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علم قیِف فروش
نویسنده: www.entrepreneur.com - بنفشه عطرسائی

وقتی مشتریان محصول یا خدمات شما را می خرند، به »قیف فروش« یا »مسیر حفظ 

مشتری« هدایت می شوند و در این فرایند، نامه ها و ایمیل هایی با مضمون تبلیغ 

مسیرهای  و  فروش  قیف های  سال ها  من  می کنند.  دریافت  هم  نهایی  محصوالت 

را بررسی کرده ام و می دانم علمی پشت آن است. برای همه آن ها  حفظ مشتری 

آزمایش های زیادی انجام می شود و اجرایشان زمان بر است؛ اما وقتی درست اجرا 

شوند، ارزشی عمیق و ماندگار برای مشتری ایجاد می کنند. این ارزش همیشگی باعث 

می شود که زمان و تالش صرف شده برای ساخت این مسیر واقعا به صرفه باشد.

من شاگردان زیادی دارم که هرکدام دوره  مقدماتی یک روش سرمایه گذاری خاص را 

می فروشند. محصول نهایی  آن ها معموال اشتراک دائمی در یک وب سایت یا خبرنامه 

است که اطالعات الزم برای اجرای آن دوره را ارائه می کند. سپس، برنامه های مختلف 
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سمینارهای  حتی  یا  آموزش  مشاوره ای،  خدمات  پیشرفته،  دوره های  ویدیویی، 

حضوری را برای خرید در دسترس مخاطبان قرار می دهند.

مسیری موفق برای حفظ مشتری
برای ایجاد مسیری موفق در حفظ مشتری، باید بدانید چه محصوالتی را با چه 

ترتیب و قیمتی ارائه دهید. برای یافتن این موارد به آزمون وخطای فراوان نیاز 

دارید؛ اما طراحی یک قیف فروش خوب می تواند ماهیت کسب وکارتان را متحول 

کند.

بهترین راه ایجاد قیف فروش، تعیین محصول اصلیتان است. اولین محصولی که 

اکثر مردم از شما خریداری می کنند چیست؟ سپس، ببینید کدام کاال یا خدمت 

دیگرتان مکمل آن محصول است. 3، 4 یا 5 محصول دیگری که شبیه و مکمل 

محصول اصلی و پر متقاضی هستند را مشخص کنید.

در مرحله بعد و مثال با فاصله یک هفته  ای یا ده  روزه، یک پیشنهاد فروش محصول 

یا خدمت برای هر مخاطب ایمیل کنید. با این کار، قیف فروش اولیه شکل می گیرد. 

سپس، باید قسمت هایی از قیف که خوب کار می کنند و قسمت هایی که کارایی 

ندارند را مشخص کنید که زمان بر است و شاید تا شش ماه طول بکشد.

اگر دیدید اولین و چهارمین پیشنهاد خوب کار می کنند، همچنان آن ها را ایمیل 

کنید. اگر دیدید پیشنهاد های دوم، سوم و پنجم عملکرد ضعیفی دارند، آن ها را با 

پیشنهادی دیگر جایگزین کنید یا ترتیب ارائه را عوض کنید.

می توانید برای هر محصول، ایمیل پیگیری ارسال کنید. مثال، شاگردان من اغلب 

سمینارهای حضوری برگزار می کنند. معموال این کار پرهزینه و مستلزم سفر به شهر 

دیگری است و برای جلب نظر خریداران باید تبلیغات بیشتری انجام دهند. پس،  

قبل از رویداد، دعوت نامه ای همراه با یک نامه طوالنی برای مخاطبان می فرستند. 
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سپس 10 روز بعد، کارت پستالی با مضمون پر شدن سریع سمینار ارسال می کنند تا 

به مشتری اعالم کنند اگر نمی خواهد سمینار را از دست بدهد، باید فورا اقدام کند. 

یک یا دو هفته بعد هم نامه سوم با مضمون »آخرین فرصت« را ارسال می کنند.

ارسال نامه های پی در پی به مشتریان سرد و بی عالقه
می توانید نامه های پی درپی را برای مشتریان بی عالقه هم ارسال کنید. این  افراد، 

فهرست  اسامی اجاره ای یا خریداری شده هستند که شما را نمی شناسند و احتماال 

تاکنون چیزی درباره شما نشنیده اند. در این مرحله، باید قبل از ارسال نامه های 

بعدی، پاسخ آن ها را بررسی کنید. اگر پاسخی برای اولین نامه دریافت نکردید، 

سایر نامه ها را ارسال نکنید. نباید پولتان را صرف افراد بی عالقه کنید.

هر کدام از این نامه ها یا ایمیل های پی درپی باید شکل و عنوان متفاوتی داشته 

باشند تا مخاطب احساس نکند قبال آن ها را جایی دیده و محتوایش را می داند. 

حتی اضافه کردن واژه »آخرین فرصت« به عنوان ایمیل، باعث جلب توجه بیشتر 

اگر فقط  با چیزی متفاوت جلب کنید.  را  نامه نظر مشتری  باید در هر  می شود. 

همان پیشنهاد فروش قدیمی را بفرستید، احتمال پاسخگویی آن ها کم است؛ زیرا 

قبال آن را دیده اند.

هرگز تسلیم نشوید
باید همیشه دسترسی خود به مشتریان فعلی و بهترین مشتریان احتمالی را حفظ 

کنید، وجودتان را به آن ها یادآوری کنید و درخواست خرید کنید. این یکی از بهترین 

راه های ارتقای کسب وکار و گسترش پایگاه داده مشتریان است. آماده شیرجه زدن 

در دریای روش های جدید باشید، محصوالت جدید و روش های تبلیغی جدید را 

امتحان کرده و واکنش ها را ارزیابی کنید. موفقیت کسب وکارتان به عملکرد موفق 

در نامه نگاری یا ارسال ایمیل بستگی دارد. اگر این روند سالم و روبه رشد باشد، در 

سال های پیش رو سیلی از سفارش ها به  سویتان سرازیر خواهد شد.
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