بازاریابی و فروش

 12استراتژی کلیدی در بازاریابی دهان به دهان
نویسنده :محمد توالیی
بازاریابــی ویروســی و یــا دهــان بــه دهــان یکــی از ارزان و مؤثرتریــن راه بــرای تبلیــغ،
جــذب و جلــب مشــتری میباشــد.همانطور کــه میدانیــد بیشــتر اعتمــاد و شــناخت
یــک محصــول زمانــی حاصــل میشــود کــه دیگــران بهخوبــی از محصــول شــما یــاد
کننــد .آنچــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت راهکارهــای ارزشــمندی اســت کــه افــراد را
تشــویق بــه تبلیــغ رایــگان کاالی شــما میکنــد.

 WOMMچیست؟
بازاریابــی دهــان بــه دهــان زمانــی اتفــاق میافتــد کــه مشــتریان شــما بــدون هیچگونــه
منفعــت مالــی دربــاره محصــول شــما صحبــت کننــد و مشــتاقانه آن را بــه ســایر دوســتان
پیشــنهاد دهنــد .بــه بیانــی بهتــر آنهــا بلندگــو کســبوکار شــما میشــوند و بهصــورت
رایــگان محصــول و خدمــات شــما را تبلیــغ میکننــد.
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ایــن نــوع بازاریابــی بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای کس ـبوکارهای کوچــک در نظــر گرفتــه
میشــود کــه در شــکلگیری و رشــد آنــی آنهــا بســیار تأثیرگــذار میباشــد .معمــوالً افــراد
دوســت ندارنــد اولیــن نفــری باشــند کــه محصــول شــما را خریــد میکننــد و بــا توصیــه
محصــول شــما از زبــان فــرد دیگــری باعــث میشــود مقاومــت آنهــا در مقابــل خریــد
کــردن کــم شــود و بــا وســواس کمتــری محصولــی کــه دیگــران پیشــنهاد میدهنــد را
تهیــه کننــد.
صاحبیــن کســبوکارهای بــزرگ هزینههــای بســیار زیــادی را بــه تبلیغــات اختصــاص
میدهنــد تــا در دل یــک رســانه ،یــک تبلیــغ ویروســی را در کســری از زمــان بــه مخاطبــان
زیــادی نمایــش دهنــد .مدیــران ایــن کســبوکارها یــک ویدیــو ویروســی را بــرای
ســرعت دادن در نشــر آن در رســانههایی همچــون تبلیغــات بازرگانــی تلویزیونــی ،بیلبــورد،
شــبکههای اجتماعــی و غیــره قــرار میدهنــد تــا بــه ایــن شــکل افــراد بیشــتری را تشــویق
بــه بازاریابــی دهــان بــه دهــان کننــد امــا در کسـبوکارهای کوچــک ایــن عمــل بــا هزینــه
کــم و البتــه ســرعت آرامتــری انجــام میگیــرد.
اینکــه مشــاغل کوچــک چگونــه میتواننــد بــا ایجــاد ســروصدا پیــام ویروســی خــود را بــه
مخاطبــان برســانند و مــردم را بــه صحبــت در مــورد محصولشــان ســوق دهنــد همگــی
در گــرو مطالعــه  12اســتراتژی بازاریابــی دهــان بــه دهــان اســت کــه در ادامــه بــه آن
میپردازیــم.
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 .1محصــوالت و خدمــات درجــه یــک ارائــه دهید .مشــتریان تنهــا در صــورت

رضایــت از آنچــه خریــداری کردهانــد فضایــل شــما را متعالــی میکنند .نحــوه فــروش
و آنچــه میفروشــید بایــد مطابــق انتظــارات مشــتری شــما باشــد .بازاریابــی دهــان بــه
دهــان نیمــه خطرنــاک دیگــری دارد ،اگــر مشــتریان از شــرکت شــما ناراضــی باشــند  ،آنهــا
بــا صــدای بلنــد و علنــی از تجربــه بــد خــود شــکایت میکننــد.
 .2خدمــات عالــی بــه مشــتری ارائــه دهیــد .شــاید ایــن جملــه کلیش ـهای را

شــنیده باشــید « بــا مشــتریان خــود همانگونــه رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد بــا شــما
رفتــار شــود» اجــازه دهیــد کمــی آن را تغییــر دهیــم ،بــا مشــتری خــود همانطــور رفتــار
کنیــد کــه دوســت دارد بــا آن رفتــار شــود .وقتــی بــا مشــتری صحبــت میکنیــد بــه او
لبخنــد بزنید .بــه آنهــا احتــرام بگذاریــد و بــا شــکیبای بــه سؤاالتشــان پاســخ دهید .آنهــا
را بیجهــت منتظــر نگذاریــد .شــاید نیــازی نباشــد مشــتری بــرای صحبــت کــردن بــا
شــخص واقعــی در تمــاس تلفنــی خــود هفتخــوان را بگذراند .اگــر خدماتــی ارائــه
میدهیــد  ،پروژههــای مشــتریان را بهموقــع و مطابــق بــا بودجــه آنهــا انجــام دهیــد.
آنهــا را در مــورد تغییــرات ،تأخیرهــا و یــا ســایر اطالعاتــی کــه میخواهنــد بداننــد مطلــع
کنیــد.
 .3روابــط دوســتانه ایجــاد کنید  .اگــر مشــتریانی داریــد کــه بهطــور منظــم از

