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افزایــش مشــتری و بــاال رفتــن میــزان فــروش همیشــه نیــاز بــه تغییــرات اساســی و اســتراتژی 

پیچیــده نــدارد. گاهــی اوقــات مــی توانیــد بــا چندیــن تکنیــک روانشناســی ســاده، فــروش خــود 

را چندیــن برابــر کنیــد.

روش هــای افزایــش مشــتری و فــروش همیشــه پیچیــده و پــر هزینــه نیســتند و شــما می توانیــد 

بــا رعایــت چنــد تکنیــک ســاده روانشناســی، میــزان جــذب مشــتری و فــروش خــود را چندیــن 

برابــر کنیــد. بــه عنــوان کســی کــه صاحــب یــک کســب و کار هســتید شــاید دانــش روانشناســی 

نداشــته باشــید امــا وقتــی بــه کســب و کارهــای موفــق نــگاه می کنیــد، رد پــای ترفندهــای 

روانشناســی را می بینیــد.

همــه مــا بــه عنــوان یــک انســان بــه دنبــال رفــع نیــاز و رســیدن بــه حــس خــوب هســتیم کــه در 

موقــع خریــد یــا اســتفاده از خدمــات بــه شــل دیگــر مثــل مشــاهده قیمــت سرســام آور )درد 

یــا Pain( و یــا اســتفاده از امکانــات اضافــه و خدمــات ویــژه )Gain( بــروز پیــدا می کننــد. اگــر 

شــما بتوانیــد درد مشــتریان را شناســایی کنیــد و بــا تکنیک هــای روانشناســی، حــس خوشــحالی 

ــر  ــن براب ــود را چندی ــروش خ ــاد، ف ــای زی ــه هزینه ه ــاز ب ــدون نی ــد، ب ــت نمایی و Gain را تقوی

خواهیــد کــرد. پــس بــا مدیــر وب همــراه باشــید تــا مثــل همیشــه بهتریــن نــکات را از مــا یــاد 

بگیریــد.
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تکنیک های روانشناسی برای افزایش مشتری و فروش
همانطــور کــه گفتیــم می توانیــد بــا چنــد تکنیــک ســاده روانشناســی و بــدون نیــاز بــه تغییــرات 

اساســی و بنیــادی در وب ســایت، میــزان جــذب مشــتری و نــرخ فــروش وب ســایت را چنــد برابــر 

کنیــد. تکنیک هــای طالیــی روانشناســی را بــا هــم مــرور می کنیــم:

1.    از تکنیک FOMO استفاده کنید:

حتمــا تکنیــک FOMO )Fear of Missing Out( را شــنیده اید. اســاس ایــن تکنیــک چیســت؟ 

طبــق ایــن تکنیــک روانشناســی، اگــر بــه مشــتریان و کاربــران خــود پیشــنهاد بــرای خریــد کاال یــا 

خدمــات بدهیــد، آنهــا بــه دنبــال گزینه هــای ارزان تــر خواهنــد رفــت و هــر چقــدر بیشــتر بــه خریــد 
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ــرس از دســت دادن  ــد حــس ت ــد. پــس بای ــد کاهــش می یاب ــد، احتمــال خری از شــما فکــر کنن

چیــزی در آنهــا ایجــاد کنیــد.

بــه عنــوان مثــال بگوییــد کــه ایــن آخریــن تخفیــف امســال اســت یــا بیشــترین میــزان تخفیــف 

فقــط بــرای یــک بــازه زمانــی کوتــاه اســت. یــا  موجــودی انبــار را کمتــر از حالــت واقعــی بزنیــد 

تــا مشــتریان احســاس کننــد کــه اگــر از شــما خریــد نکننــد، محصــول ناموجــود خواهــد شــد و 

فرصــت خوبــی را از دســت خواهنــد داد.

 

2.    یک رقم از سمت چپ قیمت ها کم کنید:

اکثــر کاربــران اعــداد قیمت هــا را رنــد نمی کننــد بنابرایــن اگــر یــک رقــم از ســمت چــپ قیمت هــا 

ــای  ــه ج ــر ب ــال اگ ــوان مث ــه عن ــدد. ب ــش می بن ــر در ذهــن مشــتری نق ــم پایین ت ــد، رق ــم کنی ک

قیمــت 400 هــزار تومــان، 399 هــزار تومــان درج کنیــد، در ذهــن مشــتری یــا بیننــده، بــازه قیمــت 

300 هــزار تومــان نقــش می بنــدد. بنابرایــن از ایــن تکنیــک روانشناســی بــه خوبــی می توانیــد 

بــرای افزایــش فــروش و تعــداد مشــتریان اســتفاده کنیــد. 
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3.    پرفروش ترین ها را مشخص کنید:

موقعــی کــه کاربــران از شــما محصولــی خریــداری می کننــد یــا از خدمــات شــما اســتفاده 

ــارت  ــد. عب ــاره کنی ــا اش ــن آنه ــه پرفروش تری ــابه، ب ــای مش ــن آیتم ه ــد از بی ــد، می توانی می کنن

پرفروش تریــن بــرای یــک محصــول یــا خدمــات، یــک تکنیــک عالــی روانشناســی بــرای افزایــش 

مشــتری و فــروش اســت. در واقــع خریــداران دوســت دارنــد محصــول یــا خدماتــی را خریــداری 

کننــد کــه بقیــه هــم خریده انــد تــا حــس کننــد برنــد مــد روز را تهیــه کرده انــد. طبــق مطالعــات 

Nielsen، 83% از مشــتریان در ایــن حالــت بــه شــما اعتمــاد می کننــد. حتــی می توانیــد نظــرات 

ــا اعتمــاد بیشــتر بــه  خریــداران قبلــی را هــم نشــان دهیــد )محتواهــای UGC( تــا خریــداران ب

ســمت خریــد متمایــل شــوند.
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4.    محصوالت را به شلک متغیر در سایت بگذارید:

برخــی محصــوالت فقــط از لحــاظ رنــگ، ســایز و برخــی خصوصیــات بــا یکدیگــر فــرق دارنــد. اگــر 

بــرای هــر کــدام از ایــن محصــوالت صفحــه جداگانــه در نظــر بگیریــد، جــدای از مشــکالت محتــوا 

و ســئو، بــه خریــدار گزینه هــای زیــادی بــرای انتخــاب داده ایــد کــه در نهایــت مشــتری بــه علــت 

زیــاد وقــت صــرف کــردن بابــت انتخــاب گزینــه بهتــر، از خریــد خــود منصــرف خواهــد شــد. بــه 

همیــن دلیــل اختالفــات جزئــی محصــوالت را در همــان صفحــه اصلــی محصــول پوشــش داده 

و امــکان انتخــاب چنــد گزینــه ای بــه خریــداران بدهیــد.

5.    هزینه ارسال را با هزینه خرید محصول محاسبه کنید:

یکــی از تکنیک هــای عالــی بــرای افزایــش مشــتری و فــروش ایــن اســت کــه هزینــه ارســال کاال را 

حــذف کنیــد و روی قیمــت اجنــاس یــا خدمــات بکشــید. بــا ایــن کار مشــتریان حــس می کننــد 

شــما هیــچ هزینــه اضافــه ای بابــت فــروش نداریــد و اعتمــاد مشــتری نســبت بــه برنــد افزایــش 

ــی  ــه قیمــت کل ــه ارســال و اضافــه کــردن آن ب پیــدا خواهــد کــرد. از طرفــی حــذف کــردن هزین

ســبد خریــد بــدون اینکــه مشــتری متوجــه شــود، اینطــور بــه نظــر می رســد کــه ارســال کاال رایــگان 

اســت. بنابرایــن بــا ایــن تکنیــک، از بهتریــن روش  افزایــش مشــتری و جــذب ســرمایه اســتفاده 

کرده ایــد.
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6.    از اثر Goldilocks غافل نشوید:

اکثــر افــراد موقــع خریــد بــه دنبــال گزینــه ای هســتند کــه انــگار مخصــوص آنهــا قــرار داده شــده 

اســت. خریــداران همیشــه بــه دنبــال بهتریــن قیمــت بــرای محصوالت بســیار با کیفیت هســتند. 

در صورتــی کــه یــک محصــول بیــش از حــد ارزان باشــد در ذهــن مشــتری بــه عنــوان یــک کاالی 

ــا  ــی ب ــال محصول ــه دنب بــی کیفیــت تصــور می شــود و اگــر بیــش از حــد گــران قیمــت باشــد ب

قیمــت مناســب تر خواهنــد بــود.

بنابرایــن شــما از ایــن غریــزه بــه عنــوان یــک تکنیــک روانشناســی بــرای افزایــش فــروش اســتفاده 

کنیــد و محصــوالت قیمــت متوســط را بیــن محصــوالت ارزان و گــران قیمــت قــرار دهیــد. بــا ایــن 

کار خریــداران تصــور می کننــد کــه بهتریــن محصــول را بــا قیمــت مناســب خریــداری کرده انــد. 

