
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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کند، نه شما او را! شاید در ذهن را پیدا می ای است که در آن مشتری، شمابازاریابی درون گرا، شیوه

ی بازاریابی برابر بوده باشد با به دنبال مشتری دویدن و به هر شکل او را ترغیب به ی ما، واژههمه

خورد خرید کردن، اما به محض اینکه با معنای بازاریابی درون گرا آشنا شوید، در ذهنتان این جرقه می

مه توجه ی مثبتی که بیشتر از هنیست بر سر جلب توجه بجنگیم! نکتهکه چقدر خوب که دیگر قرار 

خود من را در این نوع بازاریابی جلب کرد، این بود که اگر مشتری خودش جذب کاال، محصول یا 

 .خدمات شما شود، امکان فروش به میزان بسیار زیادی باالتر خواهد رفت

کنید و از این طریق  محتوا تولید ست که شما بایددر بازاریابی درونگرا جذب مشتری به این صورت ا

تعامل و ارتباط کارساز و هدفمندی با مشتری داشته باشید. شما قبل از اینکه هر کاری انجام دهید، 

دم ها ی آهای اجتماعی و موتورهای جستجو را یاد بگیرید، زیرا امروزه تقریباً همهکار با شبکهباید 

ه ها، وابسته باز بزرگ تا کوچک درگیر این فضا هستند و خیلی زود تمام ابعاد زندگی ما انسان

 .شودارتباطات مجازی می

تان باشد های هدفبا عالیق مشتری در این روش، شما باید محتوایی تولید و منتشر کنید که متناسب

و به این شکل، کامالً طبیعی او را به سمت بازدید از سایت یا پیج خودتان بکشانید و تبدیل به مشتری 

 .ی خود کنیدی آخر، تبلیغ کنندهی بعد، مشتری ثابت و در مرحلهبالقوه و در مرحله

 مراحل بازاریابی درون گرا

 تولید محتوا

کردن با خواسته و مشکل خرید مشتری شاید سخت باشد، اما شما اگر با ارتباط برقرار 

توانید به راحتی آنچه که در مشتری ایجاد نیاز برای خرید آشنا باشید، می مشتری پرسونای یمقوله

کنید. فراموش نکنید که از کلمات تیتری و جذاب که کند را بفهمید و بر اساس آن تولید محتوا می

وجه ها تی آنی جمله ترغیب میکند، استفاده کرده و به نیاز و خواستهها را به خواندن ادامهانسان

 .کنید

 

 اشتراک گذاری

 اید، توزیع کنید. در این کار باید خیلی دقت کردهی بعد، شما باید محتوایی را که تولید کردهدر مرحله

گذارید، زیرا این کار را اگر با داشتن اطالعات که در کجا و چه زمانی محتوایتان را به اشتراک می

اید. معموالً برای ی دیگران انجام ندهید، وقت و سرمایه خود را هدر دادهکافی و استفاده از تجربه

 .شوندهای سرگرمی و تاریخی پیشنهاد نمیها و سایتتبلیغ، پیج
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 غی تبلیچرخه

و  ی دیگری برای تبلیغ محصولدهید، شیوهای انجام میغیر از کارهایی که شما برای تبلیغات رسانه

ها پول پرسید چطور؟ به آنها به مبلّغ است. حتما میکار شما وجود دارد و آن هم تبدیل غریبه

ها تشکیل ریبهلب از غهای شما اغبدهیم تا ما را تبلیغ کنند؟ باید بگویم نه اصال اینطور نیست؛ مشتری

ی خدمات در حین فروش و پس از فروش و تحویل محصولی شوند، شما با برخورد عالی، ارائهمی

ی استفاده از ابزارهای بازاریابی مخصوص که از همه نظر مناسب و مورد نیاز مشتری باشد، به عالوه

برای  ما را همه جا تبلیغ کنند وهای ثابتی بسازید که محصول شها مشتریتوانید از غریبهفروش، می

 .های جدید و بیشتری بیاورندشما مشتری

 

 در دسترس بودن

ک ها حضور دارند نزدیویژگی بازاریابی درون گرا این است که خیلی طبیعی به مردم و جاهایی که آن

ب ها را به سمت بازدید کردن از محتوای خودش جذها متوجه شوند، آنشود و بدون اینکه آنمی

خواهند با شما در ها میها و فضاهای مشخص در جاهایی که آنکند. این کار از طریق کانالمی

 .گیردارتباط باشند، صورت می

 

 یکپارچگی و تداوم

 در …ی خدمات و دهید یعنی: تولید محتوا، تبلیغ، بازاریابی، ارائهی کارهایی که انجام میهمه

 در باید شما. داد خواهند جواب مناسب مکان و زمان در شده، فکر عملکردی و درست اجرای صورت

