
 

 



 

 

 پیشگفتار
شووو     ( نیز گفته میSales Funnel( که به آن قیف فروش )Marketing Funnelقیف بازاریابی )

به میزان قابل ت جهی  که می ت اند    رو ترین مبواث  برا  بازاریابان  یییتواب باووویوار مییکی از مهم
هوایی جزیی بوا  بوازاریوابی تفواو . البتوه قیف فروش و قیف  فروش را افزایش  هود رآمود ثوا ووول از  

عی موا تفکیو  این  و از یکودیرر  شووو ار و  ی یود     هم کودیرر  ارنود اموا بوه  لیول کوارکر  نز یو  بوه  ی
 .1دنش این  و عبار  به جا  یکدیرر استفا   می  اغلبو  ش  می

تصییم   آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشاباال  قیف بازاریابی و نقش آن  ر بازاریابی   به  لیل اهییت  
گرفته اسووت تا بازاریابان بت اناد از این تکای   فروشقیف    و اسووتفا   از  به انتاووار راهایا  اراثی

  نرخ تبدیل و  ر   اناد با اراثی ی  قیف ماحصووربفر کارها بتوبهر  ببرند. از ارفی کسووب  کاربر  
 نتییه  رآمد خ   را افزایش  هاد. 

هسووتیم تا بت انیم  ر مراثل ب؛د     مانار بیان نظرا  و  یدگا  ها  خ انادگان عزیزخ اسووت مصوورانه
کار خ   را بهب   ببخاوویم. از آنیایی که  یت  کیفمطالبی ارزشوویاد و مطابب با نیاز روز تهیه نیا م و 
 محدو یتی  ر انتاار آن وج   ندار . این کتاب ه با هدف آگاهی بخای اییا  شد  است   

  رزو  م فقیت  آکا می گرشاآ  با
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 مقدمه
اولین چیز  کوه  بوه    یقیاوا   هیودافزایش  ثود امکوان  توا    را  توانخ اهیود رونود فروش کسوووب و کوارمیاگر  

ی  باز ید    ر آنند  را شووکل  هید که  اثتیاج  ارید  قیف فروش اسووت. ی؛ای شوویا باید بت انید رو
 به ی  خریدار واق؛ی تبدیل ش  .    م؛ی لیکااد 

کااد ت  وویف فرایاد تصوو ر میچرا که   فروش امتااع می کااداز اراثی قیف  برخی از کسووب و کارها  
 د.سر رورش لید سا   است و ی  خرید به ا ر خ  کار از مرثله آگاهی از برند به مرثله خرید می

برا  ت  ویف این روند  ی ید  اسوت  بهترین روشقیف فروش    اعتقا  ما بر این اسوت کهین ثاب  ا  با
 ی  راهکار عالی برا  بصر  ساز  کل فرایاد خرید از ابتدا تا انتهاست.و 

ت ان قیف فروش م فقی اییوا  کر    برا   رک بهتر ایاکوه قیف فروش واق؛وا چیسوووت و چر نوه می
ایم  س؛ی کر  فرایاد    تر کر ن  رک این. برا  راثترا  نباب کاید  انتها  مطلبکایم که تا  یااها  می

 ارایه  هیم.  ر هر بخش که چادین مثاب 
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 قیف فروش چیست؟ 
سوفر ماتر  از مرثله آگاهی )زمانی که اولین بار با برند شیا آشاا   برا  تیزیه  کار قیف فروش راه

  هسووتاد( اسووت. ا آما   خرید محصوو ب یا خدما  شوویا می شوو ند ( به مرثله خرید )زمانی که آنه
ره  اشوووتن نظر ن یریر  ها   س از فروش نیز می شووو   که از  شوووامل  قیف فروش   اغلب اوقا 

متقابل  ( و فروشUp Sellingو هی این بیش فروشووی )  ماووتر  و تبدیل او به ماووتر   اییی
(Cross Selling.نیز کاربر   است ) 

 م ار  زیر باشد:ند شامل ت ا این مرثله هی این می

 الف( فروش محص ال  و خدما  مرتبط با خرید قبلی ماتر 

تیام ش   و از  به نفع خریدار از ی  ارف  تر  که قرار است یااها  برا  خرید محص ب گرانب( 
 تر  برا  فروشاد   اشته باشد.ارف  یرر نیز س   بیش

 
 

ت انید  ه این مقصو   میت اسوت. شویا برا  رسویدن بباال بر ن ترافی  وبسوای    ر واقع نخسوتین گام
وایت ت انید  محت ایی ماتاور کاید که تاییر خ بی  ر سو   سوایت شویا خ اهد گ.اشوت. هی این می

و ب  لیا   ریافت کاید.  ر ثالی که ماوتریان بالق   برند شویا مراثل قیف فروش را   ت لید کاید   یپر 
شو  . میتر  سواز   حظه شوخصویرسویدن به هدف لحظه به ل متدها  شویا برا  ت سو؛ه و ییایاد  می
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ی؛ای متودهوا  شووویوا برا  قط؛ی کر ن خریود  ثتی میکن اسوووت  ر نهوایوت بوه مرثلوه تح یول نی نوه 
 ماتر  بالق   نیز ختم ش  .  همحص ب یا تیاس ب

 کایم: ر ایایا  و نی نه قیف فروش را به شیا م؛رفی می

   چادان ایربخش نیست.فروشی که      قیف  یرر  است و  م یر روشی که  یکی قیف ف

 : قیف فروشی که چندان اثربخش نیست1مثال شماره 

فروشوواد  و تاها ی   10اسووت که  ر میی ع    افزار   وواثب ی  شوورکت ت لید نرم  مهادس اکبر 
ا  که به  به هیین خاار لیسوت ماوتریان بالق    نیسوت.  زیرکیش  ار . او بازاریاب محصو ب برا  فرو

ها بت اناد محصوو ب را به فروش  تا آن  هدها  خ   میین  یدا کر   را تح یل فروشوواد  وو ر  آنال
 .نهایی برساناد

ا  که  یدا  ماووتریان بالق  گیرند  چرا که فروختن محصوو ب به  ا  نییها  او اغلب نتییهفروشوواد 
گیرند که یا    تیاس میها م؛ی ال با افرابه این خاار که آن  کار آسوانی نیسوت.آنقدرها هم   اند کر  

ها  کاد چادان به  ر  آنا  ندارند و یا ایاکه محصووو لی که شووورکت ارایه میب عالقهبه خرید محصووو 
شوو ند م فب می  شوورکت اوها  ان را برآور   کاد.  ر آخر فروشوواد ت اند نیازها  آنخ ر  و نیینیی

 اند بفروشاد!ها تیاس گرفتهاز کسانی که با آن %1محص ب خ   را تاها به  

 : قیف فروشی که اثربخش است2مثال شماره 

   اما او به جا  اسوتفاایم  ار .  نیز ی  شورکت به انداز  شورکتی که  ر مثاب قبل آور    مهادس مرا  
کاد. او به کی  این قیف  می  از قیف فروشوی که خ  ش اراثی کر   اسوتفا   از روش سواتی فروش

 اولیتر  به فروش بیاتر  نسبت به شرکت خیلی کم زثیتوشاد  و فروش و با هیراهی تاها سه فر 
 رسد.می

 جه  یرران به  تکار خ   را با ت لید ی  سر  محت ا  بازاریابی شروع کر  که  ر جلب    مهادس مرا  
ها  باز ید از لادیاگ  یج  ووفحه وبسووایت خ   را باال بر . به این د و به کی  آنبرند م فب عیل کا

ها  شوورکت  با  ریان بالق   ت انسووتاد بدون  اشووتن ثتی ی  تیاس تلفای با فروشوواد ترتیب ماووت
هوا  ویودی هوا و...( ارتبواق برقرار کااود و ااالعوا  هوا  وبال،  ایاف گرافیو ایوت ) سوووتمحت ا  وبسووو

 ع به شرکت و خدما  آن بدست آورند.راجزیا    

    قا ر خ اهاد ب   شودندصو ب عالقیاد  خرید مح    ر نهایت وقتی این خریداران بالق   به انداز  کافی به
ت  ر کر   و  رخ اسوت خ   را یبت یاه  و ر  آنالین  ر لادیاگ  یج وبسوفرم تقاضوا  خرید خ   را ب

رسد. چ ن این خریداران بالق    ر می شرکتها    قییا به  سوت فروشوادها مسوتاین  رخ اسوت کااد.
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رسود. به این ترتیب خریدها قط؛ی شود  و به سورانیام می %50اند  م؛ی ال تا لحظه قصود خرید کر  
تر  به فروش کم   هابا  اشوتن فروشواد   ومنتییه و سور   شورکت  ای بیها  تلفبدون اییا  تیاس

ها  آتی ت ضویحا   قیقی از این مثاب خ   ارایه  بخش  ر  رسود.می  شورکت اوب تر  نسوبت به  بیش
 خ اهیم کر .

