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مــا در ایــن مقالــه دربــاره بیــش فروشــی Upselling و نقــش بازاریابــی ایمیلــی در ارتبــاط بــا مشــتریانی 
ــم. ــه می کنی ــی ارائ ــم توضیحات ــل ایجــاد کرده ای ــا تعام ــا آن ه ــل ب ــه از قب ک

بیش فروشی Upselling چیست؟

بیــش فروشــی یــک تکنیــک رایــج فــروش اســت کــه توســط خرده فروشــان مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 
هــدف ایــن اســت کــه مشــتریان ترغیــب شــوند محصولــی گران تــر یــا محصــوالت اضافــی کــه مکمــل 
خریدهــای آن هاســت را خریــداری کننــد. به عنوان مثــال، پیشــنهاد خریــد جوهــر پرینتــر، یــک کابــل بلنــد 

و کاغــذ بــرای پرینتــری کــه در حــال خریــد آن هســتند بیــش فروشــی محســوب می شــود.

روش هــای بســیار متنوعــی بــرای بیــش فروشــی وجــود دارد و شــما می توانیــد آن را در مراحــل مختلــف 
خریــد اجــرا کنیــد. رایج تریــن راه بــرای خرده فروشــان، تــاش بــرای بیــش فروشــی در مرحلــه جمع بنــدی 
ســبد خریــد اســت، امــا بســیاری در تک تــک صفحــات محصــوالت وب ســایت خــود بــه بیــش فروشــی 
می پردازنــد. ازآنجایی کــه ایمیــل فرصتــی بــرای تعامــل دوبــاره بــا مشــتریان و جــذب مجــدد آن هــا بــرای 
افزایــش فــروش فراهــم می کنــد، اهمیــت آن را نبایــد نادیــده گرفــت. عــاوه بــر ایــن می تــوان از ایمیــل 

به طــور مؤثــری در پشــتیبانی و پیگیــری فعالیت هــا در وب ســایت اســتفاده کــرد.

بــرای اطاعــات بیشــتر: ویدئــو )Upselling چیســت و چطــور فــروش را افزایــش مــی دهــد؟ ( را مشــاهده 
کنید
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نمونه هایی از کاربرد بازاریابی ایمیلی در بیش فروشی محصوالت:

1- ایمیل هایی که به دلیل انجام یک رفتار در وب سایت ارسال می شوند

ــدف  ــد را ه ــد کرده ان ــما بازدی ــایت ش ــول در س ــک محص ــه ی ــی از صفح ــتریان، به تازگ ــه مش هنگامی ک
قــرار می دهیــد، محصــوالت دیگــری کــه مایــل بــه بیــش فروشــی آن هــا هســتید را نیــز اضافــه کنیــد. 
ممکــن اســت ارائــه گزینه هــای بیشــتر آن هــا را نســبت بــه بازگشــت بــه ســایت شــما و تکمیــل کــردن 

فرآینــد خریــد ترغیــب کنــد.

2- ایمیل هایی که به دلیل رها کردن سبد خرید ارسال می شوند

ــود  ــوالت خ ــی محص ــش فروش ــرای بی ــد، ب ــم می کنن ــده فراه ــد رهاش ــبدهای خری ــه س ــی ک از فرصت
اســتفاده کنیــد. هنگامی کــه بــه مشــتریان بــرای تکمیــل فرآینــد خریــد ایمیــل یــادآوری ارســال می کنیــد، 
ســایر محصــوالت پیشــنهادی را نیــز در آن ایمیــل بگنجانیــد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــه محصــول 
گران تــری کــه بــه نمایــش گذاشــته اید عاقه منــد شــوند یــا تصمیــم بگیرنــد تعــدادی لــوازم جانبــی بــه 

ســفارش خــود اضافــه کننــد. 
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3- ایمیل هایی که پس از خرید ارسال می شوند

از محتــوای پویــا )داینامیــک( بــرای قــرار دادن یــک بخــش در محصــوالت پیشــنهادی ایمیلــی کــه پــس از 
ــی  انجــام خریــد ارســال می کنیــد اســتفاده کنیــد. شــما می توانیــد ایــن کار را از طریــق ایمیل هــای تبادل

SMTP Transactional SMTP email یــا triggered email انجــام دهیــد.

اگــر مشــتری شــما محصوالتــی مرتبــط را خریــداری نکــرده اســت، ایمیل هــای پــس از خریــد فرصتــی 
ــود  ــد مشــتری خ ــال، می توانی ــد. به عنوان مث ــم می کنن ــا فراه ــی مجــدد آن ه ــغ و معرف ــرای تبلی ــی ب عال
را ترغیــب کنیــد کــه یــک بســته بیمــه ای بــرای جواهراتــی کــه به تازگــی خریــده اســت دریافــت کنــد و 

مزایــای ایــن کار را برایــش فهرســت کنیــد.
ــه  ــه ب ــی ک ــا ایمیل های ــد، ام ــم بگیری ــا تصمی ــن ایمیل ه ــال ای ــان ارس ــورد زم ــان در م ــد خودت ــما بای ش
همــراه فاکتــور اقــام خریــداری شــده ارســال می کنیــد فرصتــی بــرای بیــش فروشــی و دریافــت بازخــورد 

