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خصوصیات خریدار از دیدگاه بازاریابی عصبی
 نویسنده: ژان بقوسیان، آذر جوزی - تیم تحریریه مدیرسبز

ارائه مدل  با توجه به یافته های جدید درباره مغز و رفتار خریدار به  در این مقاله 

مناسب تر و واقعی تری از رفتار خرید مشتری می پردازیم.

1. نبود تفکر زیاد
خریدار در دنیای واقعی برای خریدهای خود زیاد فکر نمی کند و اغلب افکاری که به 

ذهن می آید ناخودآگاهانه است. مغز از عادت های قبلی، تجربیات و عوامل احساسی 

به عنوان میان بری برای تصمیم گیری سریع استفاده می کند. خریدار اطالعات عمیق و 

زیادی درباره محصوالت و برندهای مختلف ندارد و حتی نمی تواند ادعاهای تبلیغات 

مختلف را به خاطر آورد.
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2. بازیابی احساسات
خریدار هنگام خرید، احساسات اخیری که در ارتباط با محصول یا برند مورد نظر 

را هم مرور  بازیابی می کند. همچنین اطالعات منطقی مختصری  را  داشته است 

می کند. بخش عمده این کار به صورت ناخودآگاه انجام می شود. احساس خوشایند 

قبلی مرتبط با محصول یا برند احتمال خرید را افزایش می دهد. همچنین احتمال 

مقایسه با محصوالت مشابه کمتر می شود.

3. ترجیحات مشتری
ترجیحات مشتری بیشتر به عادت ها، نظر اطرافیان و تجربه شخصی خودش از 

محصول بستگی دارد. خریدار برای انتخاب خود تحلیل های منطقی انجام نمی دهد. 

اغلب خریدهایش به عادت ها و رفتارش بر می گردد. برای ترجیحات او شاید دلیل 

قانع کننده ای وجود نداشته باشد. انتخاب خریدار بین چند گزینه، همیشه نتیجه 

تحلیل و بررسی منطقی نیست.

4. تصمیم لحظه ای
اغلب تصمیم های خرید مشتری کامال لحظه ای است و می تواند در چند ثانیه کامال 

عوض شود. در لحظه خرید تفکر منطقی کافی صورت نمی گیرد. اگر از خریدار دلیل 

خرید او را بپرسید به احتمال زیاد دلیل قانع کننده ای وجود ندارد. خریدار باید فکر 

کند و برای خریدش دلیلی بسازد!

5. تغییر نظر
ــت  ــا خدمـ ــول یـ ــک محصـ ــاره یـ ــدار را دربـ ــر خریـ ــوان نظـ ــب می تـ اغلـ

تغییـــر داد. بـــرای ایـــن کار الزم نیســـت اطالعـــات جدیـــدی بـــه او بدهیـــم 

ـــد  ـــتری می توان ـــر مش ـــرایط، نظ ـــر ش ـــا تغیی ـــد. ب ـــر کن ـــش تغیی ـــا دیدگاه ت

تغییـــر کنـــد. شـــرایط می توانـــد هـــر چیـــزی از رنـــگ دیوارهـــا، تابلوهـــای 

ـــعی  ـــر س ـــد. اگ ـــول باش ـــان محص ـــا چیدم ـــوا و … ت ـــای ه ـــده، دم ـــتفاده ش اس
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ـــرد  ـــما بخ ـــد از ش ـــه بای ـــد ک ـــع کنی ـــی قان ـــورت منطق ـــه ص ـــدار را ب ـــد خری کنی

بیشـــتر عقب نشـــینی می کنـــد.

6. بازاریابی و تبلیغات
بازاریابی و تبلیغات بر خریدار اثر می گذارد؛ ولی بخش عمده این اثرگذاری به صورت 

تبلیغاتی  نتیجه  شما  خرید  آیا  بپرسید  مشتری  از  اگر  می شود.  انجام  ناخودآگاه 

است که دیده اید به هیچ وجه این موضوع را قبول نمی کند و مطمئن است که نظر 

او همیشه سلیقه شخصی خودش بوده و تبلیغات نمی تواند بر تصمیم خریدش 

تاثیر بگذارد.

7. یادآوری آگاهانه
یادآوری و کمک گرفتن از اطالعات حافظه فقط زمانی انجام می شود که خریدار 

محصول خاصی را می خواهد بخرد و محصول برایش واقعا مهم است. این اتفاق 

برای تمام خریدهای معمولی روزانه رخ نمی دهد.

اگر در عملیات بازاریابی و فروش به این نکات توجه نکنیم، فرصت های زیادی را از 

دست خواهیم داد!

https://modiresabz.com

