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 عمر   مهی ب  یاب ی بازار  ی برایی ها  ده یا 
 بیمه   ندگان ی نما ی برا   ی یاه  ه ی توص  

 مقدمه 

داده است.   رییرا تغ  ندگانیعمر توسط نما  مه یب  یهاطرحنحوه فروش    یتالیجیتحول د
را کاهش نداده    اعتمادقابلنامه عمر    مهیب  کیبه    ازین   تالی ج یطلوع عصر د  کهدرحالی

  ن یداده است. با ا  رییرا تغ  انیمشتر  دیو نحوه خر  ندگان یاست، اما نحوه فروش نما
از    نکهیدانستن ا  یحت  ایموفق    ن یکمپ  کی   جادی ا  ن،یآنال  غاتیتبل   یها یاستراتژ انبوه  

که وجود دارد،    یادی ز  ار یبس  یها باشد. با کانال  برانگیزچالش  تواندیم  د یکجا شروع کن
که کارساز باشند، و وقت آن است که خالق   دیدار  ازیعمر ن  مهیب  ی ابیبازار  یها دهیبه ا

 . باشید

  د یعمر با  مهی ب  یابی نبوده است، و هر طرح بازار  رقابتی  اندازه  نی صنعت هرگز به ا  نیا
را از رقبا متما در    ندگانیرا که نما  ایبیمه  یاب یبازار  یهانهیگز  دییا یکند. ب   زیبرند شما 

 .میکن یدارند بررس اریاخت

 د؟ ی دار  از ین   اتکا قابل عمر    مه یب   ی ابی طرح بازار   ک ی چرا به  

 یدر منطقه محل  ندگانیبا نما  گر ید  ندگانی . نماستیعمر مانند گذشته ن  مهی ب  یابیبازار
  تال ی ج ید  ندگانی. آنها اکنون در حال رقابت با نماکنند ینمخود رقابت    التیدر ا  ایخود  

ا ا  نیدر سراسر کشور هستند.  به  رقابت  از  نما  یمعن  نیسطح    ی برا   ندگان ی است که 
ن شدن  خالق  ازیبرجسته  همچنی به  دارند.  ا  نیت  فروش    یمعن   نیبه  که  است 

نما  تردهیچ یپعمر    یها نامهمهیب فروش،  بدون  و  است    ی درآمد  چیه  ندگانیشده 
 . نخواهند داشت

تغ  یبرا با  احتمالی  رییانطباق  ن  مشتریان    د ی با   ندگانینما  ان،یمشتر  ریمتغ  یازهایو 
ب   یغاتیتبل  یهادهیا   یاجرا   یبرا  یطرح ا  مهینوآورانه  انواع   جادیعمر  درک  با  کنند. 
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عمر و به طور خاص شرکت شما    مه ی به تجارت ب  شتری که ب  ییهاآنو    یابیمختلف بازار
 . دینرا شروع ک ریزیبرنامهمرتبط هستند، 

 استفاده کنند   د یعمر با   مه یب  ندگان یکه نما   ی ابی انواع بازار 

بازار نوع  ب  یبرا   ای بیمه  یابیهر  مدرن  ن  مهی تجارت  مناسب   که درحالی.  ستیعمر 
بدانند چه   دی عمر با  مهیب  ندگانیمختلف همچنان مهم هستند، نما   یابیبازار  یها مقوله

عمر،    مهی ب  یابیبازار  یهادهیرا اجرا کنند. قبل از بحث درباره ا  از آنها  و کجا هر نوع  یزمان
به    تا  کمک کند  گانندیبه نما  تواندیرا که م  یابیبازار  تلفابتدا انواع مخ  د یاجازه ده

 .می کن وتحلیلتجزیهکنند،  دایپ یدسترس یشتر ی مخاطبان ب

 ی اب ی انواع مختلف بازار 

 ی سنت   ی ابی بازار   -  1

  غات یتبل  ی برا  نهیو پرداخت هز  لبوردهایب  ها،یمانند آگه  ییهاکی از تکن  یسنت  یابیبازار
  عنوان بهرا    یسنت  یاب یبازار  توانیم  راحتیبه.  کند یاستفاده م  ویو راد   ونیزیتلو  یمحل

