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 کنید ،باعث نیشَد تا کسب ٍ کار ياافزایش فرٍش در فرٍشگاى يا ،نغازى يا ،دارٍخانٌ يا ٍ ير جایی کٌ فکرش را 

 این سَال ٍجَد دارد   رٍنق بگیرند ٍ این فرصت را بٌ دست بیاٍرند تا رشد کردى ٍ گسترش پیدا کنند .انا يهیشٌ   

 کٌ آیا باید از رايکاريایی کٌ برند يا یا کهپانی يای بزرگ برای افزایش فرٍش خَد استفادى نیکنند بًرى برد یا خیر ؟

 بٌ این سَال نیتَان گفت کٌ فرایند افزایش فرٍش در يهٌ ی کسب ٍ کار يا بٌ یک صَرت است انا  در پاسخ

 نشاغل خرد ٍ کَچکتر باید از تکنیک يای سادى تر ٍ کهی نتفاٍت استفادى کنن کٌ بٌ ٍاسطٌ ی آنًا بتَانند شايد 

 . افزایش فرٍش در فرٍشگاى خَد باشد

 رايکار يای افزایش فرٍش در فرٍشگاى يا اشارى خَايو کرد کٌ نیتَانند باعث   در ادانٌ ی این نقالٌ بٌ تعدادی از

 :  نَفقیت ٍ رشد شها ٍ برند يرچند کَچکتان شَند

 

  نشتری نداری رايکاری يهیشٌ کارآند

 در يیچ چیز دیگری سراغ ندارم   رد رابٌ جرات نیتَانو بگَیو تاثیری کٌ نشتری نداری در نَفقیت کسب ٍ کار يا دا

 . شاید قدم برداشتن دراین نسیر ٍ رسیدن بٌ يدف در این راى نیازنند زنان بیشتری باشد انا ناندگاری ٍ نَفقیت 

 . برند را چندین برابر نیکند ٍ از یکجا بٌ بعد شیب رشد شها بیشتر ٍ بیشتر خَايد شد

 بٌ صَرت جز بٌ جز این نَضَع را نَرد چگَنٌ با نشتری نداری نشتریان را نجنَن خَد کنیو نن قبال در نقالٌ ی 

  . بررسی قرار دادم ٍ پیشنًاد نیکنو برای آشنایی بیشتر با این نبحث ،حتها این نقالٌ را نطالعٌ کنید

 

 يدیٌ بديید

 باشند بازيو از گرفتن آنًا خَشحال  تقریبا يهٌ ی نا عاشق يدیٌ يستیو حتی اگر این يدیٌ يا بسیار کَچک يو

 . نیشَیو ٍ تا ندتًا بٌ یاد آن خَايیو ناند

 این نَضَع نیتَاند در افزایش فرٍش فرٍشگاى يا نیز تاثیر گذار باشد ، در ير نَع کسب ٍ کاری نحصَالت ٍ یا 
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 خدناتی ٍجَد دارند کٌ یا يزینٌ ای برای صاحبان نشاغل ندارند ٍ یا يزینٌ ی آنًا بسیار ناچیز است ، فقط کافیست 

  کٌ با کهی حساب ٍ کتاب ٍ تنظیو کردن سَد شخصی از این رايکار فَق العادى نَثر در کسب ٍ کارنان استفادى کنیو

 : ح بديواین نَضَع را تَضی  اجازى بديید با یک نثال سادى

 فرض کنید کٌ شها صاحب یک فرٍشگاى لباس يستید ٍ قصد دارید از این تکنیک برای افزایش فرٍش خَدتان 

 : استفادى کنید،حاال پیادى سازی این ترفند بٌ چٌ صَرت خَايد بَد

 يید کٌ با جهع بٌ نشتریان انتیازاتی را ارائٌ بد  شها نیتَانید بٌ ازای ير نیزان سقف خریدی کٌ ند نظر شهاست .1

 يزار تَنان  111شدن آنًا بتَانند یک نحصَل رایگان از فرٍشگاى شها بٌ عنَان يدیٌ دریافت کند ، نثال بٌ ازای ير 

 يزار تَنان از فرٍشگاى  51رسید نیتَاند تا  111ٍقتی این انتیاز بٌ   انتیاز بٌ نشتری بديید ٍ بگَیید کٌ 11خرید 