یربخاوی قیف فروش اسوت. بسویار  از کسوب و از میزان ا بیانی سوا   هاواضو  اسوت که این مثاب 
گا   گیرند. ثتی اگر  یش از این  شویا هی ایم قرار میکارها  ر جایی بین این ایف که ت  ویف کر  

بوه اثتیواب زیوا  یو  قیف فروش  های  اریود کوه  وش ناوووایود  بواشووویود   چیز  از ا وووطالی قیف فر 
 کاید.کیابیش ابب آن بازاریابی می

 مراحل موجود در قیف فروش 

 ر واقع هی  اهییتی نودار  کوه موا قصووود خریود چوه چیز  را  اریم یوا ایاکوه قصووود  اریم چوه مقودار   
کایم.  خرید  تقریبا مسویر ماوابهی را ای میهزیاه کایم   ر نهایت هیه ما هارام تصوییم گیر  برا   
را  نخسوتین بار ت سوط جان  و   ر سواب  این فرایاد خرید که  ر مراثل مختلف شوری  ا   شود   ب

ت ان سواگ ا ز هم این مراثل را میم؛رفی شود. با این ثاب ب؛د از گ.شوت بیش از  ود سواب  ه 1910
 روش  انست.برا   رک رفتار ا لی خریدار و تاکیل قیف ف یباای

تا  اسوت  الزم  یش از شوروعاما    کایم.را م؛رفی میمرثله مختلف  ر قیف فروش   اج   ر این قسویت  
 :بخش از قیف فروش آشاا ش ید 3با  

TOFU Top Of the FUnnel   باال  قیف 
MOFU Middle Of the FUnnel   میانه قیف 
BOFU Bottom Of the FUnnel  ا ن قیف  

 

 ( TOFU) نیازهاتشخیص مشکالت/:  1مرحله #

ر ن آن آگا  ناو    خرید   ت ان فهیید تا زمانی که ی  فر  از نیاز خ   و لزوم برارف ک به راثتی می
ت اند شوامل ماوکالتی شو   که به آسوانی قابل ثل شدن است  اتفاق نخ اهد افتا . این نیازها میهم  
  .یا مسایلی که را  ثل ماخصی ندار و

تصو ر کاید آبررمکن خانه شویا وسوط زمسوتان خراب شود    ر این شورایط را  ثل شویا کامال واضو   
مراج؛ه به ی    انیام  هید  اثتیاج  ارید! تاها کار  که الزم اسوت  اسوت. شویا به ی  آبررمکن تاز
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اما اگر  کاد. گرمایش و سرمایش عرضه می  ها و وسایل ته یه فروشرا  ل ازم خانری است که  سترا 
باید ون بخرید؟  تر اسووت؟چط ر؟ چه خ  رویی مااسووب   اشووته باشووید را  خ  روی  قصوود خرید  
 و یا...؟ س ار ؟  و  ر؟ وانت؟خ  رو   

میکن اسوت خبر نداشوته باشوید که     ر سوااری    یرر   وقتی نیاز به رسویدگی به ثسواب خ    ارید 
خ   را انیام  هید و به  و ر  جداگانه     لتفرم ها  رایانش ابر  ثسوابدار  ا اسوتفا   ازت انید بمی

نیاز خ   آگا  نیسوت و  ر  باابراین  ر این ثالت فر  از  میب ر به  ر اخت ثق ق به ثسوابدار نباشوید.
 از محص ب شیا نیز بی ااالع است.  نتییه

  که  ر باال   نیازهاکسووب و کارها  مختلف  اثتیاجا  خریدار  ر مرثله تاووخیص ماووکال /برا   
قیف فروش قرار  ار   با هم متفاو  هسوتاد. اگر شویا کسوب و کار   ر زمیاه ماواور   ارید   س 

یافت ماواور   ر زمیاه تخصوصوی شویا یاز خ   به  راز ن کاد ج؛ه میکه به شویا مراا  قط؛ا ماوتر 
 ر هزیاه باال  ج.ب لید ) ر   رتی که  ر ث ز  بازاریابی هستید( و   او  برا  مثاب ماکل  سوت.آگا  ا

 است.    کاید(یا  ر هزیاه ها  سازمان  هی ناد  )اگر  ر ث ز  ثسابدار  ف؛الیت می

 (MOFU) عات: جستجو برای کسب اطال2مرحله #

 رسید.می  بیاتر وقتی مت جه ی  نیاز یا ماکل ش ید  به مرثله جستی  و کسب ااالعا   

برا  مثاب اگر    اسووترات   ها  جیع آور  ااالعا  نسووبت به انداز  و ث ز  خرید متفاو  اسووت.
ها  ااراف شویا ختم  گرسواه باشوید  جسوتی   شویا میکن اسوت به ی  تحقیب سوا    ربار  رسوت ران

ت اند   . اما اگر تصوییم  اشوته باشوید  ر ثیاق خانه خ   ی  اسوتخر بسوازید  جسوتی   شویا میشو 
تخر که شورکت  ای  مطال؛ه چاد  یدگا  از ماوتریان  یاوین  باز ید از چاد اسوشوامل چاد تیاس تلف

 ها باشد.گ  با مااوران فروش شرکت م ر  نظر  یش از این ساخته و گفت و

هوا  م ج     خ    را  ثول  هوا حقیب  ربوار  نیوازخریوداران هاروام ت  % 0   بر اسووواس گزارش  وار و  
ا   . برخی از افرا  نیز بر به گ گل مراج؛ه می کاادها و...  و تا سه مرتبه کسب و کارها  مرب ق به آن

آورنود و از کواربرانی کوه شووورایط  می   رو  و انیین هوا  گفتر   هوا  اجتیواعینظرسوووایی بوه شوووبکوه
محت ا  تبلیغاتی  ر  ر جسوتی    الباد.  ر این نقطه  خریدااند  راهایایی میکر    ماوابهی را تیربه

 ست.ا  هاها  م ج   و کسب ااالعا  بیاتر  ربار  آن  بلکه به  نباب یافتن را  ثلنیست

ناان  هید که با تان  ت انید خ   را به عا ان ی  فر  متخصص  ر زمیاه ف؛الیتایایاسوت که شیا می
بودون ایاکوه    هوا برا  انتخواب بهتر کیو  کاود.آن  توا بوه   آیودبوه کیو  خریوداران بوالق   می  محت ا  خ  

یا ی    لتفرمبیا د تصو ر کایم که شویا ی  سو؛ی  ر فروش محصو ب خ   به آنان  اشوته باشود.  
ت انید محت ایی  یرام ن م ضوو عاتی   ارید.  ر زمیاه کار  خ    شوویا می  یییتاب مارکتیاگآژانس  
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ت ماوتر   یا  بیلدیاگ  سو    تبلیغا   ر فیسوب ک و یا هر اسوترات    یرر  که میکن اسوچ ن ل
 شیا  ر جستی   یافتن آن باشد را ارایه کاید.

اگر  واثب ی  شورکت ت لید نرم افزارها  ثسوابدار  هسوتید  بهتر اسوت محت ایی ت لید کاید که  
د.  کارها  خ   را جل  ببرند  کی  کایی بت اند به افرا   که سو؛ی  ارند به  و ر  مسوتقل و به تاها

ها بت اناد به تاهایی مسوایل ثسوابدار  و مالی خ   را به  کاید تا آنهایی ارایه  ها را  ثلی؛ای به آن
 یش ببرند.   ر  سا   شد  اما علیی   قیب و تخصصی 

یب  بهتر اسوووت با جسوووتی   کلیوا  کلیود  مرب ق به کسوووب و کار خ   شوووروع کاید. به این ترت
میانه قیف فروش شیا مااسب هایی بیابید که  ر ت لید محت ا برا  مخاابان ثاضر  ر ت انید اید می

ماوخص کاید  آنرا  محت ایی متااسوب   باال ببر   رات اند ترافی  وبسوایت شویا ی که میعبارات  باشود.
 ت و وبال، خ   ماتار کاید.یاسا آن عبارا  ت لید کر   و  ر وبب

 ( MOFU) ها گزینهزیابی : ار3مرحله #

شوروع به مقایسوه  هیزمان با مرثله جسوتی      ماوتریان بالق    س از جسوتی   ااالعا  و گاهی
کاد که  ر مقاله شیا به آن  ر اخته شد. به این ترتیب او با مقایسه  متا عی می  محص ال  و خدما 
بار  یرر اشار  کایم که زمان م ر  ت اند نیاز خ   را برارف کاد. الزم اسوت  ه مییاو انتخاب بهترین گز

   ار برا  خرید  ر نظر  ماووتر  چیز  که  میزان اهییت و قییت    گ.شووتن از این مرثله بهنیاز برا   
 بستری  ار .

"خب من   با بیان این تصووییم که:افتد  مثال  ت اند خیلی سووا   اتفاق بیانتخاب ی  رسووت ران می
 ک بید ." د تا کباب هخ ااماب بیاتر  لم  یتزا می

م ی  برنامه برا  ات ماسوی ن فروش  برا  مثاب بیا د تصو ر کایم که ماوتر   ر ثاب ارزیابی سویسوت
اسوت. ماوتر  قرار اسوت با کی  این برنامه فروش خ   را  ر قیف فروشوی که سواخته اسوت  باالتر  

ا  ماهانه  هها  ات ماسوی ن نیازماد  ر اخت هزیاهببر . به این سوبب که بسویار  از این سویسوتم
ها به خرج خرید این برنامهیابی و ارزنسووبتا باالیی هسووتاد  خریداران نیز وسوو اس بیاووتر  برا   

هوا میکن اسوووت  رخ اسوووت  ور  اسوووتفوا   آزموایاوووی ک توا  مود  و رایروان برا   آن   هاود.می
ها  آن کاد اسوتفا   کااد. هاد و یا م قتا از نسوخه آنالیای که شورکت ارایه میها  مختلف سویسوتم

ناوویااد تا    مختلف میثتی به تیاشووا  ویدی ها  آم زش اسووتفا   و ارزیابی عیلکر  محصوو ال
ترین تصییم را  ر انتخاب مااسوبو ها  م ر  نظر خ   را با هم مقایسوه کااد و بهترین  بت اناد برنامه
 یرند.محص ب بر
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ها   ه ماوتر  شویا شورکتاگر شویا  واثب کسوب و کار   ر زمیاه ثسوابدار  هسوتید   ر این مرثل
بوه   ر این مرثلوه  هوا  هود. آن ر  بررسوووی قرار میکااود را م یرر  کوه خودموا  ماوووابهی عرضوووه می

 نیاز  ارند. ااالعا  مختلفی

 

 برا  مثاب:

 اثتیاج  ارند؟   مااب؛ی برا  ت؛یین قییت محص الها به چه  الف( آن

مثال ایاکوه بهتر  )   را ارزیوابی کااود؟  ابودار برترین روش برا  انیوام ثسووو  ت اناودهوا چر نروه میب( آن
 .ثسابدار  بسپارند( شرکتها ی  ثسابدار استخدام کااد و یا کار خ   را به ی  آن  است

 اب کااد؟ها چر نه و بر اساس چه فاکت رهایی باید نیرو  ثسابدار خ   را انتخپ( آن

هتر اسوت محت ایی ت لید کاید که  اگر شویا  واثب کسوب و کار   ر زمیاه خدما  بازاریابی هسوتید  ب
  ر زیر به آن اشار  شد :

 الف( چر نه آژانس تبلیغاتی خ   را انتخاب کایم؟

 ب؟( چر نه قییت گ.ار  کایم؟

 ا  جل  ببر ؟به   ر   روژ پ( آیا ی  شرکت باید نیرو  استخدام شد   اشته باشد یا  کارها را  

باید جابه آم زشوی  اشوته   ورفا   ا  تبلیغاتی باشواد  بلکهمحت نباید  ها  باال  مثاب مقاال  مرب ق به  
به ماوووتریان ایم تا  .  ر ثقیقوت ما این محت ا را ت لیود کر   و  ر اختیوار خ انادگان قرار  ا  باشووواود

