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 نیم ک ایجاد    مؤثر   صورت به چگونه پرسونای خریدار را 
از   باشید  داریخر  یهاپرسونااگر  داشته  مشتری  جذب  برای  بهتری   شتر یب  ،استفاده 

شامل  و اینکه باید    مؤثر  داریخر  پرسونای  ما در مورد   . دیاحتمال دارد از آنها استفاده کن
را در این مقاله    کنار گذاشته شود  دیبا  یموارد   چه  ،آنباشد و در طراحی    ی چه موارد 
 .می دهیمقرار   موردبحث

 مطالب:  فهرست 

 باشد؟   ی شامل چه موارد  د ی با   دار یخر   ت یشخص  ▪
 مهم است؟   دار ی خر   تی شخص   چرا  ▪
 شما لحاظ شود   دار ی خر   تی در شخص  د یکه با   ی مهم ات ی جزئ  ▪
 شود ی م که باعث اتالف وقت شما   دار یخر   ی از پرسونا ی ات ی جزئ  ▪
 دار یخر   د ی مف  ی ها ت ی شخص جاد ی ا  ی برا   ی نکات  ▪
 نتیجه گیری ▪

 مقدمه 

تعداد   ریو در ز  میکنیم  جادیشده است که ما ا  لیتبد  یگر یبه سند د  داریخر  یپرسونا
و    شودیم  گرفته   دهیناد  ،م یکنینماز آنها    ایاستفادهدیگری که هیچ    یها برگه  زیادی از

 . شودینم هرگز از آن استفاده 

این است    ،کنند ینم  یاد یخود توجه ز  داران یخر  پرسونای  به  هامیت که اکثر    یل یاز دال  یکی
 . دهندینمانجام  درستیبهرا  طراحی آنآنها  که

  ، که دردها   دهدیمرا ارائه    یمشخصات کامل مشتر   داریخر  تیشخص  ،آلایدهدر حالت  
 . دهدیم  حیرا توض  گریآنها و موارد د با یا آفالین نیآنال ارتباطی یهاکانال ،هازهیانگ

  ها نیکمپمحتوا و    ،محصوالت و خدمات  جادیا  یاست که برا   یمطالب مرجع  نها یهمه ا
  ؟چیست یی نها جهی. نتشودیممخاطبان استفاده  توجهجلب یبرا

 ل ی بهبود نرخ تبد
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ا بار که  یدیمف  داریخر  وناینحوه ساختن پرسن   ،مقاله  نیدر    قرار است یک   را که هر 
آن  لزوم  ،دی ریگب   یتجار   میتصم به  مورد  شودیماحساس    مراجعه  قرار   یبررس  را 

 . میدهیم

  ای فایدهبیعوامل    ،و برعکس  میکن یم  هیشما را تجز  یما عوامل مهم در مشخصات مشتر 
  آوریجمع نکته جالب را    چندینما    ، کمک به شروع  ی. برا دی در آنها وقت تلف کن  دیکه نبا
 . دیخود از آنها استفاده کن  داریخر  پرسونایساختن    یبالفاصله برا   دیتوانیمکه    ایمکرده

 .می کنیمنگاه   داریخر ونایپرسن یکنون تیاما ابتدا به وضع

 باشد؟   ی شامل چه موارد  د ی با   دار یخر   ت یشخص 

مختلف    عیدر صنا  ابانیدرصد از بازار  89  ،شودیم  مؤثر  داریخر  تیصحبت از شخص   یوقت
 است. به دنبال آن: داده نیترمهمسن  ندیگویم

 (درصد   8 )  انیمشکالت مشتر ▪
 درصد( 88 )  یمشتر   یهازهیانگ ▪
 درصد( 83)  تیدرد و جنس نقاط ▪

 یی هادادهافزودن    به   مندعالقه  ابانیدرصد از بازار  99 نشان داد    ن یما همچن  ینظرسنج 
  ی اطالعات   نیز  گریدرصد د  99 مخاطبان خود هستند.    درباره  اطالعات  افتنیدر مورد نحوه  

 . کنند یم  هیته یمشتر  یازهای به نخود، محصول/خدمات   ییدر مورد نحوه پاسخگو

بازار   درصد  98   ،ترنییپا  یکم بررس  ابانیاز  درآمد    یهاداده  یبه  به   پرسونای مربوط 
 .پردازندیمخود  موردنظر

  محصول از طرف   دیخود را )که منجر به خر  پرسوناهای  یهاتی اولو  ابانیبازار  تیاکثر
 را دنمخاطبان شو  دیخر  باعث عدمکه ممکن است    یموانع  نی( و همچن شود یمآنها  

