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ارزش    ی اب ی بازار   ی استراتژ   ک ی ارزش: چرا به    ی اب ی بازار 
 د؟ ی دار   از ی افزوده ن 

 مقدمه 

 د ی با  هاسازمانو    وکارهاکسباست و    رییبه طور مداوم در حال تغ  یجهان   یابیصحنه بازار 
، همسو کردن حالبااینهمراه باشند.    ،شرفت ی پ   یدر حال تحول برا   شهیهم  ی با روندها

در مورد هدف قرار دادن   یشگیهم  از ین  کیو منحصر به فردشان،    یها با ارزش ذاتشرکت
 . شودیمارزش وارد عمل  ی ابیکه بازار  نجاستیاست. ا کتشر  کی آل دهیا  یمشتر 

از   ی ا مجموعه یخود را بر رو   یابیو بازار یبرندساز   یها یها استراتژ شرکت  شتر،ی و ب  شتریب
کمک به    یبرا  یفرد   به   که به طور منحصر  کنند یخاص استوار م  جینتا  ایها  باورها، چالش
ساخته شده   ، ارزش  ارائهارتباط که بر اساس    نی ها قرار دارند. اغلبه بر آن  یبرا   مشتریانشان

  ک ی فراتر از آنچه    اریاست که بس   و خارج از شرکت  رونیمتمرکز بر ب  یاستراتژ   کی است،  
سود و    نیکه باالتر   فرایندی است  یارزش  یاب ی. بازارردیگ یدر برمرا    فروشدیم  کسب و کار

 . کندیم دیتول ،ارائه دهنده  هم برای و داریخر یبراهم  را ممکن اعتبار

آن   توانندیم و    کنندیمخود را درک    انیمشتر  یازهایکه ن  است  ییهاشرکتموفقیت از آن  
 مشتریانشان کمک به    یبرا  توانندیمکه    یمنحصر به فرد   یو ارزش اقتصاد   ایمزا  نیازها را با
  غات یترفندها و تبل  غات،یتبل  قیاز طر  یاز فروش تهاجم  دارانیگره بزنند. خر  ، ارائه دهند 
 ( چالشی ad blindness)"  یغاتی تبل  ی"کور   مبارزه با  طالح. به اص اندشدهخسته    ناخواسته،

در   خالقانهو    دیجد  یکردهایبا تفکر خارج از چارچوب و انتخاب رو   د یبا  ابانیاست که بازار
 بر آن غلبه کنند. یسنت ی ابیبازار یها کیتاکت

 

 

1

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ی اب ی ارزش در بازار  ف ی تعر 

بر اساس تجربه آنها درک   انیتوسط مشتر  رایمشکل است ز  یکم  یابیارزش در بازار  فیتعر
 د یخر ندیفرامبهم نسبت به  یکردی رو  انی. مشترستین فیقابل تعر داری. رفتار خرشودیم

 آورند یمکه با استفاده از برند به دست    ییایبر حسب مزا  انیخود دارند. ارزش توسط مشتر
که از هر کدام به   ییایمشابه را بسته به مزا  یبرندها  یهانهی هز  انیشتر . م شودیم یابیارز

 است.   از ین یارضا ی ابیارزش در بازار ی. مفهوم اساسکنند یم سهی ، مقاآورندیمدست 

با منافع حاصل تقس  یارزش درک شده مشتر  بنابرانهیبر هز  میبرابر است  ارزش =   ،نی؛ 
شامل   ها نهیو هز  یو عاطف  ی عملکرد  یا یشامل مزا  ا یکه مزا  دی. لطفًا درک کننهیمنافع / هز 

 ره یو غ   یذهن  یابیارز  ی ها نهیو هز  یانرژ   یهانهیهز  ،یزمان   یهانهیهز  ،یپول  یها نهیهز
ارزش   مفهوم  مشتر  دراست.  نم  انیذهن  زمان ماندیثابت  از  تغ  ی.  زمان    کند یم  رییبه 

 . (منبع )

 ست؟ ی ارزش چ   ی ابی بازار یا    ارزش محور   ی ابی بازار 

است و    یکه ارزش افزوده رکن اصل  یدوران  ، است  یدیدر حال ورود به عصر جد   یابیبازار
معنادار و   یهانیکمپتالش کنند تا    دیبا  ابانیهستند. بازار   تیدر اولو  شهیهم  انیمشتر

شرکت تمرکز خود را از صحبت کردن در مورد   کیکنند که در آن    جاد یا  یدیمف   غاتیتبل
خود تمرکز کند. قدرت    انیمشتر  ی ازهایو ن  ها خواستهبر    ضدهد و در عو  رییخودش تغ

 منحصر  ییتوانا  گره زدنمصرف کننده و    ی ازهای قرار دادن ن  ت یارزش افزوده در اولو  یابیبازار
 از طریق   مشتریاناست که    یارزش  دریافت  و   مشتریاندرد    کاهش  یفرد راه حل شما برا ه  ب

 . کمی و یا کیفی باشد تواندیم. این ارزش مشارکت با شما به دست خواهند آورد

 ی ارزش  ی اب ی بازار  ف ی تعر 

 (customer-centric marketing)  محور  یمشتر   یاب یبازار  عنوانبهکه    -ارزش    یابیبازار
فراتر از انتظارات    رسدیممتمرکز است که به نظر    ییهایاستراتژ بر    -  شودیمشناخته    زین
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 ت ی تقو  ،تی به موفق  کامل او   یابیدست   از طریقمصرف کننده را    یباشد و وفادار   ی مشتر 
است که   یبه طرفداران   انیمشتر  ل یتبد  یارزش  یابیبازار  ی هانیکمپ. هدف  (منبع)  کندیم

   .کنندیمکمک   شما محصوالت و خدمات غیبا نظرات مثبت خود به تبل

تا اعتماد    کندیم کمک    هاسازمانو    وکارها کسببر ارزش به    یمبتن  ی ابیبازار  یها کیتاکت
  به  منحصر  ی هایاستراتژ   ایها  چالش  ت، یموقع  نکهی خود را جلب کنند. با اثبات ا  انیمشتر

 مشتریانتان  د، یها را دارکمک به آن  یالزم برا   ییتوانا  ایو منابع    دیکنیها را درک مفرد آن
که   ییهابه وعده  در عمل  . اگرتعامل بیشتری پیدا خواهند کردبا برند شما    ادیز   احتمالبه

 د ی کنیآنچه که موعظه م  بهباور خواهند کرد    ،شما  انیمشتر  د،ی صادق باش  ،دهدیشرکتتان م 
 از شما خواهند بود.  تی مشتاق حما به همین دلیل و   خواهید نمود نیز عمل

به برند   مشتریان  که  شودیم، به طور خودکار باعث  دیدهیمکه    ییهاوعدهعمل کردن به  
از لحاظ اخالقی و عاطفی خود را   و برای جبران صداقت شما  بگذارند  یشتر یشما احترام ب

کرده و حتی برای انجام    هیتوص  دیگران به    شما را   خدمات  ایمحصوالت    موظف بدانند که
 ".ارجاعاین یعنی " .نیز شوندزده  جانیه این کار

تعامل با مخاطبان    یبرا  )فروش مبتنی بر ارزش(   فروش ارزشاز    هاشرکتاز    یار یامروزه بس
در سطح   کنکنند یماستفاده    تریعمیقخود  تصور  اما،  بازار  دی.  اگر  از همان   نیز  یابیکه 