 بهتر کی  کایم. میانه قیف فروش خ     ر انتخاب آژانس تبلیغاتی

 ( BOFU) : تصمیم گیری برای خرید 4مرحله #

افتد. ماوتر   و ابی؛ی اسوت که  س از عب ر از سوه مرثله اوب اتفاق میا  نهایی ییهمرثله خرید نت
ا   ار    ر مرثله جسووتی  و تحقیب خ    بالق   به این نتییه رسووید  اسووت که ماووکل یا مسوو له

.  است  نی    و بهترین تصییم را برا   اسخ  هی به نیاز خ   اتخا  کر  ها  م ج   را بررسی  گزیاه
 ماتر  آما    ر اخت   ب و خرید قط؛ی است.  ن مرثله ر ای

ت اند به ماوتر  بالق   اثسواس اعتیا بافس  می  قیف فروش اسوت  محت ا  انتها  ر این مرثله که  
 را خریدار  کااد. دما  ارایه شد محص ال  یا خ ر عیل ها آنگیر  القا کاد تا   ر تصییم
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شوتن رضوایت ماوتر  قبلی یا ماوتر  ف؛لی  ایش گ.ا  به نیمطال؛ا  م ر  انتاوار  ر این مرثله  
بازتابی از شوورایط مرتبط ارایه شوو   و   مطال؛ه م ر  خ اهد ب  . بخصوو ا اگر    تاییرگ.اربسوویار  

ها  مختلف خرید و یا بازتاب  بسوازید که بازتاب  هاد  جابه مطال؛ا  م ر  باشود.   ماوتر  بالق  
 ان بالق   شیا باشد.ها  مختلف کسب و کارها  ماتری هاد  انداز 

ات ماسی ن فروش برا  ی  استار  آپ هستید  استار  آ ی را    لتفرمبرا  مثاب اگر شیا فروشاد  
لید  برابر افزایش  10رنامه ات ماسی ن شیا تا  س از استفا   از ب او   ماتریان بالق  که مثاب بزنید  
 .  اشته اند

مطال؛ه ها  بازرگانی مااسوب اسوت   د که برا  شورکتاگر شویا قصود فروش ورژنی از نرم افزار را  اری
  برا      بزر،ها  سووازمان  مطال؛ه م ر  ها  جدید ارایه کاید.  شوورکت ماووابه را به ماووتر   م ر  

ار  آپ نیز چیز  برا   تی  اسو  مطال؛ه م ر    مقابل نیزنیسوت و  ر   مااسوبها  ارایه به اسوتار  آپ
   ندار .لیللی  تیم فروش بزر، و بین ا گفتن  ر برابر ی 

  ت اند خرید را  ر این مرثله به.  و فاکت ر اسواسوی وج    ار  که میبرویم  بد  ها ثاال باید سورا  خبر 
ها   وراندیاوی ماوتر   ربار   مافی ماوتریان  یاوین و انریز  ا ا و نظر هت؛ یب انداز . فیدب 

از خرید ماصورف    هادب خرید که میکن اسوت م جب شو   خریدار  ر لحظا  آخر تحت تاییر این فی
 ش  .

اهل  وچرخه سو ار  هسوتید و تصوییم  ارید آخرین مدب  وچرخه از ی  بیا د تصو ر کایم که شویا 
خ انید که چادان  ید. شووویا  ر ایاترنت چاد  یدگا   ربار  مدب م ر  نظر خ   میبرند را خریدار  کا
ا را  ر تصوییم گیر  خ   مد نظر قرار  گیرید آن نظرهرسود. با این ثاب تصوییم میمثبت به نظر نیی

هوا  خ    ر فاوووا  ایاترنوت انودکی بزر، نیوایی  کایود افرا   ر بیوان  یودگوا نودهیود. چراکوه فکر می
یوا واق؛وا از آن     کااود. بوه هر ثواب افرا   کوه  ربوار  یو  محصووو ب  یودگوا  خ   را یبوت میاودکامی

ی که اکثر خریداران اثسواس و رضوایتی  اند.  ر  و رتمحصو ب متافر هسوتاد و یا عاشوب آن شود 
 .و این  سته م؛ی ال نظر خ   را یبت نیی کااد  ص ب  ارندبیاابین عاب و تافر نسبت به مح 

  شویا چادان  به شویا بر ید که از  وچرخه م ر  نظر  شوااسویداو را میاما اگر ی   وچرخه سو ار که  
شوااسوید    آنالین اشوخا وی که نییهاچط ر؟ شواید شویا چادان تحت تاییر  یدگا خ شوش نیامد    

 تر خ اهید گرفت.جد  را شااسیدد  اما قط؛ا ت  یه فر   که شخصا او را میقرار نریری

من   اموا  آور  ر فر  ب ج   میمافی گرفتن از  یرران بوه نودر  اثسووواس خ بی    بوازخ ر    ر ثوالی کوه
خصو ا از  ب  بازخ ر  و نظرا ر کاید.  را تفسوی  هابازخ ر خ اهم شویا را تاو یب کام تا از نرا  من می

  از شیا نهایت با ارزش برا  بهب   و رشد کسب و کار شیاست. شکایت و انتقا   ن ع مافی فر تی بی
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ید و یا ایاکه به خاار  یا باید  ر کسب و کار خ   تغییر  اییا  کا  که  باع  می ش   که مت جه ش ید
 !داز  ست بدهی اشتن ماتریان ناراضی کسب و کار خ   را کم کم  

 ( BOFU: رفتار پس از خرید )5مرحله #

فرایاد خرید را نباید  س از خریدار  محص ب ت سط ماتر  تیام شد  تلقی کر . آن ه  س از اتیام  
این اهییوت  ار . اگر  س از اتیوام خریود  افتود نیز بوه هیوان انوداز  مراثول  یش از  خریود اتفواق می

ها قایل  ا برا  آنکه شوی باشود  ا  ببیااد که ناوان از اثترامیماوتریان از برند شویا رفتار شوایسوته
ها بهترین  ها بر.ارید که آنتر خ اهاد ب  . هی این اگر ااالعاتی را  ر اختیار آنها راضیهستید آن

گفوت کوه  ر انتخواب  هوا بوار  یرر بوه خ   خ اهاود  نود  آنروش اسوووتفوا   از محصووو ب شووویوا را بیوام ز
ند به انداز  کافی اعتیا  به  اهها  ربار  تصویییی که گرفتقتی آناند. وگرفتهتصوییم  رسوتی  محصو ب   

نفس  اشوته باشواد و از تصوییم خ   اثسواس رضوایت کااد  اثتیاب ایاکه از اثسواس رضوایت خ   با  
 بیاتر است. را به  یرران نیز ت  یه کااد   ص ب  یرران  حبت کر   و خرید مح 

    اوییان شو    به اثتیاب زیا  دار  محصو ب به نح   از خرید خ ر مقابل اگر ماوتر   س از خری
  ایاکه میکن است تصییم بریر  یا  خ اهد کر .را مطری    ب و بازگاوت   ب محصو  بازگر اندنتقاضوا   

ان به اشوتراک گ.اشوته و از اارافیان خ   بخ اهد   یدگا  مافی خ    ربار  محصو ب شویا را با  یرر 
 رج ع کااد.رقبا  شیا    ب ماابه بهبرا  خرید محص

 ر واقع کوار زیوا   برا  ت لیود محت ا  خ بی کوه بوه  ر  مراثول  س از فروش محصووو ب بخ ر   
باشوید. برا   ت ان کر   مرر ایاکه خ   محصو ب را به بهترین شوکل و با برترین کیفیت ت لید کر    نیی

کاد  رفتار  س از خرید ماتر  به  ا  از کار کسی باز  مثاب اگر شیا محص لی ت لید کر   باشید که گر 
 ی  ر میزان فروش شیا خ اهد گ.اشت.  ر  خ   به خ   ایر مثبت

ت انید رفتار  س از خرید بهتر   ریافت  ها میکارها  بخصوو  ووی وج    ار  که با انیام  ا ن آن
تریان را  مثاب محت ایی  ربار   اسوخ به سو اال  متداوب  اشوته باشوید. به این ترتیب ماوکاید. ب

و اگر خ   نظر   ربار  محصو ب شویا  رسوادمی اسوخ سو اال  خ    به  محصو ب شویا خیلی سوا    
 ت اناد به راثتی  یدگا  خ   را مطری کااد. اشته باشاد می

AIDA  محت ا ت لید مراثل باد  ابقه برا   یرر  را  

ت انیود برا  ت لیود  یمراثول م ج    ر قیف فروش وج    ار  کوه م  ابقوه باود را   یرر  هم برا   
اسوت. ی؛ای هر کدام از ثروف این کلیه     AIDAآن بهر  ببرید. آن هم سورواژ     تر ازمحت ا  هدفیاد
ی   ووفحه فروش تبلی   این مدب  ر بخش ها  مختلف  از ن شووتن ا   یرر اسووت.  ثرف اوب واژ 
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 ر   ن کاربر   اسوت.ن یسوی شود  تا ی  اسوترات   برا  ت لید محت ا  ر قیف فروش و ابقه باد  آ
 کایم.ایایا ما از این مدب برا  ت لید محت ا  هدفیاد استفا   می

   (Attention) توجه

اسوت. ماوتر   ر م ر  چیزهایی  چار   تاوخیص ماوکال /اثتیاجا   مرثله  با  ماوابه  مرثله این
د کاید   ر سور شود  اما ها ز مت جه ماوکل ا ولی ناود  اسوت.  ر این مرثله شویا باید محت ایی ت لی

با اییا  ثس کایکاو  و یا اری ی  س اب که     ار  جلب ش  .  که که نظر ماتر  به س   ماکلی
     را به خ   جلب کاید.با ماکل /اثتیاج ماتر   ر ارتباق است  می ت انید ت جه فر 

 ( Interest)  یا عالقه منطقی عالقمندی 

ش ند. شروع می  Iلیسی با ثرف   ر انر  ( هر  وInformation( و ااالعا  )Interestواژ  عالقیاد  )
 ر این مرثله اسوت که ماوتر  با  قت بسویار به  نباب ااالعا  و یا عالقیاد به ااالعاتی اسوت که  

 ر ثالی که ماوتر   ر قیف فروش  ر ثاب گ.شوتن از مرثله   ت اند به ثل ماوکل او کی  کاد.می
شویا عالقیاد    کاید به محصو ب ایه میت جه و یا شوااخت ماوکل اسوت با  یدن را  ثلی که شویا ار

 ها به ااالعاتی اثتیاج  ارند که با کی  آن وار  مرثله ب؛د  ش ند.ی؛ای  ر این لحظه آن ش  .می

 ( Desire) عالقه احساسی

رسود. ثاال او  ماوتر  از مرثله ت جه و شوااخت محصو ب به مرثله عالقیاد  و کسوب ااالعا  می
ها  جایرزین  ماغ ب مقایسه و  ر نظر گرفتن را  ثلها  که آن  مرثله  ر این خ استار را  ثل است.