ب  ،کردهمیکار    گذشته  در  که  یز یچ اما    ی سنت   ار یصنعت بس  ک یهمچنان    مهیرد کرد، 
  ی نامه زندگ   مهیب  کی   یاحتماالً در حال بررس  هک  یگروه سن  د،یداشته باش  ادیاست. به  

 . اندشدهبزرگ  یسنت ی ابیبازار یهاروش نیهستند، با ا 

  شرفت یپ  یبرا  یممکن است راه درست  یسنت  یابیهزاران دالر در بازار  یفور   یگذار هیسرما
منطقه خاص همچنان    کیمتمرکز در    اری بس   یسنت  ی ابیبازار  یها ینباشد، اما استراتژ 

 را به همراه دارد.  یعال  یبازده

 ی اجتماع   ی هارسانه   -   2

در   کشور  تیاکثر جمع  کهازآنجاییاست.    ن یبه مخاطب آنال  دنی رس  یراه برا  نیترساده
توبوکفیسمانند    یاجتماع  یهارسانه  یها شبکه ا  تریی،  دارند،    نستاگرامیو  حضور 
ا  زین  بیمه  یهایندگی نمااست که    یمنطق حضور داشته باشند.    هاعاملستمیس  نیدر 

هدفمند   اریبس  یهانیتا کمپ  سازد یرا قادر م  نمایندگانهر شبکه،    یغاتیتبل  یهاپلتفرم
 کنند.  فایا ی در برندساز  یمرکز  یرا گسترش دهند و نقش  یرا اجرا کنند، آگاه
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 ی شخص   ی اب ی بازار  -   3

جد  یشخص  یابیبازار نسبتًا  بازار  یدیشکل  را    یابیاز  جهان  که   ی طوفان  مانند است 
دارد تا    از یداده ن  یاد یز  ریبه مقاد  ،ی فناور   تیبا هدا  یشخص  یاب یفراگرفته است. بازار

مشتر م   انیبه  خر  ، دیگرعبارتبهبدهد.    را  خواهندیآنچه  متفاوت    هرکسی   دیتجربه 
برا ابزار  ی است.  داده  کنندهبینیپیش  یل یتحل  هایمثال،  برا از    ق یدق  ین یب شیپ  یها 

 . دن کنیاستفاده م یهر مشتر  ی برا  مناسب  یزندگ یها نامهمهیب

 زیرا ن  یل یم یا  یابیاست، ما بازار  یابیاز بازار  زینوع متما  کی،  یلی می ا  یابیبازار  کهدرحالی
ارتباط    یبرقرار   یبرا  ندهینما  کیاست که    یفرصت  نیا  رایز  م،یدانیدسته م   نی از ا  یبخش

 . در اختیار داردمختلف  انیبا مشتر میمستق

 محتوا  ی اب یبازار   -  4

اعتماد و    جاد یآن در آموزش مخاطب، ا  ییمحتوا پادشاه است. ارزش محتوا از توانا
طور    ندهینما  کیبرند    یارتقا سئو شودیم  یناش  زمانهمبه  در  که  نماند  ناگفته   .

هدفمند،    ی دیکلمات کل   ی محتوا برا  بندیرتبهموتور جستجو( نقش دارد.    سازیبهینه)
افزا  نیا را  خود   تالی ج ی د  مهی ب   ندهینما  کیکه    دهدیم  شی احتمال  هدف  بازار   به 

 . کند دسترسی پیدا

گوگل به    یجستجو قیهمچنان از طر انیاکثر مشتر  ،یاجتماع یها رسانه ظهور  رغمیعل
در    یاساس  ینقش  دیبا   ییمحتوا  یابیبازار  نی ؛ بنابرادارند  یدسترس  یبرندها در هر صنعت

 کند.  فایا  ایبیمههر آژانس  یابیبازار  یها برنامه

 برند  ی اب یبازار   -  5

نسبت  برند شما    ارزش  باالبردن  یعمر به معنا  مه ی برند وجود دارد. ب  ی ابیبازار  ت، یدر نها
اساسًا    یصنعت پرسرعت است، با ده ها هزار آژانس که همگ  کی   مهیاست. ب  ه یبق   به
 . فروشندیممحصول را  کی