پیدا    یتجذاب  دارانیخر  ی برا  طریق آن  از  شفروش ارز   مفهوم  استفاده کند که  یمیمفاه
از همان   انندبتو  هاابی؟ اگر بازارخواهد داشتفروش    کلی  فرایندبر    یر یچه تاث  ،کرده است

اوضاع چگونه بهبود برتر خود استفاده کنند،    یهاتیدر فعال  یرگذار یثات  یارهای و مع  ایمزا
یافت ک  یبهبودچه  ؟  خواهد  در  شرا  یهاسرنخ  تیفیرا  و MQL)  یابیبازار  ط یواجد   )

 در خط لوله فروش و   SQLبه    MQL  ( و نرخ تبدیلSQLفروش )   طی واجد شرا  یهاسرنخ 

 ، ایجاد خواهد نمود. درآمدافزایش  تیدر نها

 ی ارزش  ی اب ی نوع بازار   4
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مشتر  ارزش    انیهمه  منابع  مورد  شرکت  یکسانی  یها دهیادر  هر  و    ی دارا  زین  یندارند 
ک   -است    ییزهایتما نظر  از  کم  یفیهم  را   یهاارزش  تواندیم که    -   یو هم  به   متفاوتی 

 ی ممکن است به برخ  مشتریانتان  ، شانیهاتیاولوارائه دهد. بسته به اهداف و    یمشتر 
انواع   سا  هاارزشاز  به  برا هندبد  یشتر ی ب  تیاهم  ،هاارزش  رینسبت   ک ی   تی موفق  ی. 

مصرف   دگاهیارزش را از د  شهیمهم است که هم  اریبر ارزش، بس  یمبتن   یابیبازار  یاستراتژ 
از حد گسترده ارائه    شیب   ی ارزش  هیانیب دیصورت، اگر بخواه  نیا  ریدر غ د،یکن  نییکننده تع

یا جذب   ینرخ دلبستگ  ا یباال    (bounce rates)   دفع کاربریا    نرخ پرش  سکیر  د، یده
(attach rates) تجربه خواهید نمودرا  نییپا. 

را در نظر    ری انواع ارزش ز   د یشرکت خود، با   ( value thread" ) رشته ارزش"   جاد ی ا   یبرا 
 : د یر ی بگ 

 ( Functional Valueارزش کارکردی )   –  1

 ، دهد یمارائه    یکه به مشتر   ییهاحلراه حل شما بر اساس راه    یبه سودمند   نوع ارزش  نیا
دارد.  مف  توانیمرا    یابیبازار  یها یاستراتژ   کارکردیارزش    اشاره  عملکرد  اساس   ای  دیبر 

 محصوالت و خدمات شما بنا کرد.  یک یزیف 

 ( Economic Valueی ) ارزش اقتصاد   -  2

 ای پولی  نهیارزش و هز  گریانواع د  نیمبادله ب  و   کردن  نی سبک و سنگارزش اقتصادی به  
ارائه    ای محصوالت    که  شودیم  مربوط  ی ا نقطه  ی. ارزش پولدهدیمخدمات شرکت شما 

 ی و اقتصاد   یبا ارزش مال  یاغلب کم   اریمع  نی. اکنند یم  یتالق  باهم  متیو ق  کارکرداست که  
 کسب و کار ارائه دهد، گره خورده است.  کیبه  تواندیمراه حل  ایمحصول  کیکه 

 ( Social Valueی ) ارزش اجتماع   -  3
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خدمت   کی  ی برا   نهیپرداخت هز  ا یمحصول خاص    کی  مالکیتکه  ارزش اجتماعی به این
اجازه    انیبه مشتر  ویژه برقرار   انیهمتا  و   گرانیبا د   که چگونه  دهدیم شما  ارتباط  خود 
 . شودیم نسبت داده ، کنند 

 ( Psychological Valueی ) روان ارزش    -  4

خدمات    ایمحصول    ت یمالک  مشتریان از طریق  است که   یخوب   اتاحساس  شامل  عامل  نیا
 ن ی به شما ا  ی ارزش روان.  به دست آورند  توانندیمبرای ابراز وجود و بیان خودشان  شما  

اما    فیظر  یهاامیمخاطبان خود با پ  یازهایها و نتا با توسل به خواسته  دهدیامکان را م 
)رفتارهایی که دوست    خود  دلخواه  یرفتارها  د، ن کنیرا آسان م  یر یگمیتصم   فرایندمؤثر که  

 .د یکن قیرا تشو دارید مشتریان انجام دهند(

 د؟ ی دار  از ین   ی ارزش   ی ابیچرا در کسب و کار خود به بازار 

 شرفت یپ   ،غاتیدر تبل  اغواگرانه  یهاکی تاکتپوچ و    یادعاها  صیدر تشخ  امروزی  مخاطبان
در تماس با   نیز  دارانی، خرشوندیم   ترتهاجمی  یابیبازار  ی هانیکمپ. همانطور که  اندکرده

 تر ع یسر،  کنند یمخود عمل    یهاوعدهبه    ندرتبه  و پرفروش هستند    ار یکه بس  ییهاشرکت
 . اندشده ترمحتاطو 

 و انتقال  تیکم  نییتع  ،اطالعات   یآور جمع   رایها اغلب ب، شرکتتوجه به این موضوعات  اب
چنین .  اندشدهدچار مشکل    ، بگذارندخود    انیمشتر  بر  خواهندیمکه    یر یثات  میزان در 

هیچ مخرج مشترکی ،  شودیمملحق    هاشرکتاین  به    دیجد   ی مشتر   ک یکه    یزمان  شرایطی
 ت یکم  نییتع  یبرا  ییندهایفرافاقد    هاشرکتاین    وجود ندارد و   مشتریانشانبین آنها و  

به سمت خود جذب نموده و حفظ   آنها را  خود  انیبه مشتر  با ارائه آن  هستند که  یارزش
 یها استدالل  و   «سطحیو »  فیضع  یمحتوا  ارائه  منجر به  امر نیز به نوبه خود  نی. انمایند 

 ن یی پا  لیتبد  ای  وستیکه منجر به نرخ پرش باال، عدم تعامل و نرخ پ  شده  اتکا  رقابلیغ
 . شودیم
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تا   دیتالش کن  دی زنده بماند، با  یرقابت   اریبس  یایدن  نیوکارتان در اکسب  دیخواهیاگر م
 ا ی محصوالت    دیآنها مشتاق خر  دی خواهیم. شما  دیخود نگه دار  ریمخاطبان خود را درگ 

 ی ابیبازار یاستراتژ  کی به اشتراک بگذارند.   گرانیرا با د جانیه نی خدمات شما باشند و ا
  ی برا  یپاسخ  عنوانبه  حلتانراهتا با شما و    کندیمکمک    مشتریانتانارزش به  مبتنی بر  

که    یاگونهبهارتباط برقرار کنند    ،به اهدافشان  ی ابیدست  برای  یاتیح  ی جزئ  ایمشکالتشان  
 . اندنکردهبا هیچ شرکت دیگری چنین ارتباط عمیقی را برقرار 

 بر ارزش   ی موثر مبتن  ی اب ی بازار  ی استراتژ   ک ی عناصر  

م باش  دیخواهیاگر  با مخاطبانتان  یمؤثر  در سطوح مختلف  و  برقرارد   کی،  کنید   ارتباط 
مشتر   چندوجهی  یابیبازار  یاستراتژ    ( centric marketing-Customer)  محور  یو 