 . کنند یم برجسته 
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درصد مکان مخاطبان خود را دنبال   58 هستند و    یشغل  نیبه دنبال عناو   گریدرصد د   59
تنها  کنندیم شرکت  28.  اندازه  دارند  قصد  کار    یدرصد  آن  در  مخاطبان  را    کنند یم که 

 کنند.  ییشناسا

 B2B در بازاریابی   دار یخر   پرسونای   جاد ی نحوه ا 

خر مورد  نظرسنج   B2B  دارانیدر  نشان    ی،  اکثر  دهدیمما    B2B  ( 88  بازاریابان  که 
هستند که مخاطبان هدف آنها با   یدر مورد مشکالت  شتر یب  دانشداشتن  ( نگران  درصد 

 آن روبرو هستند. 

سه    از میزان درگیری ذهنی بازاریابان در مورد پرسونای خریداران خود دارایدرصد    8۰
 عنوانبهسن مخاطبان و اطالعات مربوط    ،نقاط درد  از:  اندعبارت  وجه  3. این  است   وجه

 . مشتریان یشغل ت یموقع ای

  ، هدف خود   انیدر مورد صنعت مشتر  یاطالعات   آوردندستبهدرگیر    ،گریدرصد د  83
  ی آنها و رفتارها   یهازهی انگ  ،کنند یماطالعات از آنها استفاده    افتنی   یکه برا  ییهاکانال
 . هستندآنها  دیخر

  ت یو جنس  دی خود را هنگام خر  پرسونای   یها تیاولو  ابان یدرصد از بازار  98   ،ت ی و در نها
 . دهندیممالک ارزیابی قرار  آنها 

 از:   اندعبارت  کنند ی م به آن توجه   B2B  ابانیکه بازار   شتر ی ب  ات ی از جزئ  ی برخ

 درصد(  9۰) داردیبازم از آنها   دیرا از خر شان موردنظر پرسونایکه   یموانع ▪
 کندیمرا برآورده  شانموردنظرمخاطبان  یازهایمحصول/خدمات آنها ن چگونه ▪

 درصد(  9۰)
 درصد( 9۰) پرسوناها درآمد ▪
 درصد(  53 آنها ) یها مکانو   هاارزش ▪

از    یگر یعوامل د بازار   ۰ که کمتر  از   ،پرسونااهداف    ،اندکردهبه آن اشاره    ابانیدرصد 
یا    یخانوادگ  تیو وضع  یشغل  یازهاین  ،کنندیمکه در آن کار    یاندازه شرکت   ،الت یتحص
 است. تأهل
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 B2B/B2C ی ب ی ترک   دار ی خر   پرسونای  ک ی نحوه ساخت  

ا  B2B/B2C  یبیترک  یهاشرکتدر    ابانیبازار به عوامل    پرسونا  تی شخص  جادی هنگام 
 .کنند یمتوجه  یمختلف

خود    پرسونای به    B2B/B2C  یب ی ترک   ی هاشرکت   بازاریابان در مورد  که  یاطالعات   ری سا 
 : کنند ی م اضافه  

 درصد(  5عنوان شغل )/ت یموقع ▪
 درصد(  5آنها ) یهاارزش ▪
 درصد(  5) دیخر یرفتارها ▪
 درصد(  9 ) مکان ▪
 درصد( 9 ) ی شغل/یشخص اهداف ▪
 درصد( 38) تأهل تیوضع ▪
 درصد( 38شرکت ) اندازه ▪
 درصد(  31)  التیتحص ▪

 B2C دار یخر   پرسونای   جاد ی نحوه ا 

مشتر   ،درصد  95  یعنی  تیاکثر اولو  موردنظر  یسن  در  را    ، دهند یم قرار    تیخود 
  ی و رفتارها  هازهیانگ  زین  گریدرصد د  89.  کنندیمتوجه    تی درصد به جنس  81  کهدرحالی

 . کنندیممهم ارزیابی را  آنها دیخر

  یی خود را شناسا  پرسونایمشکالت    کنند یم   یسع  ابانیدرصد از بازار  81  ،به دنبال آن
 . کندیم کمک   مشتریان یازها یبه رفع ن  آنها چگونه محصول/خدمات نکهی کنند و ا

  ی ها ارزشو    دیدرصد به هرگونه مانع در خر  92 درصد به مکان و درآمد و    98 حدود  
 . کنندیمنگاه  ی مورد نظرپرسونا

 : از   اندعبارت   ، آن هستنداغلب به دنبال    B2C ابان ی بازار   که ی  ات یجزئ   ر ی سا 

