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 پرسونا چیست ؟

 
و  ایاصطالح پرسونا که امروزه با گسترش فضای دیجیتال رواج پیدا کرده است، معنای کلمه

ی از مفصلتوان به طور خالصه و برای شروع اینطور گفت که معنای آن شرح مشخصی ندارد، اما می

 . ها استخصوصیات مشتری یا مشتری

اگر شما تصویر واضح و مشخصی از خواسته و نیاز مخاطب خود در ذهن داشته باشید، در این 

توانید محتوا، محصول و مدل کسب و کار خود را با نیازهای او تطبیق دهید؛ درست مثل صورت می

خود را بر اساس پرسونای مخاطب خود  اکثر کارآفرینان و بنیانگذاران موفقی که کسب و کار

های متوالی، به موفقیت های اندازی کردند و به خاطر تشخیص درست و درس گرفتن از شکستراه

 !بزرگ رسیدند

نگر، جذب مشتری و دریافت رضایت از ی امروز، هدف تمام کسب و کارهای جدید و آیندهدر جامعه

ثابت محصوالت خود نگه داشت و به قول معروف، مشتری ها را پای هاست؛ به طوری که بتوان آنآن

ها و کسب و کارها امروزه درگیر فروشگاه خود کرد! این مسئله چیزی است که بسیاری از شرکت

 .آن هستند

ی موفقیت یک کسب و کار با پرسونای را به تازگی دیده باشید، تا حدودی رابطه طال ایرانی فیلم اگر

نفر برای راه اندازی یک کسب و کار بعد از تامین  اید. در این فیلم، چهارمخاطب را متوجه شده

هایی که برای خوردن غذا مکانی بیرون از خانه را بودجه، به پرسونای مخاطب خودشان یعنی انسان

کنند، توجه کردند و به این نکته دست پیدا کردند که در تهران، مکان مجزایی برای سوپ انتخاب می

پرسونای مخاطب امروزی را تشخیص دادند، چیزی که شاید خوردن وجود ندارد؛ یعنی به خوبی 

پرسونای مخاطب پنج سال پیش نبود! پس شما باید کسب و کارتان را با توجه به پرسوناهایی که 

ای که پدران شما یا افرادی که قبال دست بینید راه اندازی کنید، نه شیوهدر حال حاضر در جامعه می

 . قرار داده بودند اند حائز توجهبه این کار زده
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ها موظف هستند تا در ابتدا، طراحی پرسونای خرید یا پرسونای مشتری خود را امروزه تمام شرکت

انجام دهد. پرسونا یک شخصیت کلی از بازار ایده آل شما در ذهنتان به تصویر می کشد و نه تنها 

 شود ، بلکه شاملدرآمد مشتری می هایی مانند: میزان سن، موقعیت مکانی و میزانشامل شاخص

 !شودهای آنها هم میاطالعات روانشناسی همچون : عالیق، دالیل خرید کردن و نگرانی

تر، محتوایی توانیم تبلیغاتی هدفمندانهبا تعریف پرسونا و یادگیری چگونگی طراحی پرسونا، ما می

 .اشته باشیمای کارآمدتر برای کسب و کار آنالین خود دتر و هزینهجذاب
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 اهمیت پرسونا
در خیلی از کسب و کارها شما باید برای تعریف پرسونای خرید خود، اول در ابعاد مشخصی شروع 

های بیشتر، تبلیغات و همچنین مشتری های خود را تر و تجربهبه کار کنید و بعد با شناخت دقیق

پرسونای مشخصی داشته باشید، با اعضای تیم خود و یا  ها اگر شمامحدود کنید؛ عالوه بر تمام این

ر اید و در این صورت دیگها کار کنید، به یک نقطه نظر مشترک رسیدهخواهید با آنکسانی که می

کنید و به کند. کاربرها را بر اساس نیازشان دسته بندی میکسی بر اساس تصور ذهنی خود کار نمی

ها شما را از مسیر دهید و دیگر نیازهای غیر واقعی آنائه میها خدمات اربهترین صورت به آن

