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ساعت خود  شخص مدام به  صحبت می کنید، اما آن  صور کنید که به طور اتفاقی با غریبه ای  ت

صحبت هایتان تمام  شما گوش نمی دهند و وقتی  صحبت های  ضح  نگاه می کند. آنها به طور وا

 .می شود، احساس می کنید که واقعا وقت خود را تلف کرده اید

 .فروش بدون مشتری یابی انجام می شوداین وضعیت، دقیق شبیه به چیزی است که در 

کنید، واقعًا مناستت  کند که هر مشتتری باقووه ای که با او صتحبت میتضتمین می مشتتری یابی

بی برای محصوالت شما باشد. محصوالت شما باشد یا پتانسیل این را داشته باشد که گزینه مناس

تا زمانی که فرآیند تعیین صتتیحیت مشتتتری باقووه را انجام ندهید، مام نًا متویه این مستت له 

https://modamcrm.com/lead-and-prospect-finding-in-b2c-business/
https://modamcrm.com/?p=19933


 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

نخواهید شتتتد و در واقم، می توانید با تحویق در مورد خریداران باقووه قبل از نوشتتتتن ی  خ  

قابل تویهی صتترفه یویی  ایمیل یا حتی برقراری ی  تماس تلفنی، در وقت خودتان هم به مودار

 .کنید

ست. از آنجایی که مکاقمات فروش  سرعت در حال تغییر ا ست که دنیای فروش، به  حویوت این ا

بیشتر بر روی خریدار متمرکز می شوند، کارشناسان فروش شروع به توسعه ترفندها، تکنی  ها و 

به شما کم  زیادی کند؛ در  فرآیندهای مشتری یابی کرده اند و اینجاست که این راهنما می تواند

ستراتژیاین چشم شد، فرآیندهای مختلف و ا شتری یابی را انداز فروش رو به ر های کلیدی برای م

ای از فروش به شتتمار می آید که بیشتتتر اوقات برای شتتما توضتتیح می دهیم که در واقم، مرحله

 .یار مهم استکند و درست انجام دادن آن هم بسبیشترین زمان و انرژی را مصرف می

 
 :حاال بیایید مااق  این راهنما را سریم مرور کنیم

 مشتری یابی چیست؟

شروع و توسعه کس  و کاری یدید با یستجوی مشتریان، ارباب ریوع یا  مشتری یابی، فرآیند 

ست شما ا صوالت یا خدمات  ست که این  .خریداران باقووه برای مح شتری یابی این ا هدف از م

 .مشتریان بالقوه در طی یک فرآیند به مشتریان درآمدزا تبدیل شوند
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 چرا مشتری یابی مهم محسوب می شود؟

مشتری یابی به شما ایازه می دهد تا مشتریان مناس  برای کس  و کار خود را شناسایی کنید. 

خدمات شما نیاز دارند تا این امر به معنای یافتن مشتریان باقووه ای است که واقعًا به محصول یا 

 .بتوانند چاقش ها و مشکیت خود را حل کنند

نفر از آنها واقعًا مایل هستتتند تا در  7خریدار، بیش از  10مشتتتری یابی، بستتیار موسر استتت، از هر 

شند و این امر شته با احتمال پاسخگویی آنها را هم بیشتر  مراحل اوقیه خرید از فروشندگان خبر دا

درصتتد از خریداران، زمانی با شتترکت در یلستتات موافوت می کنند که ابتدا  82اقم، کند. در ومی

 .فروشنده با آنها ارتباط برقرار کند

برابر بیشتتتتر از  3فروشتتتندگانی که در زمینه مشتتتتری یابی دارای عملکرد برتر هستتتتند، توریبًا 

سات فروش  شتری یابی نمی کنند، یل صًی م سانی که ا ضعیفی دارند یا ک شندگانی که عملکرد  فرو

 .بیشتری را ایجاد می کنند
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شت که شتری های باقووه خواهید دا سته از م ساتی با آن د شتری یابی، یل برای  پس از اتمام م

محصول، گزینه های مناس  تری هستند. مشتریان مناس ، کس  و کار و ارزش بلندمدتی را در 

موابل مشتتتریان باقووه ای ارا ه می دهند که پس از نهایی کردن ی  معامله، رویگردانی می کنند. 