خود   دی عمر با  مهیب   ندگانیاست. نما  یبه ادراک عموم  دادنشکلتنها راه برجسته شدن،  
 ن یآنال  صورتبهدر صنعت خود نشان دهند و تخصص خود را    فرد مقتدر  کی   عنوانبهرا  
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  د ی بلکه با  ، توجه مخاطبان هدف خود را جلب کنند   دیبا   تنهانهبگذارند. آنها    شیبه نما
در مورد گفتن   زیبرند همه چ  یاب یاعتماد کرد. بازار  زین   هابه آن  توانیمنشان دهند که  
 بدانند. درباره شما    شتریمردم ب  شودیماست که باعث    ایگونهبهآن    انیداستان شما و ب

 ان ی جذب مشتر   ی عمر برا  مه ی ب  ی اب ی بازار   ده یا   18

 ستادن یا  یاز انجام آن است. برا  ترآسان  مهی ب  ندگانینما  یبرا  یاب یبازار  یهادهیاارائه  
  ی خوب برا   یابیبازار  یهادهید. همه ایبه تفکر خارج از چارچوب دار  ازین  هی باالتر از بق 

  ب یدر ترک  شدن گمبدون    خواهندیم  انیآنچه که مشتر  د یبا  مهی آژانس ب   ی هانیکمپ
 را ارائه دهند.  وررقبا در سراسر کش

 م، یکه در باال ذکر کرد  شدهاثبات  ی ابیبازار  یهااز روش  یکه چگونه برخ   میکن  یبررس  د ییایب
 کار کنند.  ،جیارائه نتا  یبرا مهیب  یابیبازار  یهادهیبا ا توانندیم

 د ی خود مشارکت کن   ی در جامعه محل   ی: سنت   ی ابی بازار   -  1

 خود   در محل  با  همچنان  یشده است، مردم عاد  یجهان  ندهی که به طور فزا  ییایدر دن
وسوسه شود که صنعت   ندهینما  کی ممکن است    کهدرحالی.  رسندیمماندن به آرامش  

آنها است.    یدر مناطق محل  دی جد  انیمشتر  افتنی  ی مکان برا   نیترسادهرا فتح کند،  
 . دی مشارکت کن یدر جامعه محل  یگسترش آگاه یبرا

 از:   اند عبارت عمر    مه ی ب  غات یتبل   ی سنت   ی هاده یا از   ی برخ

 یفوتبال محل می ت کیاز  یمال   تیحما ▪
 ه ی ریخ دادیرو کیاز  یمال   تیحما ▪
 دیمخاطبان شما مهم است، داوطلب شو  یکه برا یمحل یدادهایرو  در ▪

ز  بهباتوجه حما  یاد یافراد  دنبال  به  محل  تیکه  مشاغل  ا  یاز   نیهستند، 
 کند.  جادیرا ا  زیادی تفاوت تواندیم  هزینهکم نسبتاً  یهایگذار هیسرما

 د یبالقوه خود برگزار کن   انیمشتر   ی برا  داد ی رو   کی   ی: سنت   ی اب ی بازار  -   2
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رابطه    کی بر آن غلبه کنند، فقدان    د یبا  تالی ج ی عمر د  مهی ب  ندگانیکه نما   ایاصلیچالش  
نسبت   یشتر ی ب  تأثیر  یمهم هستند و تجربه حضور   اتیاست. تجرب  یو انسان  یک یزیف 

انتخاب شده با    ژهیمکان و   کی  ای در دفتر    دادیرو   کی  یزبان یدارد. م  نیبه هر ارتباط آنال
  تواند یمدوستان و خانواده    ،یجامعه محل   یهاچهره  یاارسال شده بر  هاینامهدعوت

 کمک کند.  یروابط حضور  نیا گیریشکلبه 

 خصوص بهگران باشد،    ستیو بالقوه الزم ن  یفعل   انیمشتر  یبرا  ییگردهما   کی   یبرگزار 
برگزار شود.    یشخص  واقعاً   دادیرو  کی  یخود برا  خلوتاطیحدر    یحت   ایاگر در دفتر شما  