 . شها بٌ رایگان خرید کند

 نیتَانید سقف خرید را برای نشتریانتان در نظر بگیرید ٍ اگر خرید آنًا از آن نیزان بیشتر بَد یکسری خدنات بٌ  .2

 ... آنًا ارائٌ بديید نثل ارسال رایگان ٍ

 نیتَانید بٌ ازای یک نقدار نعین از خرید ، آنًا را در قرعٌ کشی يایی کٌ برای نشتریانتان برگزار نیکنید شرکت .3

 .بديید 

 نیتَانید بٌ ازای یک نقدار نعین از خرید یک يدیٌ ی کَچک از نحصَالت خَدتان بٌ آنًا يدیٌ بديید کٌ يزینٌ  .4

 .ای يو برای شها بٌ دنبال نداشتٌ باشد

 .ٍ پیشنًادات بسیار زیاد دیگر کٌ با کهی خالقیت نیتَانید از آنًا برای افزایش فرٍش فرٍشگايتان استفادى کنید

 بسیاری از فرٍشگاى يای نطرحی کٌ اکثر نا با آنًا آشنایی داریو از این رايکار يا برای افزایش فرٍش خَد استفادى 

 .نیکنند

 

  کرد فرايو آٍریو نی بدست خَد نحصَالت فرٍش از کٌ سَدی حاشیٌ از نیتَان را کار این ی يزینٌ:  نکتٌ
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 ارائٌ ی خدنات رایگان

 . نیتَاند یکی دیگر از گزینٌ يای نناسب برای افزایش فرٍش فرٍشگاى يا ٍ ... باشدارائٌ ی خدنات 

 . این نَضَع در اکثر کسب ٍکار يا قابل اجراست ٍ نیتَاند تاثیر فَق العادى ای داشتٌ باشد

 ی نشاٍرى ی حتها خیلی از شها يا با دارٍخانٌ يایی نَاجٌ شدى اید کٌ در رٍز يای خاص از يفتٌ ، نشاٍرانی را برا

 نهکن است   بٌ دارٍخانٌ ی خَد دعَت نیکنند ٍ در ٍاقع اکثر نا نیدانیو کٌ این نشاٍرى يا  پَست ، نَ ٍ غیرى

 نیازنند تًیٌ ی نحصَالت نراقبتی باشند انا باز يو بٌ این دارٍخانٌ يا نراجعٌ نیکنیو ٍ پیشنًاداتی را کٌ نشاٍران 

 عزیز در زنینٌ ی استفادى از یک نحصَل بٌ نا نیديند را بٌ راحتی نیپذیریو ٍ حتی از يهان دارٍخانٌ آن نحصَل را 

 .  تًیٌ نیکنیو

 یا با آرایشگر يایی نَاجٌ شدم کٌ بٌ ازای نعرفی عرٍس بٌ آنًا نیتَانستید یکبار از خدنات رایگان آنًا استفادى کنید 

 شها کو   ر غذا را بٌ آنًا سفارش ديید ، يزینٌ ی ٍرٍدی نیًهان يا را از صَرتحسابیا تاالر يای عرٍسی کٌ اگ

 دیگری کٌ نیتَاند نتناسب با ير نَع کسب ٍ کار کَچکی نتفاٍت باشد انا يزینٌ ای   نیکنند ٍ بسیار خدنات رایگان

 .ایر کسب ٍ کار يای دیگر شها شَدرا برای شها بٌ دنبال نداشتٌ باشد ٍ باعث افزایش فرٍش فرٍشگاى ،دارٍخانٌ ٍ س

 

 خالقیت داشتٌ باشید

  گايی کافیست کٌ فقط از کهی نبَغ خَد استفادى کنیو تا شايد افزایش فرٍش چشهگیری در کسب ٍ کار يایهان

 .باشیو بٌ طَر نثال رستَران سنتی را نیشناسو کٌ در آن غذا يای شهالی را با کیفیت ٍ طعو عالی سرٍ نیکنند 

 نسلو است کٌ این نَضَع فرق چندانی با سایر يو صنفانش بٌ ٍجَد نهی آٍرد چَن يهٌ در تالش يستند کٌ 

 فضای رستَران کَچک خَد را کانال   انا این رستَران برای ایجاد تهایز بین رقبا  بًترین طعو ٍ کیفیت را ارائٌ بديند

