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4نوعپیشنهادکهدرآمدتانراافزایشمیدهد!
نویسنده: digitalmarketer.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

4 نوع پیشنهاد با چهار قیمت مختلف که هر شرکتی باید به مخاطبانش ارائه دهد 

عبارتند از:

1. عضویت رایگان در انجمن شما با محتوای رایگان و جذاب )آموزش(

2. پیشنهاد اصلی )DIY – این کار را خودشان انجام می دهند.(

3. بیش فروشی )DWY – این کار با کمک شما انجام می شود.(

4. بیش فروشی )DFY – این کار را شما برایشان انجام می دهید.(
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مثال: قلم  موی نقاشی

1. به انجمن نقاشان ما بپیوندید.

2. قلم موهای ما را بخرید.

3. در کالس نقاشی گروهی و پولی ما ثبت نام کنید.

4. نقاشی های خود را به ما بسپارید.

انجام  فرم  گوگل  ابزار  با  را  باال  پیشنهادات  درباره  خود  نظرسنجی های  همه  ما 

می دهیم. این نظرسنجی می تواند  هر سه ماه یک بار برای همه افراد موجود در 

فهرست ایمیلی شما ارسال شود یا  می توانید آن را برای همه افرادی ارسال کنید 

که از محصوالت و خدماتتان استفاده می کنند. توجه به موارد زیر باعث دریافت 

بهترین نتایج از این نظرسنجی ها می شود:

1.انگیزهمخاطب
انگیزه مخاطب دلیلی برای پر کردن فرم نظرسنجی است. ما متوجه شدیم بهترین 

عامل ایجاد انگیزه در مخاطب، انجام قرعه کشی و ارائه رایگان محصول یا خدمت 

دالری   7000 جوایز  قرعه کشی  در  تا  کنید  پر  را  فرم  »این  مثال:  است.  جدیدتان 

را به شما هدیه  از آخرین آموزش 1000 دالری خود  ما شرکت کنید! ما 7 نسخه 

می دهیم که کمک می کند به نتایج خاص و مطلوبتان برسید.«

2.دلیلانجامنظرسنجی
در این بخش اهمیت نظرسنجی و کمکی که به مخاطبان می کند را توضیح می دهید. 

مثال: »می خواهیم به شما کمک کنیم! این نظرسنجی به ما نشان می دهد که در 

این حوزه خاص چه نکاتی برایتان مهم است یا با کدام عوامل ناامیدکننده روبه رو 

هستید.«
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3.ارائهتعهدزمانی
زیادی  پر کردن فرم نظرسنجی زمان  به آن ها اطالع می دهید که  این بخش  در 

نمی برد. مثال: »این نظرسنجی فقط 7 سوال کوتاه دارد و در عرض 2 دقیقه تمام 

می شود.«

4.گرفتنایمیلمخاطبان
در این بخش از آن ها آدرس ایمیلشان را می خواهیم تا در آینده با آن ها ارتباط 

برقرار کنیم. مثال: »ما می خواهیم در آینده هدایا، پیشنهادات و موارد مهمی به شما 

ارائه دهیم، پس جدیدترین اطالعات تماس خود را در اختیار ما قرار دهید تا در 

صورت برنده شدنتان به شما اطالع دهیم. لطفا بهترین راه ایمیل زدن به خودتان 

را به ما اعالم کنید.«

5.پرسیدناسموفامیلمخاطب
این سوال فقط برای پیگیری پاسخ های فردی است. مثال: »اسم و فامیلتان چیست؟ 

در صورت برنده شدنتان باید با چه کسی تماس بگیریم؟«

6.پرسیدنشمارهتلفنمخاطب
در این بخش نوع دیگری از اطالعات تماس مخاطب را دریافت می کنید که نرخ 

با شما  ایمیل  از طریق  نتوانیم  »درصورتی که  مثال:  دارد.  باالتری هم  پاسخگویی 

تماس بگیریم، به چه شماره تلفنی پیامک بزنیم؟«

7.سوالجمعیتشناختی
این سوال به شما امکان می دهد از ویژگی های جغرافیایی، درآمد یا هر اطالعات 

چند گزینه ای  باید  سوال  این  شوید.  آگاه  مخاطب  درباره  دیگری  مفید  و  مرتبط 

باشد. مثال:
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»برای این که بدانیم در تبلیغ محصول باید از چه زبان هایی استفاده کنیم، به ما 

بگویید کجای دنیا زندگی می کنید؟« لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

»می خواهیم محصولی تولید می کنیم که نیازهای شما را به بهترین شکل برآورده 

کند. حقوق ساالنه شما چقدر است؟« لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

»می خواهیم با تجربیات شما در این بازار خاص آشنا شویم. از کدام یک از شرکت های 

را انتخاب  از گزینه های زیر  زیر محصول یا برنامه خریداری کرده اید؟« لطفا یکی 

کنید:

8.سوالدربارهخواستههایمخاطب
افراد  می کنید  فکر  که  مزایایی  یا  خواسته ها  نیازها،  از  فهرستی  بخش  این  در 

و  باشد  داشته  مورد   20 حداقل  باید  فهرست  این  می کنید.  تهیه  را  می خواهند 

از مخاطبان بخواهید 3 مورد را از میان آن ها انتخاب کنند. پس از آگاهی از 3 

خواسته مخاطب می توانید 3 محصول یا برنامه بعدی خود را طراحی  کنید. نباید 

تعداد این موارد را خیلی زیاد کنید. این مهم ترین بخش نظرسنجی است. مثال: 

»کدام یک از موارد زیر را بیشتر می خواهید تا آن را برایتان فراهم کنیم؟« )لطفا 3 

مورد را انتخاب کنید.(

9.سوالدربارهعواملناامیدیمخاطب
به  از دستیابی  را  ناامیدی هایی می پرسید که مخاطب  از موانع و  این بخش  در 

نتایج مطلوبش بازمی دارد. باید حداقل یک فهرست 10 موردی تهیه کنید. مثال: 

»وقتی سعی می کنید به نتایج مطلوبتان دست یابید، چه موردی بیش از همه شما 

را ناامید می کند؟« لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
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10.دعوتبهگفتگو
این سوال آخر دعوتی برای گفتگوی عمیق درباره پاسخ های مخاطبان و همچنین 

فرصتی برای گفتگو درباره محصول جدید و فروش آن است. مثال: »آیا مایلید در 

یک تماس 5 دقیقه ای همه پاسخ هایتان را بررسی کنیم؟«

در نهایت، وقتی این نظرسنجی به یک بخش خودکار و طبیعی از کارتان تبدیل 

شود، بازخورد فوری درباره محصوالت جدیدتان دریافت می کنید و می توانید آن ها 

را بهتر کنید. توصیه می کنیم هر 3 ماه یک نظرسنجی جدید با گزینه های جدید 

طراحی کنید تا از روندهای صنعت عقب نمانید.
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