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6 گام برای متقاعدسازی خریدار
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

افراد، اولویت  هایی دارند. آن ها وقتی با انتخاب مواجه می شوند، اولویت های خود 

بکنند. سپس  باید  چه  که  می گیرند  تصمیم  و  می کشند  تصویر  به  ذهنشان  در  را 

انتخاب خود را بر اساس همان قضاوت انجام می دهند.

اگر شما هم مشغول بازاریابی هستید و کارتان ایجاب می کند که بر انتخاب افراد 

تاثیر بگذارید، گمان می برید باید پیام هایی شامل استدالل هایی به آن ها ارسال کنید 

و امیدوار باشید اولویت هایشان تغییر کند و در نتیجه انتخابشان عوض شود.

مواجه  آن ها  با  روزانه  که خریداران  متقاعدکننده  پیام های  این  به هجوم  توجه  با 

صریح  متقاعدسازی  تالش های  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  شواهدی  می شوند، 

ممکن است واکنش ضدترغیبی غیر خودآگاه و خودبه خودی را در بسیاری از خریداران 

ایجاد کند.
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باید  کنید  متقاعد  محصولتان  خرید  به  را  خریدار  مستقیما  آنکه  برای  نتیجه  در 

توجهش را جلب کرده و مجابش کنید حرف های شما را گوش دهد و سپس کاری 

کنید دفعه بعد که قصد خرید داشت به یاد حرف هایتان بیفتد.

در زیر به 6 اصل اشاره می شود که به نظر می رسد مقاومت در برابر متقاعدسازی 

را سخت می کند:

1. عمل متقابل
اگر فردی هدیه ای هر چند کوچک دریافت کند، بدون توجه به کوچک بودن آن و 

حتی اینکه آن را الزم نداشته است، بر آن می شود تا چیزی در ازای آن هدیه بدهد.

2. تعهد و پایبندی
سعی  باشد  بی اهمیت  یا  غیرمنطقی  اگر  حتی  بدهد،  عمومی  تعهدی  فردی  اگر 

می کند به آن پایبند باشد.

3. دالیل اجتماعی
اگر کسی ببیند دیگران کاری را انجام می دهند یا با شواهدی روبه رو شود که نشان 

دهد آن افراد در حال انجام دادن کاری هستند، بر آن می شود تا او هم طبق آن 

رفتار عمل کند.

4. اقتدار
اگر فردی دریابد شخصی مقتدر، انتخاب یا رفتار خاصی دارد، بر آن می شود تا به 

نصایح او در آن زمینه عمل کند.
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5. عالقه مندی
را  او  تقاضای  باشد، سعی می کند  تقاضاکننده عالقه داشته  به شخص  اگر فردی 

اجابت کند.

6. کمیابی
او  برای  آن چیز  اتمام است،  به  رو  یا  برسد که چیزی کم  باور  این  به  اگر کسی 

دلخواه تر می شود و احتمال بیشتری می رود که خواهان کسب آن شود.

تا احتمال  را به شیوه ای متفاوت شکل می دهد  باال درخواستی  از موارد  هر یک 

اجابت آن بیشتر شود.

نکته
شایان ذکر است که اگر فرد متقاعدشده از روش استفاده شده در فرایند متقاعدسازی 

خودآگاه شود، اثربخشی به طور چشمگیری کمتر می شود. به عبارت دیگر، این اصول 

در وهله اول در سطح غیر خودآگاه شکل دهی برداشت ها و تعیین مفهوم و ارزش 

انتخاب  بر  تاثیرشان  گرفتند،  قرار  تامل خودآگاه  معرض  در  وقتی  می کنند.  عمل 

کاهش می یابد.
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