 درصد(  58 )  کندیم دایآنها اطالعات را پ  پرسونایچگونه  ▪
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 درصد( 52 )   دیهنگام خر آنها یهاتیاولومهم و  نکات ▪
 درصد( 8 ) یشغل  عنوان ▪
 درصد(  3 )  التیتحص ▪

از   بازار  ۰ کمتر  از  اهداف    ازهاین  ،خود  پرسونای  یخانوادگ  تیبه وضع  ابانیدرصد  و 
 . کنند یمو اندازه شرکت توجه  آنها یصنعت کارفرما  ،یشغل/یشخص

 مهم است؟   دار ی خر   پرسونایچرا  

را داشته    سؤال  نی ممکن است ا  ،د یخود بپرداز  داریخر  پرسونایبه ساختن    نکه یقبل از ا
 ست؟یچ یبرا نهای که: همه ا دی باش

را که آنها    ییهاراهو همه    میمطرح کرد  ابی بازار  9   یرا برا   سؤال  نیما ا  به همین دلیل،
 .می دیپرس  ،کنندیمخود استفاده  داریخر پرسونایواقعًا از 

 : رد ی گی م قرار    ی اصل  حوزه در سه    دار یخر   ی استفاده از پرسونا

 د یکن  جادی ا یبهتر   یمحتوا .1
 د یکن تیرا تقو  آنها بندیتقسیمو  یمشتر   روابط .2
 دهید  بهبودرا   محصولارائه نحوه  .3

نوشتن   یبرا   داریخر  تیاستفاده از شخص  نیشتریب  ،ابان یاز بازار  درصد  9۰ طبق گفته  
وجود دارد    ی گر ید  العادهفوق  یها روش  ،است. به دنبال آن  مؤثرترصفحه فرود    محتوای 
 : رندی گ یمخود را به کار  دارانیخر پرسونای ،ابانیکه بازار

 درصد(  8 وبالگ )  و ارزشمند برای مؤثر ینوشتن محتوا یاز آنها برااستفاده  ▪
 درصد( 89)   انیبا مشتر تریقوروابط  جادیا ▪
 درصد(  83مخاطبان خود ) بندیتقسیم یبرا ▪
 درصد( 81)  سایتوبصفحات  یبرا مؤثرتر  محتوای ▪
 درصد( 98 اصالح محصول خود ) ای توسعه یبرا ▪
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و    دیدر تجارت خود استفاده کن  دیتوانیم  داریخر  یهاپرسونااز    ، دی نیب یمکه    طورهمان
 .د ی را بهبود ببخش انیبه مشتر ینحوه دسترس

بازار  ییهاهیتوص  نیاز بهتر  یما برخ  ،بخش بعدیدر   از  در مورد پرسونای   ابانیرا که 
  : م یکنیم  میتقس دودستهآنها را به  در ضمن،  . میکنیمرا ذکر   ایمکرده آوریجمع  خریدار
 یها هیتوصو    دیخود اضافه کن  داریخر  پرسونایبه    یز ی چه چ   نکهینکات در مورد ا   نیبهتر

 . دیکن نظرصرفاز آنها  دیکه با غیرمفید

 شما لحاظ شود   دار ی خر   پرسونایدر   د یکه با   ی مهم ات ی جزئ 

به صنعت شما    یبستگ  یادیتا حد ز  دیخود اضافه کن  داریخر  پرسونایبه    دیآنچه شما با
نحوه   برا  ریزیبرنامهو  ا  یشما  دارد.  آن  از  از    نایر یاستفاده    UXPressiaکاندراشوا 

"دهدیم   حیتوض خود    یمحتوا  یابیبازار  میت  یبرا   دیخواهیم  اگر  ،مثالعنوانبه: 
  ی ها قالبمانند    ،اطالعات مربوط به محتوا  دیبا  اً مطمئن  ،دیکن  جاد یا  پرسونای خریدار

مقاالت،  هاپادکست  ،مثالعنوانبه)  یحیترج  یمحتوا و   یهاکتاب،  الکترونیکی 
 . د یکن لحاظرا  مورد استفاده مشتریان هاکانال نوع ( وویدئوها

استفاده   یهمدل   جادیدر ا  میکمک به ت  یبرا   ینام و مشخصات فرد   ،عکس  کی"ما از  
 شوند یمپرسوناژ که اغلب استفاده    یهابخشاز    یبرخ  ،ما   اتی. بر اساس تجرب میکنیم

