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ــت آن و  ــواع آن و اهمی ــد و ان ــاره لی ــروب درب ــه از مدی ــن مقال ــد چیســت؟ در ای لی

ــا ماهمــراه باشــید. ــه مشــتری صحبــت کــرده ایــم ب تبدیــل آن ب

یکــی از اصطالحــات کلیــدی در کســب و کارهــا، کلمــه لیــد اســت. لید همان مشــتری 

راغــب اســت کــه بــرای نخســتین بــار هــر نــوع پرسشــی در مــورد کســب و کار و یــا 

محصــوالت و خدمــات شــما مــی پرســد و قصــد دارد بــه مشــتری شــما تبدیــل شــود. 

بــرای ســاخت لیــد یــا همــان مشــتری راغــب روش هــای گوناگونــی وجــود دارد کــه 

بــا توجــه بــه نــوع کســب و کار، الزم اســت مناســب تریــن و بهتریــن روش را انتخــاب 

کنیــد تــا بیشــترین کارایــی را داشــته باشــد. بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بیشــتر 

بــا انــواع لیــد و چگونگــی جــذب آن آشــنا شــوید.
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لید )Lead( چیست؟

یکــی از اصطالحــات کلیــدی در کســب و کارهــا، کلمــه لیــد )Lead( یــا ســرنخ اســت. 

ــرد اســت. لیــد  ــه بازاریابــی و تبلیغــات بســیار پرکارب ایــن اصطــالح کلیــدی در زمین

ــا  ــی ب ــر روش ــه ه ــه ب ــود ک ــی ش ــه م ــرادی گفت ــه اف ــب ب ــتری راغ ــان مش ــا هم ی

محصــوالت و خدمــات شــرکت شــما آشــنا شــده انــد و تمایــل بــه خریــد دارنــد، امــا 

هنــوز تصمیــم قطعــی نگرفتــه انــد. ایــن افــراد معمــوال بــرای اولیــن بــار جهت کســب 

اطالعــات و یــا شــاید خریــد بــه شــما مراجعــه خواهنــد کــرد و در مــورد محصــوالت و 

یــا کســب و کار شــما ســواالتی را مطــرح مــی کننــد. از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه 

داشــتن لیــد بــرای کســب و کارهــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. داشــتن لیــد 

بــرای بیزینــس هــا عــالوه بــر فــروش و ســودآوری، موجــب افزایــش اعتبــار کســب 

و کار نیــز خواهــد شــد.

ــا هــدف  ــه ب ــرو مــی شــوند ک ــادی روب ــراد زی ــا اف ــه ب ــی شــک فروشــندگان روزان ب

خریــد بــه آنهــا مراجعــه کــرده انــد. ایــن افــراد ســواالتی در مــورد محصــوالت ارائــه 

شــده مــی پرســند و فروشــنده بــا حوصلــه و صبــر بــاال بــه تمامــی ســواالت جــواب 

مــی دهــد تــا بتوانــد مشــتریانش را راضــی کنــد. امــا تمامــی ایــن گفتوگوهــا در بیــن 

فرشــندگان و مشــتریان قطعــا بــه خریــد منجــر نمــی شــود و خریــد از فروشــنده بــه 

عوامــل زیــادی از جملــه مهــارت فروشــنده بســتگی دارد. 
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انواع لید در کسب و کارها

لیدهــا بــا توجــه بــه جایگاهشــان در چرخــه خریــد بــه انــواع مختلفــی تقســیم مــی 

شــوند. بــه یــک نــوع لیــد تکیــه نکنیــد و بهتــر اســت از انــواع لیدهــا در کســب و 

کار خــود اســتفاده کنیــد تــا بتوانیــد بــه نتیجــه بهتــری برســید. لیدهــا بــه 4 دســته 

تقســیم مــی شــوند؛ لیــد بازاریابــی، لیــد فــروش، لیــد محصــول و لیــد خدمــات از 

انــواع مختلــف لیدهــا هســتند. 

