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 سرنخ پرورش    یینها   ی راهنما 
 مقدمه 

پرورش دهنده    یهانیکمپانتخاب دارند.    ی برا  یادیز  یهانهیگزامروزه    ،کنندگان مصرف
 . شوندمیمنجر شما   یتجار  برندبه برجسته شدن  سرنخ

. شما خود را  کنیدپیدا  دوست    د یخواهیمو    ایدشدهشهر    یک  که تازه وارد   فرض کنید
در  تلفنشماره  ،دیکن ینم  یمعرف   ی دیبه شخص جد را  او    دیکنینم   افت یاو  با  و هرگز 

ارتباط برقرار کرده و وقت خود را    افراد با    دی با  ، یدوست  جاد ی ا  ی. برا دیریگینمتماس  
 . دیبگذران  باهم

روابط  جادیا حفظ  است.    ،و  طر  ارتباطاتکارساز  از  زمان  طول  و    ق یدر  تماس 
خود نیز از این    یهاسرنخبا    نیز  . روابط شرکت شماکنندمیمداوم رشد    گذاریسرمایه

مستثنا با  . ستین  قاعده  برا   نیا  دیشما  را  پ   یارتباطات  و   ، هاسرنخ  شرفت یتوسعه 
 . دیپرورش ده

بالقوه مشکل دارند. به گفته شرکت   انیاعتماد با مشتر  جادیدر ا  هاشرکتاز    یار یبس
از    Invespcro"   ،88"مشاوره مشاغل کوچک به    هاسرنخ درصد   ل یتبد  خریدارهرگز 

اما  شوندینم دارا  ییهاشرکت.   ، درصد   50  ، هستند  سرنخپرورش    یاستراتژ   یکه 
 . کنندمیرا به خریدار تبدیل  یشتر یب  یهاسرنخ 

  ک یو    دی کن  لیوفادار تبد  انیخود را به مشتر  یهاسرنخ  دیخواهیماگر    ،حساب  نیبا ا
فروش خود ادغام کرده و    یرا در استراتژ   سرنخپرورش    د یبا  ،دیکن   جادیتجارت موفق ا

 . دی کن سازیپیادهپرورش سرنخ را  یهاوهی ش نیبهتر

 ست؟ ی چ  سرنخ پرورش  

ارتباطات در هر مرحله    نیا  تیبالقوه و تقو   انیروابط با مشتر  جاد ی ا  ندی فرا  سرنخپرورش  
 و فروش است.  یابیبازار  فیاز ق
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شدن    یمشتر   یبرا  سرنخ  نکهی قبل از ا)   شودیمشروع    یابیاز مرحله بازار  سرنخ  پرورش
او  داشتنیدوستنقطه    ایندر    ( آماده شود  قرار    اردیو خر  سرنخ  دیتول  نی ب  است که 

اگیرد می در  و    مندعالقهشما    سرنخ  ،مرحله  نی.  را   توانیماست  بازاریابی  عملیات 
  شدت بهرا    سرنخ  فروش شما آن  میکه ت  ستا، اما احتماالً زود  او شروع کرد  بادررابطه

شما   کند.  بترسان  سرنخ  ،ادی ز  اقیاشت  دادن نشان  با  دیخواهینمدنبال  را  در دیخود   .
  تان تجاری  برند  هایحلراهدر مورد    تانانیبه مشتر  شما  ،سرنخپرورش    در مرحله  ،عوض

 . دیکنیم رسانیاطالعمشکالت آنها  یبرا

کسب    دیبا  سرنخ  پرورش دهنده  یهانیکمپ  ،ی ابیبازار  قیفروش و چه از طر  قیچه از طر
بالقوه شما پاسخ دهند    انیمشتر  سؤاالتبه    ،برجسته کنند  هاسرنخو کار شما را در ذهن  

 . بیفزایند  تانیکار  نهیمتخصص در زم کی  عنوانبهو بر شهرت شرکت شما 

 ؟ شما مهم است   کسب و کار   ی برا   نخ چرا پرورش سر 

به طور خودکار با آغوش باز از تجارت   کنندگانمصرفکه  دی انتظار داشته باش دیتوانینم
کنند. مشتر استقبال  و    یادی ز  یها نهیگز   انیشما    قات یتحق  سرعت به  توانند یمدارند 