هسوتاد  وییفه شویا ت لید محت ایی اسوت که محصو ب شویا را متیایز ناوان  ا   و آن را  ر  ید 
اید  ترغیب  ماوتر  برجسوته کاد. به این ترتیب شویا ماوتر  را به خ اسوتن محصو لی که ت لید کر  

  شویا ها  مختلف برا  ماوکل خ   هسوتادا  ثلا ماوغ ب سواییدن رهکاید.  ر ثالی که آنمی
 ر   ها اثتیاج  ارندها را قانع کاید که را  ثل شووویا  قیقا هیان چیز  اسوووت که آنباید بت انید آن

واقع فر  باید خ   را  ر محت ا  شوویا بیابد و آیاد  خ   را ب؛د از اسووتفا   از محصوو ب یا خدما  
مفه می به نام  یزایر وج    ار  که بر  ایه هاوت فاکت ر اسواسوی اسوت  ن یسوی   ر تبلی  .تیسوم کاد

گیرند.  یزایرهایی ماناد رهایی از  ر  و رنج  میل به ارتقاء و که تصویییا  ما بر مباا  آنها شوکل می
  بقوا  کسوووب و کار و غیر .  ر این مرثلوه باید مخوااب را بر اسووواس یکی از   یاووورفت  برتر ب  ن

 ید متقاعد کاید.به خر    یزایرها
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 ( Action) یا درخواست برای اقدام اقدام

به ا وطالی وار  عیل شود  و ی؛ای ثاال زمان آن رسوید  اسوت که ماوتر  تصوییم به خرید بریر .  
  خ   برا    ر  ع سو؛ی کاید  کار  کاید که  .یرفتن را  ثل شویا برا  او آسوان شو  .  اقدامی بکاد. 

هرچقدر تصووییم    ن ثاب مسوویر خرید را برا  ماووتر  سووا   کاید.ر عیو    خرید با قدر  عیل کر  
   شاهد فروش بیاتر   ر قیف فروش خ   خ اهید ب  .تر کایدگیر  برا  اقدام را سا  

ا  که خ اهید  اوتی  ر نتییهرا  تف  AIDA مدب قیف فروش را ترجی   هید و یا   تر چه مراثل سوواتی
ماوتر  وار  قیف فروش شود  و  ر ای ی  فرایاد     و ر هر   اییا  نخ اهد شود. ی؛ای  ر  گرفت

گیر  که به را  ثل  یرر  فکر کاد و یا خرید از شویا را انتخاب برا  تاوخیص و انتخاب تصوییم می
خ   شامل هیان مراثل م ج    ر  افتد  اتفاق می  یا فرایاد خرید کاد. اقدامی که  ر آخر قیف فروش

 قیف فروش است.

تر وار  قیف  ال  قیف ی؛ای از اریب مرثلوه اوب و برخی  یرر از مراثول  وا نز بواا  ابسووویوار  از افر 
شو ند. ثتی اگر کسوی از مراثل ب؛د  وار  قیف فروش شو     ر کل فرایاد تغییر  اییا   فروش می

 ش  .نیی

 محتوا برای تمام مراحل قیف فروش شما 

کااد  زمان    محصوو ب تصووییم گیر  میاید افرا  به چه ترتیبی هارام خرید یثاال که مت جه شوود 
را رسوید  اسوت. شویا باید برا  تیام ماوتریان که  ر هرجا  قیف فروش  سواختن قیف فروش شویا ف

بوه مثواب موا  ربوار  قیف فروش ت جوه کایود توا بهتر این    محت ایی جو.اب و مفیود ت لیود کایود.هسوووتاود  
 س له را  رک کاید.م
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یوود اسووت. یوو  مرثلووه  ر قیووف فووروش و فرایاوود خر  بیایوود هوور رنووگ بیووانرر هیووانط ر کووه می
نووام  ار .  ر ایوون  آگاااهیبوواال  قیووف اسووت کووه مرثلووه   ترین قسوویتبوواالترین و گسووتر  

کاوود. قسوویت  وم مربوو ق بووه مرثلووه ماووتر  بووالق   شووروع بووه جیووع آور  ااالعووا  می
یوون  ر  وویش از ا  ار  کووه هوواگزیاووهبووا مرثلووه ارزیووابی  یعالقیاوود  اسووت و ارتبوواق محکیوو

 ر آخوور هووم بووه مرثلووه سووه و چهووار ی؛اووی مرثلووه  ایم.یاوود خریوود آن را ت  وویف کوور  فرا
 .رسیم که مفه م بسیار روشای  ارندخ استن و اقدام می

 هارامی که  ر ثاب ساختن قیف فروش خ   هستید  این س اال  را از خ  تان بپرسید:

  ر این مرثله ماتر  مرا چر نه  یدا خ اهد کر ؟ •
ه ااالعواتی برا  کیو  بوه ماوووتر  فراهم کام توا او برا  رفتن بوه مرثلوه ب؛ود  آموا   اسوووت چوالزم  •

 ش  ؟
 ه ماتر  از ی  مرثله به مرثله  یرر  وار  شد ؟چر نه بفهیم ک  •

 هاییین سو اال   اسوخ  ا   به شویا سورنخت ان به اتصو یر باال میکن اسوت  ربار  ایاکه چر نه می
 سا   و یا بسیار ماکل تص ر کاید.اسخ  ا ن به این س اال  را  ارایه کاد. شیا میکن است  

 را ارایه می  هیم.)شرکت آقا  مرا  ( مراثل مثاب شرکت  وم     ر ا امه
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 : تشخیص مشکالت/احتیاجات 1مرحله #

ی  نرم افزار گران قییت اسوت که بسویار  از کسوب و کارها   مثاب مااز آنیایی که محصو ب ت لید  
رو  ج.ب و هدایت ماوتریانی اسوت که هم اکا ن از نیاز خ      او ارند  تیرکز ا ولی    به آن اثتیاج
کسوانی که     راین محصو ب    به اخبر هسوتاد. او انرژ  خ   را  ورف اییا  نیازب شورکتبه محصو ب  

به عبارتی سوا   تر او فقط مخاابان آگا  به نیاز محصو ب را هدف   کاد.شوااسواد نییاین نیاز را نیی
اد. مخااب او ماووتریانی    که ا ووال مت جه نیاز یا ماووکل خ   نیسووتافر ا   اسووت و نه  قرار  ا

 از خ   خبر  ارند و به  نباب یافتن را  ثلی هستاد اما از را  ثل آگا  نیست.هستاد که از نی

کاد.  او برا  ت ضوی  ایاکه چرا اسوتفا   از محصو ب او اقدامی ضورور  و مهم اسوت هی  تالشوی نیی
 باالتر ببر .برند او را   وب سایترافی   کاد که تاو رو  ت لید محت ایی تیرکز می   ر ع ض

 کاد.خ   را به عا ان متخصصی  ر ث ز  ف؛الیت خ   و  اثب نظر م؛رفی میاو شرکت  

 : جستجو برای کسب اطالعات 2# همرحل

 ا مااهد  کاید.  رسد ر یش از ت لید هر محت ا از خ  ش می مهادس مرا   ر ایایا س االتی که 

 ماتر  آیاد  من  ر کیا  مرثله جستی   ااالعا  قرار  ار ؟ 

این استرات   را مااسب  ید  و آن را  ر  یش    اوبا ت جه به تقاضا و قییت باال  محص ب شرکت  
 گیر : می

• PPC  یا پرداخت برای هر کلیک 
o ر   یااها  .  ر آنیا به ماتآور به وج   می سایت  گ گل ا ز ترافی  باالیی را  ر لادیاگ  یج وب

 ش   با استفا   آزمایای از محص ب به   ر  آنالین و رایران این محص ب را تست کاد.می
o  بپی ندند.  اوکاد به وبیاار شرکت نیز از  یرران  ع   می  گرامایاستا  او  ر    تبلیغا 

یکی )بوه  الر(  تبلیغوا  کلب  ن قییوت  ایران و هی این بوا ت جوه بوه بواال  علیوه  هوا   بوا ت جوه بوه تحریم[
 .] ایاترنتی استفا   نی    تبلیغا  ت ان از روش شبکهمی

 بازاریابی محتوایی یا سئو  •
o  ارف به ماوتر  به  و ر  بی هاکت. این  سوتها  مرتبط با شور تی ر وبسوا   سوت مهیانن شوتن

م خریود  فهیود هارواماوووتر  میهوا   هود. بوا مطوال؛وه این  سوووتمی  ااالعوا کاود و بوه او  کیو  می
 ه با محص ب شرکت او  باید چه چیزهایی را م ر  ت جه قرار  هد.محص لی مااب
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o  است.     ر گ گل جستی  برا  ااالعا   مای ن بهیاه ساز  وبسایت برا  کلیا  کلید  که بیانرر
 ت اند به ترافی  ارگانی  و واق؛ی برسد. وبسایت میبه این ترتیب 

o ا   ر زمیاه مرتبط خ اهد  تر  ااالعا  گس جتیاعی که به بیاادگان ها  اه ست گ.اشتن  ر شبک
  ا 

o  میزبانی ی  وبیاار 

 

 ؟ها به چه نوع اطالعاتی احتیاج دارند در این مرحله مشتری 

قابل برارف شودن اسوت و باید به آن رسویدگی   رک شود     هاتر محت ایی که ناوان  هد نیاز ماو •
از ماوکال  مخاابان ت  ویفی اثسواسوی  وبال، ن شوت که  هایی  ر ت ان  سوتشو  . برا  مثاب می

را  ثلی برا  این ماووکل م؛رفی کاد. مثال بر  د .  ر آخر هم محصوو ب را به عا ان   ر آن باشوود
 " کاید. چکاری  ماکل است و شیا برا  ثل آن باید  X"چرا  