نام  اندعبارت و   هازهیانگ   ،سابقه  ،اهداف  ، شناسیجمعیت  اطالعات  ،عکس  ،از: 
 . "هاید یناام

 ها زه ی انگ نقاط درد و 

بالدو  "مفدیگویم  یزندگ دستیار  مرکز  از    نیاستفان  با  یاطالعات  نیدتری:  در   دیکه 
مشکالت آنها است." "دانستن نقاط درد آنها به    ایدرد    ، گنجانده شود  داریخر  پرسونای
  ا ی دلخواه    جهی آنها را از نقطه درد به نت  تواندیمچگونه خدمات ما    دهدیم ما امکان  

 مشکل برساند."  حلراه

بالدو  گفته  همچن  ن یا  ، نیبه  به    نیاطالعات  پاسخ  در  شما  کمک    سؤال  کی به  مهم 
به    تواندیم را حل کنند و چگونه کسب و کار من    یچه مشکالت  دی با  انی: "مشترکندیم
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ا  افتن یآنها کمک کند؟   نوع    نیا  لیتبد  دیکل  ،هاحلراه  سازیپیادهو    سؤال  نیپاسخ 
 است. "   خریداران دائمیبه  انیمشتر

:  دیگویم  Unstackاز    نیکالرک ک  یلیرا دارند. س  دهی عق  نیهم  زین  گرینفر د  نیچند
خر  ی"مشکالت مف  دارانیکه  روبرو هستند  آنها  با  در    نیدتریما  آنها اطالعات    پروفایل 
هنگامهستند را  یها دهیاکه من    ی.  از  محتوا  استفاده  مغز   با  کرده   ی طوفان    و  پیدا 

 .است   تیاهمشخص در وهله اول  چه چیزی برایبدانم که  دیبا ،سمینویم

توجه    یدی جد  یژگیبه و   ،کسان ی   التیتحص  ای  یهمه افراد با عنوان شغل  ستیقرار ن  "
که مخاطبان ما در مشاغل    یاما مشکالت  .دنباش  یسینووبالگ   وهیش  یکبه دنبال    ای  کنند

نقطه    کی   است که کار    نیا  یآنها برا  زهینحوه حل آنها و انگ  ، خود با آنها روبرو هستند
 است. "  مخاطبانمان درنظرگرفتنمحتوا با  جادیو ا  مطلبنوشتن  یبرا یشروع عال

از   الو  خر  ییکه شناسا  پذیردمی  زین  Freedom Pet Passدونالد  درد    داران ینقاط 
: "با  گویدمی. او  کندمیکمک    زیآنها ن  دیخر  هایانگیزهبه درک    رایز  ،مهم است  اریبس
رفتارها  نظرات  بینی پیش  ، دانش  نیا بس  دیخر  یو  ارائه    شودمی  ترساده  اریآنها  و 

 ." شودمیدنبال  یطور منطق هآنها ب  موردنیازاطالعات  

 ی مشتر  ی سطح آگاه 

از تع  حل راهکه آنها چقدر از مشکل خود و    دیبفهم  دی با  ،ینقطه درد مشتر   نییپس 
 دارند. یآگاه آن، یاحتمال

 پرسونایکه به    یز یچ  نی: "ارزشمندترداردیم اظهار    بارهدراین   LeapVista  از  تان   ویاست
  ی مشکل   آگاهی فرد از  هم  .آن شخص است  یسطح آگاه  دیکنیم خود اضافه    داریخر

 . برای این مشکل سراغ داردکه  یحلراهو هم   که دارد

  آلایده  ان یمشتر  یآگاه   ،دیارتباط برقرار کن  مشتریانبا    مؤثربه طور    دیبتوان  نکهی"قبل از ا
که   یابیبازار  یها یاستراتژ   جادیممکن است در ا  ،صورت  نیا  ری . در غد یخود را بسنج 
 . " د یوقت خود را هدر ده  ،دانند ینمارزش آن را 

 دار یخر   و میزان تعامل   زبان 
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شما به   یمشتر   پرسونایکار با    یرا برا  ی گر ید  دینکته مف  انه ی را   ن ی گارد لورن والتر از  
 تعامل.  یروش جامع برا کی: گذاردیم اشتراک 

  داران یخر  یبرا   یابیهنگام بازار  دی فروش است که با  نکاتزبان و    ، لحن  جادیشامل ا  نی"ا
گ  مورداستفادهبالقوه   مشارکت    کی .  ردیقرار  و    یابیبازار  ی هامیتبه    دی با  قویبرنامه 