فروشــگاه و رســتوران شــما خریــد میکننــد ،یــک دقیقــه وقــت بگذاریــد ،لبخنــد بزنیــد
و «ســام» کنیــد .اگــر نــام مشــتری را میدانیــد  ،او را بــا نامشــان صــدا بزنیــد .جــادوی
روابــط دوســتانه و چنــد ثانیــه مکالمــه کوتــاه باعــث میشــود مــردم احســاس مهــم
بــودن کننــد و خوشآمــد گویــی شــما را هماننــد اینکــه بــا یــک دوســت ســروکار دارنــد،
بپذیرند.

 .4بــه ســؤاالت احتمالــی از قبــل پاســخ دهیــد .بــرای ســؤاالت متــداول

مشــتری ،پاس ـخهای مناســبی در نظــر بگیریــد .هــر ســؤالی را فقــط بــرای اینکــه چیــزی
گفتــه باشــید پاســخ ندهیــد .اگــر محصــوالت تخصصــی میفروشــید کــه بــرای پاســخ
دادن مجبــور بــه اســتفاده از واژههــا و اصطالحــات تخصصــی میشــوید ،مطمئــن شــوید
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مشــتری کامــل آن را درک کــرده اســت در غیــر اینصــورت توضیحــات بیشــتری ارائــه دهید.
هرازگاهــی ارســال اخبــار مربــوط بــه صنعــت شــما باعــث میشــود همــواره ارتبــاط خــود
را بــا مشــتری حفــظ کنیــد و آنهــا را از محصــول و ویژگیهــای جدیــد مطلــع ســازید.
 .5از آنهــا تشــکر کنیــد! تقریبـاً ده ســال پیــش کــه دریکی از رســتورانهای آســیای

شــرقی غــذا میخــوردم هنــگام تــرک مغــازه صاحــب رســتوران تشــکر ویــژه بابــت غــذا
خــوردن در آن رســتوران کــرد ،در آن زمــان آنچنــان ایــن موضــوع بــا مــن غریــب بــود کــه
چــرا بابــت غــذا خــوردن بایــد از مــن تشــکر کننــد ایــن زمــان برابــری میکــرد بــه دورهای
که برای خرید لباس بیشتر فروشندگان
از واژه « اگــر قصــد خریــد داریــد لبــاس را
بیــاورم» اســتفاده میشــد .همه مــا
دوســت داریــم از مــا قدردانــی شــود
و مشــتریان نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســتند .فرامــوش
نکنیــد کســبوکارهایی ارزش
توصیــه بــه دیگــران را دارنــد
کــه از هــر فرصتــی بــرای
قدردانــی از مشــتریان اســتفاده
کننــد .خــواه ایــن تشــکر بــر روی
رســید چــاپ شــده باشــد و یــا تائیــد
یــک ایمیــل و یــا حتــی تشــکر لفظــی
کارمنــدان.
 .6ســریع ًا اطــاع رســانی کنیــد .اگــر قــرار اســت در ارائــه محصــول یــا خدمــات

تأخیــر ایجــاد شــود  ،بهمحــض اطــاع از تأخیــر بــه مشــتری اطــاع دهیــد و بــه او بگوییــد
کــه چــرا ایــن تأخیــر وجــود دارد و چــه گزینههایــی در مقابــل آنهــا قــرار دارد.
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 .7در شــکایات مشــتری بــا آنهــا بحــث نکنیــد .عذرخواهــی کنیــد (حتــی اگــر

فکــر میکنیــد مشــتری اشــتباه میکنــد) و مشــکل او را برطــرف کنیــد و یــا بازپرداخــت
پیشــنهاد دهیــد .هرچــه قــدر مشــتری عصبانــی باشــد شــما همچنــان مــؤدب باشــید.
هرگــز صدایتــان را بلنــد نکنیــد ،کنایــه نزنیــد و بــه شــکل تحقیرآمیــز بــا آنهــا صحبــت
نکنیــد و درنهایــت بــا رســیدگی ســریع و کارآمــد بــه مشــکالت آنهــا  ،شــما و کارمنــدان
خــود میتوانید مشــتریان عصبانــی را بــه طرفــداران خــود تبدیــل کنیــد.
 .8از قــدرت ایمیــل در بازاریابــی دهــان بــه دهــان غافــل نشوید .اســتفاده

