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عیل رغم تالش های ما برای عالقه مند نگه داشتن مخاطبین در کل سفر خرید، گایه 
ز آن، یا حیت بدتر ا. اوقات ممکن است در طول مسری ارتباط خود را با آنها از دست بدهیم

یت نوبت به ممکن است بتوانیم توجه مشرتی بالقوه را تا انتها به خود جلب کنیم، اما وق
ه پرداخت یا معامله یم رسد، نیم توانیم آن تأثری نهایی را روی مخاطب بگذاریم تا ب

.مشرتی تبدیل شود
دیل شوند، به عنوان بازاریاب، ما باید مشرتیان بالقوه را قبل از اینکه به خریداران فعال تب

 شوند، اما این مشرتیان بالقوه فورًا به خریدار تبدیل نیم. با برند و اهدافمان درگری کنیم
ماین که اگر بتوانید با آن ها رابطه برقرار کنید و اعتماد آن ها را جلب کنید، به احتمال زیاد ز 

.آماده خرید هستند، یم توانید شاهد پرداخت آن ها باشید
نید و باید مخاطبان خود را بر اساس ویژیگ های جمعیت شنایس به گروه هایی تقسیم ک

ردن ابزارهای اتوماسیون بازاریایب با واردک. آنها را در کمپین های پرورش خودکار قرار دهید
خودکار هر مشرتی بالقوه ای که با معیار خایص مطابقت دارد، این فرایند را آسان تر

.  یم کنند
رانه نیاز دارید در فضای رقابیت امروز، برای تبدیل مخاطب به مشرتی به یک اسرتاتژی متفک

تژی هنگام طرایح اسرتا. که نحوه برنامه ریزی شما برای جذب مشرتیان را مشخص کند
ه خود، پرسونا یا شخصیت های مشرتیان خود و اینکه هر یک از آ نها از تجارت با شما چ

.  سودی یم برند را در نظر بگریید
راهکارهای عمیل که برای تبدیل مخاطب به خریدار در این مقاله به تفصیل برریس

:شده اند، عبارتند از
.مشرتیان بالقوه را در هر کجای سفر خریدار درگری نگه دارید. 1

.قبل از شروع اجرا، یک اسرتاتژی بازاریایب قوی داشته باشید. 2
.مطمئن شوید که اسرتاتژی محتوای مناسیب برای جذب مشرتی دارید. 3
.از داده های بازاریایب برای بهینه سازی تالش های خود استفاده کنید. 4
.آموزش دهید، سپس بفروشید. 5
.فراخوان هایی قوی برای اقدام ایجاد کنید. 6
.متنوع تر عمل کنید. 7
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