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خالصه کتاب
پرسونای خریدار 

نویسنده: ادل روال

پیام اصلی این کتاب
ــدار  ــونای خری ــب پرس ــا در قال ــق آن ه ــناخت دقی ــتلزم ش ــی مس ــدار احتمال ــه خری ــروش ب ف
اســت. شــما بایــد بدانیــد کــه چــه چیزهایــی آنــان را بــرای خریــد برمی انگیزانــد، چــه چیزهایــی 

ــه می بیننــد.  ــه شــده توســط شــما را چگون ــد و محصــول ارائ ــاز دارن در یــک محصــول نی
ــه  ــی را ب ــای الزم در بازاریاب ــود، ابزاره ــی خ ــدار احتمال ــای خری ــردن ویژگی ه ــخص ک ــا مش ب
گونــه ای می چینیــد کــه آن هــا را بــه مشــتریانی کــه بیــش از همــه خواســتار محصــوالت شــما 

هســتند، بفروشــید.

هرچه را که الزم است درباره مشتریان خود بدانید، کشف کنید و یاد بگیرید.
آیــا شــما یــک وبــاگ را مدیریــت می کنیــد یــا یــک کاال بــرای فــروش داریــد؟ یــا شــاید شــما در 
یــک شــرکت بازاریابــی یــا فــروش مشــغول بــه کار هســتید؟ اگــر در هــر یــک از ایــن زمینه هــا 
فعالیــت می کنیــد )یــا هــر فعالیــت دیگــر مرتبــط بــا فــروش و بازاریابــی(، موفقیــت یا شکســت 

تعهــدات و برنامه هــای شــما بــه ارتباط تــان بــا مشــتری بســتگی دارد.
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اگــر پیام هایتــان بــرای مــردم جــذاب باشــد، افزایــش فــروش، به اشــتراک گذاری های گســترده 
و دنبــال کــردن طیــف وســیعی از مشــتریان را بــه دســت می آوریــد؛ ولــی اگــر پیامــی منتشــر 

کنیــد کــه بــا قــدرت جلــب توجــه نکنــد، شکســت خواهیــد خــورد. 
ــتری  ــه مش ــق آنچ ــردن دقی ــدا ک ــرای پی ــی ب ــا راه ــه آی ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــال ای ح
می خواهــد، وجــود دارد؟ خــب، بلــه قطعــاً وجــود دارد! در ایــن کتــاب می آموزیــد کــه چگونــه 

ــدار ایجــاد کنیــد.  ــا پرســونای خری یــک شــخصیت ی
شــخصیتی کــه روایت گــر کامــل ویژگی هــای خریــدار احتمالــی محصــول شــما باشــد و هر آنچــه آن ها 
می خواهنــد یــا نیــاز دارنــد یــا چیــزی را کــه هنــگام خریــد فکــر می کننــد، بــه شــما نشــان  دهــد. بــه 

طــور خاصــه، بــا ایــن شــناخت دیگــر هرگــز شــما آن دســته از خریــداران را از دســت نخواهیــد داد.

شناخت خریدار به شما کمک می کند آنچه را که می خواهد بخرد، فراهم کنید.
تصــور کنیــد کــه مبــل می فروشــید -مبلمان هــای بــزرگ، گــران قیمــت و دســت و پا گیر. حــال 
ــی و اجــاره ای در داخــل  ــان آپارتمان هــای کوچــک و نقل ــه صاحب اگــر ایــن محصــول خــود را ب
شــهر عرضــه کنیــد، فکــر می کنیــد چنــد تــا از آن هــا را بتوانیــد بفروشــید؟ احتمــاالً هیچ کــدام!
عــدم آشــنایی و شــناخت نیازهــای مشــتریان، یــک راه تضمین شــده بــرای شکســت و ســقوط 
اســت! بنابرایــن هنــگام ورود بــه بــازار جدیــد، انجــام تحقیقــات عمیــق بــرای درک و شــناخت 

خریــداران احتمالــی اهمیتــی حیاتــی دارد.
ایــن موضــوع بــه قــدری اهمیــت دارد کــه اگر بــه درســتی انجــام ندهید، محصــوالت باارزشــتان 
ــن  ــرای شــما، در پشــت ویتری ــی و ایجــاد درآمــد ب ــه جــای فروش هــای رویای ممکــن اســت ب

فروشــگاه ها خــاک بخــورد. 
در کمــال تعجــب، ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه بــرای Apple اتفــاق افتــاد، زمانــی کــه 

