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 عمر  مه ی ب   غات ی تبل   ی راهنما 
 مقدمه 

تبل   تی موفق  ی برا  م   مه یب   غات ی در  تالش  ا   د؟ ی کنی عمر  نگاه   ن ی در  به    ی مقاله،  گذرا 
 . می انداز ی عمر م   مهیب   غات ی تبل   ی هاروش   ن ی تر موفق 

است  هاشرکتاکثر    یبرا   غاتیتبل برا  ،مهم    ، ندگان ینما  ایعمر    مهی ب  یهاشرکت  یاما 
 مهم است.  اریبس ت ی موفق یشما برا  مورداستفاده ی ابیبازار یها یاستراتژ 

 است؟   گونهاین چرا  

. بیمه ارائه  شودینم  ی تلق  ونقلحمل  ایمسکن    ،کاال مانند غذا  ک ی  عنوانبهعمر    مهیب
  شده عرضهکه به بازار  را    یعمر   مهی محصوالت ب  دیبا  کنندگانمصرف  یک خدمت است و 

 آنها را درک کنند.  یا یو مزا نندیتا در مورد آنها آموزش بب را سفارش دهند

  از ین  انیمشتر  ،پوشاک  ای  ییمواد غذا  یهافروشگاهاز محصوالت مانند    یار ی بس  برای
دارند و    از یبقا به لباس و غذا ن  یبرآورده شود. آنها برا  دیدارند که با  یو جسم  یفور 
 . شودمیمحسوب   مشتریان ی از زندگ یعاد  یبخش ها نهیهز نی ا ،نیبنابرا

 . ستین یابیبه بازار  یاز یخوردن غذا ن ای لباس  دنی به پوش یکس  متقاعدکردن یبرا

  ن ی بنابرا  ،میریبم   زودیبه  میاز ما قصد دار  ی اما تعداد کم ،مهم است  اریبس  زی عمر ن  مهیب
را ترک   زانمانیعز  ،که چگونه در صورت مرگ زودهنگام  میفکر کن  نیبه ا  می ندار  لیتما

 کرد.  میخواه

  برای خرید آن تصمیم بگیرند   تنهایی بهشما    انیکه مشتر  ستین  ی خدمات  بیمه عمر جزو 
عمر   مهیب   غات یو تبل  یابیبا بازار  ،نیبنابرا؛  برای نحوه تهیه آن تحقیق و جستجو کنند و  

 د.رک  یادآور یبه مردم  دائما  باید لزوم و اهمیت تهیه چنین محصولی را 

عمر ارائه   مه ی ب  غاتیکمک به شما در شروع تبل  یبرا  ع یسر  یراهنما   کیما    ،این مقالهدر  
 . میدهیم
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 فهرست مطالب 

 دارد؟ ییایعمر چه مزا مهی ب غاتیتبل .1
 عمر  مهی ب غاتیانجام تبل نحوه .2
 دیریخود را در نظر بگ یاب یبازار یهاتیمحدود: مطابقت .3
 نش ی و ب  قیتحق .4
 اهداف نییتع .5
 محتوا  یاستراتژ  جادیا .6
 محتوا جادیا .7
 ی اب یبازار می تقو جادیا .8
 عیتوز  یهاکانال ییشناسا .9
 د یکن ع یخود را توز مطالب .10
 ی لیمی ا یابیبازار ▪
 ی اجتماع یهارسانه ▪
 یمحل غاتیتبل ▪
 یغاتیتبل یو تابلوها بنرها ▪
 م یبروشور و پست مستق ع یتوز ▪
 تعامل  ▪

 دارد؟   یی ا یعمر چه مزا   مه ی ب  غات ی تبل   - 1

یک و چه    دی کار کن   یچه در شرکت  ، سودمند است  اریبس  درهرصورت  عمر  مهی ب  غاتیتبل
 . دیمستقل باش  هندینما