شما به ارمغان   ان یمشتر  ی است که برا  یارزش  ، همدالنه  ی ابی. قلب و روح بازارد یکن  میتنظ
خود را با   یاستراتژ   صرهمه عنا   دی آنها، با  نی و اعتماد در ب  یوفادار   جادی ا  ی. برا آورد یم

 . دیهماهنگ کن ،مشتریانتان 

 عبارتند از:   ی ارزش  ی اب ی خوب بازار   ی ها نمونه از    ی برخ

 کنند یم ان یب حیشما را به وضوح و صر یها که ارزش  یبخشالهام یها امیپ ▪
 کنند یم  یبانیشما پشت تیکه از روا  یر یتصو ییداستان سرا  یهاروشاستفاده از   ▪
 ی اجتماع یبر اشتراک گذار  دیتاک ▪
 User-generated)  "یا کاربر  شده توسط مخاطب  دیتول  یمحتوا "   از  یی هانشانه ▪

Content )    یاUGC   –    :کاربران    یهاوبالگ، کامنت  ای  تیسا  کیدر    یوقت)توضیح
  ت یارزش و اهم ،یاصل یکه مستقل از محتوا شودیم ادیز قدرآن دکنندگان،یو بازد

 ( منبع( ) .میشده توسط کاربر مواجه هست  دیتول  یمحتوا   ای  UGCما با    ،کند یم  دایپ
 ش شرکت و مخاطبان نیمشترک ب ییو داستان سرا یارتباطات جمع   افزایش ▪
قو  کی ▪ کنجکاو CTA)  اقدام  یبرا   یفراخوان  که  را    دهیا   دارانیخر  ی(  شما  آل 

 زد یانگیبرم
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با شرکت شما    انیمشتر  دیخواهیماگر   فعاالنه  باشند شما  اتعامل داشته  گنجاندن   ن ی ، 
ارزش شما ضرور   یمبتن  یابیبازار  یعناصر در استراتژ  را وادار    موارد فوق  است.  یبر  آنها 

یا به شما   را جذب کنند  یشتر یافراد بالقوه ب تی شما را منتشر کنند و در نها  امیتا پ  کند یم
 . ارجاع دهند

 هستند؟   یز یبر ارزش به دنبال چه چ   ی مبتن  ی اب ی در بازار  ان یمشتر 

هستند که   ییهادر شرکت  یمختلف  یهاحلو راه خصوصیات  ها، یژگیمخاطبان به دنبال و 
خر آنها  مشتر   تیریمد  هاشرکتآن    که  یزمان  ژهی و به  کنند، یم  دیاز  انجام   یارزش  را 

 .  دهندیم

 آنها عبارتند از:   ن ی تر ج یرا 

 با تجارب خود هماهنگ شوند توانندیمآنها  ▪
 به آن   شرکت  کهچیزی است    انگری که ب  ی و ملموسواقع  ،قابل اعتماد   تی موقع  کی ▪

 معتقد است 
 کندیمکه شرکت طرح   هاارزشاز  ی ا مجموعه ▪
 کندیم عمل  ،انددادهخود که از قبل  ییهاوعدهشرکت به  کندیمکه ثابت  یاقدامات ▪
 برقراری ارتباط یتعامالت معنادار برا ▪
 با مشتریان  شرکت همسو  ندگانینما ▪

،  کنند یمبیان    شان یهاو ارزش  هاتی مأمور  ها،امیدر پ  به آنچه  که  ییها به شرکت  دارانیخر
کمک    هاشرکتآن  که به    دهندیرا ارائه م  یجذاب  یهاحلو راه  مانند یوفادار م   ،کنندیمعمل  

 . ابندیو ابتکارات خود دست  هاKPI ک،یبه اهداف استراتژ ندکنیم

 د؟ یارزش افزوده را شروع کن  ی اب یبازار  د ی چرا با 

به طور    یمبتن  یابیبازار ارزش  است  دا ی پ  تی اهم  انیمشتر  ی برا  ی اندهی فزابر  اگر کرده   .
د  د یخواهیم از  بازگشت  دی جد  یهادگاهیشرکت شما   ARR  (Annual  یا  ساالنه  یسود 
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Recurring Revenue)  وجود   یادیز  لی و حفظ درآمد خالص به رشد خود ادامه دهد، دال
   .دی را اتخاذ کن یابی بازار  کردیرو  نیا دیدارد که چرا با

 ست ی ن   دار یپا   گر ید   یسنت   غات ی تبل 

 یاب یصرف به بازار یاتکا د،یکن میتنظ داریپا یرشد  یکسب و کار خود را برا قصد دارید اگر
افزاکندینمبرآورده  را    این هدف  گر ید  یسنت حال  در  روز  به  روز  رقابت  با   ش ی.  و  است 
 ترگران  ،یسنت  یابیبازار  یهاکانالشرکت شما در    غیتبل  ،یغاتیتبل  یفضا  یتقاضا برا  شیافزا

 اعتماد دارند.   یسنت  غاتیبه تبل  یکمتر   انیمشتر  ن،ی. عالوه بر اتمام خواهد شد  شهیاز هم

 دیخر  ،دییگویمبه آنها    یغاتیتبل  ی هاامیپ  قی بر اساس آنچه شما از طر  گری شما د  انیمشتر
از  ،  کنندینم خسته    شرمانهیب  یهاروشزیرا  بنابرااندشدهفروش   ی گذار   هیسرما  ،ن ی؛ 

 الزم برخوردار   یدار یپا  زیرا از  .ستین  یخوب  دهیا  یابیبازار  یهاتالشنوع    نیدر ا  انحصاری
 . ندستین

بازارحالبااین بس  یابی،  درازمدت  در  افزوده  ز  ترصرفهبهمقرون  اریارزش   کردیرو   رایاست، 
بازار  یمبتن  یابیبازار و  ارزش  کاربر   یمبتن   یابیبر  حساب   account-based)  ی بر 

marketing)    یکه توجه مشتر   دهدیمامکان را    نیو به شما ا  دهدیمرا به خود اختصاص 
 ر ی محور مس  ی مشتر   یابی. بازاردیو در طول زمان آن را حفظ کن  دیآل خود را جلب کن  دهیا

به شما    موضوع  نیسالم است. ا  یاب یچشم انداز بازار  کی   جادیا  یبرا   یتر   کی ارگان  اریبس
بهبود   ،خود  سود   هیحاش  بر  دیشد  هی ارزش خود را بدون تک  ی ابیچارچوب بازار  دهدیمامکان  

 . دی بخش

 شود ی م  ی روابط مستحکم با مشتر   جاد ی باعث ا  ی ارزش   ی ابی بازار 

. شودیم  تعریف  انیبا مشتر  داریمدت و پا  یروابط طوالن   جادیا  بامصرف کننده    یوفادار 
احالبااین صورت  نی،  در  آن  ریپذامکان  ی تنها  اعتماد  ابتدا  که  کناست  جلب  را  و    دی ها 
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کردن   زده  جانیه   یبرا  د یدهیاگر آنچه ارائه م  د،یانزیبرانگ  یکاف   اندازهبهها را  آن  یکنجکاو 
 . کافی باشد  محصوالت و خدماتتان دیها در مورد خرآن

را که    یو اساس ارتباط  ه یتا پا  کندیمشرکت به شما کمک    یشنهادها یپ افزودن ارزش به  
به شرکت شما   هاینوع استراتژ   نی . انمایید  جادی ا  ،بسازیدخود    انیبا مشتر  د یخواهیم