 انجام دهند.   قبای شمار افتنی ی خود را برا

است  سرنخپرورش   شما  تجاری  برند  ساخت  چگونگی  شما  فرایند  به    دیخواهیم. 
برخوردار است    یی باال  ت یفیخدمات شما از ک  ا یکه محصول    دینشان ده  کنندگان مصرف

به مشتری    آنها  لیپس از تبد  یحت   ،کرد  دیآنها را برآورده خواه   یازها ین  شهی و شما هم
 . دائم و خریدار

 را دارند   شده سازی شخصی   اتی انتظار تجرب ان یمشتر 

 شده سازیشخصی  ات یخواهان تجرب  انیمشتر  ،یگر یاز هر زمان د  شیدر حال حاضر ب
پ  Spotifyو    Netflixمانند    ییهاشرکتهستند.   حال  از   رایز  ،هستند   شرفتیدر 

 . کنندمیاستفاده    او   و نقاط خاص خود  هاقهی سلهر فرد با    اتیتجرب  یبرا  ییهاتمیالگور

ا بر  مشتر  ،نی عالوه  که  است  داده  نشان  متعدد  در  انیمطالعات  هنگام    افت یبالقوه 
. بر اساس مطالعه  کنند یم  یدی نامربوط احساس ناام   ی محتوا  ای  غیرشخصی   یها لیمیا
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  غیرشخصی که تجربه آنها    یهنگام  انیدرصد از مشتر  71  ، انیمشتر  یهادادهپلت فرم  
 . کنند یم  ید یابراز ناام ،است

پ  طورهمان شما  برا  یکسانی   یمتن  امی که  ارسال    نی چند  یرا    ، د یکنینمدوست 
  سرنخ همچنین پرورش    فرایند  .دی ارسال کن  سرنخهر    یرا برا  یمشابه  امیپ  ست یباینم

 ی ساز   یسطح شخص  دی بالقوه است تا بتوان  انیشامل کسب اطالعات در مورد مشتر
 . دیمورد انتظار آنها را ارائه ده

 دارند  ی ادیز   ی هاانتخاب  ان یمشتر 

در مورد   خود را   قاتی دارند و احتماالً تحق  ی اد یز  یهانهیگز  دارانیخر  ،نترنتیدر عصر ا
بانک    ایمطالعه  .دهندمیانجام    هانهیگزاین   توسط   GE Capital  فروشیخردهکه 

شد  که    ، انجام  داد  مشتر  81نشان  از  خر  ان یدرصد  از  دربارهی قبل  محصوالت    د، 
پرورش  کنندمی  قیتحق  نیآنال  صورت به  موردنظرشان   ی تجار   برندحفظ    یبرا  سرنخ. 

مهم   اریبس  و جستجو برای خرید  در مرحله اکتشاف  تان احتمالی  یشما در ذهن مشتر 
 است. 

  سرنخهستند و    جدید بیمه عمر  یهاطرح  غیشما در حال تبل  ابانیکه بازار  دیفرض کن
آنها    ،صورت  نی. در اهستند  بلندمدت  گذاریسرمایه  برای  دیجد  حلراهشما به دنبال  
را مرور کرده    سایتوبممکن است   آنها   نامثبتدر خبرنامه شرکت    ایشما  اما  کنند. 

 کنند که شرکت شما وجود دارد.  شوب ادامه دهند و فرامو مروربه سرعتبه توانندیم

  ی ادآور ی  داریخود را به خر  ایبیمهمحصول    دهدیمنحوه پرورش سرنخ به شما امکان  
برادیکن کن  یل یمیا  دیتوانیممثال    ی.   ایبیمهمحصول    خاص  یهایژگ ی و تا    دیارسال 

  گذاری سرمایهریسک  کاهش    زانیمربوط به م   یهادادهکرده و    یادآور یخود را به آنها  
 . دیبه اشتراک بگذار با آنها را

