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ــود  ــیم ش ــتی ترس ــه درس ــر ب ــه اگ ــت ک ــودمندی اس ــزار س ــتری« اب ــونای مش »پرس

می توانــد تأثیــر دگرگون کننــده ای بــر بازاریابــی، فــروش و تمامــی فرآیندهــای 

کســب وکار برجــا بگــذارد. در ایــن مطلــب بــا چیســتی و چرایــی پرســونا و هرچــه کــه 

ــد. ــد ش ــنا خواهی ــد آش ــاز داری ــود نی ــداف خ ــبرد اه ــری آن در پیش ــرای به کارگی ب

اگــر دســتی بــر آتــش بازاریابــی یــا فــروش داشــته باشــید، احتمــاالً عبــارت »پرســونای 

مشــتری« کــم بــه گوشــتان نخــورده اســت. در واقــع، ایــن از آن دســته از اصطالحاتــی 

اســت کــه در ســال های اخیــر جایــگاه ویــژه ای در اســتراتژی های بازاریابــی بــه دســت 

ــا ایــن توصیــف شــاید تصــور کنیــد کــه همــه می داننــد کــه پرســونا  آورده اســت. ب

چیســت، جایــی نیســت کــه از آن اســتفاده نشــود و انــگار کــه فقــط شــما از قافلــه 

ــم  ــوز ه ــت و هن ــور نیس ــه این ط ــد( اینک ــا ب ــوب )ی ــر خ ــا خب ــد؛ ام ــب مانده ای عق

ــد.  ــه درســتی از آن بهــره نمی برن ــا ب ــد ی ــا مبحــث پرســونا آشــنایی ندارن بســیاری ب

اگــر شــما بــه ایــن امیــد مطالعــه ایــن مطلــب را آغــاز کرده ایــد کــه جــزو ایــن دســته 

ــه جــای درســتی آمده ایــد. نباشــید، ب

امــا طبیعتــًا پیــش از هــر چیــزی بایــد بــه اولیــن و مهم تریــن پرسشــی کــه در ذهــن 

داریــد پاســخ بدهیــم:
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پرسونای مشتری چیست؟
پرســونای مشــتری یــک الگــو یــا مــدل مبتنــی بــر تحقیــق از مشــتری هــدف اســت. 

ــه  ــد ک ــح می ده ــد و توضی ــف می کن ــتری توصی ــونای مش ــاده، پرس ــان س ــه زب ب

مشــتری ایــده آل شــما کیســت، زندگــی روزمــره خــود را چگونــه می گذرانــد، بــا چــه 

ــرد. ــم می گی ــور تصمی ــت و چط ــرو اس ــی روب چالش های

پرســونای مشــتری بــا عباراتی مانند پرســونای خریــدار، پرســونای بازاریابــی و همچنین 

ــا مشــتری نیــز شــناخته می شــود، امــا از هــر واژه ای  ــا نیمــرخ خریــدار ی پروفایــل ی

کــه اســتفاده کنیــد، هــدف از ترســیم و اســتفاده از پرســونا یکســان اســت: پرســونای 

مشــتری بــه کســب وکار کمــک می کنــد تــا مشــتریان خــود را بهتــر درک و بــا آن هــا 

همزادپنــداری کنــد تــا بتوانــد در جــذب و کمــک بــه آن هــا عملکــرد بهتــری داشــته 

باشــد.

توجــه کنیــد کــه داشــتن چندیــن پرســونا بــرای یــک کســب وکار نیــز چیــز عجیبــی 
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نیســت و بیشــتر در مــواردی تجویــز می شــود کــه کاربــر نهایــی محصــول یــا ســرویس 

ــده  ــم گیرن ــد تصمی ــا چن ــک ی ــازه ی ــا اج ــد ی ــه تأیی ــد ب ــام خری ــش از انج ــما پی ش

دیگــر هــم نیــاز داشــته باشــد. در ایــن وضعیــت، هــر شــخصی کــه در ایــن فرآینــد 

ــر  ــه ه ــرا ک ــت؛ چ ــد داش ــه خواه ــونای جداگان ــک پرس ــش دارد ی ــری نق تصمیم گی

ــذا  ــد و ل ــی دارن ــاخص های متفاوت ــما ش ــول ش ــی محص ــرای ارزیاب ــا ب ــدام از آن ه ک

ــتفاده  ــی اس ــتراتژی های متفاوت ــد از اس ــا بای ــای آن ه ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ب

کنیــد.