 یعنی یک فضای کانال شهالی ٍ استفادى از ظرٍف   تبا ننطقٌ ای کٌ غذايای آن را سرٍ نیکند يهاينگ کردى اس

 . سنتی
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 نکتٌ ای کٌ تَجٌ خیلی از افراد را بٌ خَد جلب کردى اینست کٌ این رستَران در ينگام تسَیٌ صَرتحساب یک 

 شیشٌ ی کَچک ترشی نحلی از يهان نحصَالتی کٌ در رستَران خَدشان استفادى نیکنند يهراى با یک دست نَشتٌ 

 ثبت  با آنًا عکس یادگاری نیگیرند ٍ آن را در دیَار خاطراتشان  نشتری يا يدیٌ نیديند ٍ در صَرت رضایت بٌ

 . نیکنند 

 این نَضَع يرچند کَچک با ایجاد فضایی صهیهی ٍ گرم بٌ حدی باعث افزایش فرٍش این رستَران شدى کٌ حاال

 . یدباید از رٍزيا قبل برای نراجعٌ بٌ آنجا حتها رزرٍ کن 

 نثال يایی از این دست زیاد يستند ٍ نطهئنو کٌ شها يو بٌ چشو خَدتان شايد از این دست ترفند يای دٍست 

 . داشتنی بَدى اید

 پس نیبینیو گايی فقط کافیست برای افزایش فرٍش خَدنان بدٍن يیچ يزینٌ ای کهی خالقیت خرج کنیو . يهین

 

 بٌ نشتری يا انکانات بديید

  بٌ کرات شايد این نَضَع بَدى ام کٌ خیلی از فرٍشندگان ٍ صاحبان فرٍشگاى يا ٍ ... حتی کَچکترین انکاناتی را 

 . برای راحتی ٍ آسایش نشتریانشان فرايو نهیکنند

 این نسئلٌ شاید بٌ نظر بی ايهیت برسد انا با تحقیقاتی کٌ بین نراجعٌ کنندگان چندین فرٍشگاى نعهَلی با اندکی

 تفاٍت در انکانات رفايی انجام شد، نتَجٌ شدند کٌ این نسئلٌ تا چٌ اندازى نیتَاند بر رٍی افزایش فرٍش تاثیر  

 : گذار باشد . بگذارید نثال بزنو

 فرض کنید تابستان است ٍ شها برای خرید بٌ یک فرٍشگاى لباس نراجعٌ کردى اید ٍ ٍقتی ٍارد فرٍشگاى نیشَید 

 آنجا ٍجَد ندارد ٍ فرٍشگاى بٌ شدت گرم است. آیا تهرکز کافی برای انتخاب   ى ای دريیچ ٍسیلٌ ی خنک کنند

 نحصَل نَرد نظرتان را دارید ٍ خریدتان را انجام نیديید؟

 یا تصَر کنید ٍارد دارٍخانٌ ای نیشَید کٌ بسیار شلَغ است ٍ باید ندتًا در نَبت بایستید ، آیا يهانطَر ایستادى 
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 یا بٌ دارٍخانٌ ی کناری کٌ برای نراجعٌ کنندگانش صندلی فرايو کردى نیرٍید؟صبر نیکنید 

 ٍ فقط در نَارد نحدٍد کٌ ناچار بٌ این گَنٌ خرید يا باشیو   است  اکثرا نا ٍاضح  خب ، نیتَان گفت کٌ جَاب

 . آن تن نیديیو  بٌ

 در کهال ناباٍری با بررسی این نسئلٌ ی يرچند سادى نتَجٌ نیشَیو کٌ این نَضَع يو نیتَاند در افزایش ٍ یا 

 . کايش فرٍش تاثیر گذار باشد

 .بسیار جالب ٍ عالی از ارائٌ ی انکانات بٌ نشتری نعرفی کرد  علی ٍاکسیها را نیتَان بٌ عنَان یک نهَنٌ ٍ نثال

 زدن است با استفادى از خالقیت ٍ نَآٍری تَانستٌ در شغل خَد بسیار نَفق باشد ٍ شغلش ٍاکس   این شخص کٌ

 .با فاصلٌ ی طَالنی از رقبایش جلَ بزند

 بلکٌ   نشتریان خَد ارزش قائل است ٍ برای آنًا لَازم آسایش نثل صندلی را فرايو کردى  علی ٍاکسیها نٌ تنًا برای

