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6 سوال برای طراحی اولین استراتژی بازاریابی
نویسنده: entrepreneur.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

وقتی مطالبی عالی برای به اشتراک گذاشتن با دنیا در اختیار دارید، چگونه می توانید 

مشتریان را راضی به پرداخت قیمت  آن ها کنید؟

بازاریابی می تواند بسیار پیچیده شود، زیرا ده ها کمپین در کانال های مختلف استراتژی 

اصلی شما را تغذیه می کنند، اما استراتژی اولیه بازاریابی باید خیلی ساده باشد. در 

واقع، اشتباهی که من اغلب از استارتاپ ها و کارآفرینان می بینم و خودم هم سال ها 

مرتکب شدم، تالش برای انجام فوری کارهای زیاد است. اولین استراتژی بازاریابی 

فقط باید افرادی که قرار است به  آن ها بفروشید، مکان هایی که می توانید  آن ها را 

پیدا می کنید و روش هایی که برای ارتباط با  آن ها استفاده می کنید را مشخص کند. 

شش سوال زیر به شما کمک می کند همین کار را انجام دهید:
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۱. مشتری ایده آلتان کیست؟
افرادی  باید بدانید که قرار است چه  بازاریابی مناسب،  از طراحی استراتژی  قبل 

خاص  نوع  یک  باید  نیست.  شما  ایده آل  مشتری  »هرکسی«  کنید.  بازاریابی  را 

که  افراد خاص  این  بفهمید  اگر می خواهید  کنید.  تعریف  برای خود  از مخاطبان 

هستند، سواالت زیر را از خود بپرسید:

• مشتری مورد عالقه ام که دوست دارم با او کار کنم کیست؟

• راحت ترین مشتری که می توانم با او کار کنم کیست؟

• به احتمال زیاد چه کسی این محصول یا خدمت را می خواهد؟

• چه کسی حاضر است برای این محصول یا خدمت پول بپردازد؟

نقطه مشترک همه این سواالت مشتری ایده آل شما یا همان فردی است که باید 

ایده آل«  گروه »مشتری  فکر می کنید چندین  اگر  باشید.  او  در جستجوی  همه جا 

دارید، برای شروع فقط روی یک گروه تمرکز کنید. این شفافیت بسیار مهم است.

 

۲. از شما چه انتظاری دارند؟
حاال می دانید به چه کسی خدمت می کنید، اما چه خدمتی ارائه می دهید؟ شاید 

فکر کنید که خوب محصولم را به آن  ها عرضه می کنم، مثال »نرم افزار من به  آن ها 

همه  و  کنید  کنکاش  عمیق تر  باید  اما  دهند«.  انجام  را  کارها  این  می کند  کمک 

چیز را از نگاه مشتری ببینید. چه چالشی در زندگی روزمره خود دارند؟  برای رشد 

کسب وکارشان، صرفه جویی در وقت یا کاهش اضطراب باید بر چه موانعی غلبه 

کنند؟ شما یک محصول یا خدمت نمی فروشید، بلکه یک وسیله نقلیه می فروشید 

که  مطمئن شوید  و  بشناسید  را  آن ها  مقصد  برساند.  مقصدشان  به  را  آن ها  تا  

را در رسیدن به مقصد یاری می دهد. با صحبت  بازاریابی شما آن ها  تالش های 

مدام با مشتریان خیلی سریع تر به این شناخت می رسید.

 

۳. وقتشان را کجا می گذرانند؟
شما باید همان جایی باشید که مشتریانتان چه از نظر فیزیکی و چه دیجیتالی 
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آنجا هستند.  در چه انجمن های آنالینی عضو هستند؟ در چه رویدادهایی شرکت 

می کنند؟ آیا  به اداره می روند یا از خانه کار می کنند؟ به چه خبرنامه ها یا رسانه های 

دیگری توجه می کنند؟ وقت خود را در این مکان ها بگذرانید، روابطی ایجاد کنید 

و در بازاریابی در این مکان ها سرمایه گذاری کنید. محتوایی مانند وبالگ ، گرافیک ، 

ویدیو، پست های متنی و غیره ویژه این مکان ها تولید کنید تا به مشتری ایده آلتان 

را  کارها  این  بیشتر  کنید.  حل  را  مشکالتش  می توانید  چگونه  که  دهید  نشان 

می توان به صورت طبیعی و با کمترین بودجه انجام داد.

