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 .بیایند شما کمک به کارتان و کسب برای تبلیغات و بازاریابی در توانند می هوشمندانه تبلیغاتی های ایده

 .شود می ارائه کارها و کسب برای یغاتتبل ترفند بازاریابی و ۱۰۵در این نوشتار به نقل از بازده، 
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 مشتری های تان را بشناسید -1

 د.الف( فردی را توصیف کنید که بیشترین احتمال را دارد که به محصول شما نیاز داشته باشد یا آن را بخواه

 اید خواهان خرید محصول شما باشد؟ب( چرا ب

 ی پایه مشتری درست هدف گذاری کنید.پ( وقتی انگیزه را بدانید می توانید محصول تان را برا

 ت( نمی توانید محصولی را قبل از تعریف و استقرار بفروشید.

را کنترل  : یک شرکت دارویی یک داروی سرماخوردگی را کنار گذاشت، چرا که نمی توانست خواب آلودگی ناشی از آنتوجه

ه پرفروش ترین دگی هنگام خواب معرفی کرد. این دارو بنامید و به عنوان داروی سرماخور NyQuilکند. یک نفر دیگر آن را 

ا به درستی داروی سرماخوردگی بازار تبدیل شد. صرف اینکه محصول تان خوب است فروش آن را تضمین نمی کند؛ باید آن ر

 تعریف کنید و این کاری است که بازاریابی انجام می دهد.
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 تبلیغات با کارت پستال -2

است، اما  الت متحده افزایش نامحسوس هزینه نامه ها و کارت پستال های ارسالی را پیشنهاد کردهالف( سیستم پست ایا

 سنت مانده است. ۴۹همان « همیشگی»تمبرهای درجه یک 

ی رسد. درحالی دالر م ۱.۲۰دالر به  ۱.۱۵تحت بایگانی با کمیسیون تنظیم مقررات پستی، نامه های مقصدهای بین المللی از 

 سنت می رسند. ۳۵سنت به ۳۴ای پستال از که کارت ه

می خوانند. )شما  ب( کارت های پست حس فوریت را به مشتری القا می کند. شاید نامه تان را نخوانند اما پشت کارت پستال را

 ثانیه وقت دارید پیام تان را برسانید. این متوسط زمانی است که افراد به یک تبلیغ نگاه می کنند.( ۳

مشتریان بالقوه  با استفاده از یک کارت پستال همیشه جلوی چشم است و عالوه بر فرد گیرنده کارت پستال، سایرپ( تبلیغات 

 نیز آن را خواهند دید.

 

 یک نظرسنجی انجام دهید -۳

 الف( یک فرم نظرسنجی را به مشتریان تان ارسال کنید تا انگیزه های آنها را برای خرید پیدا کنید.

 نند؟ چه مجالتی می خوانند؟ گروه سنی آنها چیست؟ب( کجا کار می ک

 پ( این اطالعات به شما خواهد گفت کجا و چگونه به گروه هدف تان دسترسی داشته باشید.

 ت( برای تکمیل نظرسنجی یک هدیه یا تخفیف در نظر بگیرید.
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 از یک رویکرد دو مرحله ای استفاده کنید -۴

 عات تکمیلی مرتبط با کسب و کار ارائه کنید.الف( به مشتریان بالقوه خود اطال

 به مشتریانی که تخصص تان را نمایش می دهند، یک فکت شیت رایگان ارائه دهید.: ۱مرحله 

 این مشتریان را به فهرست پست خود اضافه کنید و غالبا به آنها نامه دهید.: ۲مرحله 

 

 تولدشان را تبریک بگویید -5

 اج کنید(.ی تان استخرها نظرسنجی از توانید می را آنها های تاریخ)  ای تبریک بفرستیدالف( به مشتریان تان کارت ه

 صحبت کنید. ب( یک کوپن یا پیشنهاد ویژه در آن بگنجانید یا از محصولی که می توانند به عنوان هدیه برای خود بخرند

 

 

 کنید همکاری دیگر وکار کسب با یک -۶

 یک شرکت دیگر شریک شوید.الف( هزینه های تبلیغات را با 

 ب( شراکت در هزینه ها باعث می شود بتوانید تبلیغات بزرگ تر و باکیفیت تری چاپ کنید.

جدید خود بسته  پ( آیا می توانید محصول تان را با محصول دیگری ترکیب کنید؟ )مثال یک روغن موتور را همراه قیف ابداعی

 بندی کنید.(

 

 ثابت قدم و متعهد باشید -7

 لف( تحقیقات نشان می دهد یک پیام برای به خاطر سپرده شدن باید تکرار شود.ا
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 ب( به هر فرد چندین با نامه بفرستید.

 ید.پ( اگر تبلیغات می کنید، جایی آن را انجام دهید که بتوانید چندین بار دیگر هم آنجا تبلیغات انجام ده

 

 از تلفن استفاده کنید -۸

 پر هزینه انجام دهید، یک ایده جدید را با تلفن امتحان کنید. الف( قبل از آنکه تبلیغات

 نامه است. ۱۰۰۰تماس تلفنی به مثابه ارسال  ۱۰۰ب( پاسخ حاصل از 

لید خواهید پ( شما نتایج سریع تری کسب خواهید کرد، هزینه کمتری برای تان خواهد داشت و ورودی و بازخورد بهتری تو

 کرد.

 

 یش دهیدقیمت های تان را افزا -۹

 الف( رقبای تان قیمت را باال برده اند؟ شاید بهتر است شما هم همین کار را بکنید.

را شایسته یک  ب( قیمت های باالتر شما را از جمعیت جدا می کند و به نوعی کیفیت بهتر محصول شما را القا می کند و آن

 رقابت نمی کند. Yugosبا  BMWقیمت بیشتر نشان می دهد. 

 ن حوزه مراقب باشید. مشتری باید ارزش قیمت باالتر را ببیند.پ( در ای
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 گرایش ها و رویدادهای جدید را تبلیغ کنید -10

 الف( آیا می توانید محصول یا خدمات تان را با محیط زیست، المپیک یا رقابت های جهانی پیوند دهید؟

  سب کنید.ب( به وسیله همکاری با گروه های شناخته شده، اعتبار ارزشمندی ک

 

  
 به کسب و کارتان شخصیت دهید -11

 الف( از عکس های خود و کارمندان تان برای تبلیغات استفاده کنید.

 تان می شود. ب( نقل قولی از فردی که در تصویر حضور دارد صمیمت را منتقل کرده و باعث ایجاد اعتماد دیگران به شرکت

 .استفاده شود، پاسخ به آنها به حد چشمگیری افزایش می یابد پ( وقتی در سمینارها و برنامه ها از تصاویر
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 از ضرب االجل استفاده کنید -12

 الف( حتماً برای تبلیغات تان محدودیت زمانی تعیین کنید.

 (رسد؟ می پایان به روزی چه تان  ب( مراقب تاریخ های انقضا باشید. )پیشنهاد ویژه

 

 از نداشتن محصول تان بترسید -1۳

ننده مؤثر در کبرای محصوالتی که امنیت، ایمنی یا سالمت شخصی را افزایش می دهند، ترس می تواند یک ابزار تقویت  الف(

 کسب وکار باشد.

اد. ترس از دست دب( اگر االن محصول شما را نخرند، ضرر خواهند کرد. مثالً یک تخفیف یا یک هدیه ویژه را از دست خواهند 

 وردن قوی تر است.دادن از انتظار به دست آ

 

 از رسانه ها استفاده کنید -1۴

 الف( به انتشارات محلی، نامه هایی حاوی موضوعات مرتبط با کسب وکارتان بفرستید.

 ب( محصول یا کسب وکارتان را به رویدادهای جدیدی که در صدر اخبار هستند پیوند بزنید.
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 رد استفاده قرار خواهد گرفت.پ( اگر نام شما و کسب وکارتان چاپ شده باشد احتماال مو

 ت( به عنوان متخصصی در حوزه خود شناخته خواهید شد.

 ث( شما این اطالعات را به خاطر یک وب سایت اینترنتی یا یک تبلیغ محلی یا ملی در اختیار دارید.

 

 تبلیغات طوالنی بسازید -15

 ریات زرد محلی یا آنالین(الف( تبلیغاتی بخرید که ماه ها طول بکشد، نه فقط چند دقیقه. )نش

یشه عقب و پشت ب( عالئم مغناطیسی برای خودروها یا ون ها بسازید. پشت اتومبیل تان را فراموش نکنید. عالئمی را روی ش

حتمال این کار پشت اکامیون ها بچسبانید. بیشتر مشتری ها با رانندگی کنار وسیله شما آدرس یا شماره تلفن را برنمی دارند. 

 رمز بیشتر است.چراغ ق

 پ( از برچسب های سپر یا تیشرت هایی با طرح زیرکانه استفاده کنید.

 ت( اگر یک تبلیغ رنگ گران قیمت را چاپ می کنید از مسئول آن بخواهید قیمت چاپخانه را نیز درج کند.