  یی و شروع به آشنا  دی کن  یبند بودجه  هیاول  یهایدنینوشاز    یو برخ  شیرینی  نهیهز  یبرا
 . دیخود کن یاحتمال ان یبا مشتر

 د ی کن  یهمکار   ی با مشاغل محل   ی: سنت   ی اب ی بازار  -   3

  کیکسب و کار بوده است.    آمیزموفقیت  یاز اجزا   یکی که    هاستمدت  متقابل  یهمکار 
بروشورها را در    دیده  شنهاد یاست که پ  نی ا  یبا مشاغل محل  یهمکار   یراه آسان برا

  تواند یمروش    نیا  کهدرحالی.  تا مشتریان احتمالی آنها را ببینند  دیبگذار  گرانیدفتر د
باعث    یمحل  یجار ت  یداشته باشند که هر همکار   خاطربه  دیبا  ندگان یباشد، نما  مؤثر

آژانسشودینم  د ی جد  انیمشتر  جادیا با  مهیب  ی ها.  را   دیعمر  خود  هدف  مخاطبان 
را هدف قرار دهند.    کنندیها به آنها مراجعه مآن  انیرا که مشتر  ییهابشناسند و شرکت

 . افتدیماتفاق صورت، اتالف وقت    نیا ریدر غ

 د ی کارت پستال بفرستی:  سنت   ی اب یبازار   -  4

است که    لیدل  نیاست، به هم  یافتهکاهش  ریاخ  یهاسالدر    یکی زیپست ف   استفاده از
فرصت    مهیب  ندگانینما قرار   موردتوجه  شتری ب  هاپستالکارتدارند.    ایالعادهفوقعمر 

وکار  کسب  کی  یدارا  یها پستالکارت  کههنگامیو چاپ آنها نسبتًا ارزان است.    رندیگیم
م  صورتبه چاپ  هز  توانندیم  شوند،یعمده  شوند.    کم،  نهیبا  پوشش عرضه  تحت 

  ی مشتر   ک ی و    دهدیمرا گسترش    یآگاه  ،پستال کارتبا    یمنطقه محل  کی  قراردادن
. ناگفته  به شما برگرداندچاپ   نه یبالفاصله هز تواندیم   فقط با یک خرید کوچک  دیجد

 . دانزیانگیمخاطبان هدف شما برم  دررا  یاحتماالً حس نوستالژ  هاپستالکارتنماند، 
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 د ی کن  جاد ی ا   خود   آژانس   نماد برای   ک ی  ی: اجتماع   ی هارسانه   -  5

محصول    ،مهیب  یابیبازار   یاستراتژ   نیممکن است استدالل کنند که ا  یبرخ  کهدرحالی
  ی ها رسانه   قیداستان از طر  کیگفتن    یراه آسان برا  ک ی  نیا  اما  است،  یسنت  یابیبازار

با    یاجتماع  یهارسانهعمر در مورد برجسته شدن در    مهیب  ندگانیاست. نما  یاجتماع
  کننده خستهرا    هانامهمهیبصحبت در مورد    ردماز م  ی ار ی چالش روبرو هستند. بس  کی
بنابرادانندیم در    ادی ز  احتمالبه  وشلوارکتبا    یمرد   نی،  را  مردم   ا ی  بوکسیف توجه 

 تبلیغاتی   یبه ستون اصل  تواندیمآژانس    نماد برای  کی.  کندنمیجلب    زیاد  گرید  یجاها
 . دیفکر کن  Geicoشود. فقط به مارمولک  لی تبد ایبیمه هر آژانس

 عکس مارمولک 

  تواند یم  ی اجتماع  یها رسانه  یابیبازار  نیکمپ  یبرا  یکانون  قطهن  عنوانبه  نماداستفاده از  
 به هر آژانس کمک کند تا در ذهن بازار هدف خود برجسته شود. 

