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فرایند6مرحلهایجذبمشتریکهنمیدانستید!
نویسنده: helpscout.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

فرایند جذب مشتری مهم ترین مرحله چرخه حیات مشتری است. با این که جذب 

مشتری در ابتدای سفر خرید او رخ می دهد، اما اساس رابطه کلی او با محصول 

طوالنی مدت  در  او  آیا  که  می کند  تعیین  مشتری  جذب  روش  است.  شرکتتان  و 

به استفاده از محصول شما ادامه خواهد داد یا فقط پس از چند ماه از شما روی 

می گرداند و سراغ رقبا می رود. اگر فرایند جذب به خوبی انجام شود، مشتریان را برای 

موفقیت آماده می کند و ارزش محصولتان را به آن ها نشان می دهد، اما اگر این کار 

را ضعیف انجام دهید، مشتری از خودش می پرسد که چرا از اول با شما معامله کرده 

است.

از  استفاده  و  با شما  آشنایی  برای  کاربران جدید  که  فرایندی است  جذب مشتری 

محصولتان به آن وارد می شوند. این فرایند کل سفر خرید مشتری را در بر می گیرد: 

از عضویت اولیه در سایت تا آشنایی با محصول و اولین استفاده از آن. هدف فرایند 
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جذب مشتری این است که هر چه زودتر و حتی در اولین استفاده از محصول، 

ارزشی به مشتری ارائه دهید.

 

چراجذبمشتریمهماست؟
جذب مشتری بسیار مهم است، زیرا اساس ارتباط مستمر او با محصول شما است. 

یک فرایند جذب خوب باعث می شود:

• مشتریان را درگیر و مجذوب نگه دارید و به آن ها کمک می کند ارزش محصولتان 

را درک و تجربه کرده و با موفقیت از آن استفاده کنند. مهم تر از همه این که دلیلی 

برای سر زدن دوباره به سایت شما و خرید چندباره محصولتان پیدا می کنند.

• نرخ تبدیل کاربر آزمایشی به خریدار را بهبود می بخشد. اگر یک محصول آزمایشی 

رایگان یا تخفیف دار ارائه  کنید، کاربران آزمایشی ارزش محصولتان را تجربه می کنند 

و به مشتری دائم تبدیل می شوند و در نتیجه جذب مشتری اتفاق می افتد. اگر 

بتوانید ارزش واقعی محصول را در فرایند جذب و دقیقا در شروع استفاده آزمایشی 

خرید  برای  و  دائمی شما می شود  زیاد مشتری  به احتمال  دهید،  نشان  کاربر  به 

محصولتان پول پرداخت می کند. جذب درست مشتری باعث می شود مشتریان 

بالفاصله ارزش استفاده از محصول شما را درک کنند و در ادامه استفاده از محصول 

هم مدام این ارزش را دریافت کنند.

 

فرایندجذبمشتری:مراحل،مثالهاوبهترینروشها
در این بخش، شش مرحله مهم فرایند جذب مشتری با بهترین روش ها و نکات 

مهم هر مورد آورده شده است تا مشتریان جدید را با استفاده از محصولتان موفق 

کنید.

 

1.فرایندعضویت
خیلی ها به اشتباه فکر می کنند تا وقتی مشتری برای دریافت محصول در سایت 

عضو نشده باشد فرایند جذب شروع نمی شود، اما چنین نیست. یک نظرسنجی از 
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۷۹ شرکت نشان داد که میانگین نرخ تبدیل در مرحله عضویت ۳۶٫۲ درصد بوده 

است. با این که هر شرکتی متفاوت است، اما اگر نرخ ریزش باالتر از حد متوسط 

دارید )یعنی کاربران فرایند عضویت را شروع می کنند، اما آن را کامل نمی کنند(، 

نشان می دهد که خیلی زود اطالعات زیادی را از آن ها درخواست می کنید.

 

بهترینروشهایفرایندعضویت
• فرایند عضویت را تاحدامکان کوتاه نگه دارید. عضویت برای دریافت محصول باید 

تاحدامکان برای کاربران آسان شود. چه مقدار از اطالعاتی که از آن ها می خواهید 

ضروری نیست؟ اطالعاتی را که برای استفاده مشتری از محصول نیاز است از او 

بخواهید و در صورت نیاز بعدا اطالعات بیشتری درخواست کنید.