تیب می توانید د. به این ترث( بیرون بروشور را طوری طراحی کنید که ثابت بماند و در آینده فقط داخل آن را تغییر دهی

 ا چاپ کنید.ربروشورهای خالی را چاپ کنید و دم دست نگه دارید. سپس با تغییر پیام های تبلیغاتی تان فقط داخل آنها 

ا چاپ آنچه متناسب بج( با چاپ تعداد زیادی در همان ابتدای کار، در هزینه های خود صرفه جویی خواهید کرد. بعدها نیز تنها 

 رهیز کنید.یرات شرکت تان نیاز دارید، صرفه جویی بیشتری خواهید کرد. از بروشورهای قدیمی و از مد افتاده پبا تغی

 

 مواد تبلیغاتی را بررسی کنید -1۶

 د.الف( حتماً از مواد بسته بندی درجه یک برای کارت های تبلیغاتی، سربرگ ها، بروشورها و... استفاده کنی

 ی برای تبلیغات استفاده می کنند؟ب( رقبای تان از چه مواد

ز رنگ پاسخ به آن را پ( اگر نمی توانید از پس هزینه بروشورهای چهار رنگ برآیید، از دو یا سه رنگ استفاده کنید. استفاده ا

 درصد افزایش می دهد.۲6تا 

  ت( اگر نمی توانید تبلیغات دو رنگ چاپ کنید، از اسکرین استفاده کنید.
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اشیه های ش برای حفرو گل یک مثال برای(. تر روشن) رنگ ته یا( تر تاریک)  م دیگری است برای سایه: اسکرین ناتوجه

قرمز دارد،  درصد ته رنگ۵۰بروشور گل های قرمز و برای متن آن رنگ مشکی را انتخاب می کند، یعنی دو رنگ. رنگ صورتی 

کی برای آن ا هم به آن اضافه کنید و هزینه اضافی اندپس یک رنگ دیگر محسوب نمی شود. می توانید تعدادی گل صورتی ر

ا دارید. با استفاده از ربپردازید یا اصالً هزینه ای برای تان نداشته باشد. به این ترتیب در ظاهر سه رنگ قرمز، صورتی و مشکی 

 گران به نظر اشته باشید.رنگ خاکستری )ته رنگی از مشکی(، می توانید با هزینه یک بروشور دو رنگ، بروشوری چهار رنگ د

 می رسد درحالی که این طور نیست.

 

 یک کارت ویزیت به یاد ماندنی درست کنید -17

استفاده کنید. وقتی  الف( از کارت ویزیت تان یک بروشور کوچک بسازید. اگر به نقشه یا اطالعات دیگر نیاز دارید از پشت کارت

 خودتان نیستید کارت تان نماینده شماست.

 دالر هزینه برمی دارد اما ارزشش را دارد. 6۰الی  ۳۰زار کارت ویزیت دو رنگ حدود ب( ه

 پ( کارت های رقبای تان چه شکلی است؟ چه پیامی به شما منتقل می کنند؟

سی که مالقات ت( به شرکای کاری که ممکن است بتوانند کسب و کارتان را تبلیغ کنند، چندین کارت ویزیت بدهید. به هر ک

 نید کارت بدهید و در هر نامه )و حتی صورتحساب ها( نیز کارت بگذارید.می ک
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شت کارت م: جو گیرارد، فروشنده اتومبیل معروف، عادت داشت در مسابقات فوتبال از صندلی های قسمت باالیی یک توجه

سته بودند. پشت یمت پایین نشویزیت را مانند کاغذ رنگی به هوا بیندازد تا روی سر کسانی بیفتد که روی صندلی های گران ق

 هر کارت برای خرید هر ماشین در دوشنبه بعدی، تخفیفی در نظر گرفته شده بود.

 

 ؛ کلمه جادویی«متشکرم» -1۸

 الف( با یک پیشنهاد ویژه از مشتریان خود تشکر کنید.

یف، اس تلفنی، یک تخفب( از هر کسی که کسب وکارش را به شما ارجاع می دهد با یک کارت شخصی سازی شده، یک تم

 گل، شام یا حتی یک حق کمیسیون تشکر کنید.

 دگان قابل اطمینان تان با یک نامه و افزایش سفارشات تشکر کنید.کنن  پ( از تأمین

 ت( مردم مهربانی شما را به خاطر می آورند.

 

 ه کارمندان؟!یک کارت ویزیت برای هم -11

 .آن قدر اهمیت دارند که این سرمایه گذاری کوچک را انجام دهیدالف( فروشندگان؟ رانندگان؟ بله. آنها هم 

 ب( آنها از ارائه کارت ویزیت به هر مشتری به خود می بالند.

 تری خواهد رسید.پ( آنها از کارت ویزیت در خانواده و جمع دوستان شان استفاده می کنند و نام شما به مکان های خیلی بیش

 

 رندگان انجام می دهندهمان کاری را بکنید که ب -20

 الف( آیا شرکتی وجود دارد که تحسینش کنید؟ استراتژی های بازاریابی اش را تحلیل کنید.

 ب( استراتژی هایی را که به دردتان می خورد به کار بگیرید و بهبودشان بخشید.

جمع آوری  ان را جلب می کندپ( از چیزهایی استفاده کنید که جواب می دهند. تبلیغاتی که شما را جذب کرده و توجه ت

 کرده و آنها را با کسب و کار خودتان تطبیق دهید.

 

 یک مهمانی بگیرید -21
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شگاه جالبی از محصول الف( مشتریان و دوستان را به کسب وکار یا فروشگاه خانگی تان دعوت کنید، از آنها پذیرایی کنید و نمای

 یا خدمات تان را برنامه ریزی کنید.

ی طوالنی و سفارش محصول را برای مشتریان تان آسان کنید. کارت اعتباری و چک را قبول و فرم های اعتبارب( خرید یا 

 .کنید حذف را  پیچیده

 .باشد مهمانان پذیرای بخواهید دوست یک از نیست طور این تان شخصیت اگر. باشید مشرب خوش و صمیمی  پ(

 

 هدیه بدهید -22

. یک کند عمل نکارتا و کسب یادآور عنوان به و باشد داشته را نگهداری ارزش که کنید نهادپیش مفیدی و  الف( کاالی ویژه

  .باشید تازه چیزهای دنبال زرد نشریات در... . و کاغذ گیره خوری، قهوه ماگ لیوان بازکن،  نامه

 

 سه راز بازاریابی -2۳

 کند. ود بگذارید. بذری بکارید که بعدها رشدالف( باید متعهد باشید. پول را به کار بگیرید و آن را به حال خ

سم مک دونالد اب( باید ثابت قدم باشید. چرا مک دونالد هر روز در هر شبکه ای تبلیغات می کند؟ کسی در آمریکا هست که 

را از یاد خواهند  وند، شمارا نشنیده باشد. پیام بازاریابی باید مدام مورد تأکید قرار بگیرد. اگر مشتری های تان اسم شما را نشن

 برد.

روز طول می  6۰-۹۰پ( باید اعتماد به نفس داشته باشید. بیشتر برنامه های بازاریابی برای تولید حتی حداقل نتایج، حداقل 

 کشند. صبور باشید، تالش های تان در طوالنی مدت جواب خواهد داد.

 

 برای پول درآوردن تالش نکنید -2۴

 ن محصوالت و خدمات مفیدی ارائه دهید که شما و مشتریان تان را خرسند کند.الف( صادقانه به مشتریان تا

 ب( کاری را انجام دهید که عاشقش هستید و پول به دنبالش خواهد آمد.
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 بسازید« قهرمانان»یک هیأت  -25

مند است( را ما ارزشالف( هر فصل تعدادی از این مشاوران )دوستان، خانواده، شرکای کاری که نظرات و قضاوت شان برای ش

های یک ناهار خوب این بدر اتاقی گرد هم آورده و اجازه دهید تمام جنبه های کسب و کارتان را مورد انتقاد قرار دهند. تنها به 

 می توانند نگرش متفاوتی به شما بدهند.« هیات مشاوران»

توانند مشکالتی  از این کار همین است. آنها می ب( نازک نارنجی نباشید، شاید به شما یا محصول تان سخت بگیرند، اما هدف

 را ببینند که شما نمی بینید. از طریق این تجارب است که رشد می کنید.

 هر از گاهی از یک عمق سنج استفاده کنید -2۶

سید و وال بپرثانیه مکث کنید و یک س ۴۵الی  ۳۰الف( وقتی درباره محصول یا خدمات تان به مشتریان توضیح می دهید، هر 

رتان را درست انجام ببینید آیا پیام تان دریافت شده است. اگر از شما خواستند ادامه دهید یا خواستند یادداشت بردارند، کا

 داده اید.

 ب( اگر پیام تان به درستی دریافت نشود نمی توانید چیزی بفروشید.

 

 هرگز فرض نکنید -27

 الف( هیچ یک از موارد زیر را فرض نکنید

 تری نمی تواند از پس خرید برآید.مش -۱
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 مشتری آن را نخواهد خرید. -۲

 مشتری محصول را درک نمی کند. -۳

 مشتری بیش از یکی نمی خرد. -۴

 مشتری قیمت رقبای تان را پیدا نمی کند. -۵

 مشتری از شما خوشش نمی آید. -6

 ب( از سوی دیگر، فرض نکنید که عکس آنها هم درست است.