•    لیــد بازاریابــی: افــرادی کــه بــه فعالیــت هــای تیــم بازاریابــی شــما عالقــه منــد 

مــی شــوند، در دســته لیــد بازاریابــی قــرار مــی گیرنــد. ایــن افــراد هنــوز تصمیــم بــه 

تمــاس و خریــد نگرفتــه انــد. افــرادی کــه در لندینــگ پیــج شــما ثبــت نــام مــی کننــد 

در دســته لیــد بازاریابــی قــرار مــی گیرنــد. 
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ــه خــود را  ــد و عالق ــد کنن ــد از شــما خری ــل دارن ــه تمای ــرادی ک ــروش: اف ــد ف •    لی

نشــان داده انــد در دســته لیــد فــروش قــرار مــی گیرنــد. کســانی کــه بــا شــماره هــای 

ــه شــده  ــد و در مــورد محصــول و خدمــات ارائ روی ســایت شــما تمــاس مــی گیرن

شــما ســوالی مــی پرســند، لیــد فــروش هســتند. 

•    لیــد محصــول: شــرکت هایــی کــه نســخه رایــگان محصوالتشــان را ارائــه مــی 

دهنــد، مــی تواننــد لیــد محصــول را جــذب کننــد. لیــد محصــول بــه افــرادی گفتــه 

ــد و مــی  ــا محصــوالت شــما اســتفاده کــرده ان ــال از خدمــات و ی مــی شــود کــه قب

خواهنــد بابــت دریافــت نســخه پولــی هزینــه پرداخــت کننــد. بســیاری از اپلیکیشــن 

هــای آموزشــی، ورزشــی و ... امــروزه از لیــد محصــول اســتفاده مــی کننــد. 

•    لیــد خدمــات: مشــتری هایــی کــه بــا تیــم خدماتــی در ارتبــاط هســتند و تمایــل 

بــه دریافــت خدمــات محصــول خریــداری شــده هســتند، در دســته لیــد خدمــات قرار 

مــی گیرنــد. بــرای مثــال کســانی کــه اپلیکیشــنی را خریــداری کــرده انــد و بــا تیــم 

خدمــات مشــتریان در ارتبــاط هســتند و مــی خواهنــد بــرای بروزرســانی اپلیکیشــن 

پــول پرداخــت کننــد.
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چرا جذب لید مهم است؟

اگــر بــا تعریــف و معنــای لیــد بــه خوبــی آشــنا شــده باشــید، بــه خوبــی درک خواهید 

ــد چقــدر مهــم باشــد. هــر  ــرای یــک کســب و کار مــی توان ــد ب ــرد کــه جــذب لی ک

کســب و کاری تعــدادی مشــتری ثابــت دارد امــا واقعــا ایــن تعــداد مشــتری ثابــت 

بــرای کســب درآمــد و پیشــرفت کســب و کار کافــی اســت؟ هــر کســب و کاری بــی 

شــک بــرای افزایــش فــروش و پیشــرفت قطعــا بــه یــک ســری مشــتریان جدیــد نیــاز 
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دارد. از دیگــر دالیلــی کــه جــذب لیــد مــی توانــد بســیار مهــم باشــد ایــن اســت کــه 

بســیار کــم هزینــه تــر از ســایر روش هــا بــرای جــذب مشــتری اســت. روش هایــی 

ــه مشــتری  ــد ب ــل لی ــر از تبدی ــه ت ــر هزین ــرای جــذب مشــتری پ ــات ب ــد تبلیغ مانن

اســت. 

از مزایــای جــذب لیــد مــی تــوان به دسترســی بــه مخاطبــان هــدف، افزایــش آگاهی، 

جمــع آوری اطالعــات مشــتری و وفــاداری برنــد اشــاره کــرد. شــرکت هــا بــا تولیــد 

لیــد مــی تواننــد گــروه هــای بزرگــی از مشــتریان درســت کننــد و بــا ارئــه خدمــات 

مخصــوص ماننــد ارائــه تخفیــف، وفــاداری مشــتریان را افزایــش دهنــد. بــه کمــک 

ــه  ــتریان ارائ ــب مش ــی مناس ــد محصول ــی توانی ــتریان م ــات مش ــع آوری اطالع جم

دهیــد. همچنیــن مــی توانیــد نیازهــای آنهــا را شناســایی کــرده و مشکلشــان را حــل 

کنیــد.

