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پنج انگیزاننده اصلی خرید
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

بسیاری از خریدها کامال احساسی انجام می شوند. در این مقاله در مورد 5 عامل 

مهمی صحبت می کنم که مردم معموال خرید خودشان را بر مبنای این عامل ها انجام 

می دهند.

 

1. ترس
اولین عامل »ترس« است. اکثر خریدها احساسی هستند؛ بنابراین مبنای بسیاری از 

خریدهای احساسی ترس است؛ مثال مردم از حشرات ترس دارند و این ترس باعث 

می شود که حشره کش ها بهتر فروخته شوند.

مورد دیگر ترس از دست دادن یک فرصت خوب است؛ بنابراین هرگاه مردم مثال 

بالفاصله هجوم  است،  افزایش  حال  در  مرتب  قیمت محصولی  می کنند  احساس 
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می آورند و آن محصول را می خرند؛ چون ترس از این دارند که یک فرصت خوب 

را از دست بدهند.

بنابراین ما نیز می توانیم با بازاریابی بهتر و با گذاشتن فرصت های محدود، کاری 

کنیم که مشتریان سریع    تر اقدام کنند؛ زیرا این ترس را دارند که شاید فرصت خوب 

را برای همیشه از دست بدهند.

2. ایجاد ارتباط
دومین انگیزاننده یا عامل مهم، خرید »ارتباط یا ایجاد ارتباط« است. مردم  دوست 

دارند که با دیگران در ارتباط باشند و دوست های جدید پیدا کنند و پیش دوستان 

و اقوامشان فرد با ارزش تری  جلوه کنند؛ بنابراین اگر بتوانیم محصوالت را طوری 

بازاریابی کنیم که نشان دهیم باعث می شود ارتباط شخص با دیگران بهتر شود، 

فروش محصوالت افزایش پیدا خواهد کرد.

مثال بسیاری از فروشندگان خمیردندان، بر این موضوع تمرکز می کنند که اگر از این 

خمیردندان استفاده کنید، دیگران حس خوبی خواهند داشت و می توانید دوستان 

جدید و ارتباطات جدیدی را شکل دهید.

و  اتومبیل  آن  بر  اینکه  از  بیشتر  گران قیمت می فروشند  اتومبیل  که  شرکت هایی 

موارد فنی متمرکز شوند، اتومبیل را طوری نشان می دهند که ابزاری برای جذب 

دیگران به سمت شما است.

3. کاالهای رایگان
مایل  ذاتا  انسان ها  کل،  در  هستند.  رایگان«  »کاالهای  خرید  انگیزاننده  سومین 

هستند که چیزهایی را به دست بیاورند که در ازای آن، چیزی از دست ندهند. با 

قرار دادن محصول رایگان در کنار محصولمان، می توانیم این احساس خوب را در 

خریدار ایجاد کنیم.
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از این ایده تقریبا می توان در هر کاری استفاده کرد. می توانید محصوالت رایگانی 

را به محصول اصلی خودتان اضافه کنید و آن را به عنوان یک مجموعه بفروشید و 

تاکید کنید که بخش هایی از این مجموعه رایگان هستند.

4. کسب درآمد آسان
چهارمین انگیزاننده خریدهای احساسی »کسب درآمد آسان« یا »پس انداز آسان« 

از  یا  می شود  درآمد  ایجاد  باعث  محصولتان  که  دهید  نشان  بتوانید  اگر  است. 

طرف دیگر می تواند باعث ایجاد صرفه جویی شود، مردم راحت تر از این محصول 

استقبال می کنند.

پرینتر  این  با خرید  که  کنید  ثابت  پرینتر می فروشید. می توانید  کنید یک  فرض 

می توانید در هزینه های کاغذ، رنگ و وقت صرفه جویی می کنید.

5. تحقق بخشیدن رویاها
پنجمین انگیزاننده مهم خرید »تحقق بخشیدن رویاها« است. باید به اندازه کافی 

تحقیق کنیم و ببینیم رویاهای مشتری چه چیزهایی است و محصوالت و خدمات 

ما چگونه کمک می کند که مشتری به این رویاها نزدیک تر شود. البته الزم نیست 

برسد. کافی است بخش  به تحقق  رویا  باعث شود که  محصوالت و خدمات ما 

کوچکی از رویا را به تحقق برساند.

بنابراین می توانیم از این 5 عامل یا انگیزاننده احساسی مهم استفاده کنیم و فروش 

خود را افزایش دهیم.
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