 . د ن کنیشما از آن استقبال م  ان یکه مشتر  نماید   طراحی   یر ینظیب  اتی تا تجرب  دهدیاجازه م

 : د یتوان ی م  ، نتان ا ی شرکت و مشتر   ن ی ب  ی عاطف   احساسی و   وند ی پ  جاد ی ا  ی برا 

 د یدانش و تخصص خود را به اشتراک بگذار ▪
 د یکن  جادی ا انی مشتر باروابط  تیتقو یبرا  یمشاوره مشتر   ئتیه کی ▪
 د یخود را بهبود بخش یخدمات مشتر  ▪
متمرکز است که شما    یحول ارزش  ی با شماکه تعامالت مشتر   د یحاصل کن  نان ی اطم ▪

آنها کمک   از شما به یک مشاور  و    ابندیتا به آن دست    اید کردهبه  درک مشتری 
 فروشنده. کی، نه فقط معتمد ارتقا یافته است

 د ی خود را حفظ کن  ان ی تا مشتر   کند ی م محور به شما کمک   ی مشتر   ی ابی بازار 

  احتمال به  د،یدار  نظررا در    آنهامنافع    نیاحساس کنند که شما بهتر  انیکه مشتر  یهنگام
. کنندیمانتخاب    تانیرقبا  به جایشما را    د،یشدن زمان تمد  کیو با نزد  هیدر فروش اول  ادیز
مستحکم،   یارزش   یابیبرنامه بازار  کی خود با استفاده از    انی با مشتر  یرابطه عاطف   ک ی  جادیا

تعامل با    ریشما درگ  انیمشتر  نی. همچنکندیم   زیمتما  و رقبا،  هانهیگزاز    یار یشما را از بس
 جادی ا  یبرا  این نکته که    هستند  جامعه   کیاز    یکه بخش  کنندیمو احساس    شما شده
 ارزشمند است. اریبس ،داریروابط پا

. برخالف دیندار  آنچنانیبه بودجه    یاز ین  ،یهمدالنه قو  ی ابیبازار  نی کمپ  کی  جاد ی ا  یبرا
با مخاطبان،   یبه روابط عاطف  یاز روابط تجار   روابط  انتقال   د،ی آنچه که ممکن است فکر کن

 . شودیم( ROI)  هیبازگشت سرما شی و افزا غاتیتبل نهیدر هز ییباعث صرفه جو
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 کند ی م ایجاد برند    و طرفداران   ان یشما حام   ی برا ی ارزش   ی ابی بازار 

مثبت خود را با    اتیهستند. آنها دوست دارند تجرب  اجتماعی  یموجودات  ،کنندگانمصرف  
خر  انشانی اطراف  و  بگذارند  اشتراک  دیگران را    شانیدها یبه   ن یکمپ  کیبزنند.    وندی پ  با 
الهام بخش مشتر  یارزش  یابیبازار و سف  انیخوب،  به طرفداران  تا  بود   ران یشما خواهد 

 د.نجامعه شما کمک کن ت ی فقشوند و به رشد و مو لیشرکت شما تبد

 ن یبر اعتماد ب  یمبتن  یوند یپ  سازدیماست که شما را قادر    نیا  یارزش  یابیبزرگ بازار  تیمز
 . دی کن  جادیخود ا انیشرکت و مشتر

ارائه محتوا  دهد ی مرا به شما    ی فرصت ارزشمند   همین موضوع  با    ر ی که به شرح ز   یی تا 
 : معرفی نمایید   ، دی کنی می که در آن فعالیت  مرجع در صنعت   ک ی  عنوان به را   تان است، خود 

 تخصص شما را برجسته کند  ▪
 باشد   زیانگ جانی تازه و ه ▪
 گذار   ریثاشما ت ان یبر مشتر ▪

  کند یم  قیشما را تشو  انیمشتر  رایز  دهدیم به شرکت شما    یادیقدرت ز  یارزش  یابیبازار
خود به اشتراک بگذارند. با استفاده   )بازار داغ و گرم(  یشما را با حلقه داخل  هایشنهاد یتا پ

 وفادارتان   انیبه محصوالت و خدمات شما، مشتر   گران یارجاع د  یبرا  شان یشخصاز روابط  
از طر  یاب یبازار  یهاتالش  تی موفق  توانندیم  یعی به طور طب را   یشفاه  غاتیتبل  قیشما 
 دهند.  شی مثبت افزا

 د یسوق ده   ی ارزش  ی اب ی کار خود را به سمت بازار کسب و  

 ی اب یبازار  کردی رو   نیا  کندیموجود دارد که ثابت    یارزش افزوده متعدد   یابیبازار  یهانمونه
ن به  شما    ازیبسته  مختلف  تواندیمشرکت  شما    یاشکال  باشد.   کامالً   دیتوانیمداشته 

 .د یکن  میبا شرکت و مخاطبان خود تنظ بیخود را به ترت  یاستراتژ 

 : د یابتدا با  ، ارزش محور کنید  ی خود را ابی برنامه بازار   د یخواه ی م اگر 
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و افراد  ها  سازمان  ی ( شما برای را که شرکت و محصول )ها  یفرد   به  ارزش منحصر ▪
م ارمغان  نتا  تواندیم  نیا  -  د یکن  فیتعر  آورد،یبه  اساس  به   یج ی بر  که  باشد 

بر اساس محصول، صنعت و    تواندیم   یا  به دست آورند  دی اکمک کرده  انیمشتر
 شود. تعیین رهیغ

شما قرار است ارائه    که  یارزش  توانندیم که    یدیکل  یها تیشخصمخاطبان هدف و   ▪
 تعیین نمایید را درک کنند،  دهید

 درباره رقبای خود تحقیق کنید  ▪

آزمون و خطا است و ممکن    مبتنی بر  فرایند  کیشرکت شما    یمناسب برا  کردیرو   نییتع
  ی استراتژ   راتیی تغ  دی. شما بادی کن  دایمناسب را پ  راه  نیطول بکشد تا بهتر  یاست مدت 

خود را در ذهن داشته    ی ارهایو مع  ت تعامال  شه ی هم  حالنیدرعو    دی کن  شیخود را آزما 
 . دی باش

و چه    کندیمکار    یز ی که چه چ  کنند یم   نییتع  تی شما در نها  انیمشتر  د،یداشته باش  ادیبه  
نشان دهنده   شتر یکه ب   ین یکمپ   یهاکیتاکتو    ها یاستراتژ به    نیبنابرا  ست،یخوب ن  یز یچ

 یی کردهایرو   د،یخود را اجرا کرد  یکه استراتژ   ی. هنگام دی، دقت کن است  مشتریانتاننظرات  
 . دیتکرار کن ،معنا را دارند نیشتریکه ب

است که ممکن است حل آنها دشوار   ییهاچالش  با  برخورد  بر ارزش مستلزم   یمبتن  یابیبازار
 ط ی واجد شرا  ان یتا مشتر  کندیمخوب به شما کمک    یارزش  یابیبازار  یاستراتژ   کیباشد.  