اد خرید  ؛د  ر فرایت اند ماتر  را برا  رفتن به مرثله بکاد و میمحت ایی که شرکت را م؛رفی می •
ماتاور گ.ر ؟" با عا ان " ر  اوت  وحاه شورکت چه می  ایاسوتاگرامی  ر آما   کاد. برا  مثاب  سوت

  ها ناوان  هید که شورکت شویا مسو  لیت اجتیاعی بر عهد اگر بت انید  ر این گ نه  سوتکاید.  
ع خ اهید  بسویار م ر  ت جه واق    ار  و محصو التش سوازگار با محیط زیسوت و یا ثامی آن اسوت 

 شد.
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TOFU  تاخیص ماکال /اثتیاجا  و جستی  برا  کسب ااالعا  مرثله 

مرا کجا پیدا  
 خواهند کرد؟ 

توانم در  چگونه می 
ها تعامل  آنجا با آن 

 کنم؟ 

مکالمه ما چگونه   ها با چه چیزی تعامل خواهند کرد؟ آن 
 خواهد بود؟ 

رسیدن  به این خاار که گ گل جایی برا    تبلیغا  گ گل تبلیغات 
ها  م ج    س اال  و  یدا کر ن را  ثل

که    اواست    افرا    ا ز  گ گل  کی   با 
ات ماسی ن   افزار  نرم  "بهترین  عبار  

گ الادیاند  به  ابی" را جستی  کر  بازاری
راهایایی می به   یج خ    آنیا  و  ر  کاد 

ه آنالین  کاد که از نسخها  یااها  میآن
 د.فا   کااو آزمایای محص ب او است 

البته او با س   نیز می ت انست به هدف  
 ما س   فرایاد  زمانبر است. خ   برسد ا

تبلی  را  نباب  
کااد تا به  می

لادیاگ  یج نسخه 
 آزمایای برساد

که   مگراایاستا تبلیغا   آنیایی  ترین ایاستاگرام  رمخااباز 
اشبکه اجتیاعی  ر  است    از    او  یران 

از میاستفا      تاگرامایاس تبلیغا    تا  کاد 
مختل وبیاار  افرا   به  برا   ی ستن  ف 
 .  ع   کاد

تبلی  را  نباب  
کااد تا به  می

لادیاگ  یج وبیاار 
 برساد

بازاریابی 
محتوایی  

 یا سئو

 ست مهیان  ر  
وبال،  اایع  

 مرتبط

 .............. متد برتر  ر... 0
 مقاال  آم زشی •
 عدم اشار  به نام شرکت  •
ی گرافی برا   لیا   ا ن به شرکت  ر ب  •

س   خ ب است اما جل    ید مخااب  
 نیست 

 اییا  آگاهی از برند •

ها   خ اندن  ست
وبال، از اریب ب   

ها  سایت  لیا 
 ا لی  

 ..... بهترین را  برا ... وبال، شرکت
 مقاال  آم زشی •
 س؛ی  ر فروش محص ب ندار  •
با   • الکترونیکی  کتاب  قرار  ا ن 

برا   انل      مرتبط  م ض ع 
ماتریان  شانسی   باز ید  برا  

خ اندن  ست   •
 وبال،

ی   یااها   ارایه •
وس سه برانریز  
برا  باز ید  

کاادگان تا شیار   
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وب از  فراهم    سایتبالق   
 .کادمی

ت؛دا   می  وبال،عا یت  ر   • ت اند 
 .افزایش  هدماتریان بالق   شیا را 

 

یا ایییل خ   را  
 وار  کااد

عا یت  ر   •
 وبال،

ا لی  ر.   0 شیا  .... اشتبا   برا   که 
 . هزیاه خ اهد  اشت

 کادج.ب متن می  خ اناد  را عااوین •
اعتیا مقاله • اعتبار میساز   ها  و  کااد 

شرکت  می مرج؛ی    اوسازند.  ماناد 
 ربار  م ض ع مرتبط با محص ب خ    

ت اند از اقداما  اشتبا  شیا  شد  و می
 . جل گیر  کاد

 س؛ی نکاید محص ب خ   را بفروشید  •
با  قرار  ا  • ن کتاب الکترونیکی مرتبط  

برا    عا یت  ر  م ض ع  و   انل   
ت اند ت؛دا  ماتریان بالق    وبال، می

 . شیا را افزایش  هد

 خ اندن  مقاله  •
 انل   کتاب   •

 الکترونیکی
عا یت  ر   •

 وبال،

میزگر   ا؛ت  ربار  ایاکه چه چیز   ر   وبیاار 
 آیاد ...

  و  روم    ر   گرامایاستا تبلیغا   ر   •
 ها  اجتیاعی به   ر  ارگانی  شبکه

میزبانی    اوبزرگان  ا؛ت  ر وبیاار  که   •
 ار کر ندز کاد  میزگر   برگمی

برا  شرکت   • مر م  نام  با یبت  هیزمان 
بالق     ماتریان  ت؛دا   بر  وبیاار    ر 

 . ش   شرکت افزو   می

یبت نام  ر  
 وبیاار 
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ها   شبکه
 اجتیاعی 

را  ر   • مقاال   اجتیاعی  شبکههیه  ها  
 هید و هر محت ا را برا  بستر    زنار با

 م ر  نظر بهیاه کاید 
محت اهایی لیست ماناد را  ر است ر    •

 ایاستاگرام قرار  هید 
گرو  ست • را  ر  وبال،  ها   ها  

 لیاکدین به اشتراک بر.ارید
گرو  • تبا ب  با  مختلف  بازاریابی  ها  

 . ااالعا  کاید

 نباب کر ن   •
ها    ست
ها   شبکه

اجتیاعی و  
به  رسیدن  
 وبسایت 

ت؛امل   •
کر ن با  
 ها ست

 نباب کر ن   •
ها   ثساب

کاربر  شیا  
 ر 

ها   شبکه
  اجتیاعی
 مختلف 

 ست مهیان ماتار کاید و  ر آن بال، 
 ها   ا؛ت و ن یساد  را تگ کاید. 

مقاال   ر    او گ.اشتن  اشتراک  به  با 
خ   لیاکدین  کر ن     فحه  اضافه  با  و 

د  برا   کاکه اییا  ت؛امل می  هایی کپان
 . کادخ   برند ساز  شخصی می

ا  که  ر ایاستاگرام به   ر  ات  حاه
ت ان ناان  ش    میاشتراک گ.اشته می
شرکت   که  هیکار     او ا   برا   چقدر 

ی است و چقدر کار بگزیاه مااسب و جال
 ج.ابیت  ار   اوکر ن  ر شرکت  

 : ایمیل
از   کسی  وقتی 
اریب  انل    

کتاب 
الکترونیکی  

نام  ر   یبت 
یا   و  وبیاار 
عا یت  ر  
شیا   وبال، 
به   تبدیل 
بالق     ماتر  

تاکیل قیف  
به  ایییلی  
  ر   
 مت الی

 ارساب ات ماتی  ایییل به   ر  مت الی 
 

ایییل با م ض عی مرتبط با  ارساب  هایی 
 .  وبیاار و یا کتاب الکترونیکی  انل   شد

کتابی    اوبرا  مثاب اگر کسی از وبسایت  
الکترونیکی  ربار  س    انل   کاد  آنرا  

ایییل  ت انمی مرثله  چاد  با   ر  هایی 
 م ض عا  زیر برا  آن فر  فرستا : 

کتاب • یا  انل    وبیاار  ها  لیا  
 ها بفرستید برا  آن مرتبط

ایییل   باز کر ن  •
باز ید از  
ها  ماتار لیا 

شد   ر آن و  
 اسخ  ا ن به  

 ایییل
 رخ است نسخه   •

آزمایای و یا یبت 
نام برا  نسخه  

 رایران
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شیا  می ش    
به  می ت انید 
ایییل  آن ها 

 ارساب کاید  
 

ها را به     آنف   و فن س برا  خ اندن  •
ار    بال، خ    ر ایاوبسایت و  ست وب

 . هدایت کاید
آن • مثبتی اگر  واکاش  شیا  ایییل  به  ها 

آن از  تیایل ناان  ا ند   آیا  بپرسید  ها 
ها   و را  ثل  او ارند که  ربار  شرکت  

 آن برا  س   بیاتر بداناد؟
 

 عا یت  ر وبال، 
ها  جدید  فرستا ن ایییل با لیا   ست

  ر وبال،
ور • روبا  به   ر   لیا   این  به  ایران    

ها   یرر    مااور   ریافت کاید/ یا را
 کادکه ت؛امل با برند را زیا  می

 یااها  وی   تاها برا  کسانی که عا    •
تخفیف   مثاب  برا   هستاد.     1وبال، 

بالق     ماتر   برا  ج.ب  اگر   ر د . 
کاید. ت؛یین   مثال   عیله  ارید  ا اش 

تا   که  کسانی  برا   استثاایی   24فروش 
 بت نام کااد. ساعت آیاد  ی

واکاش به   •
  یااها ا  وی   
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MOFU /مرحله ارزیابی:   میان قیف 

مرا کجا پیدا  
 واهند کرد؟خ

توانم چگونه می
ها در آنجا با آن 

 مل کنم؟ تعا

مکالمه ما چگونه   چیزی تعامل خواهند کرد؟ ها با چه آن
 خواهد بود؟

محت ا   فحه   وبسایت محصول
 محص ال 

زمانباد  برا  ارایه   • چار  م؛رفی مقایسه محص ال 
 م /ثا ر یافتن  ر  

 جلسه  م  
نسخه   یبت نام •

 رایران
به  فحه  سرز ن   •

محص ال   خدما   
 ها  و قییت

 بازگات به سایت •
اب به سایت  انتق •

بازگاتن به  واسط و 
 سایت

به وبیاار  با   •
م ض عی مرب ق به  
محص ب یا خدما  

 خ   بپی ندید 

مطال؛ا   
 فحه  /م ر  

 ماتریان ما

آمار  از ماتریان  و مطال؛ه م ر  
 ها(ها و شرکت)استار  آپ

ب و یا  وبیاارها  متیرکز بر محص  وبیاار 
)که با   هامتیرکز بر تیربیا  ماتر 

وبیاارها  مرب ق به  ا؛ت متفاو   
 است(

حص ب   مم؛رفی 
 یا وایت  یپر

 قیب از تحقیقا   ها  جزیی و گزارش
که شرکت شیا را به  مرب ق به  ا؛ت  

عا ان ی  متخصص  ر زمیاه مرب اه  
برا  مرثله  که هی این -کادم؛رفی می

 ش  کسب ااالعا  مفید واقع می
ثالث  های سایت

 )واسط(
نقد   ها سایت

و   و بررسی
  ایرکت ر  ها  

 ایرکت ر  ها شرکت خ   را   ر تیام 
   YELPیبت کاید برا  مثاب سایت 
Google My Business  غیر   و . 

