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به    مه ی ب   ی ندگ ی نما   برای   ی اب ی طرح بازار   ک ی   جاد ی ا 
   نامه بیمه   یشتر ب   فروش   منظور 

 مقدمه 

کار بدون    ،دیمتخصص هست  ای  ایحرفه  ،آماتور  مهیب  ابیبازار  کیشما    نکهیاز ا  نظرصرف
 شما به همراه نخواهد داشت.  یرا برا جینتا نیبرنامه بهتر

بس  یاصل  لیدل بازار  یار یشکست  آنها    نیا  ی ابیبازاردر    ابان یاز  که    درستی بهاست 
با هم    شانیهاتالشو    هاتیفعال   همه  و   کنندینم  ریزی برنامه و  نبوده  راستا  در یک 

 سازگاری کامل ندارند. 

و  خود سازگار    یابیبا برنامه بازار  دی با  ،دیبفروش  یشتر ی ب  هاینامهبیمه  دیخواهیماگر  
 . دیباش راستاهم

 :   " راک جانسون  ن ی دوا " به قول 

مداوم    کوشیسخت. در مورد ثبات است.  ستیعظمت ن  یبه معنا   شهیهم  تی "موفق
 خواهد آمد. "  به دنبال آن . عظمتشودمی تی منجر به موفق

"دوا  که  نماند  جانسون"  نیناگفته    گیر کشتی  ،گذارسرمایه  ،کنندهتهیه  ،گر یباز  راک 
  ی هالمیف از    یار یاست. او در بس  ییکایسابق فوتبال آمر  کنیو باز  ییکایبازنشسته آمر

  ست ین  یز ی کرده است. ثبات فقط چ  یباز   لمی ف   61از    شی و در ب  شرکت داشته  ی وودیهال
 . کرده است نیتمر  زیبلکه آن را ن ،کند یم  غیتبل و که ا

  هدف   است که به آن  نیا  دیانجام ده   دی که با  یتنها کار   ،ی تجار   ای  یبا هر هدف شغل
خود    مهی ب  یابیبرنامه بازار  و   دیباش   قدمثابتخود    جیسنجش نتا  نیو در ح  دی باش  بندیپا

 را طراحی کرده و عملی نمایید. 

بازار  کی  دیخواهیم اگر   چه    دیدانینمو    دیکن   بیمه ایجاد   گی ندینما   برای  یاب یبرنامه 
 شما مناسب است.  ی مقاله برا ن یا  ،دیانجام ده یکار 
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 فهرست مطالب 

 ی قاتیتحق ی ابیبازار یها یاستراتژ و   هاکانال (1
 د یکن نییتع  فروش و خرید یرا برا SMART اهداف (2
 د یریحوزه مشاوره بگ نیکارشناسان ا از (3
 ی ابیبودجه بازار جادیا (4
 ساختن تیم یبرا ندگانینما استخدام (5
 دی کار کن ،منابع خود تی فیک یرو  (6
 ی و آمادگ نیتمر (7
 د یبرنامه ارجاع خوب کار کن کی با (8
 دی را انجام ده انیاز مشتر ینظرسنج  شهیهم (9
 د ی را فراموش نکن یاجتماع  یهارسانهقدرت  هرگز (10

 ی قات یتحق   ی اب ی بازار   ی های استراتژ و    ها کانال   - 1

  قیتحق  د یانجام ده   دیکه با  یکار   نیترمهم  ،خود   ایبیمه  یابیبرنامه بازار  جادی هنگام ا
 است. 