 : م ی انداز ی م عمر    مه ی ب  غات ی تبل   یاصل  ی ا یاز مزا  ی به برخ   ع ی سر   ی نگاه   نجا ی در ا 

 شانیهاخانوادهتا از آنها و    کندیم  ی ادآور ی  انی خدمات ارزشمند را به مشتر  نیا ▪
 محافظت شود

  روز بهرا    آن  یها پوششو    خود  نامهبیمهکه    کندیم  یادآور ی  یفعل  انیمشتر  به ▪
 کنند 
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 کند یم آسان   انیمشتر یشرکت شما را برا ایبا شما  تماس ▪
 رقبا انتخاب کند  جای بهتا شما را  کندیم کمک   یمنظم به مشتر  غاتیتبل ▪
 دهدیم شیرا افزا  شما برند  ی ازعموم شناخت ▪
آموزش  تواندیمشما    غاتیتبل ▪ مشتر  یارزشمند   یابزار  تا  مورد   انیباشد  در 

 کسب کنند  یشتر یشما اطالعات ب یها بسته ایمحصوالت 
شما مطلع   د یجد  یهابسته  ایاز محصوالت    توانند یمو بالقوه    یقبل  انیمشتر ▪

 شوند
عاد   یانمشتر  دادهگاهیپا ▪ محدوده  از  خارج  را  گسترش   ات یعمل  یخود  خود 

 خواهید داد

را    هیموارد اول  فقط  باال   ستیدارد اما ل  زین  ی گر ید  یایعمر مزا   مهی محصوالت ب   غاتیتبل
 . دهدیمپوشش 

 عمر   مه ی ب  غاتی نحوه انجام تبل   -  2

 است.  تردهی چ یپ  یکم یکیز یمحصول ف   کی غاتی با تبل سهیدر مقا ایبیمه غاتیتبل

که مردم را وادار   ستی ن  ایسادهکار    نیو ا  ،حرف شما را قبول کنند  دیشما با  انیمشتر
مطالب   خواندن  که  موضوع  بهباتوجهمخصوصا     ،د یکن  کنندهخستهبه    با   معموال  اتی 

 . دارند سروکاری و مرگ مار یب

محصوالت و    یابیبازار   یو استفاده از آن برا   یآموزش  ی محتوا  جادی با ا  ،لیدل  نیبه هم
خود خواه  جینتا  ن یبهتر  ،خدمات  ا  گرفت.   دیرا  بر  بازار  ،نیعالوه  از  استفاده    ی ابیبا 

 . به دست آورید خود   غاتیتبل برایرا  یشتر ی ب لیتبد نرخ دیتوانیم  ییدئویو 

بهتر   ی برخ  مقاله ما   این   در با   ی اقدامات   ن ی از  تبل  د یرا که  انجام    مه ی ب  غاتی هنگام  عمر 
 . ایم کرده ذکر   ، دی ده

 د ی ر ی خود را در نظر بگ ی اب یبازار   ی هات یمحدود مطابقت:  -  3

  ، محصوالت خود   غی. هنگام تبل د یآشنا باش  نیقوان  تی با رعا  دیبا  ،مه ی ب  ندهینما   عنوانبه
 . دیکن ت یرا رعا یتجار  برندو  یابیبازار ن یقوان دیبا
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انطباق شرکت    یهادستورالعمل ،محتوایی. مطلبمهم است که قبل از ارسال هر    اریبس
 . دیکن ی( را بررسادارات دولتیخود )و هرگونه دستورالعمل مربوط به 

با  ییزهایهمه چ  ، غاتیتبل  یقبل از شروع به کار رو  درباره محصوالت خود و   دیرا که 
 . دی اموزیب ، دی بدان یطراح طیشرا

را که ممکن است الزم باشد    یخاص   ریتصاو   ایمانند لوگوها    ییهاجنبه  توانندیم  نیقوان
بازار سا  ی ابیدر  و  کن  ریمحتوا  استفاده  شوند.    ،د یموارد  هنگام    ایشامل  است  ممکن 

