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ــه واســطه آن ،  ــا ب ــی باشــد ت ــی م ــوع تجارت ــر ن ــرای ه ــی ب ــن عنصــر حیات ــاد، اولی اعتم

مشــتریان خــود را بــه ســمت ســرویس هــا و محصوالتشــان جــذب کننــد. اشــتباهات و 

بــی توجهــی بــه برخــی مســائل باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد کاربــران بــه شــما و تجارتتــان 

مــی شــود.

طبــق تجربــه بزرگتریــن تجــارت هــای دنیــا، مهمتریــن دلیــل ورشکســت شــدن یــک تجارت 

ــزرگ قبــل از هــر چیــزی از بیــن رفتــن اعتمــاد مشــتریان آن تجــارت مــی  ــا ب کوچــک و ی

باشــد. همیشــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت امــا گاهــی اوقــات بــه خاطــر اشــتباهات 

غیــر عمــدی، مشــتریان مــا از کســب و کار مــا فاصلــه مــی گیرنــد. چنیــن مــوردی در کســب 

و کارهــای اینترنتــی بــه وفــور رخ داده و باعــث کاهــش بازدهــی تجــارت هــا مــی شــود. ایــن 

مشــل یکــی از بزرگتریــن و رایــج تریــن مشــکالت کســب و کارهــای آنالیــن بــه شــمار مــی 

رود و بــی توجهــی بــه آن یقینــًا گریبــان گیــر شــما خواهــد شــد.

از جملــه مزایــای خریــد اینترنتــی نســبت بــه خریــد معمولــی امــکان بهــره منــد شــدن از 

نظــرات و بررســی هــای دیگــر خریــداران مــی باشــد. اولیــن اشــتباه یــک وب ســایت تجــاری 

ایــن اســت کــه بســتری بــرای ایــن نــوع ارتباطــات فراهــم نکنــد. مــردم مــی خواهنــد تــا 

نظــرات دیگــران را در مــورد محصــول مــورد نظــر خــود بداننــد و حتــی بتواننــد بــا آن هــا 

ارتبــاط برقــرار کننــد. فراهــم کــردن ایــن امــکان، یکــی از مهمتریــن اقدامــات شــما در زمینــه 

مشــتری مــداری خواهــد بــود.

مقاله مرتبط: هفت ترفند برای بازاریابی با نظرات مشتریان
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ــا خیــر. چیــزی کــه شــما را از  فرقــی نمــی کنــد کــه شــما دچــار ایــن مشــل شــده ایــد ی

چنیــن مهلکــه ای بــه دور نگــه مــی دارد کســب اعتبــار اســت. اعتبــار باعــث مــی شــود تــا 

نــه تنهــا وب ســایت شــما از دیــد کاربــران قابــل اطمینــان باشــد، بلکــه از نظــر موتورهــای 

جســتجو نیــز بــه رتبــه بنــدی شــما کمــک مــی شــود.

فرامــوش نکنیــد کــه اعتبــار برنــد شــما بــه صــورت خــودکار اعتمــاد کاربــران را بــه دنبــال 

خواهــد داشــت.

مــا در ادامــه نکاتــی بســیار مهــم را توضیــح مــی دهیــم کــه بــا توجــه بــه آن هــا مــی توانیــد 

اعتمــاد مشــتریان خــود را جلــب کــرده و یــا اعتمــاد مشــتریانی کــه از شــما دور شــده انــد 

را دوبــاره بازیابــی کنیــد.
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روی فعالیت ها و مشتریان اصلی خودتان تمرکز کنید

یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات کســب و کارهــای هــای شکســت خــورده در دنیــا، تقلیــد کردن 

از دیگــران بــه جــای الگوبــرداری از آن هاســت. ایــن مــورد دقیقــًا باعــث بــی اعتبــار شــدن 

برنــد شــما مــی شــود و نتیجــه آن کاهــش زیــاد اعتمــاد کاربــران خواهــد بــود. ایــن را بــه 

خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر مشــتریان و کاربــران بــه ســراغ شــما آمــده انــد، بــه خــود شــما 

و تجــارت شــما اعتمــاد کــرده انــد. پــس شــما بایــد ایــن اعتمــاد را زمینــه ســاز پیشــرفت 

ــت شــما را  ــان، مســیر موفقی ــد ویژگــی هــای انحصــاری خودت ــد و اجــازه دهی خــود کنی

ایجــاد کننــد.