و    ی ابیبازار  یها کانالاگر در مورد   انجام   یدرست  قات یهدف خود تحق  مشتریانخود 
 داد.  دیرا هدر خواه یابیبازار بودجه  تیگرفت و در نها  دینخواه یخوب جی نتا ،دینده

ا  هاهیپا  نیترمهماز    یکی   قاتیتحق است.   مهیب  ی ابیبازار  یها برنامه  جادیدر    خوب 

  ی استراتژ   ،نمایید  برآوردخود را    یابیتا بودجه بازار  کندیمکامل به شما کمک    قاتیتحق
 قات ی و تحق  دیکن  نییو فروش را تع  هاسرنخ اهداف مربوط به    ،دی کن  ریزی برنامهخود را  

  مشتریان هدف خود به    یابیدست  ی برا  ییها کانالاز چه    دی تا بدان  دی انجام ده  یقیعم
 کرد.  دیاستفاده خواه

د مهم  تحق  گرینکته  مورد  بتوان  نیا  ق یدر  است  ممکن  که  را    ندهیآ  جینتا  دیاست 
هنگامدیکن  بینیپیش تحق  ی.  انجام    قاتیکه  را  اساس    ،دی دهیممناسب   هادادهبر 
 ت یدر نها  ،د ینکن  قی. اگر تحق دی شناسیم  ،قراردادن   هدف  یرا برا  بازار  یهامکان  نیبهتر
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گرفته و وقت و پول خود را هدر  خود    حدسیات  ذهنیت و   خود را بر اساس  ماتیتصم
 . د یدهیم

  می که هرگز تصم   م یی گو ی م از نظرات". ما    فراتر   ها داده "   م یی گو ی م   شه ی ما هم  ، ی اب ی در بازار 
فکر    ی ابی بازار  آنچه  اساس  بر  نکن  ، است   مؤثر   د ی کنی مرا  هم د ی اتخاذ  شما    دی با   شه ی . 
  باید   ییکارها چه   ی ابی تا مشخص شود که در بازار   د یکن  وتحلیلتجزیه و    ی را بررس   ها داده 

 . انجام دهید

هرگز    ،است  یابیبرنامه بازار  یکه مسئول اجرا  یابیمتخصص بازار  کی   عنوانبه  ،نیبنابرا
  ی ها تالشتمام  یبرا یاساس تحقیقات پایه و ستون. دیرا فراموش نکن قیتحق تی اهم
  شدت بهشما را    یابیبرنامه بازار  جی نتا  ،دیمرحله را کنار بگذار  نیشما است و اگر ا  یابیبازار

 . ضعیف خواهد شد

 :د یانجام ده از طریق آنها  را    ی ابی بازار   قات یتحق   د یتوان ی م وجود دارد که    ی موارد  نجا یدر ا 

 گوگل یدیدر مورد کلمات کل قیتحق ▪
 بوکفیس غاتیتبل ▪
 یلی می ا یابیبازار  قاتیتحق ▪
 یاجتماع  یهارسانه قیاز طر یابیبازار ▪
 یغاتیتبل یهاکانال ▪
 در بازار سرد تحقیق ▪

 د یکن   ن یی تع   فروش   و   خرید  ی را برا  SMARTاهداف   -  2

برنامه  رشد  دیبتوان  نکه یا  یبرا کن  یابیبازار  بازدهی  مشاهده  را    د ی بتوان   دیبا   ،دیخود 
معقول  دی نی بنش اهداف  در    دیکن  نیی تع  یو  کمک    بلندمدتکه  شما  برا کندیمبه    ی . 
 . دیریهوشمندانه بگ ماتیتصم دی با ،جینتا نیبه بهتر  یابیدست

متمرکز بر   ،یافتنی دست  ،گیری اندازهقابل  ،که خاص   دی ریبگ  یماتی تصم  دیخواهیمشما  
  ، د یکنیم   نییرا تع  یاهداف   نی که چن  یاست. هنگام  یزمان  یتمحدود   دارای  و   جینتا
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  د یخواه  را  خود  وکارکسببر    یشتر یب  مثبت  ریخواهد بود و تأث  ترآسانبه آنها    یابیدست
 . دید

  ی اهداف  ی ساده است. وقت  دیکن  نییرا تع  دستیابیقابلاهداف    دیچرا با   نکهیا  یاصل  لیدل
که    زیادی وجود داردشانس    شهیهم  ،دیکن یم  نییخود تع  مه یب   یابیرا در برنامه بازار