 د ی کن  یگذار   ه یسرما   ی پول   غات یدر تبل   ی: اجتماع   ی هارسانه   -  6

نفر   هاونیلیمبه    یاب یدست  یراه برا  مؤثرترینتنها    یاجتماع  یهارسانهدر    یپول  غاتیتبل
 یی هادادهاز    ینخواهند کرد، انبوه  دیهمه آنها خر  کهدرحالیدکمه است.    کی   ک یبا کل
از نظر  را    شما   ندهیآ  ی هانیکمپ  تواندیم  دی استخراج کن  هانیکمپ  نیاز ا  دی توانیمکه  

 کند.  داشتن دیتابیس مشتریان، غنی

دارا   یاجتماع  یهارسانه  یها شبکه کارا  یغات یتبل  یهاپلتفرم  یمختلف  متفاوت    ییبا 
برا   یهاپلتفرم  نیترشرفتهیپاز    یکی  بوکسیف ،  مثالعنوانبههستند.   را    ی جهان 

ارز  اندازیراه زدهدیمارائه    هانیکمپ  یابیو  زمان  است  ممکن  تا    یادی .  بکشد  طول 
 تست، تست، تست! نیبرود، بنابرا نی از ب  یاجتماع یهارسانه غاتیتبل

 د یوند ی بپ  ی صنعت   ی هاگروه به   ی: اجتماع   ی هارسانه   -   7

موفق   یبخش آنال  جاد یا   ت،یاز  عضو  نیاقتدار  با  و   یصنعت  یها گروهدر    تیاست. 
. هرگز وارد  دیشو  لیعمر تبد  مه یدر تجارت ب  یاصل  ه ی پاکی ، به  سؤاالتبه    دادنپاسخ

نشو  کی به    دیگروه  شروع  تصادف  یهاپست  ارسالو  ا دی نکن  یفروش    تنها نه  نی. 
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آژانس متخلف    فوراً   ز ین  یاجتماع  یهارسانه  یهاگروهبلکه اکثر    ،رد یگینمقرار    موردتوجه
ساعت در روز را صرف   کیحداقل    ن،ینکدیو چه در ل  بوکفیس. چه در  کنند یم را ممنوع  

 . دیخود کن بیمه آژانسو تخصص اقتدار   دادننشان

 د ی کن  جاد ی ا  ی ل ی م یخبرنامه ا   ک ی  ی: شخص   ی اب ی بازار  -   8

است. کسب و کار   خبرنامه ایمیلی   کی  جادیا  مه،یب  ی ابیبازار  یهادهیا  نیاز بهتر   یکی
نوعی  اغلب   مهیب ایجاد  غ  یاحساس سرد  باعث  اما  شودیم  بودن،  یرشخصیو   ک ی ، 

خود روابط برقرار    انیکه با مشتر  دهد یمامکان را    نی ا  ندگانیبه نما  خبرنامه ایمیلی
 کنند. 

  ی ها نیکمپ.  دیوقت بگذار  هاشنهادیپ  ریمحتوا و سا  قیاز طر  هالیمیا  آوریجمع   یبرا
  ن ی ا   کی. نکته شماره  د یپاسخ ده  سرعتبهو به پرس و جوها    د ی هدفمند بساز  لیمیا

مرده   لیمیا   یهاحساب  ها این. عمدتًا،  دیکن  یخوددار   هاسرنخ  ستیل  دیاست که از خر
به موارد بازار  مردمنباشد،    طورایناگر    یهستند و حت   خوبی بهناخواسته    یاب ی معموالً 

 . دهندیپاسخ نم

 د یبده   خواهند ی م  را   آنچه   انی به مشتر   ی: شخص   ی اب یبازار   -  9

ا  ی ساز   یشخص  یابیبازار  تیماه به مشتر  نیشده  که    خواهند یم   را  آنچه  انیاست 
خر تجربه  ببخش  دیبدهد.  بهبود  مشتریان    نیبنابرا  د،یرا  نیازهای  اساس  بر  اگر 

بالفاصله در   دهدیم  ت یبه آنها اهم  یکه مشتر   یمحصوالت  محصولتان را ارائه دهید،
 . رد یگیمقرار  چشمشانمقابل 

که    نیا  دارپرچمآمازون   سودمند    تواندیمچقدر    کنندهبینیپیش  وتحلیلتجزیهاست 
که احتماالً به آنها عالقه دارند در    یمحصوالت  ان،یمشتر  دیخر  خچهیباشد. بر اساس تار

