رشد کسبوکار

 20ایده بازاریابی برای مشاغل کوچک
نویسنده :محمد توالیی
بهتریــن ایدههــای بازاریابــی ایرانــی بــرای کس ـبوکارهای کوچــک کــه میتوانــد
بــا کمتریــن بودجــه ،نتیجههــای چشــمگیری را رقــم زنــد .در ادامــه  20روش
بازاریابــی مقــرون بهصرفــه بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا بــدون صــرف هزینــه
زیــاد فــروش خــود را افزایــش دهیــد.
صاحبــان مشــاغل کوچــک میداننــد کــه بازاریابــی رمــز ورود مشــتریان جدیــد و
حفــظ آنهــا هســت .امــا اینکــه چگونــه میتــوان بهطــور مؤثــر بــا بودجــه ناچیــز
بــه ایــن مهــم دس ـتیافت را در ادامــه بهصــورت کامــل توضیــح خواهیــم داد.
خوشــبختانه بســیاری از روشهــای بازاریابــی وجــود دارد کــه میتوانیــد بــا هزینــه
انــدک در کسـبوکار خــود بــه کار گیریــد .ممکــن اســت برخــی از روشهایــی کــه
درگذشــته همیشــه از آن اســتفاده میکردیــد امــروز نتیجــه قابــل قبولــی را ایجــاد
نکننــد ،بنابرایــن انعطــاف بیشــتری بــرای امتحــان کــردن ایدههــای بازاریابــی جدیــد
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نشــان دهیــد و بــا بهکارگیــری آنهــا در کسـبوکار کوچــک خــود ،میــزان بازخــورد
و نتیجــه آنهــا را ارزیابــی کنیــد .از امتحــان کــردن نترســید.

 .1اهــداف و برنامــه بازاریابــی خــود را مــرور کنیــد! اگــر برنامــه بازاریابــی در
کسـبوکار خــود نداریــد ،آن را ایجــاد کنیــد .تــاش بــرای بازاریابــی بــدون هــدف
تنهــا باعــث اتــاف وقــت و هزینــه میشــود .چــه تــازهکار هســتید و یــا ســالها از
تجــارت شــما میگــذرد .بایــد بــه ایــن درک رســیده باشــید کــه امــروز قــرار اســت
بــرای چــه دســته از افــراد بازاریابــی کنیــد؟ و چگونــه میتوانیــد پیــام خــود را بــه
آن دســته از افــراد برســانید؟
 .2کسـبوکار خــود را از نــگاه مشــتری بنــا کنیــد! اینکــه چــه چیــزی خــوب
اســت؟ چــه چیــزی از جذابیــت کمتــری برخــوردار اســت؟ و چــه تمایزهایــی باعــث
برجســته شــدن محصــول میشــود؟ همگــی بایــد بــر اســاس بازخــورد و شــناخت
مشــتریان پاســخ داده شــود ،پــس تنهــا بــه تصــورات خــود تکیــه نکنیــد .رفتــار
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مشــتری را زیــر نظــر بگیریــد ،آنهــا معمــو ًال چــه اجناســی خریــد میکننــد؟ در
مقابــل چــه قیمتــی حساســیت کمتــری نشــان میدهنــد؟
 .3متفــاوت باشــید! کســبوکارهای کوچــک پرســود بــا تمایزهــا شــکل
میگیرنــد .گاهــی راههــای ایجــاد تمایــز بــا بــاال بــردن ســطح دانــش و تخصــص
خــود در حرفــهای کــه داریــد ایجــاد میشــود .و گاهــی اســتراتژی تمایــز شــما
میتوانــد در یــک شــعار ،یــک تفــاوت اساســی در محصــول و یــا حتــی تفــاوت در
ادراک محصــول شــکل گیــرد .بهعنــوان مثــال آیــا کیفهایــی کــه میفروشــید
ســبکتر هســتند؟ آیــا خدماتــی کــه ارائــه میدهیــد باعــث کاهــش بیشــتر
هزینههــا میشــود و یــا ســرعت بهــرهوری آنهــا را افزایــش میدهــد.