 . دیبه آنها برس ایدکرده نییتع اهدافتان یاز آنچه که برا  ترع یسر متانیشما و ت

نحوه   ،دی ریبگ  یبهتر   جیزمان ممکن نتا  نیترکوتاه و در    دیکار کن  ترع یسر  دیخواهیماگر  
را  یاهداف مهم هستند. هنگامتعیین   با شفافیت کامل   درستیبه  که اهداف خود    و 

تجار   ،مه ی ب  ابیبازار   کی  عنوانبه  ویژهبه  ،د یکنیم   مشخص   دیخود خواه  یبه هدف 
 .دیرس

 ن ییآنها هدف تع  یبرا  د یخواهیمشما وجود دارد که    فعالیت  نهیزم  در  یخاص  یهاحوزه
  گذاری هدف  ،مشتریان راغب به    یابیو دست  یو نگهدار   دیتول  ،فروش متقابل  ی. برادیکن
  ی اجرا   ،شودیم  نییمهم برنامه شما تع   یهابخشهمه    یکه اهداف برا   ی. هنگامدیکن

 . خواهد شد ترساده اریآن بس

 د یر ی حوزه مشاوره بگ   ن ی از کارشناسان ا  -  3

ب  دیتوانیمرا    یادی ز  ی زهایچ متخصصان  بازار  چیه  رای ز  دی اموزیاز    ی برا   یاب یبرنامه 
 . باشندانجام نداده  آن را وجود ندارد که اکثر کارشناسان قبالا   مهیب  ندگانینما

شرکت خاص    کی   با  ا ی   دیکن   یابیکانال خاص بازار  کیدر    دی اگر قصد دار  ،مثالعنوانبه
  اد یز  ،از کارشناسان قبالا آن را امتحان کرده باشد  یکی   نکهیاحتمال ا  ، وارد تعامل شوید

 است. 

.  دیخود بپرس  یابینظر آنها را در مورد برنامه بازار  ،کمک کنندهستند به شما    لی اگر آنها ما
شما    نهیکرد که در وقت و هز   دیکسب خواه   ی ارزشمند  اریبس  بینشآنها    ات یشما از تجرب 

 .دیری بگ یبهتر  ج ینتا کمتر،  تا در زمان  کندیمو به شما کمک   کندیم جویی صرفه

۴

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

در وقت و    ،ساده است؛ با مشورت با متخصصان  میگویمرا    نیمن ا   نکهیا  یاصل  لیدل
غ  دی خواه  یادیز  جوییصرفه  یانرژ  در  که  صورت  ریکرد  روش   این  از  استفاده   با 

 .  ودریمبه هدر  تان انرژیو   تمام وقت وخطا آزمون

 . د یریدرس بگ گرانیاز تجربه د  د یشما با ،مهیب  یابیبازار یایدر دن

بازار  کی اگر   باشد   سودآور  یاب یکانال  استفاده    یمتخصصان  ،وجود داشته  از آن  را که 
که چگونه    دهندیمبه شما نشان    خودتان. کارشناسان و افراد قبل از  کنید  دای پ  ، کنندیم
 . د یموفق خود را توسعه ده یابیبرنامه بازار دیتوانیم

 ی اب ی بودجه بازار   تهیه  -  4

  عنوان بهمناسب    مهی ب  یابیبرنامه بازار  کی  ،بودجه  نیی بدون تع  د یتوانینم  وجه هیچبه
ایجاد  ندهینما اجرا  یبرنامه شما سوخت  ی. بخش مالدیکن   بیمه  باعث   کل   یاست که 

 . شودیم یابی بازار فرایند

را متحمل    ر ی ز   ی اب یبازار   ی هانه یهز که    دهند ی م گزارش    مه یب   ی هاشرکتاز    درصد   66   تا   45
 : اند شده 

  یابیو بازار  یتجار  غاتیتبل ،غات ی)تبل  میمستق یابیبازار  یها نهیهز درصد 66  ▪
 ( میمستق

