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در ایــن مقالــه قصــد داریــم 7 نکتــه ارزشــمند بــرای جــذب مشــتریان ثابــت را آمــوزش 
ــادی  ــزان زی ــه می ــود را ب ــروش خ ــادار ف ــت و وف ــتریان ثاب ــتن مش ــا داش ــم ، ب دهی

افزایــش دهیــد.

آیــا بــه دنبــال مشــتریان ثابــت بیشــتری هســتید؟ می دانیــد کــه هــر چــه مشــتریان 
ثابــت بیشــتری داشــته باشــید فــروش بیشــتری هــم خواهیــد داشــت. بــه عبارتــی، 
باوجــود مشــتریان ثابــت خیالتــان از بابــت فــروش راحــت تر خواهــد بــود و می توانید 
بــر روی جــذب مشــتری تمرکــز بیشــتری داشــته باشــید. امــا بــه دالیلــی کــه رعایــت 
ــذب  ــد ج ــر می کنی ــما فک ــه ش ــدری ک ــردم آن ق ــد م ــه آن نمی پردازی ــد و ب نمی کنی
کســب وکار شــما نمی شــوند و در طــرح شــما اسم نویســی و ثبت نــام نمی کننــد. شــما 
ــاگ ســاخته اید،  ــد. وب ــه انجــام داده ای ــه شــما آموخت هــر آنچــه یــک متخصــص ب
ایمیــل ســاخته اید و در شــبکه های اجتماعــی فعــال هســتید. امــا نمی توانیــد 

مشــتری ثابــت و دائمــی جــذب کنیــد. حــال چــه بایــد کــرد؟

 

                              

1

https://modireweb.com


7 روشی که می توانید با آن ها مشتریان ثابت 

www.modireweb.com

اینجاست که باید به این 7 نکته توجه کنید :

1. مردم را به صورت رایگان و بدون هزینه دعوت کنید:
ــد  ــما بپیوندن ــه ش ــا ب ــد، ت ــوت کنی ــه دع ــدون هزین ــگان و ب ــورت رای ــه ص ــرد را ب م
طــوری کــه آن هــا نیــز از ایــن دعــوت اســتقبال کــرده و بــا دیگــران نیــز بــه اشــتراک 
ــرکت و  ــه ش ــا را ب ــر آن ه ــل مختص ــک ایمی ــتادن ی ــا فرس ــال ب ــور مث ــد. به ط بگذارن
ثبت نــام در سیســتم خــود دعــوت کنیــد. اگــر مایــل بودنــد بــه شــما می پیوندنــد و 

ــد. ــت و مشــورت می کنن ــن رابطــه صحب ــز در ای ــران نی ــا دیگ ــی ب حت

2. کل وب سایت خود را با تبلیغات و بسته های فروشی خود پر نکنید:
ــب  ــایتتان جل ــای وب س ــدام بخش ه ــه ک ــان ب ــردم توجهش ــتر م ــد بیش ــت کنی دق
می شــود و بســته های تبلیغاتــی و محصــوالت فروشــی خــود را در آن مکان هــا 
قــرار دهیــد تــا مشــتریان و بازدیدکننــدگان فکــر نکننــد شــما یــک فروشــنده نامنظــم 

و شــلوغ هســتید.

ــن  ــد ای ــود می توانی ــایت خ ــه وب س ــف از صفح ــکان مختل ــش و م ــوالً در 5 بخ معم
ــد: ــش بگذاری ــه نمای ــه داده و ب ــته ها را ارائ بس

در کناره هــای باریــک صفحــه: معمــوالً بازدیدکننــدگان یــک صفحــه وب بــه 	 
تبلیغــات آن نــگاه می اندازنــد. کناره هــای صفحــه و 

در صفحــه اصلــی وب ســایت: هنگامی کــه مخاطــب در گــوگل صفحــه ای را جســتجو 	 
می کنــد ممکــن اســت صفحــه اصلــی وب ســایت نمایــان شــود. بنابرایــن تقریبــا 

