فروش و بازاریابی

 10نکته در مورد نحوه جذب مشتری بیشتر به فروشگاه خود
نویسنده :محمد توالیی
بــرای یــک مغــازهدار کوچــک ،مغــازه خالــی میتوانــد بهســرعت یــک حســاب بانکــی
خالــی را ایجــاد کنــد .امــا اینکــه چگونــه میتــوان یــک مغــازه بــا اجنــاس خــاک خــورده
را تبدیــل بــه یــک مغــازه پــر رفتوآمــد کــرد ،در گــرو انجــام  10تکنیکــی اســت کــه در
ادامــه بــه توضیــح آن خواهیــم پرداخــت.
 .1تابلــو مغــازه! اولیــن عامــل تحریــک بــرای جــذب رهگــذران  ،تابلــوی فروشــگاه
میباشــد .طراحــی تابلــو مغــازه بایــد بهگونــهای انجــام گیــرد کــه امــکان دیــده شــدن
آن را از بیــن صدهــا تابلــوی دیگــر امکانپذیــر کنــد .یــک تابلــوی درخشــان بــا نورپــردازی
مناســب توجههــا را بــه خــود جلــب میکنــد .معمــوالً بهتریــن رنــگ بــرای تابلــو مغــازه
رنگهــای زرد و قرمــز هســتند ،ترکیبــی از رنگهــای ســیاه و ســفید نیــز باعــث برجســته
شــدن میشــود .در حالــت کلــی تابلــو مغــازه میتوانــد بــا رنگهــای متفاوتــی طراحــی
شــود امــا بــرای دیــده شــدن آن از ســه تکنیــک در طراحــی خــود اســتفاده کنیــد.
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طرحی متفاوت با تابلوهای همسایگی خود ایجاد کنید.
از اصل تضاد استفاده کنید ،رنگ زمینه با متن و عکس تضاد داشته باشد.
از نور پردازی به بهترین شکل بهره ببرید.

 .2ظاهــر مغــازه بایــد آنچــه را انجــام میدهــد ،فریــاد زنــد! بخشــی از مشــتریان
شــما در حــال رانندگــی بایــد بــا یــک نــگاه متوجــه آنچــه شــما ارائــه میدهیــد ،شــوند.
ســنگین بــودن ســبک طراحــی ورودی مغــازه و تنهــا بــر زیبایــی متمرکــز شــدن ،اگرچــه
باعــث جــذب مشــتری میشــود و برخــی از رهگــذران را کنجــکاو میکنــد تــا ببیننــد در
داخــل مغــازه شــما چــه میگــذرد امــا بــدون شــک
مشــتریانی کــه در حــال رانندگــی هســتند
را از دســت خواهیــد داد .بنابرایــن
چهــره بیرونــی مغــازه خــود را
بهگونــهای آرایــش کنیــد
کــه در اولیــن نــگاه ،مفهــوم
مغــازه شــما آشــکار کنــد.

