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پرورش مشتریان به وسیله شبکه های اجتماعی
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

اگر می خواهید با داشتن تعدادی مشتری غیر راغب، مستقیم مشغول فروش شوید، 

پول زیادی به دست نمی آورید. چرا؟ چون مستقیم سراغ فروش رفتن یعنی فقط 

می توانید محصوالتتان را به افرادی بفروشید که آماده اند همین حاال از شما خرید 

کنند.

مردم دو دسته اند: شیرجه زنندگان و بررسی کنندگان. شیرجه زنندگان وقتی چیزی را 

می بینند که دوست دارند، مستقیم به سمت آن می روند. بررسی کنندگان اول همه 

آهستگی  به  و  می کنند  موردش صحبت  در  دوستانشان  با  می سنجند،  را  جوانب 

وارد عمل می شوند. متاسفانه فقط 15 درصد از مردم شیرجه زننده اند. با بازاریابی 

به هر مرحله  را  واجد صالحیت  بالقوه  فروش می توانید مشتریان  قیف  و ساخت 

تصمیم گیری وارد کنید و آن ها را به دادن پاسخ مثبت تشویق کنید.
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دریافت  با  بالقوه  مشتریان  درصورتی که  که  است  این  می آید  پیش  که  مشکلی 

ایمیل های تبلیغاتی موافقت نکنند و به هر دلیل آدرس ایمیلشان را در اختیارتان 

نگذارند، چه باید بکنید. شاید به نظر برسد تشویق آن ها و انجام فروش، غیرممکن 

است. این مشتریان راغب برای همیشه ازدست رفته اند.

ایمیل،  ارسال  بدون  می توانید  وب سایت  در  مجدد  هدف گذاری  از  استفاده  با 

مشتریان بالقوه را ترغیب کنید تا از مشتریان غیر راغب به خریدار تبدیل شوند.

1. تدوین پیام های دوگانه
بعد از آنکه مردم با دریافت ایمیل های تبلیغاتی موافقت کردند و به فهرستتان وارد 

شدند، می توانید محتوای ارزشمند را در سرویس خبری آن ها قرار دهید تا قبل از 

انجام فروش تشویقشان کرده باشید. یا می توانید بالفاصله بعد از اعالم موافقت 

آن ها یک پیشنهاد ویژه، محصول، برنامه یا خدمتی به آن ها ارائه دهید و پیام آن 

را از طریق ایمیل و سرویس خبریشان ارسال کنید.

پیام دادن در بیش از یک کانال، عمق هدف گذاریتان را بیشتر می کند و احتمال 

دریافت پاسخ را باال خواهد برد. این موضوع را به  منزله قیف فروش در نظر بگیرید. 

آن ها را دلگرم کنید تا در طول زمان به شما اعتماد پیدا کنند و احتمال خریدشان 

از شما بیشتر شود.

1. تبلیغی تولید کنید که مردم را به گزارش رایگانتان هدایت کند.

2. تبلیغی تولید کنید که افرادی را هدف بگیرد که از صفحه فرود بازدید کردند؛ ولی 

با دریافت پیام های تبلیغاتی موافقت نکردند.

3. تبلیغی تولید کنید که افرادی را هدف بگیرد که با دریافت پیام های تبلیغاتی 

موافقت کرده اند.
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آگهی دوم فقط افرادی را هدف می گیرد که امروز از صفحه فرود بازدید کرده اند، 

ولی مشتاق نشده اند. پیام آگهی دوم با درک این مطلب که کاربران هدف می دانند 

گزارش رایگان چیست، ولی ممکن است به ترغیب بیشتر نیاز داشته باشند، تولید 

می شود. بنابراین آن ها را ترغیب کنید که در بخش اظهارنظر هر سوالی را که در 

مورد این گزارش دارند، مطرح کنند. هنگام انجام آزمایش برای مورد سوم، اگر قبل 

از درخواست فروش، یک یا دو نکته ارزشمند را مطرح کنیم، فروش بیشتر با سود 

باالتر به دست خواهیم آورد. مسلم است که باید آزمایش های خاص خودتان را 

انجام دهید تا متوجه شوید چه چیزی برای بازار شما از همه کارسازتر است.