ویژگــی هــا و خصوصیــت هــای منحصــر بــه فــرد برنــد شــما در واقــع هویــت تجــاری شــما 

را بازگــو مــی کننــد و هیــچ مشــتری و کاربــری نمــی خواهــد ســرویس یــا محصــول مــورد 

نظــر خــود را از تجارتــی تهیــه کنــد کــه بــا بــی هویتــی اعتبــار خــود را زیــر ســؤال بــرده اســت. 

توجــه کــردن بــه رقبــا و زیــر نظــر داشــتن فعالیــت هــای آن هــا بــه منظــور پیــدا کــردن نقــاط 

ضعــف خــود و الگوبــرداری بــرای پیــاده ســازی برنامــه هــای موفقیــت آمیــز امــری طبیعــی 

و ضــروری مــی باشــد امــا کپــی بــرداری و تقلیــد از دیگــران بدتریــن کار ممکــن بــرای یــک 

تجــارت بــه حســاب مــی آیــد.

بیشتر بخوانید: 9 نکته ظریف برای بررسی سایت رقبا
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هــر تجــارت موفقــی پیــش از ایــن کــه بــه درجــه باالیــی از کســب اعتبــار برســد و در ذهــن 

عمــوم نقــش ببنــدد، رابطــه خــود را بــا مشــتریان ثابــت تقویــت کــرده اســت. مشــتریانی 

کــه بــا تشــویق شــدن هــای شــما وفــادار و ثابــت باشــند، ســکوی پرتابــی بســیار مناســب 

بــرای شــما خواهنــد بــود. ایــن مشــتریان نــه تنهــا بخــش زیــادی از فــروش و ســودآوری 

شــما را تضمیــن مــی کننــد، بلکــه سیســتم تبلیغاتــی قدرتمنــد و پــر نفــوذی هســتند کــه 

بــدون کوچــک تریــن هزینــه ای بــرای شــما مشــتری هــای جدیــد پیــدا مــی کننــد.

  مقاله مرتبط: چطور با هزینه ای اندک، برندسازی کنیم؟

 

قدرت مشتریان ثابت را دست کم نگیرید

ــوان 2Ps وجــود دارد کــه داشــتن توجــه  ــا عن ــه ای ب در مبحــث بازاریابــی اینترنتــی مقول

 Peers 2 در واقــع مخفــف دو کلمــهPs .ویــژه بــه آن بــه وب مســترها توصیــه مــی شــود

و Personalization مــی باشــد. اصطــالح Peers بــه مشــتریان وفــاداری اطــالق مــی 

شــود کــه درســت مثــل یــک شــریک کار شــما را تبلیــغ کــرده و گســترش مــی دهنــد. 

ایــن مشــتریان افــرادی مطمئــن، بــا احتــرام و مشــتاق پیشــرفت کار شــما هســتند. ایــن 

مشــتریان پتانســیل باالیــی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه کســب و کار اینترنتــی شــما دارنــد. 

برخــی از اینفلوئنســرها همیــن مشــتریان وفــادار هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه راهــکار نفــوذ 

در شــبکه هــای اجتماعــی و ارتبــاط بــا دیگــر کاربــران را بــه صــورت حرفــه ای انجــام مــی 

دهنــد.
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بیشتر بخوانید: اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

 

کافیســت آن هــا را بــه روش هــای مختلفــی کــه مــی دانیــد تشــویق کنیــد تــا آن هــا نــام 

برنــد شــما را پخــش کــرده و شــما را بــه دوســتان و آشــنایان خودشــان پیشــنهاد دهنــد. 

ــد.  ــه نحــو احســن اســتفاده مــی کنن ــه افــراد ب بســیاری از مشــاغل گوناگــون از ایــن گون

بــرای مثــال اهــدای کدهــای تخفیــف مخصــوص ایــن افــراد و یــا اهــدای بــن هدیــه در ازای 

ــه ایــن مــوارد هســتند. چنیــن رویکــرد  ــد شــما از جمل ــه اشــتراک گــذاری برن معرفــی و ب

موفقیــت آمیــزی در تجــارت هــای آنالیــن ایرانــی نیــز دیــده مــی شــود.