اکثــر بازدیدکننــدگان صفحــه اصلــی وب ســایت را مــی بیننــد.
در بخــش » دربــاره مــا « ، افــرادی ایــن بخــش را جســتجو و نــگاه می کننــد کــه 	 

می خواهنــد بــا چگونگــی کار شــما آشــنا شــوند. پــس ایــن قســمت هــم توســط 
ــدگان وب ســایت مشــاهده می شــود. برخــی  از از بازدیدکنن

در زیــر و پاییــن صفحــه وب ســایت: تجربــه نشــان داده اســت کــه مــردم تمایــل 	 
دارنــد در بعضــی از شــرایط اطاعــات پاییــن صفحــه وب را نیــز مطالعــه کننــد.

2

https://modireweb.com


7 روشی که می توانید با آن ها مشتریان ثابت 

www.modireweb.com

ــاد جلــب 	  ــه میانه هــای صفحــه زی ــدگان ب در میانه هــای صفحــه: توجــه بازدیدکنن
ــا  ــد ت ــرار دهی ــمت ق ــن قس ــروز در ای ــذاب و ب ــب ج ــد مطال ــعی کنی می شود.س

کاربــر شــما از تمــام مطالــب رد نشــود و ســریع بــه انتهــای صفحــه نــرود.
قــراردادن تبلیغــات شــما در 5 بخــش ذکــر شــده باعــث ترغیــب بیشــتر کاربــران جهت 

ثبــت نــام در ســایت شــما خواهــد شــد.

 

3. مردم را مجاب به توئیت کردن کنید:
ــال  ــع در ح ــد درواق ــت می گذاری ــا پس ــازید ی ــاگ می س ــک وب ــما ی ــه ش ــی ک زمان
خلــق فضایــی هســتید تــا آن را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد. در ایــن راه بایــد 
عوامــل محرکــی باشــد تــا مــردم را تحریــک کنــد تــا پســت شــما یــا وبــاگ شــما را 
توئیــت کننــد و بــا ایــن کار اطاعــات ســایت شــمارا بــه دیگــران نیــز منتقــل کننــد.
مثــاً از عبارت هایــی مثــل بــرای توئیــت کــردن کلیــک کنیــد، یــا توئیــت کــردن آســان 
در ایــن بخــش، اســتفاده کنیــد. ایــن روش باعــث افزایــش بازدیدکننــدگان وب ســایت 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــود. در ای ــما می ش ــتۀ ش ــتراک گذاش ــه اش ــب ب ــاگ و مطال و وب

محبوبیــت لینکدیــن مــی توانیــد ایــن کار را بــرای لینکدیــن هــم انجــام بدیــد.
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4. از مردم درخواست کنید تا پست های شمارا به اشتراک بگذارند:
ــه  ــز ب ــران نی ــا دیگ ــد ب ــه دوســت دارن ــران پســت هایی را ک ــه کارب ــان باشــد ک یادت
ــادآوری  ــئله را ی ــن مس ــا ای ــه آن ه ــًا ب ــد حتم ــما بای ــس ش ــد. پ ــتراک می گذارن اش
کنیــد کــه پســت ها و اطاعــات ســایت شــما را بــا دیگــران نیــز بــه اشــتراک بگذارنــد. 
ــا  ــد ت ــا از آن بخواهن ــد و ی ــل بزنن ــه دوســتان خــود ایمی ــد ب ــاً از آن هــا بخواهی مث
ــات  ــد. گاهــی اوق ــدن کنن ــد و از پســت های شــما دی ــه وب ســایت شــما ســر بزنن ب
اشــکالی نــدارد در پاییــن صفحــۀ خــود و پســت هایتان نیــز بنویســید و ایــن نکتــه 
ــا در  ــه اشــتراک گذاشــته شــود. ی ــا دیگــران ب ــب ب ــد کــه ایــن مطل ــادآوری کنی را ی

ــوید. ــادآور ش ــب را ی ــن مطل ــتید ، ای ــه می فرس ــی ک ــای ایمیل های انته
بهتر است این مورد را به صورت درخواست قرار دهید نه به صورت یک امر!