 خدمات تان و نیازی که می تواند برطرف کند، اعتماد داشته باشید. پ( به محصول یا

 

 لقمه های کوچک بردارید -2۸ 

 .کوچک های لقمه با …خورند می صورت یک به را عظیم های خانه  الف( اسکیموها و موریانه ها، نهنگ ها و

ز هنگام ار بزرگی است. جنرال موتورب( شروع یک شرکت یا معرفی یک محصول جدید را اگر انجام شده در نظر بگیرید ک

 نند شما.تأسیس به اندازه االن بزرگ نبود و بدون هیچ مشتری ای در نخستین روز کاری درهایش را باز کرد، درست ما

 «هرگز تسلیم نشو.»پ( مدیریت خوب، موقعیت یابی درست یک محصول و نگرش 

 توان شما شود. ت( حتی با لقمه های کوچک هم یک وعده ممکن است بیشتر از

که ضد قوانین  اتفاق افتاد. او شرکتی را تأسیس کرد۱۹۹۲: مسئله مجله موفقیت، داستان هرب وست است که در سپتامبر توجه

CPA  الر بدهکار د ۴۰۰،۰۰۰در هر ایالتی بود. او کسب و کارش را با کارت اعتباری شخصی اش اداره می کرد. در برهه ای

من همیشه می »گوید  قرار گرفته بود. بانک اتومبیلش را مصادره کرد، اما او هرگز تسلیم نشد. او میبود و تحت پیگرد قانونی 

 «دانستم موفق می شوم.

ین نوع قاطعیت، میلیارد دالری بود. ا ۳6ایالت قوانین شان را تغییر داده بودند و وست، مدیرعامل یک شرکت  ۹سال بعد  ۹

 دارید؟ را آن شما …نجر می شودانگیزه و نگرش است که به موفقیت م

 

 نیداز کتابخانه عمومی استفاده ک -2۹

 الف( کتابخانه بیش از هر کسی راجع به کسب و کار اطالعات دارد.
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 ه جویی می کنید.ب( کتابدارها اطالعاتی را که نیاز دارید جست وجو کرده و پیدا می کنند. با این کار واقعا در زمان صرف

 را بررسی کنید و آنهایی را که می خواهید، به کتابخانه کسب و کارتان اضافه کنید.پ( دو هفته کتاب ها 

 

 از یک رسانه برای هدایت مشتری تان به مشتری دیگر استفاده کنید -۳0

ز موضع ارید، با استفاده ااگر بهترین راه برای رسیدن به بازار هدف تان )مثال نوجوانان( رادیو است، اما قصه طوالنی برای گفتن د

 رادیویی تان درباره تبلیغات حراج بزرگ تان بگویید.

 

 دعوت به طرح شکایات درباره کسب و کار یا محصول تان -۳1

همه »با مضمون  الف( شکایت از کسب وکارتان را برای مشتریان آسان کنید. پس از فورش با آنها تماس بگیرید. کارت پستالی

 برای آنها بفرستید.« بود؟کارمان چطور »یا « چیز روبه راه بود؟

ها مشتری ب( اگر محصول تان مشکلی داشته باشد چطور از آن مطلع می شوید؟ بهتر نیست به جای آنکه منتظر بمانید صد

 ناراضی گیرتان بیاید، بالفاصله بازخورد و شکایت مشتریان را دریافت کنید.

 

 درصد بی نقص100مشکل  -۳2

 مر حقیقت ندارد.تبلیغ، بروشور یا ایمیل کار کنید در نهایت بی نقص می شود، اما این االف( اگر به اندازه کافی روی یک 

بینی شود درصد کمال نمی رسد و همیشه چیزی هست که باید باز۹۰ب( واقعیت آن است که هیچ پروژه ارتباطی به بیش از 

 و بهبود یابد.

را قبول  درصد تکمیل شده۹۰درصد بی نقص، پروژه ۱۰۰ه پ( بهتر است به جای دنبال کردن هدف موهوم رسیدن به یک پروژ

 و آن را تمام کنید، به این ترتیب می تواند تأثیرگذاری اش را شروع کند.

ه مشتری یا ارباب ت( اگر یک محصول یا کسب و کار جدید دارید، نکته مهم آن است که به دیگران یک نوع پیام برسانید. شما ب

، رقبای تان شانس بهتری هرچه سریع تر آنها را به دست آورید. هر روز که کار را به تأخیر بیندازید رجوع نیاز دارید و بهتر است

 برای رسیدن به مشتری های شما خواهند داشت.

 

 یک فایل الگو بسازید -۳۳
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از هنرمندان  افایل الگو مجموعه ای از تبلیغات و بروشورها است که نویسندگان تبلیغات و هنرمندان جمع آوری می کنند ی

 دیگر می گیرند و تا هنگامی که به ایده خوبی نیاز دارند از آنها استفاده کنند.

 می توان از آنها ایده های خوب زیادی گرفت اما آنها را کامال کپی نکنید.

 

 برای ما مهم است، پس باید برای مشتری های مان هم مهم باشد -۳۴

یز مربوط نهمی وجود دارد، باعث نمی شود که به صورت خودکار به مشتری ها الف( فقط صرف آنکه در یک سازمان مسائل م

 باشد.

 ستند.است و این مسئله به مدیرانی برمی گردد که فاقد تجربه کافی ه fuzzyب( این یکی از محصوالت جانبی تفکر 

هوای »ن است که ید شرکت. قاعده آپ( وقتی هر پروژه ای را در نظر می گیرید، از دید مشتری ها به آن نگاه کنید، نه از د

 «مشتری را داشته باش تا هوای شرکت را داشته باشد.

 

 به مشتریان تان چیزی بیش از انتظارشان بدهید -۳5

ال انتظارش را نکته اضافی گیرتان می آید که اص ۱۳نکته کسب و کاری به شما ارائه شود اما  ۱۰۱الف( شما انتظار دارید 

 نداشتید.

رای شرکت نداشته کوچکی می توانید برای مشتریان تان انجام دهید که هم آنها غافلگیر شوند و هم هزینه اضافی بب( چه کار 

 باشد؟

اعث جلب بپ( خدمات خوب به طور کلی مورد توجه قرار نمی گیرد و کسی درباره آن نظر نمی دهد، اما خدمات استثنایی 

 است.توجه می شود؛ خدمات به شدت ضعیف هم همین طور 

خدمات فراهم  : از تله خدمات مشتری بپرهیزید و سعی نکنید برای همه افراد همه چیز را فراهم کنید. باید سطحی ازتوجه

د. در این صورت، کنید که بتوانید دائما آن را حفظ کنید و برای تان منفعت داشته باشد. سعی نکنید آنها را شگفت زده کنی

 ا شگفت زده کنید؟ یا دفعه بعد از آن؟دفعه بعد چطور می خواهید آنها ر
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 یدکن استفاده اطالعات برای فروشندگان و کنندگان  از تأمین -۳۶

 می را تان رقبای کسی هر از بهتر آنها. کنید صحبت کنند می همکاری شما با که فروشندگانی و کنندگان  الف( با تأمین

 .بدهند شما به رقبا های نقشه درباره مهمی اطالعات ناخودآگاه است ممکن عادی مکالمه یک طی گاهی. شناسند

ا دریافت رب( اگر رقیب تان یک شرکت عمومی است، سهام بخرید. به عنوان یک سهامدار گزارش های فصلی و ساالنه آنها 

 خواهید کرد.

 

 به افراد ناتوان توجه کنید -۳7

های این بازار خدمات  نید به شکلی مؤثر به برخی از زیرمجموعهاین افراد در حال تبدیل شدن به یک بازار بزرگ هستند. اگر بتوا

 رسانی کنید، می توانید یک پایه مشتری وفادار و پرمنفعت را کسب کنید.

 

 جمعیت حوزه فروش تان را بشناسید -۳۸

کنید. چه  الف( جمعیت شناسی، تفکیک حوزه ای است که در آن زندگی می کنید یا می خواهید خدمات تان را در آن ارائه

ایر اطالعات ستعداد سفیدپوست، سیاه پوست، اسپانیایی زبان و...؟ سطح درآمدشان چقدر است؟ تعداد افراد صاحب خانه؟ و 

داشته باشد، قبل از آنکه نالزم. این امر بسیار مهم است زیرا اگر این ناحیه نتواند از پس خرید محصول شما برآید یا به آن نیازی 

 نید ورشکست شده اید.کارتان را شروع ک
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 اطالعات جمعیت شناسی را می توانید به روش های زیر کسب کنید.

 جراید محلی؛ به دنبال یک بسته نرخ تبلیغات باشید. -۱

 اتاق بازرگانی محلی -۲

 کمیته برنامه ریزی شهری -۳

 کتابخانه عمومی؛ از کتابدار کمک بگیرید. -۴

 تلویزیون و رادیوی محلی. -۵

 

 الت صنعت خود آبونه شویددر مج -۳۹

 الف( با آبونه شدن در مجالت تجاری، همپای رویدادهای در حال تغییر پیش بروید.

