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 د یبه خر انیمشتر  قیراهکار تشو 13 م؟ یکن  دیبه خر بیرا ترغ یچگونه مشتر

دغدغه مشتری   های ترغیب مشتری به خرید چه هستند؟ برای اینکه تماس مشتریان برای شما سودآور شود باید بدانید  تکنیک

چیست. باید بتوانید ارتباط موثرتری با مشتری برقرار کنید. اینکه چگونه مشتری را ترغیب به خرید کنیم، اصول  برای خرید

 .خوانده می شوند غیب مشتری به خریدو تکننیک هایی دارد که تکنینک های تر

چگونه مشتری را راضی به خرید کنیم؟ در این راه روش هایی وجود دارد که به شما کمک    در این مقاله خواهید خواند که

 .های روانشناختی مشتریان را تشویق به خرید کنیدتکنیک با می کنند

ست. دلیلش چیست؟ هرچه یک کسب وکار مشتری های بیشتری  برای هر کسب وکاری، مشتری از اهمیت باالیی برخوردار ا

خدمات یا محصوالت    ترغیب مشتری به خرید .داشته باشد، فروش باالتری خواهد داشت و در نهایت سودآورتر خواهد شد

 .باید اصول مهمی را در برخورد با او و ارائه خدمات خود رعایت کنید  تشویق مشتریان به خرید، آسان نیست. برای

راز و رمزهای ترغیب    این اصول چه هستند و چگونه می توان با استفاده از آن ها فروش را باال برد؟ با من همراه باشید تا 

 .را برایتان بیان کنم مشتریان برای خرید خدمات یا محصوالت

 راه اندازی فروشگاه اینستاگرامی  و راه اندازی کسب و کار اینترنتی  ازآنجاکه در حال حاضر تعداد زیادی از افراد اقدام به

خود کرده اند، مقوله فروش کمی پیچیده تر شده است. عادت ها و انتظارات مشتریان آنالین با مشتریان حضوری تفاوت دارد  

و برای اینکه بتوانید متقاضیان را به خرید محصول و استفاده از خدمات خود تشویق کنید، باید راهکارهای متفاوتی را در 

   .پیش بگیرید

 به خرید حضوری کنیم؟ چگونه مشتری را وادار 

 

ش هر کسب  به این خاطر عملکرد بخش فرو .مشتری یکی از اولین افرادی را که مشاهده خواهد کرد، مسئول فروش است

اصولی  .وکاری تنها بر میزان فروش تأثیر نمی گذارد بلکه تا حدودی چهره عمومی و اعتبار برند را نیز مشخص می کند

خاصی در برخورد با مشتری باید رعایت شود تا عالوه بر تکریم مشتری، بتوانید او را ترغیب به خرید کنید. رعایت این 
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جلوگیری خواهد   ریزش مشتری  به برند شما می شود و از جلب اعتماد مشتری  عثنکات کاربردی و درعین حال ساده، با

 .کرد

بدانید.  ، کار بسیار سختی نیست به شرطی که با برنامه عمل کنید و راه ورسم برخورد با مشتری را  ترغیب مشتری به خرید

چه اقداماتی باید انجام داد و باید چه راهکارهایی در پیش   افزایش وفاداری مشتری  برای ارتباط مؤثر و مفید با مشتری و

 .ینه باشدگرفت؟ این توصیه ها می تواند راه گشای شما در این زم

 برای تشویق مشتریان به خرید، با او طبیعی برخورد کنید 1.

هنگام مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی، مشتری قصد دارد تا به صورت مستقیم با شما ارتباط برقرار کند. به هیچ وجه 

اندن یک متن برطرف کند،  ازروی یک متن از پیش آماده شده، جواب او را ندهید. اگر مشتری می توانست نیاز خود را با خو

 !به وب سایت یا صفحه اینستاگرام شما مراجعه می کرد و با شما ارتباط نمی گرفت

برای اینکه بتوانید تأثیر خوب و مؤثری بر مشتری بگذارید، باید با او به زبان خودش گفتگو کنید و تنها از این طریق می 

کند. انسان ها دارای خلق های متفاوتی هستند و با هر فرد باید متناسب با    توانید او را ترغیب کنید تا کاالی شما را خریداری

 .روحیات او صحبت کنید. در ارتباط با مشتری احساسات او را درگیر کنید

 !در ابتدای صحبت با مشتری حال و احوال کنید2.

