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10 ویژگی ناملموس یک محصول موفق
تهیه مطلب: مریم فتح الهی - تیم تحریریه مدیرسبز

هر روز محصوالت جدیدی روانه بازار می شوند. آخر شب تلویزیون را روشن می کنید 

و همین طور که کانال ها را عوض می کنید، پشت سرهم با آگهی های اطالعات محور 

رو به رو می شوید.

ولی  می شود،  جدید  محصوالت  عرضه  و  ساخت  صرف  دالر  میلیون ها  ساالنه 

می دانستید فقط یک محصول از ده ها محصول موفق می شود؟ و حتی تعداد کم تری 

عمر طوالنی خواهند داشت.

محصولی اگر تاب این تست را نیاورد، عمرش طوالنی نخواهد بود، قبل از اینکه با 

محصول یا خدماتتان سهامتان را عرضه کنید، این ده سوال را از خودتان بپرسید:
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1. این محصول در بازارش منحصربه فرد است؟
شما نمی توانید همان محصول همیشگی را به بازار عرضه کنید. محصول شما باید 

ظاهری جدید و عالی داشته باشد که مشتری را سر جایش میخکوب کند.

2. محصول بازار کافی دارد که طالبش باشند؟
هدف گرفتن یک میکرو جایگاه خوب است، ولی باز هم باید افراد کمی باشند که 

استطاعت خرید محصول را داشته باشند. نظرسنجی کنید تا بفهمید مردم طالب 

آنچه دارید، هستند و به اندازه  کافی است که ماندگارش کند؟

3. محصولتان واقعا مشکلی را حل می کند؟
اگر محصولتان مشکلی را حل نمی کند، با مشکل بالقوه ای مواجه شده اید، احتمال 

ندارد مشتریان آن را بخرند. مردم چیزی را می خرند که مشکالتشان را حل کند.

4. پیشنهاد قدرتمندی برای قیمت رقابتی وجود دارد؟
بازهم  کنید،  صبر  )ولی  عبارت  بردن  کار  به  یعنی  داده،  پس  امتحان  بازارگرمی 

قیمت  با  یکسان  دنبال محصول  اینترنت  در  فورا  مردم  امروز  دنیای  در  هست(. 

ارزان تر می گردند.

5. می توانید به آسانی شیوه  کارش را توضیح دهید؟
ارائه  دهید.  ارائه  محصولتان  کار  دلیل  و  روش  از  آسانی  قابل فهم  توضیح  باید 

آسانسوری تان را آماده کنید، منظور یک سخنرانی و ارائه فروش در لحظه ای است 

که خریدار احتمالی دارد با آسانسور به مقصدش می رود و شما فقط در همین زمان 

باید توضیح دهید.
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6. تغییر یا دموی شگفت انگیزی وجود دارد؟
تصاویر یا آمار قبل و بعد )که به آسانی تفاوت های محسوسی را نشان می دهند( 

ابزارهای بازاریابی قدرتمندی هستند.

7. محصول چندکاره است؟
مثل رقیبتان فکر کنید. اگر محصولی عرضه کنید که فقط یک کاره است، رقیبتان 

می تواند با محصول مشابهی که کارکردهای بیشتری دارد، روی دست شما بلند 

شود. بر آن ها پیش دستی کنید.

8. گواهی نامه های معتبری وجود دارد؟
تبلیغ یک مشتری واقعی ده برابر بهتر از نمایش هر هنرپیشه ای است. افراد واقعی 

نتایج واقعی ارائه می دهند. ولی باید دنبال معرفی نامه های حرفه ای از انجمن ها، 

پزشکان و بقیه متخصصان صنعتتان هم باشید تا باورپذیری محصولتان را بیش تر 

کنید.

9. نتایج جداگانه اثبات شده ای وجود دارند؟
آماده باشید از ادعاهایتان، دفاع کنید، آن هم با داستان های تزلزل ناپذیر موفقیت 

یا مطالعات علمی.

10. می توانید به سوال هایی که خریدار فکر می کند، جواب دهید؟
آماده  شوند،  مطرح  محصولتان  مورد  در  می توانند  که  سوال  هایی  تمام  به  باید 

باشید. خودتان را جای مشتریان بگذارید و به تمام سوال های شکاکانه ای که آن ها 

می توانند بپرسند، فکر کنید.

اگر جوابتان به کل این ده سوال بله است، برای خودتان محصولی پیدا کرده اید که 

بی کم وکاست است.
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