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 چگونه به روش درست در بازاریابی کارمان را پیگیری کنیم؟

 

 باشد.های بازاریابی، پیگیری کردن مشتری بعد از معرفی محصول میترین قسمتیکی از مهم

 کنم:ند مورد آن اشاره مینکات مهم بسیاری در مورد پیگیری کردن وجود دارد که من به چ

 بندی دقیق:. زمان1

توانید در برخورد توجه داشتن به اینکه چه زمانی با مشتری تماس بگیرید بسیار مهم است، شما می
توانید تماس اول با مشتری یا با دیدن محل کار مشتری تصمیم بگیرید که در چه ساعتی از روز می

تواند اوج شلوغی ها و عصرها میشوید و مطمئنًا صبحمی بگیرید، برای مثال شما وارد یک بوتیک
دار یا فروشنده در حال خوردن نهار و گذراندن ساعات کار یک بوتیک باشد، ظهر هم خود مغازه

استراحت باشد، با توجه به خستگی ساعات طوالنی کار، شب هم گزینه خوبی برای پیگیری نیست 
توانید یک باشد، شما میچه ساعتی مناسب پیگیری می پس درنتیجه شما باید تصمیم بگیرید که

ترین خلوت 1تا  11ها مشتری باشد به احتمال زیاد از ساعت محاسبه ساده کنید که اگر صبح
ساعت کاری است و صاحب مغازه هم در این ساعت قرار نیست نهار بخورد و همچنین ساعت 

توانید با رعایت این نکته باشد، شما میی میبهترین گزینه برای تماس و انجام پیگیر  5الی  3:::
 ها و مکالمه خوبی از طرف مشتری داشته باشید.بسیار جالب جواب

 . انتخاب درست مدل تماس:1

های زیاد راه خیلی از شما قادر باشد، ولی به علت مسافتبهترین روش برای پیگیری حضوری می
رًا به مالقات و مذاکره با مشتری بروید درنتیجه بار و یا ... حضو :بار یا  1به این نیستید که 

ها قادر به پاسخگویی باشد، ولی خیلی از مشتریی بعدی که پیش رو دارید تماس تلفنی میگزینه
توانید این مشکل را با فرستادن های شما نیستند، شما میدرست یا حتی جواب دادن به تماس

 و ...( حل کنید.، واتس آپ imo پیامک به خط مشتری )تلگرام،
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کند، برای مثال در خیلی از مواقع ارسال پیامک به شما و مشتری در انجام کارها کمک بیشتری می
مشتری در طول روز اگر وقت ندارد که به پیامک شما جواب بدهد در وقت استراحتش در شب 

 کردید را بررسی کند. هایی که ارسالها و یا نمونهتواند با دقت بیشتری قیمتمی

  

 . اطالعات دقیق::

دقت کنید هنگام پیگیری کار دقیقًا همان اطالعاتی را که در مرحله اول به مشتری داده بودید را 
دوباره تکرار کنید و اگر اشتباهی رخ داد صادقانه به مشتری بگویید که خطا از شما بوده و اطالعات 

 نادرستی داده بودید.

کننده شما نباشید و کسانی از مجموعه باشند که مشتری را ندیدند و یا امکان دارد شخص پیگیری
درستی برایشان شرح دهید و توانید مشتری را بهتا به حال صحبتی با او نداشتند درنتیجه شما می

بهتری وخوی، سن و ... اطالعات درستی به همکارتان بدهید تا بتواند با مشتری ارتباط از خلق
 برقرار کنند.

 . سماجت کردن یا نکردن در پیگیری:4

دهم، کنم و به شما خبر میگوید بررسی میگیرید و میبرای مثال شما با مشتری دوباره تماس می
توانید مجددًا تماس بگیرید و پیگیری کنید، اگر روز خبری از مشتری نشد شما می :الی  1بعد از 
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ها را از کم توانید پیگیری کنید و به همین ترتیب زماناز یک هفته میبازهم به نتیجه نرسید، بعد 
 به زیاد انتقال دهید و سماجت خودتان را نشان دهید.

 

 

  

گوید که قیمت زیاد است و یا احتیاج ضح به شما میآید که مشتری خیلی واولی مواقعی پیش می
توانید در پیگیری بعدی انگیزی دارید که مینداریم و ... در این مواقع اگر پیشنهاد بهتر و هیجان

توانید چیز بهتری به مشتری ارائه دهید سماجت در پیگیری نکنید و ارائه دهید، ولی اگر نمی
 یری کنید شاید نظرشان عوض شده باشد.بگذارید چندین ماه بعد دوباره پیگ
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