 . دیکن ان یرا ب یعبارات خاص ا یکلمات  دینتوان یمحصوالت خاص یابیبازار

  ی ها پستو    هاطرحدر مورد    یشتر ی ب  یاز آزاد  دیتوانیم ،دیخود را دار  مهیاگر شرکت ب 
شو  یغاتیتبل امادیبرخوردار  ا  ،.  هم  که    یخوب  دهی هنوز    ، ی تجار   برند   خاطربهاست 

 .د ی محدود کن یخاص ریتصو ای ظاهربهخود را  یهاطرح

 نش ی و ب  ق ی تحق -  4

 . دیکن  قیخود تحق انیدرباره محصول و مشتر ،یاب یمهم است که قبل از شروع بازار

  یعمر را مورد بررس   مهی ب  غات ی تبل   تحقیقات برای  شروع   ی از موارد مهم برا  یبرخ   نجا یدر ا 
 : م ی ده ی م قرار  

 کنند یم غیشما تبل یاز رقبا کیکدام  دیابیدر ▪
بهتر  در ▪ کل  نیمورد  تحق  یهانی کمپدر    مورداستفاده  ید یکلمات  و    قیخود 

 د یکن وتحلیلتجزیه
 د یبه بازار را انجام ده یو دسترس یفعل سایتوب کی تراف  وتحلیلتجزیه ▪
 د یکن وتحلیلتجزیههدف خود را  مخاطبان ▪
بهتر  در ▪ تا   غاتیتبل  یبرا  یاجتماع  یهارسانه  یهاکانال  نیمورد  کنید  تحقیق 

را جلب  خود    موردنظرمخاطبان    و بتوانید توجه  بوده  دیدر دسترس باش  همیشه
 کنید 

 د ی برآورد کن دیکن غیمحصوالت خود را در آن تبل دیتوانیمرا که  یبازار  اندازه ▪
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 د یتوانیممناسب    وتحلیلتجزیهبا    رایمهم است ز  اریبس  غاتیقبل از شروع تبل  قیتحق
 .ریخ ایهستند  و ارزشمند شما مهم ندهیآ ی غاتیتبل یها یاستراتژ  ایآ دی نیبب

 اهداف  ن یی تع   -  5

وقت آن است که   ،شرکت شما چگونه است  یفعل  تی که وضع  د یپس از آنکه آموخت 
 . دیکن نیی خود تع وکارکسب یرا برا  یدیاهداف جد 

 : د یبرس   ی ابی به چه اهداف بازار  آینده سال    ، ماه   ، هفته  ک یدر    د ی خواهی مکه    د ی ابیدر 

شما و    یغاتیتبل  نیکمپ  نیاول  یاجرا  تواندیم  ایهفتهیکهدف    ،مثالعنوانبه ▪
 باشد. وتحلیلتجزیه یبرا  هاداده  آوریجمع 

تنظ   ماههیک  هدف ▪ است  بر   یغاتیتبل  یهانی کمپ   سازیبهینهو    میممکن  شما 
 هفته اول شما باشد.  یهادادهاساس 

مشترتعداد    Xتعداد    آوردندستبه  تواندیم  سالهیکهدف    ،سرانجام ▪   ان یاز 
 باشد.  اموت  X یغات یبا بودجه تبل دیجد

ا   دنیرس  یبرا   دیتوانیم  ،اهداف مناسب  تعیین  با ب  نیبه  و    دیتالش کن  شتریاهداف 
 دارند.  یشتر یبه توجه ب ازین هاحوزهکه کدام  دیدانیم

 محتوا   ی استراتژ   جاد ی ا   - 6

و    یاجتماع  یهارسانهدر  باید  را    ییداد که چه نوع محتوا  صیتشخ  توانینم  شهیهم
خود را    یی محتوا  ریزیبرنامه  دی با  ،مرحله  نی. در ادیبه اشتراک بگذار   خود  سایتوب