بــه ایــن تکنیــک، Middle Effect هــم می گوینــد.
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7.    محصوالت با قیمت یا امکانات باالتر را پیشنهاد کنید:

وقتــی خریــداران بــه شــما اعتمــاد می کننــد تــا از ســایت شــما محصولــی بخرنــد یــا از خدمــات 

ــا  ــا قیمــت ی ــا محصــول ب ــرای شــما ایجــاد می شــود ت ــن فرصــت ب ــد، ای خاصــی اســتفاده کنن

ــد در ازای گارانتــی بیشــتر،  ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــه فــروش برســانید. ب ــات بیشــتر را ب امکان

هزینــه باالتــری دریافــت کنیــد. بــا ایــن حــال چــون ایــن نــوع پیشــنهادات قبــل از خریــد هســتند، 

فراینــد را خیلــی پیچیــده نکنیــد چــون ممکــن اســت خریــدار را منصــرف کنــد.

 

8.    تجربه خاص برای مشتریان رقم بزنید:

یکــی دیگــر از تکنیک هــای عالــی روانشناســی جهــت افزایــش مشــتری و فــروش ایــن اســت کــه 

حــس کننــد بــا ارزش و مهــم هســتند تــا از خریــد کــردن حــس خوبــی پیــدا کننــد. بــه عنــوان 

مثــال از لحــن صمیمانــه در ســایت اســتفاده کنیــد، توضیحــات محصــول و محتــوا متناســب بــا 

پرســونای خاصــی از مخاطبــان باشــد و از ســبک نوشــتاری ســاده، دوســتانه و غیــر رســمی کمــک 

بگیریــد تــا مشــتریان ترغیــب بــه خریــد شــوند.
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9.    روند خرید را ساده کنید:

تکنیــک روانشناســی بعــدی جهــت افزایــش مشــتری و فــروش، ســاده ســازی رونــد خریــد اســت. 

افــراد موقــع خریــد آنالیــن صبــور نیســتند و برخــالف خریــد حضــوری تصمیــم خــود را گرفته انــد 

و بــه قصــد خریــد محصولــی خــاص وارد وب ســایت شــما شــده اند. رونــد خریــد را ســاده کنیــد 

ــه خریــد  ــا کمتریــن کلیــک وارد مرحل ــا خیلــی ســریع محصــول مدنظرشــان را پیــدا کننــد و ب ت

شــوند.

 

10.    محصوالت جدید را همیشه تبلیغ کنید و بازاریابی خوبی انجام دهید:

ــد، افــراد در صف هــای  ــگاه کــرده باشــید موقــع عرضــه محصــوالت جدی ــه شــرکت اپــل ن اگــر ب

طوالنــی منتظــر هســتند تــا محصــول جدیــدی کــه پیش فروش می شــود را خریــداری کنند. دلیل 

ایــن اتفــاق ایــن اســت کــه شــرکت اپــل بازاریابــی فــوق العــاده خوبــی دارد. طبــق تکنیک هــای 

ــت  ــد باشــند، رغب ــات جدی ــرض محصــول و خدم ــداران پیوســته در مع ــر خری روانشناســی، اگ

ــر  ــد و ه ــتفاده کنی ــک اس ــن تکنی ــم از ای ــما ه ــس ش ــد. پ ــدا می کنن ــد پی ــرای خری ــتری ب بیش
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چنــد مــاه یکبــار بــا ارائــه محصــوالت جدیــد، همیشــه در معــرض دیــد باشــید. شــاید پشــت در 

فروشــگاه شــما صــف نبندنــد ولــی قطعــا بــرای خریــد محصــوالت جدیــدی کــه معرفــی می کنیــد 

لحظــه شــماری خواهنــد کــرد.

11.    حس عمل متقابل یا بده بستان معجزه می کند!

یکــی از جالب تریــن تکنیک هــای روانشناســی جهــت افزایــش فــروش و تعــداد مشــتریان، 

اســتفاده از عمــل متقابــل یــا بــده بســتان )Reciprocity Effect( اســت. شــما می توانیــد بــا 

ــا ســقف خریــد مشــخص،  ــه رایــگان در ازای خریــد محصوالتــی خــاص ی ــا هدی ــه گیفــت ی ارائ

مشــتریان را ترغیــب کنیــد از ســایت شــما بیشــتر خریــد کننــد. بــا ایــن کار نــه تنهــا نــرخ فــروش 

ســایت باالتــر مــی رود بلکــه همیــن افــراد کســب و کار شــما را پیــش دیگــران تبلیــغ خواهنــد کــرد 

.)Word of Mouth(

 

12.    باشگاه مشتریان وفادار ایجاد کنید:

طبــق گفتــه Howard Schultz، مدیــر عامــل اســتارباکس، بایــد طــوری عمــل کنیــد کــه انــگار 

ــی نیســتند.  ــدار معمول ــک خری ــا فقــط ی ــد و آنه ــه مشــتریان فعالیــت می کنی ــرای خدمــت ب ب