روند جذب لید

وقتــی شــما بتوانیــد یــک شــخص غریبــه را کــه از محصــوالت شــما بــی خبــر اســت 

را بــه شــخصی تبدیــل کنیــد کــه بــه خریــد محصــول شــما عالقــه منــد مــی شــود، 

لیــد ایجــاد کــرده ایــد. بــرای ایجــاد لیــد الزم اســت یــک ســری از کارهــا را انجــام 

دهیــد تــا افــراد غریبــه بــه طــور طبیعــی جــذب محصــوالت یــا خدمــات ارائــه شــده 

شــما شــوند. 
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در دنیــای دیجیتــال مارکتینــگ کلمــه لیــد کاربــرد دارد. در دیجیتــال مارکتینــگ لیــد 

بــه اشــخاصی گفتــه مــی شــود کــه در لندینــگ پیــج شــما ثبــت نــام مــی کننــد و 

برخــی از اطالعــات شــخصی را در اختیــار شــما قــرار مــی دهنــد. در دنیــای دیجیتــال 

مارکتینــگ ایــده هــا، ابزارهــا و ترفندهــای بیشــماری موجــود اســت کــه بتوانیــد افراد 

را بــه مخاطبــان خــود تبدیــل کنیــد. 

قبــل از اینکــه بــه راه هــای تبدیــل لیــد بــه مشــتری بپردازیــم، ابتــدا الزم اســت بــا 

روش هــای افزایــش لیــد آشــنا شــوید. ابتــدا الزم اســت بــه خوبــی خدمــات و ارزشــی 

را کــه بــه کاربــران ارائــه مــی دهیــد را معرفــی کنیــد تــا بتوانیــد آنهــا را بــه خــود 

جــذب کنیــد. الزم اســت در ایــن مرحلــه نیازهــای کاربــران را کشــف کنیــد و آنهــا را 

کنجــکاو کنیــد. بــرای ایــن کار می توانیــد از روش هــای بازاریابــی محتــوا، حضــور در 

شــبکه هــای اجتماعــی مختلــف، بهینــه ســازی یــا ســئو، اســتفاده از کلمــات کلیــدی 

مناســب، کوپــن هــای تخفیــف، رویدادهــای زنــده، محتــوای آنالیــن و ... بهــره ببرید. 

شــما مــی توانیــد در شــبکه هــای اجتماعــی بــا تولیــد محتــوای جــذاب، مشــتریان 

غریبــه را بــه ســوی خــود جــذب کنیــد. بــه صــورت کلــی مــی تــوان گفــت کــه الزم 

ــه همــه معرفــی کنیــد  ــه خوبــی ب ــه محصــول ارائــه شــده را ب اســت در ایــن مرحل

ــه  ــه مشــتریان خــود ارائ ــا دســته بندی هــای مناســب ب ــف ب و در کانال هــای مختل

دهیــد. در ادامــه بــا هــر یــک از ایــن روش هــا بیشــتر آشــنا خواهیــد شــد.
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تبدیل کاربر به لید از طریق گوگل

یکــی از راه هایــی کــه کاربــران را مــی توانیــد بــه لیــد تبدیــل کنیــد، گــوگل اســت. 

وقتــی کاربــر کلمــه ای را در گــوگل ســرچ مــی کنــد، اگــر ســایت شــما یکــی از اولیــن 

نتایــج ارائــه شــده گــوگل باشــد، کاربــر بــر روی ســایت شــما کلیــک مــی کنــد. بــرای 

اینکــه ســایت شــما یکــی از اولیــن نتایــج گــوگل باشــد، الزم اســت وب ســایت کاربــر 

پســند و خوبــی داشــته باشــید. بــرای دســتیابی بــه رتبــه هــای بــاال در گــوگل الزم 

اســت بــا مفاهیمــی همچــون ســئو آشــنا شــوید و یــک ســری اصــول را رعایــت کنید.