 .د ی شروع کن

ا   نی اول  کن   ن ی قدم  مشخص  که  نوع    د یاست  محتوا   دی خواه ی م   ای نتیجه چه  ی  از 
 : د ی کن   افت یدر   ، تولیدشده

 های قولنقل  د؟ی را ارتقا ده  خود  برند  از  شناخت  فقط  سادگیبه  دیخواهیم  ایآ ▪
 شروع است.  یبرا یعال یشما راه یبا لوگو  بایز ریتصاو  ایجذاب 
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به اشتراک گذاشتن به    ی برا   د؟ یرا روانه بازار کن  یدی محصول جد  دیخواهیم  ایآ ▪
 در   ویدئو   کی  همچنین  .دیدار  از ین  کینفوگراف یا  ای  یاطالعات  ی بروشورها

YouTube باشد.  دیمحصوالت جد یمعرف  یبرا  دیمف اریابزار بس کی  تواندیم 
به شما    تواندیم   یبصر   غاتیتبل  د؟یرا آموزش ده   هدف خود  بازار  دیخواهیم  ایآ ▪

 عمر به مردم کمک کند.  مهیب  تیدر آموزش اهم

محتوا بگذار  دیخواهیمکه    یینوع  اشتراک  اصل  ای  دیبه  تأث  غاتیتبل  یهدف   ر ی شما 
 شما خواهد داشت. موردنظر یمحتواساختن در   ییبسزا

 محتوا   جاد ی ا  -  7

 .د ی کن جادیا ، ایدکرده ییرا که در مرحله قبل شناسا ییمحتوا دی با ،مرحله نیدر ا

 ی ها یآگه  جادی محتوا است. ا  جادیا  تالی ج ی د  یابیبازار  یهابخش  نیترسختاز    یکی
شته باشند  دا  ایحرفه  ی که ظاهر   یاجتماع  یهارسانه  ی هاپستو    تیزیکارت و   ، بندهیفر

 . ستیچندان آسان ن

داشته  در نظر    ایدکردهکه تازه شروع به کار    ایمرحلهرا در    کیطراح گراف   کیاستخدام  
مانند    یاب یمختلف بازار  یابزارها  یبصر   یهاجنبهبه    تواندیمشما    کی. طراح گراف باشید
 کمک کند.   رهیو غ  تی زیو   یهاکارت  ،خبرنامه  یهاقالب  ،یغاتیتبل  یهاقالب  ، بنرها  ،لوگو

ا  برخ   ی اجمال   ی نگاه   نجا ی در  بازار   ن ی تر مهم از    ی به  ن   ی اب یموارد  آن  به    ،د یدار   از ی که 
 : م ی انداز ی م

 یکارت بازرگان ▪
 شما  وکارکسب یلوگو ▪
 بنرو  بروشور ▪
 )پرزنت( و ارائه کی نفوگرافیا ▪
 ویدئو  ▪
 یمورد مطالعات ▪
 وبالگ  یهاپست ▪
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 ی کی الکترون یها کتاب ▪
 ی اجتماع یهارسانه  غاتیتبل ای  و  هاپست ▪
 خبرنامه /ل یمیا ▪
 ها پادکست ▪
 ها عکس ▪
 جوایز ▪

ط  شهیهم در  است  محتوا    ایگسترده  فیبهتر  انواع  انواع دی کن  گذاریسرمایهاز  با   .
 . دیکن  دایپ یدسترس یشتر یبالقوه ب انیبه مشتر دیتوان یم ،مختلف محتوا

 ی ابیبازار   م ی تقو   جاد ی ا  -  8

تبل  یهاقسمتاز    گر ید  یکی تبل  طراحی  ، غاتیمشکل  است.    یغاتیبرنامه  مناسب 
  کننده منحرف  اریبس  تواندیم  یاجتماع  یهارسانه  و   هاتیسادر    ی ابیبازار  ،مثالعنوانبه

ارسال   به  و سپس   دیکن  یاجتماع  یهارسانهدر    پست  کیباشد. ممکن است شروع 
تماشا  نیچند صرف  را  خود  وقت  دیگران    داری خنده  ی دئوهایو   ی ساعت  توسط  که 