مالکیت کسب و کار خ   را  ر  
ها تخصصی  کر کاید و مثال وبسایت

ستپیل    ا ر زمیاه نرم افزار  ر سایت تر 
(Trustpilot)  ها  ر  و  ر آژانس

 ( Clutchت کالچ )وبسای
گ ش کر ن به ثرف  یرران _  

ها  مافی را  ر نظر بریرید و  ر   یدگا 
 بر ارید جهت بهتر کر ن را  ثل  قدم 

ماتریان راضی را به یبت  یدگا   ر  
 تا یب کاید   واسط ها  وبسایت
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تبلیغا    تبلیغات 
 ریتارگتیاگ

با ایاکه  ر کسب و کارها  مختلف 
با هم فرق  ارند     لیغاتی  تبمترهاارا 

ها تبلیغا  ریتارگتیاگ  ما برا  هیه آن
کایم تا کسب و کارها به  را ت  یه می

ت؛امل با ماتریانی که به تازگی خرید  
 اند  ا امه  هاد کر  

 

BOFU  :  مرثله خرید و تصییم گیر 

مرا کجا پیدا خواهند  
 کرد؟

توانم در آنجا چگونه می
 نم؟ها تعامل کبا آن 

ها با چه چیزی آن
 تعامل خواهند کرد؟

مکالمه ما چگونه  
 خواهد بود؟

ها   محت ایی که ر یف  خرید+ 
مختلفی از محص ال  و  
خدما  ماابه را با هم  

 کاد قیاس می 

 بسایت و ها فحه قییت 

 اند؟چگونه بفهمیم که مشتریان ما از مرحله کسب اطالعات به مرحله ارزیابی رسیده

رسوویدن ماووتریان بالق   به مرثله   ما ر مثاب   اما متفاو  اسووت.  هر کسووب و کار   این مرثله برا
کااد. ها  رخ اسوت نی نه آزمایاوی محصو ب را یبت میت ان فهیید که آنرا وقتی می  هاگزیاهارزیابی  
  اند که آن را با محصو العالقه  یدا کر   مابه محصو ب    کافی  مفه م اسوت که آنها به انداز   بداناین 

 ماابه مقایسه کااد.

 گزینه هاارزیابی : 3مرحله #

 هستاد من را  یدا خ اهاد کر ؟ گزیاه هاارزیابی  چر نه افرا   که  ر مرثله  

جسوتی   شو ند  هیان کسوانی هسوتاد که  ر ثاب  آشواا می اواکثر کسوانی که  ر این مرثله با محصو ب  
  2عا  خ   را ای فرایاد  که  ر مرثله  ها ااالها   یرر هسووتاد. آنبا نی نه  و مقایسووه محصوو ب 

 کااد.ایم تکییل میت ضی   ا  

https://garshadma.com


 

 

ت سوط رقیبوان  بوا برنود   2برخی از ماتریان بوالق   نیوز میکون اسوت هاروام گ.شوتن از مرثلوه  
ا  از  ر یوو   سووت وبووال،  چووار  مقایسووه اواو آشوواا شوو ند. ی؛اووی وقتووی یکووی از رقیبووان 

 .کاد حبت می اوگ.ار  و  ر آن از شرکت  ک میبه اشترا  ها  ف؛اب  ر این  ا؛تشرکت

 چه نوع اطالعاتی احتیاج دارند؟  مشتریان در این مرحله به

 ر   کاد تاکاادگان را تاوو یب می  کاد و باز یدمحت ایی که ماووخصووا  محصوو ب را ت  وویف می •
ویای ماناد  ها  وبالگی که عااها  آیاد  خ   محصو ب را مد نظر قرار  هاد. برا  مثاب  سوتارزیابی

 "  ارند.X"شااخت بیاتر محص ب  
ها   به سووایت او ها  رقیب  ار ؟ به جا  ایاکهچه وجه تیایز  با محصوو ال  شوورکت اومحصوو ب   •

اد که تفاو  محصوو ب او را با محصوو ال   ا  تاظیم ک ت اند چار  مقایسووهیخارجی تکیه کاد  او م
 ماابه ماخص کاد.

قبلی   ها  ربار  رضوایتیاد  ماوتر  مطال؛ه م ر  ند؟ ا ی ب  راضو  اوآیا  یرر خریداران از محصو ب   •
 ماتر  از مرثله ارزیابی به مرثله تصییم برا  خرید است.  بر ن یش   به  کی  بزرگی برا 

ت اند وایت  یپر  ماتاور کاد که  ر  می اوخرید کااد؟ برا   اسوخ به این سو اب   اوها باید از  چرا آن •
ت اند ناووان  ین  ربار   ووا؛ت مرب اه وج    ار . او از این اریب میآن ااالعا  و تحقیقا  بایا 
تر بوه او  کااودگوان راثوت   وووا؛وت ثرفی برا  گفتن  ار .  ر نتییوه بواز یود   هود کوه شووورکوت او  ر این

 ش ند.کااد و از لحاظ روانی آما   بر اشتن گام ب؛د  و اییا  ت؛امل با برند او میاعتیا  می

 ی به مرحله بعد رفته است؟چگونه بفهمیم که مشتر 

کااد.  س محصو ب را خریدار  میاند هیان کسوانی هسوتاد که  ماوتریانی که به مرثله ب؛د  رسوید 
هوایی  ربوار   و.یرفتن هر اقودامی کوه خبر از قط؛ی شووودن خریود بودهود  ی؛ای م فقیوت. از  وووحبوت

 قیت  ر فروش هستاد.از م ف ه ا محص ب و م؛امله گرفته تا اماا  ی  قرار ا  رسیی هیه ناان
مراثل  دها  کاسوول شوود   ر ت اند آمار خریمیم  ر اخت آنالین اسووتفا   کاد   از سوویسووت  او  اگرچه

ت ان    میها  بالق  نهایی را نیز بدسوت آور . با کی  این ااالعا  و از اریب  یریر  این ماوتر 
ار فروش نیز به آسانی رشد ب آمبه این ترتی ی  خرید قط؛ی را رقم ز .  ترین تیاسبا برقرار  ک چ 

 رو .و باالتر میکر    
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 برای خرید: تصمیم گیری 4مرحله # 

 مشتریانی که آماده خرید هستند چگونه من را پیدا خواهند کرد؟
آشواا شود    اواند قاعدتا باید  ر ای مراثل ی  تا سوه با شورکت که به این مرثله رسوید  هاییماوتر 

ها  مختلف را  ایاوی آنالین  ارند به اضوافه ی  نیایاد  فروش که  کیجها ی  نسوخه آزمباشواد. آن
اقداما  جایرزین نیز به ماووتریان ارایه  کاد. سوو اال  متداوب و ها م؛رفی میبه هیرا  قییت به آن

 ش  . می
 
 

 در مرحله خرید مشتریان به چه نوع محتوایی احتیاج دارند؟
فروشود  الزم اسوت که او  و کار  را میی  محصو ب گران قییت    شورکت مهادس مرا  از آنیایی که  

 یرر راثتی کاود و    انیوام  هد. یکی ایاکوه بت اند به خریدار کیو  کاود تا او  ر فرایاود خرید اثسووواس
 یز  ر ثد امکان سا   شد  باشد.خ   فرایاد ن  این که

   هد که  س از تکییل خرید چه اتفاقیمی  او ت ضووی برا  ایاکه ماووتریان اثسوواس راثتی کااد   •
را  سوا   کر ن اسوتفا   از نرم   10 هد: " خ اهد افتا . برا  مثاب او این کار را  ر این قالب انیام می

 " xافزار ت سط شرکت  
برا  ایاکه تا ثد امکان از گیج شودن ماوتر   ر فرایاد خرید جل گیر  شو    او ااالعا  مرب اه را   •

  هد.رثله برا  خریدار ت ضی  میکاد و فرایاد خرید را مرثله به ما  ماتار می فحه ر 
 نیز  ر این مرثله اهییت زیا    ار  مطال؛ه م ر   •

 

 چگونه بفهمیم مشتری به مرحله بعد در خرید رفته است؟ 

باید  ر این مرثله    او روند که فرایاد خرید را به اتیام رسواند  باشواد.می 5ماوتریان زمانی به مرثله  
   ارایه محت ایی کاد که این  سووته از ماووتریان به آن اثتیاج  تیام انرژ  خ   را  وورف ت لید و نح 

 ر این مرثله  یرر الزم نیسوت که او نرران این باشود که ماوتریان شورکت چر نه او    خ اهاد  اشوت.
ر این مرثلوه رسووویودگی بوه نیواز   ا  بوه مرثلوه  یرر خ اهاود رفوت.  را  یودا خ اهاود کر  یوا از مرثلوه
 اند اثساس رضایت کااد.ها از تصیییی که گرفتهتا آن  ماتریان اهییت زیا    ار 

کاد و  ر آن ان اع محت ایی که باید ت لید و آما   کاد را  لیسووتی تهیه میاو  س از اتیام این فرایاد  
 ن یسد. این محت اها شامل:می
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 TOFUمحتوای ترافیک سرد یا  (1
 ها  مهیان  ر وبال، ست •
 ، س   ن شته شد  است  فحا  سایت و محت ایی که برا  وبال •
 وبال،: چرا...ی  ماکل است و شیا باید  ربار  آن چه کار کاید؟  ست •
 را  ساختن...م یرتر 0 ست وبال،:  •
 ها  مهیان مقاال  و  ست : م؛رفیشبکه ها  اجتیاعی  ست  •
  حاه شرکت ناان  ا ن  ات  ست س شاب مدیا:  •
  ر وبسایت برا   انل     ارزش  یرر ت  تیپلیت و چیزها  با وایت  یپر  چ  لیس قرار  ا ن  •
 استفا   از گ گل ا ز  •
ترین بستر به بازار هدف   ا؛ت و کسب و  ها  اجتیاعی )انتخاب مااسباستفا   از تبلیغا  شبکه •