تبدیل کاربر به لید از طریق تولید محتوا

تولیــد محتــوا چــه متــن و عکــس باشــد و چــه ویدیــو و پادکســت، بــی شــک بــه 
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ایجــاد لیــد بســیار کمــک خواهــد کــرد. تولیــد محتــوا بــه منظــور ارائــه یــک ســری 

ــرای  ــا ب ــرد ت ــی گی ــرار م ــران ق ــگان در دســترس کارب ــه صــورت رای ــه ب ــات ک اطالع

کســب و کار شــما لیــد ایجــاد کنــد. حــال ســوال ایــن اســت کــه چطــور می تــوان 

بــا اســتفاده از تولیــد محتــوا مــی تــوان لیــد را جــذب کــرد؟ صاحبــان مشــاغل مــی 

تواننــد بــا تولیــد محتــوای غنــی و بــا ارزش مشــتریان زیــادی را بــرای کســب و کار 

خــود جــذب کننــد. 

 

تبدیل کاربر به لید از طریق وبالگ نویسی

یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای جــذب لیــد، مــی تــوان بــه داشــتن وبــالگ اشــاره 

ــد  ــال و تولی ــالگ هــای فع ــا داشــتن وب ــد ب ــان کســب و کار مــی توانن ــرد. صاحب ک

محتــوای بــا ارزش، مشــتریان زیــادی را جــذب کنــد. در ایــن روش بازاریابــی تولیــد 

محتــوای متنــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و شــما مــی توانیــد مقالــه هــای 

وبــالگ خــود را از ابتــدا تــا انتهــا بــا هــدف جــذب لیــد بنویســید. شــما مــی توانیــد 

بــا توجــه بــه اســتراتژی هــای خــود در زمینــه وبــالگ نویســی فعالیــت کنید و کســب 

درآمــد کنیــد. بــا ایــن روش قطعــا مــی توانیــد بــه ســادگی لیــد جــذب کنیــد. اگــر 

یــک وبــالگ بــه خوبــی طراحــی و مدیریــت شــود، بــی شــک در بــازار کار بــه عنــوان 

لیــدر شــناخته خواهــد شــد.

بیشتر بخوانید: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟
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تبدیل کاربر به لید از طریق شبکه های اجتماعی

همــه مــا مــی دانیــم کــه شــبکه هــای اجتماعــی جایــی کــه مخاطــب زیــادی در آن 

ــه شــبکه هــای اجتماعــی  ــوان گفــت ک ــان مــی ت ــا اطمین ــن رو ب حضــور دارد، از ای

ــه  ــد ب ــی توانی ــال شــما م ــد اســت. مث ــرای جــذب لی ــده آل ب ــی مناســب و ای مکان

ســادگی بــه فالورهــای خــود در اینســتاگرام بگوییــد کــه در اســتوری لینــک را کلیــک 

ــوک و  ــس ب ــر، فی ــه تویت ــر از جمل ــی دیگ ــای اجتماع ــبکه ه ــن در ش ــد. همچنی کنن

ــد.  ــد جــذب کنی ــرار دادن لینــک، لی ــا ق ــد ب ــز مــی توانی تلگــرام نی

ــران و  ــه کارب ــود را ب ــوالت خ ــردن محص ــت ک ــا پس ــد ب ــی توانی ــن م ــما همچنی ش

ــو شــبکه  ــد از قســمت بی ــن مــی توانی ــد. همچنی ــه دهی ــدگان خــود ارائ ــال کنن دنب

هــای اجتماعــی نیــز اســتفاده کنیــد. در کل مــی تــوان گفــت کــه روش هــای ایجــاد 
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لیــد در شــبکه هــای اجتماعــی خصوصــا اینســتاگرام بســیار زیــاد اســت و در ایجــاد 

لیــد بــه شــدت تاثیــر گــذار اســت.  