 .4بــه یــک شــبکه فعــال بپیوندیــد! یکــی از رازهــای کسـبوکارهای زود بــازده
فعالیــت در شــبکههای فعــال اســت .بســته بــه آنچــه میفروشــید و مشــتریان شــما
بــه آن تعلــق دارنــد بــه انجمنهــای تجــاری محلــی ،ســازمانهای ورزشــی،
انجمــن والدیــن و غیــره بپیوندیــد و فعاالنــه درگیــر آنهــا شــوید .بــه یــاد داشــته
باشــید هــدف شــما ایجــاد شــناخت و اعتمــاد اســت .بنابرایــن در ایــن انجمنهــا
دائم ـ ًا آنچــه را میفروشــید تبلیــغ نکنیــد .فقــط ســرنخ ایجــاد کنیــد.
 .5بــا ســایر مشــاغل یــک اتحــاد اســتراتژیک ایجــاد کنیــد! ایــده بازاریابــی
شــما میتوانــد گاهــی بــا کســبوکار کوچــک همــکاران گــره زده شــود.برای
داشــتن مشــتری بیشــتر بــا همــکاران خــود مشــارکت کنیــد .بــا نــان قــرض دادن
بــه همــکاران ،دامنــه کس ـبوکار خــود را گســترش دهیــد .بــا اتحــاد اســتراتژیک
بیــن همــکاران ،میتوانیــد بــا هزینــه پاییــن ،ســیلی از مشــتریان را بــه تجــارت
خــود هدایــت کنیــد.
 .6تقســیم بــازار و تعییــن بــازار هــدف! بخشبنــدی بــازار باعــث میشــود
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محصوالتــی ایجــاد کنیــد و یــا تخصصهایــی را ارائــه دهیــد کــه بهطــور خاصــی
نیازهــای هــر بخــش از بــازار را پاســخ دهــد .اینکــه چــرا بایــد تقســیمبندی بــازار
را انجــام داد؟ میتوانــد بــه برجســته شــدن ســؤال ،تفــاوت خریــداران بــا یکدیگــر
بیشــتر در چــه زمینههایــی اســت؟ اشــاره کنــد .هــر مشــتری تعریــف متفاوتــی از
ارزش یــک کاال دارد .بنابرایــن همــه آنهــا را نمیتوانیــد در یــک کفــه تــرازو قــرار
دهیــد.
 .7تبلیغاتــی مختــص بــه هــر بخــش از بــازار تنظیــم کنیــد! پررنگتریــن
ایــده بازاریابــی کــه هــر کســبوکار کوچــک بــه آن توجــه میکنــد .اســتفاده از
تبلیغــات در کسـبوکار خــود اســت .امــا معمــو ًال نکتـهای کــه کمتــر بــه آن توجــه
میشــود ،تبلیغــات هدفمنــد و مختــص بــه بــازار هــدف اســت .بــا درج آگهــی در
یــک نیازمنــدی و دیگــر رســانههای عمومــی ممکــن اســت تعــداد زنــگ خــور شــما
را افزایــش دهــد امــا شــانس تبدیــل شــدن ایــن افــراد بــه مشــتری بالفعــل بســیار
پاییــن اســت.
 .8ازار خــود را گســترش دهیــم! اینکــه چگونــه بــه کســبوکار خــود رونــق
دهیــم؟ رابطــه مســتقیمی بــه وســعت دادن کسـبوکار کوچــک خــود دارد .با توســعه
بــازار میتوانیــد بهجــای تنهــا متمرکــز شــدن بــر مشــتریهای محلــی ،محصــوالت
مــواد غذایــی و یــا نانهــای خــود را بــه دســت رســتورانها ،تاالرهــا و یــا بــا
بســتهبندی مناســب در ســوپر مارکتهــای ســطح شــهر توزیــع کنیــد .بنابرایــن
اگــر میخواهیــد بدانیــد ،چگونــه کار خــود را گســترش دهیــم؟ و یــا چگونــه مغــازه
خــود را رونــق دهیــم؟ کافــی اســت کــه ســهم بــازار بزرگتــری را بــه کس ـبوکار
کوچــک خــود اختصــاص دهیــد.
 .9از مشــتریان خــود بپرســیم! ایــده بازاریابــی ســاده ،کمهزینــه و البتــه
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کاربــردی.از مشــتریان خــود بازخــورد بخواهیــد .ســؤاالت هوشــمندانه از مشــتری
و یــا هــر نــوع ســؤاالت بازاریابــی و فــروش دیگــر ،بایــد شــما را بــه تأمیــن بهتــر
نیازهــای آنهــا نزدیــک کنــد .از مشــتریان خــود بپرســید چــه خدمــات و امکاناتــی
بــه شــما در انتخــاب محصــول کمــک میکنــد .نظــرات و بازخوردهــای آنهــا را در
کس ـبوکار خــود بــکار گیریــد.
 .10از مشــتریانی فعلــی درخواســت مراجعــه کنیــد! اینکــه بــه مشــتریان
فعلــی خــود یــادآوری کنیــد کــه مجــدداً بــه شــما مراجعــه کننــد .ایــن ارجــاع بــه
آنهــا یــک احتــرام و اعتمــاد بــه نفــس خاصــی را انتقــال میدهــد .و اگــر مراجعــه
بعــدی آنهــا را بــا یــک پــاداش ترکیــب کنیــد بهراحتــی میتوانیــد ،مشــتریان
وفــاداری را بــرای کس ـبوکار کوچــک خــود ایجــاد کنیــد .اگــر مشــتری خــود را
کــه بــرای صــرف غــذا بــه رســتوران شــما آمــده اســت را بــا نامشــان صــدا بزنیــد،
احســاس رضایــت و خــاص بــودن را تجربــه خواهنــد کــرد .ایجــاد یــک ســری
امتیازهــا آنهــا را تشــویق بــه بازدیــد مجــدد میکنــد.
 .11کسـبوکار اینترنتــی خــود را بســازید! اگــر تــا امــروز تجــارت آنالیــن
نداشــتهاید ،همیــن حــاال کسـبوکار آنالیــن خــود را بســازید .اینکــه آیــا هــر کســی
میتوانــد کســبوکار اینترنتــی داشــته باشــد؟ و یــا اینکــه کســبوکار اینترنتــی
مطمئــن اســت؟ بایــد بگویــم ،در عصــر امــروز داشــتن کســب کار اینترنتــی یــک
ابــزار واجــب و ضــروری بــرای یــک تجــارت محســوب میشــود .اگرچــه امــروزه
ضروریــت ایــن امــر را بیمــاری فراگیــر کرونــا برجســته نمــوده اســت.
 .12جلــب اعتمــاد مشــتری! وقتــی بــا ایــده بازاریابــی ،مشــتریان جدیــد بســیاری
را بــه فروشــگاه و وبســایت خــود جلــب میکنیــد .نبایــد انتظــار داشــته باشــید
افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار بــه شــما رجــوع میکننــد هماننــد مشــتریان فعلیتــان
بــه شــما اعتمــاد کننــد .اینکــه چگونــه اعتمــاد مشــتری اینترنتــی را جــذب کنیــم؟
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و یــا چــه راههــای جلــب اعتمــاد مشــتری بــرای افزایــش فــروش بــکار بگیریــم؟
ممکــن اســت بســته بــه تجــارت شــما بــا چنــد تکنیــک فــروش باعــث اعتمادســازی
در مشــتریان شــود و یــا ممکــن اســت راهی دشــوارتر بــرای افزایــش اعتماد مشــتری
در پیــش داشــته باشــید .امــا یــک ایــده بازاریابــی کــه معمــو ًال باعــث اعتمادســازی
در فــروش بهصــورت آنــی میشــود قــرار دادن عکــس تأســیس فروشــگاه ،عکــس
محصــوالت ،عکــس تجهیــزات و امکانــات و درنهایــت عکــس رضایــت مشــتریان
پیشــین در وبســایت و فروشــگاه خــود هســت .بــا ایــن کار ســرنخهای بصــری
دربــاره ماهیــت و کیفیــت آنچــه میفروشــید بــه مشــتری انتقــال میدهیــد.