 یابیدرصد کارکنان بازار 51 ▪
 ی اجتماع یهارسانه یابیبازار  یها نهیهزدرصد  50 ▪
 یاب یبازار وتحلیلتجزیه ی ها نهیهزو   هااشتراکدرصد  48 ▪
 یاب یبازار  قاتی تحق نهیدرصد هز 45 ▪
 یابیآموزش بازار  یها نهیهزدرصد  45 ▪
 سربار  یهانهیهز ریدرصد سا 45 ▪

از    این  یها داده   ی اب یبازار  یبرا  مهیب   یهاشرکت  نهیهز  زانیما درباره م  تحقیقنمودار 
 . است آمدهدستبه
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همه موارد در قالب    یبرا   یکه منابع مال  دیحاصل کن  نانیاطم  ،برنامه خود  جادی هنگام ا
 است.  شده گنجاندهمناسب   به طورشما  مهیب یابیطرح بازار

  ی اتیماهانه عمل  یهانهیهزو    ریمتغ   یها نهی هز  ،ثابت  ی هانهیهزشامل    یمنابع مال  نیا
 . دیکن  ریزیبرنامه  آن نیز بایدمازاد بودجه و نحوه استفاده از   یبرا  .است

است.    مهی ب  ی ابیبرنامه بازار  یهابخش  نیترمهماز    یک ی  ی بندبودجه  ،قاتیجدا از تحق 
  ی ند یفرا  چ یه  ،ستیدر دسترس ن  یکه منابع مال  یاست که زمان  لیدل  نیامر به ا  نیا

 . ابدیادامه  تواندینم

  خوبی به  یکه همه مسائل مال   دیحاصل کن   نانیاطم  دیبا  ،دیدار  خریدوفروشقصد    یوقت
صورت   نیا  ریدر غ  ،دی نکن  ریزیبرنامه  سهم بدهی زیادرا با    یچیز هیچ.  اندشدهمرتب  

در   آس  مدتطوالنیممکن است  اشتباه  بی به شما   ی هامیتاز    ی ار یکه بس  یبرساند. 
  ی ابیو بودجه بازار  کنندیم  نهیاز حد هز  شی که ب  است  نیا  شوندیممرتکب    یابیبازار

 . شودیم آنها تمام 

در   داشتن ثباتو    ،دو سرعت  ک ینه    ،ماراتن است  ک ی  یابیبازار  ،دی داشته باش  ادیبه  
 دوره کوتاه است. کیدر  یابیبازار ی برا  ادیز نهیطول زمان بهتر از هز

وضع در  را  مال  تیخود  نده  یبد  نتا  دیقرار  آس  یابیبازار  ج یوگرنه    ، ندی بیم  ب ی شما 
 . دی هست بندیکرده و به آن پا طراحی  یابیکه بودجه بازار دیمطمئن شو 

 ساختن یک تیم   ی برا  ندگانیاستخدام نما  -  5

  ن ی و همچن  مهیب  ندگانینما  دیخواه یم  ،شودیمشما    یاب یصحبت از برنامه بازار  یوقت
  مربوط به   مختلف  یها نهیزمدر    توانند یمکه    دیرا استخدام کن   ایبازاریابیمتخصصان  

 به شما کمک کنند.   تانبازاریابی  یاستراتژ 

  ش یپبهخوب    هایتیمیهماز    ترع یسرو    ترآسانرا    مه ی ب  یابیبازار  فرایند  چیزهیچ
  فرایندهای در مورد    زی همه چ  ، د یخود دار  میکه افراد مناسب را در ت  ی. هنگامبردینم

 . رودیم  شیفروش شما بدون مشکل پ
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انتخاب    میت  یاعضا   یوقت را  کن   یافراد  دیبا  ،د ی کنیمخود  انتخاب  دارا   د یرا    ی که 
هنگام  فردمنحصربه  ی هاتیقابل خوب  یباشند.  شخص  در    یکه  انتخاب    حوزه  کیرا 