از ایمیــل بــرای برقــراری ارتبــاط منظــم بــا مشــتریانی که درخواســت کردهانــد در لیســت
نامههــای پســتی شــما باشــند  ،بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا شــما را بــه خاطــر بســپارند و

تجــارت مکــرر را بــه ارمغــان آورند .اگــر شــما بهطــور مرتــب اطالعــات جالــب  ،کوپــن یــا
ســایر مطالــب موردنظــر مشــتری را ارائــه میدهیــد  ،مطمئــن باشــید آنهــا بــه دوســتان
خــود کــه عالقــه مشــابهی در مــورد مزایــای محصــول دارنــد ،صحبــت خواهنــد کــرد.
 .9در بــازار خــود قابلمشــاهده باشــید .به همــان گروههــای شــبکهای و
گروههــای صنعتــی بپیوندیــد کــه مشــتریان شــما بــه آنهــا میپیوندنــد و بهطــور منظــم

در جلســات و رویدادهــای آن شــرکت کنیــد .در شــبکههای اجتماعــی بــا مــردم صحبــت
کنیــد تــا بفهمیــد چهکاریهایــی انجــام میدهنــد و چــه چیزهایــی بــرای آنهــا مهــم اســت
و بــا چــه چالشهایــی روبــرو هســتند .در صــورت امــکان  ،بــه آنهــا نکاتــی ارائــه دهیــد و یا
آنهــا را بــه منابــع مختلــف راهنمایــی کنیــد  ،هرچنــد کــه هیــچ ارتباطــی بــا تجــارت شــما
نداشــته باشــد ،هــدف شــما ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک دوســت و یــک مشکلگشــا
تصــور شــوید نهفقــط یــک فروشــنده.
 .10در شــبکههای اجتماعــی فعــال باشــید .در شــبکههای اجتماعــی پرطرفــداری

کــه امــروزه اینســتاگرام و تلگــرام شــناخته میشــود ثبتنــام کنید.بــا انتخــاب کانالهــای
رســانههای اجتماعــی بهراحتــی میتوانیــد بــه مشــتریان هــدف خــود دســت یابیــد.
اینگونــه میتوانیــد مشــتریان خــود را تشــویق کنیــد کــه محصــوالت و خدمــات شــما
را دوســت داشــته باشــند  ،آنهــا را دنبــال کننــد و درنهایــت بــه اشــتراک بگذارند .بــرای
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تشــویق آنهــا میتوانیــد از مســابقات و تبلیغــات ویــژهای اســتفاده کنیــد .رســانههای
اجتماعــی بهتریــن ابــزار بــرای بازاریابــی دهــان بــه دهــان محصــوالت شــما بــه تمــام افــراد
دنبــال کننــده محســوب میشــود.

 .11از تمجیــد مشــتریان ،بیشــترین اســتفاده را ببرید .اگــر مشــتری از شــما

تمجیــد کــرد از آنهــا بپرســید ،آیــا میتــوان ازنظــر آنهــا در وبســایت و یــا مطالــب
تبلیغاتــی خــود اســتفاده کنید .ایــن نظرات گواهــی هایــی اســت کــه میتواند باعــث
بهتــر شــنیده شــدن شــما شــود.

 .12از افــرادی کــه در بازاریابــی دهــان بــه دهــان کمکتــان میکننــد،
تشــکر کنیــد .نحــوه تشــکر از آنهــا بــه ماهیــت کس ـبوکار شــما بســتگی دارد .ایــن

تشــکرها ممکــن اســت بهصــورت یــک کارت تشــکر دســتی ،کوپــن ،پــاداش نقــدی و
یــا هــر عمــل دیگــری در حــوزه کاری شــما باشــد .اینگونــه آنهــا تشــویق میشــوند تــا بــا
راندمــان بیشــتری بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
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شــاید امــروزه کمتــر کســی اهمیــت بازاریابــی دهــان به دهــان را در کســب کار خــود نادیده
بگیــرد .در ایــن نــوع بازاریابــی مقــرون بهصرفــه ،اعتمــاد و تضمیــن خریــدی نهفتــه اســت

کــه مشــتریان را بــا حساســیت و مقاومــت کمتــری مجــاب بــه خریــد میکنــد .از آنجــا
کــه مــا موجوداتــی اجتماعــی هســتیم بهراحتــی تحــت تأثیــر افــراد قــرار میگیریــم،
بنابرایــن کافــی اســت یــک نفــر بــه مــا ســرنخ بدهــد تــا بــه مشــتری بالفعــل تبدیــل
شــویم .زمانــی بازاریابــی دهــان بــه دهــان شــدت میگیــرد کــه بــا خلــق یــک محصــول
ویروســی ،اشــتیاق شــدیدی را در مصرفکننــدگان ایجــاد کنیــد.
آیــا شــما نمــی خواهیــد مبلغــان تبلیغاتــی رایــگان داشــته باشــید؟ پــس از
بازاریابــی دهــان بــه دهــان غافــل نشــوید!
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