نه شما می توانید مشتریان مناس  را در حین مشتری یابی و با پرسیدن سواالت مناسبی در زمی

 .صیحیت فروش از بین مشتریان راغ  و مشتریان احتماقی خود شناسایی کنید
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یار مهم در مورد مشتتتتریان راغ  و احتماقی، تویه به به تفاوت های بین این دو نوع افراد بستتت

است. شما و بویه تیم فروشتان در حین مشتری یابی، با آنها ارتباط برقرار خواهید کرد و می دانید 

 .که چه کسی بر نحوه برخورد شما با آنها، تأسیر می گذارد

 تفاوت سرنخ و مشتری احتمالی

از طریق  ، آن دسته از مشتریان باقووه ای هستند که”سرنخ ها“مشتری های راغ  یا به اصایح 

رفتارهایی مانند بازدید از ی  وب ستتتایت، اشتتتتراک در ی  وبیب یا سبت نام برای ی  دوره 

آزمایشتتی رایگان، به شتترکت شتتما ابراز عیقه کرده اند. مشتتتریان احتماقی، مشتتتری های راغبی 

هستند که واید شرای  بوده و بنابراین، با مخاطبان هدف و شخصیت های خریدار هماهنگ می 

 .ندشو
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ی  مشتری احتماقی )نه ی  مشتری راغ ( با تویه به شایستگی و تناسبی که دارد، می تواند به 

شند  شته با عنوان ی  مشتری باقووه طبوه بندی شود، حتی اگر تعامل محدودی با شرکت شما دا

 .یا اصی هیچ تعاملی شرکت شما نداشته اند

ای راغ  و مشتران احتماقی، بر اساس تعریف شما باید به خاطر داشته باشید که اگرچه مشتری ه

با یکدیگر متفاوت هستند، اما اهداف شما با هر دو دسته از این مشتریان یکسان است: مشتریان 

راغ  و مشتتتریان احتماقی را تا زمانی تشتتویق و حمایت کنید که محصتتول یا خدمات شتتما را 

شویق و حمایت، از قحظه ای  شروع به مشتری یابی خریداری کنند. این فرآیند ت شود که  آغاز می 

 .می کنید و تا زمان نهایی سازی معامله ادامه می یابد

شروع این روند در اما چگونه می ساده را برای  توان مشتری یابی را آغاز کرد؟ در زیر، ی  راهنمای 

 اختیار شتتما قرار می دهیم. ستتچس، چند نکته اسبات شتتده را برای یافتن مشتتتری های احتماقی

 .مناسبی که احتمال نهایی شدن معامله در آنها بیشتر است را به شما ارا ه می دهیم

 چگونه مشتری یابی کنیم؟

در مورد مشتتتتری احتماقی و کستتت  و کار آنها تحویق کنید تا برآورد کنید که آیا می توانید  .1

 .برای آنها ارزشی را ارا ه بدهید یا خیر

 .مشتریان خود را بر اساس احتمال تبدیل شدن آنها به مشتری سابت، اوقویت بندی کنید .2

 .برای هر مشتری احتماقی، تبلیغ شخصی سازی شده ای را تهیه کنید .3

شتری کم  می کنید،  .4 شوید که به م اوقین تماس خود را به نحو عاقی برقرار کنید و مام ن 

 .سانیدنه اینکه صرفا محصوالتتان را به فروش بر

فرآیند مشتتتتری یابی خود را مرتبا بازگو کنید تا بفهمید که چه چیزی را می توانید بهبود  .5

 .بخشید
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مشتری یابی بی سمر، اتیف وقت بزرگی محسوب می شود. به همین دقیل است که ما بازاریابی با 

سی ای که برای همه فرآیندهای فرو سا ش اعمال روش برونگرا را توصیه می کنیم و ی  چارچوب ا

 .می شود را ایجاد کرده ایم؛ اما با ی  سری تغییرات خاص

ست. بنابراین، از نکات و ترفندهای  صر به فردی ا سی دارای رویکرد منح ما درک می کنیم که هر ک

ستفاده کرده ایم. هر چیزی را که  مشتری یابی شخصی بهترین فروشندگانی که می شناسیم هم ا

 .ن است را انتخاب کرده و آن را آزمایش کنیدبرای ارتوای فروش شما، بهتری

در مورد مشتری احتمالی و کسب و کار آنها تحقیق کنید تا برآورد کنید که آیا می توانید ارزشی  .1

 را ارائه بدهید یا خیر

 
در این مواقه، بارها و بارها به این موضوع پرداخته ایم. به این دقیل است که این مورد، مهم ترین 

ویه از مشتری یابی محسوب می شود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که مشتریان احتماقی خود را 
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 ه ارزش به آنها یا به کس  و کاری که مشغول تعیین صیحیت می کنیم تا شانس خود را برای ارا

 .هستند، افزایش دهیم

 :در این مرحله از مشتری یابی، به دنبال دستیابی به اهداف زیر هم هستیم

 مشخص کنیم که آیا مشتری احتماقی، برای انجام کار مناس  است یا خیر. 