 کار م ر  نظر بستری  ار (
 MOFUترافی  گرم یا محت ا   (2
  ارند.لادیاگ  یج با فرم ها  ت لید لید برا  ماتریانی که  رخ است نسخه  م   •
 ها  رقیب ا  با شرکتچار  مقایسه •
 م فب  ماتریان مطال؛ه م ر   •
 ر ثاب    بط با کسووب و کار. به این ترتیب مثال کسووانی کهها  مرتفا   از  اپ آپ  ر وبسووایتتاسوو •

به کی  اثتیاج   خصوو ا"آیا  ر این  ت اناد با  یدن جیله  هسووتاد  می  ووفحه خدما باز ید از  
    شیا کلی  کر   و از مطلب شیا باز ید کااد.؟" رو  لیا   یااها ارید

 BOFUمحت ا  ترافی   ا  یا  (3
 محت ا   فحه  ر اخت  •
  س از خرید  ها فرایاد یقیف ایییل  •

ها  مختلف تقسیم کاد و انیام  ت اند ت لید آن را به بخشمی اوبه خاار باال ب  ن ثیم محت ا  
 یروها  فریلاسر کی  بریر . هایی از آن را به کارمادانش بسپار  و یا از نبخش
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 ها SQLها و MQL  بررسی مشتریان بالقوه در قیف فروش شما:
MQL  و   که به اثتیواب زیا  از شووویوا خرید خ اهاود کر  هسوووتاود  ا ماوووتریان بالق  هاSQL  ها نیز

ماوتریانی که   B2Bهسوتاد.  ر کسوب و کارها   ها  شویا فروشواد   افرا  مطل بو   بالق    خریداران
یو  کیپین بزر،    اوکوار   اناود.  ر این مرثلوه از  انود را  ووواثوب قودر  میهوا قرار گرفتوهSQL   ر گرو 

فروش نهوایی  ر فرایاود را    اوکوه  بوازاریوابی  ار . اموا برا  ایاکوه این کیپین ایرگو.ار بواشووود  الزم اسوووت  
خه خرید    چر ها  خ   را واروقتی فروشاد  فقط او را قا ر می ساز  کهها  این بررسی بیای کاد. یش

 اند و اثتیاب زیا   برا  قط؛ی شدن خرید وج    ار .کاد که خریداران واق؛ی از  یرران جدا شد 

اند به خرید نهایی نخ اهاد رسوید. برا   متاسوفانه هیه ماوتریانی که از  و مرثله نخسوت گ.شوته
ایط مالی ن شور نیز رسوید  باشود  اما به علت نداشوت  3مثاب میکن اسوت ثتی ی  ماوتر  به مرثله  

 م ر  نظر م فب به خرید محص ب نا  .

گاهی میکن اسوت ماوتر   ر م ر  انتخاب خ   راجع به محصو ب کامال مطی ن باشود  اما تصوییم  
را       خرید خانتخاب  ت اند به ارا   و یی ر نتییه ماوتر  ما ن   ر محل کارش نباشود. گیرند  نهایی
ها تق یت کاد و تیامی جابه ت اند  انش ماوتر  را  رمی اوط  محت ا  ت لید شود  ت سو قط؛ی کاد.

ها را  باید خ  ش را با  و مفه م آشواا کر   و آن اوثاب   ا  به مرثله ب؛د  ببر . با ایناو را از مرثله
 است.  ها" SQLها" و "خریداران بالق   یاMQLبه کار بریر   این  و مفه م "ماتریان بالق   یا 

MQL  چیست؟ بازاریابیلید واجد شرایط یا 

بت اند گرو  بازاریابی را   کسووی اسووت که به آن سووط  از ت؛امل رسووید  تا  لید واجد شوورایط بازاریابی
متقاعد کاد. سووط   ی یدگی  ر غرباب این  سووته به چیزها    ربار  وج    تانسوویل واق؛ی فروش 

  ار .  اقارتبن چرخه فروش   تیم و ا النی ب مختلفی از جیله ماابع م ج    ر  سترس  

اند  ی  میکن اسوت به این نتییه برسود که تیام کسوانی که به  و ر  آنالین  رخ اسوت  ر کر   او
MQL شو ند. شورکت  یرر  میکن اسوت فاکت ر  یرر  را  ر محاسوبه ت؛دا  محسو ب میMQL  ها  ر

ار  هد.  رفتارها  ی  ماوتر  میکن اسوت او را  ر این  سوته قر ا  از  ا  مثاب میی عهنظر بریر   بر 
او بوه محت اهوا و بواز کر ن ت؛ودا    رفتوارهوایی مثول بواز یود از چاود  وووفحوه بخصووو ا  نح   واکاش

هایی  ما برا  انیام چاین تحلیل  .اسوت هایی که ت سوط برند برا  او ارسواب شود ماوخصوی از ایییل
 کایم.بازاریابی را ت  یه میاستفا   از نرم افزار ات ماسی ن  

ها  ب؛د از این به تیم  ت ان او را برا   یریر شوااخته شود  آنرا  می MQLم وقتی ی  ماوتر  به نا
 فروش م؛رفی کر .
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SQL  لید واجد شرایط فروش چیست؟یا 

SQL آید که فروشواد  با  ورف انرژ  ی  ماوتر  بالق   را به شوانسوی برا  تبدیل وقتی به وج   می
ریدار بالق   نیز  ر کسوب و کارها  مختلف خ  MQLکاد. ماناد  شودن به ی  خریدار بالق   تبدیل می

یاد   رسود. عالق ها به فر  م ر  نظر میماوتر   ت؛اریف مختلفی  ار . فروشواد  با بررسوی عالقیاد 
و  .یرفتن را  ثل برند    ر واقع تیایل ماتر  برا   یش رفتن به س   مراثل ب؛د   ر قیف فروش

که هر ماوتر  بالق   تا چه انداز  به ت؛ریف شورکت  باید ت جه کاید    اسوت.  برا  ماوکلی که او  ار 
 نز ی  است.  از نظر شرکت  ب  جه و... آب شیا از ماتر  اید 

 دهد: ت ترکیبی اولیه نتیجه میاین تحلیل در چهار حال

 : تناسب کمعالقمندی کم/

ا  که به هدف فروش شورکت نز ی  نیسوتاد و ب؛ید اسوت که خرید خ   را قط؛ی  ماوتریان بالق  
هایی هسوتاد که کارکاان اندکی  ارند و ها  بالق   شورکتکااد. مثاب بارز  برا  این نی نه ماوتر 

 گر ند و نه از سر نیاز.جستی  برا  را  ثل میتاها از سر کایکاو   ر ثاب  

 تناسب کم: عالقمندی زیاد/

  ثل  است راباشاد  اما میکن ها اغلب کسانی هستاد که  ر جستی   یافتن را  ثل میMQLاین 
فروشید  و خریدار  ایاترنتی و آنالین می . برا  مثاب اگر شیا نرم افزارشیا را برا  خ   مااسب نداناد

 سروکار  ارید. MQLتر است  ر ایایا شیا با ماتر  سکتاپ آن راثتبا نسخه  

 : تناسب زیادعالقمندی کم/

ها  نباب را   متاسفانه این ماتر   این  سته از ماتریان  قیقا از ماتریان هدف شیا هستاد. اما
برا  شرکت    هیس ییماتر    ها میکن است  ر لحظه گر ند. این ماتر ثل مطی ن و ف ر  نیی
ت اند آگاهی از برند را باال ببر  و  ر نهایت  ها قط؛ا اهییت  ار . چ ن میشیا نباشاد اما  یریر  آن
 نتییه خ بی به بار آور . 

 ادتناسب زی/عالقمندی زیاد

  ها بسیار مطی ن و ماتاق به  نباب را هایی هستاد که الزم  ارید. آنها هیان ماتر MQLاین 
ها باشد.  ر نتییه این  سته از  ت اند گزیاه کامال مااسبی برا  آنحص ب شیا میثلی هستاد و م
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شیا  ر  ها  باید برا  تیم فروشاد  هات اند به خریدار تبدیل ش  . این ماتر ها میماتر  
 اول یت قرار بریر . 

ا  وج    ار  و هم فروشواد  تاز  کار  میکن اسوت تصوییم بر   ر تیم فروشوی که هم فروشواد  ثرفه
 ر  ها  تاز  کار اسوتفا   شو  . ها  ر این چهار  سوته از فروشواد این باشود که برا  غرباب ماوتر 

ها   شوود  آنرا  فروشوواد   ماووخص تناسااب زیادعالقمندی زیاد/ها   سووته  نهایت وقتی ماووتر 
 ش ند.وار  عیل می  هایبت نام آنالین ماتر رسیدن به  ا  برا   هثرف

جزییا  ارزیابی هر مرثله برا  ما اهییت چادانی ندار . چیز  که برا  ما مهم است هیاهاگ ب  ن  
ی را باوااسوید  ها  بازاریابکاد تا کیپین ارامترها برا  بازاریابی و فروش اسوت. این به شویا کی  می

ت انید مطی ن ید کاید که شوویا را به خریدار واق؛ی برسوواند. به این ترتیب شوویا میو محت ایی ت ل
 اید.ها  خ   به نح  اثسن استفا   کر  باشید که از زمان کار  فروشاد 

  تکرار فروش  ت اند  ر چرخهبازاریابی و فیدب  فروش نیز می  SQLو   MQL رتبه تبدیل  ر  بر اسوواس
 خریدار واق؛ی تبدیل نا    باید به فرایاد فروش  قت و رسیدگی ش  .ها به  SQLش  . اگر  

 م؟ یکن دنبال باید فروش قیف  در  را پارامترهایی چه
 کاید.  ت؛امل خ    فروش قیف ها ماتر   با چر نه  انید می  و اید ساخته  را  خ   فروش  قیف  یرر ثاال

 قیف  که فهیید  خ اهید  آنرا  کاید.  نباب  فروش قیف   ر را  رامترهایی ا  چه باید   بدانید   که اسووت این  آخر گام 
  را  هاMQL و  هاSQL  به  مرب ق  ها  ا    که اسوت  ضورور   بسویار  کاد.می عیل  خ ب  انداز   چه تا  شویا  فروش
  آنالین  هوا کوانواب محت ا  وبسوووایوت  بوا ت؛وامول  چر نری و  میزان  و فروش  نهوایی  الر    بت انیود  توا  کایود   نبواب
   ی سوته  ت انید می باشوید    اشوته  بیاوتر   ااالعا   هرچقدر  واقع   ر کاید.  محاسوبه را  خ    و...شورکت  یغا تبل
 کاید. بهیاه را خ   فروش قیف