 ب( فهرست تمام مجالت موجود در کتابخانه قابل دسترسی است.

 پ( بسیاری از این مجالت از مشترکان خود نظرسنجی می کنند و به سواالتی نظیر سواالت زیر پاسخ می دهند:

 ینه کنم؟سال باید چقدر برای بازاریابی، تبلیغات، بیمه و... هزینه کرد؟ چقدر باید برای محصولم هزهر  -۱

 م؟موفقیت آمیزترین رسانه تبلیغاتی برای تبلیغ محصول من کدام است؟ تلویزیون، رادیو، پست مستقی -۲
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 در مجالتی آبونه شوید که به عزت نفس کسب و کارتان کمک کند -۴0

ر روز سال را نظر از وضعیت اقتصاد، مردم همیشه در حال راه اندازی کسب و کارهای مختلف هستند. مردم هنوز هالف( صرف 

روکار دارند. یک سبه اداره موفق کسب و کارهای شان می پردازند. به دنبال مجالتی باشید که با پیام های کسب و کاری مثبت 

 له مجالت زیر:عالمه از آنها را می توانید پیدا کنید. از جم

۱- Success (.؛ پیام های مثبت برای حفظ روحیه تان)موفقیت 

۲- Inc؛ مجله ای برای شرکت های در حال رشد 

۳- Entrepreneur (.؛ قدرت کسب و کارهای کوچک)کارآفرین 

 

 به سازمان هایی بپیوندید که می توانند کمک تان کنند -۴1

ما ممکن است آن صنعت حمایت می کنند. برای مثال فروشگاه ویدئویی محلی ش الف( بیشتر صنایع سازمان هایی دارند که از

 اتحادیه فروشندگان نرم افزارهای ویدئویی( باشد.)  V. S. D. Aعضو 

 ب( اما کجا می توان فهرست این سازمان ها را پیدا کرد؟ شاید در کتابخانه.

. در این جلسات خوبی برای تبلیغ کسب و کارتان به شما بدهد پ( صحبت کردن با افرادی در صنعت خودتان می تواند ایده های

جود وهمیشه کسی هست که می تواند به موفقیت شما کمک کند. این سازمان ها برای منفعت کسب وکار یا محصول شما 

 دارند.

ر سال در الس ویی هت( بسیاری از سازمان ها انجمن هایی دارند که به روی عموم بسته است. فروشندگان نرم افزارهای ویدئ

 وگاس یکی از بزرگ ترین انجمن ها را دارد. انجمن ها معدن طالی اطالعات مفید هستند.

 

 ر نتوانم با پیشنهاد یک رقیب رقابت کنم چه؟اگ -۴2

یفی ی اضافه یا تخفدرصد تخفیف پیشنهاد می کند و شما نمی توانید از پس کاالها۵۰الف( اگر رقیب تان در چهار روز آخر هفته 

 به آن مدت بربیایید، چه کار می توانید بکنید؟

درصد را پیشنهاد کنید. با این کار باز 6۰ب( پیشنهاد بهتری را برای مدت کوتاه تری ارائه کنید. مثال فقط در یکشنبه تخفیف 

بهتری پذیرفته می هم می توانید تعداد زیادی از مشتری های رقیب تان را به یک روز حراج شلوغ بکشانید و به عنوان جای 

 شوید.
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 نیازهای ویژه مشتریان تان را دنبال کنید -۴۳

بینید آیا می الف( یک فرم تهیه کنید که بتوانید درخواست های مشتریان برای خدمات و محصوالت ویژه را دنبال کنید و ب

 توانید آنها را برآورده سازید یا خیر.

د در آینده ارائه به محصوالت یا خدمات جدیدی را دنبال کنید که می توانی ب( با مطالعه این فرم ها می توانید عالقه مندی

 کنید.

 

 مطمئن شوید که مشتریان تان می توانند با شما تماس بگیرند -۴۴

کتورهای فروش الف( نام، آدرس و شماره فکس شرکت تان را روی تمام مواد مورد استفاده از جمله کاغذهای بسته بندی و فا

 چاپ کنید.

 به مشتریان خود کارت ویزیت بدهید.ب( 

 نند.شماره تماس رقیب تان برخورد ک با اول است ممکن بگردند شما تماس  پ( مشتریانی که مجبورند دنبال شماره

 

 در مورد مشتریان تان اطالعات بیشتری کسب کنید -۴5

 الف( در مورد مشتریان تان اطالعاتی بیش از کسب وکارشان کسب کنید.

 د محلی توجه کنید و اجازه بدهید مشتریان تان بدانند شما در مورد آنها مطالعه می کنید.ب( به جرای

 

 متخصص باشید -۴۶

 الف( با ارائه سمینارهایی شرکت خود را به عنوان متخصص یک موضوع مطرح کنید.

ن را بیشتر ید و شرکت تاب( سمینارها کمک می کنند روابط خود را با مشتریان مستحکم کرده، مشتری های بیشتری جذب کن

 مطرح می کند.

 ب( موضوعی انتخاب کنید که برای بسیاری از مشتریان تان جذابیت داشته باشد.

 پ( از طریق پست یا به صورت شخصی با شرکت کنندگان در تماس باشید.
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 نامه فروش بنویسید -۴7

رتباط بسیار موثر مه نمی نویسیم، اما نامه یک راه االف. با وجود ایمیل، ماشین فکس و گوشی های همراه، بیشترمان دیگر نا

 است و برخالف تماس تلفنی، تقریبا همیشه به دست فرد موردنظر می رسد.

ا بهبود می ب. نامه ها تصویر حرفه ای یک شرکت را ارتقا می دهند، به جلوگیری از سوءتفاهم کمک کرده و اغلب فروش ر

 بخشند.

شتری شرکت تان را توضیح دهید، با جزییات شرح دهید که شرکت شما چطور به یک م پ. نامه هایی بنویسید و خدمات

 شناخته شده دیگر کمک کرده است یا از یک مشتری به خاطر سفارش اش تشکر کنید.

 ت. از نامه های زیبا نگارش شده برای کارمندان یک آرشیو تهیه کنید و به عنوان مدل استفاده کنید.

 

 ان گوش دهیدبه مشتری های ت -۴۸

رکتی در گذشته شبه سواالتی که مشتری های جدید مطرح می کنند، توجه کنید. شاید راجع به یک تجربه ناخوشایند از کار با 

 عبارت و اریدبگذ جلسه یک کارمندان با کنند، می سوال  بگویند. اگر در مورد خدمات، مبادالت، سیاست های عودت و . . .

 اطمینان مشتریان هب کنید درک توانید می اطالعات این داشتن با. کنید گوشزد آنها به باشند، شان قبمرا است بهتر که را هایی

 ه مشکل شان را بدون هیچ دردسر یا مشکلی حل می کنید.ک دهید خاطر
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 برای تبلیغ شرکت تان از استیکی نوت های شخصی سازی شده استفاده کنید -۴۹

وت های شخصی سازی نوت ها استفاده می کند و آنها را به هر چیزی می چسبانند. با استیکی الف. هر اداره ای از این استیکی ن

 شده، هر کسی از مدیرعامل گرفته تا مسئول پذیرش هر روز نام شرکت تان را می بینند.

 .است سبیدهچ  ب. اگر مشکلی داشته باشند که شما قادر به حل و فصل آن باشید، نام و شماره تماس تان درست کنار صفحه

 

 برای کسب نتایج شگفت انگیز مشتریان تان را رتبه بندی کنید -50

فارش سزمان انجام  الف. براساس چند معیار، مشتریان تان را در گروه های الف، ب، پ، ت و . . . جای دهید. از جمله سوددهی،

 و درخواست های ویژه.

 ند.پرحجم به طرز چشمگیری به کسب وکارتان کمک نمی کن ب. خیلی سریع خواهید فهمید که بعضی از این حساب های

هترین پیشنهادات بپ. برنامه ای ترتیب دهید که به همه کارکنان اطالع دهید چه کسانی پرمنفعت ترین مشتریان هستند و باید 

 را از شرکت دریافت کند.
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 بازاریابی نبرد محصوالت نیست نبرد پذیرش است -51

 الت متحده شماره یک است اما در بریتانیا اینطور نیست.الف. سوپ کمپبل در ایا

 ب. سوپ هاینز در بریتانیا رتبه اول را دارد اما در ایاالت متحده اینطور نیست.

ک نوع یرا به عنوان  Pennzoilرا می خرید؟ چرا نه؟ چون  Pennzoilپ. مسئله مهم پذیرش است، آیا شما مخلوط کیک 

 ان سخت خواهد بود.ها می توانند بهترین مخلوط کیک دنیا را بسازند ولی فروش آن باز هم برای شروغن موتور پذیرفته ایم. آن

 

 بهترین راه موفقیت چشم پوشی از رقابت است -52

شم اندازش مطمئن عده زیادی از افراد آنقدر نگران رقبای شان هستند که کار خودشان را فراموش می کنند. اگر به آینده و چ

 ن رقبای تان نباشید.هستید، نگرا

 

 به تصویرتان از آینده پایبند باشید -5۳

ه می کنید و از عقب نشینی ها دلسرد نشوید. آنها شکست نیستند. شکست فقط ناتوانی در ثابت قدم ماندن است. هر کاری ک

 با هر نوع نتیجه ای، ثابت قدم باشید.

