
            بین المللی کوچ نوید ایرانیان موسسه   

 له آنکته طالیی برای پیدا کردن مخاطب اید 3

با احتمال بسیار زیاد همه ی ما با این سوال مواجه شده ایم که چه کساین 

مخاطب ما هستند؟ اگر جواب 

شما " همه " است ، حتما این 

بخوانید. مقاله را با دقت 

 کردن پیدا در ناموفق بودن

 اشتباه ل یکه آ اید مشتریان

است. الزم  بر هزینه اما معمول

 به ذکر است که متاسفانه

کارآفرینان و  از بسیاری

در گیر این صاحبان کسب کار 

 موضوعین اشتباه میشوند. ا

گاهی باعث کند شدن مسیر 

 حیت باعث ورشکستیگ آنان میشود. در بعیض موارد رشد و

 مشکل کجاست ؟

 فرض یک این واقع در هستند شما مشتری همه ، میکنید فکر که زماین

همچون یک  که است نادرست

اگر  میکشد. پایین را شما باتالق

 همه به که دارید دوست شما

 درنتیجه دهید ، ارائه سرویس

 به رساین خدمات شانس شما

 دست از را اصیل خود مشتریان

 میشود باعث ضوعمو این. میدهید

 محتوا و محصوالت ، خدمات که

 دارای تجارتتتان در شما های

و به برند  نشود خاص طرفدار

این  .مطرحی تبدیل نشوید

شما را با مشکل  درنهایت موضوع

انباشتیگ محصوالت ، خدمات یا 

محتوا رو به رو میکند. این انباشتیگ و به سود نرسیدن به مرور زمان 

شروع به بلعیدن انرژی ، سرمایه ، انگیزه و نهایتا همچون اژدهایی نامریئ 

 کسب و کار شما میکند.
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 راه حل چیست ؟

باشد.  مدیریتترین نکات  اصل پارتو شاید ییک از ساده ترین اما کاربردی

شاید االن در ذهن شما این سوال به وجود آماده باشد که این اصل چه 

میگوید؟ اگر بخواهیم خییل 

ساده این اصل را بیان کنیم ، 

سود  %80میتوانیم بگویم : 

و دست آورد شما حاصل 

فعالیت های شما و  20%

دیگر سود شما ثمره  20%

 .فعالیت شماست %80ی 

 %80ساده تر  به زباین

سود و پیشرفت شما 

مخاطب های  %20مدیون 

اگر ما بتوانیم  .شما است

را  %20این مخاطبًا 

شناسایی کنیم و تمرکز خود را 

روی آن ها قرار دهیم ، سود و پیشرفت ما تضمین شده خواهد بود. در 

 %20ادامه به چند نکته طالیی برای پیدا کردن مخاطب های ایده آل یا همان 

 .ه خواهیم کرداشار 

 آمار جمعیت شناختی -1

 مشکل بتوانند باشند باید موفق شما خدمات یا محصوالت اگر قرار است

 از قبل کند. حل را مخاطبینتان اصیل

 از را سوال این بروید جلوتر اینکه

 قرار من محصول که بپرسید خودتان

 حل را مخاطبینم از نیازی چه است

 این هبچه دسته از افراد جامعه  کند؟

نیاز دارند؟ برای کدام دسته  محصول

این نیاز در الویت قرار  ، از افراد

دارد؟ ...و سوال های از این دست. 

 کمک را به شما برای بشترین امر این

 میکند و مشتریان فعیل از مراقبت

 مهم که میدهد نشان به شما همچنین

 توجه آنها به باید که افرادی نوع ترین
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. به زبان ساده تر بازار هدف شما را مشخص میکند. هستند کساین چه کنید

حاال که بازار هدف را شناختیم برای پیدا کردن مسیر ارتباطی و شرایط 

جمعیت شناخیت برویم که به بعیض بازاریایب باید به سراغ آمار و متغییر های 

 اشاره شده است.ادامه از آن ها در 

  جنسیت -

  سن -

 سرگریم و مندی عالقه -

 اشتغال وضعیت و کار محل -

 همیشیگ لوکیشن -

 مرتبط های رفتار -

  میانگین سود -

 تحصیالت سطح -

 میزان درآمد -

 نظر سنجی-2

نظر سنجی میتواند یک راه برای بدست  

ه در گذشته از شما خرید خویب کرده اند آوردن اطالعات از کساین باشد ک

خاص شما  %20یا به نوعی جز 

شما میتوانید از این  .بوده اند

 اطالعات به عنوان محور اصیل

که چه نوع مشتریاین  این

چه بخیش از  آن ها دارید و

 محصوالت شما را بیشتر

دوست دارند استفاده کنید. 

نظر  یک همچنین میتوانید در

چگونه  سنجی متفاوت دریابید

را از  و کجا مشتریان ایده آلتان

دست داده اید، تا مسائل 

ه آنها را پیدا کنید و مورد توج

شاید انجام این فرآیند کیم هزینه بر باشد  سعی کنید آن ها را پوشش دهید.

برابر هزینه  11تا  5فراموش نکنید که هزینه ی جذب یک مشتری جدید  اما

 ی نگه داری مشتری فعیل است. 
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 بررسی رقبا و بازار -3

و  بازارراجع به  و اخبار اطالعاتو دنبال کردن  روی تحلیلچقدر زمان 

نتایج عملکرد  از متوجه شدن یبرا عایل اریراه بس کی نی؟ ادیگذاریم رقبایتان

های مختلف است. در خییل از موارد شما الزم نیست مستقیما ایده را تجربه 

کار موجود را اهکنید بلکه میتوانید با استفاده از تجربه ی رقبا بهترین ر 

و تفاویت است که  در برریس رقبا پیدا کردن مزیتدی انتخاب کنید. قدم بع

شما میتوانید آن را به مخاطبین خود رائه دهید. این مزیت رقابیت میتواند 

                                    برگ برنده کسب و کار شما در مقابل رقبا باشد. 

ر کاسازی شده ییک از محبوب ترین راه به یاد داشته باشید خدمات شخیص

آن وابسته  نحوه عملکرد ها در حوزه ی مزیت های رقابیت است که جزئیات

 به کسب و کار ، خالقیت و جایگاه شما تعیین میگردد.

 

 نویسنده : حسین سادونی