ــق  ــه رون ــور ب ــت و چط ــی چیس ــبکه های اجتماع ــی ش ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش

می کنــد؟ کمــک  کســب و کارها 

تبدیل کاربر به لید از طریق مشتریان قدیمی

همیشــه قــرار نیســت کــه مشــتریان جدیــدی را جــذب کنیــد. شــما مــی توانیــد از 

روش هــای مختلفــی کســانی را کــه قبــال یــک بــار بــا ســایت شــما تعامــل داشــته اند 

را هــدف قــرار دهیــد. مثــال مــی توانیــد بــرای کســانی کــه قبــال در ســایت شــما ثبــت 

نــام کــرده انــد یــک ایمیــل یــا SMS بفرســتید. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد قبــال 

در وب ســایت شــما ثبــت نــام کــرده انــد پــس بــه احتمــال بیشــتری مشــتری شــما 

خواهنــد شــد. 

مطالعه بیشتر: حفظ مشتریان دائمی با 12 روش خارق العاده

تبدیل کاربر به لید از طریق صفحه لندینگ

ــرود  ــا ف ــگ ی ــردن صفحــه لندین ــد، درســت ک ــذب لی ــای ج ــر از روش ه ــی دیگ یک

اســت. در ایــن صفحــه مــی توانیــد از کاربــر درخواســت کنیــد کاری را انجــام دهــد؛ 

بــه عبارتــی از CTA یــا کال تــو اکشــن اســتفاده مــی کنیــد. در ایــن صفحــه معمــوال 
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فــرم تمــاس، فضایــی بــرای وارد کــردن ایمیــل و یــا هــر اطالعــات دیگــری کــه نیــاز 

داریــد، طراحــی شــده اســت. بــا ایــن کار شــما بــه ســادگی مــی توانیــد اطالعــات 

بازدیدکننــدگان را دریافــت کنیــد و آنهــا را بــه مشــتری تبدیــل کنیــد. 

مطالعه بیشتر: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟

 

 

 

 

چگونه لید را به مشتری تبدیل کنیم؟

تــا اینجــای مقالــه بــا تعریــف و اهمیــت لیــد و البتــه روش هــای جــذب لیــد آشــنا 

شــدید. یکــی از مهمتریــن ســواالت موجــود ایــن اســت کــه چگونه لیــد را به مشــتری 

تبدیــل کنیــم؟ پــس از آن کــه شــما فرآینــد جــذب لیــد را بــه خوبــی انجــام دادیــد، 

12



چطور یک غریبه را به مشتری تبدیل کنیم؟

www.modireweb.com

زمــان آن اســت کــه لیــد را بــه مشــتری تبدیــل کنیــد. شــما در ایــن مرحلــه لیســتی 

از افــرادی را در دســت داریــد کــه بــه کســب و کار و محصــوالت شــما عالقــه دارنــد و 

تنهــا بــه تلنگــری کوچــک بــرای خریــد نیــاز دارنــد. در ایــن مرحلــه الزم اســت ســعی 

کنیــد کاربــر را بــه محصــوالت خــود عالقــه منــد کنیــد و در او انگیــزه خریــد ایجــاد 

کنیــد. بــرای ایــن کار مــی توانیــد روش هــای زیــر را امتحــان کنیــد. 

•    اولین کار این است به کاربران اطالعات مفید و سرگرم کننده بدهید.

•    الزم است در این مرحله بیشتر با کاربر در تعامل باشید. 

•    بــه کاربــر پیشــنهادهای وسوســه کننده از جملــه تخفیفــات خــوب و یــا خدماتــی 

رایــگان ارائــه دهیــد.

ــه  ــی مــدت ب ــر در طوالن ــد کــه کارب ــه کاری کنی ــد در ایــن مرحل •    شــما مــی توانی

برنــد شــما عالقمنــد شــود.