 هاشکست و رکودها از هوشمندی با و کنید حفظ را خود تمرکز و صبر کارها، این یهمه انجام ضمن

 .بیایید بیرون سربلند
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 :ترین ابزارها برای جذب مشتری و اشتراک گذاری محتوابرخی از مهم

 وبالگ نویسی

توانید بازاریابی درون گرا با وبالگ نویسی شروع شده است. شما با داشتن یک وبالگ، میدر اصل 

ها بهترین راه را برای جذب مشتری به وب سایتتان در دست داشته باشید. برای اینکه توسط مشتری

بگیرند  ها با آن ارتباطپیدا شوید، شما باید محتوای آموزشی و مورد نیاز مشتری را تولید کنید که آن

 .و به پاسخ سواالت شان برسند

 

 های اجتماعیشبکه

ی محتوای های اجتماعی، مکان خوبی برای ارائهها دیگر شبکهاینستاگرام، توییتر، تلگرام و بعد از آن

قق کنند. محهای دیگر استفاده میها بیشتر از برنامهها از این برنامهشما خواهند بود، زیرا انسان

به شرطی کارساز است که محتوای جالب توجه داشته باشید که ارزش بازدید و ارتباط شدن این هدف 

های اجتماعی، اول از همه محتوای خوب مشتری با شما را داشته باشد. اصل ارتباط خوب در شبکه

 .و بعد از آن ایجاد اعتماد و صمیمیت بین خودتان و مشتری است

 

 ظاهر وب سایت

ماند، باید به بهترین نحو آن را بچینید تا ی شما میمغازهمثل ویتریننمای صفحات وب سایت شما 

تان را بهینه کنید تا به خریداران باعث جذب بصری مشتری بشوید، همچنین شما باید وب سایت

آل خود نزدیک شوید و با به اشتراک گذاشتن مطالب مفید و کاربردی، غریبه ها را به بازدید از ایده

 .غیب کنیدوب سایتتان تر

 

 ( SEO ) سئو

اغلب مشتریان و حتی خود ما برای خرید آنالین و یا دانستن در مورد یک مطلب یا موضوع، از 

کنیم. برای در دسترس بودن در موتورهای جستجو باید از کلمات موتورهای جستجو استفاده می

ی را اطراف هایکنید و لینککلیدی استفاده کنید، وب سایت خود را به روز کنید، محتوای جدید ایجاد 

کنند، ایجاد کنید. به این فرایند، سئو یا بهینه سازی موتورهای جستجو لغاتی که کاربران جستجو می

 .شودگفته می
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 ترین ابزارهای تبدیل بازدیدکننده به مشتریبرخی از مهم

 فرم نظرسنجی

فیت؟ گردد، قیمت پایین یا کیچیزی میی شما به دنبال چه شما برای اینکه بدانید مشتری در صفحه

 هایتانهای حاوی سواالت مهم طراحی کنید و از مشتریتوانید فرمارسال رایگان یا تخفیف؟ می

 .دها را در اختیار داشته باشیها را برایتان پر کنند و بفرستند تا سلیقه و نظر آنبخواهید که آن

 

 (call to action ) دعوت به اقدام یا

ها دهید و از آنشود که شما به بازدید کننده نشان میهایی میراه شامل دکمه و لینکاین 

خواهید روی آن کلیک کنند تا کاری را انجام دهند؛ مثال: انجام عملی مثل دانلود یک کتاب یا می

های مجازی، کاربر را به اقداماتی تان و همچنین در شبکهشرکت در یک نظرسنجی در وب سایت

 .کنیدد: فالو، الیک، کامنت، دایرکت و غیره دعوت میمانن
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 اطالعات تماس

گذارید کامل باشد، قسمت بزرگی از اعتماد مشتری را اگر اطالعاتی که از خودتان یا محل کارتان می

د و در کنیهای متفاوتی را برای پاسخگویی به مشتریان معرفی میاید. وقتی شما درگاهجذب کرده

اید، فعال باشید، در تبدیل بازدیدکنندگانتان به مشتری، قدم بزرگی هایی که معرفی کردهراهی همه

 .روداید؛ زیرا همه چیز در بحث بازاریابی بر اساس تعامل و ارتباط درست با مشتری پیش میبرداشته

 

 CRM مدیریت ارتباط با مشتری یا

ه را پیگیری کنید تا بتوانید به سادگی با ها، مشتریان بالقوجزئیات مرتبط با مخاطبان، شرکت

های مدیریت ارتباط با مشتری، این امکان مشتریان مناسب در زمان درست، ارتباط بگیرید. سیستم

 های مختلف به اطالعاتدهند که برای برقراری ارتباط بهتر با مشتری، از طریق کانالرا به شما می

 .کنندش شما کمک میدرست دست پیدا کنید و به این شکل به فرو
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