شده   ا دیکنبارگذاری  حفظ    تواندیم  لیستچک  ای  ی ابیبازار  می تقو  جادی.  در  شما  به 
 کمک کند.  تعیین مهلت زمانی وسیلهبهتان تمرکز

ممکن است    ،د یبدان  نکهی آسان است. قبل از ا  اریمحتوا بس  ع یتوز  کردن فراموش  نیهمچن
در وبالگ    ی دی مقاله جد  چیبدون ه   ای  یاجتماع  ایرسانهپست    کی ماه کامل بدون    کی

محصوالت خود و    ی ابیبازار  یرا برا   یادیز  یهافرصت  ،کار  نیشده باشد. با ا  یشما سپر 
 . دیدهیم از دست   د یدج انیجذب مشتر

خود به طور   غاتیتبل  گذاریاشتراکدر هنگام ارسال و به    توانیدمی  ،یابیبازار  میبا تقو
به شما امکان    نیهمچن  یابیبازار  یها برنامهو    هامیتقو.  دیمنظم طبق برنامه عمل کن

محصوالت    دینی بب  دهدیم و    رندیگ یمقرار    موردتوجه  یکاف  اندازهبهخدمات    ای کدام 
 دارند.  یشتر ی ب کزبه تمر  از ین هاکدام
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  ی ها جنبهدر    تواندیم در دسترس است که    یو پول  گانی را  یابیبازار  میتقو  سیده ها سرو 
 . دیکن ی را ط یمیقد  یکاغذ ری مس دیتوانیم شهیهم  ،ایتجارت شما ادغام شود.  گرید

ا  برخ   ی اجمال   ی نگاه  نجا یدر  موارد  ی به  تقو   توانید می که    ی از  کن  م ی در  وارد    ، دی خود 
 : ایم کرده 

 ماهانه  یها خبرنامه ▪
 وبالگ یهفتگ  یهاپست ▪
 ی اجتماع یها شبکهروزانه در   یهاپست ▪
 ی اجتماع یها شبکهدر   یپست هفتگ  شیافزا ▪
 شما   یماهانه در روزنامه محل غاتیتبل ▪
 YouTube در ویدئو  ماهانهو ارسال  جادیا ▪
 بروشور هر سه ماه  ع ی و توز چاپ ▪
 ییویراد غاتیتبل ایماهانه  یها پادکست ▪
 ی دائم  یغاتیتبل یو تابلوها بنرها ▪

  پر و شلوغ   حد  از  بیشخود را    میتقو  ،دیکن یمشروع به کار    بارنیاول  یکه برا  یهنگام
مستمر    تبه صور  لیو   ،دیباش  گیرآسانخود    محتوای  . بهتر است در برنامه انتشارد ینکن

دهید انجام  را  کارها  هماین  زمان    دیتوان یم  شهی .  طول  در  را  محتوا  انتشار  دفعات 
 . دیده   شیافزا

 ع ی توز   یها کانال   یی شناسا   - 9

  ی ها کانالبسترها و    نیمهم است که بهتر  ،خود   غاتیتبل  گذاریاشتراکقبل از شروع به  
 . د یکن ییرا شناسا گذاریاشتراک

  د ی کن  تهیهرا    یخاص  یها پست  دیخواهیماگر    خصوصبه  ،گران باشد   تواندیم   یابیبازار
  گذاری سرمایهخدمات شما    ایاحتمال را دارد که در شرکت    نیشتری برسد که ب  ی تا به افراد

است و   برزمانبا کیفیتی مناسب    هاکانالارسال پست در انواع مختلف    نیکنند. همچن 
 کشد. ب  ممکن است طول
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  ی ها کانال  نیترمحبوبو    نیترموفقبهتر است بر    ،نهیدر وقت و هز  جوییصرفه  یبرا
استفاده    موردنظر  انیکه مشتر  ییهاکانال  ویژهبهو    ع یتوز آنها  از  تمرکز    ،کنندیمشما 
 . دیکن