2. برای هر صفحه یک وب سایت، مخاطبان هدف بسازید
برای هر صفحه فرود موجود در بخش بندیتان یک محتوای سفارشی تولید کنید. 

به این ترتیب، برای مثال می توانید آگهی شماره ۲ را تولید کنید تا به نظر هرکسی 

برسد که صفحه فرود شماره ۱ را دیده است و بعد، آگهی شماره ۳ برای آن است 

که به نظر هرکسی برسد که صفحه فرود شماره دو را مشاهده کرده است.

مثال اگر خانه ها را بازسازی می کنید، می توانید حواله هدیه به افرادی که از صفحه 

گالری شما از خانه های قبل و بعد از نوسازی بازدید کرده اند، ارسال کنید. یا اگر 

محصوالتی می فروشید، از محصولی که به عنوان هدیه در نظر گرفته  شده است، 

ارسال کنید.

را  افرادی  به  رایگان  گزارش رسمی  ارسال یک  دارید  اگر یک کسب وکار خدماتی 

امتحان کنید که از صفحه »درباره ما« یا صفحه »خدمات« بازدید کرده اند.

3. قبل از آنکه الیک بگیرید، به تبدیلشان به مشتری فکر کنید
بودن  مرتبط  رتبه بندی  آنالین،  برندهای  به  نداشتن  اعتماد  روند  بیشتر شدن  با 

آگهی روی هزینه و توزیع دسترسی آگهی شما تاثیر می گذارد. به وسیله ایجاد پیوند 
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افراد مشهور،  بین خودتان و پیروانتان اعتماد ایجاد  و تثبیت موقعیت به عنوان 

کنید.

مخاطبان را شرطی کنید. اگر مخاطبان متعهدی دارید که به آنچه می گویید توجه 

می کنند و با شما تعامل دارند، پس آن ها به محض اینکه درخواست کنید، برای 

فروش آماده اند. هرقدر شبکه های شما متعهدتر باشد، احتمال پاسخ دادن آن ها 

به فراخوان های شما و بعد، خرید در مراحل بعدی، بیشتر است. اگر آن ها به خاطر 

محتوای نامرتبط یا لحن فروش بسیار سنگین از دست بروند، ممکن است برای 

همیشه ازدست رفته باشند.

می رسد،  اجتماعی  شبکه  های  به  نوبت  وقتی  کنید.  بیشتر  را  رایگانتان  ارتباطات 

هرقدر تعداد اظهارنظرها،  الیک ها و به اشترا گذاری هایی که دریافت می کنید بیشتر 

بیشتر پست های  اجتماعی  و شبکه های  است  باالتر  باشد،  سطح مشارکت شما 

شما را به صورت رایگان برای شبکه  مخاطبانتان نمایش می دهند. اگر بتوانید وقتی 

هیچ تبلیغاتی را انجام نمی دهید سطح این مشارکت را باال نگه دارید، دسترسی 

بیشتری به سرویس خبری مخاطبانتان خواهید داشت.

اجتماعی  شبکه های  در  سوال ها  کردن  مطرح  ساده  عمل  بپرسید.  سوال هایی 

سریع ترین و ساده ترین راهی است که نشان دهید دنبال ورودی هستید. تمایل 

به درخواست بازخورد و گوش دادن به آنچه موثر است یا موثر نیست، نه تنها به 

رشد کسب وکارتان کمک می کند، بلکه وفاداری به وجود می آورد.

جاهای  کردن  پر  پست های  کنید.  استفاده  خالی  جاهای  کردن  پر  پست های  از 

خالی شیوه ای عالی برای بیشتر کردن مشارکت است.
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