بیشتر بدانید: 7 استراتژی کارآمد در بازاریابی دیجیتال که باید بدانید

 

چرا استفاده از پرسونای مشتری اهمیت دارد؟
ــه  ــی ک ــه فعالیت های ــه هم ــویم ک ــن می ش ــتری مطمئ ــونای مش ــه پرس ــه ب ــا توج ب

ــا  ــًا ب ــم واقع ــام می دهی ــود انج ــدف خ ــان ه ــه مخاطب ــت ب ــذب و خدم ــرای ج ب

نیازهــای آن هــا تناســب دارد. بــه بیــان دیگــر، بــا تعریــف دقیــق مشــتری هدفمــان 

ــر  ــای وی را بهت ــته ها و رفتاره ــا، خواس ــم نیازه ــی می توانی ــرد واقع ــک ف ــب ی در قال

ــیم. ــته باش ــب تری داش ــرد مناس ــت، عملک ــم و در نهای ــی کنی ــش بین پی

ــون و  ــرای چ ــی ب ــه جای ــت ک ــی اس ــونا ضرورت ــری پرس ــن و به کارگی ــن تدوی بنابرای

چــرا باقــی نمی گــذارد؛ امــا آیــا همــه کســب وکارها از پرســونا اســتفاده می کننــد یــا 

ــد؟ ــه درســتی تعریــف می کنن اینکــه پرســونای مشــتری خــود را ب

اگــر دقیقــًا بــه رفتــار شــرکت های مختلــف توجــه کنیــد خواهیــد دیــد کــه بســیاری از 

آن هــا بــه جــای تمرکــز بــر نیازهــای مشــتری تــالش می کننــد تــا عــرض انــدام کننــد 

ــا ســخن گفتــن از ویژگی هــا و توانمندی هایشــان خــودی نشــان بدهنــد. چنیــن  و ب
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ــته  ــده داش ــرف کنن ــری مص ــد تصمیم گی ــر فرآین ــی ب ــر مثبت ــد تأثی ــاری نمی توان رفت

باشــد.

مــردم در هنــگام انتخــاب یــک محصــول یــا ســرویس بــه طــور طبیعــی بــه ســمت 

کســب وکاری تمایــل پیــدا می کننــد کــه نســبت بــه آن شــناخت و اعتمــاد بیشــتری 

دارنــد. امــا چگونــه می تــوان ایــن اعتمــاد را ایجــاد کــرد؟ بهتریــن روش بــرای خلــق 

ــا  ــه در اینج ــل )ک ــرف مقاب ــرای ط ــود ب ــی خ ــه واقع ــه دغدغ ــت ک ــن اس ــاد ای اعتم

مشــتری اســت( را اثبــات کنیــد و نشــان بدهیــد کــه او را درک می کنیــد. در واقــع، تــا 

وقتــی کــه مشــتری احســاس نکنــد کــه درک درســتی از وی و خواســته هایش داریــد 

بــه شــما اعتمــاد نکــرده و از شــما خریــد نخواهــد کــرد.

ــای  ــراغ راهنم ــوان چ ــه عن ــتمر از آن ب ــتفاده مس ــتری و اس ــونای مش ــف پرس تعری

کســب وکار می توانــد بــه درک هرچــه بهتــر و عمیق تــر مشــتری و نیازهــای او بینجامــد 

ــب  ــث جل ــب تر، باع ــای متناس ــه راهکاره ــرای ارائ ــه الزم ب ــردن زمین ــم ک ــا فراه و ب

اعتمــاد هرچــه بیشــتر وی شــود.
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چطور از پرسونای مشتری استفاده کنیم؟
فرآیند خلق پرسونا به خودی خود کاربرد پرسونا را مشخص می کند.