ابتدا حال او را بپرسید. همین نکته ساده  برای ترغیب مشتری به خرید، هنگامی که می خواهید با او گفتگو کنید، بهتر است که  

تحقیقات انجام شده نشان   .را برای شما راحت تر می کند  مدیریت ارتباط با مشتری  باعث ایجاد اعتماد در مشتری می شود و

می دهند که درصد فروش برای فروشندگانی که مکالمه خود را با پرسیدن حال و احوال مشتری و یک حرف مثبت شروع 

 .د، باالتر استمی کنن

 !برای ترغیب مشتری به خرید کافی است از نام او استفاده کنید 3.

ارتباط صمیمانه و ایجاد اعتماد، در »تشویق مشتریان به خرید« بسیار تأثیرگذار است. یک راه ساده برای ایجاد این صمیمیت،  

و روحیه مخصوص به خود را دارد و ممکن است استفاده از نام مشتری است. البته همان طور که گفته شد، هر مشتری عادت  

برخی از افراد به استفاده از نامشان در گفتگو عالقه ای نداشته باشند. باید با شناخت از مشتری خود این شیوه را انتخاب کنید.  

 .می توانید در شروع مکالمه از او برای استفاده از نامش اجازه بگیرید

 صوالت دیگر صحبت کنید از برتری محصول خود نسبت به مح4.
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اینکه گاهی اوقات هنگامی که متقاضی به شما مراجعه می کند، در حال بررسی بازار و مقایسه کاالهای مشابه است. برای  

بتوانید او را ترغیب کنید تا کاالی شما را خریداری کند و یا از خدمات شما بهره ببرد، باید مزیت ها و ویژگی های برجسته  

محصول و خدمات خود را برای او بیان کنید. اگر محصول شما ارزان تر از رقیبان شماست و یا تخفیف ویژه ای برای کاالی  

 .مشتری را از آن آگاه کنیدخود در نظر گرفته اید، باید 

 !تشویق مشتریان به خرید از راه تعریف و تمجید 5.

علم روان شناسی ثابت کرده است که اگر در مکالمه خود با مشتری ویژگی ها و نکات مثبت شخصیتی او را بیان کنید، اعتماد 

 .و اشتیاقش به همراهی کردن با شما و در نهایت خرید محصول، افزایش پیدا می کند

سعی کنید که در گفتگو از عباراتی مانند "شما یکی از بهترین مشتری های ما هستید" و یا "همکاری با شما باعث افتخار  

البته یادتان نرود که نباید در این کار افراط کنید زیرا استفاده بیش از حد از این روش ممکن است دید   .ماست" استفاده کنید

 .ندمنفی در مخاطب و مشتری ایجاد ک

 !مهارت و دانش خود را به مشتری نشان دهید 6.

برای ترغیب مشتری به خرید، یکی از راه هایی که می تواند بسیار مؤثر باشد، این است که مشتری حس کند با یک فرد ماهر  

 !و کاربلد صحبت می کند و نه صرفاً یک فروشنده که می خواهد جنسش را بفروشد

ا نمایش تخصص خود، به مشتری نشان دهید که می تواند برای خرید و انتخاب محصول از مانند یک حرفه ای عمل کنید و ب 

شما مشاوره بگیرد. با این روش اعتماد مشتری به گفته های شما افزایش می یابد و در نهایت با اشتیاق بیشتری محصول شما  

 !اق کنید و یا حتی دروغ بگوییدرا خریداری خواهد کرد. البته توجه داشته باشید که نباید در این کار اغر

 در فروش اعتماد بین طرفین حرف اول را می زند و نباید با رفتار نادرست به این اعتماد ضربه بزنید 

 می توانید از حس "ترس ازدست دادن" برای ترغیب مشتری به خرید استفاده کنید7.
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دن از خدمات ارائه شده، چیزی را از دست خواهد  اگر مشتری حس کند که در صورت نخریدن محصول شما و یا استفاده نکر