بــه عنــوان مثــال شــرکت اســنپ بــه مشــتریان ثابــت و وفــاداری کــه اســنپ را بــه دیگــران 

معرفــی مــی کننــد، اعتبــار رایــگان و یــا ســفرهای رایــگان ارائــه مــی کنــد و یــا شــرکت هایــی 

مثــل دیجــی کاال بــا اســتفاده از سیســتم هایــی مثــل سیســتم کــد تخفیــف و یــا دیجــی 

بــن کــه در ازای خریــد بیشــتر تخفیــف بیشــتری بــرای خریــدار در نظــر مــی گیــرد، تعامــل 

ــا مشــتریان بالقــوه را افزایــش مــی دهــد. چنیــن روشــی از بازاریابــی اینترنتــی را  خــود ب

مــی تــوان نوعــی بازاریابــی ویروســی دانســت کــه بــه کمــک آن بتــوان در زمانــی کــم مقــدار 

زیــادی مشــتری مســتعد کســب کــرد.

بیشتر بدانید: بازاریابی ویروسی چیست؟
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مــورد بعــدی Personalization یــا شــخصی ســازی مــی باشــد، شــخصی ســازی یکــی دیگر 

از بهتریــن روش هــای کســب اعتمــاد در مشــتریان اســت. بــه ویــژه اگــر از پیشــنهادات و 

انتقــادات آن هــا در شــخصی ســازی هــای وب ســایت یــا شــبکه تبلیغاتــی خــود اســتفاده 

کنیــد. بــرای مثــال خیلــی از وب ســایت هــا بــا ایجــاد نظرســنجی هــای مختلــف از کاربــران 

ــا  ــده داده و ی ــا ای ــه آن ه ــه در طراحــی ســایت ب ــد ک و مشــتری هــای خــود مــی خواهن

پیشــنهادات آن هــا را مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد.

از ایــن طریــق نــه تنهــا بــه ده هــا ایــده و پیشــنهاد جالــب دســت پیــدا مــی کنیــد، بلکــه 

اعتبــار خــود را پیــش کاربــران و مشــتریان خــود افزایــش داده و بــرای نظــرات آن هــا ارزش 

قائــل مــی شــوید. همیــن توجــه شــما باعــث مــی شــود تــا مشــتریانتان بــه شــما وفــادار 

تــر شــوند. اگــر ایــن مــوارد را بــه خوبــی پیــاده ســازی کنیــد، خواهیــد دیــد کــه حتــی بــدون 

ــک  ــما کم ــد ش ــهرت برن ــار و ش ــش اعتب ــه افزای ــور ب ــت چط ــتریان ثاب ــما، مش ــور ش حض

خواهنــد کــرد.

بــرای پیشــرفت در ایــن زمینــه، ســعی کنیــد کــه تجربــه کاربــری مشــتریان خــود را در 

وب ســایتتان بهبــود بدهیــد. تجربــه کاربــری مــی توانــد شــامل طراحــی هــای بنیــادی و 

گرافیکــی وب ســایت شــما باشــد. از پیچیدگــی هــا پرهیــز کنیــد و از طراحــی هــای ســبک و 

گیــرا بهــره منــد شــوید تــا کاربــران بــا شــوق و اشــتیاق بیشــتری در وب ســایت شــما وقــت 

بگذراننــد.
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مقالــه مرتبــط: 10 روش بهبــود تجربــه کاربــری بــرای موفقیــت در کســب و کار را مطالعــه 

کنیــد.

 

 

از تظاهر کردن به چیزی که نیستید بپرهیزید

ــدم  ــود، ع ــلب ش ــما س ــتریان ش ــاد مش ــا اعتم ــود ت ــی ش ــث م ــه باع ــی ک ــل مهم از دالی

ثبــات شــما و تظاهــر کــردن هــای بــی مــورد اســت. خیلــی از تجــارت هــا بــه اشــتباه فکــر 

مــی کننــد کــه بایــد از هــر راهــی کــه مــی تواننــد خــود را بــه کاربــران ثابــت کننــد. در ایــن 

مســیر کــه اغلــب بــه زیــاده روی و اغــراق منجــر مــی شــود، کاربــران و مشــتریان متوجــه 

مــی شــوند کــه ایــن تــالش هــا بــی هــدف بــوده و آن تجــارت صرفــًا تظاهــر بــه حرفــه ای 

بــودن مــی کنــد امــا در عمــل چنیــن نیســت. همیــن مــورد کافیســت تــا کاربــران بــه راحتــی 

اعتمــاد خــود را نســبت بــه تجــارت مــورد نظــر از دســت بدهنــد.
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بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، شــما بایــد از تعریــف و تمجیدهــای بــی دلیــل خــود و برندتــان 

خــودداری کنیــد. موفقیــت شــما بایــد توســط عملکــرد شــما ثابــت شــود نــه بــا گفتــه هــا 

ــی شکســت خــوردن  ــل اصل ــردن هــا دلی ــن مــدل تظاهــر ک و ظاهرســازی هــای شــما. ای

ــرای  ــادی ب ــه زی ــان و هزین ــا زم ــوده اســت. آن ه ــزرگ ب ــای نســبتًا ب ــی از تجــارت ه خیل

تبلیغــات اغــراق آمیــز صــرف کردنــد و در نهایــت نــه تنهــا جذابیــت برنــد خــود را از دســت 

دادنــد، بلکــه بــه خودنمایــی بــدون مــدرک متهــم شــدند و در نتیجــه شکســت ســنگینی 

را متحمــل شــدند.