 متفاوت است.   هرکسی یبرا  نیو ا رندیگ یمقرار  یصفحه اصل

 د ی کن  یدور  ای کلیشه   ی ها پاسخ   دادن   از  ی: شخص   ی اب ی بازار  -   10
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خود را دارند،    یهاآژانسکامل    ونیاتوماس  یایرؤعمر    مهیب   ندگانیاکثر نما  کهدرحالی
دهد   صی تشخ  تواندیم  راحتیبه  یفرد معمول  کیدارد.    نیز  ییهاتیمحدود  ونیاتوماس

 . شودیمخاص مربوط   وجوپرس ک یپاسخ به  یا قالب الگو  کی یکه چه زمان 

ارسال   برادیکن  ی خوددار   فرضپیش  یهاپاسخاز  زمان  صرف  پاسخ    کی ارسال    ی . 
 ی یقو  تأثیر  نیدارند. ا  تی که آنها اهم  دهدیمنشان    ی به هر مشتر   شدهیساز یشخص

 . کند یم شتریرا ب دیو احتمال خر   گذاردیم

 د ی ارائه ده  ی سازی شده معامالت شخص  ی: شخص   ی اب ی بازار  -   11

است که   ایمعاملهدوست دارند،    شتری که همه ب  یز یهستند، اما چ  فیهمه عاشق تخف
ن با  نما  شان یازهایمطابق  از قدرت داده،  با استفاده  و   توانندیم  ندگانیاست.  فروش 

 ارائه دهند.   شدهیساز یشخص  صورتبه مربوط به هر فرد را  یشنهادها یپ

  ف ی اجرا کنند، ارائه تخف  توانندیم   ندگانیعمر که نما  مهی فروش ب  یها دهیا  نیهتراز ب  یکی
 اند کردهنامه خاص    مهیب  کیرا صرف مشاهده    توجهیقابلاست که زمان    یانیبه مشتر

  ی اما هنوز آن را بررس  اندکردهخود اضافه    دیرا به سبد خر  یانامهمهیبکه    یان یمشتر  ای
  ی ها شنهادیپبا    سهی مقا  ای  نهیاد آنها در حال بحث در مورد هزی ز  احتمالبه.  اندکردهن

بنابرا  گرید  ی هاآژانس آن    تخفیف   کی ارائه    نی هستند،  مورد  نامهدر    تواند یم  بیمه 
 منجر به فروش شود. سرعتبه

 د یکن   جاد ی قدرتمند ا  پیج   ک ی  یی: محتوا  ی اب یبازار   -  12

  مه یداشتن ب  یا یعمر و مزا  مهیب  نهیهز  نیانگیدر مورد م  ییهامقالهعمر    مهیب  ندهیهر نما
هستند    ی افتی باز  یاز محتوا  یقطعات  هاایناست که    نی ا  تی نامه عمر نوشته است. واقع

  جاد یرا ا  یز ی کسب کنند. در عوض، چ  ییگوگل رتبه باال  یاست در موتور جستجو  دی و بع
از حداقل    یمیعظ  یراهنماها  هااین.  شودیم"صفحه قدرت" شناخته    عنوانبهکه    دیکن

بدانند در    د یموضوع با  کیرا که مردم در مورد    یز یکلمه هستند و هر چ  3000تا    2000
آژانس شانس   کیصفحه قدرت پر از ارزش،    کی به    کی تراف   تی. با هدااندگنجاندهخود  
 دارد.   بهتر خود در گوگل بندیرتبه یبرا  یباالتر 
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 د یکن   ترکیب خود را    یمحتوا   : محتوا  ی اب ی بازار  -   13

انواع مختلف محتوا،   کن  یها قهیسلبا اختالط  را جذب    خواهند ینم. همه  د ی مختلف 
  ی به تماشا   لیهمه ما  ب،یترت  نیبخوانند. به هم  سرهمپشتوبالگ  یک    یهانوشته

 . ستندین سرهمپشت  ،دئویو 

 انواع مختلف محتوا وجود دارد:  ی برا  ده یچند ا   نجا ی در ا 

 ها پادکست .1
 کی نفوگرافیا .2
 ی لیمیا ی هانیکمپ .3
 ی کی الکترون یها کتاب .4
 ها وبالگ  .5
 ها ویدئو .6
 بخشالهام هایقولنقل .7
   مقاالت .8