آیفــون G3 را در بــازار ژاپــن عرضــه نمــود. 
در ســال ۲۰۰۷، مصرف کننــدگان ژاپنــی ۵ میلیــون تلفــن همــراه خریدنــد. ســال بعــد، زمانــی 
ــار  ــه چه ــی فقــط ب ــا ۲۰۰،۰۰۰ دســتگاه، یعن ــرد، تنه ــه Apple تلفــن G3 خــود را معرفــی ک ک

درصــد از بــازار ژاپــن فروختنــد و بیشــتر آن نیــز کاربــران قبلــی Apple بودنــد. 
چــه چیــزی باعــث ایــن شکســت مفتضحانــه شــد؟ یــک پاســخ ســاده! مصرف کننــدگان ژاپنــی 
ــی را در تلفن هــای خــود مشــاهده  ــد و برنامه هــای تلویزیون ــرداری کنن ــادت داشــتند فیلم ب ع
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نماینــد و آیفــون G3 حتــی دوربیــن فیلمبــرداری هــم نداشــت! بــه همیــن ســادگی!
Apple نتوانســت درک کنــد کــه خریــداران در بــازار ژاپــن نیازهــای متفاوتــی نســبت بــه ایــاالت 

متحــده و اروپــا دارنــد و ضــررش را هــم متحمــل شــد.
بــرای آگاهــی از نیازهــای مشــتریان، بایــد بــه طــور مســتقیم از آن هــا ســوال کنیــد. برخــاف 
Apple، شــرکت لــوازم خانگــی ترکیــه ای Beko، قبــل از عرضــه ماشــین های لباسشــویی خــود 

در بــازار چیــن، مصاحبــه ای را بــا مشــتریان بالقــوه را انجــام داد.
در نتیجــه ایــن مصاحبه هــا، تیــم بازاریابــی Beko متوجــه شــد کــه بخــش عمــده ای از 
مصرف کننــدگان چینــی معتقدنــد »قــرار دادن لبــاس در معــرض آفتــاب )بــرای خشــک شــدن(، 

یــک شــاخص مهــم معنــوی اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود.«
بنابرایــن Beko ماشــین های لباسشــویی خــود را بــرای بــازار چیــن بــه نحــوی طراحــی کــرد کــه 
ــای  ــد، لباس ه ــازه ده ــتریان اج ــه مش ــود و ب ــف ش ــه راه متوق ــدن در نیم ــک ش ــه خش چرخ

خــود را در زیــر نــور آفتــاب خشــک کننــد.
ــویی  ــین های لباسش ــه ماش ــرا ک ــت، چ ــود را گرف ــش خ ــاداش کوش ــرکت پ ــن ش ــه ای صدالبت

ــی داشــتند! ــروش بســیار خوب Beko ف

مشخصات و ویژگی های خریدار به شما کمک می کند، مشتری خود را واقعا بشناسید.
دفعــه بعــد کــه در ســوپرمارکت هســتید، نگاهــی بــه اطــراف خــود بیندازیــد و ببینیــد کــه آیــا 
ــد، شناســایی  ــی محصــوالت اســتفاده می کنن ــرای ارزیاب ــه مشــتریان ب ــزی را ک ــد چی می توانی

نماییــد. مشــتریان مختلــف معیارهــای متفاوتــی دارنــد. 
بــه عنــوان مثــال، هنــگام انتخــاب تخم مــرغ، برخــی از مشــتریان بــه دنبــال تخم مــرغ باکیفیــت 
ــه  ــتند ک ــی هس ــم مرغ ــن تخ ــتار ارزان تری ــا خواس ــر تنه ــی دیگ ــه برخ ــی ک ــد، در حال می گردن

ــد. ــدا کنن ــد پی می توانن
ــر اســاس چــه  ــف ب ــه مشــتریان مختل ــد ک ــد بدانی ــده تخــم مــرغ هســتید، بای ــر تولیدکنن اگ
ویژگی هــا و مشــخصاتی تصمیــم می گیرنــد تــا بــر ایــن اســاس، نیازهــای آنهــا را بــرآورده کــرده 

و پیام هــا و تبلیغاتــی بــرای محصــول ایجــاد کننــد کــه مــورد پســند مشــتریان باشــد.
ــای  ــی از تیپ ه ــرح دقیق ــازید و ش ــدار را بس ــونای خری ــد پرس ــوارد، بای ــن م ــف ای ــرای کش ب
مختلــف خریــداران احتمالــی و بالقــوه داشــته باشــید. مشــخصات خریــدار، نیازهــا و مشــکات 
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آنــان را فهرســت کنیــد، الگوهــای تفکــر آنهــا را شناســایی نماییــد و مشــخص کنیــد کــه بــه چــه 
نــوع محصوالتــی عاقــه دارنــد.

