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طی گــزارشی که در بــهار امــسال منتشــر شــد، فــارســتر پیش بینی میکند که تــجارت 
الکترونیک B2B  در ایاالت متحـده از 780 میلیارد دالر در سـال 2015، تـا سـال 2020 بـه 
1.13 تـریلیون دالر رشـد خـواهـد کرد. بـا وجـودی که این، خـبر بسیار خـوبی بـرای B2B هـای 
آنـالین بـه شـمار میآید امـا فـقط حـضور در تـجارت الکترونیک بـرای رسیدن بـه مـوفقیت 
کافی نیست. پـس تـجارتهـای B2B بـرای دسـتیابی بـه سـهم بـازار و مشـتریان بـاید چـه کار 
کنند؟ در این مـقالـه بـه 6 پیشنهاد از متخصصین بـرای مـوفقیت در تـجارت الکترونیک 

B2B میپردازیم. 

  Business to Business: تــجارت هــای الکترونیکی B2B بــه تــجارت هــای میان صــنایع 
مـوسـوم هسـتند. مـبادالت B2B درلـغت بـه هـر گـونـه خـرید، فـروش و شـراکت، مـبادالت پـایاپـای و یا 

هر نوع معامالت صورت گرفته بین دو شرکت تجاری اطالق می شود. 

1- باید بدانید که چه کسی را میخواهید هدف قرار دهید: 
سـلین کاراکایا مـدیر عـامـل شرکت The Kini Group که ارائـه کننده نـرمافـزارهـای تجـزیه و 
تحـلیل کسب و کار اسـت میگـوید: «زمـانی را بـه این کار اخـتصاص دهید که واقـعا مـتوجـه 
شـوید تصمیم گیرنـده اصلی در شـرکت پیش روی شـما در کدام سـطح سـازمـانی آن قـرار 
دارد؟» سـپس تـوضیح میدهـد که: «در بـرخی شـرکت هـا، بـه خـصوص شـرکتهـای حـوزه 
فـناوری و امـور بـازاریابی، اعـضای میان رده تیم اجـازه تصمیم گیری دارنـد. بـا این وجـود در 

صنایع سنتیتر تصمیم گیرندگان معموال در ردههای باالتری قرار دارند.» 

بـدین تـرتیب شـناسـایی تصمیم گیرنـده قـبل از دنـبال کردن فـروش مـحصول بسیار حـائـز 
اهمیت است. 
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2- سـایت خـود را بـه گـونـهای بهینه سـازی کنید تـا مشـتریان 

آینده نیز بتوانند شما را پیدا کنند: 
فـارسـتر طی گـزارش اخیرش دربـاره B2B آنـالین دریافـت که 74% خـریداران B2B حـداقـل 
بـرای نیمی از خـریدهـای کاری خـودشـان بـه صـورت آنـالین تحقیق کردهانـد. پـس مـهم این 
اسـت زمـانی که مشـتریان آینده در حـال جسـتجوی آنـالین هسـتند بـتوانـند شـما را پیدا 

کنند. 
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 Walker Sands Digital جــان فیرلی نــایب رئیس بــخش خــدمــات دیجیتال شـرکت
میگوید: «قـدرت سـئو بـاور نکردنی اسـت. مـاهـانـه بیش از 22 میلیارد جسـتجوی اینترنتی 
در ایاالت متحـده انـجام میشـود. مـطمئن شـوید کسب و کارتـان سـهم شـما از این تـرافیک 
را بـه دسـت میآورد، این امـر در واقـع رسیدن بـه اهـداف تـجاریتـان مـحسوب میشـود، 

پس سرمایه گذاری در سئو بسیار ضروری است. 

 
سـوزان گـانـشان مـدیر ارشـد بـازاریابی شـرکت Clarabridge که یک شـرکت ارائـه کننده 
راهکارهـای مـدیریت تجـربـه مشـتری هـوشـمند اسـت قـبول دارد که: «اهمیت سـئو در 
بـازاریابی B2B آنـالین یک گـزافـه گـویی نیست. مشـتریان دوسـت نـدارنـد تـا زمـانی که 
تحقیقاتـشان تـمام نشـده اسـت بـا فـروشـنده صـحبت کنند و این تحقیقات مـعموال بـا یک 
جسـتجو آغـاز میشـود. اگـر شـما یکی از سـایتهـای رتـبه بـاالی گـوگـل در زمینه کاالیی که 
مشتری به دنبال آن میگردد نباشید پس قاعدتا هرگز با وی وارد مکالمه نخواهید شد.» 