بــرای ایجــاد یــک پرســونا ابتــدا بایــد ســؤاالت موشــکافانه و دقیقــی دربــاره 

مشــتری های ایــده آل مــورد نظــر از خودتــان بپرســید. همیــن کار توجــه شــما را بــه 

مــواردی جلــب خواهــد کــرد کــه چــه بســا اصــالً تــا بــه حــال بــه آن هــا فکــر نکــرده 

ــد. بودی

ــخ های  ــا پاس ــد را ب ــود داده ای ــؤاالت خ ــه س ــه ب ــخ هایی ک ــد پاس ــپس می توانی س

ــه در  ــادی ک ــا تض ــراد ی ــی، ای ــر ناهماهنگ ــن کار ه ــد. ای ــه کنی ــان مقایس همکارانت

ــرای  ــی ب ــث و بررس ــاب بح ــد و ب ــکار می کن ــود دارد را آش ــما وج ــای ش دیدگاه ه

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــا را ب ــردن آن ه ــرف ک برط

بنابرایــن یکــی از مزایــای عمــده و آنــی پرســونای مشــتری، درک بهتــر خریــدار هــدف 

و هماهنگــی بیشــتر بیــن بخش هــای مختلــف شــرکت اســت. در نتیجــه بــا ترســیم 

پرســونا مطمئــن می شــویم کــه دپارتمان هــای بازاریابــی، فــروش، توســعه محصــول 

و پشــتیبانی مشــتریان، همگــی دیــدگاه مشــترکی نســبت بــه مشــتری ایــده آل دارند.

 

بــا ایــن توصیــف، بــا اســتفاده از پرســونای مشــتری می توانیــد بــه کســب وکار خــود 

جهــت بدهیــد؛ بــه عنــوان نمونــه:

• بخــش توســعه محصــول در هنــگام تدویــن نقشــه راه محصــول می توانــد از 

ــان ایــن بخــش در شناســایی و  ــه کارکن ــرد. پرســونا ب پرســونای مشــتری کمــک بگی

اولویــت بنــدی تغییــرات الزم بــر مبنــای آنچــه کــه مشــتری ایــده آل بیشــتر بــه آن 

ــد. ــک می کن ــاز دارد کم نی
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ــری را  ــتراتژی های کارآمدت ــونا اس ــتفاده از پرس ــا اس ــد ب ــی می توان ــش بازاریاب • بخ

تنظیــم کنــد. بــه عنــوان مثــال، پرســونا می توانــد در هنــگام تدویــن اســتراتژی های 

بازاریابــی محتوایــی اهمیــت بــه ســزایی داشــته باشــد. پرســونای مشــتری در تحقیــق 

ــگام تهیــه و تنظیــم محتــوا نیــز  و انتخــاب کلمــات کلیــدی تأثیــر می گــذارد و در هن

بایــد بــه عنــوان یــک مرجــع مــورد توجــه قــرار داشــته باشــد. بــه عــالوه، در هنــگام 

انتخــاب و اولویــت بنــدی اقدامــات ترویجــی و تبلیغاتــی هــم باید پرســونای مشــتری 

را مــد نظــر قــرار داد.

 

• پرســونای مشــتری بــه ایجــاد حــس نزدیکــی و تفاهــم بیشــتر بخــش فــروش بــا 

ــر  ــا درک بهت ــم فــروش شــرکت شــما ب ــد. تی ــز کمــک می کن مشــتریان کســب وکار نی

ــا  ــای آن ه ــه دغدغه ه ــیدگی ب ــرای رس ــتر ب ــی بیش ــتریان و آمادگ ــکالت مش مش

ــود. ــر ش ــر ظاه ــد کارآمدت می توان

 

ــونا،  ــر پرس ــه ب ــا تکی ــد ب ــتریان می توانن ــتیبانی مش ــای پش ــرانجام، گروه ه • و س

ــا آمادگــی و  ــد. اعضــای تیــم پشــتیبانی ب ــه کنن ــه مشــتری ارائ خدمــات بهتــری را ب

ــت و  ــل آن هاس ــال ح ــه دنب ــتری ب ــه مش ــکالتی ک ــر از مش ــتر و دقیق ت ــالع بیش اط

همچنیــن درک بهتــر اســتیصالی کــه بــه خاطــر عملکــرد نادرســت محصــول احســاس 

ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــان بدهن ــر نش ــود را همدل ت ــد خ ــد می توانن می کن

ــی  ــتری عصبان ــک مش ــا ی ــل ب ــتر در تعام ــدردی بیش ــس هم ــت و ح ــی محب اندک

می توانــد احتمــال حــل ســریع مشــکل و جلــب رضایــت وی را بــه مراتــب افزایــش 

بدهــد.
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بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟

آیا کسب وکارهای بسیار کوچک هم باید از پرسونا استفاده کنند؟
ــی  ــه مشــتریان متنوع ــی ک ــرای کســب وکارهای بزرگ ــت ترســیم پرســونا ب درک اهمی

دارنــد زیــاد دشــوار نیســت؛ امــا اگــر یــک کارآفریــن منفــرد )solopreneur یــا تــک 

کارآفریــن( هســتید یــا اینکــه کســب وکار بســیار کوچکــی داریــد، آیــا بــاز هــم بایــد 

وقــت بگذاریــد و پرســونا درســت کنیــد؟ بــه هــر حــال، شــما مشــتریان خودتــان را 

ــت؟ ــن اس ــر از ای ــدر خواهــد داد، غی ــان را ه ــط وقتت ــن کار فق می شناســید و ای

ــه  ــه پرســونا همیشــه ب ــد، تهی ــی در ذهــن داری ــر هدف ــن اســت! اگ ــر از ای ــه، غی بل

ــک  ــتید کم ــش هس ــه دنبال ــه ب ــی ک ــز و آن کس ــدن آن چی ــر ش ــف و واضح ت تعری

ــرد. ــد ک خواه

بــه عنــوان نمونــه، فــرض کنیــم کــه یــک مربــی ورزشــی خصوصــی هســتید کــه بــه 

صــورت آزاد کار می کنیــد و وبســایت و وبالگــی داریــد کــه نــکات و ترفندهایــی بــرای 

حفــظ تناســب انــدام را در آن بــه اشــتراک می گذاریــد. طبیعتــًا می خواهید مشــتریانی 

را جــذب کنیــد کــه بــه دنبــال اســتخدام مربــی خصوصــی هســتند. در ایــن حالــت بــا 

اســتفاده از یــک پرســونا می توانیــد دامنــه تمرکــز خــود را محدودتــر کنیــد.

مثــالً شــاید متوجــه شــوید کــه اغلــب مشــتریانتان بانوانــی هســتند کــه بــه تازگــی 

ــازاری  ــن ب ــه ای ــرض ک ــن ف ــا ای ــد. ب ــر از 30 ســال دارن ــد و کمت وضــع حمــل کرده ان

اســت کــه بــه کار کــردن بــرای آن عالقه مندیــد می توانیــد وبســایت و وبــالگ خــود 

ــن  ــرار بدهــد. از ای ــروه را هــدف ق ــن گ ــًا همی ــه دقیق ــد ک ــم کنی ــه نحــوی تنظی را ب
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طریــق کارتــان در نوشــتن متــن و انتخــاب عناویــن مناســبی کــه بیشــتر بــه مــذاق 

ــد. ــد ش ــر خواه ــان تر و تأثیرگذارت ــد آس ــوش می آین ــدف خ ــب ه مخاط

 

 

چطور یک پرسونا ترسیم کنیم؟
ــان ســاده، به دردبخــوری داشــته باشــید  ــه زب ــد و ب ــد پرســونای مفی ــر می خواهی اگ

بایــد بــه جــای توجــه بــه حســی کــه داریــد، اطالعــات واقعــی و ملمــوس را مبنــای 

عمــل قــرار بدهیــد. در واقــع، بایــد افــرادی را تعریــف کنیــد کــه واقعــًا بــه خریــد از 

شــما تمایــل دارنــد، نــه آن هایــی کــه دوســت داریــد از شــما خریــد کننــد.

در ایــن راســتا بایــد تحقیــق را ســرلوحه کارتــان قــرار بدهیــد و همین طــور کــه فرآینــد 

ــه  ــه ب ــا هنگامــی ک ــد ت ــد اطالعــات جمــع آوری کنی ــر را طــی می کنی ــه ای زی 5 مرحل

ــتری  ــونای مش ــات، پرس ــتفاده از آن اطالع ــا اس ــد ب ــید بتوانی ــم می رس ــه پنج مرحل

هــدف را بــه درســتی ترســیم کنیــد.
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1. درباره مخاطب هدف تحقیق کنید
بــه ایــن منظــور بایــد از روش هــا و کانال هــای مختلفــی کمــک بگیریــد؛ بــه عنــوان 

نمونــه:

 

ــاره  ــد درب ــد. هرچــه می توانی ــدا کنی ــان شــناخت پی ــه مشــتریان کنونی ت • نســبت ب

افــرادی کــه اکنــون از شــما خریــد می کننــد اطالعــات کســب کنیــد. از جملــه اطالعــات 