 .13نقــش شــبکههای اجتماعــی در کســبوکار! بیشــتر کســبوکارهای
کوچــک زود بــازده ،ســودآوری آنــی خــود را مدیــون شــبکههای اجتماعــی
میدانند.اگرچــه در ایــن برهــه زمانــی بهتریــن شــبکههای اجتماعــی بــرای توســعه
کس ـبوکار اینســتاگرام و تلگــرام هســت ،امــا ســعی کنیــد خــود را بــه یــک یــا دو
شــبکه محــدود نکنیــد و بهصــورت همزمــان از چندیــن شــبکه اجتماعــی بهرهمنــد
شــوید .عکسهــای پروفایــل و هــر رســانه را بــه دیگــر انتقــال دهیــد و درنهایــت
آنهــا را در وبســایت خــود انتشــار دهیــد.
 .14کانالهــای ارتباطــی ایجــاد کنیــد! ایــده بازاریابــی در مشــاغل کوچــک و
بــزرگ از کانالهــای تبلیغاتــی میگــذرد کــه توســط هــر کانــال میتوانیــد پیــام
خــاص خــود را بــه گــوش مخاطــب خــاص خــود برســانید .پیــام بــه مشــتریان
زمانــی اثربخــش واقــع میشــود کــه اطالعــات صحیــح بــرای هــر گــروه از مشــتری
بهدرســتی و مختــص بــه آن گــروه ارســال شــود .بــا کنتــرل بــر رســانههای
اجتماعــی ،ایمیلهــا ،پیامــک ،بازاریابــی مســتقیم و غیــره ،ویــژه مشــتریان خــاص
خــود پیامهــای هدفمنــد ارســال کنیــد.
 .15از قیمتگــذاری صحیــح غافــل نشــوید! ممکــن اســت نیــم بیشــتر از
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افــرادی کــه وارد مغــازه شــما میشــوند بــه دلیــل مناســب نبــودن قیمتهــا ،مغــازه
شــما را بــا دســت خالــی تــرک کننــد بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع حتمـ ًا بــر
روی لینــک ویدیــو کلیــک کنیــد .بــه بیانــی بهتــر ،زمانــی ایدههــای بازاریابــی شــما
مفیــد واقــع میشــود کــه مشــتریانی بالقــوه زیــادی کــه وارد میشــوند نســبت بــه
قیمــت محصــوالت شــما واکنــش تنــدی نشــان ندهنــد و مجبــور بــه تــرک مغــازه
بــدون خریــد نشــوند.
 .16بازاریابــی محتــوا را در آغــوش بگیریــد! اســتراتژی بازاریابــی محتــوا
و بهرهگیــری از مدلهــای بازاریابــی محتــوا یــک ارتبــاط قــوی بیــن شــما و
مشــتریانتان ایجــاد میکنــد .کانتنــت مارکتینــگ و یــا همــان بازاریابــی محتــوا
روشــی مقــرون بهصرفــه در بازاریابــی اینترنتــی بــه شــمار مـیرود .آنچــه در دنیــای
اینترنتــی باعــث اعتمادســازی و جــذب مشــتریان میشــود تنهــا بــه داشــتن یــک
وبســایت بــزرگ ،طراحــی اســتثنایی ،تنــوع اجنــاس خالصــه نمیشــود و آنچــه
بهعنــوان مزایــای بازاریابــی محتــوا میتوانیــد از آن بهرهمنــد شــوید ،شــناخت
و قضــاوت شــما از روی مطالــب و دیدگاههــای رایگانــی اســت کــه در دســترس
مخاطبــان خــود قــرار میدهیــد .اینگونــه مشــتریان بــا شــناخت بهتــر و احســاس
اطمینــان بیشــتر اقــدام بــه خریــد میکننــد .بازاریابــی محتــوا اگرچــه ممکــن اســت
باعــث فــروش آنــی محصــوالت نشــود در عــوض مخاطــب را بــا خــود درگیــر
میکنــد و در تصمیمگیریهــای آن تأثیــر میگــذارد.
 .17چیدمــان مغازههــا میفروشــند! چیدمــان مغــازه کوچــک ،دکوراســیون
کوچــک مــواد غذایــی ،چیدمــان مغــازه پوشــاک و صنفهــای دیگــر بایــد بــه
یــک نکتــه کلیــدی توجــه داشــته باشــند کــه بیــش از نیمــی از مشــتریانی کــه
وارد مغــازه آنهــا میشــوند بــدون دیــدن نیمــی از محصوالتشــان ،آن مــکان را
تــرک میکننــد .ممکــن اســت در چیدمــان مغــازه پارچــه فروشــی و یــا چیدمــان
مغــازه خــرازی صنــدوق خــود را در ســمت راســت فروشــگاه قــرار دهنــد و از تأثیــر
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قانــون عقربــه ســاعت در فروشــگاه اســتفاده نکننــد اینگونــه بهجــای اینکــه زمــان
بیشــتری را از مشــتری در مغــازه خــود بگیرنــد .حــس دافعــه ایجــاد میکننــد ،در
انبــاره مقالــه»  20روش جادویــی چیدمــان مغازههــای پرفــروش « را از دســت
ندهیــد.
 .18پاکیزگــی کلیــدی بــرای موفقیــت! انســانها بهصــورت ذاتــی تمایــل
بیشــتری بــه نظافــت و پاکیزگــی نشــان میدهنــد و نقــش تمیــزی در خانمهــا از
حساســیت باالتــری برخــوردار اســت در برخــی از رفتارهــای مشــترک خانمهــا در
خریــد گاهــی تمیــزی ســرویس بهداشــتی و آینــه روشــویی یــک رســتوران باعــث
افزایــش خریــد و وفــاداری آنهــا بــه آن رســتوران میشــود .ایــن امــر نهتنهــا در
خانمهــا بلکــه آقایــان نیــز دیــده میشــود .زمانــی کــه یــک رســتوران از کارمنــدان
خانــم در آشــپزخانه خــود اســتفاده میکنــد ،آقایــان احســاس میکننــد غــذای آن
رســتوران تمیــز و ســالمتر اســت .بنابرایــن اگــر بــا مــواد غذایــی ســروکار داریــد از
پرســنل خانــم اســتفاده کنیــد و حتیاالمــکان عکســی از آنهــا در محیــط ســالن
نصــب کنیــد .و همچنیــن تــا میتوانیــد در تمیــزی مغــازه خــود کوشــا باشــید.
 .19طراحــی ویتریــن مغــازه ! یکــی دیگــر از ایدههــای بازاریابــی کــه نقــش
کلیــدی در جــذب مشــتریان گــذری کسـبوکار کوچــک دارد مــدل ویتریــن مغازههــا
هســت .توجــه داشــته باشــید کــه چشــم مشــتریان در کنــار گــوش آنهــا قرار نــدارد،
بنابرایــن بهتریــن ویتریــن مغازههــا هــم اگــر محرکــی بــرای جلــب توجــه مشــتری و
چرخانــدن ســر آنهــا بــه ســمت ویتریــن شــما نداشــته باشــند ،محکــوم بــه نادیــده
گرفتــه شــدن هســتند .خوانــدن مقالــه طراحــی ویترینهــای اثربخــش ســیل
عظیمــی از مشــتریان را بــه داخــل مغازههــای شــما ســرازیر میکنــد.
 .20بــرای مشــتری پیشفــرض تعریــف کنیــد! مهــم! مهــم! مهــم! ممکــن
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اســت ایــن اصطــاح بــرای کســبه غریبــه باشــد امــا در انبــاره مطالعــه کتــاب جادوی
مغازههــای پرفــروش را بــه شــما پیشــنهاد میکنــم .اینکــه چگونــه میتوانیــد بــا
کنتــرل بــر تصمیمگیــری مشــتری بــا پیشفرضهــا بــه اهمیــت ایــن مهــم پــی
ببریــد

یک نتیجه ناب

هــر کسـبوکار موفــق یــک هــدف نــاب را دنبــال میکنــد و بــرای رســیدن بــه آن
هــدف یــک ســری ایدههــای بازاریابــی را بــرای خــود تعریــف میکنــد .اینگونــه
حرکتهــای بعــدی آنهــا کامــ ً
ا اســتراتژیک اســت و نتیجــه بهتــری را رقــم
خواهــد زد .کس ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ میتواننــد بــا ایدههــای بازاریابــی در
 5سیســتم شــکلگیری یــک مغــازه و یــا فروشــگاه ،کسـبوکار خــود را بــه شــکل
باورنکردنــی رشــد دهنــد .بــا ایــن  5سیســتم آشــنا شــوید.
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