خود   میت  د،ی کن  ریدرگ  یتعامل   تالیجی بالقوه را با تجارب د  انیمشتر  د، یرا جذب کن  یشتر یب
  و از تجربه   دی کن  زیخود را از رقبا متما  شنهادیپ  د، ی کن  زیتجه  یرشبرند سفا  یهاییدارارا با  

 . نماییدحاصل   نانیاطم  ،تحقق ارزش  قیاز طر دار یبهتر خر

  ی اب ی کسب و کار خود به سمت بازار  ت یهدا  یبرا   د ی توان ی م که   ذکر شده   ی اقدامات   نجا یدر ا 
 استفاده کنید: محور از آنها ارزش  

 د یاموز ی ب  ی د یجد   ز یخود چ   ان ی به مشتر   -  1
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مز  شرکتتان سع  انی مشتر  یبرا  یتیچه  دارد؟  جا   دیکن  یشما  آنها   یز یچ   نکهیا  یبه  به 
کن   د،یبفروش کن  دیخواهیم  که  دیاحساس  آنها کمک  ادیبه  شما نشان   انیبه مشتر  نی. 

آنها    دهدیم کانونیکه  و    توجه  نقطه  هستند  چگونه   د ینی بب  دیخواهیمشما  شما  که 
. با  دی کن  افت یاز آنها در   دی توانیم  یز یچه چ  نکهی نه ا  -  ایجاد کنیدآنها سود    یبرا  دیتوانیم

را در مورد برند شما   یز ی که آنها چه چ  دیدرک کن  دیتوانیم آنها، بهتر    یقرار دادن خود به جا 
ب  دیتوانیم. سپس  دانند یم ارزشمند   آنها  نها  دیاموزیبه  آن  از  را   تیکه چگونه  استفاده 

 ببرند.

 ان یمشتر  در دسترسبه طور بالقوه    تواندیم  شهی شما هم  ی که محتوا  دی به خاطر داشته باش
بنابراتان قرار گیرددیجد با آن عمل کن  نی،  . شما شرکت، محصوالت و خدمات  د یمطابق 

استفاده   محتوایی  دیتول  ی تخصص برا  ن ی. از ادی شناسیم   دیگری  خود را بهتر از هر کس 
تحت تاثیر قرار   شتریشما را ب  انیممکن است مشتر  کهتمرکز دارد    ییهایژگیو که بر    دیکن

 دهد. 

 : د یاستفاده کن   محتوا  دی تول   یو از آن برا   د یمخاطبانتان مهم است تمرکز کن   ی آنچه برا  یرو 

 نارها ی وب ▪
 ی آموزش یهاکارگاه ▪
 ی کی الکترون یها کتاب ▪
 ی ر یتصو یها آموزش ▪
 شرکت  ی یا انتشار مقاالت در وب سایتوبالگ  یهاپست ▪

که چگونه از    رند یبگ  ادیتا بر موانع غلبه کنند و    کندیممطالب به مخاطبان شما کمک    نیا
به آنها در مورد   این مواردشکل ممکن استفاده کنند.    نیمحصوالت و خدمات شما به بهتر 

انجام    توانندیم که    ییو کارها  دیدهیمکه شما ارائه    ینحوه استفاده از محصوالت و خدمات
 . دهندیمآموزش  ،دهند 
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با اطالعات    یاجتماع  یهارسانه  یهاو کانال  تی به سا  یگذار قابل اشتراک  یافزودن محتوا
ارزش شما،   و  مورد صنعت  در  که    نهیهزکم  یاستراتژ   کی مرتبط  نحوه   شدتبهاست  بر 

 . گذاردیم ریواکنش مخاطبان به شرکت شما در طول زمان تأث

 د یرا در داستان شرکت خود بگنجان   انی مشتر   -  2

 ن ی شرکت مورد عالقه خود شاهد پشت صحنه باشند. ا  یدوست دارند در سفرها  انیمشتر
 احساس مشارکت   ،اتفاق بیفتدقرار است    ندهیآنچه در آ  دنیها از دکه آن  شودیباعث م

 باشد« با مشارکت   تواندی»آنچه م  ریتصو  میبه ترس  نیو همچن  شوند  زده  جانیو ه  کرده
 .  کنندشرکت شما کمک  به خود

است که ترس از دست دادن    نیا  انتانیشرکت و مشتر  نی ب  وندیجاد پی ا  یبرا  یراه عال  کی
 یی و محتوا  دیشرکت خود استفاده کن  ی. از عالقه آنها به عملکرد درونرا در آنها ایجاد کنید 

  یی ها داستان  ای،  دهدیمشرکت شما را نشان    یروز از زندگ  کیاز    یر یکه تصو  دیکن  جادیا
  یدی کل   ی هاشاخص است تا به اهداف و    کردهکمک    یکه شرکت شما به مشتر   ییهاراهاز  

 کند.   انیخود برسد را ب کیاستراتژ (KPI) عملکرد 

 . کندیم ترقیعمبالقوه شما را  انیو مشتر هاسرنخ  یارتباط عاطف کرد،یرو  نیاتخاذ ا

استفاده    موارد،   گونه ن ی ا ی  اشتراک گذار   ی خود برا  تال ی ج ی د  ی هاشبکه از    د ی توان ی م   شه ی هم   
 : د یکن 

 و چه نوشته شده ییدئویوچه   فات،یتوص و  هانامهرضایت  ▪
 یبا نقاط اثبات کم  یمورد مطالعات ▪
 کی نفوگرافیا ▪

باش محتوا   دی خالق  زندگ   دیکن  دیتول  ییو  به  و  شما  دفاتر  از  فراتر  را  شما  داستان   ی که 
 برساند.  انتان یمشتر

   ان ی به مشتر  " کی درجه  "  ارائه خدمات   -  3
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نشان ده آنها  بهتر  دیبه  در ذهن    قیعال  نیکه  را  ما  ایدکردهخود حک  آنها   ی برا   دیلیو 
آنها   نکهی. ادیعمل کن  ، کنند یمچیزی که آنان فکرش را  آنها فراتر از    یازهایبرآورده کردن ن

،  هست مشکالتشان    یبرا  یفعاالنه به دنبال راه حل  کسی  و   شوندیم   دهیاحساس کنند شن
 ی است که خدمات مشتر   لیدل  نی. به همکندیم   جادیشما با آنها را ا  وندیو اساس پ  هیپا

 .شودیممحسوب ارزش افزوده شما  ی ابیبازار یدر استراتژ  یعنصر اساس کیشما 

کمک   ی است که به مشتر   ی ارزش  انیب  د،ی ارائه ده  ی به مشتر   دیتوانیم که    یخدمات  نیبهتر
تحقق ارزش و انتقال   یر یگاندازه  یشما برا   یها یی. هرچه تواناابدیتا به آن دست    ایدکرده

بیش فروش متقابل و    ی برا  یشتر یب  لیباشد، پتانس  تردهی چ ی پ  تانیمشتر   گاهیارزش به پا 
 .اشت د دیخواه فروشی

اخت  هاداده  این  یوقت در  .  کندیم  رییتغ  تانیمشتر   با  شما  مکالمات نحوه    د، یدار  اری را 
"، بلکه  کنند  تمدید  ...  دوارمی "ام  ست،ین  نانیعدم اطم  و موقعیت  موضع   از  گری د  مکالمات
خود را   پس قرارداددارد    توسعهبه    ازیمن ن  ی، "مشتر و اطمینان است  تیفور  از موضع 

 ."  کندیم  تمدید

ارتباط بر   نی که ا  یزمان  خصوصبهخواهد شد،    تیباعث موفق   شهیهم   انیارتباط با مشتر
امکان    نیا  از ارزش،  مشترک  فیمشترک از ارزش متمرکز باشد. تعر  فی تعر  کیبه    ی ابیدست
را   مشتریانتان کند که انتظارات    جاد یا  یتا محصول  کندیم کسب و کار شما فراهم    ی را برا

ارزش را در کل   تا گفتمان  دهدیماجازه    شمافراتر رود( و به    ناز آ  یحت   ای)  نمایدبرآورده  
 د. یده صی تشخ یسفر مشتر 

 خواهید کرد را جذب   تر   طی و واجد شرا   شتر یب   انی مشتر   -  4

برا  یبرخ ن  یاز محصوالت و خدمات  نکته ضروری است  .  ستی همه  این   د ی با  که گفتن 
 م ی همانطور که تقس  انجام این کاراست.    یهدف شما چه کس  یکه مشتر   دیمشخص کن 

 ن یتام  کی  عنوانبه، به شما  کند یمشما آسان    انیمشتر  ی را برا  یر یگ   میتصم  فرایند  یبند 
که   دیدانیم  رایز  د،ی نتجارت ک  یبا چه کس  دیخواهیمکه    دی تا درک کن  کندیمکمک    ،کننده 
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که   ییهاشرکتفروش به    تالش عامدانه برای.  دیآنها را دار  در تجارت با  تی موفق  ییتوانا
 تان به شرکت خود  تواندیمآل شما فاصله دارند،    دهیا  ی از حد از مشخصات مشتر   شیب

 .د بزن بیآس

شما است.   ی هاحلراهو اثبات ارزش محصوالت و    تیارزش تمامًا در مورد جذاب  یابیبازار
. با تمرکز دیکن  تیمخاطبان هدف خود را تقو  د یبا  ،دیدهیمکار را انجام    نیکه ا  یهنگام
 ی ها ارزشآن  یبه زندگ  د یتوانیم  دی کنیچگونه ثابت م  نکهیمخاطب خاص و ا  ک ی  یبر رو 

افراد    کندیکرد، بلکه به شما کمک م  د یرا جذب خواه  یشتر یب  انیمشتر  تنها نه  ،د ییفزایب
 . دیجذب کن زین را  ترمناسب

ا کردن  مشخص  برا   نکهیبا  شما  خدمات  و  کسان  یمحصوالت  ،  اندنشده  یطراح  یچه 
مختلف   انیشرکت خود با مشتر  یشنهاد یپ  یها ارزشهمسو کردن    یبر چگونگ  دیتوانیم

 رو در رو مذاکره کنید   یکه با چه کس  دیکن  نییتع  دیتوانیم . شما  دیآنها تمرکز کن  یازها یو ن
از هدر دادن   انرژیو  و  برا  زمان  تأث  سود  هیبر حاش  توانندینم  که  یکسان  یخود    ریشما 

هدف    انیو در انتخاب مشتر  دیانجام ده  قیبازار را دق  قاتی . تحقدی دست بردار  ،گذارندب
 . عمل کنید ترقیدقبسیار هوشیارانه و خود 

 د ی فروش تمرکز کن  ج ی نتا   ی رو   -  5

م افزا  هی حاش   دیخواهیاگر  را  خود   دیبان  د، یده  شی سود خود  فروش محصوالت  نگران 
را    ی. تجارب آرمانشودیماز فروش حاصل  که    د یکن  تمرکز  یج ینتا  یرو   بلکه باید  ،دی باش
مزا   دیکن   یابیبازار بر  کن  ایو  جامثالعنوانبه.  هایژگ یو تا    دیتمرکز  به  به   آوردنفشار    ی، 

. به ارزش دی و کمال را به آنها بفروش  ییبایز  ،د یلباس جد  کیبرای خرید    خود  انیمشتر
 . دیمتوسل شو  ،د یکن یمکه معامله  یز یچ یروان

آنها   دی ندازیب  ی تر قیدقخود نگاه    انیمشتر  یهایطلبجاهو    ازهاین  نی ترقیعمبه   و حول 
بساز  باشدیارزش  آنچه محصول شما   یابیبازار  یهاتالشو    دی. خالق  اساس  بر  را  خود 
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است که محصول شما را منحصر    ی ز ی چ  ،جهی. نت پایه گذاری کنید به آنها کمک کند،    تواندیم
 . کندیمبه فرد 

 شدیرا در سفر خر  مشتریکه تجربه فروش    دهدیمامکان را    نیبه شما ا  یارزش  یابیبازار
هنوز در مرحله   کهدرحالیرا    دارانیتا خر  کندیمو به شما کمک    سطح باالتری ارتقا دهیدبه  

 لی ارزش در اوا  تاکید بر. با  د یشوند، جذب کن  ریبا فروش درگ  نکهیهستند قبل از ا   قیتحق
  دیتوانیبلکه م  د،ی کن  جادی باالتر ا  تی فیو با ک  شتریب   یهاسرنخ  دیتوانیم  تنها نه  د،یچرخه خر

هنوز در حال فرموله کردن محدوده   کهدرحالی  دارانیارزش ملموس به خر  لیبا ارائه تحل 
 .د ی کن زی پروژه خود هستند، خود را از رقبا متما

 کند ی م  نه یهز   یز یچه چ   یشما برا   ی که مشتر   د یدرک کن   -  6

 هایی هستند که زیچ  تمام  ،محصول  تیفیو ک  متی وجود دارد که ق  جیتصور غلط را  کی
ب  دی با  هاشرکت،  حالبااین.  اندالزمفروش    شی افزا  یبرا حاضر  حال  زمان    شیدر  هر  از 
خدمات توجه کنند. اگر   ای محصول    ک ی   یابیقبل از بازار  یخاص مشتر   ی ازهایبه ن   یگر ید

باش داشته  ن  د یبه خاطر  تغ  استشما ممکن    انیمشتر  یازهایکه  زمان  کند،    رییدر طول 
   .دیریبگ  شیتحول در پ نیرا با وقوع ا ی ابیبازار کردیرو  نیبهتر دیتوانیم

خود در نظر   ی ابیبازار  یاز استراتژ   ی بخش  عنوانبهارزش را    رهیزنج   لیو تحل  هی انجام تجز
در   شهیهم  یازهایتا ن  دیمخاطبان خود انجام ده   یرا بر رو   یمنظم  قاتیو تحق  دیریبگ

 ن ی. ادیآنها مطابقت ده  ی هاخواستهخود را با    شنهادیو پ   د یکن  یآنها را بررس  رییحال تغ
نگه    یخود را راض  ان یخود را ثابت و مشتر  سود  هی تا حاش  کند یم  کمکبه شما    ی استراتژ 

 . دیدار

 را درگیر کنید خود    ی احساسات مشتر   -  7

  شتر ی احساسات هستند. در ب  ریثا تحت ت  شدتبه  دیخر  مات ی به اتفاق تصم  بی قر  تیاکثر
را دارد که به آنها کمک   ییتوانا  نی ا  کنند،یکه انتخاب م  یبدانند که برند  دیموارد، آنها با
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تا را    یاحساس  یهاگره  کند  کنند،خود  کمک  باز  درآمدشان  کردن  چه  بهبود  یا   به   باشد 
 .رهیغ  و   ندهایفرابهبود  ،ییکارا  شیافزا

 د ی خود را بهبود بخش  یی داستان سرا   ی هامهارت   -  8

بلکه به نحوه   ،دی فروشیمرا    یز یکه چه چ  بستگی ندارد  نیفقط به ا  موفقیت در فروش
  ا ی در مورد ارزش محصول    ی قو  تی روا  داستان و   ک ی  جادی دارد. ا  ی بستگ  نیز  فروش آن