بــه تولیدکننــدگان تخــم مــرغ بازگردیــم: اگــر آن هــا بداننــد کــدام مشــتری تخــم مــرغ ارگانیــک 
می خواهــد و کدام یــک، تخــم مــرغ ارزان قیمــت و نیــز چــه انگیــزه ای ایــن ترجیحــات و 
ــرای همــه مشــتریان،  ــام ب ــک پی ــه جــای پخــش ی ــد ب ــد، می توانن اولویت هــا را ایجــاد می کن

ــد.  ــرای آن مشــتری بخصــوص ارســال کنن ــام مناســب را ب پی
غالبــاً، شــناخت پرســونای خریــدار، نکاتــی دربــاره عــادات خریــد وی بــه شــما می گویــد کــه هرگــز 

نمی دانســتید. بــرای درک کامــل چگونگــی ایــن عملکــرد، ایــن مثــال واقعــی را در نظــر بگیریــد:
از رجیــس مکنــا، بازاریــاب مشــهور خواســته شــد تــا بــرای مشــتریان ماشین حســاب جیبــی، 
پرســونای خریــدار ایجــاد کنــد. پــس از مشــاهده های فــراوان، او دریافــت کــه مشــتریان چگونه 

ماشــین حســاب خــود را از بیــن گزینه هــای متعــدد، انتخــاب می کننــد.
وی متوجــه شــد کــه وقتــی مشــتریان، مدل هــای مختلــف بــا وزن هــای متفــاوت را مقایســه 
تصــور  چــون  چــرا؟  می کردنــد!  انتخــاب  را  ســنگین تر  حســاب های  ماشــین  می کردنــد، 

می کردنــد هــر چــه ســنگین تر باشــد، باکیفیت تــر اســت!
مکنــا یافته هــای خــود را نــزد کارفرمــای خــود بــرد و بــه آنهــا پیشــنهاد داد برخــاف ایــن فــرض 
رایــج کــه ماشــین حســاب های کوچک تــر بهتــر هســتند، عمــل کننــد. بــه عبــارت دیگــر، آنهــا 
بایــد ماشــین حســاب های خــود را ســنگین تــر از رقبــای خــود تولیــد کننــد. ایــن امــر محقــق 

شــد و فــروش آن شــرکت بــه شــدت افزایــش یافــت.
امــا پرســونای خریــدار بــه راحتــی کشــف نمی شــود. شــناخت پرســونا بــه زمــان و هزینــه نیــاز 
دارد. بنابرایــن اگــر می خواهیــد ایــن کار را انجــام دهیــد، تمــام ســعی خــود را بکنیــد کــه آن را بــه 
درســتی انجــام دهیــد. نــکات زیــر بــه شــما نشــان می دهــد کــه چگونــه ایــن کار را انجــام دهیــد.

ذی نفعان مرّدد، می توانند به راحتی متقاعد شوند که پرسونای خریدار را پیاده سازی کنند.
مــردم اغلــب مــوارد شــناخته شــده را نســبت بــه ناشــناخته ها ترجیــح می دهنــد. ضمــن اینکــه 

معمــوالً آنهــا دوســت ندارنــد در خــارج از حــوزه آرامــش و آســایش خــود فعالیــت کننــد. 
بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه وقتــی می خواهیــد چیزهــای جدیــدی را در بخــش بازاریابــی 
ــورد  ــئله در م ــن مس ــوید. ای ــه می ش ــان مواج ــت ذی نفع ــا مقاوم ــاالً ب ــد، احتم ــان کنی امتح
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ســاختن پرســونای خریــدار بــرای محصــول شــما نیــز بــه همــان انــدازه صــادق اســت.
ذی نفعــان داخلــی ماننــد مدیریــت و ســهامداران، هــر یــک دالیــل خاص خــود را بــرای رد صاحیت 
شــخصیت و پرســونای خریــدار دارنــد. برخــی فکــر می کننــد کــه ایــن پــروژه زمان بــر اســت و منابــع 

ســرمایه گذاری شــده بــرای شناســایی ایــن تیپ هــای شــخصیتی هرگــز جبــران نمی شــود.
برخــی دیگــر اســتدالل می کننــد کــه از قبــل مشــتریان خــود را می شناســند، پــس چــرا بایــد 

بــرای تأییــد چیــزی کــه از قبــل می داننــد، پــول خــرج کننــد؟
خوشــبختانه، متقاعــد کــردن شــک و تردیدهــا بــرای ایجــاد فراینــد شــناخت پرســونای خریــدار 

چنــدان ســخت نیســت، اگــر و تنهــا اگــر اســتدالل درســتی داشــته باشــید.
برای شــروع کار، نخســت، جلســه ای را با ســهامداران قانع نشــده تنظیم کنید. در طول مصاحبه 

