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4 مرحله تبدیل غریبه به مشتری وفادار
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

1. تبدیل غریبه به خواننده معمولی
چگونه غریبه را به خواننده معمولی تبدیل کنیم؟ این شخص هیچ سرنخی در مورد 

شما ندارد، بنابراین شما باید خود و محتوایتان را در کانال هایی خارج از وبالگ خود 

تبلیغ کنید. شبکه های اجتماعی گزینه خوبی است.

همچنین می توانید در پادکست ها صحبت کنید و اسالید و فایل آموزشی تولید کنید. 

این ها فعالیت هایی است که خوانندگان را به سایت شما هدایت می کند. آن ها پس 

از تعامل بیشتر با شما روی دکمه با ما تماس بگیرید در یک موضوع تبلیغاتی در 

فیس بوک یا یک تیتر جالب، کلیک خواهند کرد. اگر محتوای شما بیش از انتظارات 

آن ها باشد و بر اساس عنوان پست شما باشد، خواننده سایت شما می شوند.
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2. تبدیل خواننده معمولی به عضو سایت
برای تبدیل خواننده معمولی به عضو سایت ، باید آهنربای قانع کننده ارائه دهید 

تا نتوانند آن را از دست دهند.

3. تبدیل عضو سایت به مشترک متعهد و طرفدار
در  شخصی  اینکه  به محض  می کنند  فکر  سایت  محتوای  نویسندگان  از  بسیاری 

لیست ایمیلشان قرار گرفت، کار آن ها تمام  شده است، اما روند در اینجا متوقف 

نمی شود. هنوز باید عضو سایت را به مشترک درگیر تبدیل کنید. شما باید محتوایی 

تولید کنید که به آن ها قدرت و آموزش دهد. به عنوان مثال، اگر در حال کمک به 

مردم برای ترک شغل هستید، به عنوان اولین قدم می توانید به آماده سازی افراد 

برای ترک شغل خود کمک کنید. شما می توانید لیستی از ایده های تجاری را که 

می توانند به سرعت و با بودجه کم شروع کنند، به آن ها ارائه کنید تا کار خود را 

ترک کنند.

با کمک به آن ها در مرحله اول، “تغییری” را که می خواهید در نهایت ایجاد کنید، 

برای آن ها فراهم می کنید. به این ترتیب شما مشترکین درگیر و در نهایت طرفدار 

ایجاد می کنید.

4. تبدیل مشترک و طرفدار وفادار به وکیل مدافع و مشتری
به مشتری  را  آن ها  کرده اید، چگونه می توانید  درگیر  را  که مشترکان خود  اکنون 

تبدیل کنید؟ چگونه آن ها را برای خرید از شما آماده می کنید؟ شما این کار را با 

ایجاد محتوا انجام می دهید که در جهت محصوالت و خدمات شما است. شما 

اعتراضات را برطرف کرده و میل به خرید محصوالت و خدمات خود ایجاد می کنید.
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