  ن ی. چرا ما ادی انتخاب کن  گرید  حوزه تخصصی  کیرا در    یگر یشخص د  دیبا   ،دی کنیم
بدون    زیهمه چ  دیخوب باش  میت   کی  صاحب  یاست. وقت  روشن  ؟میکنیم  شنهادیرا پ

 . رودیم شی مشکل پ 

  م ی ت  کیکه    میکن یم  شنهادیاما ما پ   ،د یکار نداشته باش  یبرا   یمیشما تهنوز  ممکن است  
نسبت به فروش فردی    میت  کیبا    مهیاست که شانس فروش ب  لیدل   نیبه ا  نی . ادیبساز

  ی دارد. وقتنوجود    ییتنهابه  هافروش  نیانجام ا   امکان  اساساا بسیار باالتر است و گاهی  
معامله    نیا   ادیاحتمال زبه  ،شوید  کینزد  برای انجام معامله  یبه کس  اگر  دی تنها هست

 . دیباش  یکدرجهمتخصص  شما  کی نکهیمگر ا گرفت، دنخواه سر

با  میت انرژ   ن یبهتر  دیشما  از  سرشار  شخص  یباشد.  اجرا  ،تیو    ف ی وظا  یآماده 
میزان  بر    ترع یسر  یحت  ،بسازید را    میت  نیشکل ممکن. اگر بهتر  نیبه بهتر   شدهریزیبرنامه

 گذاشت. دیخواه ریفروش خود تأث

 د ی کن  خود کار   محتوایی منابع    ت یف ی ک   ی رو   - 6

؛  کنند یم  لی تبد  یهستند که فروش بالقوه شما را به مشتر   یشما مواد  محتواییمنابع  
ب  ک ی   عنوانبه  ،نیبنابرا کن  نانیاطم  دیبا  ،مه ی آژانس  محتوا  د یحاصل    یابیبازار  ی که 
  نکه یاز ا  نانی با اطم  د؟ی کار را انجام ده  نی ا  دیتوانیماست. چگونه    نیشما بهتر  ایبیمه

 هستند.  نیبهتر شما مطالبو    محتواها

 ست؟ ی منابع چ   ا ی   محتوا منظور من از 

 سازی ریتصو  یبرا  دی از اسال  دیریبگ   میارائه است. ممکن است تصم  دیمورد اسال  نیاول
استفاده از تصاویر را با    یکه ارائه مفصل  یاست. هنگام  یعال  نهیگز  کی  که  دی استفاده کن

 . دی کنیمجذب  مؤثری به طوررا  مخاطبانتان ذهن   ،د یکنیم پرزنت

  شده چاپاز بروشور    دی توانیم  ، دیارائه استفاده نکن   برای  دی از اسال  دی دار  میاگر تصم  یحت
کن  ادیاستفاده  چاپ  هنگام  کن  نانیاطم  دیبا  ،بروشور  ن ی.    درستی بهکه    دیحاصل 
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شما را جلب کند.    ی احتمال  انی است که توجه مشتر  شده طراحی  یو طور   شده طراحی
ممکن   و برای آنها از لحاظ بصری جذابیت نداشته باشد،اگر توجه آنها را جلب نکند  

 .نتوانید کار فروش را به پایان برسانید  است

  مشتری   جایبه  شما  اگرکه    دیاز خود بپرس   ،دیمنابع خود هست  سازیآمادهدر حال    یوقت
  ن یا  یرا به خود جلب کند. وقت  شماکه توجه    دینی بب  داشتیدرا دوست    یز یچه چ  ، دیبود
 . فرایند مشاوره بیمه را پیش ببرید دیتوانیم بهتر   ،دیکرد درکرا 

همچن مهم  اینسخهشامل    نیمحتوا  مطالب    ی ها امیپ  است.  شما  سایت وبدر    از 
در   اثرگذارنیز از موارد    یاجتماع  یهارسانهدر    ی و همچنین ارائه مطالبلیمای   بازاریابی