 ثقیقوت  ر  کایود می  ت لیود  کوه  محت ایی تکوه هر  بوا شووویوا  کایود.  ت جوه  آن بوه بوایود  کوه   ار  وج   نکتوه یو   تاهوا
 است   مفید   شیا  فروش  فرایاد  برا   نح    به  هااین  هیه  که  آنیایی از  هستید.  ااالعا   ارایه  و ت لید   ماغ ب
  KPI  بر  ایاکه تا  کاید   ت جه  آورید می بدسووت  قسوویت این   ر  که   ارامترهایی  به  که اسووت  ترسووا    بسوویار
 اثتیاج  خ    شورایط  بهب    برا   که  ااالعاتی  هیان   قیقا  کار این  با کاید. تیرکز   عیلکر ( کلید   ها )شواخص

 یافت. خ اهید  را  ارید 

خ اهید با  ر نظر  اشوتن آمار  ارامترهایی که  ر زیر به آن اشوار  شود   با ت جه به این شورایط اثتیاال شویا می
د برا  شویا اهییت  ار ( عیلکر  و فروش خ   را ارتقا  هید. ت  ویه ما  کای)و یا هر چیز  یرر  که تصو ر می

   ارامتر بر.ارید تا نتییه بهتر  بریرید. 5تا  2که تیرکز خ   را رو   به شیا این است
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لکر  خ   را بوا  ر نظر گرفتن و تحلیول آموار و ارقوام بهتر کایود  اموا ابتودا مطی ن  یت انیود سوووط  عهییاوووه می
  اید. آنرا  به فکر اضووافه کر ن  ارامترها   یررکی  هیین چاد  ارامتر اندک به رشوود رسووید شوو ید که با 

 باشید.

 ( Sales funnel conversion rate)  فروشنرخ تبدیل قیف  •

ها باشوود. این  ارامتر  اگر قصوود  ارید تاها ی  تا  و  ارامتر را برا  تحلیل محاسووبه کاید  این باید یکی از آن
اند را محاسووبه  ماووتریانی که  ر هر مرثله به قیف فروش وار  شوود  و به خریدار واق؛ی تبدیل شوود ت؛دا  
ام  به شویا  یاد  ماوغ ب تغییر اسوترات   فروش خ   هسوتید  ت جه به این آمار و ارقهیانر نه که  ر آ کاد.می

 .یا خیر کاید  رستی ثرکت می خ اهد گفت که  ر مسیر

 ( Entry sources) ف فروشمنابع ورود مشتری به قی •

بسویار  اند یکی  یرر از  ارامترها   شوااخت مااب؛ی که ماوتریان شویا از آن اریب وار  قیف فروش شویا شود 
تر به رشود برسوید. برا  مثاب  ها  تبلیغاتی خ   راثتکاد که  ر کیپینمهم اسوت. این کار به شویا کی  می

رسانی  روزانتاار ی   ست مهیان رشد زیا    یدا کر   آن  ست را بها  بالق   شیا  س از  اگر ت؛دا  ماتر 
ها   آن  سووت وبال، اضووافه کاید. یا ایاکه  سووتکاید و ارتقا  هید. مثال امکان  ریافت ماوواور  را نیز به  

 ها قرار  هید.ماابه  یرر   ر  یرر وبسایت

 (Time in stage) زمان هر مرحلهمدت   •

اتر  بالق   را از  ت اند مآب  محت ا  بازاریابی شویا آنقدر عالی است که  ر ا ب ی  روز میاید  ر ی   نیا  
آنیایی که این اتفاق بسویار نا ر اسوت  فهییدن ایاکه ماوتریان شویا  اما از  ها  قیف برسواند.  سوط  قیف به انت

شو  .  ر این قسویت  محسو ب می  ینیز خبر  خ ب  اند و از قیف خارج ناود  اند  ر ی  مرثله از قیف ماند 
بهتر اسوت شویا سوط  و میزان محت ا  خ   که مرب ق به آن مرثله از قیف اسوت را ارتقا  هید تا ماوتر   

 خ   را  یدا کر   و تصییم خ   را بریر .ج اب س اال  

 ( Exits from stage) خروج از مراحل قیف •

م؛ای اسوت که شویا  دان اید  این بر یکی از مراثل قیف فروش شود اگر شواهد خروج ت؛دا  زیا   از افرا   
بدهید.    اسخها آن  س اال به ت انید اید و نییااالعا  م ر  نیاز افرا   ر آن مرثله را به  رسوتی فراهم نکر  

ماوتریان م ج    ید. برا  باشو خرید کر   ربار    قان نی ت؛هد از آنها  رخ اسوت  یا ایاکه میکن اسوت خیلی زو  
هوا بت اناود بوه مراثول ب؛ود  برونود و این کوار را برا  آنهوا  ر این مرثلوه ااالعوا  م ر  نیواز را فراهم کایود توا آن

 ها شیار  تلفن نخ اهید.اب از آنی  کت  سخت نکاید. مثال برا   انل 

 ( Content piece engagement rate) نرخ تعامل با هر محتوا •
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اید که وار    سوت وبال، و یا محت ا  وبسوایت خ   از مخاابان خ   به نح    ع   کر  اگر شویا  ر چاد  
وار  قیف فروش  ها را قیف فروش شویا شو ند   وسوت  ارید بدانید که کدام محت ا و  سوت بیاوترین ماوتر 

 یرر نیز به  ها   یرید تا  سوتاسوت. به این ترتیب شویا سو؛ی خ اهید کر  از آن نی نه محت ا الر  بر شویا کر  
  ها ماووتر    یا ایاکه برا  تبلی  آن  سووت هزیاه کر   و با باال بر ن ترافی  باز ید عیل کااد. هیین خ بی  

لیا  آن محت ا را از اریب ایییل برا  افرا  مختلف  ت انید میثتی    یاتر  را به قیف خ   ج.ب کاید.بالق   ب
 اند برا  رسیدن به باز   بیاتر به شیا کی  کاد. با کی  تمیارساب کاید.  نباب کر ن نرخ ت؛امل هر محت ا  

ها جدا کر   و  ها  محب ب را از  یرر  سوتت انید  سوتنیز به راثتی می  Google Analytics goalsابزار 
    بهتر  برا  ت لید محت ا  ست  یدا کاید.به الر 

 (Opportunity arrival rate) فرصت ورود نرخ  •

ت؛دا    گ یاد.که هرکدام به شوکل ی  فر وت برا  خرید هسوتاد  نرخ فر وت می افرا  ثاضور  ر قیف؛دا  به ت
 ر اسوووترات   خ      وج    ارند را محاسوووبه کاید و ببیاید تغییراتی کهلحظه  ر قیف فروش  افرا   که  ر هر  

ااسووبی  ر اسووترات   خ    آب اگر تغییرا  م هد. به  وو ر  اید کاید چر نه این آمار را تغییر میاییا  می
 اییا  کاید  شاهد رشد ت؛دا  افرا  ثاضر  ر قیف فروش خ   خ اهید ب  .

 (Close rate) ]قرارداد[بستن  نرخ /موفقیتنرخ   •

  فروش نهایی شوویا اسووت. اگر این نرخ از میزان م ر  انتظار شوویا  دانهایی و یا نرخ م فقیت ت؛  نرخ خرید 
هوایی خ اهیود کایود ت جوه کایود. بوه این ترتیوب بوه ایود تر بواشووود  بوایود بوه  وارامترهوا   یرر  که  نبواب می ا ن

ت اند نرخ خرید نهایی شوویا را بهب   ببخاوود. برا  مثاب میکن اسووت شوویا محت ا  خ   را  ر  رسووید که می
ت اناد بهر  کافی از محت ا  شویا   ید افرا   قرار  هید که از خدما  شویا ااالعا  کافی ندارند و نیی  رضم؛

 ببرند. 

 Googleگیر   وارامترهوا  م ر  نیواز  ر بوازاریوابی وج    ار . برا  مثواب  ابزار متا عی برا  انوداز   امروز 
Analytics    کاد. از آنیایی  قابل اجرا و بسیار کاربر   ارایه میر    بسیاهاثلرا برا  بسیار  از کسب و کارها

یین ابزار اسوتفا   کاید. که این ابزار به  و ر  رایران  ر  سوترس قرار  ار   برا  بررسوی قیف فروش خ   از ه
آنرا  یا ی  برنامه تحلیل   اید برا  رشود کسوب و کار خ   شود   تر به چیز  یاورفته  زمانی که مت جه نیاز خ  

 یرر تهیه کاید و یا ی  برنامه ات ماسی ن بازاریابی کامل خریدار  کاید.  فروش

 کالم آخر 

ا  نیسوت.  ایم به هی  وجه کار سوا  اشوتبا  نکاید  سواختن قیف فروش با کی  مراثلی که  ر این مقاله گفته 
زم این اسووت که این  ت ان  ر ب؛د از یهر ی  روز به نتییه رسوواند. انیام این  روژ  مسووتلاین  روژ  را نیی
گیر  و نه به   ار   نباب شو  . این فرایاد نه به سوا گی شوکل می ثیا ا  که شورکت شویا اقداما  تا لحظه

تغییرا    ها  شویا برا  رسویدن بهرسود. با این ثاب این روش یکی از محدو  شوانسسوا گی به نتییه می
 فروش باالتر است.اساسی و رسیدن به نرخ 
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 مارکتینگ گرشا آکادمی دیجیتال 
 دانشگاه کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ ایران

 مرتبط:  آم زشی برخی  ور  ها 

   
 دوره آموزشی اجرای وبینار برای جذب لید دوره آموزش پیشرفته لیدسازی دوره آموزشی اصول جذب لید

   
دوره آموزشی رفتار مشتری ) سطح 

 پیشرفته (
دوره آموزشی نقشه برداری از سفر خرید 

 مشتری
 Value و ROI دوره آموزشی محاسبه

 خدمات مشتریان )سطح پیشرفته(

   
 دوره آموزشی اصول بخش بندی دوره آموزشی وفادارسازی مشتری دوره آموزشی سفر تصمیم گیری مشتری

(Segmentation) نمشتریا 
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