کل کلمات  و  اصطالحات  مورد  در  تا  کند  کمک  صنعت  یدیفروش  به   خریدار،   مربوط 
 .رندی مناسب بگ   ماتیتصم

  ، پاسخ دهد  یارتباط  ی هاکیتاکتبه چه    ممکن است  داریخر  پرسونای  هر  نکهیا  نیی"تع
خود را به طور محصول    ،ارتباطی  ایحرفه  یهاوهیشاستفاده از  با    باعث شود  تواندیم

 ." یمبفروش تریرموث

 ی ح یترج  یمحتوا  ی ها قالب 

موضوع، اینجا  محتوا  ییشناسا  در  مخاطب  ییقالب  که  ترج  آلایده  نی است    ح ی شما 
 از آن استفاده کنند.  دهندیم

آنها را   دیکنیم  یسع شما  اما  ،را دوست دارد  دئوهایو  یشما تماشا  موردنظر داریاگر خر
  ازآنجاکه . چرا؟  خواهد بود  اثربی  هایتانتالش  ،دیجذب کن  یلیمیا   یابیبا استفاده از بازار

. شما  کنداز آن استفاده    راحتیبهشما    آلایده  یکه مشتر   دی کنینم  جادیا  ییشما محتوا 
 . مشتری دسترسی پیدا کنیداز راه اشتباه به  دیکن یم یسع

از    ریمودص بپرس  دهدمی  حیتوض  Blogging Explainedاحمد  خود  از  :  د یکه 
محتوا   دارانی"خر دارند  دوست  کنند؟    یچگونه  مصرف  را    ،وبالگ   هایپستشما 

 محتوا؟ "  گری د هایقالب ایصوت  ، کی نفوگراف ی ا ،ویدئوها 

ارزش ارائه شده را درک    راحتیبه  خواهندیم شما    یهنگام استفاده از محتوا  دارانیخر
،  خودتان در آن مهارت دارید، تولید کنید که    یندارد که محتوا را به شکل  ایفایده  کنند.

از محتوا قالب  این  باشد  داریخر  یبرا  اما  نداشته  اگر  جذابیت  برا.  ارائه    یمنابع الزم 
در   ندار  موردنظرمختلف    یهاقالبمحتوا  را  را  ،دیخود  تولید محتوا    سپاری برون  کار 

 . " دیکن
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 مخاطبان  ن ی آنال   ی ها کانال 

 درباره  هادادهبخش    نیدتری: "مفدهدیم  حیتوض  EasyMerchantاز    نیک  یاستس
آنالنحوه    ،داریخر  پرسونای  جادیا  یبرا   یمشتر  است   نیحضور   چه   از  .مخاطبان 

 چه مدت". و به  کنندیماستفاده  ییهادستگاه

است.    آنقالب    یمحتوا و طراح  مینحوه تنظ  یبرا  موضوع یک برگ برنده  نی "دانستن ا
سا  دکنندگانی بازد  دی دانیمکه    یهنگام به  چگونه  شما  دسترس  تی برتر    دا یپ  یشما 

آنها    مورداستفاده  یبا فناور   را  خود  غات یو تبل   هاکانالهمه    ،یاز نظر سازگار   ، کنندیم
 . " بهتر تطبیق خواهید داد

 سناریوی یک روز از زندگی 

شما    داریسفر خر  میبه ترس  تواندیمشما    آلایده  یمشتر   یواقع  یزندگ   یوهایتصور سنار
گ کند.  از    الد یکمک  تأ  نیا  هوانروم  را  "اکندیم  دییعمل  ت  نی:  و    یابیبازار  میبه 

اجازه    دکنندگانیتول از    خریدار  شخصیت  جایبهتا    دهدیممحتوا  و  شده  عمل  وارد 
  ی ها پست  ،اطالع از صفحات فرود  ی برا  نشی ب  نیا  زآنها به مسائل نگاه کنند. ما ا  دگاهید

 . " میکنیم خود استفاده  یاجتماع یهارسانه یوبالگ و محتوا

 ی فعل   یاز مشتر  یی ها قول نقا  

افزودن   ،قرار دهیدمخاطب موردنظر خود    جایبه  خود را  است که  نیهدف ا  ازآنجاکه
شما    داریخر  پرسونایبه    ات یموجود به بهبود ظاهر و افزودن جزئ  انیاز مشتر  قولنقل

 . کندیمکمک 

  سازی شبیهخود را    یها تیشخصکه ما    ییهاراهاز    یک ی: "دیگویم   ISBXاز    نوما ییآرت آ
که    نی ا  میکنیم مشتر   ییهاقولنقلاست  تعامالت  که    میکنیم   آوریجمع خود    یاز 