محسوب   مشتریان  برای  محتوا  تولید  اشوندیمزمینه  به  کن   ن ی.  چگونه    دیفکر  که 
 ارزش  د ی توانیمبلکه چگونه  ،د یرا جلب کن یتوجه مشتر  تنهانهمحتوا  نیبا ا دیتوانیم

 . دیمحصوالت خود را به آنها آموزش ده  و منافع 

منجر    خود  که  بخشدیمشما را بهبود    یابی بازار  جینتا  ،ارائهبهبود محتوا و منابع  ،  تاا ینها
 .شود می نامهبیمه شتری به فروش ب

 ی و آمادگ   ن ی تمر   -  7

است که اغلب    یز ی چ   ،حالباایناست.    ریزیبرنامهکل    یهابخش  نیترمهماز    یکی  نیا
  ترین نقصبیو    نیبهتر   ،دی داشته باش  مؤثری  ریزیبرنامه  ی. وقتشودمیگرفته    دهیناد

 است.  دهیو نشن دهیقبالا ند کسهیچکه   دیدهیم را ارائه  مشاوره بیمه

 . دیکن نیتمر دیتوانیم تا آنجا که   دیبا  ،دیارائه خود را کامالا آماده کرد یوقت

  ن یا  دیانجام ده  دیساده است. آنچه شما با   یلیخ  نی ا  ؟انجام دهید  اکار ر  نیچطور ا
 دور هم در آن روزها    خود را  میت  ، دیکن  نییتعرا  در هفته    یمشخص  یاست که روزها

 . دیکن  نیرا تمر ارائه نحوهو   دیجمع کن

  ، همه   ،که قبل از فروش  دیحاصل کن  نانیاطم  دیبا  ،مه یب   نده ینما  و   اب یبازار  کی   عنوانبه
در حال ارائه محصوالت و خدمات خود    ی. وقتاندکردهتوافق    دییبگو  دیدر مورد آنچه با
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در نظر مشتری خوب جلوه   عمل نکنند،  هکپارچی  صورتبهشما    می شما و ت  اگر  ،دیهست
 . دیکنینم

  تیمتان شما و    ی . وقتدی انجام ده  زمان  طول  در  د یاست که با  یکار   نیتریاصل  نیتمر
 ی عیو طب  مؤثر  اریبس  صداییهمو    یهمگام  کی  دیتوانیم  ،د یکنیم  نیمداوم تمر  به طور

 . دیدار  ادیبه فروش ز ازین تی موفق یبرا رایمهم است ز نی. ادی کن جادیا

 داشته باشید برنامه ارجاع خوب    ک یبا   -  8

هستند    یمنابع ارجاع   نیشما بهتر  انیاست که مشتر  نیا  دیبدان  دی که با  یاز نکات   یکی
 . دیدر تجارت داشته باش دی توانیمکه 

شما    سایتوبنظرات و تجربیات خود از آژانس بیمه شما را در    یفعل  انیمشتر  کهاین
اما   ،شود  لیبه ارجاع تبد  تواندیم   ،آن را برایتان ارسال کنند   نیآنال  صورتبهبگذارند یا  
همچن  مشتر   ماا ی مستق  دیتوان یم  نیشما  بخواه  یفعل  انیاز  ارجاع  آنها    دی خود  به  و 
 . دی پاداش ده 

  تواند یمشما   یفعل  انیاز مشتر ارجاع افتیدر ،دیهست مهیفروش ب کار اگر در  ،نیبنابرا
 شما باشد.   یابیشروع برنامه بازار  یبرا یاستراتژ  نیبهتر

ارجاع  کی وقت   ایبرنامه  ،برنامه  که  شما را    یگر ید  ی مشتر   ،انیمشتر  یاست    نزد 
است   شتریفروش ب   یبرا   هاراه   نیاز بهتر  یک ی  نی. اکنندیم  افتیدر  یپاداش  ،آورند یم
 . دی کنخود    ایبیمه  وکارکسب  ریرا درگ  بیشتریافراد    شما نیز خواهان این هستید که  رایز