از آن هــا بخواهیــد وانمــود کنند که مشــتری هســتند و شــما ســواالتی از آن ها می پرســید.
ماننــد: »چــه زمانــی متوجــه شــدید کــه بــه ایــن نــوع محصولــی کــه مــا ارائــه می دهیــم ، نیــاز 
داریــد؟« یــا »محصــوالت رقابتــی مــا را چگونــه ارزیابــی کردیــد؟« و یــا حتــی بپرســید کــه »چــرا 

مــا را از میــان رقبایمــان انتخــاب کردیــد؟«
ــان  ــی در بحث هایش ــکاف ها و خاءهای ــال ش ــه دنب ــد، ب ــخ می دهن ــا پاس ــه آنه ــور ک همان ط
باشــید. بــه احتمــال زیــاد آن هــا چیــزی ماننــد »مــا محصــول شــما را انتخــاب کردیــم، چــون 
بهتریــن محصــول در بــازار اســت« می گوینــد یــا این گونــه پاســخ می دهنــد کــه »ایــن محصــول، 

بهتریــن ویژگی هــا را بــا بهتریــن قیمــت دارد.« 
وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، بــازی را متوقــف کنیــد و بپرســید »اگــر ایــن درســت بــود، یعنــی اگــر 
ــر از  ــد موفق ت ــا نبای ــس آی ــم، پ ــه می کردی ــن قیمــت ارائ ــا بهتری ــن ویژگی هــا را ب ــاً بهتری واقع
رقبایمــان باشــیم؟ امــا متاســفانه نیســتیم )بــه همیــن دلیــل مــا در وهلــه اول ایــن تمریــن را 

انجــام می دهیــم(، بنابرایــن شــاید شــما تحلیــل درســتی نداریــد!«
بــا ایــن مصاحبه هــا و بازی هــا مشــخص خواهــد شــد کــه ذی نفعــان واقعــاً چقــدر از مشــتریان 
ــه شــناخت پرســونای  ــاز ب ــرای احســاس نی ــد. متقاعــد کــردن آنهــا ب و محصــوالت اطــاع دارن

خریــدار کار ســختی نیســت.

از یک پایگاه  داده داخلی یا خارجی برای رسیدن به مشتریان هدف خود استفاده کنید.
پــس از قانع کــردن ذی نفعــان داخلــی، بایــد پرســونای خریــدار را کشــف کنیــد. ایــن کار بــا تنظیــم 
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مصاحبــه بــا مشــتریان بالقــوه آغــاز می شــود. امــا چگونــه بایــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد؟
اول، شما باید مشتریان خود را پیدا کنید و این کار به کمک تیم فروش شما نیاز دارد.

اگرچــه مصاحبه هــا و تجزیــه و تحلیل هــا توســط بخــش بازاریابــی انجــام خواهــد شــد، ولــی 
ــورد مشــتریان  ــه در م ــاً کســانی هســتند ک ــروش شــما هســتند، غالب ــم ف ــه در تی ــرادی ک اف

بالقــوه شــما اطاعــات خــوب و کافــی دارنــد. 
آنهــا بانــک اطاعاتــی تمــام افــرادی را کــه محصوالتتــان را خریــده یــا حداقــل دربــاره آنهــا ســوال 
ــگاه  ــن پای ــد. در ای ــا رقیــب شــما همــراه شــده باشــند( دارن ــت ب ــر در نهای ــی اگ ــد )حت کرده ان
داده، افــراد بســیاری را پیــدا می کنیــد کــه کاندیــدای کامــاً مناســبی بــرای مصاحبــه هســتند.
پــس بانــک اطاعاتــی بخــش فــروش مفیــد خواهــد بــود، امــا احتمــاالً نیــاز خواهیــد داشــت کــه 
مصاحبه شــوندگانی را نیــز از منابــع خارجــی پیــدا کنیــد. این احســاس نیاز بــه دو دلیــل رخ می دهد:
ــگاه داده بخــش فــروش خــود حســاب کنیــد، چــرا  نخســت اینکــه لزومــاً نمی توانیــد روی پای
کــه برخــی از اطاعــات ممکــن اســت اشــتباه یــا ناقــص باشــد. بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت 
اطاعــات ایــن بخــش حــاوی آدرس هــای ایمیــل نادرســت، شــماره تلفن هــای منتقــل شــده یــا 

غیرمعتبــر باشــد.
ــه شــما  ــد ب ــی می توانن ــق کیف ــد آژانس هــای تحقی ــع خارجــی، مانن ــه مناب ــن ک ــل دوم ای دلی
کمــک کننــد تــا نــه تنهــا بــه افــراد مناســب دسترســی داشــته باشــید، بلکــه افــرادی را درگیــر 