 
وی میگـوید: بـه مـنظور بهـبود شـانـس پیدا شـدنـتان تـوسـط یک خـریدار واجـد شـرایط 
«سـایتتـان را نـه بـر اسـاس آنـچه که میفـروشید، بلکه بـر اسـاس آنـچه که مشـتریان بـه 
جسـتجوی آن میپـردازنـد بهینه سـازی کنید. نـگاهی بـه بـازخـوردهـای مشـتریان در دادههـای 
حـاصـل از نـظرسنجیهـا، شـبکههـای اجـتماعی، بـخش حـمایت از مـصرف کنندگـان و دیگر 
مـنابـع بیندازید تـا واقـعا مـتوجـه شـوید که مشـتریانـتان بـه چـه چیزی نیاز دارنـد و سـایتتـان 

را با توجه به آن بهینه سازی کنید.» 
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3- در طـراحی وبـسایت و کاربـرد پـذیری آن خـساسـت بـه خـرج 

ندهید: 
بـاب بـار، مـدیر عـامـل تـجارت B2B جـهانی پیشرو در Accenture Interactive میگـوید: 
«هـرچـه خـریداران B2B بیشتر خـواسـتار اسـتفاده از تجـربیات بـا کیفیت تـر میشونـد، 
بـرنـدهـایی بـا تـوانـاییهـای تـجاری و آنـالین قـویتـر بـه این تـقاضـاهـا پـاسـخ میدهـند و در 
نـهایت همین بـرنـدهـا هسـتند که سـود بـازار جـهانی را بـه دسـت میآورنـد و این در حـالی 
اسـت که شـرکتهـایی که تـجارت الکترونیک را نـادیده میگیرنـد بـه تـدریج از بـخشهـای 

بزرگی از بازار جدا میشوند.» 

 
آسـتین پـالی، مـدیر بـازاریابی شرکت Blue Fountain Media میگـوید: «بـه هـر دلیلی که 
هسـت یک تـصور غـلط رایج وجـود دارد که نیازی نیست یک وبـسایت B2B فـوقالـعاده بـه 
نـظر بـرسـد، در صـورتی که تـمرکز وبـسایت یک شـرکت بـاید در درجـه اول بـر روی عملکرد 
فـوق الـعاده و کاربـرد پـذیری آن بـاشـد، بـاید این را بـدانید، چیزی که غیرحـرفـهای بـه نـظر 

برسد هرگز به نتیجه نخواهد رسید.» 
او میگـوید: درسـت مـانـند زمـانی که بـه صـورت آنـالین خـرید میکنید، تصمیم گیرنـدگـان 
B2B «مـعموال تـوسـط عـواملی هـمچون تـصاویر تـاثیرگـذار و مـتنهـای جـذاب و طـراحی 
سـایت زیبا تـحت تـاثیر قـرار میگیرنـد. بـا سـرمـایه گـذاری در بـخش طـراحی وبـسایتتـان 

میتوانید فروشتان را افزایش دهید.» 
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4- محتوای مفید ارائه دهید: 

کارایاکا میگـوید: «بهـترین پیشنهاد مـن بـرای مـوفقیت در فـضای B2B، بـه خـصوص در 
فـضای B2B آنـالین، تـولید مـحتوای عـالی و کار در زمینه تخصصی اسـت. از فـناوری و 
ویجتهـا گـرفـته تـا مـشاوره و خـدمـات حـرفـهای، هـمه بـه دنـبال تـخصص در یک حـوزه 

مشخص هستند؛ وجود تخصص در یک سایت یعنی: یک مزیت، یک برتری.» 

 Faustino Marketing بــه مــنظور انــجام این کار تــونی فــاســتینو مــدیر شــرکت
Strategies میگـوید: « مـحتوای آمـوزشی و مبنی بـر تـقاضـا (هـمچون چک لیست هـا، 
کتابهـای الکترونیکی، پـادکستهـا و...) که کمک بـه حـل یک مشکل میکنند را منتشـر 
کنید. خـریداران B2B مـحتوای وبـسایت یک فـروشـنده را بـه عـنوان دومین عـامـل مـهم و 
تـاثیرگـذار بـر روی تصمیم خـرید اولیه قـلمداد میکنند. بـنابـراین بـا انـتشار مـحتوای آمـوزشی 