آورده شده    ، ارجاع   ی دادن برا  ان ی پاداش دادن به مشتر   ی ها راه چند نمونه از    نجا یدر ا 
 است: 

  ه یکارت هد ▪
 فات یتخف ▪
 نقد  پول ▪
 گان یرا صورتبه  هانامهبیمه یبررس ایخدمات  ،مشاوره ▪
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شما هستند که    یقبل  انیداور مشتر  دیدارد. شا  یادیز   یای ارجاع مزا  ی هابرنامه  یاجرا
  یها شبکهشما از    ،حالت  نیگفتن دارند. در ا  یبرا  یخوب   یزهایدر مورد شرکت شما چ 

 . دی کنیمخود استفاده  مهیب  یندگیتوسعه نما یبرا گرانی د ارتباطی

به    تان بگیرید، وکارکسب  رشد  یبرا   دیتوانیم است که    یماتیتصم  نیاز بهتر  یکی  نیا
شما    انیمشتر   ،د یکن  غاتیتبل  ای  ی ابیوقت خود را صرف بازار  دیستیکه مجبور ن  لیدل  نیا
 . دیکنیم استفاده  گریشما از شبکه موجود افراد د. دهندیمشما انجام   یکار را برا نیا

از    ی هاشرکت جهان  سراسر  در  برا  یهابرنامهبزرگ  مشتر  یارجاع    بیشتر  انیجذب 
 از آن استفاده کنند.  دیبا ز ین مهی بزرگ ب یهاشرکتو   کنندیم استفاده 

خود در طول زمان و   انیتعداد مشتر  شی با افزا  ،د یکنیم  جادیرا ا  ایبرنامه  ن یچن  یوقت
طر  هایارجاعبه    شتریب  یدسترس   را  ایپیچیده  جینتا  ، آنها  رشدروبه  یها شبکه  قیاز 

 . دی د دیخواه

 د یرا انجام ده   ان یاز مشتر   ی نظرسنج   شه ی هم  - 9

ا  بازاریابی  برنامه  ، مهیب  اب یبازار  کی   عنوانبه بود مگر  نظرات    نکهیشما کامل نخواهد 
 . دیکن لحاظخود  ی ابیو آن را در برنامه بازار دیریرا بپذ گرانید

خود    وکارکسب  یبرا  دیتوانیماست که    یمات یتصم  نی از بهتر  یک یبازخورد    آوری جمع 
ادیریبگ هنگام  مورد خدمات    برایرا    ییهاینظرسنج   ،بازاریابیبرنامه    جادی .  در  افراد 

 . دیارسال کن  و ... اندکرده افت یکه در ای بیمهپوشش   ،شما

نحوه بهبود برنامه    زمینهدر    شما  یاطالعات مناسب برا   آوریجمع   یبرا  یروش خوب  نیا
 است.  یابیبازار

که در   طورهمان  ،است  قیتحق  یبرا  یابزار خوب  زین  ان یاز مشتر  یروند انجام نظرسنج 
 نکته اول گفتم.

است خوبی  ابزار  واقع  دیتوانیم  رایز  نظرسنجی  را    ی احتمال  انیمشتر  ینظرات  خود 
تأث  دیبشنو ضریب  در  ییبسزا  ریکه  اگر    لیتبد  افزایش  داشت.  خواهد  شما  فروش 
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از    دیدار   میتصم بازاریابی،قبل  تحقیقات    ن یبهتر  د یتوانینم  ، دی نکن  ینظرسنج   اتمام 
 . د یبه دست آور شتری فروش ب یاطالعات ممکن را برا 

مورد  دیبا   ،مه ی ب  ابیبازار  کی   عنوانبه هوشمند   بازاریابی   فرایندهای  اجرای  در  خود 
چرا بازخورد    ،شودیم   مشتریان  خرید  مانع   یز یچه چ  دی حدس بزن  نکهی ا  جایبه.  دی باش