 سرنخ پرورش    روش   4

که انتخاب    ایابتکاری  راهکار  باشد.  نیوجود ندارد که بهتر  سرنخیپرورش    نیکمپ  چیه
  اینکه شما   کجاست و  خود در  دیشما در سفر خر  سرنخدارد که    ن یبه ا  یبستگ  دی کنیم
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که اطالعات    ی. هنگامدی کنیم  جادی کرده و اعتماد ا  یساز یشخصخود را    کردیچگونه رو 
را  کافی  موردنیاز مورد سرنخ خود  به    دیکن   جادیا  نی کمپ  کی  د یتوانیم  ،د یدار  در  که 
 کمک کند.  فروش فیسرنخ در ق ترع یسرحرکت 

 ی یا ایمیل مارکتینگ ل ی می ا  ی ابی بازار   -  1

  چنان آن  )اما نه   دیارتباط برقرار کن  خود با آنها  یهاسرنخبه    لیمیبه طور مداوم با ارسال ا
 آزاردهنده شود(.  برای آنها شما ینام تجار  که باعث شود ادیز

با شرکت    ان یتعامل مشتر  بر اساسکه    د یکن  م یرا تنظ  یخودکار   یها لیمی اممکن است  
ارسال   مشاهده    سرنخی  ،مثالعنوانبه.  شوندمیشما  را  محصول   ، کندیمکه صفحه 

نوع    نیکند. ا  افتیمورد در  محصول  در مورد آن  یادآور ی  امیممکن است چند روز بعد پ
  ی اب یبازار  ی هانیکمپانواع    ریاز سا  ترصرفهبهمقروناغلب    زین  ی و ورود  یشخص  یابیبازار

 است. 

  ی محتوا   رایز  ، هستند  سرنخپرورش    ی هاکی تاکت  نیترموفقاز    یک ی  ل یمیا  ی هانیکمپ
به   را  آکنندمیارسال    طیواجد شرا  یهاسرنخمربوطه  در  احتماالً  که   یانیمشتر  ندهی. 

 .شوندمیشما   یمشتر  انددادهخود را به شما   میمستق لی م یآدرس ا

د  هاخبرنامه و محصوالت    هاسرنخ   به  رسانیاطالع  یبرا  ی گر یراه  تجارت  مورد   ا ی در 
و اطالعاتهستند  شماخدمات   به اشتراک گذاشتن اخبار صنعت  با  ا  ی.    نکه یدر مورد 

 . دیخود را جذب کن انیمشتر  ،آنها را برآورده کند یازها ین تواندیمچگونه شرکت شما  

 ی اجتماع   یها رسانه   ق ی از طر  ی اب ی بازار  -   2

مشتر  دیخواهیم  ایآ ا  ایبالقوه  انیبا  آدرس  ن   لی می که  شما  به  را    ا ی   انددادهخود 
 ق ی آنها را از طر  د؟یارتباط برقرار کن   اندنکردهشما را دنبال    ی اجتماع  یهارسانه  ی هاحساب
 . دیجذب کن یعموم غاتیو تبل هاپست

در   ماً یشما مستق  وکارکسبکه    شودمیباعث    یاجتماع  یهارسانه  یهانی کمپ  یاجرا
 برند حاصل شود که    نانیو اطم  ردیشما قرار گ  موردنظر  انیمشتر  یاجتماع  یها شبکه
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ذهن  یتجار  در  اماندمی  یباق  آنها  شما  به    یابیدست  یبرا  ن یهمچن   هانیکمپ  نی . 
 است.  دئالی اهستند   اطالعبیشما  و برند باال که از مارک  باکیفیت یهاسرنخ 

 محتوا  ی اب ی بازار  -   3

  جاد ی . با اخواهندیم خدمات شما    ایدر مورد صنعت و محصول    ی شما اطالعات  انیمشتر
به اهدافشان    دنیمحتوا که به آنها در رس گری انواع د ا ی  سایتوبمربوط به    یهاپست
بالقوه   انیمشتر  تواندیم  ارک  نی . اماندگار کنیدآنها    خود را در ذهن  ارزش  ،کندیمکمک  

 برند شما سوق دهد.  درباره شتری ب یرا به جستجو

شده و    قی تحق  یمحتواارائه  دهد. با   شیافزا  زیاعتبار شما را ن  تواندیممحتوا    یابیبازار
یا    به نام   مشتریان  ادی احتمال زبه  ،دی بگذار  ش یتخصص شرکت خود را به نما  ، ارزشمند