مفید کاری کنید تا خریدار به راحتی از شما خرید کند.» 
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5- شبکه اجتماعی لینکدین: 

انـدی گـرولـر، نـایب رئیس بـخش تبلیغات دیجیتال شـرکت DragonSearch که یک 
آژانـس بـازاریابی دیجیتال اسـت میگـوید: « لینکدین یک نـمونـه عـالی از بسـتری اسـت که 
بـه شـما اجـازه میدهـد تـا بـا اسـتفاده از اطـالعـات، جـمعیت مشخصی را هـدفگیری کنید و از 

میان مشتریان بالقوه موجود یک مخاطب را تبدیل به یک خریدار کنید.» 

 
پــالی میگــوید: «بــرای شـرکتهــای B2B که بــه دنــبال راهی بــرای اســتفاده از بســتر 
رسـانـههـای اجـتماعی بـه مـنظور رسیدن بـه مـخاطبینشان هسـتند، لینکدین بـا تـوجـه بـه 
ـاکم بـر آن تـبدیل بـه یک مکان امـن و قـابـل  قـابلیتهـای شـبکه سـازی و جـو حـرفـهای ح
اعـتماد شـده اسـت. شـما میتـوانید خـریداران بـالـقوه را بـر اسـاس عـنوان، صـنعت، طـول عـمر 
کسب و کار و... مـورد هـدف قـرار دهید که این امـر بـه شـما اجـازه میدهـد تـا واقـعا بـازار 

خود را متناسب با یک سری مخاطب خاص سازماندهی کنید. 

اطمینان از حـضور پـر رنـگ در مکانهـایی که مـعموال مشـتریانتـان بیشتر از جـاهـای دیگر 
آنـجا هسـتند بسیار مـهم اسـت و بـدون شک لینکدین هـمان جـامـعه اجـتماعی اسـت. در 
زمـانی که در حـال تـالش بـرای رسیدن بـه مـخاطبین حـاضـر در این جـامـعه هسـتید بـاید بـرای 

مدت مشخصی به صورت پیوسته روی آن تمرکز کنید تا به نتیجه برسید.» 

 
مـدی کوربـر، مـدیر بـازاریابی شـرکت AVF Consulting میگـوید: بـا شـرکت کردن و عـضو 
رکتمان تـوانسـتیم بـه مشـتریان  شـدن در گـروههـای لینکدین مـربـوط بـه مـهارت و صـنعت شـ
جـدیدی دسـت یابیم و شـرکت خـود را بیشتر در مـعرض دید قـرار دهیم. تیم مـا بـه صـورت 
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مـنظم وبـالگـمان را بـا اخـبار صنعتی مـربـوطـه بـروز رسـانی میکند و سـپس این اطـالعـات را بـه 

منظور آغاز گفتگو در گروهای لینکدین مناسب به اشتراک میگذارد. 

  

مـا در آغـاز سـال 2015 بـه صـورت اسـتراتـژیکی اسـتفاده از اهـرم گـروههـای لینکدین را شـروع کردیم 
و در مـقایسه این دوره بـا دوره مـشابـه آن در سـال 2014 شـاهـد یک رشـد 630 درصـدی در 

ترافیک مراجعه به وبسایتمان از طریق شبکه LinkedIn بودیم.» 
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6- مشتریان را بعد از خرید اولشان فراموش نکنید: 

جـانـاتـان بـالک، نـایب رئیس بـخش فـناوری اطـالعـات شـرکت SiriusDecisions که یک 
 B2B اسـت میگـوید: بسیاری از شرکتهـای B2B شرکت تحقیقاتی و مـشاورهای در حـوزه
بـه مـحض اینکه مـعامـله انـجام شـود تـوجـه بسیار کمی بـه مشـتریانشـان میکنند، مـگر اینکه 
شکایتی صـورت گیرد. شـرکتهـای B2B بـا کارایی بـاال بـر روی چـرخـه حیات تـمامی 
مشـتریان تـمرکز میکنند تـا وفـاداری و حـمایت آنهـا را افـزایش دهـند. بـرای مـوفـق شـدن در 
فـضای B2B «بـا مشـتریانـتان در ارتـباط بـاشید، بـازخـوردهـای آنهـا را جـمع آوری کنید و 

یک درک و بینش مناسب نسبت به تجربیات بعد از فروش آنها به دست آورید.» 
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