 : م ی انداز ی م مختلف  تبلیغاتی   ی هاکانال به    ع ی سر   ی نگاه   نجا ی در ا 

 ( د یقرار ده Gmailرا در  غاتیتبل  دیتوانیم ، )بله  لیمیا ▪
 بوکفیس غاتیتبل ▪
 Pinterest غاتیتبل ▪
 ترییتو  غاتیتبل ▪
 نستاگرام ی ا غاتیتبل ▪
 YouTube غاتیتبل ▪
 LinkedIn غاتیتبل ▪
 یمحل  ییویراد یها ستگاهیا ▪
 ها روزنامه ای و  یپست یها صندوق قیبرگه از طر پخش ▪
 کنار جاده یغاتیتبل یو تابلوها بنرها ▪

  ی در روزنامه محل  غاتیمهم است. تبل  ع یتوز   یهاکانال  نیا  یدر مورد اثربخش  قیتحق
  . باشد   یعال  شما  یتجار   معروفیت بیشتر برندو به    یبه افراد محل  ی ابیدست  یبرا   تواندیم

هستند.    گرانیاز د  ترموفق  اریبس   زین  یاجتماع  یهارسانه  یهاگروه  ای  هاکانالاز    یبرخ
در صنعت شما   ی تجار   غات یممکن است در تبل  LinkedInو    بوکفیس  ،مثالعنوانبه

 باشند.  ترموفق  نستاگرامیو ا ترییبا تو  سهیدر مقا

ی که به دست  ج ینتا  بر اساسو    دی کن  قیتحق  کنندیمشما استفاده    انیدرباره آنچه مشتر
 ایارسال    یبرا  هازمان  نیدر مورد بهتر  دیبا   نی. همچندیخود را بساز  غاتیتبل  دیآوریم
 . دی کن قیخود تحق غاتیتبل گذاریاشتراکبه 

 د یکن   ع ی خود را توز   حتوایم  -  10
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  ، شد   جادی شما ا یو محتوا  دیرا مشخص کرد غاتیتبل  یبرا  هامکان نیکه بهتر یهنگام
 است.  محتوا زمان شروع انتشار

خود   غاتیتبل  دیبا  همچنین   اما شما  ،مهم است  اریبس  ت یموفق   یبرا  محتوا  انتشار منظم
 نکند.  تیشما را اذ یفالوورها درنهایت آنها ازحدبیشتکرار   تا داریدنگهرا محدود 

طر  یاب یبازار  ،مثالعنوانبه از  ا   تواندیم  ،لیم یا  قیروزانه  را    لیمیآدرس  شما  شرکت 
 اسپم نشان دهد.  لیم ی ا عنوانبه

  بند یمعقول را انتخاب کرده و به آن پامحتوای  که برنامه انتشار    دی داشته باش   ادیفقط به  
در اوایل کار که    خصوصبه  مهم است  اریشما بس  ت یموفق  یبودن برا   قدم ثابت  .دی باش

  شوند یمو تبدیل به مشتری    کنندیمکه این تبلیغات را نگاه    ییهاسرنخ نرخ تبدیل  
 بسیار پایین است. 

  نجایدر ا  .ستین  بهتریناست اما هنوز    خوب  که   دیبرنامه انتشار را مشخص کن  دی شما با
 : کندیمچند نکته خوب وجود دارد که به شما در شروع کار کمک 

 ی )ایمیل مارکتینگ( ل ی م ی ا  ی اب ی بازار   - 1  –  10

معامله    کی که    دیارسال کن  لیمیا  یو فقط زمان  دیماهانه را به اشتراک بگذار  یها خبرنامه
 از آن مطلع باشند.  دیبا  انیبزرگ وجود داشته باشد که مشتر غاتیتبل  ای دیجد

