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 گام برای معرفی 5اصول و  |بازاریابی آسانسوری 
توجه  هایی را برای جلبی کسانی که در بازار صاحب کسب و کار هستند، باید تکنیک یا تکنیکهمه

« سانسوریبازاریابی آ»های بسیار کاربردی، تکنیک مشتری بدانند تا به فروششان رونق دهند. یکی از

 .پردازیمنام دارد، که در این مقاله به معرفی و اهمیت آن می« فروش آسانسوری»یا 

تان اید که برای معرفی محصولدر دنیای کار حتما برای شما هم پیش آمده که در موقعیتی قرار گرفته

اید، که در این وقت کم باید به بهترین نحو و به داشته دقیقه ۱ثانیه یا  ۰۳زمان بسیار کمی، در حد 

 .صورت اصولی، محصولتان را به مشتری معرفی کنید

معموال اگر از قبل به این موضوع فکر نکرده باشید و با روش بازاریابی آسانسوری آشنا نباشید، هول 

محصولتان است، آن را به مشتری تجربه بودن، به طور کامل و آنطور که درخور شده و یا در اثر بی

 .دهیدهای زیادی را به این صورت از دست میکنید تا متقاعد به خرید آن شود و مشتریمعرفی نمی

 

 معرفی روش بازاریابی آسانسوری
این روش، همان طور که از اسمش پیداست، از این قرار است که اگر شما مثالً در آسانسور به یک 

ی پیاده شدن این شخص از آسانسور وقت گذار بزرگ برخورده و فقط به اندازهسرمایهکارآفرین یا 

انید از کنید داشته باشید، بتوبرای متقاعد کردن او در مورد کسب و کارتان یا محصولی که تولید می

 .ای، نهایت استفاده را ببریداین فرصت چند ثانیه

مفید باشد و هم تاثیرگذار و متقاعد کننده؟ از چه  برید تا هم مختصر وچه جمالتی را به کار می

 ان چیست؟تی گفتگو ترغیب کنید؟ اولویتتان را به ادامهکنید تا طرف صحبتاصولی استفاده می

 یگراند برای را آن بخواهید اینکه از قبل کنید، مشخص خود برای را هدفتان باید شما همه از اول_ ۱

گیرید و اگر این نتیجه بتواند همانطور که شما ای از کارتان مینتیجهاگر شما بدانید چه . بدهید شرح

اید و در کند، دیگران را هم به هیجان بیاورد؛ یعنی کارتان را به خوبی انجام دادهرا هیجان زده می

 .دشواین صورت مشتری، مشتاق توضیح بیشتر شما در مورد روند رسیدن به این نتیجه می

افه و های اضها وقت زیادی برای توضیحاثیرگذار صحبت کنید؛ امروزه انسانمختصر و مفید و ت_۲

عذر  ها را جلب کنید، خیلی زودکنند و اگر شما نتوانید با کلمات اول نظر آنخسته کننده صرف نمی

 .برید، توجه کنیدخواهند، پس به اینکه چه کلماتی را به کار میشما را می

ولید و رشد محصول یا شرکتی کنید که خودتان عمیقاً به کاربردی وقت و انرژی خود را صرف ت_۰

بودن و تاثیرگذاری آن ایمان دارید؛ زیرا فقط در این صورت است که موقع معرفی و ارائه آن 

 .توانید به طور واقعی شور و اشتیاق داشته باشید و نهایت تالشتان را بکنیدمحصول، می
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شود، تان می، باعث به وجود آمدن یک نوع کنجکاوی در طرف مقابلداشتن شور و هیجان در رفتارتان

 .تا آن چیزی را که شما برایش این همه اشتیاق دارید را ببیند و در موردش از شما بشنود

 
ا به توان یک شیوه ری افراد نمیکنید، بسیار مهم است؛ برای همهاینکه با چه کسی صحبت می_۴

ها با جدیت و پشتکار! کسی را که شوند و بعضیی و خنده جذب میکار برد. بعضی افراد با شوخ

 .خواهید با او در مورد کسب و کارتان صحبت کنید را،خوب بشناسیدمی

 
های موضوعتان احاطه داشته باشید تا در صورتی که از شما سوالی پرسیدند، بتوانید به تمام جنبه_۵

 .مورد کارتان ایجاد نکنید ای درها شبههبه راحتی جواب دهید و برای آن

 
 تاثیر در تواندمی اول، هایثانیه همان در شما ظاهر پوشید بسیار مهم است؛ لباسی که می_۶

 .زیادی داشته باشد نقش شما گذاری

 
تا جایی که امکان دارد، از اصطالحات فنی و تخصصی استفاده نکنید! این را در نظر داشته باشید _۷