ــان،  ــی و کار، زب ــل زندگ ــن، مح ــد از: س ــد عبارت ان ــع آوری کنی ــد جم ــه بای ــی ک مهم

درآمــد، رفتارهــای خریــد، عالیــق و ســلیقه ها و مرحلــه عمــر )مثــالً بــه تازگــی پــدر یــا 

مــادر شــده یــا بازنشســته شــده اســت(. تــا می توانیــد از ســوابقی کــه از مشــتریان 

ــتفاده از  ــا اس ــات را ب ــپس آن اطالع ــید و س ــرون بکش ــات بی ــد اطالع ــان داری قبلی ت

ــا  ــه ب ــی مصاحب ــا حت ــی )focus group( ی ــا کانون ــز ی ــای تمرک ــنجی، گروه ه نظرس

مشــتریان تأییــد و تکمیــل کنیــد.

 

ــای  ــد. ابزاره ــی کنی ــود را بررس ــی خ ــبکه های اجتماع ــایت و ش ــی وبس ــار تحلیل • آم

analytic یــا تحلیلــی وبســایت و شــبکه های اجتماعــی می تواننــد اطالعــات 

ارزشــمندی را دربــاره افــرادی کــه بــا برنــد شــما در اینترنــت تعامــل داشــته و دارنــد در 

اختیارتــان قــرار بدهنــد، هرچنــد کــه شــاید اکثــر آن هــا هنــوز مشــتری شــما نشــده 

باشــند.

 

• رقبــای خــود را بــه زیــر ذره بیــن ببرید. پــس از جمــع آوری اطالعــات درباره مشــتریان 

بالقــوه و بالفعــل خودتــان بــه ســراغ رقبــا برویــد و ببینیــد کــه چــه افــرادی بــا آن هــا 
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تعامــل دارنــد. آیــا آن هــا هــم تــالش می کننــد تــا بــا همــان گروه هایــی کــه شــما بــه 

دنبالشــان هســتید ارتبــاط پیــدا کننــد؛ یــا اینکــه گروه هایــی را هــدف قــرار داده انــد 

کــه شــما بــه سراغشــان نرفته ایــد؟ آیــا می توانیــد چیــزی از آن هــا یــاد بگیریــد کــه 

بــه نفعتــان باشــد؟

 
2. نقاط درد )Pain Point( مشتریان را شناسایی کنید

مشــتریان بالقــوه شــما چــه مشــکالت یــا دشــواری هایی دارنــد کــه بــه دنبــال حــل 

ــه موفقیــت و کامیابــی بیشــتر  ــع رســیدن آن هــا ب آن هــا هســتند؟ چــه چیــزی مان

می شــود؟ چــه موانعــی بــر ســر راه تحقــق اهدافشــان وجــود دارد؟ پاســخ بــه ایــن 

ــه  ــروش ب ــی و ف ــای بازاریاب ــه در دنی ــرد ک ــواردی را مشــخص خواهــد ک ســؤاالت، م

ــم. ــاط درد« می گویی ــا »نق آن ه

یکــی از روش هــای اطــالع از ایــن مشــکالت و موانــع، حضــور در شــبکه های اجتماعــی 

و تحلیــل تعامالتــی اســت کــه در کانال هــای مرتبــط و متناســب بــا کســب وکار شــما 

ــا را  ــا رقب ــوالت ی ــد، محص ــام برن ــد ن ــتا می توانی ــن راس ــرد. در همی ــام می گی انج

ــا ذکــر  جســتجو کنیــد یــا از ابزارهایــی ماننــد Google Alerts اســتفاده کنیــد تــا ب

چنیــن مــواردی در اینترنــت بــه شــما اطــالع رســانی شــود. از ایــن طریــق می توانیــد 

در جریــان نقــد و نظــرات مــردم در فضــای اینترنــت قــرار بگیریــد و ببینیــد کــه کــدام 

افــراد بــه چــه دلیلــی بیشــتر بــه محصوالتتــان عالقــه دارنــد و کــدام بخــش از تجربــه 

مشــتری مطلــوب نبــوده اســت.