مثــاً بهتــر اســت در انتهــای پســت یــا ایمیــل خــود این طــور بنویســید: اگــر از ایــن 
مطلــب خوشــتان آمــد آن را بــا دوســتان خــود نیــز بــه اشــتراک بگذاریــد.

5. به بازدیدکنندگان کمک فکری کنید:
توجــه داشــته باشــید کــه امــکان دارد زیــر پســت های شــما بازدیدکننــدگان ســؤاالتی 
ــه آن هــا کمــک کنیــد. هوشــمندانه ترین کاری  ــد ب از شــما بپرســند و از شــما بخواهن
کــه می توانیــد انجــام دهیــد پاســخ بــه ســؤاالت کاربــران و اطمینــان دادن بــه آن هــا 
بــرای رفــع مشکلشــان اســت. چــون به احتمال زیــاد آن هــا بــرای چــک کــردن پاســخ 
ســؤال خــود بــه پســت شــما دوبــاره ســر می زننــد و دوبــاره از آن بازدیــد می کننــد. 
ــاط  ــما در ارتب ــا ش ــل ب ــق ایمی ــا از طری ــد ت ــا بخواهی ــد از آن ه ــما می توانی ــی ش حت
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باشــند تــا شــما بتوانیــد یــک رابطــه دوســتانه و صمیمــی بــا آن هــا برقــرار کنیــد.

6. حتمًا در انتخاب اسم و لقب ایمیل خود هوشیار و با دقت باشید:
در انتخــاب اســم و لقــب ایمیــل خــود هوشــیارانه عمــل کنیــد. چــون بازدیدکننــدگان 
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــم و لقب ــوند و اس ــنا می ش ــما آش ــا ش ــه ب ــت ک ــار اول اس ــرای ب ب
ــا  ــز ب ــری نی ــراد دیگ ــکان دارد اف ــاً ام ــت. مث ــد داش ــادی خواه ــر زی ــد تأثی می کنی

ــد ســوءتفاهم شــود. ــن نبای ــان اســم وجــود داشــته باشــند. بنابرای هم

7. همیشه به پروفایل های خودسر بزنید و آن ها را چک کنید:
شــاید راجــع بــه اشــتراک گذاری اطاعــات و اتصــال آن بــه دیگــر شــبکه های مجــازی 
ــای  ــد در پروفایل ه ــما می توانی ــید. ش ــنیده باش ــود ش ــی خ ــای اجتماع در پروفایل ه
ــد  ــا اتصــال فی ــد ب ــد. مــی توانی ــن کار را انجــام دهی شــبکه های اجتماعــی خــود ای
ــا شــبکه هــای اجتماعــی  ــان را ب ــوای ســایت خودت ــر )Buffer( محت ــه باف ســایت ب

تــان یکســان ســازی کنیــد.

 

در ایــن متــن نکته هــای غفلــت در جــذب بازدیدکننــده را گفتیــم. حــال زمــان اصــاح 
ــاید  ــا ش ــت ی ــانی نیس ــًا کار آس ــت. مطمئن ــر اس ــاد تغیی ــی و ایج ــه قبل ــردن روی ک
احســاس کنیــد کار بیهــوده ای اســت کــه بــه ایمیــل خــود و لیســت آن سروســامان 
دهیــد. امــا همگــی می دانیــم کــه بــرای موفقیــت بایــد قدم هــای کوچــک و جزئــی را 
نیــز بــا دقــت برداشــت تــا بــه یــک موفقیــت بــزرگ رســید. از حواس پرتــی و غفلــت 
پرهیــز کنیــد و بــه ایــن نــکات دقــت کنیــد تــا بازدیدکننــدگان بیشــتری را در ســایت 

خــود جــذب کنیــد.
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