 مهم است.  اریبس  انیجلب توجه مشتر یخدمات شما هنگام تالش برا

 دارند:   از ی ن  یی ها گزاره  چنین   مخاطبان به

 متقاعدکننده ▪
 یا مجتمعمرکب از چند جزء  ▪
 چندوجهی  ▪
  یکم ادیرمق داشتن در شهیر ▪

همه   د، یدهیکه ارائه م  ییای محصول و مزا  یها یژگیو   حی تشر  نیعناصر در ح  نی گنجاندن ا
  از این طریق   رایز  دینگه دار  یخود را قو  یی. داستان سراخواهد کرد  ریرا درگ  وجود مشتری

 د ی کنند و مطمئن شو  پیشرفت  یر یگ   میتصم   فرایندتا در    د یکنیمخود کمک    انیبه مشتر
را کنار فروش با فشار    تی. ذهن کندیم  رآوردهآنها را ب  یازهاین  نیترقی عمشما    یها امیپکه  

 . دیارتباط برقرار کن تریعمیقو با مخاطبان خود در سطح   دیبگذار

 ی تعامل   تال یج ی د  ات یتجرب   ی ساز   اده ی پ  -   9

  ی احتمال انیمشتر رایب  هاداستان نیا  روایتکمک به  ی مختلف برا  یتالی ج ید  اتیاز تجرب
 جانی و ه ریو آنها را درگ کندیمکمک    هی بازگشت سرما شی به افزا نی . ادی خود استفاده کن

 . دی به اهدافشان کمک کن  یابیبه آنها در دست دیتوانیمکه چگونه  داردیمزده نگه 

 دادهنشان    را به آنان  دی دهیکه ارائه م  یارزش  کند یکمک م  دارانیبه خر  انجام چنین کاری
که  و   کنید  مجسم  مبرایشان  بخش  ات ی تجرب  دی توانیچگونه  بهبود  را  همچند ی آنها    ن ی. 
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  نیمشاهده بهتر  یاز آنها برا  دیتوانیکه م  دهدیشما قرار م  اریرا در اخت  ی ارزشمند  یها داده
 شتر یجذب ب  ی برا   تالیج ی د  اتیربتج   یبه طراح  دیتوانیم   نیبنابرا  د،یعملکرد استفاده کن

 . د یادامه ده طیواجد شرا انی)و حفظ( همان مشتر

 دی درست را هدف قرار ده  رنده ی گ  م ی تصم   -  10

مناسب باشد،   انیانواع مختلف مشتر  یخدمات شما ممکن است برا   ایمحصول    کهدرحالی
خود را   یابیبازار  یهاتالش.  دیبه آن عالقه دار  شتریوجود دارد که ب  یهدف خاص  شهیهم

  ی تیشخص  نی. ادیمتمرکز کن  رید،در ذهن دا  فروشتان   نی اول  ازکه    یآل  دهیا  یمشتر   یبر رو 
 . شودیمبه واسطه او بیشتر تشدید شما  امی است که پ

را بر اساس    ییداستان سرا  یاستراتژ    ی مشتر   نی ا  تیشخص  یازهایو ن  هاخواستهخود 
  سودتان   ه یحاش  ش یبزرگ و افزا  یهافروش  یکار شانس شما را برا  نی . ادی کن  میآل تنظ   دهیا

 . کندیمبیشتر 

 دی خود شفاف باش   شنهادی پ  ROIدر مورد  -   11

 نحوه  ا یمخاطبان است    یحساس برا  یخدمات شما موضوع  ا یمحصول    یاگر ارزش پول
مکالمه    دیکن  یسع  ،شودیمباعث ترس مشتریان    ، فروش  فیق  رسانی در قسمت باالی  امیپ

کن دور  آن  از  رو   دیرا  عوض  در  م  ایکیفی  یا یمزا  یو  به   دیتوانیکه  خود  محصوالت    با 
کن   ارائه دهید،  مشتریانتان  ادیتمرکز  در چشم   نی.  را  ارزش درک شده محصول شما  کار 

 . کندیمکمک   نهیبر هز یمکالمات مبتن پیشبرد و به  دهدیم ش یمصرف کننده افزا

  سه یو چه در مقا  ییتنهابه  چه)دارد    ییباال  متی ق  دیدهیکه ارائه م  یز ی، اگر چمثالعنوانبه
که    دیحاصل کن  نانی . اطمدیدر بلندمدت تمرکز کن  یمشتر   ییجو  صرفه  زانیم  روی  (با رقبا

آنها به    یزندگ  یخدمات شما برا  ایدر محصول    یگذار   هیرا که سرما   ی مخاطبان شما ارزش
 . کنندیمرا درک  آوردیمارمغان  

 دی کن   ی ساز   اده ی را پ  یکپارچه  ی ارزش مشتر   تی ر ی پلتفرم مد  ک ی   -  12
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که ارزش محصوالت شما را   دیاستفاده کن  کپارچهی  یارزش مشتر   تیریپلت فرم مد  کیاز  
 د یکلکه    دهدیم تحقق ارزش را نشان    پیاده سازی چنین سیستمی، نحوه  .دهدیمنشان  

است.  انیمشتر  یبرا  تی جذاب روابط  حفظ  به  کمک  رد  تواندیم  همچنین  و   ی اب یبه 
کمک  یها تیموفق  انجام   ی هاتیفعال  د بای  کجا   که   دهد  نشان  و   کند   نیز  شما  بیشتری 
   .دهید

از   استفاده  کن  نانیاطم   دیتوانیمخود،    یقبل  انیمشتر   یهاتی موفقبا   یک   که  دیحاصل 
 . د یدهیمثابت و مثبت را ارائه  دی تجربه خر

 د یکن   ز ی فروش را با ابزار مناسب تجه   یها م ی ت   -  13

 مشتریان دارد تا    ازین  یمناسب   یفروش شما به ابزارها  میت   ان،یکمک به ارتباط با مشتر  یبرا
 د. ننشان ده  یخوببه دهندیمرا که محصوالت شما ارائه  ید و ارزشن را جذب کن

به    توانندیها مآن  د،یکنیبرند مجهز م  باارزش  یهاییفروش خود را به دارا  یهامیت  یوقت
  به خط لوله  مشتریان انتقال    یابزارها برا  نیبالقوه را جذب کنند و از ا  انیمشتر  ی طور موثر 

 انی مشتر  یرا برا  خریدی  یهاتجربهتا    کندیشما کمک م  میبه ت  نیاستفاده کنند. ا   فروش
 ی شتر یب  یهافروشد و  ن به آنها نشان دهواقعی محصوالت شما را    ارزشکه    دن کن  یطراح

 . دهند  شیشما را افزا ROI  و د  نرا ببند

 د ینکن   ی چانه زن   -  14

بار    دیتوانینمشما   آنها    دیکنیمخود معامله    انیبا مشترکه  هر  به  یا  بزنید  آنها چانه  با 
خدمات    ایمحصول    نسبت بهآنها  توسط  باعث کاهش ارزش درک شده    نی. اتخفیف دهید

  اما ندارد،    یمشکل  مناسب  در مواقع  برخی پیشنهادها )مانند تخفیف(. ارائه  شودیمشما  
،  درازمدت ممکن است در  ،  دیمستهلک کنکم و  ارزش محصول خود را به طور مرتب    اگر

 . نمایید  یخنث را دی دهیمکه ارائه  یارزش
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کنید   سوال  جاشاید  تخف  یبه  ب  دیتوانیمچگونه    ف،یارائه  چ   یشتر یارزش  که    یز یبه 
که    ییایبه مزا  متیتمرکز از ق  رییهمانطور که در باال ذکر شد، تغ  د؟ی اضافه کن  د یفروشیم

از طریق آن ارزش افزوده ایجاد    دی است که با  یراه  آوردیممحصول شما به ارمغان    دیخر
 کنید. 