 

 نکاتی برای تبلیغات در مجالت -5۴

 می کند. الف. یک تبلیغ دو صفحه ای نسبت به یک تبلیغ یک صفحه ای، تقریبا به اندازه یک چهارم مخاطب بیشتری جذب

 ب. یک تبلیغ تمام صفحه نسبت به یک تبلیغ نصف صفحه ای، حدود یک سوم مخاطب بیشتری جذب می کند.

دون استفاده ی دهد نسبت به آنهایی که محصول را بپ. مردم به تصاویر و عکس هایی که محصول را در حال استفاده نشان م

 به تصویر می کشند، پاسخ بهتری نشان می دهند.

 ت. تبلیغاتی که در آنها از تصاویر آدم ها استفاده شده باشد توجه بیشتری را جلب می کنند.

 

 آیا تبلیغ بزرگ تر بهتر است؟ -55
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می شود، اما تبلیغات  خلق تبلیغات بزرگ تری استفاده کنید که بهتر دیده الف. آیا بهتر است از بودجه تبلیغاتی محدودتان برای

 ام انجام دهید؟تان را به دفعات کمتری محدود می کند، یا بهتر است از تبلیغات کوچک تری استفاده کنید که می توانید مد

ما هستند، بار شاندیدای خرید محصول ب. پاسخ: تبلیغات کوچک تر، به دفعات بیشتر. بیشتر افراد حتی آنهایی که احتماال ک

 اولی که یک تبلیغ را می بینند به آن واکنش نشان نمی دهند.

 پ. این مشتریان بالقوه قبل از اقدام باید چندین بار یک تبلیغ را ببینند.

 

 وقتی احساس و عقل با هم در تضاد باشند، همیشه احساس پیروز می شود! -5۶

 روی از نهاآ که است آن حقیقت کنند، می عمل منطقی  ر کنند در مقابل پیشنهادات و . . .درحالی که بسیاری مایلند باو

اهوش عامل و به دنبال دلیلی منطقی برای تایید تصمیم شان هستند. بنابراین، بازاریاب ب دهند می نشان واکنش احساس

ط به خاطر یک رد. تا به حال یک سی دی را فقانگیزشی و نیاز به منطقی سازی را در ارائه محصول پیشنهادش در نظر می گی

 ترانه خریده اید؟ تا به حال رنگ ماشین را در خرید اتومبیل در نظر گرفته اید؟ این منطقی است؟

 

 جایی بیرون از صنعت خودتان به دنبال بهترین الگوهای باکالس باشید. 57

تنها در  فروش چطور؟ یا بهترین خدمات مشتری؟ اگرچه شرکتی بهترین سیستم صدور صورت حساب را دارد؟ بهترین نیروی 

 مقابل رقیب تان خود را بسنجید، فقط همسطح او یا کمی بهتر از او می شوید.

ا کسب این تجربه، باما آیا با او رقابت می کنید؟ نه. مشتریان شما بهترین فرآیندهای باکالس را از کسی دریافت می کنند و 

 جند.شما را در مقابل آنها می سن
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 فروش اساسی  دو خیمه: 5۸

 الف. افراد از آدم های دیگر بهتر از شرکت های بدون چهره خرید می کنند و رضایت بیشتری دارند.

 .است کار در «ناباوری  مایالنه تعلیق» نام به عاملی تئاتر،  ب. در بازار، مانند صحنه

افسانه هستند  ؟ بتی کراکر. قهوه؟ خوان والدز. اینها همهچه کسی پشت پنکیک های ما است؟ عمه جمیما. کیک های فرشته ای

 اما افسانه ها تسلی بخشند.

 

 مهم ترین سفارشی که از یک مشتری می گیرید سفارش دوم است. 5۹

 چرا؟ چون کسی که دو بار خرید می کند دو برابر احتمال دارد بار دیگر یک بار خرید کنند.

 

 چپ سمت باال  در گوشهقانون اول کاتالوگ: پرفروش ترین . ۶0

م باید پرفروش هدارد. شما  قرار چپ سمت باال  هر کاتالوگی را که باز کنید نخستین چیزی که چشم تان را می گیرد در گوشه

 ترین محصول تان را در این بخش قرار دهید.

ی مشکی یه تان کفش هاخب اگر پرفروش ترین محصول تان یک چیز نه چندان خوشایند برای چشم باشد چه؟ اگر محصول پا

 باشد چه؟ این قانون را نادیده بگیرید و چیز دیگری انتخاب کنید.

نقطه قوی دیگری در  برای استفاده از قدرت توقف، یک کاالی گیرا را در گوشه باال سمت چپ بگذارید و نگاه خواننده تان را به

 صفحه معطوف کنید.
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 مخاطبان تان را بشناسید.. ۶1

 ر میان آن مخاطبان بنویسید.سپس برای فردی د

 نفر آدم بی نام و نشان را خطاب قرار ندهید که دریافت کننده اطالعات شما هستند. ۵۰۰،۰۰۰دریایی از 

مطالب تان را  در نوشتن تبلیغات، بروشورها، نامه ها و... یک مشتری انتخاب کنید که می شناسیدش و او را دوست دارید و

 .هستید او با کاری ای مکالمه مشغول گویی …خطاب به او بنویسید

 هوشیار باشید: ۶2

 آماده باشید که هروقت، هرکجا و با آنچه مشتری می خواهد حاضر باشید.

ات سفارشی ساعت شبانه روز و هفت روز هفته توسط محصوالت و خدم ۲۴بازاریابی به موقع بسیار حیاتی است زیرا افراد 

 بمباران می شوند.

 باشید مراقب منفی ها. ۶۳

کامپیوتری و سیستم  حتما با حسن نیت و درستی با تمام مشتریان تان معامله کنید. کلمات منفی، به ویژه در تابلوهای اعالنات

 شتر است.هایی مانند اینترنت می توانند کسب وکارتان را فلج کنند، و تاثیر آنها حتی از روابط عمومی مثبت هم بی

 نیدروی بازار کوچک تر تمرکز ک. ۶۴

چ کس به آن برای هر گرایش حداقل یک گرایش متقابل وجود دارد. گاهی بهتر است روی بازار کوچک تری تمرکز کنید که هی

 خدمت رسانی نمی کند زیرا همه مشغول خدمت به گرایشات بزرگ تر هستند.
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 ر می زنند.افراد به آنها س سایت هایی را که ممکن است برای مخاطبان هدف تان جذاب باشند بررسی کنید و ببینید چرا

 پست مستقیم: ۶5

رزان تر و اهر کتاب کسب و کاری را از هر نویسنده ای بخوانید می بینید که می گویند برای فروش یک محصول هیچ راهی 

 موفقیت آمیزتر از پست مستقیم نیست.

ور می دانید، یک جور ایمیل به درد نخ درصد آمریکایی ها چیزی را از طریق پست مستقیم خریداری کرده اند. اگر آن را۴6

 بهتر است تجدیدنظر کنید. چراکه پست یک فرصت طالیی است. طرز کار آن به زبان ساده چنین است:

 میلیون نفر آن را می بینند. ۲و  دالر هزینه برمی دارد ۹۰،۰۰۰-۸۰یک تبلیغ تمام صفحه در مجله تایم تقریبا  -۱

توانید قضیه محصول  د می توانستیم دو صفحه، سه صفحه، یازده صفحه داشته باشیم چه؟ میاگر برای بازگویی ماجرای خو -۲

 صفحه شرح دهید؟ ۱۱تان را در 

لی از آگهی ما رد می شوند. پولی با این حال، تمام دو میلیون خواننده تایم به محصول ما نیاز ندارند. این افراد بدون هیچ تعل -۳

 به هدر می رود. که برای آن هزینه کرده بودیم

ه محصول ما عالقه دارند، صفحه ای خودمان را فقط به آن مشترکان نشریه تایم ارسال کنیم که ب ۱۱اگر می توانستیم تبلیغ  -۴

 بهتر نبود؟

از کسانی  : یک فهرست پست و پست مستقیم. براساس جایگاه محصول ما و رفتار خرید افراد در گذشته، فهرستیپاسخ -۵

ار خوب نیست؟ یا ه بهتر است محصول ما را بخرند. اگر محصوالت نوزاد می فروشیم، تهیه فهرستی از مادران باردتهیه کنید ک

 مادرانی که فرزند اول شان را به دنیا خواهند آورد؟

نیست با  رسال کنیم، الزماصفحه ای خودمان را با هزینه ای خیلی کمتر از تبلیغ در نشریه تایم  ۱۱حاال می توانیم تبلیغ  -6

ن داده اند و سابقه سایر تبلیغات آن نشریه رقابت کنیم، و پیام ما به مخاطبان هدفی می رسد که نیازشان را به محصول ما نشا

 خرید آن را دارند.