 .3آیــا مشــخص اســت
کــه مغــازه شــما بــاز
اســت! آیــا تــا بــه حــال در
هنــگام رانندگــی مغــازهای را دیدهایــد
کــه بــا نــور کــم و درهــای بســته باعــث شــده
اســت متوجــه بــاز و یــا تعطیــل بــودن آن نشــدهاید.
کســبههای قدیمــی اولیــن کاری کــه بعــد از بــاز کــردن درب مغازههــا انجــام میدادنــد
وصــل کــردن یــک المــپ بــزرگ در ورودی مغازههــا بــود اگرچــه امــروزه نیــز شــاهد ایــن
مــدل خوشآمــد گوییهــا هســتیم .امــا بــرای درخشــان شــدن ایــن موضــوع از تابلوهــا
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 ،اســتادهای خارجــی و چیــدن برخــی از لــوازم در خــارج از مغــازه اســتفاده کنیــد .بــرای
مشــتریان فــرش قرمــز پهــن کنیــد!
 .4محــل پــارک را مشــخص کنیــد! شــاید همیــن گزینــه ســاده در جــذب مشــتری
بســیار مفیــد واقــع شــود .اگــر فروشــگاه شــما دارای پارکینگــی اســت کــه در پشــت
ســاختمان شــما قــرار گرفتــه و در نــگاه اول قابلمشــاهده نیســت یــک تابلــو پارکینــگ
رایــگان و نمایــش یــک پیــکان بهطــرف پشــت فروشــگاه باعــث میشــود مشــتریان
بهجــای کیلومترهــا گشــتوگذار بــرای پیــدا کــردن جــای پــارک ،بــه ســمت فروشــگاه
شــما تشــویق شــوند.
 .5از تابلوهــای افقــی اســتفاده کنیــد! یکــی از روشهــای جــذب مشــتری و
افزایــش فــروش ،بهرهگیــری از تابلــو و عالمتهــای کوچکــی اســت کــه داخــل پیادهروهــا
قــرار میدهیــد .فرامــوش نکنیــد چشــم رهگــذران در کنــار گــوش آنهــا قــرار نگرفتــه
اســت .ممکــن تابلــوی مغــازه شــما بهتنهایــی فرصــت دیــده شــدن مغازهتــان را بــه
مشــتری ندهــد .وجــود یــک تابلــو و نوشــتن یــک جملــه کوتــاه و تحریککننــده هماننــد
یــک پیشــنهاد عالــی بــرای خــوردن یــک ســاندویچ گــرم ،باعــث متوقــف کــردن رهگــذران
میشــود
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 .6یــک رویــداد برگــزار کنیــد! معمــوالً ایــن ســؤال زیــاد پرســیده میشــود کــه
چگونــه تبلیــغ کنیــم بــرای جــذب مشــتری ؟ گاهــی میتوانیــد بــا برنامهریــزی یــک
رویــداد در مغــازه و فروشــگاه خــود یــک تبلیــغ غیرمســتقیم را رقــم زنیــد کــه نتیجــه آن
بــه افزایــش فــروش میانجامــد .نمایــش مــد ،موســیقی زنــده ،برگــزاری مســابقه و
قرعهکشــی و دیگــر نمایشهــای هنــری و یــا حتــی ســاخت یــک دیــوار ســلفی بــرای
ترغیــب مشــتریان بــه عکاســی و انتشــار تجربــه آنهــا در فروشــگاه شــما ،افــراد بیشــتر را
بــه آن مــکان دعــوت میکنــد.
 .7کــودکان را ســرگرم کنیــد! اگرچــه تصمیــم نهایــی خریــد را والدیــن میگیرنــد،
امــا حــرف آخــر را کــودکان میزننــد .بــرای اولیــن بــار رســتورانهای مکدونالــد حقوقــی
را بــرای کــودکان در خریــد بــه وجــود آوردنــد .کــودکان میتوانســتند بهجــای صــرف
زمــان خســتهکننده در پشــت میــز بــه اتــاق بــازی رســتوران برونــد تــا فرصــت خــوردن

یــک غــذای آرامبخــش را بــرای والدیــن رقــم زننــد .مکدونالــد بــرای اینکــه همیشــه
انتخــاب کــودکان قــرار گیــرد ،ســاندویچهایی بــا جعبــه اســباببازی بــه منــوی غذایــی
خــود اضافــه کــرد و در هنــگام خــارج شــدن کــودکان یــک بادکنــک بــه آنهــا هدیــه
مــیداد .اگرچــه هــدف مکدونالــد جــذب مشــتری بزرگســال بــود امــا بــر روی اهــرم
فشــار والدیــن متمرکــز شــد.
 .8قانــون صــرف وقــت بیشــتر ،امــکان خریــد بیشــتر! قانــون جــذب مشــتری و
افزایــش فــروش ارتبــاط مســتقیمی دارد بــه زمانــی کــه مشــتریان در مغــازه شــما صــرف
میکننــد .در کالمــی بهتــر هرچــه از مشــتریان خــود زمــان بیشــتری بخریــد آنــگاه امــکان
خریــد بیشــتر میســر میشــود .شــما میتوانیــد از راههــای زیــر مشــتری را متقاعــد کنیــد
کــه زمــان بیشــتری را در مغــازه و فروشــگاه شــما ســپری کنــد.