کنند و حتی بعضی از مشتریان، از دانش تخصصی باالیی گذاری میسرمایهکه اغلب کسانی که 

 .ها قابل درک باشد، تشریح کنیدبرخوردار نیستند! شما باید مطالب را به صورتی که برای آن

 
ی شما شود و از طرف مقابلتان را وارد بحث کنید؛ طوری که مخاطب درگیر موضوع یا ایده_ ۸

، البته در صورتی این کار را انجام بدهید که وقت داشته باشید، نه در مصاحبت با شما لذت ببرد

 .ی وقتتان برایتان حکم طال را داردهایی که ثانیه به ثانیهزمان

 
تان اختصاص دهید؛ بهترین راه این است که روبروی هایی را به تمرین کردن سخنرانیحتماً زمان_ ۹

ش اجرا کنید تان را برایدارید، مقابل او بنشینید و سخنرانی آینه بایستید و یا اگر کسی را در دسترس

 .رودشما هم باال می نفس به اعتماد تا عیب و ایرادهایتان را بگیرد. با تمرین مداوم،

 
۱۳ language Body _ ،چون امروزه ثابت شده که زبان یا زبان بدن خودتان را تقویت کنید

بدن و حرکات و رفتار شما در عکس العمل دیگران تاثیر زیادی دارد و در موارد زیادی باعث جلب 

 .شودنظر دیگران به سمت شما می
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 ! هنگام بازاریابی آسانسوری، این موارد را انجام نده
 زمان کمی دارید درست است، اما سعی کنید  اول از همه سعی کنید سریع صحبت نکنید؛ این که

 . تان مضطرب نشودشمرده و با آرامش حرف بزنید تا مخاطب

 اما ی عادیاخم نکنید و لبخند بیش از حد هم نزنید؛ تعادل را رعایت کنید و سعی کنید یک چهره ،

 .با نشاط و سرحال از خودتان نمایش دهید

 شودار نبرید، این کار باعث غریبگی مخاطبتان با شما میجمالت نامفهوم یا غیر قابل فهم را به ک. 

  تحت هیچ شرایطی اعتماد به نفستان را از دست ندهید و خودتان را دست کم نگیرید، این کار باعث

 .تان شما را جدی نگیردشود تا مخاطبمی

 یزد به هم برتان پراکنده و از این شاخه به آن شاخه صحبت نکنید؛ اجازه ندهید نظم ذهنی مخاطب

های شما کالفه شود و همین فرصت کوتاه برای بازاریابی آسانسوری را هم و از گوش دادن به حرف

 .از دست بدهید
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 گام به گام معرفی
در یک جمله، این که چه کسی هستید و چه تحصیالتی دارید را ارائه  : کنید معرفی را خودتان-1 

ساله،  ۲6توانید بگویید من مجید کریمی هستم، دهید و از اضافه گویی بپرهیزید؛ به عنوان مثال: می

 ! دارای مدرک لیسانس حسابداری

 
دهید یا میدر یک یا دو جمله، در مورد کاری که انجام : دهیدمی انجام کاری چه بگویید-2 

 .تان به شما محول شده است، صحبت کنیدماموریتی که از طرف شرکت یا گروه

 
ها محصول ارائه بدهید را توصیف خواهید به آنمخاطبانی که شما می: شما مخاطب هایمشتری-3

 کنید؛ یعنی توضیح دهد که چرا محصول شما برای مخاطب، مورد نیاز و ارزشمند است؟

 
کند؟ یعنی چه چیزی شما را از کسب و کارهای دیگر متمایز می: دیگران از شما تمایز وجه-4

 .باشدتان را متقاعد کنید که سرمایه گذاری روی کسب و کار شما، سود آور میمخاطب

 
این که شما در آخر به نتیجه ی مطلوبی برسید، برای مخاطب : چیست کارتان و کسب نتیجه-5 

 کند! پس شما باید صادقانهگذارد فکر میای که در اختیار شما میسرمایهخیلی مهم است؛ چون به 

 .شود، توضیح دهیدی کسب و کارتان و یا محصولی که در آخر تولید میو با مهارت در مورد نتیجه

تمرین کردن، به تسلط شما بر روی این روش بسیار موثر است. شما به عنوان کسی که صاحب یک 

دهد ایمان دارد، باید تسلط کافی بر روی تمام جزئیات به کاری که انجام میکسب و کار است و 

 .های ضروری و یا حساس به خوبی از پس آن بربیاییدکار داشته باشید تا بتوانید در موقعیت
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