 ویژه نامه روزنامه. ۶۶

مه های امالک، برنا هرساله روزنامه ها بخش ها یا ضمیمه های ویژه ای را با موضوعات محلی کار می کنند. نمایشگاه عروس،

 نمایشگاه صنایع دستی و... .

  .این بخش ها معموال بیشتر از خود روزنامه خواننده دارند و تبلیغات شما می تواند کار بیشتری تولید کند

 ن ارزش تبلیغ در: به نسخه های سال های گذشته نگاه کنید و با تبلیغ کنندگان مشورت کنید و ببینید آیا پاسخ مخاطباتوجه

 این بخش ها را دارد. در بسیاری از شهرهای کوچک پاسخ خیلی خوبی است.
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 پست مستقیم -۶۶

رزان تر و اهر کتاب کسب و کاری را از هر نویسنده ای بخوانید می بینید که می گویند برای فروش یک محصول هیچ راهی 

 موفقیت آمیزتر از پست مستقیم نیست.

ور می دانید، پست مستقیم خریداری کرده اند. اگر آن را یک جور ایمیل به درد نخ درصد آمریکایی ها چیزی را از طریق۴6

 بهتر است تجدید نظر کنید. چراکه پست یک فرصت طالیی است. طرز کار آن به زبان ساده چنین است:

 می بینند.میلیون نفر آن را ۲و  دالر هزینه برمی دارد ۹۰،۰۰۰-۸۰یک تبلیغ تمام صفحه در مجله تایم تقریبا  -۱

توانید قضیه محصول  اگر برای بازگویی ماجرای خود می توانستیم دو صفحه، سه صفحه، یازده صفحه داشته باشیم چه؟ می -۲

 صفحه شرح دهید؟ ۱۱تان را در 

وند، پولی از آگهی ما رد می ش میلیون خواننده تایم به محصول ما نیاز ندارند. این افراد بدون هیچ تعللی۲با این حال، تمام  -۳

 که برای آن هزینه کرده بودیم به هدر می رود.

ه محصول ما عالقه دارند، صفحه ای خودمان را فقط به آن مشترکان نشریه تایم ارسال کنیم که ب ۱۱اگر می توانستیم تبلیغ  -۴

 بهتر نبود؟

از کسانی  در گذشته، فهرستی: یک فهرست پست و پست مستقیم. براساس جایگاه محصول ما و رفتار خرید افراد پاسخ -۵

ار خوب نیست؟ یا تهیه کنید که بهتر است محصول ما را بخرند. اگر محصوالت نوزاد می فروشیم، تهیه فهرستی از مادران بارد

 مادرانی که فرزند اول شان را به دنیا خواهند آورد؟

رسال کنیم، الزم نیست با اتبلیغ در نشریه تایم  صفحه ای خودمان را با هزینه ای خیلی کمتر از ۱۱حاال می توانیم تبلیغ  -6

داده اند و سابقه  سایر تبلیغات آن نشریه رقابت کنیم و پیام ما به مخاطبان هدفی می رسد که نیازشان را به محصول ما نشان

 خرید آن را دارند.

 محل قرارگیری در روزنامه -۶7

راد، حتی اگر به چشمگیری بر موفقیت آن داشته باشد. بسیاری از اف جای ظاهر شدن آگهی شما در یک روزنامه می تواند تأثیر

وزانه می تواند برخورد رآن باور نداشته باشند، فال روزانه شان را می خوانند. با توجه به محصول تان، نزدیک بودن به قسمت فال 

 خوانندگان با آگهی شما را افزایش دهد.

 طراحی آگهی روزنامه -۶۸

قرون به صرف م یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه یا مجله، فروشنده پیشنهاد می کند به عنوان یک گزینه مگاهی هنگام انجا

 خودشان طراحی آگهی را انجام دهند که معموال ایده خوبی نیست.
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خت تعدادی ه برای سانه به خاطر آن که قادر به انجامش نیستند، یا توانایی اش را ندارند، بلکه به خاطر آنکه طراحان روزنام

ای پرداخت به آگهی در یک مدت کوتاه هستند. در بسیاری از موارد تبلیغ شما به دلیل محدودیت های زمانی، توجه الزم بر

 جزییات را دریافت نمی کند.

 اگر شک دارید یک روزنامه بردارید به آگهی های آن یا اصالحات آگهی های قبلی نگاه کنید.

 برای آن طراحی حرفه ای در نظر بگیرید. حتی اگر هزینه بیشتری بردارد،

 با استفاده از یک طراح حرفه ای صرفه جویی کنید -۶۹

ند. لوگو، متن هنگام انجام یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه یا مجله، از طراح تان بخواهید بخش های مختلف آن را طراحی ک

 رویدادهای آتی و غیره.

 قرار دادن آنها یک دستمزد می پردازید.شما برای تمام بخش های آگهی و کنار هم 

 نکاتی برای به خاطر داشتن هنگام استفاده از عکس در روزنامه -70

 مطمئن شوید عکس ها خیلی تیره یا خیلی روشن نیستند. -۱

ا تواند در صورت نیاز هر عکس ر انتقال مکانیکی تصویر( کنید. پرینتر می)  PMTعکس های مورد نظرتان را تبدیل به  -۲

 روشن تر یا تیره تر کند.

عکس را در یک صفحه  اگر تیرگی یا روشنی عکس ها مثل هم است، پرینتر می تواند آنها را کنار هم بچیند. یعنی چندین -۳

 کنار هم بگذارد و هزینه کمتری بپردازید.

ا سیاه از پس زمینه یخاکستری  اگر الزم است برای روزنامه از خودتان عکس بگیرید، از عکاس بخواهید به جای پس زمینه -۴

 ای روشن استفاده کند. عکس شما بهتر ظاهر خواهد شد.

در نظر داشته باشید.  اگر از عکس های ساختمان تان استفاده می کنید، تصویری را که می خواهید به خواننده نشان دهید -۵

فق به نظر می یاد هستند؟ آیا کسب وکارتان موکسب و کارتان کساد به نظر می رسد یا پررونق؟ ماشین های داخل پارکینگ ز

 رسد؟

کس ها را از فاصله اگر از عکس های کارمندان تان استفاده می کنید، اشتباهی که ممکن است مرتکب شوید آن است که ع -6

ره های یب چهخیلی دور بگیرید. به دالیل عجیبی برخی تصور می کنند باید تمام بدن در این عکس ها بیفتد و به این ترت

 کارمندان معلوم نخواهد بود.

 کارمندان تان را در دو یا سه ردیف بچینید، طوری که ردیف های عقب روی لبه یا جعبه هایی بایستند.

 به این ترتیب خواننده می تواند چهره همه را به وضوح ببیند و تبلیغ مؤثرتر خواهد بود.
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 در روزنامه مانند خبر باشید -71

 بسازید که کامال شبیه یک خبر باشد. تبلیغ تان را طوری

فاده کنید، افراد به روزنامه کلمه تبلیغات را روی آگهی شما ملزم می کند، اما اگر از یک تیتر جذاب و یک پاراگراف گیرا است

 سرعت فراموش می کنند در حال خواندن یک تبلیغ هستند.

 کسب وکار خدماتی و کسب وکار خانگی -72

کش، طراحان  رهای کوچک یک بخش خدمات یا کسب وکار دارند. افراد غالبا در این بخش به دنبال لولهبسیاری از جراید شه

 فضای سبز و کمک کامپیوتری هستند.

 از تبلیغات اسکن استفاده کنید -7۳

یغ کوچک ک تبلهر ایالتی یک انجمن مطبوعات ایالتی دارد که چیزی به نام تبلیغات اسکن ارائه می دهد. تبلیغات اسکن، ی

دها روزنامه آن طبقه بندی شده است که یک بار در یک روزنامه با تیراژ پایین و مشترکان محدود قرار می گیرد و بعد در ص

دالر است.  ۱۰۰دود حروزنامه محلی و ایالتی، ۱۲۰تا  ۱۰۰ایالت ظاهر می شود. برای مثال، در مونتانا هزینه تبلیغات اسکن در 

 لیون نفر باشند.دالر است، اما برآورد می شود خوانندگان آن چندین می ۵۰۰تا ۴۰۰لیغات اسکن بین در کالیفرنیا، هزینه تب

 از سازمان های خدماتی استفاده کنید که به آنها تعلق دارید -7۴

لق ه آنها تعبوقتی اخبار کسب و کارتان منتشر شد مطمئن شوید یک کپی از آن را به تمام سازمان های تجاری بفرستید که 

 دارید. به این ترتیب آنها می توانند این اخبار را در مجالت یا خبرنامه های خود بگنجانند.