  دهد یمامکان را    نی به ما ا  نی. ا، استکنند یمو احساس    کنند یم تجسم آنچه آنها فکر  
. ، تصور کنیم کند یمفکر و احساس    او   خود  ی کهدر کلمات  را  داریخر  آلایده  پرسونایکه  
 " 

 شود ی م  اتالف وقت شما   که باعث  دار یخر   پرسونای   ی از ات ی جزئ 
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 . میکن یبررس  ،ندارد ازیبه آن ن داریخر پرسونایرا که  ییزهایچ  دییای حاال ب

 آل ایده  داریخر   تیکه شخص  دیمهم است که توجه داشته باش  ،قبل از شروع  ،حالبااین
 داشته باشد. یبه مدل کسب و کار و صنعت شما بستگ دی با شهیهم

اور  طورهمان الخاندرو  اطالعات    ی"برخ  ،دهدیم  حیتوض  Injured  18۰۰از    ارتهیکه  از 
برخ در  است  صنا  ،نباشند  دیمف  ع یصنا  یممکن  در  .  باشند   دتر یمف  یگر ی د  ع یاما 

جراحت    یهستند که به دنبال ادعا   یما افراد  انیمشتر  ، یدر صنعت حقوق  ،مثالعنوانبه
آنهاد یرخ  یرفتارها  نیبنابرا  ، هستند  یشخص پرسونای  طراحی  برای  است    ،  ممکن 

 چندان مناسب نباشد. " 

 شناسی جمعیت 

  ت ی ماه  بهباتوجه: "اگرچه ممکن است  کندیم خاطرنشان    انهیرا   نیلورن والتر از گارد
بر مشخصات    انحصاریاما تمرکز    ، به نظر برسد  یرعادیغ  ،داریخر  ت یشخص  ی جلوروبه
 قابل اجتناب است."  راحتیبهاشتباه  کی  دارانیخر

و    ارهایبر مع  را یز  ،باشد  رمولدیو غ   مؤثرغیر    تواندیماز حد    شی ب   یتی"اطالعات جمع
  ن ی باشد. ا  یک موضوع فرعی  تاً یاست که ممکن است در درازمدت نها  یمتک  یمفروضات

رفع   ی برا  یی هایاستراتژ   نیو همچن  تربزرگ   ریاز تصو  ی آگاه  جاد ی توجه را از ا  تواندیم
 مصرف کنندگان دور کند.  تربزرگ  ی هاینگران

ا رو  ، داریخر  پرسونای  جاد ی "هنگام  کمتر  تمرکز    خصوصیات   در  قیعم  وری غوطه  یبا 
 خصوصیات   از  ایفشردهو در عوض درک    دی شروع کن  ی احتمال  یمشتر   شناسیجمعیت

 ." د یآنها را پرورش ده شناختیروان

 یی ا ی جغراف   ت یموقع 

است که به نظر   یاز اطالعات  یبخش  ،: "مکاندیگویم  Unstackاز    نیکالرک ک  یلیس
خدمات    ان یبه مشتر  جاهمهکه در    میهست  SaaSتجارت    کی." "ما  ستین  دیمن مف
 اتی ما اطالع  یابیبازار  بخش   به  هاشرکت  ریسا  اندازهبهامر    نیا  نیبنابرا  ،دهدیمارائه  

 ." کندینماضافه 
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 ی عوامل شخص 

  د ی شما نبا  کنممی: "من فکر  دهدمی  حیتوض  Blogging Explainedاحمد از    ریمودص
مال  ها مسئولیت  ،یخانوادگ  تیمانند وضع  یعوامل شخص سابقه  در    یو   پرسونایرا 

 ." دیوارد کن داریخر

اما به    ،بدهد  داریخر  ییاز طرز فکر و توانا  یمختصر   ده یبه شما "ا  تواندیم  نیاگرچه ا
تصور    یاحتمال  داری. ممکن است خرکند یمآنها حمله    ی شخص  یکه به فضا  رسدیمنظر  

و ممکن است به شما    ایدکرده  آوریجمع   د یداشته باش  دیرا که نبا  یکند که شما اطالعات
 . " اعتماد نکند 

 ی جمالت و مفروضات کل 

از هرگونه  ،قت ی در حق خود    یمشخصات مشتر   درباره  فرض پیش  ارائه   مهم است که 
 اجتناب کنید. 