 اعتماد خواهند کرد.  بیشتر  شما ی تجار  برند

  ی استراتژ   کیمعمول    یاجزا  از  یکیالکترون  یهاکتابو    هامقاله  ، سایتوب،  ها وبالگ 
و    خصوصبه.  شوندمیمحسوب  خوب    ییمحتوا  یابیبازار جذاب  محتوا   بصری اگر 

شما  فروش    فیقدر  و    گردندبازمیو وبالگ شرکت شما    تیبه سا  هاسرنخاحتماالً    ،باشد 
 . کنند میبه سمت پایین قیف حرکت 

 فروش   ی هاتماس   -  4

فروش پرورش    نیتریسنت  ،تماس   تلفنشمارهداشتن    محضبهاست.    سرنخشکل 
آنها تماس بگ  ماً یمستق  ها،سرنخ  از شرکت شما    دیکن   مشخصو    دیریبا   برای آنها که 

به شما کمک    تواندمی  دیآوریم به دست    هاتماس  نیکه از ا   ی. اطالعاتآیدبرمی  کاریچه
  د یتوانیم  ندهیفروش کجاست و چگونه در آ  ف یدر ق  موقعیت آنها   دی بدان  قاً ی کند که دق
 ی ارتباط شخص  جادیا   یاست برا  یفرصت  نی . تماس فروش همچندیشو  کیبه آنها نزد

 از حد پر فشار. شیب لی نهو  انه،مهربان  و دوستانه  به شکلی سرنخبا 

 را اجرا کرد   پرورش سرنخ موفق   ی هان ی کمپ   توان ی م چگونه 

ا  نظرصرف کمپ  نکهیاز  را    سرنخپرورش    نیچگونه    ، اید کرده  ریزیبرنامه  خوبیبهخود 
.  د یآماده باش  هاچالشباید برای این    نیبنابرا  ،دیشویم مواجه    ییهاچالشبا  مطمئنًا  
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  ریزی برنامهو نحوه    جی در مورد مسائل را  ،دی خود را آغاز کن  کمپین ابتکاری  نکهیقبل از ا
. آنها به شما کمک  دی فکر کن  هاوهیش  نیبهتر  از  یسر   نیاز ا  یرو یغلبه بر آنها با پ  یبرا
کن  سرنخپرورش    فرایندتا    کنندیم ساده  از    دیرا    ا ی   غیرضروریاشتباهات  بروز  و 

 . دیکن ی ر یجلوگ رفتهازدست ی هافرصت

 د یکن   روز به خود را    ن ی مخاطب   ستی ل   -  1

برا  دیخواهینمشما   را  خود  ا  یوقت  افراد   لیمیارسال  تغ  یبه  را  خود  آدرس   ر ییکه 
  ، اند شدهوفادار برند    دارانطرفکه قبالً    ییهاسرنخ به    ه یارسال اطالعات اول  ای   اندداده

که اطالعات هر    د یحاصل کن  نانی خود را مرور کرده و اطم  نیمخاطب  ستی. لد یهدر ده
 اید گرفتهتماس    موردنظرسرنخ  که با    یبار   ن یآخر  نییبا تع  دیتوانیماست.    روزبهسرنخ  

 . ، این کار را انجام دهیدریخ ای اندبودهآنها پاسخگو  ایو آ

بار تالش   نیپس از چند  ای  یطوالن   زمان مدتدر    هاسرنخ   برخی  که  دیاگر متوجه شد
کرده و از   ی بهتر است اطالعات تماس آنها را بررس  ،ند ستیارتباط پاسخگو ن  یبرقرار   یبرا

حساب رسانه   کی  ا یقطع شده    تلفنشماره  کی. ممکن است  دیصحت آنها مطمئن شو 
 شده باشد.  رفعالیغ   یاجتماع

مد  دیتوانیم   نیهمچن ابزار  مشتر   تیر یاز  با  براCRM)  ی ارتباط  به   یازدهی امت  ی( 
خود استفاده    موردنیاز  هایداده  رهیو ذخ  روزرسانیبهو    هاسرنخ   بندی دسته،  هاسرنخ 