 د ی به مخاطبان خود گوش ده :  محتوا  ی اب ی بازار   -  14

 ن ی به ا  شتری و ب  شودیم موفق کمتر به آنچه نوشته شده است مربوط    ییمحتوا  یابیبازار
آ  پردازدیم موضوع   برآورده    یازها ین  ایکه  را  هدف    ی هانیکمپ.  ریخ  ای  کندیمبازار 

تغ  دیبا  ،مه ی ب  ندگانینما  یابیبازار حال  در  زمان  قبل  ، رییبا  مطالب  از  شوند.   یسازگار 
تا مشخص    د یرینظر بگ  ریرا ز  یاجتماع   یها رسانه  صفحاتو    دی کن  آوریجمع بازخورد  

چ   دیکن چه  به  شما  چ  دهدیمپاسخ    ی ز یمخاطب  چه  با  ذهنیر یدرگ  یز ی و  پیدا    ی 
 . کندینم

، چرا  شودیم  یادیز  ی ها یسردرگمو    هاپچپچمنجر به    بیمه،  قانونیک  در    رییاگر تغ
  ، د یدهیمبه مخاطبان خود آموزش    زمانهم شما به طور    د؟یسیدر مورد آن ننو  ایمقاله

و قدرت و اعتماد را در اطراف برند   ،دیریگیمقرار    دیو در معرض د  دیکنیم  نیجذب آنال
 . دی کنیم  جادیخود ا
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 د ی باش  قدم ثابت   : محتوا  ی اب یبازار   -  15

  ، است که معتقدند ارسال چند مقاله در سال  نای  بیمه  ی هاآژانس  جیاز مشکالت را  یکی
 ندگان ینما  اد، یرقابت ز  باوجود .  دی آیم  حساببهمحتوا    یابیبازار  نیکمپ   کی   عنوانبه
. تنها راه مانندیم  یخود باق  انیحاصل کنند که در خط مقدم ذهن مشتر   نانی اطم  دیبا

 کار ثبات است.  نیانجام ا یبرا

  ندگان یماهانه، نما   ا ی  ی. چه روزانه، چه هفتگدیباش   بندیو به آن پا  دی کن  میتنظ  اینامهبر
را داشته    دی جد  یانتظار محتوا  یخاص  خیخود آموزش دهند تا در تار   انیبه مشتر  دیبا

  جای بهمردم شرکت شما را فراموش کرده و    ،د ینباش  بندیپا  خود  به برنامهاگر  باشند.  
 خواهند رفت.  یگر ید

 د ییداستان خود را بگو   : برند  ی اب ی بازار   -  16

،  حال بااینبه مخاطب متمرکز است.    یابیدست  یبر رو   شتری عمر ب  مهیب   یابیبازار  یهادهیا
را در هر طرح   ینقش اصل  دی برند با  یابیبخواهد برجسته شود، بازار  ندهینما   کی اگر  
نما  لیتشک   ایبیمه  یابیبازار به    توانندینم  ندگانیدهد.  ارائه   ییهانامهمهی بصرفًا  که 

  فیرا تعر  یو شخص  فردمنحصربهداستان    کی  دیعوض، آنها با  درکنند.    هیتک  ،دهندیم
 کنند. 

ب با  مهیفروشندگان  برندها  ینش یب   دیعمر  مورد  به    یدر  و  دهند  ارائه  ص  ا شخاخود 
و تعهد    دیهست  یکه چه کس  دینشان دهند. نشان ده   یا مشتریان   آژانس  بانیپشت

برا  قیعم را  د  یخود  به  مزا  گرانیکمک  درک  عمر جام  مهی ب  کی   یا یدر  نشان    ع نامه 
  ی که حضور شخص   ییمهم است، جا  یاجتماع  یهارسانه در حوزه    ویژهبه  ن ی. ادیده

 کند.  جادی ا یبرند شما شگفت یبرا  تواندیم

 بهتر  سایت وب   ی در طراح   ی گذار   ه سرمای  : برند  ی اب یبازار   -  17

ناخودآگاه  کی   سایتوب  یطراح اگر    ی ابیبازار  از  شکل  است.   تی ساوب  کی برند 
تصور   دکنندگانیباشد، بازدن  راحت، و استفاده از آن  باشد  نشده  یدهنامرتب، سازمان