 ؟ دیکنینم  افتیدررا در مورد آنها  یواقع

نظرسنج  مشتر  یافزودن  بازار  انیاز  برنامه  کمک    یابیبه  آن  بهبود  به  و    کندیم شما 
 . ردیگ یم یبهتر  جینتا مرورزمان به

 د یرا فراموش نکن   ی اجتماع  ی هارسانه هرگز قدرت    -  10

  ی هارسانهاست. حضور    حضور خود را اثبات کردهاست که    ایپدیده  یاجتماع  یهارسانه
 است.  دهی و مشاغل افراد را بهبود بخش  یزندگ ،ارتباط یبا سهولت برقرار   یاجتماع

  ی . هنگام دیاستفاده کن  مؤثر  به طور  یاجتماع  یهارسانهاز    دیبا  ،مه یب  ندهینما   عنوانبه
گ  مورداستفاده  هارسانهاین    درستیبهکه   مهم  توانندیم   ،دنریقرار  برنامه    یبخش  از 
 . کنند یم کمک  هانامهبیمه شترید که به شما در فروش ب ن شما باش یابیبازار

تبل  دیانجام ده  دیتوانیمکه    ی کار   نیاول از   یسع  اگراست.    بوکفیس  غاتیاستفاده 
مخاطبان    دیکن کنید خود    ایدئالبه  پیدا  بهتر   ،دسترسی  هستند.   هاسرنخ   نیآنها 

  . د یسال بفروش  40  یباال   یرا به مرد  یدرمان  مه ی ب  دیکنیم  یکه سع  دیرا تصور کن  ییویسنار
 ن یآنال  صورتبهاو را    راحتیبه  دی توانیم  ،دی او باش  حضور فیزیکی  به دنبال  نکهیا  جایبه

 ل یوسا  نی ترمطمئنو    نیترع یسر  ،نیترمنی ا  ،ترینعیببیاز    یکی  نی. ادیهدف قرار ده
 به مخاطبان است. یدسترس یبرا

 نیآنال  صورتبه  دیتوانیماست که    ایبیمه  غات یتبل  قراردادننمونه از هدف    کیتنها    نیا
 . دی انجام ده ی اجتماع یها شبکهبا 

  ارسال از    دیتوانیم   ،د یشروع کن  را  یاجتماع  یهارسانهدر    یابیبازار   دیبتوان  نکهیا  یبرا
کن  یاجتماع  یهارسانهدر    گانیرا  یهاپست در  و    دی استفاده  ارزشمند  محتواهای 

 یا اینستاگرام خود منتشر نمایید.  سایتوب
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 نتیجه گیری

  ی ها گامو برداشتن    ادیز  ریزیبرنامهبه    ازین  مهیب  ندهینما  عنوانبهورود به بازار فروش  
  شه یهم  ، دی داشته باش  بانیپشت  از لحاظ  برنامه خوب با اقدامات الزم  کی  یالزم دارد. وقت

 گرفت.  دیرا خواه جینتا نیبهتر

ا  م یدواری ام کرده  نیاز  استفاده  بهتر   باشید  اطالعات  بازار  نیو  که    ایبیمه  یابیبرنامه 
 . دیکن جاد ی را ا دیاجرا کن  دیجد انیجذب مشتر یبرا دیتوانیم

  جاد ی، ا  SMARTاهداف    نییتع  ،ی ابیبازار  یهاکانالدر مورد    قی تحق  یصرف وقت برا
بازار سازگار   یساز میت   ،یابیبودجه  بازار  یو  برنامه  برا   ی مثبت  جینتا  ،خود  یاب یبا    ی را 

 شما به دنبال خواهد داشت.  مهیب  یندگینما

شو مشتر   دیمطمئن  ارجاع  برنامه  مشتر   ،ایدکرده  سازی پیادهرا    یکه  را    یبازخورد 
 ن ی به بهتر  یابیدست  ی خود برا  ی ابیبازار  یندها ی کرده و همواره به بهبود فرا  آوریجمع 

 . دیادامه ده جینتا

 منبع: 

leadsurance.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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