.
.

از مدلهای چیدمان اصولی استفاده کنید
مکانی را برای استراحت آقایان فراهم کنید.
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با برخی از استند و تابلوها ،در مغازه سرعتگیر ایجاد کنید.
محصوالت که نیاز اولیه را تشکیل میدهد را کمی دورتر قرار دهید.

 .9از بازاریابــی  5بعــدی اســتفاده کنیــد! شــاید امــروزه بــا شــدید شــدن بــازار
رقابتــی ،وجــود بازاریابــی حــواس در هــر کســبوکاری بیشــتر احســاس میشــود و
نقــش کلیــدی در افزایــش فــروش و جــذب مشــتری ایفــا میکنــد .مشــتریان همچنــان
حاضرنــد بــرای تجربــه خریــد از پشــت کامپیوتــر و یــا موبایــل خــود بلنــد شــوند و خریــد
را در یــک مغــازه فیزیکــی دنبــال کننــد .بنابرایــن مغــازه و فروشــگاهی کــه از بازاریابــی پنــج
بعــدی بهدرســتی بهرهمنــد نشــده باشــد بهراحتــی در برابــر رقیــب الکترونیکــی خــود
(فروشــگاههای اینترنتــی) شکســت خواهــد خــورد.
 .10کس ـبوکار خــود را بــا مشــتریان وفــادار گــره زنیــد! بیایــد از ایــن پــس
عــاوه بــر تمرکــز بــر جــذب مشــتری جدیــد بــر روی مشــتریان فعلــی خــود نیــز متمرکــز
کنیــد و آنهــا را بــه مشــتریان وفــادار کسـبوکار خــود تبدیــل کنیــم .اگــر  1000مشــتری
وفــادار داشــته باشــید آنــگاه تجــارت شــما تــا آخــر عمــر تضمیــن میشــود بنابرایــن بــرای
افزایــش وفــاداری مشــتری از هــر راهــی اســتفاده کنیــد و بخــش
بیشــتر هزینههــای تبلیغــات را بهجــای جــذب مشــتری
جدیــد ،بــه وفــادار کــردن آنهــا اختصــاص دهیــد.
بــرای اعضــای فعــال و وفــادار خــود یــک تجربه
 VIPدر نظــر بگیریــد .روشهــای ویــژهای
کــه بــه آنهــا حــس ارزشــمند بــودن را
انتقــال دهــد.
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نتیجه ناب
کس ـبوکارهای کوچــک میتواننــد بــا ایجــاد تغییرهــای کوچــک و کمهزینــه ،تفاوتهــای
بزرگــی را در میــزان عملکــرد خــود ایجــاد کننــد .آنچــه برایــان تریســی در داســتان
اسبســواری بــه آن اشــاره میکنــد نیــز مصــداق همیــن موضــوع اســت ،نفــر اولــی کــه
در اسبســواری برنــده جایــزه دو برابــری نســبت بــه نفــر دوم میشــود نیــازی نیســت
کــه اســب آن دو برابــر بیشــتر از اســب نفــر دوم دویــده باشــد .گاهــی بهانــدازه جلــو
بــودن دمــاغ اســب اول نســبت بــه اســب دوم ،نتایــج چنــد برابــری را رقــم خواهــد زد .بــا
انجــام تکنیکهــای ســاده و کمهزینــه و البتــه کاربــردی ،میتوانیــد رشــد چشــمگیری در
کس ـبوکار خــود ایجــاد کنیــد.
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