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آیا به دنبال مشــریان ثابت بیشــری هســتید؟ میدانید که هر چه مشــریان ثابت بیشرتی داشته باشید فروش بیشرتی
هــم خواهیــد داشــت .بــه عبارتی ،باوجود مشــریان ثابــت خیالتان از بابت فروشــتان راحــت میباشــد و میتوانید بر
روی فروش بیشــر و جذب مشــری بیشــر مترکز کنید تا اینکه مشــریان فعلی را از دست بدهید.
امــا بــه دالیلــی کــه یــا رعایــت منیکنیــد و بــه آن منیپردازیــد مــردم آنقدری که شــا فکــر میکنید جذب کسـبوکار
شــا منیشــوند و در طــرح شــا اسمنویســی و ثبتنــام منیکنند .شــا هــر آنچه یک متخصــص به شــا آموخته انجام
دادهاید .وبالگ ســاختهاید ،ایمیل ســاختهاید و در شــبکههای اجتامعی فعال هســتید .اما منیتوانید مشــری ثابت و
دامئــی جذب کنید .حال چه باید کرد؟

اینجاست که باید به این  7نکته توجه کنید :
 .1مردم را بهصورت رایگان و بدون هزینه دعوت کنید

تا به شــا بپیوندند طوری که آنها نیز از این طرز دعوت اســتقبال کرده و با دیگران نیز به اشـراک بگذارند .بهطور
مثــال بــا فرســتادن یــک ایمیــل مختــر آنها را به رشکت و ثبتنام در سیســتم خــود دعوت کنید .اگر مایــل بودند به
شــا میپیوندنــد و حتــی بــا دیگـران نیــز در ایــن رابطــه صحبــت و مشــورت میکننــد.

 .2کل وبسایت خود را با تبلیغات و بستههای فروشی خود پر نکنید.

دقت کنید بیشــر مردم توجهشــان به کدام بخشهای وبســایتتان جلب میشــود و بســتههای تبلیغاتی و محصوالت
فروشــی خــود را در آن مکانهــا قـرار دهیــد تــا مشــریان و بازدیدکننــدگان فکــر نکنند شــا یــک فروشــنده نامنظم و
شلوغ هستید.

معموالً در  5بخش و مکان مختلف از صفحه وبسایت خود میتوانید این بستهها
را ارائه داده و به منایش بگذارید:

در کنارههــای باریــک صفحــه :معمــوالً بازدیدکننــدگان از صفحــه وب بــه کنارههــای صفحــه و تبلیغــات آن نــگاه
میاندازنــد .در صفحــه اصلــی وبســایت هنگامیکه کســی در گوگل صفحهای را جســتجو میکنــد صفحه اول واصلی
هــر وبســایت منایــان میشــود .بنابرایــن متــام بازدیدکننــدگان صفحــه اصلی وبســایت را حتامً مــی بنند.
در بخــش « دربــاره مــا » وبســایت بیشــر افـرادی این بخش را جســتجو و نــگاه میکنند که میخواهنــد با چگونگی
کار شــا آشــنا شــوند .پــس ایــن قســمت هــم توســط برخیهــا بازدیــد میشــود .در زیــر و پاییــن صفحــه وبســایت:
تجربــه نشــان داده اســت کــه مــردم متایــل دارند اطالعات پاییــن صفحــه وب را بخوانند .این نشــان میدهد پس آنها
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بــه پاییــن صفحــه توجــه میکننــد .در میانههــای صفحــه :توجــه بازدیدکننــدگان بــه میانههــای صفحــه زیــاد جلــب
میشــود .اگر اطالعات صفحه کسـلکننده و یا زیادی طوالنی نباشــد که آنها مجبور شــوند از نوار کنار صفحه برای
پایین و باال کردن رسیع صفحه اســتفاده کنند .همه این  5مکان و تبلیغات آن باعث میشــود بازدیدکنندگان ترغیب
و تشــویق شــوند تا در وبســایت شــا نامنویســی کنند.

 .3مردم را مجاب به توئیت کردن کنید:

زمانــی کــه شــا یــک وبالگ میســازید یا پســت میگذارید درواقع در حال خلق فضایی هســتید تــا آن را با دیگران به
اشـراک بگذاریــد .در ایــن راه بایــد عوامــل محرکــی باشــد تــا مــردم را تحریــک کنــد تــا پســت شــا یــا وبــاگ شــا را
توئیــت کننــد و بــا ایــن کار اطالعــات ســایت شــارا به دیگـران نیز منتقــل کنند.
مثالً از عبارتهایی مثل برای توئیت کردن کلیک کنید ،یا توئیت کردن آســان در این بخش ،اســتفاده کنید .این روش
باعث افزایش بازدیدکنندگان وبســایت و وبالگ و مطالب به اشـراک گذاشــتۀ شــا میشود.

