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12 راهکار ارتباطی برای حذف تماس سرد
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

از تماس سرد، تماس  تلفنی است. منظور  بازاریابی  از روش های  تماس سرد یکی 

با پاسخ  با مشتری احتمالی بدون اطالع قبلی مشتری است که معموال  فروشنده 

سردی روبه رو می شود.

در زیر 12 راهکار ارتباطی برای حذف تماس سرد ارائه می شود:

1. ارتباط برقرار سازید و مراجعان را جلب کنید
به مالقات مشتریان موجود بروید. ایده ها و کمکتان را ارائه کنید.

2. برای ایجاد ارتباط جدید از لینکدین استفاده کنید
از جستجوی »صفحه کلید« لینکدین برای کشف مشتریان احتمالی ناشناخته استفاده 
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ارتباط  در  آن ها  با  لینکدین  استاندارد  بندی  کلمه  از  استفاده  بدون  کنید. سپس 

باشید. خالق باشید.

3. از شبکه غیررسمی ارتباطی تان بخواهید که شما را به مشتری ها توصیه 
کنند

ایجاد و حفظ ارتباط با صاحبان صنایع محلی، سهم به سزایی در موفقیت شما 

ایجاد می کند. افرادی را که به توانایی شما احترام می گذارند و تحسین می کنند، 

همان گونه که شما آن ها را احترام و تحسین می کنید، برگزینید.

4. شبکه ای حضوری با باالترین سطوح اجتماعی تشکیل دهید
در باالترین سطوح گردهمایی های مدیران ارشد شرکت کنید و با آن ها تعامل کنید.

5. به یک مجتمع تجاری بپیوندید
در سازمانی که صاحبان صنایع دور هم جمع می شوند، عضو شوید.

6. در مجامع عمومی سخن بگویید
همه گروه های اجتماعی مشتاق اند که در جلسات هفتگی خود، سخنرانی داشته 

باشند؛ اگر شما سخنرانی ارزشمندی ارائه کنید که فراموش نشدنی باشد، هر یک 

از شرکت کنندگان مایل به ایجاد ارتباط با شما خواهند بود. هر بار که سخنرانی 

می کنید، توانایی بالقوه خلق 50 ارتباط را خواهید داشت.

7. در نمایشگاه ها سخن بگویید
چرا نباید هر بار که کسی از مقابل غرفه شما عبور می کند، با گفتگوی جذابی او را 

به تحسین وادارید؟
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8. مقاله ای بنویسید
هیچ چیز همانند کلمات نوشته شده، توجه افراد را به خود جلب نمی کند. به عنوان 

یک متخصص شناخته شوید و خود را جای کسانی بگذارید که به شما پاسخ مثبت 

می دهند.

9. اطالعات مستند شرکتتان را بنویسید
را حفظ  وفاداری مشتریان  کنند.  زیادی کسب  که شهرت  مایل اند  عامل  مدیران 

که  باشید  نداشته  مشکلی  بابت  این  از  کنید،  حفظ  را  کارمندان  وفاداری  کنید، 

امنیت را حفظ کنند و منافعی به دست بیاورند. بنویسید که چگونه به این اهداف 

دست یافته اید و همه مایل به خواندن آن خواهند بود.

10. ارجاع دهید
بله، چه چیزی بهتر از شهرت و تبلیغ دهان به دهان؟

هشدار: این یکی مستلزم تالشی سخت است.

11. با مشتریان موجود که 100 درصد از تولیداتتان استفاده نمی کنند، تماس 
بگیرید

شما در حیاط خلوتتان طال دارید! هیچ تماس سردی موردنیاز نیست. با مشتریان 

موجود تماس بگیرید و توجه بیشتر آن ها را جلب کنید.

12. با مشتریان ازدست داده، از نو ارتباط برقرار سازید
این راهکار تکراری کوچک، نتایج زیادی خواهد داشت. البته نیاز به شهامت دارد تا 

ارتباط مجددی خلق کنید؛ اما وقتی کشف کردید که »چرا« آن ها را ازدست داده اید، 

می توانید به خلق راهکارهایی بپردازید که ازدست رفته ها را جبران کنید.
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زمان تلف  شده در تماس سرد
استفاده واقعی شما از وقتی که برای یک کار بیهوده صرف می کنید، چیست؟ این 

تلف   زمینه  این  در  را  وقتتان  چقدر  و  ببینید  نمی خواهید  شما  که  است  چیزی 

کرده اید؟ این را هم نمی خواهید بدانید. ناچار به این کار هستید؟ رئیستان دستور 

داده؟ راهکاری برای تغییر مسیر به شما نشان داده می شود: وقتتان را تقسیم کنید.

اگر ناچارید 50 تماس سرد در هفته داشته باشید، وقت کافی هم برای ارتباط با 50 

مشتری موجود یا ازدست داده هم، در همان هفته اختصاص بدهید.

سپس از رئیستان بخواهید که در هر دو نوع تماس با شما همکاری کند. بگذارید 

که او بیهودگی تماس سرد را ببیند. از او بخواهید که خود مسئولیت 50 تماس 

سرد را به عهده بگیرد.

نتیجه
شما می توانید ضمن دو برابر کردن تعداد فروشتان با استفاده از راهکارهای گفته  

شده، مشتریان مایل به خرید را به خود جذب کنید، به گونه ای که رئیستان دیگر 

در کوتاهی شما در زمینه تماس سرد ایراد نگیرد و حتی از شما بپرسد: چگونه این 

کار را کردی؟

https://modiresabz.com

