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5 روش ساده برای معرفی شدن توسط مشتریان
نویسنده: مجله Success - ترجمه: تیم مدیرسبز

وقتی 20 سال پیش به نیویورک نقل  مکان کردم، به دندان پزشک احتیاج داشتم. 

به  مرا  خوشحالی  با  او  کند.  معرفی  من  به  را  کسی  خواستم  همکارانم  از  یکی  از 

دندان پزشکش معرفی کرد و من هنوز هم نزد او می روم. برادر و خواهر من و برادر 

و خواهر او هم نزد او می روند.

معرفی ها )معرفی های شخصی( همیشه یکی از موثرترین راه های کسب وکارها برای 

جذب مشتریان بوده است. امروز هم مشتریان احتمالی یادداشت های افراد غریبه 

را در اینترنت می خوانند و همچنین در مکالمه  های سنتی مثل همان مکالمه ای که 

مرا به دندان پزشکم معرفی کرد به دنبال معرفی عرضه کنندگان هستند. در اینجا پنج 

روش برای تشویق افراد به معرفی دیگران را بررسی می کنیم:
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1. به مشتریان یادآوری کنید که نظرات آنالین را ارسال کنند
نظرات اینترنتی بیش از هر منبع دیگری باعث جذب مشتریان می شود. کارمندان 

هر شرکت باید تالش کنند تا مشتریان را تشویق کنند که تجربیات خود را به صورت 

داوطلبانه به اشتراک بگذارند. خلق افرادی که شما را در وب پیگیری می کنند کمک 

می کند تا بدون پرداختن کمترین وجهی، رتبه کسب وکارتان را در نتایج موتورهای 

جستجو باالتر ببرید.

2. مستقیما برای معرفی مشتری درخواست کنید
با پرسیدن حداقل یکی از این سوال ها هر برخورد یا تماس تلفنی را با جذب یک 

مشتری راضی )همکار یا مربی(  به پایان ببرید: دیگه کی؟ دیگه کجا؟ دیگه چی؟ با 

این سوال ها از آن شخص دعوت می کنید که بخشی از رشد شما باشد.

نخست: »چه شخص دیگری )شرکت یا فرد(  می تواند از محصوالت و خدمات من 

نفع ببرد؟ اغلب، آن ها شخصی را در ذهن می آورند و فورا می گویند باید شما دو 

نفر را به هم معرفی کنم.

را  رویدادی  آن ها  اگر  کنم؟  شبکه سازی  باید  دیگری  جای  چه  می کنید  فکر  دوم: 

پیشنهاد دادند، می توانید آنجا بروید و دوری بزنید تا افرادی را به شما معرفی کنند.

سوم: چه چیز دیگری می تواند به من کمک کند تا ترافیک بیشتری به  وجود آورم؟ 

کاری  راه حل شما هستند، هر  از  ارزشمندی  کنند که بخش  وقتی آن ها احساس 

می کنند تا آن را برایتان ممکن کنند.

3. به افراد معِرف پاداش دهید
می توانید دستمزد یا کمیسیونی برای معرفی مشتری به افراد بپردازید یا می توانید 

هدیه ای رایگان یا خدمتی رایگان یا با تخفیف به آن ها ارائه دهید. اگر کسب وکار 
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شما گهگاه میزبان رویدادهای آموزشی است، می توانید با ثبت نام رایگان به آن 

فرد پاداش بدهید.

4. به اشتراک گذاری را تشویق کنید
می کنید،  ارائه  منظم  خبرنامه های  در  و  خود  وب سایت  در  باکیفیت  مطالبی  اگر 

آماده کنید  را  این مطالب  قرار دهید.  را در هر صفحه  اشتراک گذاری«  »به  دکمه 

توئیتر،  به صفحات فیس بوک،  کلیک  با یک  فقط  را  آن ها  بتوانند  تا خوانندگان 

پینِتِرست، لینکدین و گوگل پالس ارسال کنند.

همه برنامه های مهم مدیریت ایمیل، دکمه  های ساده ای دارند تا دریافت کنندگان 

مطالب امکان ارسال آن  ها را نیز داشته باشند. حتی می توانید قدم بسیار بزرگ تری 

با  را  آن  دارید  اگر دوست  دارید؟  را دوست  این خبرنامه  »آیا  بردارید و بگویید: 

طرفداران و افرادی که شما را پیگیری می کنند و این مطالب را ارزشمند می دانند، 

به اشتراک بگذارید.«

5. از هر کسی که شما را معرفی می کند، تشکر کنید
قدردانی  مورد  که  است  شایسته  می دهد،  انجام  برایتان  بزرگی  کار  کسی  وقتی 

یا  ایمیل شخصی  به فروش نشود. یک  این معرفی ها منجر  اگر  گیرد، حتی  قرار 

یادداشت دست نویس به آن ها نشان می دهد که شما به این دلیل که به فکرتان 

هستند و با معرفی شما شهرتشان را به خطر می اندازند، قدردانشان هستید. باید 

بگویید که از تماس با دوستان آن ها لذت بردید و به  دنبال خدمات رسانی به افراد 

معرفی شده توسط آن ها در آینده هستید.

همچنین باید معرفی افراد توسط دیگران را جبران کنید. اگر مشتریانی معرفی کنید 

که نیازهای گروه هایی که با آن ها در تماس هستید را برآورده  کنند، دیگران هم 

بیشتر شما را معرفی می  کنند.
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