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ــه شــما  ــران و مشــتریان را ب ــی از طریــق کارب ــرای بازاریاب ــه قصــد داریــم 7 ترفنــد مهــم ب در ایــن مقال
ــر بســیار  ــی تاثی ــوع بازاریاب ــن ن ــوان گفــت ای ــام بدســت آمــده مــی ت ــار و ارق ــم، طبــق آم آمــوزش دهی
ــتری  ــح بیش ــوع توضی ــن موض ــاره ای ــه درب ــت. در ادام ــد داش ــما خواه ــب و کار ش ــر روی کس ــادی ب زی

ــم داد. خواهی

 چــه چیــزی بهتــر از ایــن  کــه مشــتریان راضــی شــما بــا روایــت تجربــه موفــق خــود بــرای شــما تبلیــغ 
ــا نظــرات مشــتریان  ــه نقــد و بررســی ی ــه 70% افــراد پیــش از خریــد یــک محصــول ب کننــد. نزدیــک ب
اعتمــاد می کننــد. بــه همیــن خاطــر توصیــه می شــود بــرای بازاریابــی برنــد خــود در کانــال  هــای مختلــف 

از نقــد و بررســی یــا نظــرات مشــتریان بــه زبــان خودشــان اســتفاده کنیــد.

 

بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه خریــداران در وب ســایت، وبــاگ و یــا صفحــات شــبکه اجتماعــی نشــان از 
تعهــد برنــد شــما در دنیــای واقعــی اســت. یــک نقــد و بررســی مثبــت از زبــان مشــتری می توانــد کاری 

بــرای شــما انجــام دهــد کــه به احتمــال فــراوان ســایر ابزارهــای بازاریابــی قــادر بــه انجــام آن نیســتند.

به این آمارها توجه کنید:

ــک کســب و کار  ــت ی ــن کیفی ــرای تعیی ــتریان ب ــرات مش ــا نظ ــی ی ــد و بررس ــدن نق ــردم از خوان 88% م
اســتفاده می کننــد.

72% مصرف کنندگان معتقدند یک نقد مثبت باعث اعتماد آن ها به یک کسب و کار می شود.
88% مصرف کنندگان به نقد و بررسی های آناین مانند توصیه های شخصی اعتماد دارند.

ــک  ــهرت ی ــای ش ــن ویژگی ه ــری )19%( مهم تری ــارت )21%( و حرفه ای گ ــودن )27%(، مه ــاد ب قابل اعتم
کســب و کار اســت.
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ــگ در  ــی کســب و کار و برندین ــرای بازاریاب ــد و بررســی مشــتریان ب ــت نق ــی از اهمی ــا حاک ــه این ه هم
ــازار فــوق رقابتــی دنیــای امــروز اســت. ب

ــی از کســب و  ــد. حتمــًا شــما هــم مثال های ــا کامــًا خــرد کنن ــد را بســازند ی ــد یــک برن نقدهــا می توانن
کارهایــی کــه بــا تکیــه بــر نقــد و نظــرات مشــتریان بــزرگ و قدرتمنــد شــده اند در ذهــن داریــد. از ســوی 
ــا بی توجهــی بــه اهمیــت نظــرات مشــتریان رو بــه نابــودی رفته انــد و  دیگــر بســیاری کســب و کارهــا ب

اکنــون حتــی اســمی از آن هــا در میــان نیســت.

تشــویق کــردن مشــتریان راضــی بــه اشــتراک گــذاری تجربــه مثبــت خــود بــه صــورت آنایــن، به خصوص 
در شــبکه های اجتماعــی می توانــد بــه تأییــد اجتماعــی خدمــات کارآمــد آن کســب و کار کمــک کنــد.