ــاره ســفارش اخیــر مشــتری فراهــم می کننــد. درب
عنــوان ایمیــل را تغییــر دهیــد تــا مشــتری متوجــه شــود چیــز دیگــری نیــز در ایمیــل وجــود دارد کــه ارزش 
بررســی را دارد. به عنوان مثــال می توانیــد چنیــن عنوانــی را درج کنیــد: »فاکتــور پرداختــی ســفارش اخیــر 

شــما – بــه همــراه پیشــنهاد هایی کــه نبایــد از دســت بدهیــد.«

4- کمپین های ارتقا

ــل  ــس از آن یــک ســری ایمی ــام کــرده باشــید و پ ــزی ثبت ن ــرای چی ــاده کــه ب ــاق افت ــا تابه حــال اتف آی
دریافــت کنیــد کــه در مــورد تمایــل شــما بــرای ارتقــا ســؤال کننــد؟ این بیــش فروشــی و راهی هوشــمندانه 
ــام دوره آزمایشــی  ــس از اتم ــر پ ــن پرهزینه ت ــک پل ــام در ی ــرای ثبت ن ــردن مشــتری ب ــد ک ــرای متقاع ب

اســت. 

5- ایمیل های یادآور تمدید دوره

ارســال ایمیــل در زمــان مشــخصی از دوره ی یــک محصــول می توانــد باعــث خریــد مجــدد شــود. همیــن 
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ــک  ــد ی ــال، می توانی ــد. به عنوان مث ــرار می ده ــما ق ــار ش ــز در اختی ــی نی ــش فروش ــرای بی ــی ب فرصت
ــه  ــا ب ــرای ارتق ــد کــه گزینه هــای متنوعــی ب ــرای بیمــه ســاالنه ســفر ارســال کنی ــد دوره ب ــادآور تمدی ی

همــراه دارد. 

مزایای بیش فروشی

ــه شــما کمــک  ــردارد. بیــش فروشــی ب ــرای مشــتری و فروشــنده درب ــادی ب ــای زی بیــش فروشــی مزای
ــا  ــاط خــود را ب ــرای مشــتری مناســب و ســودمند هســتند، ارتب ــه ب ــی ک ــا پیشــنهاد محصوالت ــد ب می کن
وی گســترش دهیــد. ایــن به نوبــه خــود بــه ایــن معنــی اســت کــه مشــتریان احســاس خواهنــد کــرد کــه 

ــال بازگشتشــان بیشــتر می شــود. ــذا احتم ــات شــما وجــود دارد و ل ارزش و ســودی برایشــان در خدم

ــاهده  ــود!( مش ــی زودف ــب بازاریاب ــوی )روش عجی ــب از upselling  ویدئ ــه ای جال ــاهده نمون ــرای مش ب
ــد فرمائی

معمــواًل فــروش محصــول بــه مشــتریان فعلــی آســان تر از فــروش بــه مشــتریان جدیــد اســت. شــما بــا 
ــد  ــد، رون ــه عاقه هــای آن هــا توجــه می کنی ــد کــه ب ــه مشــتریان خــود نشــان می دهی بیــش فروشــی ب
پیــدا کــردن محصــوالت موردنظــر آن هــا را تســهیل می کنیــد و بازگشــت ســرمایه آن هــا را بــه حداکثــر 

ــد؟ ــن می خواهی ــتر از ای ــزی بیش ــانید – چی می رس

موارد قابل توجه

ــرم  ــه پلتف ــی را ب ــد اطاعات ــتند، بای ــط هس ــوای مرتب ــاوی محت ــه ح ــی ک ــدازی کمپین های ــرای راه ان ب
ــا  ــا ببینیــد آی ــا تأمین کننــده خدمــات ایمیــل خــود صحبــت کنیــد ت بازاریابــی ایمیلــی خــود وارد کنیــد. ب

ــد؟ ــه شــما کمــک کنن ــان ب ــی کمپینت ــد در برپای ــا می توانن ــا آن ه ــر ممکــن اســت و آی ــن ام ای
عــاوه بــر ایــن بــه داده هــای رابطــه ای )relational data( نیــاز داریــد کــه محصــوالت را بــه هــم ارتبــاط 
ــت.  ــر اس ــی )datatable( امکان پذی ــای اطاعات ــدول ه ــوالت در ج ــدی محص ــا طبقه بن ــن کار ب ــد. ای ده
ــر  ــاط داد. روش دیگ ــی ارتب ــوالت الکترونیک ــه محص ــه ای را ب ــته های بیم ــوان بس ــال می ت به عنوان مث

ــی مشــتریان شــما اســت. ــر اســاس ویژگی هــای جمعیت ــدی محصــوالت ب ــن کار، طبقه بن انجــام ای
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بــا توجــه بــه بازاریابــی ایمیلــی از نــوع مبتنــی بــر اجــازه مشــتری )permission-based email(، چنانچــه 
ــه  ــوند، ارائ ــال می ش ــرای وی ارس ــتری ب ــوی مش ــت از س ــک فعالی ــام ی ــس از انج ــما پ ــای ش ایمیل ه
درخواســتی مبنــی بــر بیــش فروشــی در آن ایمیل هــا مســئله ای ایجــاد نخواهــد کــرد. فقــط مراقــب باشــید 
ســماجت بــه خــرج ندهیــد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه به هرحــال هــدف شــما جلــب رضایــت مشــتری 

اســت.