داد، رغبت بیشتری برای خرید از شما پیدا خواهد کرد. به طور مثال می توانید این حس را در او به وجود آورید که اگر 

 .محصول شما را نخرد، توسط مشتری دیگری خریداری خواهد شد و دیگر در آینده نمی تواند به آن دسترسی پیدا کند

می گویند که به معنای "ترس ازدست دادن فرصت خرید  Fear of Missing Out یا FOMO در بازاریابی به این روش

چیزی و یا انجام کاری" است. در فروش آنالین نیز این روش کاربرد دارد که می توان به فروش های ویژه مناسبی و جمعه 

 .سیاه اشاره کرد

 چگونگی ترغیب مشتری به خرید آنالین 

 

مشغول هستند، زیاد شده است. یک روش   کسب درآمد از اینستاگرام  و  کسب درآمد از اینترنت  امروزه تعداد افرادی که به

ایده های کسب وکار اینترنتی اجرا نشده در    مؤثر برای موفقیت در کسب وکارهای اینترنتی، ایده های نو هستند. برخی از

 .وجود دارند که می توانند پتانسیل درآمدزایی باالیی داشته باشند ایران

رید آنالین  اما متأسفانه وقتی که پای صحبت خیلی از کسب وکارهای اینترنتی بنشینید، می گویند که برای ترغیب مشتری به خ 

 مشکل دارند و میزان فروش و درآمدی که دارند، رضایت بخش نیست. دلیل این موضوع این است که بسیاری از این افراد با

 .با مشتری شیوه های غلطی را در پیش می گیرند آشنا نیستند و در برخورد نکات فروش اینترنتی

یادتان باشد که در فروش آنالین شما با مشتری خود ارتباط رودررو ندارید و برای تشویق مشتریان به خرید باید از شیوه های  

به خرید آنالین   گوناگونی بهره ببرید. با استفاده از راهکارهایی که در ادامه بیان خواهند شد، می توانید در ترغیب مشتری

 .موفق شوید

 برای تشویق مشتریان به خرید، محصوالت خود را با تخفیف ارائه دهید 

یکی از راه هایی جذب موفق مشتریان به سمت خود، تخفیف دادن به محصوالت و خدمات ارائه شده است. با شناخت مشتری  

 .محصوالت خود، تخفیف در نظر بگیرید و شرایط کسب وکار خود تا میزانی که می توانید برای خرید خدمات و
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در بازاریابی، استفاده کنید. برای این کار بهتر است که بازه  FOMO البته برای ترغیب مشتری به خرید می توانید از روش

با این شیوه "حس ازدست   .زمانی مشخصی برای تخفیف های خاص در نظر بگیرید که گاهی اوقات تکرارپذیر هم نباشد

 .در مشتری تقویت می کنید و باعث می شود تا مشتری برای خرید بیشتر ترغیب شوددادن" را 

 !مسابقات جذاب راه بیندازید

یکی از راه هایی که می توان مشتریان بیشتری را در فضای مجازی به خود جذب کنید، راه انداختن مسابقات جذاب و مفرح 

این کنار  در  بتوانید  اگر  است.  اجتماعی  های  بر جذب    در شبکه  کنید عالوه  برگزار  نیز  های مختلف  مسابقات نظرسنجی 

مشتری، می توانید از خواسته ها و روحیات مشتریان خود بیشتر آگاه شوید و دقیق تر و مؤثرتر برای فروش و بازاریابی 

 .محصول خود برنامه ریزی کنید

با برند و محصولی که می فر باید کامالً  این  .وشید مرتبط باشدمسابقه ای که برگزار می شود  تا جایی که می توانید در 

مسابقات به صورت غیرمستقیم، برتری و مزیت های محصول خود را بیان کنید. به عنوان نمونه اگر در زمینه محصوالت 

 !آرایشی فعالیت می کنید نباید مسابقه ای با موضوع بهترین خوانند برگزار کنید

 .عالوه بر جذب مشتری بالقوه، می توانید او را ترغیب کنید تا از شما خرید انجام دهدبا اجرای این گونه مسابقات هدفمند 