البتــه بــرای جلــب توجــه کاربــران راه هــای مشــابه مناســبی وجــود دارد. مثــاًل در صورتــی 

کــه بخــش جدیــدی بــه کار خــود اضافــه کردیــد مــی توانیــد در یــک مطلــب در وبــالگ خــود 

آن را بــا کاربــران بــه اشــتراک بگذاریــد و یــا مــی توانیــد ســالگرد تأســیس تجــارت خــود را بــا 

یــک دور همــی و جشــن ســاده بیــن کارمنــدان برگــزار کنیــد تــا از فعــال بــودن برنــد خــود 

در نــگاه کاربــران اطمینــان حاصــل کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد داســتان هــای برنــد خــود 

ــا از ایــن طریــق  را بــه صــورت خالصــه در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد ت

کاربــران را بــا ماهیــت اصلــی کار خــود بیــش از پیــش آشــنا کنیــد. چنیــن کارهایــی باعــث 

ایجــاد روابــط تنگاتنــگ و در نتیجــه کســب اعتمــاد مشــتریان خواهــد شــد.
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معرفی محصوالت و سرویس های خود را آسان کنید

خیلــی اوقــات اخبــاری داغ از محصــوالت و ســرویس هــای خــاص بــه دســت مــا مــی رســد 

کــه مــا را مشــتاق بــه کســب اطالعــات بیشــتر از آن هــا مــی کنــد. خیلــی از ایــن محصــوالت 

و ســرویس هــا اخبــار تقلبــی و بازارگرمــی تجــارت هــا محســوب مــی شــوند و ایــن روزهــا 

کاربــران خیلــی کمتــر ایــن مــدل تبلیغــات را بــاور مــی کننــد. اگــر اعتبــار و هویــت برندتــان 

بــرای شــما اهمیــت دارد، بــه هیــچ وجــه وارد ایــن مــدل تبلیغــات دروغیــن نشــوید. شــاید 

در وهلــه اول ایــن مــدل تبلیغــات تعــداد زیــادی کاربــر را روانــه وب ســایت یــا شــبکه شــما 

کنــد امــا بایــد بدانیــد کــه مشــتریان واقعــی گــول چنیــن تبلیغاتــی را نمــی خورنــد.
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بهتریــن راه بــرای تبلیــغ شــدن محصــوالت شــما ایــن اســت کــه کیفیــت کار شــما تبلیــغ 

شــما باشــد. تأثیــری کــه تعریــف کــردن یــک مشــتری واقعــی از محصــوالت شــما در دیگــر 

مشــتریان دارد، در هیــچ نــوع تبلیــغ دیگــری وجــود نــدارد. بنابرایــن همانطــور کــه گفتــه 

ــا  ــا را ب ــد. کافیســت آن ه ــز کنی ــادار تمرک ــورد روی مشــتریان وف ــن م ــرای ای ــد ب شــد بای

ــرای اشــتراک گــذاری  تشــویق کــردن و ترغیــب کــردن راضــی نگــه داریــد و راهــی آســان ب

محصــوالت و معرفــی آن هــا بــرای دیگــران فراهــم کنیــد.

خیلــی از تجــارت هــا بــرای ایــن منظــور بــه ســاخت ویدئــو کلیــپ هــای طنزآمیــز، آموزشــی 

و … روی آورده انــد تــا از ایــن طریــق آمــار تعــداد دفعــات بــه اشــتراک گذاشــته شــدن و 

معرفــی خــود را زیــاد کننــد. شــما نیــز مــی توانیــد از چنیــن اقداماتــی بهــره منــد شــده و 

بــا ایجــاد یــک بســتر ســاده و آســان، راه بــه اشــتراک گــذاری محصــوالت و ســرویس هــای 

خــود را بــرای مشــتریان وفــادار تســهیل کنیــد. مســلمًا فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی 

در ایــن ز مینــه بازخــورد بســیار مناســبی بــه همــراه خواهــد داشــت.
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