بــه عــالوه، بــد نیســت کــه بــا تیــم پشــتیبانی مشــتریان نیــز تعامــل داشــته باشــید تا 

ببینیــد کــه کــدام ســؤاالت بیشــتر مطــرح می شــوند. بررســی کنیــد کــه آیــا می تــوان 
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یــک الگــوی تکــراری را در رابطــه بــا مشــکالت و افــرادی کــه دچــار چالــش شــده اند 

پیــدا کــرد. بــه عــالوه، می توانیــد از کارکنــان ایــن بخــش بخواهیــد تــا متداول تریــن 

ســخنان ایــن مشــتریان را هــم یادداشــت کننــد تــا بتوانیــد بــه پرســونای خــود عمــق 

ــتری ببخشید. بیش

 

 
3. اهداف مشتری را شناسایی کنید

ــزی برســد؟  ــه چــه چی ــت می خواهــد ب ــزه ای دارد و در نهای مشــتری شــما چــه انگی

ــه  ــد؛ در حالیک ــرار می گیرن ــاط درد وی ق ــکه نق ــر س ــرف دیگ ــتری در ط ــداف مش اه

نقــاط درد مشــکالتی هســتند کــه مشــتری بالقــوه بــه دنبــال حــل آن هاســت، اهــداف 

و آمــال چیزهــای مثبتــی هســتند کــه مشــتری در صــدد تحقق شــان اســت. بســته بــه 
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ــد شــخصی  ــن اهــداف می توانن ــد، ای ــه می کنی ــه ارائ ــی ک ــوع محصــوالت و خدمات ن

یــا حرفــه ای باشــند. 

ــه  ــکاری ک ــا راه ــتقیمًا ب ــد مس ــًا نبای ــا لزوم ــن هدف ه ــه ای ــید ک ــته باش ــت داش دق

ارائــه می کنیــد مرتبــط باشــند. در واقــع، نبایــد بــه دنبــال ایــن باشــید کــه تــک تــک 

ــد؛  ــق بدهی ــول تطبی ــای محص ــا مزای ــخصه ها ی ــا مش ــتریانتان را ب ــای مش ویژگی ه

بلکــه هــدف در اینجــا بیشــتر شــناخت مشــتری اســت.

حتــی اگــر اهــداف پرســونای شــما دقیقــًا بــا ویژگی هــای محصــول هماهنــگ نباشــند 

بــاز هــم می تواننــد بــه کمپیــن بازاریابــی شــما و ســبک و ســیاق آن شــکل بدهنــد.

ــی  ــک خوب ــد تاکتی ــی می توان ــبکه های اجتماع ــن ش ــر گرفت ــر نظ ــم زی ــا ه در اینج

بــرای شناســایی اهــداف مشــتریان بالقــوه باشــد. بــه عــالوه، همان طــور کــه بخــش 

ــاط درد  ــالع از نق ــب اط ــرای کس ــبی ب ــع مناس ــتریان منب ــات مش ــتیبانی و خدم پش

مشــتری بــود، تیــم فــروش می توانــد منبــع خوبــی بــرای اطــالع از اهــداف مشــتریان 

باشــد.

فروشــندگان شــما بــا افــراد واقعــی گفتگــو می کننــد کــه در فکــر اســتفاده از محصــول 

شــما هســتند و لــذا درک عمیق تــری از آن چیــزی دارنــد کــه مشــتری بــا اســتفاده از 

محصــول یــا خدمــات شــما به دنبــال دســتیابی بــه آن اســت. در اینجــا هــم می توانید 

از آن هــا بخواهیــد تــا ســخنانی کــه بیشــتر از مشــتریان بالقــوه می شــنوند را گــردآوری 

و یادداشــت کننــد تــا بتوانیــد آن هــا را در پرســونای مشــتری خــود بگنجانیــد. عــالوه 

بــر ایــن می توانیــد در مــورد اســتراتژی های کلیــدی و عمــده ای کــه بــه کمــک آن هــا 

در هنــگام فــروش محصــوالت یــا خدماتتــان بــر مقاومــت خریــدار چیــره می شــوند 

نیــز از آن هــا ســؤال کنیــد. ایــن مــا را بــه مرحلــه بعــد می رســاند ...