خوانــدن یــک نقــد خــوب اعتمــاد خریــدار را نســبت بــه کیفیــت و اعتبــار محصــول یــا خدمــات شــما جلــب 
ــا بفهمنــد محصــوالت شــما چطــور  ــه مــردم کمــک کنــد ت ــد ب می کنــد. درواقــع نظــرات مثبــت می توان
ــد زندگــی آن هــا را بهبــود بخشــد. به عــاوه وقتــی مشــتریان شــما نقــدی مثبــت در شــبکه های  می توان
ــه  ــی رود و چ ــاال م ــما ب ــایت ش ــک روی وب س ــش ترافی ــانس افزای ــما بنویســند ش ــاره ش ــی درب اجتماع
ــدن نقــد  ــرای خوان ــرای یــک کســب و کار اینترنتــی اســت. افــراد ب ــر از ترافیــک بیشــتر ب چیــزی مهم ت

ــد. ــا شــبکه های اجتماعــی وقــت می گذارن ــی ی ــه ایمیل چــه در وب ســایت شــما، چــه در خبرنام

ــه شــما معرفــی کنیــم کــه  ــا نظــرات مشــتریان ب ــی ب ــرای افزایــش کارایــی بازاریاب در ادامــه 7 ترفنــد ب
ــد. ــد باش ــما مفی ــی ش ــرای کســب و کار اینترنت ــی ب ــد خیل می توان

1. از نظرات مشتریان برای حسن شهرت استفاده کنید:
بهتریــن نقدهایــی کــه مشــتریان شــما نوشــته اند بــدون ویرایــش در محلــی کــه خــوب دیــده شــود روی 
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وب ســایت قــرار بدهیــد. ســعی کنیــد متــن آن بــه صــورت بولــد و جــذاب باشــد. بــا ایــن کار می توانیــد 
بازدیدکننــدگان را بــه خریــد محصــول یــا خدمــات خــود ترغیــب کنیــد.

اضافــه کــردن نــام و تصویــر مشــتریان می توانــد مقبولیــت و باورپذیــری بخــش نظــرات مشــتریان را بــاال 
ببــرد؛ امــا مطمئــن شــوید پیــش از انتشــار تصویــر یــا نــام مشــتریان از آن هــا اجــازه گرفته ایــد. ایــن کار 

را می توانیــد در صفحــه خانگــی یــا در تمــام صفحــات وب ســایت خــود انجــام دهیــد.

می توانیــد یــک صفحــه مجــزا مخصــوص نقــد و بررســی و نظــرات مشــتریان درســت کنیــد یــا مجموعه ای 
از نظــرات مشــتریان بــرای گذاشــتن در وبــاگ خــود تهیــه کنیــد. جــدا از این کــه نقد و بررســی مشــتریان، 
اعتبــار ســایت را بــاال می بــرد، می توانــد بــه ســؤاالت بازدیدکننــدگان دربــاره کیفیــت محصــوالت کمــک 

کنــد. به عــاوه آن هــا را بــه بررســی شــبکه های اجتماعــی برنــد شــما ترغیــب می کنــد.

2. به نقدها به  سرعت پاسخ بدهید
بــه مشــتریان خــود نشــان دهیــد کــه برایشــان ارزش قائــل هســتید. چــه نقــد مثبــت باشــد و چــه منفــی 
بایــد بــرای شــما مهــم باشــد. نقدهــا و نظــرات مشــتریان را دنبــال کنیــد و بــه ســرعت بــه آن هــا پاســخ 

دهیــد.

ممکــن اســت شــما هــم ازجملــه افــرادی باشــید کــه دوســت دارنــد تمــام نظــرات منفــی را بــه ســرعت 
حــذف کننــد. در ایــن صــورت بایــد بدانیــد ایــن کار نــه تنهــا مشــکلی را رفــع نمی کنــد بلکــه می توانــد 
مشکل ســاز باشــد. از طــرف دیگــر اشــخاص وقتــی تمــام نظــرات نســبت بــه یــک محصــول مثبــت باشــد 

معمــواًل حــس اعتمــاد کم تــری خواهنــد داشــت.

