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 کنیم؟ شناسایی را خود هدف بازار چگونه

 

 همم اما ساده، اصل یک بر تنها اندازیم،می راه به بازاریابی دنیای در که کرنایی و بوق یهمه

 گوییدب اینکه صرف اید،کرده تولید را محصولی کنید، تصور. چرخدمی بازار «بندی تقسیم»

 توانیدب اینکه برای! که کندنمی کفایت است، استفاده قابل بشریت یگونه برای محصول این

 هچ دقیقا شما محصول هایکنندهمصرف که کنید مشخص باید باشید، داشته خوبی فروش

 شود، بررسی باید هایشانویژگی کدام اینکه حاال. دارند هاییویژگی چه و هستند گروهی

 ازارب بتوانید اینکه برای. است کارتان و کسب تحلیل نیازمند که است بزرگی دنیایی خود

 .دهید پاسخ زیر سوال 5 به باید دهید، تشخیص درستی به را هدف

 

 قطف که دانیدمی حتما است، جماعت به لوکس هایماشین فروش شما کار اگر مثال عنوان به

 ار شما لوکس هایماشین آن از یکی بتوانند که دارند درآمد آنقدری جامعه از خاصی بخش

 زند؟می سرشان به خرید هوس زمانی چه هستند؟ کجا نعمت و ناز غرق هایآدم این. بخرند

 اهرسانه کدام مشتری بیشتر افراد این دارد؟می وا محصول یک خرید به را آنها دلیلی چه

.( دبکنی کارآمدتری تبلیغات صرف را تانپول خاص یرسانه همان در بتوانید تا) هستند؟

 یهوسیل به را خود کاالی با متناسب مشتریانِ دارید نیاز سواالت این جواب فهمیدن برای

 پایگاه آمیزموفقیت انتخاب برای که سوال 5.کنید شناسایی کارتانوکسب بازار تحلیل

 :دهید پاسخ آنها به باید مشتریان
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 هستند؟ کسانی چه شما یبالقوه مشتریان و شما مشتریان .1

 

 باید یدبرس بالقوه مشتریان از تریدقیق بندیبخش به «هاآدم» صرفا از بتوانید اینکه برای

 عاتاطال دارد امکان که جایی تا. کنید درست خود هدف مشتریان پایگاه از( پروفایل) اینمایه

 شتریانم کندمی کمک شما به کار این. کنید وارد اطالعاتی پروفایل این در تریجزئی و بیشتر

 .بشناسید را خود یبالقوه مشتریان و فعلی

 

 به دسترسی عدم دلیل به کوچک هایکاروکسب صاحبان از بسیاری مانند هم شما اگر

 هب دادن پاسخ ندارید، تانمشتریان مشخصات از چندانی اطالعات بازاریابی، کافیِ هایداده

 جای هب نیست، نگرانی به نیازی. بود خواهد دشواری کار تانبرای آنها یدرباره عمیق سواالت

 ودتانخ از که اطالعاتی از استفاده با توانیدمی سادگی به جزئی و دقیق معیارهای از استفاده

 .آورید دست به اطالعات از اینمایه آوریدمی دست به تانمحصول فرضی خریدار عنوان به

 از استفاده با همچنین بخرد؟ را شما خدمات یا محصول شما خود که شدمی باعث چیزی چه

 و ناختش به رسیدن برای اطالعاتی خود فعلی مشتریان از توانیدمی نظرسنجی و پرسشنامه

 مشتریانِ ینمایه از استفاده دیگر راه. کنید استفاده تانمشتریان از کلی نمایی

 نیداتومی آوردید دست به را اطالعات این که زمانی. است شما مکمل یا مشابه کارهایوکسب

 .کنید گیرینتیجه ترکالن مقیاس در آنها از

 

 دهد؟می انگیزه شما هدف مشتریان پایگاه به چیز چه .2

 رخیب شاید دهد؟می انگیزه تانمحصوالت خرید برای شما مشتریان پایگاه اعضای به چیز چه

 ستلی این خواندن به نیازی که دانستممی را این اگر عزیز ینویسنده خب: »بگویید شما از

 وادار خرید به را مشتری چیز چه اینکه دانستن بین اما است درست.« نداشتم احمقانه

 .دارد وجود تفاوت هم گیردمی قرار خاص شرایط آن در او وقت چه اینکه دانستن و کندمی
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 تاس بچه پوشک یا نان شیر، مثل ضروری محصوالت دسته از شما محصول اگر مثال برای

 مثال داشت، خواهند انگیزه خود خودی به منظم خرید برای تانمشتریان که «دانیدمی» شما

 یهابرنامه با که دهدمی انجام مناسبی مکان در را خرید این معموال و مرتبه یک ایهفته

 برخی است؟ این از غیر دارد، گفتن برای زیادی هایحرف نکته این. بیاید در جور اشروزانه

 جدید انیمک در کارتانوکسب گسترش یا افتتاح برای دلیلی است ممکن چنینی این هاییافته

 .کند ارائه شما به

 

 حالت هب نسبت فروشید،می لوکس دریایی مسافرت یک پکیج مانند غیرضروری کاالی یک اگر

 دگانکننمصرف خرید یماشه بتوانید تا دهید انجام است الزم متفاوتی بسیار کارهای قبل

 .بچکانید را خود یبالقوه

 