 خود را به جای مشتریانتان بگذارید   –  15

از آنچه در محصوالت   ی بهتر   یهادهی ا  ممکن است  یمشتر   دگاهیاز د  زهاینگاه کردن به چ
 ن یبه شما ا  کار  نیا  انجام  جه یدهد. در نتب  به شما  ،د یکنیمجستجو    خود  یها حلو راه  

. مخاطب هدف دیکن  جادی ا  یشتر ی خود ارزش ب  یتجربه مشتر   یکه برا  دهدیم امکان را  
. چه  ستیچ  اشیاصل  یازها یو ن  هاخواسته  د،که در  دی و متوجه شو  دیخود را مطالعه کن

 برطرف را    درد یا مشکلشتا    دیکمک کن  او به    دیتوانیم؟ چگونه  داندیمرا ارزشمند    یز یچ
 کند؟ 

  اگر مهم است.    اریبس  ،با ارزش مناسب  شنهاد ی پ  کی   جادی ا  یاطالعات برا   نیا   یآور جمع 
 ی را برا  یطوفان فکر   فرایند،  کنید  ی رو  ادهیپ  آل خود  دهیا   یمشتر   یهاکفش  با  کیلومتر  کی

 . کندیم  ترآسان اری بس با مشتریانش، ترهمدالنه یبه شرکت شرکتتان لیتبد

 اهرم استفاده کنید  عنوان به   دی آور ی م ان خود به دست  یمشتر   ی که از شواهد   از  -  16

  ی مطالعات مورد  جادیا  یبرا   دارشانی در طول سفر خر  انیمشتر   یابیارزش بازار  یارها یاز مع
 . دی استفاده کن

استفاده   ،ایدکردهتان کسب  خود  انیمشتر  یاز سفرها  که  بر داده  یمبتن  یارهایاز مع   یوقت
و چه   کندیکار م   یز یچه چ  اینکه  نشان دادن   یبه طور مؤثر از آنها برا  دیتوانیم   د،ی کنیم
انماییداستفاده    ،کند ینمکار    ی ز یچ ن  کندیمکمک    موضوع  ن ی.  هدا   ازیتا  منابع    تیبه 

فروش   فیق  در  یرا به طور موثرتر   ندهی آ  انیتا مشتر  کندیم و کمک    د یرا کاهش ده  یاضاف 
 . د یمنتقل کنخود به سمت پایین 
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 ی ارزش در بازار رقابت 

که محصوالت و خدمات    ییهاشرکتو    انیاست. مشتر  ی ذهن  ، یک موضوعدرک ارزش
 ارزش  از مفهوم  یدرک متفاوت  شانی ازهایو ن  نه ی شیممکن است بر اساس پ  دهندیم ارائه  

، دهدیمسوق    دیخر  سمت   شما را به  انیکه مشتر  یارزش  دهی ، احالبااینداشته باشند.  
 . کند یمشرکت شما کمک    شرفتیبه پ  د،یاست که اگر از آن به نفع خود استفاده کن  ی ادهیا

محصول خاص اشاره   کی   یستگیاز شا  یمشتر   یابیارزش درک شده به ارز  ،ی ابیدر بازار
  ی است. هدف استراتژ   شما  مشتریانانتظارات    کردن  برآوردن  ییمستلزم توانا  کار  نیدارد. ا

بر   د ی خدمات با تأک  ایمحصول    کی بر ارزش درک شده    ی رگذار یارزش افزوده تأث  یابیبازار
 . کندیم متمایز و بهترموجود در بازار  یها نهی گزاست که آن را از همه  ییهایژگیو 

آنها همندار  انیکه مشتر  ییهانیگزیجااز    نظرصرف را    یهاتفاوت  شهی د،  در محصوالت 
آنها مرتبط هستند   نیازهای  را که با  یو محصوالت  کنند یم   سهیو مقا  مقابل هم قرار داده

استراتژ کنند یم انتخاب   هدف  مشتر   یاب یبازار  ی.  مزا  ،ی ارزش  کردن   ی ا ی برجسته 
 است.   گرانید ی هایکاستشرکت در برابر   کی هایشنهادیپ

 : شوند ی م  م ی موجود اغلب به دو طبقه تقس   ی ها نه ی گز 

 رقبا:    -  1

ارائه   یمتفاوت  یایو مزا  هایژگیو را با    یکسانیهای  شنهادیهستند که پ  ییهاشرکت  نهایا
 . کندیم  جادیاز ارزش ا یکه ادراکات متفاوت کنندیم

  :  ها ن ی گز یجا   -  2

 ک ی   شنهادی. آنها پشوندیدر نظر گرفته م  نی گزیجا  عنوانبههستند که    ییهاشرکت  نهایا
 .دهند یمرا ارائه  یو ارزش متفاوت کنند ینمشرکت را تکرار 
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را   هاشرکتو    گذارندیم  ریارزش افزوده تأث  یابی بازار  یبر استراتژ   هانی گزیجاهم رقبا و هم  
کنند.    نییمنحصر به فرد محصوالت و خدمات خود را تع  یشنهادیتا ارزش پ  کنند یم  بیترغ

مهم   اریآن بس  یینها  تی موفق  یبرا  مشتریان  دیسفر خر  ل یشرکت در اوا  کیکردن    زی متما
به شما امکان    کند یمخاص    یو کار شما را از نظر مشتر   کسبآنچه که    ییاست. شناسا

 . دی کن نهی به ،دی دهیمکه ارائه  را یارزش ،دهد یم

کن  یکردیرو   ای  ییدارا  ، یاستراتژ   افتنی  یبرا د  دیتالش  را   یراحتبه  گرانیکه  آن  نتوانند 
 ی ا یرقابت  تی و مز  کندیم   ترجذاب  اریبس  هدفتانمخاطبان    یکار شما را برا   نیکنند. ا  دیتقل

 . دیاز رقبا بهتر عمل کن  دهدیمکه به شما امکان  دیآوریم به دست 

 نتیجه گیری

. آنها آن را پیمود  دیبا  یفعل   یابیبازار  یهستند که در فضا  یارزش افزوده راه  یها یاستراتژ 
که مخاطبان شما بتوانند با آنها ارتباط    کنندیم  دیتول  تریواقعیبهتر و    یابیبازار  یهانیکمپ

از   تی خود و حما  انیآموزش مشتر  یبرا  یفرصت  هاشرکتآنها به    ن،یبرقرار کنند. عالوه بر ا
 . دهندیم ارائه  یر یگ  میتصم فرایندآنها در 

 ی . وقت کندیم جذاب است و به حفظ روابط کمک    انیمشتر  یمحور برا  یمشتر   یابیبازار
تا در مورد   دیکن یبه آنها کمک م  د،ی ده ینشان م  انیبه مشتر  دیکنیمرا که ارائه    یارزش

به   منظور به  هاشرکت  یراه برا  نیکارآمدتر  نی. اشوند   زدهجانیو ه  ریشما درگ   هایشنهادیپ
 است.  شرفتیو پ یرقابت تیدست آوردن مز
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 منبع: 

 decisionlink.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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