ــورد  ــد در م ــا بتوانی ــد ت ــاس بگیرن ــما تم ــا ش ــتقیمًا ب ــا مس ــد ت ــتریان بخواهی ــوم از مش ــرض عم در مع
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مشــکات آن هــا صحبــت کنیــد. نشــان بدهیــد کــه دوســت داریــد هــر کاری از دســتتان برمی آیــد بــرای 
رفــع مشــکل آن هــا انجــام دهیــد. ایــن کار باعــث می شــود مشــتریان بــه شــما اعتمــاد کننــد و شــما از 
رقبایتــان متمایــز شــوید. حتــی اگــر شــخص دیگــری نیــز ایــن نظــر را بخوانــد متوجــه می شــود کــه شــما 

ــد. ــا ایــن مشــکل را برطــرف کنی قصــد داشــته اید ت

در حقیقــت پاســخ دادن بــه بازخوردهــا و نظــرات مشــتریان نــه تنهــا بــرای مشــتریان فعلــی مفیــد اســت 
بلکــه بــرای نشــان دادن شــخصیت مثبــت شــما بــرای کســانی اســت کــه هنــوز مشــتری شــما نشــده اند.

3. نوشتن نقدها و نظرات را برای مشتریان راحت کنید
ــا جــای  ــات شــما ت ــا خدم ــاره محصــول ی ــا نظــرات درب ــد و بررســی ی ــد نوشــتن نق ــد فرآین ســعی کنی
ممکــن راحــت و ســریع باشــد. بدیــن ترتیــب محصــوالت و خدمــات شــما نمره هــای بیشــتری می گیــرد 

ــد. ــذب می کن ــتری ج ــای بیش و نقده

نبایــد مشــتریان در حــال پــر کــردن یــک نظــر بــرای شــما احســاس کننــد ایــن کار بــه آن هــا تحمیــل 
شــده اســت. توصیــه می شــود کــه تــا جــای ممکــن فرم هــای نظرســنجی کوتــاه باشــد تــا بــا کم تریــن 
کلیــک انجــام شــود. به عــاوه خیلــی خــوب اســت کــه فرآِینــد کار تــا حــد امــکان ســرگرم کننده باشــد.

می توانیــد از یــک پلتفــرم نظــرات آنایــن بــرای ارســال ایمیــل بــه مشــتریان اســتفاده کنیــد. پــس از هــر 
خریــد بــه صــورت خــودکار یــک ایمیــل جهــت درخواســت نظــرات مشــتریان بــه آن هــا ارســال می شــود. 
مشــتریان بایــد احســاس کننــد کــه شــما مشــتاق هســتید بازخــورد آن هــا را بدانیــد و از رضایــت آن هــا 
اطمینــان حاصــل کنیــد. همچنیــن می توانیــد بــرای جمــع آوری نظــرات مشــتریان از نظرســنجی روی وب 

ســایت یــا صفحــات شــبکه های اجتماعــی خــود اســتفاده کنیــد.
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4. مشتریان را به سفیری برای برند خود تبدیل کنید
ــی  ــه صــورت منظــم محتوای ــوان ب ــود دارد می ت ــه در فضــای وب وج ــده ای ک ــوای فزاین ــود محت ــا وج ب
ــه مشــتریان خــود  ــه همیــن علــت ب ــد. ب ــد نمــود کــه اشــخاص مختلــف را مجــذوب و ســرگرم کن تولی

ــد. ــاز داری ــفیر نی ــوان س به عن

ــا در  ــاد آن ه ــل اعتم ــدای قاب ــا ص ــد ب ــد می توانی ــفیر برن ــوان س ــتریان به عن ــی از مش ــتن گروه ــا داش ب
ــی  ــوع بازاریاب ــن ن ــی اســت. ای ــر واقع ــق و از همــه مهم ت ــاوت، موث ــن صــدا متف ــد. ای ــوذ کنی قلب هــا نف
ــام بازاریابــی مبتنــی بــر طرفــداران )Advocate Marketing( شــناخته می شــود. می توانیــد مشــتریانی  ــا ن ب
داشــته باشــید کــه در وبــاگ خــود بــرای شــما مطلــب قــرار مــی دهنــد یــا در توئیتــر راجــع بــه شــما 

پســت منتشــر مــی کننــد.