کنیــد کــه هیــچ تجربــه قبلــی بــا شــرکت و یــا محصــوالت شــما ندارنــد. 
دریافــت بازخــورد از ایــن افــراد می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا دامنــه گســترده تری از افــراد 

و تیپ هــای شــخصیتی را مــورد بررســی قــرار دهیــد.
یــک نکتــه مهــم در اینجــا قابــل ذکــر اســت؛ اگــر کســب و کار شــما B2B اســت، یعنــی محصول 
ــه   ــر ارائ ــای دیگ ــب و کاره ــه کس ــه ب ــید، بلک ــراد نمی فروش ــه اف ــود را ب ــت( خ ــا خدم )کاال ی
می دهیــد، در ایــن حالــت بایــد چــه کنیــد؟ در ایــن حالــت چــه کســی تیــپ پرســونای خریــدار 

شــما را شــامل می شــود؟ 
ــد:  ــر ســر و کار داری ــا دو نف ــروش ب ــد ف ــد، در فراین ــک کســب و کار B2B کار می کنی ــر در ی اگ
ــد و شــخص زیردســت  ــاال دســت کــه معامــات را امضــا می کن ــا شــخص ب ــده  ی تصمیم گیرن

ــد. ــام می ده ــات را انج ــام تحقیق ــه تم ــاز ک ــا تصمیم س ی
البتــه ایــن تصمیم ســاز اســت کــه همــه کارهــا را بــرای تعییــن مشــخصات مــورد نیــاز کســب 
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و کارشــان انجــام می دهــد. ایــن شــخص بــه عنــوان فــردی کــه بــه خوبــی بــا تأمین کننــدگان 
و مراحــل خریــد آنهــا آشــنا اســت، کســی اســت کــه نظــرات او بیشــتر از همــه اهمیــت دارد.

یافتن پاسخ های مفید مستلزم پرسیدن سواالت مناسب و خوب گوش دادن است.
نکتــه اصلــی در یادگیــری نــکات الزم از مصاحبــه شــوندگان ایــن اســت کــه زمــان بیشــتری را بــه 
گــوش فــرا دادن بــه آن هــا و زمــان کمتــری را بــه صحبت هــای خــود اختصــاص دهیــد. ســوال 

خــود را بپرســید و ســپس صرفــاً شــنونده باشــید.
در مصاحبــه بــا خریــدار، تنهــا ســوالی کــه بایــد بــر آن متمرکــز شــوید و قبــل از همــه بــه آن فکــر 

کنیــد، اولیــن ســوالی )و احتمــاالً اصلی تریــن ســوالی( اســت کــه می پرســید. 
اولیــن ســوال شــما اصــوالً بایــد در مــورد اولیــن بــاری باشــد کــه مصاحبه شــونده متوجــه شــد 
بــا مشــکلی روبــرو شــده اســت و ایــن مســئله او را بــه ایــن ســو پیــش بــرده کــه بــه دنبــال یــک 

محصــول جدیــد باشــد.

نکته کاربردی و عملی
از قبل برای مصاحبه آماده شوید.

اگــر می خواهیــد از مصاحبــه بــا خریــدار خــود بیشــترین بهــره را ببریــد، بایــد آمــاده 
باشــید. مشــخصات لینکدیــن مصاحبه شــونده خــود را بررســی کنیــد تــا دربــاره وی 

و ســوابقش بدانیــد. 
از تیــم فــروش خــود بخواهیــد اطاعــات بیشــتری در مــورد وی بــه شــما بدهــد: آیــا 
تیــم فــروش قبــاً بــا ایــن شــخص برخــورد داشــته اند؟ و رابطــه او بــا مشــاغلی کــه 

می خواهیــد بــه آن هــا بفروشــید، چیســت؟

ــه  ــه متوج ــد ک ــی بگویی ــاره صبح ــید: »درب ــوال را بپرس ــن س ــد ای ــال، می توانی ــوان مث ــه عن ب
ــد؟ چــه شــد؟« ــاز داری ــی نی ــی ایمیل ــرای بازاریاب ــدی ب ــه محصــول جدی شــدید ب

پاســخ مصاحبه شــونده شــما احتمــاالً کل ماجــرا نخواهــد بــود. او ممکــن اســت ســاده ترین پاســخ 
را بــه شــما بدهــد، ولــی کمــی تحقیــق و جســتجو می توانــد کمــک کنــد تــا درک بهتــری از وضعیت 

پیــدا کنیــد. بــا ایــن حــال، بــرای پرســیدن ایــن ســواالت، بایــد بــه نحــوه پاســخ وی گــوش دهید.
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ــم. او ممکــن اســت  ــه ســوال فرضــی خــود را در نظــر بگیری ــد پاســخ مصاحبه شــونده ب بیایی
پاســخ دهــد کــه انگیــزه خــود را یافتــن ســرویس جدیــد بازاریابــی از طریــق ایمیــل می دانــد، 
ــرمایه گذاری را  ــازده س ــه ب ــته ک ــاز داش ــد و نی ــر باش ــش موثرت ــته فعالیت های ــرا می خواس زی

ــرای اســتراتژی بازاریابــی بســنجد. ب
دقــت کنیــد کــه مصاحبه شــونده در اینجــا، دربــاره منافــع محصــول صحبــت کــرد، امــا در واقــع 

بــه ســوال شــما پاســخ نــداد. 
ــما  ــال محصــول ش ــه دنب ــه او ب ــده  اســت ک ــزی باعــث ش ــد چــه چی ــد بدانی شــما می خواهی

ــد. ــف کنی ــد، کش ــاً می خواه ــدار واقع ــه خری ــه را ک ــد آنچ ــا بتوانی ــردد ت بگ
ــه  ــل، وقتــی ســواالت خــود را مــی پرســید، از کلمــات کلیــدی مصاحب ــن دالی ــن ای ــرای یافت ب

ــد. شــونده اســتفاده کنی
بــه عنــوان مثــال مــی توانیــد بگوییــد: »بیاییــد یــک لحظــه عقــب برویــم. شــما اشــاره کردیــد 
کــه نیــاز بــه ســنجش میــزان بازگشــت ســرمایه و اثربخشــی داریــد. چــه چیــزی ایــن موضــوع 

را در اولویــت کاری شــما قــرار داد؟«
ایــن ســوال بایــد شــما را بــه یــک پاســخ مســتقیم تر و اساســی تر برســاند کــه چــرا خریــدار در 

وهلــه اول شــروع بــه جســتجوی محصــول کــرده اســت.

دیدگاه خریداران خود را برای کشف نیازها و نحوه تأمین آن ها تجزیه و تحلیل کنید.
یــک ضرب المثــل قدیمــی مصــری وجــود دارد کــه می گویــد: »آیــا شــما ایــن افــراد را می شناســی؟ 
بلــه! شــما بــا آن هــا قاطــی شــد ه اید؟ نــه! پــس آن هــا را نمی شناســید!« ایــن ضــرب  المثــل بــرای 

خریــداران هــم صــادق اســت. اگــر بــا آن هــا صحبــت نکنیــد، نمی توانیــد آن ها را بشناســید. 
بــرای درک رفتــار خریــداران، بایــد بــا آنهــا صحبــت کنیــد و پنــج حلقــه بینــش خریــد را کشــف 
کنیــد. بــا انجــام ایــن کار، همــه چیزهایــی کــه بایــد دربــاره تصمیمــات خریــداران خــود بدانیــد، 

ــد. ــه دســت می آوری ب
اولیــن حلقــه، مزیــت رقابتــی اســت. شــما می خواهیــد دریابید کــه چرا بعضــی از خریــداران تصمیم 
گرفتنــد بــه دنبــال محصــول باشــند و چــرا دیگــران از وضعیــت موجــود راضــی هســتند! چارچــوب 

ایــن مزیــت را می توانیــد از طریــق انــواع ســواالتی کــه در بخش هــای قبــل بیــان کردیــم، بیابیــد.
حلقــه دوم عوامــل موفقیــت اســت: نتایجــی کــه خریــدار شــما انتظــار دارد بــا خریــد محصــول 



9

شــما بدســت آورد. آیــا او بــه دنبــال کارایــی بیشــتر یــا کاهــش هزینــه یــا چیــز دیگــری اســت؟
حلقــه ســوم موانــع ادراکــی اســت. در اینجــا، شــما می خواهیــد هــر دلیلــی را کــه ممکــن اســت 
خریــدار در نظــر داشــته باشــد تــا محصــول شــما بهتریــن در نــوع خــود تصــور نکنــد و نیــز ســایر 
نگرانی هــای او را شناســایی کنیــد. بــه عنــوان مثــال، خریــدار احتمالــی شــما ممکــن اســت نگــران 
حفــظ حریــم خصوصــی مشــتریانش باشــد یــا شــاید شــرکت شــما را غیرقابــل اعتمــاد تلقــی کنــد.
ــد کــه چــه کســی و  ــاد بگیری ــد ی ــدار اســت. شــما می خواهی ــه بعــدی حلقــه ســفر خری مرحل
ــد  ــه گزینه هایــش را در رون ــر قــرار می دهــد و او چگون ــدار شــما را تحــت تأثی چــه چیــزی خری

ــد.  ــی می کن ــود ارزیاب ــاب خ انتخ
ــال، اگــر شــما یــک کســب و کار B2B هســتید، ممکــن اســت متوجــه شــوید  ــوان مث ــه عن ب
ــن  ــد. ای ــت می کن ــد دخال ــزرگ خری ــم ب ــی شــما در هــر تصمی ــدار احتمال ــه مدیرعامــل خری ک
اطاعــات مــی توانــد بــه شــما در جهت دهــی بــه نحــوه توزیــع بودجــه بازاریابــی کمــک کنــد.
حلقــه نهایــی معیارهــای تصمیم گیــری اســت کــه جنبه هــای مهــم محصــول ایــده آل خریــدار 

بالقــوه شــما و همچنیــن انتظــارات وی را مشــخص می کنــد. 
شــما می خواهیــد مــواردی را از ایــن دســت را بدانیــد کــه آیــا خریــدار بــه دنبــال یــک محصــول 

»آســان بــرای اســتفاده« اســت یــا »جامع تریــن محصــول ممکــن«.
هنگامــی کــه پاســخ ایــن ســواالت را شناســایی کردیــد، می توانیــد شــخصیت دقیــق خریــدار 

احتمالــی خــود را کشــف کنیــد.

اطالعات به دست آمده از مصاحبه ها را برای تعیین برنامه های عملی، سازماندهی کنید.
بعــد از جمــع آوری اطاعــات، کار بعــدی بــرای رســیدن بــه پرســونای خریــدار چیســت؟ اکنــون 
زمــان تحلیــل دقیــق اســت. بــه یــاد داشــته باشــید: شــما تنهــا بــه دنبــال اطاعاتــی نیســتید 

کــه آنچــه را کــه قبــاً بــاور داشــتید، تاییــد  کنــد. 
شــما می خواهیــد تــا حــد ممکــن بتوانیــد آنچــه را کــه خریــدار واقعــاً نیــاز دارد، کشــف کنیــد. 

خــب از کجــا شــروع می کنیــد؟
تمــام اطاعــات مصاحبه هــای خــود را در یــک روایــت داســتانی واحــد بــرای هــر حلقــه ترکیــب 
کنیــد. یعنــی اگــر بــا 20 خریــدار مصاحبــه کرده ایــد، نمی خواهیــد 20 نتیجــه متفــاوت داشــته 

باشــید، بلکــه می خواهیــد کشــفیات خــود را در یــک بیــان و روایــت واحــد تجمیــع کنیــد.
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البتــه، ایــن بــدان معنــی نیســت کــه همــه اطاعــات خــود را بــا هم ترکیــب کنید. شــما هنــوز هم 
بایــد اطاعــات بــه دســت آمــده را در هــر پنــج حلقــه مربــوط به بینــش خریــدار تقســیم نمایید.

اطاعــات مربــوط بــه هــر حلقــه را روی برگــه کاغــذ خــودش جــدا کنید. در هــر صفحه، یــک نقل قول 
بــه یــاد ماندنــی پیــدا کنیــد، مشــخص نماییــد چــه کســی آن را گفتــه اســت و ســپس یــک عنــوان 

واضــح اضافــه کنیــد تــا آنچــه را کــه نقل قــول ذکــر شــده بــدان اشــاره دارد، برجســته نماییــد.
بــه عنــوان مثــال، هنــگام نوشــتن حلقــه معیارهــای تصمیم گیــری، ممکــن اســت ایــن نقــل قــول 
جالــب از یــک خریــدار احتمالــی را شــنیده باشــید: »مــن نمی خواهــم بــرای ایجــاد یــک محصــول 
اختصاصــی و ویــژه بــرای خــودم پــول هــدر بدهــم. در عــوض، چیــزی را می خواهــم کــه از قبــل 

وجــود داشــته باشــد، امــا بتوانــد بــه راحتــی همــه نیازهــای تجــاری مــرا پوشــش دهــد.«
در ســتون بعــدی، منبــع ایــن نقــل قــول را بنویســید: »تونــی، رئیــس بازاریابــی« و در ســتون 
بعــدی، یــک عنــوان بــرای ایــن نقــل قــول بنویســید تــا بتوانیــد معنــی آن را بــه راحتــی درک 

کنیــد. در ایــن حالــت، شــما ممکــن اســت عبــارت »ســهولت اســتفاده« را بــه کار بریــد.
پــس از اتمــام ایــن تمریــن بــرای هــر یــک از پنــج حلقــه، پاســخ کلیــه ســواالت مصاحبــه خــود 
ــه  ــود را ب ــدار خ ــونای خری ــی پرس ــره اصل ــد جوه ــخ ها، می توانی ــن پاس ــا ای ــد. ب ــب کنی را مرت

صــورت خاصــه کشــف کنیــد.