• برای عضو کردن مشتری به اطالعات زیادی درباره او نیاز دارید؟ به جای درخواست 

همه این موارد در یک صفحه، آن را در چند صفحه تقسیم کنید و بپرسید. درخواست 

اگر  پس،  می شود.  تبدیل  نرخ  افزایش  باعث  صفحه  چند  در  عضویت  اطالعات 

هنگام عضو شدن مشتری باید اطالعات زیادی از او بگیرید، با تقسیم آن در چند 

صفحه، حس کم بودن سواالت را به کاربر القا کنید.

یا  اسلک  گوگل،  مثل  می کنند،  استفاده  قبل  از  که  نرم افزاری  با  که  کنید  کاری   •

تقریبا همه  روش  این  دهند.  انجام  را  این عضویت  بتوانند  اجتماعی  رسانه های 

سختی فرایند عضویت را از بین می برد و به این معنی است که مشتریان جدید 

می توانند با یک کلیک عضو شوند که مزیت بزرگی است. وقتی افراد امکان عضویت 

با یک کلیک و با استفاده از یک نرم افزار مثل گوگل یا اسلک را دارند که قبال هم از 

آن ها استفاده کرده اند، نرخ عضویت ۸٫۲ درصد بهبود می یابد.

نکات مهم

• فرم عضویت باید کوتاه باشد. قبل از این که مشتریان محصول را امتحان کنند، 

اطالعات زیادی از آن ها نخواهید.

• عضویت نباید نیازی به کارت اعتباری داشته باشد.
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• نکات موردی و کوتاه حاشیه فرم به مشتریان ارزش هایی را یادآوری می کند که 

پست از عضویت به دست می آورند.

• برای شروع فرایند فقط باید یک فرم را پر کنند و این فرم باید تا حد ممکن کوتاه 

باشد.

استفاده  قبال  که  ابزارهای دیگری  با  که  بدهید  را  امکان  این  به مشتریان  باید   •

کرده اند در سایتتان عضو شوند.

 

2.ایمیلخوشامدگویی
مرحله بعدی فرایند جذب،  ارسال ایمیل خوشامدگویی است. این ایمیل باید آن ها 

را مستقیم به محصول شما هدایت کند تا فورا بتوانند استفاده از آن را آغاز کرده 

و ارزشش را درک کنند.

 

بهترینروشهایساختایمیلخوشامدگویی
• بگویید متشکرم! آن ها برای عضویت و خرید محصول شما وقت گذاشته اند، پس 

باید بدانند که شما هم برایشان ارزش قائل هستید.

• منابعی را به اشتراک بگذارید که به آن ها در شروع کار کمک  کند،  مثل ویدیوی 

بررسی محصول، لینک مقاالت مرتبط یا لینک پرسش وپاسخ درباره محصول.

• آن ها را دوباره به صفحه محصول برگردانید. با این که اشتراک گذاری منابع اضافی 

که مشتری  باشد  این  بر  باید  ایمیل خوشامدگویی  اصلی  تمرکز  اما  است،  مفید 

جدید روی محصول کلیک کند و به آن صفحه وارد شود. لینک صفحه محصول 

باید شاخص ترین لینک دعوت به اقدام در ایمیل خوشامدگویی باشد.

نکات مهم

• ایمیل را کوتاه و ساده نگه دارید.

• یک دکمه شاخص دعوت به اقدام برای بازگرداندن مشتری به صفحه محصول 

در آن بگنجانید.

https://modiresabz.com


5

• این ایمیل خوشامدگویی شروع فرایند جذب را آسان می کند و مراحل شروع را 

به کاربر یادآوری می کند.

 

3.الگیناولمهماست
شاید کاربر قبال توضیحات محصول را دیده باشد، ویدیوی بررسی محصول را تماشا 

کرده باشد و چندین تصویر از آن دیده باشد. بااین حال، اولین باری که وارد صفحه 

محصول می شود، اولین برخورد واقعی او با محصول شما است. در این مرحله، 

باید آن ها را ترغیب کنید که استفاده از محصولتان را آغاز کنند. پس معموال از یک 

متن راهنما یا پیغام شروع استفاده  کنید و مشتری را در هر مرحله خرید هدایت 

کنید.

 

بهترینروشهایطراحیالگیناول
• مشتری را مجبور به حدس زدن نکنید! وقتی مشتری جدید برای اولین بار وارد 

سایت می شود، نباید با یک صفحه خالی روبه رو شود. می توانید با یک پاپ آپ یا 

پیغام شروع به او خوشامد بگویید. باید همه جوانب را به او نشان دهید و برای 

شروع استفاده از محصول به او کمک کنید.