بــه عنــوان مثــال می توانیــد برنامه هــای مشــتری وفــادار پیــاده ســازی کنیــد و بــه آنهــا جایــزه 

دهیــد. حتــی می توانیــد »مشــتری برتــر مــاه« را مشــخص کنیــد تــا دیگــران هــم ترغیــب شــوند 

چنیــن جایگاهــی را کســب کننــد.
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13.    مشتری را در مود خریدهای فصلی و مناسبتی قرار دهید:

ــرخ فــروش  ــر در افزایــش تعــداد مشــتریان و ن ــب و مؤث یکــی از تکنیک هــای روانشناســی جال

ایــن اســت کــه آنهــا در مــود خریدهــای مناســبتی و فصلــی قــرار دهیــد. بــه عنــوان مثــال بــرای 

عیــد نــوروز، ظاهــر ســایت را تغییــر داده و آهنــگ پــس زمینــه متناســب بــا آن را پخــش کنیــد. 

همیــن کار را می توانیــد بــرای چهارشــنبه ســوری، شــب یلــدا و ســایر مناســبت های مهــم انجــام 

دهیــد.

14.     به نظرات و مشکالت کاربران توجه کنید و به آنها پاسخ دهید:

همیشــه بــه مشــکالت، مســائل و ســؤاالت کاربــران دقــت کنیــد و بــه طــور کامــل بــه آنهــا پاســخ 

دهیــد. لحــن پاســخ، دقیــق بــودن جوابــی کــه می دهیــد و نشــان دادن احســاس همــدردی تأثیر 

بســیار زیــادی خواهــد داشــت. همچنیــن اگــر مشــکالت خــود را بــه شــل تلفنــی بیــان می کننــد، 

ــی  ــه تمــاس تلفن ــا کامــال تمــام شــود. دقــت داشــته باشــید ک ــت آنه ــا صحب ــد ت اجــازه بدهی

بــه معنــای ضــروری بــودن مشــل کاربــر اســت پــس هــر چقــدر رفتــار شــما حرفه ای تــر باشــد، 
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ــداری مشــتریان  ــرای نگه ــک روانشناســی ب ــن تکنی ــت. ای ــر خواهــد رف ــت مشــتریان باالت رضای

اســت کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش تعــداد مشــتریان و نــرخ فــروش خواهــد شــد.

 

15.    در کنار مزایا به نواقص هم اشاره کنید:

اینکــه همیشــه دربــاره مزایــای محصــوالت و خدمــات خــود صحبــت کنیــد در بازدیدکننــدگان 

ــه  ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــد. ب ــاد می کن ــان ایج ــدم اطمین ــس ع ــی ح ــتریان قبل ــا مش ــایت ی س

هــر محصــول یــا خدمــات در کنــار مزایــا، یکســری معایــب نیــز دارد. بنابرایــن هنگامــی کــه یــک 

ــا مشــتریان بخاطــر صداقتــی  ــد ت ــه معایــب هــم اشــاره کنی ــد، ب محصــول را توضیــح می دهی

کــه بــه خــرج داده ایــد جــذب شــوند. صداقــت کاری بهتریــن تکنیــک روانشناســی بــرای افزایــش 

تعــداد مشــتریان و نــرخ فــروش اســت.

16.    دید کامل به مشتریان بدهید:

ــه ذهــن مشــتری نفــوذ کنیــد و اعتمــاد او را جلــب نماییــد، فقــط در مــورد  اگــر می خواهیــد ب

خودتــان یــا محصــول صحبــت نکنیــد. در کنــار توضیحــات کامــل و مزایــا و معایــب بــرای آنهــا 

توضیــح دهیــد کــه چــرا بایــد ایــن محصــول را بخرنــد یــا از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد، ایــن 

محصــول یــا خدمــات چــه مشــکلی را حــل می کننــد و چــه حســی بعــد از خریــد خواهنــد 
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داشــت. ایــن تکنیــک روانشناســی تأثیــر بســیار زیــادی دارد چــون هــر چقــدر مشــتریان اطالعــات 

بیشــتری داشــته باشــند، احتمــال خریــد کــردن باالتــر مــی رود.

کالم آخر

تکنیک هــای روانشناســی بــه شــما کمــک می کننــد تــا از رفتــار و حساســیت هــای ذهــن افــراد بــه 

بهتریــن شــل اســتفاده کنیــد. بــا ایــن تکنیک هــا بســیاری از هزینه هــا مثــل تغییــر اســتراتژی، 

ــد شــد. شــما چــه تکنیک هــای دیگــری مــی  تبلیغــات گســترده و مــوارد مشــابه حــذف خواهن

شناســید؟ خوشــحال خواهیــم شــد کــه نظــرات ارزشــمند خــود را بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد. 
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