5. به صورت منظم وب سایت های نقد و بررسی را بررسی کنید
وب ســایت های نقــد و بررســی اساســًا مکانــی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه افــراد دربــاره برندهــا 
ــدگان  ــا محصــول، بازدیدکنن ــد ی ــک کســب و کار، برن ــام ی ــا جســت وجوی ن ــا اســت. ب و کســب و کاره

ــد. ــط را مشــاهده کنن ــرات مرتب ــد و بررســی ها و نم ــد لیســت نق می توانن
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ایــن روش یکــی از راه هــای آســانی اســت کــه اشــخاص می تواننــد در مــورد برنــد و کســب و کار شــما 
ــا درســت  ــد ب ــه می توانی ــد ک ــود دارن ــن کار وج ــرای ای ــی ب ــایت های مختلف ــد. س ــات کســب کنن اطاع

کــردن حســاب در آن هــا کاری کنیــد کــه بهتــر دیــده شــوید.

ــی از  ــال یک ــرای مث ــد. ب ــام دهی ــات انج ــایت ها تبلیغ ــن وب س ــه در ای ــم ک ــنهاد می کنی ــاوه پیش به ع
ســایت های نقــد و بررســی خارجــی بــه نــام Yelp بــه کاربــران اجــازه می دهــد تــا بهتریــن نقــد و نظــرات 

مشــتریان خــود را انتخــاب و آن را در کنــار نــام رقبــا در لیســت نمایــش دهنــد.

6. از نظرات مشتریان در ایمیل های پیشنهاد ویژه استفاده کنید
ــر شــخص  ــع ه ــود. درواق ــال می ش ــر روز ارس ــل در ه ــارد ایمی ــش از 294 میلی ــار بی ــی از آم ــق برخ طب
ــه  ــر روز ب ــرد در ه ــان کاری ف ــداری از زم ــد و مق ــت می کن ــل دریاف ــه 72 ایمی ــط روزان ــور متوس به ط

ــاص دارد. ــا اختص ــی ایمیل ه بررس

به طــور قطــع ایــن تعــداد ایمیــل بســیار باالســت. درنتیجــه بســیار مهــم اســت کــه مشــتریان شــما ایمیــل 
ــژه  ــام پیشــنهاد وی ــای اع ــتفاده از نظــرات مشــتریان در ایمیل ه ــا اس ــند. ب ــته باش ــما را دوســت داش ش

ــد تشــویق کنیــد. ــه خری می توانیــد آن هــا را ب
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7. نقدهــا و نظــرات مشــتریان را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک 
ــد بگذاری

شــبکه های اجتماعــی نظیــر فیس بــوک، اینســتاگرام و لینکدایــن مکان هــای محبوبــی بــرای تبــادل نظــر 
مشــتریان و قــرار دادن نقــد و تجربــه کاربــری آن هــا از محصــوالت یــا خدمــات یــک کســب و کار اســت. 
ــتفاده  ــود اس ــتریان خ ــت مش ــرات مثب ــد و نظ ــی از نق ــبکه های اجتماع ــن ش ــه ای ــوط ب در صفحــات مرب

کنیــد و آن هــا را بــه اشــتراک بگذاریــد.

اضافــه کــردن یــک تصویــر یــا ویدیــو کــه نشــان دهــد چــرا مــردم کســب و کار شــما را دوســت دارنــد بــه 
کار شــما اعتبــار ویــژه ای می بخشــد.

نکته آخر

ــا را  ــن اســت آن ه ــازار بهتری ــما در ب ــد کســب و کار ش ــراد بگویی ــه اف ــه ب ــید این ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــه  ــد آن هــا را ب ــام از دیگــر مشــتریان می توان ــن پی ــا شــنیدن ای ــد؛ ام ــب نمی کن ــد از شــما ترغی ــه خری ب
ــتراتژی  ــود در اس ــد خ ــت از برن ــرای حمای ــتریان ب ــرات مش ــد و نظ ــر از نق ــس اگ ــد. پ ــن کار وادار کن ای
بازاریابی تــان اســتفاده نمی کنیــد اآلن وقــت تغییــر اســت. زمــان را بــرای بازگشــت برندتــان بــه شــهرت 

از دســت ندهیــد.

آِیــا روش هــای دیگــری بــرای بازاریابــی بــا نظــرات مشــتریان وجــود دارد؟ شــما چطــور فکــر می کنیــد؟ 
نظــرات خــود را بــا مــا و دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد!