 یممشتریان احتماقی را تعیین صیحیت کرده و شروع به اوقویت بندی کن. 

  فرصت هایی را برای ایجاد ارتباط از طریق شخصی سازی، برقراری رواب  دوستانه و برقراری

 .اعتماد پیدا کنید

 .مشتریان خود را بر اساس احتمال تبدیل شدن آنها به مشتری ثابت، اولویت بندی کنید .2

 
ماقی میاوقویت یان احت ندی مشتتتتر ند در زمان ما صتتترفهب که توا ند  یویی کرده و تضتتتمین ک

کنیم که به احتمال زیاد تبدیل به مشتری ای میان باقووههای خود را صرف مشتریتیش بیشترین 

 .شوندهای سابت ما می
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ست، اما  شنده ای، متفاوت ا سازمانی از فروش و اقبته هر فرو ساوح اوقویت بندی بین هر نوع 

ایده اصلی همان ایجاد چند گروه از مشتریان احتماقی بر اساس احتمال خرید آنها و تمرکز بر روی 

 .ر هر زمان استی  گروه د

بیایید ابعاد تعیین صتتیحیت مشتتتریان باقووه ای که در فهرستتت باال استتتفاده شتتده استتت )و 

صدهایی بین  ضافی( را به در ساس میزان اهمیت آنها 100٪ تا 1همچنین هر ابعاد مرتب  و ا ٪ بر ا

 .در فرآیند فروش توسیم کنیم

ر از زمان بندی از نظر نهایی شدن معامله است، به عنوان مثال، احتماال اندازه فرصت برای ما مهم ت

 .٪ را دریافت می کند5٪ را دریافت می کند، در حاقی که زمان بندی 70بنابراین این مورد 

شی بین  ست خودمان، ارز شتری در قی صاص  100تا  1حاال می توانیم برای هر م را به این ابعاد اخت

صد وزنی که به این  توانیم ارزشدهیم. پس از تکمیل این مرحله، می شتری احتماقی را در در هر م

 .بعد ارا ه داده ایم، ضرب کنیم

امتیازات این بعد را یمم کنید تا هر مشتتتری احتماقی، ی  امتیاز کلی داشتتته باشتتد و حاال، کل 

 .قیست ما اوقویت بندی شده است

 .برای هر مشتری احتمالی، تبلیغ شخصی سازی شده ای را تهیه کنید .3
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در این مرحله، ما اطیعات دقیق و کاملی را در مورد مشتریان احتماقی خود یمم آوری می کنیم تا 

تبلیغ فروش خود را بهبود بخشیده و خدمت رسانی خود را شخصی سازی کنیم. بنابراین در ابتدا، 

 .همیت می دهندباید مشخص کنیم که مشتریان احتماقی ما به چه چیزی ا

 :ما می توانیم این کار را به چند روش انجام دهیم

  به وبیب مشتریان احتماقی نگاهی بیندازید تا از طریق مواالتی که می نویسند و منتشر می

 .کنند، بفهمید که آنها به چه چیزهایی اهمیت می دهند

 ا آنها اخیرا، به روز پروفایل های رستتانه های ایتماعی آنها را شتتناستتایی و بررستتی کنید. آی

 رسانی هایی داشته اند یا پست یدیدی گذاشته اند؟

  بدستتت ” درباره ما“وب ستتایت شتترکت آنها را بررستتی کنید تا اطیعاتی را در مورد بخش

 .بیاورید
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هنگامی که در مورد کس  و کار و نوش مشتری احتماقی خود، چیزهایی بیشتری یاد گرفتیم، الزم 

است تا دقیلی برای ارتباط با آنها را هم پیدا کنیم. آیا ما ارتباطات متوابلی با آنها داریم؟ آیا رویداد 

کرده اند؟ اگر این چنین مهم و بیدار کننده ای رخ داده است؟ آیا آنها اخیرًا از وب سایت ما بازدید 

 است، کدام عبارت یستجو آنها را به سایت ما هدایت کرده است؟ کدام صفحات را نگاه کرده اند؟

توانیم ی  نوشتته خواهیم ارتباطات ما با مشتتتریان باقووه به ستتاح باالتری برستتد، میاگر می

کنیم. این نوشه به ما کم  ها و اهداف نهایی مشتری خود ایجاد گیری را برای تعیین گزینهتصمیم

صی می شخ شی را  سیدگی کنیم و تبلیغ فرو ضی ر شکل بهتری به هر گونه اعترا کند تا بتوانیم به 