 ی اجتماع   ی هارسانه   - 2  –  10

شما فقط مربوط به شرکت    یها پست  دیروزانه مهم هستند اما اجازه نده   یهاپست
 ی و اخبار محل  قیحقا  ، اطالعات مهم  ،هاقولنقلشما باشد. مخلوط کردن مطالب شما با  

عال  کی با مخاطبان و جلوگ  قیتشو  یبرا  یراه    ی ها حسابشدن  از کننده    یر ی تعامل 
 است.  یاجتماع یهارسانه

 است:   آمده  مثال   کی   نجا ی در ا 

 یابیبازار  ،معامالت شرکت  ،که شامل بروشور  یتجار   یهاپست  -بار در هفته    3  -  2 ▪
 شما است   یاطالعات تجار   ایمحصول 
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 های قولنقل  ،روز خوش  هایقولنقل  ،یزشیانگ  هایقولنقل  -بار در هفته    2  -  1 ▪
 بخشالهام یمحتوا  ای ،مربوط به شرکت شما 

 عمر  مهیعمر مانند اخبار ب  مهیدر مورد ب یاطالعات کل -بار در ماه  2 - 1 ▪

 ی محل   غات ی تبل   -  3 –  10

  تواند یم  ی ابیدارد. بازار  یبه بودجه شما بستگ  ویراد  ای روزنامه    در  غاتیتبل  تعداد و تکرار
. اگر  دیهست  یاجتماع  یهارسانهپست در    ش یاگر در حال افزا  خصوص به  ، گران باشد

ماه    بار یکفقط   ده  غیتبل  کی  دیتوانیمدر  انجام  زمان  ،دیکوچک  برنامه   که  یتا    با 
 خوب است. اری بس ،باشدشما سازگار  یاجتماع یهارسانه یابیبازار

 ی غات ی تبل   ی بنرها و تابلوها  - 4  –  10

انجام    یمدت طوالن   یبرا  توانندیم  رایهستند ز  ای هوشمندانه  یها گذاریسرمایه  هااین
ب   ،دیدارمشخص    یکیزیف   فضای   کیشوند. اگر   تا   دیو بنر بزرگ نصب کن  لبوردی چند 

 ی غات یتبل  ی ابزارها  عنوانبه  هااین.  دهدیم انجام    یشما چه کار   یمشخص شود فضا 
 ندارند.  مدتطوالنی یها نهیهز شهیکه هم کنندمیعمل  یدائم

 م ی بروشور و پست مستق   ع ی توز   - 5  - 10

  ی هاکانال  نی(. بهتر است است ین   ایدئال  زیستمحیط  یگران است )و احتماال  برا   ، چاپ
 . دی بزرگ رزرو کن  غاتیموارد خاص مانند تبل یرا برا  ع یتوز

برا   میمستق  نامهبیمهدرخواست    یها نامه  دیتوانیم   نیهمچن مشتر  یرا   ان یآموزش 
 . دیارسال کن هاسرنخ لیو تبد  یاحتمال

 تعامل   –  6  - 1

  ی تا با شما ارتباط اجتماع   دیکن  قیمخاطبان خود را تشو  دیکن  یسع  دیشما با  ،درنهایت
ا کنند.  در  ک ی"ال  کیاز    تواندیم  نیبرقرار  تا    بوکفیس" ساده  درخواست   ک یگرفته 

  ان یبه مشتر  سرعتبهمهم است که    اریبس  باشد.   لیمیا   نیکمپ  کیکامل پس از    قولنقل
 هستند. یارزشمند انیتا آنها بدانند که آنها مشتر میپاسخ ده ریدرگ
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 نتیجه گیری

  ی برا   ییچه راهکارها  دی ابیکه در  یکه از ابتدا کامل باشد. تا زمان  ستین  یز ی چ  غاتیتبل
موفق  یابیدست است   ت ی به  که    یاد یز  هایحلراه  ،بهتر  دارد  را    دی توانیموجود  آنها 

 . دی کن  امتحان

 منبع: 

leadsurance.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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