 10راهکار برای گسترش برنامهی بازاریابی
📝 از سری مقاالت «بازاریابی» Modir TV

پیشتر دربارهی برنامهی بازاریابی صحبت کرده بودیم .در این جا قصد داریم تا  10راهکار برای گسترش
برنامهی بازاریابی شما ارائه دهیم که شامل برخی از نکاتیست که معموال به چشم نمیآیند ،اما تاثیرشان
در روند کلی فرایند بازاریابی استارتآپ یا کسب و کار شما قابل توجه است .با  Modir TVهمراه باشید:

 )1با برخی از بهترین مشتریانتان گفت و گو کنید
آیا ایدهی خوبی برایتان دارند؟ (به ایدههای نامعقول و پرهزینه توجه نکنید).

 )2از مشتریان برای معاملهشان تشکر کنید
تشکر از مشتری ارتباط موثر را گسترش میدهد .این تشکر میتواند یک متشکرم ساده با یک لبخند باشد.

 )3قلمرو بازاریابی خود را تغییر دهید
اگر قلمرو شما آنقدر گسترده شده که تمایز و تاثیر خود را از دست دادهاید ،بر مشتریان واقعی خود متمرکز
شوید .اما اگر آمادگی برای گسترش را دارید ،ذره ذره حوزهی خود را افزایش دهید.

 )4معرفهای بیشتری به دست آورید
برای ارتباط با افرادی که میتوانند مشتریها را به سمت شما بفرستند وقت بگذارید و از کسانی که دیگران
را به شما میفرستند تشکر کنید.

 )5بازاریابی خود را جذابتر کنید
با بهبود ظاهر و حس و حال بخش فروش ،میتوان به طرز قابل توجهی ارتباطات را اثربخشتر کرد.

 )6برای جلب و حفظ مشتری لبخند بزنید
مطمئن شوید که همکاران تان نگرش و رفتاری مثبت با مشتری داشته باشند .برای این که تمام افراد در
جهت برنامهی بازاریابی حرکت کنند ،برای آنها وقت بگذارید و به آنها آموزش دهید.

 )7تجربه به یادماندنی برای مشتری خود ایجاد کنید
طوری رفتار کنید که مشتری احساس کند معامله با شما تجربهای خوشایند و به یادماندنی است .به
برخوردهای خاطرهانگیز بیندیشید.

 )8علت عدم رضایت مشتریان را جویا شوید
چرا ناخشنود؟ آیا میشد با کاری ساده آنها را حفظ کرد؟ (به مشتریانی که با الگوی مشتری نمونهی شما
منطبق نیستند توجهی نکنید!)

 )9ببینید در چه چیزی میخواهید بهترین باشید و در آن سرمایهگذاری کنید
حتی اگر مسئلهای کوچک موجب بهتر بودن شما باشد ،آن را بشناسید و حتما در جال دادن آن درخشش
بکوشید.

 )10بکوشید تا خدمات مرتبط را نیز به طور جانبی به مشتریانتان ارائه کنید
اما فراموش نکنید که نباید خدمات و محصوالت بیاستفاده را به مشتری عرضه کنید.



لینک مقالهhttp://modir.tv/10solution-for-extend-your-marketing-plan/ :
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