 

 تشکر کنید تا در خاطرشان بمانید -75

ال بفرستید. اگر مقاله ای درباره کسب و کارتان چاپ می کنید مطمئن شوید برای گزارشگر آن یک نامه تشکر یا کارت پست

 بتوانید منبعی برای نگارش مقاالت دیگر در آینده باشید، خوشحال می شوید.بگذارید بدانند از اینکه 
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 هر ماجرایی همیشه دو رو دارد -7۶

 جنبه که نیدک آماده مطبوعاتی بیانیه یک است، کرده چاپ شما  صنعت یا وکار کسب درباره منفی ماجرایی ای  اگر روزنامه

 شرکت که بزند را مثبت مقاله یک نگارش جرقه بتواند است ممکن باشد، لیجنجا آن موضوع اگر. دهد نشان را ماجرا مثبت های

 .بکشد تصویر به مثبت صورت به را تان

 بیشتر از یک روزنامه وجود دارد -77

ز افراد و کسب صرف آنکه در شهر کوچکی هستید به آن معنا نیست که روزنامه محلی شهر شما تنها گزینه چاپ است. بسیاری ا

 وزنامه های استانی آبونه می شوند.وکارها در ر

 اگر کسب وکارتان را به صورت استانی می گردانید این امر می تواند یک گزینه تبلیغاتی بهتر باشد.

ه مشتریان بیشتری بشماره های اشتراک این روزنامه ها را در ناحیه خودتان تهیه کنید. این روزنامه ها اقتصادی تر هستند و 

 دسترسی دارید.

 

 مدتی خودتان را جای ما بگذارید -7۸

 گزارشگران اصال نمی دانند یک روز کاری متوسط شما چطور می گذرد و کسب و کارتان چگونه اداره می شود.
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 ت دست اول بنویسند.آنها را دعوت کنید که یک روز یا چند ساعت را با شما بگذرانند تا بتوانند گزارش شان را براساس مشاهدا

 

 دساده ترش کنی -7۹

ند یا زندگی کبیش تر ما به دنبال یک زندگی آسان تر و ساده تر هستیم. اگر محصول یا خدمات شما در وقت صرفه جویی می 

 را آسان تر می کند، شاید برای برخی از مشتریان تان مهم تر از مقرون به صرفه بودن آن باشد.

 را تصور کنی! ازای پول بیشتر. نخستین پاسخ به آن ایدهبرای مثال، پنیر قطعه قطعه شده و بسته بندی شده در سلوفن به 

 هیچ کس آن قدر تنبل نیست که پنیر خودش را قطعه قطعه کند. این ایده هرگز فروش نمی رود.

 

 طورخریداران جدی را برای بازدید از اتاق های فروش مجازی پیدا کنیدچ -۸0

 باارزش ترین محتوای وب دارای ویژگی های زیر است:

 درصد راحتی در هدایت۷۱ -۱

 درصد اطالعات به روز شده6۴ -۲

 درصد اطالعات محصول دید۵۷ -۳

 درصد لینک هایی به سایت های دیگر۵۳ -۴

 درصد مکان دالالن محلی۴۱ -۵

 درصد گرافیک۴۰ -6

 درصد برنامک های جاوا۲۵ -۷

 

یرند. این گران را به صورت آفالین انجام می دهند، اما در وب سایت تصمیم شان را می گکاربران خریدهای  -۸2

 افراد فقط شامل خریداران اینترنتی نمی شوند.

درصد ۴6 که)  و کرده اند.درصد از آنها حداقل یک بار یک کاالی گران قیمت خریده اند که آن را در اینترنت جست وج۷۱ -۱

 ش داشته است(.نسبت به سال گذشته افزای
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 ید کردند.درصد آنها به صورت جزئی خر۴6درصد برای محصوالت کامپیوتری به بازار مراجعه کرده اند، ۷۹ -۲

ه صورت آفالین رزرو خود را درصد آنها ب۴6درصد به دنبال قیمت های بلیت هواپیما، هتل، یا اجاره اتومبیل بوده اند؛ ۷۰ -۳

 انجام دادند.

 درصد آنها خودرو خریدند.۲6رید خودرو بوده اند، درصد به دنبال خ۴۴ -۴

 

 سرعت صفحه تان را باال ببرید -۸۳

 به گفته کاربران، دانلود آهسته مهم ترین دلیل ترک یک وب سایت است.

 .ببرید باال را خود صفحه بارگذاری سرعت تا کنید مشورت خود اینترنت کننده  با تامین

 

 آیند؟چرا مشتریان به وب سایت شما می  -۸۴

Netsmart  درصد( است نه سرگرمی. ۹۷)  دریافت دلیل اساسی مراجعه مشتریان به وب سایت های تجاری کسب اطالعات

 نند.آنها یک ماموریت دارند. به وب سایت شما می آیند تا در مورد محصول یا خدمات شما اطالعات بیشتری کسب ک

 بتدا به صورت آنالین آن را بررسی می کنند.درصد خریداران کاالهای گران قیمت، قبل از خرید ا۱۸

درصد ۱۵ها درصد آنها گزارش می دهند که اطالعات وب سایت یک عامل ضروری در تصمیم گیری نهایی برای خرید است، تن6۹

 این افراد برای مقایسه قیمت ها به اینترنت مراجعه می کنند.

 

 در فناوری زیاده روی نکنید -۸5

، VRML، Active Xب سایت ها بازاریابی تان را خراب کنند. از فناوری های جدید و داغی مانند اجازه ندهید سازندگان و

Java  .و . . . پرهیز کنید مگر آنکه مخاطب هدف تان در زمینه فناوری پیشرو باشد 

 

 آنها را به برگشتن ترغیب کنید -۸۶

بازدید از وب سایت  ن رهبر یک صنعت ارتقا دهد. کاری کنیدامتیازات باارزش و اضافه ای فراهم کنید که تصویر شما را به عنوا

 شما برای کسب آگاهی از جدیدترین اخبار به یک ضرورت تبدیل شود و مدام آن را به روزرسانی کنید.
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هم کنید. این اگر هیچ محصول جدیدی در کار نیست، به روزرسانی ها، شایعات، گرایش ها و پیش بینی های صنعت تان را فرا

 رآوازه کنند.بازدیدکنندگان را به وب سایت شما بازمی گرداند و به آنها انگیزه می دهد نام شما را در اینترنت پ کار

 

 برای جلب توجه از بنرها و لینک ها استفاده کنید -۸7

بنر برای تازه یک  را اضافه کنید، این« اینجا کلیک کنید»الف. چطور مردم را به استفاده از بنرهای خود ترغیب کنید؟ جمله 

 واردها است و یک فراخوان روانشناختی برای اقدام است.

 درصد افراد سایت های جدید را از طریق بنرها و لینک ها پیدا می کنند.۴۱نشان داد  Netsmartب. نظرسنجی 

 

 آدرس وب سایت تان را همه جا بگذارید -۸۸

تراکت ها،  کارت های ویزیت، بروشورها، کارت های پستال،وب سایت شما باید روی همه مواردی باشد که مشتری می بیند. 

 آگهی ها، عالئم، وسایل حمل ونقل و . . . .

 

 می توانید آگهی تان را به صورت متحرک درآورید؟ -۸۹

کمبریج دریافت که نرخ کلیک خوردن آگهی های متحرک   ZD Netآگهی طی پنج ماه گذشته،  ۳۰در ارزیابی عملکرد تعداد 

 درصد نیز می رسد.۴۰صد بیشتر از آگهی های ثابت است و در برخی موارد این اختالف به در۱۵حدود 
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 یت کنید.طرز استفاده از یوتیوب را یاد بگیرید و ویدئوهای خودتان را بسازید و مشتریان تان را این ویدئوها هدا

 

 حقوق صفحه وب تان را حفظ کنید -۹0

رخی بخش بام صفحات آن می گنجانید. با این کار، اگر شخص دیگری بخواهد مطمئن شوید حق کپی رایت وب سایت را در تم

 های گرافیکی سایت شما را دانلود کند و آنها را در سایت خود استفاده کند از شما محافظت می کند.

 به این ترتیب وب سایت شما درست مانند هر نوع نشریه تصویری دیگری محافظت می شود.

 

 موتورهای جست وجو: ۹1

ی جست وجو ب سایت تان را در هر تعداد موتور جست وجوی ممکنی که می توانید ثبت کنید. در حقیقت، در مورد موتورهاو

ود ایت های خسسایت شما را از طریق تماس شما با  ، گوگلسرچ کنید. صدها موتور جست وجو خواهید یافت. بزرگ ترین آنها 

 سیاری از وب سایت ها را رایگان ثبت می کنند.بنیز  www. submit-it. comثبت می کنند. همچنین سایت هایی مانند

ما باید هرگاه و نکته مهم آن است که شما نمی توانید برای تبلیغ وب سایت تان کامال به موتورهای جست وجو متکی باشید. ش

وب سایت تان  کارت های ویزیت، بروشورها، تمام تبلیغات شما باید شامل آدرس هرکجا که می توانید برای آن تبلیغ کنید.

 باشد. من خودم عالمتی برای شیشه عقب اتومبیلم ساخته ام که آدرس وب سایتم روی آن نوشته شده است.

 

 

 ضوابط و شرایط: ۹2

ا موقعیت های مهم آن است که سایت شماگر می خواهید محصولی را در وب سایت بفروشید یا برای آن بازاریابی کنید، نکته 

 قانونی خاصی داشته باشد که آنها را به زبان قانونی توضیح داده باشید.