 

۴. چه زمانی می توانید با  آن ها تعامل داشته باشید؟
چه زمانی مشتریان ایده آل به شما توجه می کنند یا چه زمانی می توانید توجه آن ها 

را جلب کنید؟ این وقت می تواند زمانی از روز باشد، مانند وقتی اخبار صبحگاهی 

تماشا می کنند یا بچه هایشان را به مدرسه می برند. حتی می تواند زمانی از سال 

باشد، مثل وقتی که برنامه ریزی ساالنه انجام می دهند یا در یک همایش شرکت 

می کنند. اینها فرصت هایی برای حضور شما، به اشتراک گذاشتن پیام بازاریابی تان 

و شروع گفتگوهای فروش هستند. مثال شاید صبح ها یک آگهی تبلیغاتی میان 

اخبار صبحگاهی یا عصرها یک آگهی رادیویی پخش کنید. شاید در پایان سال 

مالی  آن ها ایمیلی برایشان بفرستید یا حامی مالی همایشی شوید که می دانید در 

آن شرکت می کنند. الزم نیست همیشه و همه جا دنبال مخاطبان هدف باشید، اما 

یک یا چند مکان را انتخاب کنید که بتوانید حضورتان را مدیریت کنید و به یک 

مکان ثابت برای ارتباط با مخاطب تبدیل شود.

 

۵. چرا  باید شما را به رقبا ترجیح دهند؟
این  است.  قیمت  بر سر  رقابت  رایج  اشتباه  اما یک  دارد،  رقابت همیشه وجود 

روش هیچ برنده ای ندارد و همیشه کسی هست که از شما ارزان تر بفروشد. اگر 

قیمت هایتان کم باشد خوب است، اما افراد دالیل دیگری هم برای تعامل با شما 

دارند. باید مشکل  آن ها را به روشی منحصربه فرد حل  کنید، معامله با شما آسان تر 
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راحتی،  مشتریان  ندارند.  دیگران  که  باشید  داشته  ارزشمند  ویژگی  یک  و  باشد 

روابط خوب، شفافیت یا سهولت استفاده و منحصربه فرد بودن را در اولویت قرار 

می دهند. برای تمایز از رقبا، روی این موارد تمرکز کنید و به آن پایبند باشید. این 

موارد را در گفتگوهای فروش مطرح کنید و در پیام های بازاریابی خود بگنجانید.

 

۶. چگونه مشتریان را وارد قیف خرید می کنید؟
حاال که همه چیز را در مورد مشتری ایده آل خود می دانید، وقت آن رسیده است 

که  آن ها را به خریدار تبدیل کنید. شما باید:

• فرصتی برای مشتری ایده آل فراهم کنید تا بتواند با شما تعامل کند

• بسته فروش طراحی کنید

• یک مرحله بعدی آسان یا دعوت به اقدام طراحی کنید

جستجوی آن  ها در گوگل، پستی که  در رسانه های اجتماعی گذاشته اند و درخواست 

توصیه کرده اند یا همایشی که هر دو در آن شرکت کرده اید، فرصت  های خوبی 

برای این اقدامات است. بسته فروش شما می گوید: »ما به این نوع افراد کمک 

می کنیم با این نوع محصول یا خدمت مشکلشان را حل کنند.« این تقریبا همه 

کاری است که باید انجام دهید، اما باید آن را همه جا اعالم کنید: مثال در تبلیغی که 

در وب سایتتان می گذارید، در ایمیل ها، رسانه های اجتماعی، نمایشگاه های تجاری، 

آگهی های تبلیغاتی و غیره. گام آسان بعدی لینک دادن برای مطالعه بیشتر، ارائه 

که  به مخاطبان است  کلیدواژه ای  ارائه  یا  با شما  برگزاری جلسه  فرم درخواست 

با ارسال آن بتوانند اطالعات بیشتری دریافت کنند. فقط آن ها را با این تبلیغات 

بمباران نکنید و هر بار فقط یک درخواست داشته باشید.
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