 یدشا دارند، نیاز استراحت به و هستند زیادی استرس تحت شما یبالقوه خریداران شاید

 مشتریان زندگی روال کجای در شما محصول. باشند خود عسل ماه یبرنامه تدارک در هم

 باشد؟ داشته جایی است ممکن تانبالقوه

 

 اهدبخو است ممکن ضروری کاالی یک مشتریِ که حالی در باشید، داشته خاطر به نیز را این

 ریایید مسافرت یک مانند غیرضروری، کاالهای سایر کند؛ مصرف خرید از پس بالفاصله را آن

 .شوند خریداری مصرف از پیش هاسال توانندمی لوکس

 

 اشم خدمات و محصوالت چیست؟ کندمی تحریک را شما هدف خریداران پایگاه یانگیزه آنچه

 کدام دادن رخ کرد؟ خواهد برطرف شانزندگی از مقطع کدام در و را آنها نیازهای کدام

 راهمف نیاز آن پیدایش شرایط وقتی است؟ ضروری تانمحصوالت فروش برای بیرونی شرایط

 ضورح خود یبالقوه مشتریان کنار در تانخدمات و محصول یارائه برای توانیدمی چطور باشد

 باشید؟ داشته
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 ؟ایمرتبهیک یا ثابت تکراری، چیست؟ شما مشتریان خرید روال .3

 هارائ که خدماتی پول دریافت برای آیا کنید؟می ارائه مشتری به را داریدنباله خدمات آیا

 اههمر تلفن خدمات ازای در بار یک ماهی مثال دارید، ایتکرارشونده بازگشت مدل کنیدمی

 تخدما و محصول از نسخه آخرین سال هر که دارید برنامه آیا گیرید؟می پول افزارنرم یک یا

 آیا بفروشید؟ تانهدف مشتریان به( منوال همین به و 0.1 بعد و 0.1 ینسخه مثال) را خود

 سقف مانند) کند؟می پیدا نیاز آن به کسی بار یک سال 01 هر که است نوعی از شما محصول

 .(پوش کف عایق یا جدید یخانه

 

 ار مهم موضوع سه کند خرید شما از مشتری است قرار بار یک وقت چند هر اینکه دانستن

 ینا با که دهدمی شما به هاییمشتری تعداد از تخمینی اینکه اول. کندمی مشخص تانیبرا

 رمقدا چه گویدمی شما به اینکه دوم. کنید پیدا دست تانمالی اهداف به توانیدمی تعداد

 هایهزینه برای پول مقدار چه اینکه سوم و باشید داشته دسترس در باید کاال موجودی

 .بگیرید نظر در باید بازاریابی

 

 شد؟ خواهد ناشی کجا از شما مشتریان رشد .4

 خواهد طی را فعلی روند زمان طول در درآمدتان آشنا و دوست به فروش با کنیدمی فکر اگر

 کاریوکسب چه اینکه حسب بر. کنید فکر مسئله این به دیگر بار یک کنممی پیشنهاد کرد،

 ییعن این و دارید نیاز جدید مشتریان ورود از ثابتی جریان به بیاندازید، راه است قرار را

 توانیدیم جستجو و فکر کمی با. کنید پیدا را تازه مشتریان این توانیدمی کجا از بفهمید باید

 :کنید دِرو چرخدمی زیر سواالت به پاسخ حول که را کاریوکسب یبرنامه فواید
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 قصد یا کنید تکیه دیگران به خود مشتریان ارجاعات بر شدن دیده برای دارید قصد آیا

 کاروکسب با مرتبط یناحیه جمعیت پرورید؟می سر در را بازاریابی کامل کمپین یک اجرای

 ند؟ک حمایت را شما کارتانوکسب رشد برای تواندمی جمعیت میزان این آیا است؟ چقدر شما

 هایایده است ممکن آیا زد؟ خواهید سر کجاها به خود رشد اهداف کردن دنبال برای نه، اگر

 سوخت ساله، 0 مثال زمانی گذر در و باشند خوب نزدیک ایآینده برای تنها شما کاروکسب

 شوند؟

 

 کنید؟می متمایز چطور را خودتان .5

 

 بر رقابت یا هاهزینه کاهش سر بر رقابت کنید؟ رقابت ایاستراتژی چه کمک به دارید قصد

 انهیگ اگر حتی. کنیدمی فکر دو این از ترکیبی به هم شاید تان؟محصول باالتر ارزش سر

 که کشیدنمی طول خیلی بودید، تانفعلی خدمات و محصول یزمینه در موجود کاروکسب

 یبردارکپی سرعت به خوب یایده یک از آزاد، اقتصاد یک در. شدمی پیدا رقیبی یسروکله

 در. دارد وجود رقابت همیشه بودن دهندهارائه اولین برای و بازار در یعنی این و شودمی

 ریانمشت به چگونه تمایز این و سازدمی متمایز را شما چیز چه که بدانید باید رقابت هنگام

 نیدک فردی از تررقابتی را تانگذاریقیمت چطور که ایدکرده فکر آیا. کندمی پیدا ربط شما

 هعرض مشتریان به را باالتری ارزش آیا آمد؟ خواهد کاروکسب این سراغ به شما از بعد که

 رب برید؟می بهره بهتر اینتیجه آوردن دست به برای قبل مورد دو هر از اینکه یا کنید؟می

 این داشت؛ خواهد وجود باال هایانتخاب از یک هر برای هدفی بازار شما، خاص کاالی اساس

 .بیابید آن در را خود جای باید چطور بفهمید و بشناسید را خودتان بازار که شماست کار

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه


