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 عمر   مهی ب   طی واجد شرا   ی سرنخ ها  آوردن دست به   های راز 
 مقدمه 

  ک ی جنبه کار    برانگیزترینچالشعمر،    مهیب  یبالقوه برا  مشتریان  افتن ینحوه    یر یادگی
به  عمر    مه یب  سرنخبدون    ندهینما   کی   عنوانبه  دیتوانینمعمر است. شما    مهی ب  ندهینما

  د، یعمر بدان  مه ی در مورد خود ب  دی را که با  ییزهایاگر همه چ  یحت  ،کار خود ادامه دهید 
 . بلد باشید

عمر   مهیصنعت ب  برآنعالوه  نبود کهدشوار    یکاف   اندازهبه  هاسرنخ  آوردندستبه  ییگو
از    یتعداد کم  توجهجلب  یبرا  ندهیاست. صدها نما  هم شده  شلوغ  یر یبه طرز چشمگ

مبارزه    انیمشتر مکنند یمبالقوه  اگر  طوالن  یشغل  دیخواهی.  و  ا  مدتیموفق   نیدر 
رقابت رقبا  استمهم    اری بس  د،ی داشته باش  یصنعت  از  ا  یکه قبل  از  ها شانس  نیخود 

فروش، ما در حال کشف    بخش  پردرآمد در   یاز داشتن شغل  نانیاطم  ی. برادی کن  استفاده
 .میعمر هست مهیسرنخ ب تولید ی چگونگ یاز اسرار مهم برا  یبرخ

 عمر   مه ی ب  ی هاسرنخ   آوردن دستبه نحوه  

سطوح مختلف    از لحاظ  هرکدامراه وجود دارد که    نیعمر چند  مهی سرنخ ب  دیدر مورد تول
از امروز    دی توانیم  ،یصبر و فداکار   باکمی،  حالبااینمتفاوت هستند.    باهم،  ی دگی چ یپ

 . دیعمر را آغاز کن مه ی خدمات ب یابیبازار

 د ی کن   اندازی راه عمر    مه ی سرنخ ب  تولید   ی وبالگ برا   یا   سایتوب   ک ی

است.    توجهقابل  ،عمر  مهیسرنخ ب  دیتول  یبرا  نویسیوبالگ آمار    مه،یب   ندگانی نما  یبرا
  کنندگان دنبالبه    رسانیاطالعاز    شتریب  کاری  تواندیمکسب و کار    ک ی  یبرا  نویسیوبالگ 

به شما کمک کند تا خود    تواندیم  کار  نیشرکت انجام دهد. ا  یفعل  یهاتیفعالاخبار و  
د تا فرهنگ  یبه مردم کمک کن  ،معرفی کنیدخود    صنعتدر    صصمتخ  کی  عنوانبهرا  

 . افزایش دهیدرا  خود و اعتبار برند  ببینندمحل کار شما را 
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نوشتن    دیتوانیمشما   به    ییهاوبالگ با  در مورد   مهی ب  یهاسرنخکه  بالقوه شما  عمر 
شما کمک  نحوه  و  را  دهد یمآموزش    نهاآبه    خدمات  خود  مرجع   عنوانبه،  در   ،یک 

 . دیکن  یمعرف  به شما نیاز دارند،  مخاطبان  ایلحظه

ا بر  کل  ن،یعالوه  کلمات  محتوا  ی د یاگر  در  را  شما    یمحتوا   ،بگنجانیدخود    یسئو 
موتورها و  بود  خواهد  به    یارزشمندتر  گوگل  مانند  نگاه   سایتوبجستجو  شما 

 . خواهند داشت  تریمثبت

 عمر   مه ی ب  ی هاسرنخ   د یتول   ی برا   سازی شبکه 

تماس سرد،   برای خرید سرنخ  ای بدون  پول  کردن  کارشناسان  یساز شبکه  ،خرج   و  با 
  گان یعمر را  مهیسرنخ ب  افت یدر  یالعاده برافوق  کردیرو  کی  مشاغل  گرید  متخصصان 

 است. 

با    ندیآیمماهانه گرد هم    ای  یهفتگ  صورتبهمتخصصان مشاغل مختلف معموالً   تا 
  ی ها فرصتبه اشتراک بگذارند و    باهم  را  ی ابیبازار  یها کیتاکتمعاشرت کنند،    گریکدی

 دهند.   شنهادی پ گریکدیرا به  یتجار 

در    مهیمرتبط با بخش ب  نیآنال  یهاکنفرانسو    دادهایبه دنبال رو   دیتوانیم   نیهمچن
به اشتراک    ی خود را برا  ناری وب  دیتوان یم  د،یکنی. اگر احساس شجاعت مدیباش  نترنتیا

ارتباطات ارزشمند با    قیاز طر  حالدرعینو    دی کن  یسازمانده  دیاگذاشتن آنچه آموخته
 . دی کن تولید برای خود زیعمر را ن مهی ب یهاسرنخ ندگان،ینما ریسا

 عمر شرکت   مه یب   ی هاسرنخ 

برا برا  مهیب  یهاسرنخکه    یشرکت  یکار  را   ن یترساده،  کند یمفراهم    ندگانینما  یعمر 
بسیاری استخدام،    ندی فراسرنخ است. در طول    کنواختی   انیاز جر  نانیاطم   یبرا   کردیرو 
  ، بالقوه  ندگانیمتقاعد کردن نما  یسرنخ برا  کردنفراهم  عمر از وعده  مهیب  یها شرکت  از

 وکارکسب  برای   مناسب  اندازچشم  داشتن  مفهوم  که درحالی.  کنندیم  سوءاستفاده
تبل  تنهاییبه است،  سرنخ  یهابرنامه  غاتیجذاب  جذب  یبازارساز )  تولید  برای   )

 . است تیاز واقع ترجذاب شهیهم باً یتقر نمایندگان جدید
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  ن ی به ا   دی کن ینمپرداخت    ای هزینهاز قبل    ، یشرکت  یهاسرنخ  یکه برا   لیدل  ن یفقط به ا
کرد.   دیخواه  تبدیل به مشتری  نه یعمر را بدون هز  مهیب   یهاسرنخ   نیکه ا  ستین  یمعن

کارفرما   یهنگام از  در  یکه  سرنخ  آن    درازایشما    کارمزدمعموالً    ، دیکن یم  افت یخود 
 . ابدییمکاهش 

 ثالث  ی هاشرکتتوسط   عمر   مه ی ب  تولید سرنخ 

ثالث  ی هاشرکت سرنخ  یشخص  نماکه  به  را  م  مهیب  یهایندگیها  در   فروشند،یعمر 
از    شما  ایآنها را ارائه ندهد    خودش  که شرکت شما  رندیگیمقرار    مورداستفاده  یصورت

. به طور معمول،  دی باش  یناراض  ،دهد یمکه شرکت خودتان به شما    ییهاسرنخ  تیفیک
با مشتر  ی برا  دیخواهیمکه    ی، مسافت تانپستیکد   و    دیکن  یط  یاحتمال  انیمالقات 

. شما  دیدهیمرا به سازمان ارائه    دیبخر  دی خواهیمکه    یر عم  مهیب   یهاسرنختعداد  
شرکت    دیکن یمپرداخت    باریک جغراف   هاسرنخاز    ای مجموعهو  منطقه  در    یی ایرا 

 . کندیمشما ارسال  یبرا شدهتعیین

 نکته مثبت: 

است که   نیا  یاصل  تی مز  ،دیکن یمانتخاب    از شرکت ثالث  عمر را  مهیسرنخ ب  دیاگر خر
شما    کارمزداز   یادیسرنخ درصد ز  کنندهتأمین،  کند یمکه سرنخ ارائه   ییبرخالف کارفرما

 . کند ینمارائه سرنخ از شما کسر  درازایرا 

سرنخ مانند سن،    دیگر  ی پارامترها  نییامکان تع  ن یسرنخ همچن  تولیدکننده اکثر مشاغل  
ها به شما  از شرکت  ی. برخدهندیمشما قرار    اری را در اخت  موردنظردرآمد و مقدار پاداش  

و    شوند،یفقط به شما فروخته م که    عمر  مهی ب  یانحصار   یهاسرنخ  نیب  دهندیاجازه م
ساکه    یرانحصار یغ  یهاسرنخ  م  زین  ندگانینما  ریبه  کن  شوند،یفروخته  .  دی انتخاب 
در مورد   یکه رقابت کمتر   تیواقع  نیا  لیبه دل   یانحصار   یهاسرنخاست که    درکقابل

 دارند.   یشتر یب نهی وجود خواهد داشت، هز یاحتمال یتماس با مشتر 

با   برخورد  نکات   تولیدکننده  یها شرکت در  ثالث  شخص  با   ی سرنخ  که  دارد    د ی وجود 
 : د ی داشته باش   خاطر به 
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به بدهکار  یهاسرنخ  دیبا خر ▪ تبد  دیکن یم  شدن  خود، شروع  با  تنها  آن   لیکه 
 . دیخارج شو بدهی خود زیر دیناز  دیتوانیم خریداربه   هاسرنخ 

شرکت   کی  حی صح  یبررس  ی، ممکن است دانش الزم برا وارد تازه  کی   عنوانبه ▪
 . دی سرنخ را نداشته باش  تولیدکننده

نها ▪ در  است  ب  ییهاسرنخ  یبرا  تیممکن  د  شیکه  معرض  در  حد  قرار   دیاز 
 ارزشبیتماس    کیرا به    انآن  فرصت برقراری ارتباط با  و   دی بپرداز  نهی، هزاند گرفته

 .د یکن لیتبد

 حی عمر به روش صح   مه ی ب   ی ابی بازار 

شما    تیموفق   یبرا  " صرفهبهمقرون"عمر    مهیب   یابیبرنامه بازار  کی  ریزیطرح  ازآنجاکه
ب  فروش  با  اریبس  یگذار   هیسرما  و  عمر  مهیدر  است،  و    میمفاه  ،ها کیتاکت  دیمهم 

 . دی خود بگنجان یابیبازار یعمر را در استراتژ  مه ی ب یابیبازار یابزارها 

جذب  منجر به    تواندیرا که م  یا بالقوه  یهامحل  دیبا  ،یابیبرنامه بازار  کی  جادیهنگام ا
 . دیکن ادداشتیبالقوه شود،  انیمشتر

 از:   اندعبارت  ها مثال 

 ها خبرنامه ▪
 مشترک  هایگذاریسرمایه ▪
 نارها یسم ▪
 وبینارها  ▪
 خودتان   سایتوب ▪

  مه یسرنخ ب  دیتول  یهدفمند برا   حالدرعینمنعطف و    ی ابیبازار  یاستراتژ   کی   جادیبا ا
  د ی کار کن  یبا افراد  شهیهم  مؤثررابطه بلندمدت، به طور    کی  جادیضمن ا  دیتوانیعمر، م

 . هستند مندعالقه شما نیزدارند و به   از یکه به خدمات شما ن
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، دوست دارند و به آنها اعتماد دارند  شناسندیمکه    ی از کس  بیشتر تمایل دارندمردم  
 کی  یکند، سازمانده  جادیرابطه را ا  نیشما از قبل ا  ی ابیبازار  یکنند. اگر استراتژ   دیخر

 خواهد بود.   ترساده اری شما بس  یقرار فروش و بستن معامله برا

خود ادغام    ی اب یبازار   ی را در استراتژ   ها آن   دی توان ی موجود دارد که    ک یچند تاکت   نجا یدر ا 
 : د یکن 

 د یکن   جاد ی محتوا ا  ی ابی بازار   ن ی کمپ   ک ی

 ی هاسرنخ  جادیا  یبرا  اصلی  یها یاستراتژ از    ی کیمحتوا    یابیبازار  یاستراتژ 
  ک ی   جاد ی ا  دار،یخر  )پرسونای(  تی شخص  قراردادن عمر است. هدف    مه ی ب  فردمنحصربه

  غ ی تبل  یهدف شما، و نوشتن محتوا برا  یمتناسب با مشتر   شنهاد ی پ  کی صفحه فرود با  
 هستند.  هانی کمپ نیاز ا یهمه بخش شنهاد،یپ

کن  انتخاب  است  ممکن  منابع خود،  و  اهداف  به  کمپ   دیبسته  طرق    نی که  به  را  خود 
 .  دیکن برگزارمختلف 

 است:   ر ی به شرح ز   د یکن   ی ط   د ی که با   ی مراحل اصل 

جنس  دیکن  جادیا  داریخر  تیشخص   کی ▪ شامل  خصوصیات سن،    ت،ی که 
 باشد. یزندگ  یهاتیموقعو  یشناختتیجمع

  ی ( براCTAو دعوت به اقدام )  بندهی فر  اریبس  شنهادیپ  کی صفحه فرود با    کی ▪
 . د یکن جادی خود ا آلایده  یمشتر 

ارتقا دهد و به صفحه    ترفیع داده و   را   های شماشنهاد یکه پ  دی کن  جاد ی ا  ییمحتوا ▪
 دهد.  وندی پ تانفرود

 دار ی خر   )پرسونای(   تی شخص   قراردادن هدف  

و    (niches)  هاگوشه  دیخواهد بود. هرچه بتوان  مؤثرترشما متمرکزتر باشد،    نیاگر کمپ 
کل  تریبزرگ   ی ها گاهیجا بازار  از  کن  یرا  جدا  هدف    د،ی خود  با  است.    قراردادن بهتر 
با پ  دارانیخر و   د یبه دست خواه  یمتمرکزتر   یخود، دسترس  هایشنهادی خاص  آورد 
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  تان یهابرنامهتحت پوشش  بالقوه خود را    مشتریان  ی مؤثرتر بود به طور    دی قادر خواه
 . بگیرید