  یاجرا   دیشما کل  یمشتر شده    روزبهپر از اطالعات    یقو  دادهگاهی پا  کی. داشتن  دیکن
 است.   سرنخکارآمد پرورش  ن یکمپ کی

 ی ابی فروش و بازار   ی هام ی تهماهنگ کردن   -   2

در هر مرحله از    هاسرنخ  تیریشما در مورد نحوه مد  یهامیتکه    دیحاصل کن  نانی اطم
فروش و    میت  دو   نحوه تعامل هر  یپروتکل برا  کیهستند. داشتن    نظرهمسفر خود  

  سرنخ و به    کندمیکمک    سوءتفاهماز    یر یبه جلوگ  ،در هر نقطه تماس  سرنخبا    بازاریابی
 . بخشدیمشما   یتجار  و برند  تحت نام ، فردمنحصربهو   تجربه واحد کی
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تا    دیادغام کن  یاجتماع  یهارسانه  ای  لیمیرا در نقاط تماس مانند ا   انیاطالعات مشتر
 هاسرنخ  یها خواستهو    مورد نیازهادر    یاساس  یهانشی بو فروش    یابیبازار  میت  یاعضا

پرورش    یبرا   دیجد  ی هادهیاارائه    ،اطالعات  نیداشتن ا  اریرا از دست ندهند. با در اخت
 . ودخواهد ب ترآسان  یمشتر 

 د یکن   تعیین   ن ی هر کمپ   ی را برا  گیری اندازه قابل اهداف   -   3

 ی اصل یهاسرنخپرورش    یهانی کمپآنچه را که با    دیبتوان  ستار این هستید کهواخشما  
را    گیریاندازهقابلاهداف مشخص و    باید  نیبنابرا  ،دی مشاهده کن  دیدهیمخود انجام  

 .د یکن نییتع

کن  یها لیمیا  سرنخ  چند  دی خواهیممثال:    یبرا باز  را    شما   یهاخبرنامهدر    ا ی  دخود 
شو جانب    د؟مشترک  مشارکت   یاجتماع  یها شبکهبا    هایتان سرنخاز  نوع  چه    ی خود 

تع  یاهداف   ؟د یخواهیم کمک    ایدکرده  نییکه  آ   دی کن  مشخص  کنندیمبه شما    ا ی که 
 . مشکلی در اجرای آنها وجود دارد ای  کنندیمکار  درستیبهشما  ی هانیکمپ

همچن  روشن  دیخواهیم  نیشما  برا  زمانمدتاز    یتصور  به   سرنخ  یک  لیتبد  یالزم 
کار خود    میو تنظ  یمشتر  باش  اساسنیبراگردش  اگر چرخه    ،مثالعنوانبه.  دی داشته 

را در    سرنخیباشد که    نیممکن است نشانه ا  ،از حد انتظار طول بکشد   شی فروش ب
  ط ی واجد شرا  ریغ  یها سرنخ   ییراهنما  صرفرا    یادیزمان ز   ای  ایددادهراه از دست    نیا

 . ایدکرده

زمان  کیبه    یبند یپا به شما کمک    یجدول  بب  کندیممشخص    یهاتالش  ایآ  دینیتا 
ا ریخ  ای  دهدیم  جهی شما نت  یاصل  یهاسرنخپرورش   تا در    کندیمبه شما کمک    نی. 

 . دیفکر کن  ترکی استراتژ زین  یمورد نحوه برخورد با هر مشتر 

 د ی و هدفمند استفاده کن  شده سازیشخصی   ی در صورت امکان از محتوا   -  4

به خودشان  مربوط    مختص و   و اطالعات  یتماس شخص  کیاحتیاج به  شما    یهاسرنخ 
  د ی کجاست تا بتوان  به خود  مربوط  یشما در سفر مشتر   سرنخکه    د ی. درک کنرا دارند

در حال    سرنخ  کیکه    دیدانیم. اگر  دیقرار ده  او   اریمطالب ارزشمند و مناسب را در اخت
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برا   سایتوبمشاهده   با   لیمیا  کی   ،مثالعنوانبه  ،محصول خاص است  کی  یشما 
 . دی ارسال کن او  یدر مورد آن کاال برا شتری ب  اتیجزئ