 .4از مردم درخواست کنید تا پستهای شامرا به اشرتاک بگذارند:

یادتــان باشــد کــه کارب ـران پس ـتهایی را کــه دوســت دارنــد بــا دیگ ـران نیــز بــه اش ـراک میگذارنــد .پــس شــا
بایــد حتـاً بــه آنهــا ایــن مســئله را یــادآوری کنــدی که پسـتها و اطالعات ســایت شــارا با دیگـران نیز به اشـراک
بگذارنــد .مثـاً از آنهــا بخواهیــد بــه دوســتان خــود ایمیل بزننــد و یا از آن بخواهند تا به وبســایت شــا رس بزنند و
از پسـتهای شــا دیدن کنند .گاهی اوقات اشــکالی ندارد در پایین صفحۀ خود و پسـتهایتان نیز بنویســید و این
نکتــه را یــادآوری کنیــد کــه ایــن مطلب با دیگران به اشـراک گذاشــته شــود .یا در انتهــای ایمیلهایی که میفرســتید ،
ایــن مطلــب را یــادآور شــوید.بهرت اســت این مــورد را بهصورت درخواســت قرار دهید نه بهصــورت یک امر!
مثالً بهرت است در انتهای پست یا ایمیل خود اینطور بنویسید :اگر از این مطلب خوشتان آمد آن را با دوستان خود
نیز به اشرتاک بگذارید.

 .5به بازدیدکنندگان کمک فکری کنید:

توجه داشــته باشــید که امکان دارد زیر پسـتهای شــا بازدیدکنندگان ســؤاالتی از شــا بپرســند و از شــا بخواهند
بــه آنهــا کمــک کنیــد .هوشــمندانهترین کاری کــه میتوانیــد انجــام دهیــد پاســخ بــه ســؤاالت کاربـران و اطمینــان
دادن به آنها برای رفع مشکلشــان اســت .چون بهاحتاملزیاد آنها برای چک کردن پاســخ ســؤال خود به پســت شــا
دوبــاره رس میزننــد و دوبــاره از آن بازدیــد میکننــد .حتی شــا میتوانیــد از آنها بخواهید تا از طریق ایمیل با شــا
در ارتبــاط باشــند تــا شــا بتوانیــد یــک رابطه دوســتانه و صمیمی بــا آنها برقـرار کنید.
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 .6حتامً در انتخاب اسم و لقب ایمیل خود هوشیار و با دقت باشید:

در انتخــاب اســم و لقــب ایمیــل خــود هوشــیارانه عمــل کنیــد .چــون بازدیدکننــدگان بـرای بــار اول اســت کــه با شــا
آشــنا میشــوند و اســم و لقبــی که اســتفاده میکنید تأثیر زیادی خواهد داشــت .مثـاً امکان دارد افـراد دیگری نیز با
هامن اسم وجود داشته باشند .بنابراین نباید سوءتفاهم شود.

 .7همیشه به پروفایلهای خودرس بزنید و آنها را چک کنید:

شــاید راجع به اشـراکگذاری اطالعات و اتصال آن به دیگر شــبکههای مجازی در پروفایلهای اجتامعی خود شــنیده
باشــید .شــا میتوانید در پروفایلهای شــبکههای اجتامعی خود این کار را انجام دهید.

حواسپرتی و غفلت در کار ممنوع! :

در ایــن مــن نکتههــای غفلت در جذب بازدیدکننده را گفتیم .حال زمان اصالح کردن رویه قبلی و ایجاد تغییر اســت.
مطمئنـاً کار آســانی نیســت یــا شــاید احســاس کنیــد کار بیهــودهای اســت کــه بــه ایمیل خود و لیســت آن رسوســامان
دهید .اما همگی میدانیم که برای موفقیت باید قدمهای کوچک و جزئی را نیز با دقت برداشت تا به یک موفقیت
بــزرگ رســید .از حواسپرتــی و غفلــت پرهیــز کنیــد و بــه ایــن نــکات دقــت کنیــد تــا بازدیدکننــدگان بیشــری را در
سایت خود جذب کنید.
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