• به مشتری یک ُبرد سریع هدیه بدهید. ترغیب مشتریان به تجربه کردن محصول، 

نیازمند تالش مداوم است. هرچه بیشتر از محصول استفاده کنند، بیشتر ارزش 

آن را درک می کنند، اما دستیابی به موفقیت  های کوچک یا پیروزی های سریع به 

آن ها یادآوری می کند که در مسیر درستی حرکت می کنند و نوعی تقویت روحی 

برای درگیر نگه داشتن آن ها است.

نکات مهم

• یک نمای کلی واضح از فرایند عضویت ارائه دهید.

• یک دعوت به اقدام مثبت و جذاب ارائه دهید که مشتری را به شروع فرایند 

تشویق کند.
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4.یکپارچهسازی،درخواستهاوواردکردناطالعات
فرایند جذب مشتری در محصوالت B۲B فقط به یاد دادن روش استفاده از محصول 

خالصه نمی شود. حاال محصول شما بخشی از میز فناوری مشتری است و هویتی 

جدا از آن ندارد. شاید مشتریان نیاز داشته باشند محصول شما را با محصوالت 

دیگری ترکیب و یکپارچه  کنند، داده ها را از منابع دیگری منتقل کنند یا از تیمشان 

بخواهند بیشترین بهره را از محصول شما ببرند.

 

بهترینروشهاییکپارچهسازی،درخواستهاوواردکردناطالعات
• تا آنجا که ممکن است این فرایند را خودکار کنید. یکپارچه کردن پلتفرم بازاریابی 

مشتری با محصول خودتان یا انتقال اطالعات از یک ابزار به ابزار دیگر کمی سخت 

برای  موانع مشتری  کنید،  تا حد ممکن خودکار  را  فرایند  این  بتوانید  اگر  است. 

شناخت ارزش محصول از بین می رود.

• این مورد را اختیاری کنید. همه کاربران شما نیازی به یکپارچه سازی، درخواست 

از همکاران یا انتقال اطالعات از ابزارهای دیگر ندارند، بنابراین این کار را به بخش 

اجباری فرایند جذب تبدیل نکنید.

• پشتیبانی کافی ارائه دهید. هیچ چیز خسته کننده تر از این نیست که برای ادغام 

دو ابزاری که هر روز استفاده می کنند تالش کنند و این تالش بی ثمر باشد. اغلب 

شرکت ها یک تیم جذب اختصاصی دارند که در شروع فرایند به مشتریان جدید 

کمک می کنند و وارد کردن اطالعات و یکپارچه سازی ها بخش مهمی از کار آ ن ها 

است. اگر خدمات جذب اختصاصی ارائه نمی دهید، ترتیبی دهید که مشتری در 

صورت نیاز بتواند به راحتی با تیم پشتیبانی تماس بگیرد.

نکاتمهم
هنگام  مشتری  که  کنید  کاری  باید  است.  عضویت  فرایند  مرحله  آخرین  این   •

عضویت خودش یا اعضای تیمش، ارزش زیادی را تجربه کند.

• دو روش مختلف برای دعوت اعضای تیم وجود دارد: ۱( با اضافه کردن ایمیلشان 
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یا ۲(  با اشتراک گذاری یک لینک که دعوت از افراد خاص یا دعوت از یک تیم بزرگ 

را آسان می کند.

 

5.بررسیمحصول
بررسی محصول، مشتریان را با مراحل راه اندازی و استفاده کامل از محصول آشنا 

از  استفاده  محصول  شناخت  برای  مشتریان  راه  موثرترین  و  ساده ترین  می کند. 

آن است. بعضی صفحات بررسی  محصول شاخص هستند، زیرا روش استفاده از 

محصول را به مشتری یاد نمی دهند، بلکه او را مجبور می کنند واقعا از آن استفاده 

کرده و آن را تجربه کند.

 

بهترینروشهایبررسیمحصول
• امکان ورق زدن و رد کردن بخشی یا کل صفحات بررسی محصول را فراهم کنید. 

آن  از  قبلی خود  در شغل  باشد،  آشنا  با محصولتان  قبل  از  شاید مشتری جدید 

استفاده کرده باشد یا سایر افراد را در حال استفاده از آن دیده باشد. بخش بررسی 

محصول که قابل رد کردن و ورق زدن نباشد، مانع مشتریانی است که در ظاهر 

جدید به نظر می آیند اما واقعا با محصول آشنا هستند.