یکــی از راه هــای کــه در ایــن مرحلــه مــی توانــد مفیــد باشــد، فرســتادن ایمیــل یــا 

SMS بــه افــراد بــا محتــوای تبلیغاتــی مناســب اســت. بــا ایــن کار شــما مــی توانیــد 

بــه ســادگی لیدهــای خــود را بــه مشــتری تبدیــل کنیــد. 
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درست کردن صفحه معرفی محصول کامال حرفه ای

ــی صفحــه معرفــی  ــد ول ــی انجــام دهی ــه خوب ــد را ب اگــر تمامــی مراحــل جــذب لی

محصــول خوبــی نداشــته باشــید، تمــام زحماتتــان بــه بــاد خواهــد رفــت. الزم اســت 

حتمــا صفحــه محصــول کاملــی بســازید تــا  کاربــر بــه خوبــی بــا محصــوالت شــما 

آشــنا شــوند. در هنــگام درســت کــردن صفحــه محصــول ایــده آل الزم اســت نــکات 

زیــر را رعایــت کنیــد.

•    اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه بایــد صفحــه طراحــی شــده شــما کامــل و جــذاب 

باشــد. البتــه در کنــار ایــن کــه الزم اســت صفحــه کامــل باشــد بایــد طراحــی ســاده 

داشــته باشــد تــا کاربــر را گیــج نکنــد.
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•    بــرای صفحــه محصــول خــود عنوانــی کامــل و جــذاب بنویســید تــا بتوانیــد نظــر 

کاربــران را بــه خــود جــذب کنیــد.

ــو  ــد از عکــس و ویدی ــر معرفــی کنی ــد محصــول خــود را بهت ــرای اینکــه بتوانی •    ب

ــد. اســتفاده کنی

•    در صفحــه محصــول مشــخصات کلیــدی را بــه صــورت دقیــق و کامــل بنویســید. 

هــر توضیحــی کــه الزم اســت مشــتری بدانــد را حتمــا بنویســید.

ــا  ــده را حتم ــه ش ــول ارائ ــای محص ــه مزای ــت ک ــن اس ــم ای ــکات مه ــی از ن •    یک

ــید. بنویس

•    شــما مــی توانیــد یــک قســمت از صفحــه را بــه نمایــش نظــرات و ارائــه ســواالت 

مشــتریان اختصــاص دهیــد. نظــر مشــتریان قبلــی مــی توانــد بــر روی خریــد کاربران 

بســیار مهم باشــد. 

•    راه هــای تمــاس و تعامــل را در دســترس مشــتریان قــرار دهیــد تــا اگــر خواســتند 

بــا شــما تمــاس بگیرنــد و بــه ســادگی بتواننــد بــا شــما در ارتبــاط باشــند.

ــه  ــات را در صفح ــد تخفیف ــده مانن ــه کنن ــز و وسوس ــگفت انگی ــنهادات ش •    پیش

ــد. ــته باش ــد داش ــرای خری ــزه ای ب ــر انگی ــا کارب ــد ت ــالم کنی ــول اع محص

•    دکمه خرید را در جای مناسبی قرار دهید تا در دسترس کاربران باشد. 
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جمع بندی

و در نهایــت مــی تــوان گفــت کــه فرآینــد تولیــد لیــد پروســه ای همیشــگی و طوالنــی 

مــدت اســت. اگــر بــه خوبــی ایــن فرآینــد را انجــام دهیــد قطعــا مــی توانیــد فــروش 

بیشــتری داشــته باشــید. ســعی کردیــم در ایــن مقالــه شــما را بــا روش هــا و نکاتــی 

بــرای جــذب لیــد و تبدیــل لیــد بــه مشــتری آشــنا کنیــم. بــه صــورت کلــی شــما مــی 

ــی،  ــگ مناســب، اســتفاده از شــبکه هــای اجتماع ــو اکشــن، لندین ــا کال ت ــد ب توانی

ــی  ــه خوب ــز و ... ب ــه انگی ــای وسوس ــف ه ــذاب، تخفی ــوب و ج ــوای خ ــد محت تولی

پروســه تولیــد لیــد را تکمیــل کنیــد. 
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