از   یار یبس نیدر ب جی اشتباه را ک ی نیا ،: "متأسفانهدیگویم LeapVistaتان از  ویاست
 ن یخود را بر اساس ا  یاب یو بازار  کنندیمرا مطرح    یاتیصاحبان مشاغل است. آنها فرض

.  میزان صحت آنهااطمینان از    ی برا   یواقع  یهادادهبدون    .کنند یم  یمفروضات طراح
 است. "  ربط بی یهرگونه اطالعات ساختگ

موافق است. "استفاده از جمالت  با این موضوع    RushOrderTeesنمروف از    کیما
ا  فیتعر  یبرا   ایکلیشهو    تکراری جزئ ستین  دی مف  داریخر  پرسونای  جاد ی و  و    ات ی. 

به   مربوط  مشتریاطالعات  تحق   دی با  پرسونای  شما   یمشتر   درباره  ی واقع  قات ی از 
 شوند. "  یو مفروضات ناش   هاشهی کلاز  دینبا این اطالعات .  باشد آمدهدستبه

 دار ی خر   برای   دی مف  پرسوناهای   جاد ی ا  ی برا   ی نکات 

 د یخود شو   انیمشتر  ذهن وارد   -  1

 ، کنند یمکه افکار مخاطبان شما را جذب    یدار یخر  یهاپرسونا  جادی ا  یبرا  موضوع  نیا
 است.  یضرور 
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بالدو  "کندیم  هیتوص  نیاستفان  مشتر   واقعاً :  فکر  باش  یبه  را  دیخود  او  احساس   .
 ؟ " کندیمتحریک را  او  یز ی؟ چه چ گذردیم. روز او چگونه دیاحساس کن 

مربوط به    سؤاالتاز    یستی. لدی خود صحبت کن  یفعل  انیبا مشتر  ،کار  نیانجام ا  یبرا
.  دیبساز  داریخر  پرسونای  نیچند  د یتوانیم  ها، مصاحبه  این  قی. از طرد یکن  هیمصاحبه ته 

 " 

هستند و به بهبود نحوه فروش    دیشما واقعًا مف  سؤاالتکه "  دیمطمئن شو   ،نیهمچن
  د ی خر  یبرا   یر یگ  می"چگونه خدمات ما را هنگام تصم   ، مثالعنوانبه.  دن کنیمشما کمک  

 "  د؟یکرد یابیارز دیعدم خر ای

احمد از    ری است. مودص  انیبه مشتر  قیدق  دادنگوش  ،اطالعات  ن یاستخراج ا  گریراه د
Blogging Explained دیبه آنها گوش ده یز ی، "قبل از ارائه چ  دهدمی  حیتوض  ". 

 : د ی در نظر داشته باش د یکه با   مسائلی از   ی برخ

 ؟اندکردهمانند محصول شما استفاده   یآنها قبالً از محصول مشابه ایآ ▪
 از شما هستند؟  د یآنها به دنبال خر ایآ ▪
 ؟ خواهندیمکه آنها  است  یموردنیاز شما فاقد اطالعات  سایتوبنسخه  ایآ ▪
 هستند؟  ی بیشترآنها به دنبال بررس ایآ ▪

است که    ییهاکانالبازخورد در    یهافرمو    هاینظرسنج   جادیکار ا  نیا  یراه برا  نی"بهتر
 ." دهند یم حی ترج شتریو آنها را ب  کنندیم دیبازد  از آنها شما انیمشتر

 د یبساز   ق ی خود را بر اساس حقا   ی مشتر  پروفایل  -   2

. با  دیبساز  قیرا بر اساس حقا  داریخر  یهاپرسونا: "دیگویم  LeapVistaتان از    ویاست
  یخود را بررس  لیو تحل  هیتجز  ،دیبپرس  خود را  سؤاالتو    دیصحبت کن  یواقع  دارانیخر
. تا آنجا که ممکن  دیرا استخراج کن  یو رفتار مشتر   یشناختتیجمعو اطالعات مهم    دیکن

اطالعات  ،است ساختن  ه  یاز  در  هرگز  مشتر  کی  چی که  مشاهده    یواقع  انیاز  خود 
 . " دیکن یخوددار   ،ایدکردهن
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 د یتمرکز کن   خرید   سفر بر   -   3

 ." دی تمرکز نکن پرسونا یرو  اد ی : "زکندیم  هیتوص Additionاستچر از  زایل

در    داریخر   نکهیرا صرف فکر کردن درباره ا  ی کمتر   ی. انرژ دی تمرکز کن  مشتری   سفر  ی "رو 
 ، برود   خواهدیمکجا    داریخر  نکهیرا در تصور ا  یشتر یب  یانرژ و    دیحال حاضر کجاست کن 