 ل ضد عفَنی کردن کفش ، نعطر کردن بند کفش، ٍ ير چیزی کٌ فکرش را در کنار کار اصلی خَد خدنات دیگری نث

 کنید را نیز انجام نیديد تا رضایت نشتریان را حسابی بٌ خَد جلب کند ،جالب است بدانید کٌ اٍ حتی از ندت 

 .زنان انتظار نشتریان خَد نیز استفادى نیکند ٍ از آنًا با خَراکی ٍ آبهیَى پذیرایی نیکند

 بٌ راحتی با دیدن اٍ ٍ رٍش کارش نتَجٌ نیشَید کٌ تهام نکاتی را کٌ بٌ عنَان ترفند برای افزایش فرٍش استفادى 

 . در کسب ٍ کارش پیادى نی کند نیشَد ٍ شها يو در این نقالٌ با آنًا آشنا شدید

 .ن زبان زد استيرچند کٌ حاال اٍ سالًاست بٌ انگلستان نًاجرت کردى انا رٍش ٍ شیَى ی کارش يهچنا

 

نًو نیست کٌ شغلتان چیست ٍ چٌ ٍسعتی دارد ، نًو این است کٌ درير کسب ٍ 
 کاری کٌ يستید تَانایی رشد ٍ نَفق شدن در آن را پیدا کنید
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 ارتباط با نشتریان

 نشتریان تنًا کسانی يستند کٌ قدرت دگرگَنی کسب ٍ کار شها را دارند ٍ اگر بٌ آنًا تَجٌ ٍیژى ای داشتٌ باشید آنًا 

 . يو نحبت ٍیژى ی خَد را برایتان خرج نیکنند ٍ سبب نَفقیت شها نیشَند

 ديید ٍ ارتباطتان را با اگر شها يو عالقهند بٌ افزایش فرٍش در فرٍشگاى يای خَد يستید ،بٌ نشتریانتان ارزش ب

 . آنًا حفظ کنید

 آنًا را در انر خرید راينهایی کنید ،با آنًا صادق باشید ،رفتاری شایستٌ ٍ درست در قبالشان داشتٌ باشید ، از نظرات 

 ها ٍ پیشنًاد يای آنًا در کسب ٍ کارتان استفادى کنید ٍ نًو ترین عانل اینکٌ دائها آنًا را بررسی کنید ٍ اگر از ش

 تا ناراحتی ٍ بی   ناراضی اند علت این انر را جَیا شَید ٍ سعی کنید تا نسئلٌ را برایشان تا حدٍدی حل کردى

 .  اعتهادی نسبت بٌ شها نداشتٌ باشند

 نیتَانید بٌ کهک پنل يای اس ام اسی سالرٍز تَلد آنًا را تبریک بگَیید یا در نناسبت يای خاص تخفیف يایی 

 .ارائٌ کنید تا بازيو بٌ شها نراجعٌ کنندنختص بٌ آنًا 

 این گیاى يو قَی تر   کٌ ير چٌ این ارتباط قَی تر باشد جَانٌ ی  بذر گیايیست  حفظ ارتباط با نشتری نانند

 . خَايد بَد ٍ زٍد تر رشد خَايد کرد

 

 نتیجٌ گیری

 ا ٍ بٌ طَر کل کسب ٍ کار يای نَارد بسیار زیادی ٍجَد دارد کٌ نیتَاند باعث افزایش فرٍش در فرٍشگاى ي

 .نی شَد کٌ در این نقالٌ بٌ نعرفی تعدادی از آنًا پرداختیو  خرد

 انا این نکتٌ را يیچ ٍقت فرانَش نکنید کٌ اگر قصد دارید در کسب ٍ کارتان از رقبای خَد جلَ بزنید ٍ بٌ نَفقیت 

 فعال در حیطٌ ی فعالیت خَدتان را بٌ خَبی رقبای   چشو گیر ٍ فرٍش فَق العادى دست پیدا کنید ، باید حتها
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 بررسی کنید ٍ بعد از این شناخت از تهایز يایی کٌ شها در نقابل آنًا دارید برای نَفقیت در کسب ٍ کارتان استفادى 

 . کنید

 

 کٌ کاری ٍ کسب درير کٌ است این نًو ، دارد ٍسعتی چٌ ٍ چیست شغلتان کٌ نیست نًو
 کنید پیدا را آن در شدن نَفق ٍ رشد تَانایی يستید
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