 .سازی کنیم که با اهداف اصلی آنها ماابوت دارد

خدمات یا محصول   توانیم ی  تحلیل رقابتی را هم انجام دهیم تا مشخص کنیم که چگونهما می

توانیم با اعتراضات یایگاه بهتری در در صنعت داشته باشند و اینکه چگونه میشرکتمان می توانند 

 .مشتریان باقووه موابله کنیم

شتری کمک می کنید، نه  .4 شوید که به م اولین ارتباط خود را به نحو عالی برقرار کنید و مطمئن 

 .اینکه صرفا محصوالتتان را به فروش برسانید

و چه برای آنها ایمیلی را ارسال می کنید، خدمات رسانی شما باید چه با مشتری تماس می گیرید 

 .کامًی متناس  با کس  و کار، هدف و صنعت خاص مشتری باقووه باشد

شتری احتماقی، چه از طریق تلفن و چه از طریق ایمیل، نکات کلی زیر را  هنگام برقراری ارتباط با م

 :در نظر داشته باشید

 سازی کنید صی  شکل خ .شخ شود را با راه حل م شتری باقووه با آن روبرو می  صی را که م ا

 .خاصی اریاع دهید
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 اطمینان حاصل کنید که مشکلی که مشتری باقووه برای حل آن  .هماهنگ و زمان مند باشید

 .در تیش است، همچنان به آنها و تیمشان مربوط است

 با ی  ربات حرفه ای، هیچ کس دوستتتت ندارد  .مانند یک انساااان رفتار کنید، نه یک ربات

یا با بیان اینکه ” آرزوی گذراندن تعاییتی شتتتاد“ارتباط برقرار کند. افزودن یز یاتی مانند 

ستند که به ما این امکان  ست، نواط ارتباطی واقعی ای ه شرکت آنها چودر عاقی ا صول  مح

 .را می دهند که بتوانیم در ساح عمیق تری با آنها ارتباط برقرار کنیم

 شیدکمک کن صولی را بفرو شی را ارا ه بدهیدد و در ازای آن، چیزی  .ید، نه اینکه فقط مح ارز

یای  عنوان مثال، بهنخواهید. این روند به ما مربوط نمی شتتود، بلکه مربوط به آنهاستتت؛ به

های توانیم پیشتتنهاد بدهیم که حضتتور آنها در رستتانهریزی برای یلستته پیگیری، میبرنامه

های خودمان را در اختیار ور دقیق بررستتتی کنیم و در عرک ی  هفته، یافتهدیجیتال را به ط

 .آنها قرار بدهیم

 شد روند گفتگو شید که این فو  ی  گفتگو  .باید کامال طبیعی و معمولی با شته با به یاد دا

است. حاقت طبیعی خود را حفظ کنید و تا حد امکان سعی کنید در موام صرفا ی  فروشنده 

د مشتری یابی این است که ما هرگز چیزی را نمی فروشیم؛ فو  اینکه به سادگی نباشید. کلی

 .تعیین می کنیم که آیا هر دو طرف می توانند از ی  راباه، متوابی سود ببرند

 .فرآیند مشتری یابی خود را مرتبا بازگو کنید تا بفهمید که چه چیزی را می توانید بهبود بخشید .5
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ند  ید که چه فعاقیت هایی برای فرآی یابی کن ید تا ارز ند، یادداشتتتت برداری کن در طول این فرآی

 .اند و کدام ی  از فعاقیت ها موی  اتیف وقت شده اند مشتری یابی، ارزش ایجاد کرده

پس از هر تماس و برقراری ارتباط با مشتتتتری احتماقی، باید ارزیابی کنیم که در طی گفتگو تا چه 

  :اندازه، موارد زیر را به خوبی پوشش داده ایم

 بررسی چاقش های کشف نشده 

 کم  به ایجاد اهداف کامًی تعریف شده 

 ترس بودن بودیهتایید در دس 

 درک روند تصمیم گیری 

 تعیین عواق  عدم اقدام 

 شناسایی نتایج باقووه موفویت 
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این تامل درونی و خود ارزیابی به ما کم  می کند تا تکنی  های مشتتتتری یابی خود را در آینده 

 .بهبود بخشیم

حاال بیایید به چند نکته اشتتتاره کنیم که هنگامی که در روی میز کار خود نشتتتستتتته اید، بتوانید 

مشتتتریان احتماقی را به نحو بهتری تعیین صتتیحیت کنید و معامیت بیشتتتری را هم با موفویت 

 .انجام دهیم

 