شزد کنید. شما برای مثال، شاید بخواهید امنیت سایت تان را در صورت استفاده از کارت های اعتباری، به مشتریان خود گو

 ان باید چه خطراتی را بپذیرد.برای چه اقداماتی قابل اطمینان هستید و مشتری ت
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ت قانونی در آینده با پیشاپیش توضیح دادن این موارد و پست کردن آنها به عنوان بخشی از سایت تان می توانید از بروز مشکال

 جلوگیری کنید.

 

 یک کتاب مهمان بگنجانید. ۹۳

 زیر: امضا کنند. چرا؟ به دالیل وقتی افراد از سایت شما بازدید می کنند از آنها بخواهید کتاب مهمان تان را

 جمعیت شناسی ـ چه شهرها و کشورهایی بیشتر به وب سایت شما سر می زنند.. ۱

ا برای شرکت رتبلیغات آتی در سایت شما. اگر اطالعات جمعیت شناسی وب سایت تان را بشناسیدمی توانید این اطالعات . ۲

 هند تا بنر یا لینک شان را روی صفحه تان بگذارید.های دیگری فراهم کنید که ممکن است به شما پول بد

روش ویژه یا تبلیغاتی که فمشتریان دائمی تان و خریداران بزرگ تان را دنبال و سوال کنید آیا می توانید با ایمیل آنها را از . ۳

 برنامه ریزی کرده اید، مطلع کنید.

 

 اغلب اوقات سایت تان را به روزرسانی کنید. ۹۴

چندبار سر زدن به آن  بازدید افراد از سایت ها، اطالعات جدید است. اگر در سایتی اطالعات جدید قرار نگیرد، پس ازتنها دلیل 

 دیگر از این سایت بازدید نمی کنند.

یت خود به صورت هفتگی و در صورت امکان به صورت روزانه به روزرسانی کنید و مطمئن شوید که در نخستین صفحه آپد

 کنید. تاریخ را درج

 

 تبلیغات و بنرها: ۹5

ایت را تحت نظر قبل از آنکه تصمیم بگیرید یک تبلیغ یا بنر را در وب سایت دیگری قرار دهید، ابتدا به مدت یک ماه آن س

 بگیرید. به دنبال تغییرات باشید و ببینید هر چند وقت یک بار به روزرسانی می شود.

 .باشد ترافیک آن کاهش می یابد و تبلیغ شما مؤثر نخواهد بود اگر این سایت چیز جدیدی برای ارائه نداشته

 

 تبلیغات آنالین. ۹۶
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 یت دارند؟بسیاری از نشریه ها مانند تایم و نیوزویک یک حضور آنالین دارند. ببینید نشریه های صنعت شما هم وب سا

ماس گرفته و آنها از طریق ایمیل با آنها تمقاالت گذشته سایت های آنها را در مورد کسب و کار یا صنعت تان بررسی کنید و 

 را از صفحه خود مطلع کنید.

 مناسبت ها و رویدادهای خاص در وب. ۹7

ترین یک مغازه صفحه خود را عوض کنید تا منعکس کننده اتفاقات روز دنیا باشد. در دوران کریسمس وب سایت تان را مثل وی

 تزئین کنید.

 نید.تزئینات را درست کنید، می توانید سال های بعد هم از آنها استفاده کجالب است بدانید به محض آنکه این 

 

 در وب پرسه بزنید: ۹۸

 برای جست وجوی صفحات وب مرتبط با صنعت تان و پیدا کردن ارتباط لینک ها با یکدیگر، زمان بگذارید.

رتبط هستند. مده بهتر همه، به یکدیگر آنچه به دنبالش هستید جامعه ای از سایت های حوزه صنعت تان است که برای استفا

 به محض پیدا کردن آنها ببینید آیا می توانید به جامعه آنها ملحق شوید.

 

 انتظار انتقاد را داشته باشید و آن را پذیرا باشید. ۹۹
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ان یک تحقیق نوعانتقاد از سوی کسانی به شما می رسد که می خواهند سایت تان بهبود یابد. آن را شخصی برداشت نکنید. به 

 باارزش با آن رفتار کنید و به اکثریت گوش کنید.

قع بازخورد داشته اگر نتوانید نیازهای مراجعه کنندگان به وب سایت تان را تأمین کنید دیگر به سایت شما سر نمی زنند. تو

 باشید و آن را پذیرا باشید.

 دارایی های معنوی -100

ا، نشان های هعریف می شود: نرم افزار، جواز، کتاب ها، ویدئوها، موسیقی، عکس دارایی های معنوی در وب به این صورت ت

 ید.تاری، شخصیت های داستانی، حق کپی رایت و صفحات وب. از وب سایت و اطالعات تان در این موارد محافظت کن

ک گربه باشد. ین مثال آن خایادتان باشد حق کپی رایت در مورد ایده ها یا روش های انجام کار صدق نمی کند. شاید بهتر

ت خانگی، کسی که آن را اختراع کرد یک ایده خوب داشت که نتوانست از آن محافظت کند. شرکت های تهیه وسایل حیوانا

تفاده کرد؛ شاید فراخوانی برای تحقیق و پیشرفت این ایده دادند و پرسیدند از چند فرمول می توان برای ساخت خاک گربه اس

 د و فرمول های مختلف.نوع موا ۱۰،۰۰

 

 بچه ها را فراموش نکنید -101

ا کمک یشاید گاهی اوقات پروژه خاصی داشته باشید که نیازمند کمک موقتی است. یک کمپین پاکسازی، یک پست خانگی 

 در انتقال کسب وکارتان به مکانی دیگر.

ینان و داوطلب ید. همیشه گروهی جوان قابل اطمبه جای استخدام کارگران پاره وقت، سری به دبیرستان یا دانشگاه محل بزن

 هستند که برای پروژه های مدرسه ای خود کسب درآمد می کنند.

 با این کار دو اتفاق می افتد:

 هیچ مالیات بر دستمزدی در کار نیست. -۱

 به کسب وکارتان یک کسری مالیات اعطا می شود )دلیل آن را از حسابدارتان بپرسید(. -۲

 

 م ها حمایت مالی کنیداز تی -102

ز کسب وکار شما یک راه عالی برای درگیر شدن در جامعه، حمایت مالی از یک تیم ورزشی است. قطعا والدین اعضای تیم نیز ا

 حمایت می کنند.

 فراموش نکنید که آدرس وب سایت تان را روی تمام اموال تیم یا عالئم آن درج کنید.
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 بار کاری غیریکنواخت -10۳

یادی استخدام ب وکارها در اوقات خاصی از سال واقعا تحت فشار قرار می گیرند و گاهی کارکنان تمام وقت خیلی زبرخی کس

 می کنند.

ه کارکنان پاره وقت و به جای این کار برای ساعات کمتری، کارکنان پاره وقت با دستمزد باالتر بگیرید. با عدم پرداخت مزایا ب

 وقت کمتر، در هزینه های خود صرفه جویی کنید.همچنین نیاز به کارکنان تمام 

 : کارکنان پاره وقتی با کیفیت باالتر که مدت طوالنی تری با شرکت می مانند.نتیجه

 

 مطمئن شوید کارکنان تان هدف اصلی را می بینند -10۴

مه و سایر . هزینه بیبرای شرکت های کوچک و رو به رشد سخت است که به اندازه شرکت های بزرگ تر دستمزد پرداخت کنند

 مزایا باال است و کارکنان معموال هزینه پرداخت دستمزدشان را درک نمی کنند.

نها بگویید این دالر است، به آ ۲۵،۰۰۰مطمئن شوید کارمندی استخدام می کنید که به امور واقف است. اگر حقوق پایه آنها 

 برسد. ۳6،۷۵۰.۰۰مبلغ با بیمه و مزایا ممکن است به 

 .درصد افزایش مزایا باشد۷درصد حقوق و ۴درصد ممکن است برابر با ۱۱نوبت به افزایش می رسد، افزایش  وقتی

 به این ترتیب کارکنان شما درآمد واقعی و فداکاری شرکت را بیشتر و بهتر لمس می کنند.

 

 اگر کمک کردند، به آنها دستمزد بدهید -105
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 کارکنان پاره وقت هیچ گونه امتیاز خاصی بپردازند. بسیاری از شرکت ها احساس می کنند نباید به

رتان با آنها یادتان باشد که این افراد به مشتریان، تولید و حمل ونقل، کمک کردند و به صورت خصوصی درباره کسب و کا

 صحبت کنید.

 د.اگر در لیست پرداخت دستمزدتان هستند پس باید طوری با آنها رفتار کنید که همین احساس را کنن

 

 حسنی اسما منبع:مترجمsmalltownmarketing   Forsatnet.ir 
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 کتاب ها را می توانید به رایگان دانلود کنید:این 

 https://t.me/crmccکانال تلگرام   کتاب مشتری شناسی:انلود د
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 راهنمای جامع برندسازی و مدیریت برند:کتاب 

  /144http://brand.blog.ir/postلینک دانلود کتاب:
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