که   ییهرجا  در  انیمشتربا    دهدیمکه به شرکت شما امکان    دیکن  میرا تنظ  ییهاستمیس
برقرارهستند   شو  ،مثال عنوانبهکند.    تماس  به    یهفتگ  لیمیا  کیکه    دیمطمئن 

را در مورد   یو اطالعات  دی کنیمپس از ثبت اطالعات تماس آنها ارسال    دیجد  یهاسرنخ 
 . دیکنیم  ارائه  او خود به  تیدر سا آن سرنخ موردنظرمحصول 

 د یرا فراموش نکن   ی ر ی گ یپ   -  5

 با   هاسرنخ  یو پر کردن صندوق ورود   هاهرزنامهاز ارسال    دیخواهیممطمئنًا   کهدرحالی
تا با آنها ارتباط برقرار   باشید  ر یگی به طور منظم پ  دیبا   ،دی اطالعات نامربوط اجتناب کن

  ؟ د ن کن  افتیرا در  هاروزرسانیبه  هاسرنخ   د یخواهیمکه چگونه    د یفکر کن  نی . به ادیکن
که مخاط  نیا  دهیا کن  باناست  را مجذوب خود  ا   دیخود  و   نکهیبدون  را خسته  آنها 

 . دی ناراحت کن

تجز از  استفاده  تحل  هی با  رد  هاداده  لیو  افراد   یابی و  از    یتعداد  شما   یها ستیلکه 
اشتراک   لغو  و  نحوه    یارزشمند   یها نشیب  دی توانیم  ،شوندمیمشترک  مورد  در 

است.    یکار عال   نیا   یبرا  CRM.  د یکن  افتیدر  خود  یهاشنهادی پمردم به    یی پاسخگو
  ش ی مانند نما  یموارد  ی ابیرد  یبرا   ییابزارهاشامل    نی خبرنامه همچن  افزارهاینرماکثر  

 است.  نی و تعداد مشترک هاکیکل  ،صفحات

 سرعت بهاگر کسب و کار شما    ویژهبه  ، است  سرنخپرورش    فرایند   دی کل  ،افزارنرماستفاده از  
 . کندمیرا کنترل    یادیز  یهاسرنخ  ،فروش   ف یدر مراحل مختلف ق  ای در حال رشد است  

به    نیاست. ا  انیپرورش مشتر  یابزارها برا   نیاز بهتر  ی کی  یابیبازار  ونیاتوماس  افزارنرم
 ها سرنخ  نکه یخود را بر اساس ا  یاز دسترس  یادیز  زانیتا م  دهدیمامکان را    نیشما ا
  صورت به  ، شما در ارتباط هستند  یقرار دارند و چگونه با نام تجار کجا  فروش    فیدر ق

  تنها به حافظه   ستیشما مجبور ن  میت  کهبدان معناست    نی. اانجام دهید اتوماتیک،  
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  خریداران به    هاسرنخ  لیتبد  یبرا  هافرصت  رفتنازدستامر خطر    نیا  ،باشد   یمتک  خود
 . دهدیم را کاهش 

 دی کن   ت ی تقو   سرنخ پرورش    برنامه  را با   فروشتان   ی استراتژ 

  ان یو تعامالت مشتر  قیاز عال  ی به شرکت شما سوابق مفصل  سرنخپرورش    ن یکمپ  کی
 . دیفروش خود استفاده کن یاستراتژ  تدوین یاز آنها برا دیتوانیم  که دهدمیرا ارائه  

  ی پس از مشتر   یو حت  دی خود استفاده کن  انیرابطه با مشتر  جاد ی ا  یاطالعات برا   نیاز ا
. کرد  دی خواه  یشتر ی فروش باز این طریق    احتماالً   ،د ی کن  تیآنها را تقو  ،هاسرنخ  شدن
انجام    یشتر ی ب  یدهایخر  تنهانه  یافتهپرورش  یهاسرنخ  تما  ،دهندیمرا  به    لیبلکه 

  د ی ذکر شده در باال را امتحان کن   یهاوهیشن  یبهتر ،نی ؛ بنابرادارند زین تربزرگ   یدهایخر
 . شودمیکه چگونه تجارت شما شکوفا   دینی و بب

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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