 . داردرا  هایژگیو  ن یهم زین بیمه که آژانس کنندیم
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  خاطر به   ن ی پلتفرم آنال   کی   ی هنگام طراح   دی وجود دارد که با   ی چند نکته ضرور   نجا یدر ا 
 : د ی بسپار 

 ع ی سر   ی بارگذار 

  bouncesیا    کند، خطر تجربه "جهش  سایتوب  کیمنتظر بمانند.    ستندیمردم حاضر ن
  در جهت دیگری   شوند و به راه خود  میافراد تسل  شودیمو باعث    دهد یم  ش ی" را افزا

 ادامه دهند.

 رنگ    ی تئور 

جذاب و    دیخوب با  ت یسا. هر وبباهممختلف    یهاطرح رنگ و نحوه کار    یدرک تئور 
 آسان باشد. کار با آن حالدرعینمدرن باشد و 

   دی اجتناب کن   ی تعامل   ی هاک ی گراف از  

  توانند یم. آنها  کنندیم  تیحما  هاکیگراف این نوع  از    یسنت  ع یمشاغل در صنا  کهدرحالی
دهند،    سایتوب  کیسرعت   کاهش  دستگاه   کیاز    سایتوباگر    خصوصبهرا 

 باشد.   در حال خوانده شدن تریمیقد

 سفر واضح    ک ی  جاد ی ا

  ت یساوب  کی  ی بنداست. طرح  دی صفحه تا خر  کیسفر از فرود در    کی از وب    دبازدی   هر
ا  دیبا کند.    نی به  نبا  دکنندگانی بازد  ، دیگرعبارتبهسفر کمک  به    دنیرس  یبرا   دیهرگز 

  ی شما بصر   تیسا  دمان یکه چ  دیجستجو کنند. مطمئن شو  د،یسفر خر   یمرحله بعد 
 است.  شیمایقابل پ  راحتیبهاست و  

   ایحرفه نگاه  

چرخ را   دینبا  نمایندگان فروشاست که    ایمنطقه  نیاست. ا   ایحرفهتجارت    کی  مهیب
 در دستور کار   حیصح  یهاها و رنگآرم  ،یا حرفه  ریتصاو   استفاده از دوباره اختراع کنند.

 . باید باشندروز  هر

 ن ی نظرات آنال   آوری جمع   : برند  ی اب ی بازار  -   18
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در آن نهادینه  کند که اقتدار و اعتماد    جادیرا ا  یبرندباید  عمر    مهی ب  ندهینما  ک یچگونه  
مردم  شود چ  اری بس  یعاد؟ سخنان  هر  از  که    یز یقدرتمندتر  بیمه   کیاست    نماینده 

  ی ها رسانهکه در   دیبخواه   انیو از مشتر  دیرا صرف کن  یبه ذهنش برسد. زمان تواندیم
  ی سئو  هینما های بررس نی. اسندی را بنو دخو  نینظرات آنال Googleو   Yelp  ،ی اجتماع
 جای بهافراد    نکهیو احتمال ا  دهدیم  شی را افزا  یاجتماع  یهاشهرت رسانه  و   آژانس

 . شودیم شتریب ارینگاه نکنند بس یگر ید

به   ز  نیآنال  یهایبررسمردم  دارند  واقع  رایاعتماد  افراد  از خدمات    ی آنها  که  هستند 
  نقدها   دی. هرگز به خردهندیم خود را ارائه    اتیو تجرب  ت و نظرا  کنند یماستفاده    یواقع

آنها را تشخیص    راحتیبه  توانندیم  ی. افراد واقعدیمتوسل نشو  یجعل  هایقولنقلو  
 . دهدیم شما بالفاصله اعتبار خود را از دست  یو نام تجار  ،دهند 

 گیری نتیجه 

  صنعت بد   کیبه شما کمک کند تا خود را در    تواندیعمر م   مهیب  ی ابیبازار  یها دهیا  نیا
 جاد یخود را ا  مهی ب  یابیو طرح بازار  دیامروز اقدام کن   نی . همدیارتقا ده  شناخته شده

 .  دیکن

 منبع: 

ilife.tech  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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