 . کندتان منحرف نمیموفقیت

ا به هها با موضوع حفظ مشتری مشکل دارند، چون انسانهمانطور که گفته شد؛ بیشتر شرکت

ا هد، پس شرکتکننهای تبلیغاتی اعتماد میهای شخصی بیشتر از تبلیغات یک بازاریاب یا پیامتوصیه

حتی اگر بتوانند اولین فروش خود را به مشتری با موفقیت انجام دهند، مشخص نیست که بتوانند 

 !ها فوق العاده خوب باشددوباره این کار را با همان مشتری انجام دهد یا نه، مگر اینکه محصول آن

ه دارند، رمایها و کسب و کارها برای تبلیغات، نیاز به برگشت سهر آدم عاقلی متوجه اینکه شرکت

ویم ششود؛ وقتی که ما متوجه میشود . اهمیت پرسونا در تبلیغات در همین زمان مشخص میمی

ا توجه کنیم و بدر کسب و کارهای کوچک نیاز به بازگشت سرمایه داریم، پس پرسونا را مشخص می

 . کنیمبه آن و هدفمند تبلیغ می

برای فروش محصول و گرفتن پول با او حرف  اگر در تبلیغات، مشتری متوجه شود که ما صرفاً

ود، شکنیم، فروش ما با شکست مواجه میهای او توجه نمیها و خواستهزنیم و به عالقه مندیمی

ی همدلی و کارآمدی و سود دو طرفه است؛ یعنی به عنوان مثال شاید چون اساس فروشندگی بر پایه

تری های سنگین دارد، به یک مشکه کارایی برای ورزششما بتوانید یک کفش ورزشی با قیمت باال را 

خواهد بفروشید، اما اگر با توجه به نیاز آن مشتری، کفشی روی میکه آن کفش را فقط برای پیاده

تر، اما متناسب با نیاز آن مشتری به او معرفی کنید، ایجاد یک اعتماد پایدار برای با قیمت پایین

آن  اید و بر اساساید، یعنی شما به پرسونای مشتری توجه کردهکردهی آن مشتری ی دوبارهمراجعه

  .ایداو محصول ارائه داده
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 کسب و کارهایی با چندین پرسونا

بیشتر کسب و کارها چندین پرسونای خرید دارند؛ به عنوان مثال طراحی و فروش زیورآالت و 

 .هنددمعموالً رده ی سنی وسیعی را پوشش میگیرند و ها که مخاطب عظیمی را در بر میاکسسوری

اولین نوع پرسونای خرید این محصول، طراحی برای زیورآالت مورد نیاز خانم هاست. دومین نوع 

 . گیردپرسونا، فروش جزئی است و سومین نوع پرسونا، فروش عمده را در بر می

 
 : شودفروش جزئی خود تقسیم به چند شاخه می

 . کنندرای خود خرید میهایی که بخانم _۱

 . کنندهایی که برای هدیه دادن به دیگران خرید میخانم _۲

 . کنندها خرید میآقایانی که برای هدیه دادن به خانم_۳

 
ها شروع به تبلیغات هدفدار در فضای حاال که انواع پرسونا مشخص شد، با توجه به نیاز مشتری

 .کنیمآنالین می

 و گسترش کسب و کار کند؛ با کسب اطالعات جدید،نای خرید تغییر میهمانطور که گفتم پرسو

 .افتدبه سرعت اتفاق می پیشرفت تکنولوژی که این روزها

 
 .توانید با گذاشتن اطالعات جدید در کنار اطالعات قدیمی، به پرسونای بهتری دست پیدا کنیدشما می

ها باید متوجه اهمیت پرسونا در کسب و کار شده باشید. شما با انجام تحقیقات با وجود این حرف

 های فروش با آگاهی باال از پرسونای مشتری، تقریباً نصف راه موفقیت متوالی و کار کردن با تیم

 . ایدکسب و کار خود را رفته

 اندتومی خود ذهنیت تغییر با انسان که است این بشر کشف بزرگترین که نکنیم فراموش

 .بدهد تغییر را سرنوشتش

  .نمانید جا دیگران از تا کنید هماهنگ امروز دنیای با را خود کار و کسب
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