتر یا ارتقا سریع تر در شغل باشد. محصول یا خدمت شما چه 

کمک منحصربه فردی به مشتری می کند تا به هدفش دست یابد؟

اهداف  درباره  مشتریان  از  که  است  این  پرسش  استراتژی های  بهترین  از  یکی 

بشناسند،  واضح تر  را  مطلوبشان  اهداف  افراد  چه  هر  کنید.  سوال  بلندمدتشان 

مشتریان بهتری خواهند بود و سریع تر محصول شما را می خرند؛ اما این اتفاق تا 

زمانی ادامه پیدا می کند که محصول شما به آن ها کمک کند با روش به صرفه ای به 

آن اهداف دست یابند.

از چه مشکلی رنج می برند؟
سرانجام، باید به دنبال مشتریانی باشید که درد، نگرانی، ناراحتی یا استرسی دارند 

که می توانید آن را التیام بخشید یا از میان بردارید. اغلب، یک سوال ساده مثل 

»دلیل بی خوابی تان چیست؟« در را به روی سیلی از فرصت  های فروش باز می کند.

سخن آخر اینکه از زمان بازارهای باستانی سومریان در 5000 قبل از میالد، مشتریان 

فقط و همیشه یک چیز را خریده اند: بهبود را.

محصول یا خدمت شما چه بهبودی در زندگی یا کار مشتری به وجود می آورد؟  

مشتریان با این تصور خرید می کنند که بعد از خرید و استفاده از محصول شما در 
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مقایسه با زمان قبل از تجربه آن، چقدر بهتر می شوند. باید مزایا و پیشرفت  های 

حاصل از محصولتان را مشخص کرده و به مشتریان نشان دهید که از آن مزیت 

یا پیشرفت بهره مند خواهند شد.

فروش کسب وکار به کسب وکار
اگر محصوالت و خدمات خود را به کسب وکارها می فروشید، نیازهای آن ها بسیار 

ساده است یا می خواهند فروش و سودشان را افزایش دهند یا می خواهند مخارج 

و هزینه هایشان را کاهش دهند. می خواهند در زمان و پولشان صرفه جویی کنند 

و فعالیت های کسب وکارشان را به طریقی بهبود بخشند.

مشتریان تجاری با کسر قیمت محصول از منافع مالی نهایی، ارزش محصول یا 

خدمت تان را مشخص می کنند. باید قبل از اینکه تصمیم به خرید بگیرند، این دو 

موضوع را برایشان مشخص کنید.

خبر خوب اینکه اگر سوال کافی بپرسید و با دقت به پاسخ ها گوش دهید، مشتریان 

هر آنچه الزم است بدانید را به شما می گویند تا بتوانید محصول خود را به عنوان 

بهترین گزینه از همه جهات به آن ها معرفی کنید.

روش صد تماس
یکی از بزرگ ترین چالش های جذب مشتریان غلبه بر ترس از عدم پذیرش است. 

»روش صد  از  بگیرید  امروز تصمیم  از  دارد.  کار وجود  این  برای  تکنیک ساده ای 

تماس« استفاده کنید.

مشتری   100 با  ممکن  شکل  سریع ترین  به  و  کنید  اقدام  فورا  باید  روش  این  در 

احتمالی جدید تماس بگیرید. تفاوت اصلی این مرحله در این است که چندان به 

خرید یا عدم خرید اهمیت نمی دهید، بلکه تمرکزتان بر تعداد مشتریانی است که 

با آن ها تماس می گیرید، نه بر نتایج فروش.

به نظر می رسد نقطه توازن جالبی میان عالقه بسیار زیاد و بسیار کم به فروش 

وجود داشته باشد. وقتی به این نقطه توازن می رسید، یعنی وقتی مایل به فروش 
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تبدیل  ممکن  فرد  کاراترین  به  نمی دهید،  اهمیت  فروختن  به  واقعا  اما  هستید 

می شوید.

وقتی روش صد تماس را در زندگی اجرا می کنید و با بیشترین سرعت ممکن با 

100 فرد مختلف تماس می گیرید، در انتهای فرایند دیگر هیچ ترسی ندارید. وقتی 

با عدم پذیرش روبه رو می شوید، بسیار خونسرد هستید و دیگر هرگز از تماس با 

هیچ شخصی نمی ترسید؛ بنابراین، در ادامه کارتان به دنبال جذب مشتریان جدید 

می روید، زیرا اکنون می دانید هر تماس شما را یک قدم به فروش موفق نزدیک تر 

می کند.

تمرین های عملی
1. مشتریان ایده آل خود و مشکالت، نیازها یا اهدافی که باعث می شود از شما 

خرید کنند را مشخص کنید.

زمان  روز  هر  و  کنید  برابر  دو  را  برخورد« خود  »زمان  بگیرید  تصمیم  امروز  از   .2

بیشتری را با آن دسته از مشتریان احتمالی بگذرانید که توان مالی خرید از شما را 

دارند و در کوتاه مدت خرید می کنند.
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