12

https://modireweb.com


پرسونای مشتری چیست و چگونه می تواند باعث افزایش فروش 
شود؟

www.modireweb.com

4. ببینید که برند شما چگونه می تواند به مشتری کمک کند
ــوح  ــه وض ــا ب ــد ت ــه آن می رس ــت ب ــتری نوب ــداف مش ــکالت و اه ــس از درک مش پ

ــد  ــد چطــور می توان ــه می دهی ــه ارائ ــا سرویســی ک ــه محصــول ی ــد ک مشــخص کنی

بــه رفــع آن مشــکالت و تحقــق اهــداف مشــتری کمــک کنــد. بــه عنــوان بخشــی از 

ــه  ــی ک ــد، منافع ــای برن ــه ویژگی ه ــدن ب ــه و بالی ــای توج ــه ج ــد ب ــه بای ــن مرحل ای

ــد. ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــانید را ب ــتری برس ــه مش ــد ب می توانی

ــرای ویژگی هــا و مشــخصات  ــه فقــط ب ــار گذاشــتن طــرز فکــری ک ــه معمــوالً کن البت

محصــول اهمیــت قائــل اســت بــرای بازاریاب هــا کار آســانی نیســت، امــا بــه خاطــر 

داشــته باشــید کــه یکــی از دالیلــی کــه اهمیــت پرســونا را دوچنــدان می کنــد دقیقــًا 

همیــن اســت: پرســونا بــه شــما کمــک می کنــد تــا دیــدگاه خــود را تغییــر بدهیــد و از 

زاویــه دیــد مشــتری بــه محصــوالت و خدماتتــان نــگاه کنیــد.

ــا  ــد؛ ام ــام می ده ــما انج ــول ش ــه محص ــت ک ــی« کاری اس ــه »ویژگ ــد ک ــت کنی دق

»ارزش« یــا منفعــت نشــان می دهــد کــه محصــول شــما چگونــه زندگــی مشــتری را 

ــد. ــان تر می کن ــا آس ــر ی بهت

بــرای هــر یــک از نقــاط درد و اهدافــی کــه پیــدا کرده ایــد ایــن ســؤال را مطــرح کنیــد: 

ــد  ــن ســؤال می دهی ــه ای ــه ب ــخ هایی ک ــد؟ پاس ــر می آی ــا ب ــی از دســت م ــه کمک چ

مبنایــی خواهــد بــود بــرای پیام هــای بازاریابــی کــه در مرحلــه بعــد تنظیــم می کنیــد.
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5. تحقیقات خود را به پرسونای مشتری تبدیل کنید
همــه تحقیقاتــی کــه انجــام داده ایــد را کنــار هــم بگذاریــد و بــه دنبــال ویژگی هــای 

ــق  ــرای خل ــی ب ــا مبنای ــن ویژگی ه ــدی ای ــع بن ــا جم ــید. ب ــراری باش ــترک و تک مش

ــه فــرد خواهیــد داشــت. پرســوناهای منحصــر ب

ــی موضــوع را روشــن کنیــم. فــرض کنیــم  ــا ذکــر یــک مثــال عمل ــر اســت کــه ب بهت

کــه یــک گــروه از بانــوان زیــر 30 ســال را شناســایی کرده ایــد کــه در شــهرهای بــزرگ 

ــیار  ــد. بس ــی دارن ــه خانگ ــتند و گرب ــد هس ــدن عالقه من ــه دوی ــد، ب ــی می کنن زندگ

خــوب، حــاال وقــت آن رســیده کــه ایــن مجموعــه انتزاعــی از ویژگی هــا را برداریــد و 

آن را بــه پرســونایی تبدیــل کنیــد کــه قابلیــت تعامــل و همزادپنــداری دارد.

بــرای پرســونای مشــتری یــک اســم مشــخص کنیــد و عنــوان شــغلی، محــل زندگــی 

و ســایر ویژگی هــای مهــم و تعییــن کننــده او را مشــخص کنیــد. پرســونای مشــتری 

شــما بایــد ماننــد یــک شــخص واقعــی بــه نظــر برســد، امــا نبایــد بیــش از حــد در 

ــه  ــد کــه ب ــر کنی ــی و عامــی را ذک ــا ویژگی هــای کل ــد ی ــراط کنی ــات اف ــه جزئی ورود ب

طــور طبیعــی در آن گــروه مشــتریان وجــود دارد.
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تقریبــًا بــه انــدازه یــک مکالمــه کوتــاه در هواپیمــا یــا ایســتگاه اتوبــوس یــا مقــداری 

ــوید.  ــات ش ــد وارد جزئی ــات می دهن ــت یابی اطالع ــایت های دوس ــوالً در س ــه معم ک

ذکــر نقــاط درد و اهــداف پرســونا را نیــز از قلــم نیندازیــد.