بر اساس پرسونای خریدار، پیامی ایجاد کنید که به وی آنچه را که می خواهد بشود، بگوید.
ــا  ــا »محصــول م ــم« ی ــن محصــول را داری ــا ارزان تری ــا »م ــم« ی ــن محصــول را داری ــا بهتری »م

باعــث صرفه جویــی در هزینه هــای شــما خواهــد شــد.« 
ــاد شــما  ــه احتمــال زی ــد؟ ب ــد کنی ــد کــه خری ــزه می دهن ــه شــما انگی ــوع پیام هــا ب ــن ن ــا ای آی
ــاره شــما و نگرانی هــای منحصــر  کامــا آن هــا را نادیــده می گیریــد، چــرا کــه ایــن پیام هــا درب

ــد. ــت نمی کنن ــان صحب ــه فردت ب
بــا نتایــج مصاحبه هــای خــود، اکنــون می توانیــد نگرانی هــای اصلــی و منحصــر بــه فــرد 

ــد. ــرف کنی ــود را برط ــداران خ خری
در طــول مصاحبه تــان بــا خریــداران، آنــان بــه شــما نشــان دادنــد کــه چــه چیــزی الهام بخــش 
آنــان بــرای جســتجوی محصــول بــوده اســت، موانعــی کــه می تواننــد مانــع از انتخــاب محصــول 

شــما شــوند و در نهایــت ویژگی هایــی کــه نشــانه آن را در محصــول شــما یافته انــد.
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بــه طــور خاصــه، شــما شــرح کامــل پرســونای خریــدار خــود را شــامل هــر بینــش قابــل تصــور 
در مــورد عــادات خریــد آنهــا خواهیــد داشــت.

امــا هنگامــی کــه دانســتید خریــداران احتمالــی شــما بــه چــه چیــزی احتیــاج دارنــد، بایــد آنچــه 
را کــه می خواهنــد بشــنوند، بــه آنچــه شــما می گوییــد، ارتبــاط دهیــد.

یــک مســیر خــوب بــرای شــروع ایــن اســت کــه تمــام قابلیت هــای محصــول خــود را فهرســت 
ــد. ــدی کنی ــان را براســاس »فهرســت قابلیت هــا« اولویت بن ــد و امتیازات ت کنی

ــش  ــرای فهرســت بندی بین ــان ب ــورد خریداران ت ــی خــود در م ــل قبل ــه و تحلی ســپس، از تجزی
خریــد در فهرســت »انتظــارات خریــدار« اســتفاده کنیــد.

ایــن دو فهرســت را کنــار هــم قــرار دهیــد و بــه دنبــال محــل تاقــی آنهــا باشــید، یعنــی جایــی 
ــرآورده می کنــد. کــه توانایی هایتــان، انتظــارات خریــدار را ب

ــت  ــما اس ــول ش ــده محص ــخصه های تعیین کنن ــی از مش ــر »دوام« یک ــال ، اگ ــوان مث ــه عن ب
ــا هــم  ــا را ب ــد اینه ــه دوام داشــته باشــد، بای ــی را می خواهــد ک ــدار محصول ــن خری و همچنی

ــد. مطابقــت دهی
در مــورد هــر یــک از ایــن مــوارد جملــه ای بنویســید، مــواردی ماننــد: »مــا انعطاف پذیــر هســتیم 
و می توانیــم محصــول خــود را بــا نیازهــای شــخصی شــما تطبیــق دهیــم.« بــه ایــن ترتیــب، 
تیم هــای خــاق، بازاریابــی و فروشــتان می داننــد کــه کــدام پیــام را بــرای انتقــال نیــاز دارنــد.

بــا ایــن قطعــه پایانــی از پــازل، شــما می توانیــد در نهایــت شــخصیت یــا پرســونای خریــدار را 
ــه  ــان ب ــد. مطمئــن شــوید کــه محصول ت ــای واقعــی اعمــال کنی ــد و آن را در دنی انتخــاب کنی
مشــتریان درســت فروختــه می شــود، یعنــی آن افــرادی کــه دقیقــاً بــه دنبــال چیــزی کــه ارائــه 

ــتند. ــد، هس می دهی

هــر دوشــنبه، خالصــه یکــی از پرفروش ترین 
ــه صــورت  کتاب هــای فروشــگاه آمــازون را ب

رایــگان در وب ســایت مــا مطالعــه کنیــد.