به آنجا    دن یتا به آنها در رس  دیکن  میرا ترس  یر یمس  دیتوانیم   ،ترتیباینبه.  دیصرف کن
 . " شودیم به فروش ختم خودخودبه نیو ا دکمک کن 

مقصد مخاطبان خود    دادننشانرا با    یبهتر   یهاداستان  دیتوانیم شما    ، قتیدر حق
  ، را   باشند  در آن  خواهندیمرا که    ییتا جا  د یکمک کن  ی احتمال  انی. به مشتردی کن  ان یب

 .تجسم کنند 

 د یاز حباب خود خارج شو   -   

از    burden of)   "مسئولیت دانستن: "نویسدمی  Freedom Pet Passدونالد الو 
knowledge)  برا  یواقع  زیچ  کی آن  به  اجازه دادن  و   ایجاد   بر  یرگذار یتأث  ی است 

 کند.  لیتبد یهودگیکل کار را به ب  تواندمیشما   پرسونای خریدار

اطالعات  انی"مشتر که  یشما  راشما    را  ا  دارید  و  به    نیندارند  آنها  که  معناست  بدان 
 . دهندینم  تی اهم ، بدانند دیبا  دی کنیمکه فکر  یکسانی یا یو مزا هایژگیو 

  ی دئوها ی و   ،د یمحصوالت را مشاهده کن  درباره  نظرات  ،دینگاه کن  یاجتماع  یها رسانه"به  
YouTube  به آنچه  د یخود تماشا کن  یتوسط مصرف کنندگان را در فضا  شدهساخته .

 . دیمهم است گوش ده شانی برا ندیگو یممردم 

. تجسم  دیو طرز فکر آنها وقت بگذار  تیدرک وضع  یبرا  ،اردیخر  پرسونای  یابی "هنگام ارز
 است. "  یمشتر  پرسونای یاصل  ماهیت ،موضوع نیا

 د یشو  ی وارد روانشناس   -  5
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و    یسطح  یهاپرسونا  جادیبه شما در ا  تواندیم  یشناخت  تیاطالعات جمع  آوریجمع 
ارزش را ارائه   نیشتری که ب  داریخری  پرسوناها  ،گرید  یکمک کند. از سو  دیخر   عمقکم
 است.  شناسانهروانمطالعه  جهینت ،دهندیم

لمل "روانشناسدهدیم   ح یتوض  WinIt’sاز    اورال  در   ی:  شما  مخاطبان  که  را  آنچه 
.  دهد یمرا پوشش    یو قدردان  لیتما  ،ارزش  مانند:  ، کنندیم  یدار یکه خر  ی محصوالت

به که    بالقوه شما چگونه است  دارانیخر  نیازهایکه مشکالت و    دیگویمبه شما    نهایا
  ی مناسب برا   یهاحلراه  دیکسب و کار بتوان  کی  عنوانبه  ات  دهدیمامکان را    نیشما ا

 . دیمشکالت ارائه ده  نیا

برا موفق  قائل    انیمشتر  ی"مشاغل  ارزش  ب  شوندیمخود  هرچه  مورد    شتر ی و  در 
 ." دی ده  به آنها ارائه  یشتر یارزش ب  دیتوانیم  ،د یبدان  خود  خاص  انیمشتر  یها خواسته

 : تکمیلی نکات  

 حال  چه در گذشته و   دره چ -د  یکن لیخود را تحل انی همه مشتر ▪
 از خود همدلی نشان دهید  ▪
 د یکن ریخود را درگ میکل ت ▪
 د یخود را متوقف نکن داریخر پرسونای یهرگز کار رو  ▪

 ی ر ی گجه ی نت 

  قات یکه آنها را بر اساس تحق  د ی داشته باش  ادیبه    ،خود  داریخرپرسونای    جادی هنگام ا
فرض  -گسترده   مفدیکن   گذاریپایه  -  هاشهیکل  ای  ات ینه  فقط  را    نیدتری .  اطالعات 

درد   ،مخاطب  ی هازهیانگمانند    ،د یکن  آوریجمع  ترج  ییمحتوا  ،نقاط    دهند یم   حیکه 
 . گریو موارد د  کنندیم  فادهکه است یزبان ،مصرف کنند

  ی ساده برا  راه  کی.  داریدنگه  روزبهخود را    داریخر  یپرسونا  شهی : همدیو فراموش نکن
با آنها صحبت  شتری. هرچه بدیخود صحبت کن انیاست که با مشتر نیکار ا  نیانجام ا

 کرد.  دیخود را بهتر درک خواه  آلایده یمشتر  ،د یکن
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