 

بــه عنــوان نمونــه، نماینــده گــروه بانــوان دونــده زیــر 30 ســال صاحــب گربــه شــما 

می توانــد یــک پرســونا بــه نــام »مینــا نرمشــگر« باشــد. حــاال بــه جــای اینکــه خیلــی 

کلــی دربــاره زندگــی در شــهر یــا داشــتن گربــه صحبــت کنیــد، بــه مینــا ویژگی هــای 

ــد: ــی می کن ــک انســان واقع ــه ی ــل ب ــه او را تبدی ــد ک مشــخصی می دهی

 

• مینا 35 ساله است؛

• در تهران زندگی می کند؛

• در یک شرکت آی تی کار می کند؛

• یک گربه کرل آمریکایی به نام سام دارد؛

• به نرمش صبحگاهی در پارک الله عالقه مند است.

و این فهرست همین طور ادامه پیدا می کند.

 

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه یــک فهرســت از ویژگی هــای مختلــف لزومــًا بــرای شــما 

پرســونا نمی ســازد، زیــرا هــر پرســونا بایــد یــک توصیــف »واقــع گرایانــه« از فــردی 

باشــد کــه یــک بخــش از جامعــه مشــتریان شــما را نمایندگــی می کنــد. البتــه همــه 

افــرادی کــه زیــر پرچــم یــک پرســونا در یــک گــروه از جامعــه مشــتریان شــما قــرار 

ــن  ــا ای ــتند، ام ــگ نیس ــده هماهن ــونای نماین ــای پرس ــا ویژگی ه ــًا ب ــد دقیق می گیرن
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ــن  ــای ای ــه اعض ــا ب ــازد ت ــادر می س ــما را ق ــت و ش ــروه اس ــن گ ــده ای ــونا نماین پرس

گــروه یــک نــگاه انســانی داشــته باشــید. طبیعتــًا درک و صحبــت کــردن بــا مینــا از 

ــا یــک »بانــو« یــا حتــی »یــک بانــوی 35 ســاله کــه گربــه  درک و صحبــت کــردن ب

ــت. ــان تر اس ــیار آس دارد« بس

ــخص  ــونا را مش ــی پرس ــت فعل ــه وضعی ــر اینک ــالوه ب ــونا ع ــرح پرس ــگام ش در هن

می کنیــد، کســی کــه در آینــده می خواهــد باشــد را نیــز تعریــف کنیــد. از ایــن طریــق 

بــذر ایــن اندیشــه در ذهنتــان کاشــته می شــود کــه چگونــه بــا اســتفاده از محصــوالت 

ــه  ــز ب ــی نی ــته های آت ــا و خواس ــه آرزوه ــیدن ب ــد در رس ــود می توانی ــات خ و خدم

مشــتری کمــک کنیــد.

پــس از تعریــف پرســونا می توانیــد بــا طــی کــردن مراحــل قبلــی و کســب اطالعــات 

ــد. ــر کنی ــر و دقیق ت ــل و غنی ت بیشــتر، آن را جــرح و تعدی

ــرای موفقیــت کســب و کارمان  ــک چیســت و چطــور ب ــی چاب ــد: بازاریاب بیشــتر بدانی

آن  را اجــرا کنیــم؟

 

حرف آخر
ــده  ــه نماین ــت ک ــق اس ــر تحقی ــی ب ــدل مبتن ــا م ــو ی ــک الگ ــتری ی ــونای مش پرس

مشــتری هــدف شــما محســوب می شــود و می توانــد چــراغ راهنمــای شــما در مســیر 

بازاریابــی، فــروش، پشــتیبانی و بــه طــور کلــی موفقیــت بیشــتر در کســب وکار باشــد. 

ــد از  ــه خاطــر داشــته باشــید کــه تعریــف گونه هــای مختلــف افــرادی کــه می توانن ب

راهــکار شــما بهــره ببرنــد و چالش هایــی کــه شــما می توانیــد در حلشــان بــه آن هــا 
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کمــک کنیــد بــرای جــذب و حفــظ مشــتری ضــروری اســت. بنابرایــن، اگــر تاکنــون در 

ترســیم پرســونای مشــتری ســهل انــگاری کرده ایــد همیــن اآلن دســت بــه کار شــوید 

و بــا اســتفاده از آنچــه کــه در ایــن مطلــب ذکــر شــد، اولیــن پرســونای مشــتری ایــده 

آل خــود را تعریــف کنیــد.
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