  ا ی  یتیجنس  ،یسن  ی ها گروه  دی کن  یعمر خود، سع  مهیب   یمحتوا  یابیدر ابتکارات بازار
خاص ده   یمناطق  قرار  هدف  ادیرا  ب  یهانیکمپاز    غات یتبل  نوع  نی.  عمر   مهیسرنخ 

 . کندیم، بهتر عمل دهند ینمرا هدف قرار  یکه مخاطبان خاص یعموم

مطالب شما در   د،ی کن نییرا تع تریدقیقهدف  دیاست که هرچه بتوان نیا ی دی نکته کل
  جه، ی. در نترودیمشما باالتر    شنهادیپ  لیو نرخ تبد  رد یگیمقرار    یشتر یب  د یمعرض د
را    یهدف   اناست. اگر مخاطب  یات ی شما ح  ن یکمپ   تیموفق   یبرا  ه یگام اول  نی ابرداشتن  

کن خ  دی انتخاب  باش  ی لیکه  ارائنگسترده  آنها  مناسب  شنهادیپ  ه د،  دشوارتر   اریبس  به 
 خواهد بود. 

 گان ی عمر را   مه یب   ی هاسرنخ 

  مه یسرنخ ب  دیتول  یبرا  ییها" وجود ندارد، اما راهگان ی به نام ناهار را  یز ی"چ  کهدرحالی
 وجود دارد. یمال نهیعمر بدون هز

 د ی کن  مشارکت ها ی رکتور ی دا و    ها ت یسا در فهرست  

  یی هاتی سا  ی هاستیلکه اطالعات شرکت شما در هر فهرست و    دیحاصل کن  نانی اطم
ا  روز به  دی کن  دای پ  دی توانیمکه   باشد.  کامل  در    بهبود  یبرا  ی گر ید  کی تکن  نیو  رتبه 

سا  کیارگان  صورت به  ی نترنتی ا  یجستجوها  ، Angie’s Listمانند    ییهاتی است. 
Yelp  ،Google My Business    وFacebook Business Pages   ًگان یرا  کامال  

 اند.شده لیکنندگان تبدمصرف یبرا نیآنال یهستند و به مقاصد اصل

 پرکنید   بادقت اطالعات را  

، و  Apple Mapsو    Googleدر    تلفنتانشماره  و    که نام شرکت، آدرس  دیمطمئن شو 
را که ارائه    هاییمشیخطنوشته شده است. تمام خدمات و    درستیبهشما    سایتوب

 دیخود، مطمئن شو  ی. هنگام بحث در مورد تفاوت خود با رقبادیفهرست کن  دی کنیم
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کل کلمات  توض  یدیکه  در  را  کا   حاتیهدفمند  و  کن   رکسب  اضافه  به    دیخود    SEOتا 
 د. ی کمک کن سایتتان

 ارجاعات پادشاه هستند

  ها روش  مؤثرتریناز    یکیدهان به دهان هنوز هم    یابیکه بازار  دیدانیمشما بدون شک  
  دی ، ممکن است ندانحالبااینشرکت شما است.    یبرا  گانیعمر را  مه یسرنخ ب  جادیا  یبرا

  آل ایده  ارجاعات بسیارنوع    نیا   گرفتن  یدر محله شما برا  گری با کارشناسان د  ی که همکار 
 است. 

که از طرف شما با دوستان و خانواده خود   دیخود بخواه  یفعل  انیاز مشتر  دیشما با
 یی هاتیساتا نظرات مثبت خود را در    د یکن  ق یخوشحال را تشو  انیصحبت کنند. مشتر

 ستیل  جاد ی ارسال کنند. پس از ا  Facebookو    Google My Business  ،Yelpمانند  
  بازدیدی که به هر    دیمطمئن شو   ان،ینظرات مشتر  افتیو در  هاسایتوب  ن یخود در ا

 . دینشان ده انیبه مشتر  یتا تعهد خود را به خدمات عال دی دهیمواکنش نشان 

 د ی را حفظ کن  ی اجتماع   ی هارسانه حضور در  

.  د ی شروع کن   یدر هر پلتفرم بزرگ رسانه اجتماع  یحساب کاربر   ک ی   جادیبا ا  د یشما با
پ  یستگی شا  دادننشان  یبرا به    ییوندها یخود،  تمام    سایتوبرا  و  خود  شرکت 

  هد شات   کی که    دی داشته باش  ادی . به  دیاضافه کن  با خود  مرتبط  التیو تحص  اتیتجرب
با افراد در    رتباطا  ی. شروع به برقرار دیریدر نظر بگ  زی ن  ایحرفه  (سروصورت )تصویر از  

کن  یگیهمسا ارتباط  دیخود  هر  از  ا  یو سپس  به  ارجاع    ،دی کنیم  آن  جاد ی که شروع 
 بگیرید. 

 منبع: 

ilife.tech  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 مشایی  الدین غیاث
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