 !برای ترغیب مشتری به خرید، نمونه ای از محصول خود را رایگان هدیه دهید 

  افراد از اینکه چیزی را به رایگان به دست آورند، خوشحال می شوند. بسته به سیاست و توان خود نمونه هایی از محصول 

خود را به رایگان در اختیار مشتری قرار دهید. با این کار افراد بیشتری با محصول شما آشنا خواهند شد و فروش شما افزایش  

 .پیدا خواهد کرد

به عنوان نمونه اگر اپلیکیشن دارید، بخشی از خدماتی آن را رایگان کنید. با این کار افراد ترغیب به استفاده از اپلیکیشن شما 

 .شد و اگر خدمات شما موردعالقه آن ها باشد، تشویق می شوند تا خدمات دیگر را نیز خریداری کنند خواهند

اگر این کار امکان پذیر نیست می توانید بازه های زمان کوتاهی برای استفاده رایگان در اختیار مشتری قرار دهید تا به خوبی  

است که هدف و استراتژی شما از این خدمات رایگان باید ترغیب   با خدمات و محصول شما آشنا شود. البته نکته مهم این

 .مشتری به خرید باشد

 ارائه تضمینی برای بازپرداخت هزینه در صورت عدم رضایت مشتری 
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ازآنجاکه دسترسی فیزیکی به محصول ارائه شده در خرید آنالین وجود ندارد، خیلی وقت ها فرد برای کم کردن ریسک و 

ضرر مالی، خرید نخواهد کرد. اگر بتوانید شرایطی فراهم آورید که مشتری مطمئن شود در صورت عدم رضایت از محصول،  

 .ما افزایش پیدا می کند و برای خرید از شما بیشتر ترغیب خواهد شدمبلغ پرداختی برگشت داده می شود، اعتماد او به ش

 شیوه های مختلفی برای پرداخت در اختیار مشتری قرار دهید 

هنگامی که محصولی عرضه می کنید، بهتر است شرایطی را فراهم آورید تا مشتری بتواند به شیوه های گوناگون هزینه کاال  

راحت تر می تواند از شما خرید کند و به همین دلیل فروش شما افزایش پیدا خواهد کرد.   را پرداخت کند. در این صورت فرد

فرض کنید که شما توانایی پرداخت آنالین را ندارید، در این صوت تمایل بیشتری برای خرید از سایتی خواهید داشت که  

 .امکان پرداخت نقدی را نیز فراهم آورده است

 با او ارتباط مؤثر و فعال برقرار کنید برای ترغیب مشتری به خرید، 

به تمامی کامنت ها، نظرات و سؤاالت مشتریان خود پاسخ دهید و سعی کنید که از راه های مختلفی مانند نظرسنجی، ارسال 

ند و  ایمیل یا پیامک با مشتریان خود ارتباطی پویا برقرار کنید. با این کار آگاهی مخاطبین از خدمات شما افزایش پیدا می ک

 .اعتمادشان به برند شما زیاد می شود

عالوه بر این، شناخت شما از مخاطبین و خواسته های مشتریان به صورت چشم گیری افزایش پیدا می کند. همین امر می  

،  تواند در برنامه ریزی های آینده برای فروش و موفقیت بیشتر در آن، تأثیر باالیی داشته باشد. با شناخت بیشتر از مشتری

خود را   ایده های کسب و کار اینترنتی  را از بین محصوالت خود انتخاب کنید و  بهترین کاال برای فروش اینترنتی  می توانید

 .بسط دهید

 جمع بندی 

نکات مهمی را بدانید و از اصول خاصی پیروی   مشتری  برخورد باترغیب مشتری به خرید«، کار آسانی نیست و باید در  »

در فروش حضوری و فروش آنالین   تشویق مشتریان به خرید .کنید تا در این کار موفق شوید و فروش خود را افزایش دهید

ی  تفاوت های زیادی دارد و برای هرکدام باید شیوه ای خاصی را در پیش گرفت. در این مقاله سعی شد تا راهکارهایی کاربرد

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/business-idea/
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

برای تشویق مشتری به خرید مناسب برای تمامی کسب وکارها ارائه شوند. نظر شما در این زمینه چیست؟ اگر تجربه ای در 

 .ما در میان بگذارید این زمینه دارید با
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