• کاری کنید که افراد راحت بتوانند به این بخش برگردند. همه دوست ندارند بار 

اولی که در سایت الگین می کنند، بخش بررسی محصول را ببینند. این امکان را 

زیرا  برگردد،  بررسی محصول  به بخش  بتواند  بعدا  که  کنید  فراهم  برای مشتری 

از ویژگی های خاص  برای اطالع  یا بخواهد  باشد  از آن عبور کرده  اول  بار  شاید 

بعضی محصوالت دوباره به آن سر بزند.

• کاری کنید که مشتری در صورت نیاز بتواند پشتیبانی اضافی دریافت کند. شاید 

از  استفاده  شروع  جسارت  و  نباشد  کافی  کاربران  بعضی  برای  محصول  بررسی 

محصول را به آن ها ندهد و به پشتیبانی بیشتری نیاز داشته باشند. این بخش 

بررسی محصول باید کامال قابل مشاهده و قابل دسترس باشد. مثال جزئیات تماس 

با تیم پشتیبانی یا امکان گفتگوی زنده با آن ها را برای مشتری فراهم کنید.
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6.ایمیلهایپیگیری
هدف از فرایند جذب این است که مشتریان را درگیر نگه دارید تا پس از اولین 

ورودشان به سایت، این فرایند به پایان نرسد. پس از ارسال ایمیل خوشامدگویی، 

از  بهتر  استفاده  برای  نکاتی  و  ترفندها  کنید،  ارسال  پیگیری هم  ایمیل های  باید 

محصول به مشتری ارائه دهید و آن ها را تشویق کنید که باز هم به سایت سر 

بزنند.

 

بهترینروشهایارسالایمیلهایپیگیری
لینک هایی  جمله  از  بگذارید،  اشتراک  به  ایمیل  این  در  را  مفید  منابع  و  نکات   •

یا  از ویژگی های خاص محصول  راهنمایی سایت، نکاتی درباره استفاده  به مرکز 

به روزرسانی ها درباره محصول. باید مطمئن شوید هر ایمیلی که به مشتری ارسال 

به  اهدافشان  به  او می دهد و محصولتان در رسیدن  به  ارزش افزوده ای  می کنید 

آن ها کمک می کند و آن ها را برای سر زدن دوباره به سایت تشویق می کند.

به  را  مشتریان  تا  شوند  ارسال  گهگاه  و  باشند  کوتاه  باید  پیگیری  ایمیل های   •

محصول و محتوای شما جذب کنند. به جای اینکه سعی کنید موضوعات زیادی را 

در یک ایمیل پوشش دهید و مشتریان را گیج کنید، بهتر است در هر ایمیل روی 

یک ویژگی یا یک مورد خاص تمرکز کنید.

• بعضی تاییدیه ها و توصیه نامه های مشتریان درباره خودتان را به اشتراک بگذارید. 

حرف ها و توصیه های مشتریان فقط به درد بازاریابی نمی خورد. بعضی سخنان یا 

لینک مطالعات موردی مربوط به مشتریان را در ایمیل  های پیگیری بگنجانید. با این 

کار ارزش محصولتان و دلیل عضویت اولیه  کاربران را به آن  ها یادآوری می کنید.

نکات مهم

• یک ویدیو برای جذب مشتری در ایمیل پیگیری بگنجانید و روش شروع معامله 

با خودتان را به آن ها نشان دهید.
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• لینکی به سایتتان بدهید تا مشتریان در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر به آنجا 

مراجعه کنند.

• یک دکمه شاخص دعوت به اقدام در آن بگنجانید تا آن ها را دوباره و مستقیم 

به صفحه محصول هدایت  کند.

 

هدفتانازفرایندجذبمشتریچیست؟
فرایند جذب مشتری درست در ابتدای سفر خرید مشتری انجام می شود، اما پایه 

و اساس کل رابطه است. یک فرایند خوب جذب مشتری نه تنها به ترغیب مشتری 

برای استفاده از محصول، بلکه به حفظ او نیز کمک می کند. شاید فکر کنید هدف 

اصلی فرایند جذب مشتری ترغیب مشتریان به استفاده از محصول است، اما هدف 

آن خیلی فراتر است. هدف نهایی فرایند جذب این است که از همان ابتدا مشتریان 

را برای موفقیت بلندمدت با کمک محصولتان آماده کنید. واقعی ترین معیار برای 

ارزیابی موفقیت فرایند جذب مشتری این است که آیا مشتریان در روزها، هفته ها 

و ماه های پس از اولین استفاده دوباره وارد صفحه محصول می شوند یا نه.
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