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 ای از فوربو مقاله 
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مطرح شده در حوزه علم   فیاز تعار یکی یابیبازار فیق
 به صورت کامل به  میمقاله قصد دار نیاست. در ا ی ابیبازار

. و  میآن بپرداز یو اجزا  ی ابیبازار فی مختلف ق یها بخش
چگونه به   یاب یبازار فیکه دانستن و درک مراحل ق  مینیبب

  ر یفروش و سا فی . قکندی رشد کسب و کار ما کمک م 
 کرد.  میخواه یموضوع را هم بررس  ن یمرتبط با ا ن یعناو

 

 مقدمه؛ 

 م؟ یدار یابیبازار  فیچند مدل ق 
کردن مقاالت مختلف در مورد   دایبا جستجو در گوگل و پ

  ی ها یبندو دسته  فیممکن است به تعار یابیبازار فیق
ها ممکن است با هم  آن  یهاعنوان  ی. حتدیبرس  ی مختلف

 تفاوت داشته باشند. 

 

  مانند   ی اگهید  ف یتعار  ی ابیبازار  ف یمثال از دل مفهوم ق  یبرا
 Salesفروش ) فی(، قCustomer Funnel) یمشتر  فیق

Funnelدیخر ف ی(، ق  (Purchase Funnelو ق )لی تبد فی  
(Conversion Funnel و )دایمدل آ یحت ای (AIDAرا د ) ده ی 

 . دی باش

 

  ف یثابت دارند. مدل ق یطرح و الگو کی  میمفاه نیا همه
آن را   میمقاله قصد دار نیبخش دارد و در ا 6که  یابیبازار

  ی هاطرح است. همه مدل  نیترکامل  م،یکن یو بررس  ی معرف
  دیتا مرحله خر ی از مرحله آگاه  یکسانی ی مطرح شده الگو

 . یمراجعه کننده ساده به مشتر  کی ل یتبد ی عنیدارند. 
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  ن یدارند، در ا  یثابت   یساختارها  فیهر کدام از تعار  ییآنجا  از
. از مرحله  میها بپرداز آن نیتربه کامل  میمقاله قصد دار

.  میدهی قرار م   ی مورد بررس  ی ابیبازار  فی را در ق  د یتا خر  ی آگاه
  ی مربوطه را معرف  ی های هر کدام مثال و استراتژ  ی و برا

 . دیاش . در ادامه با فوربو همراه ب میکنی م
 
 ست؟ یچ  یابی بازار فیق

 
بزرگ دارد اما در انتها   یااست که دهانه  نیا فیق  یژگیو

  ی رو  دیتوانی شما م ی ابی. در بازارشودی کم م  اریشعاع آن بس
در حد   ریتاث ک یکاربر(  ایاز افراد )مراجعه کننده  یادیحجم ز

از   یکم یار ی. اما تعداد بس دیاز حضور شما، بگذار ی آگاه
 . شوندی شما م   یها ی به مشتر  لی ها تبدآن 

 

  ف یکه وارد ق یاد یافراد ز افتد؟ی م یوسط چه اتفاق نیا
چرا    شوند؟ی خارج م  فی اند چگونه از قکسب و کار شما شده 

را همراه خود   ف یق  ی درصد از افراد باال کی د یدر انتها شا
 م؟ یداشته باش
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  ف یق  یکل فیتعر   جادیحوزه باعث ا  نی در ا  قیو تحق  صحبت
بهتر   یاست برا یدر اصل ابزار  یابیبازار  فیشد. ق یابیبازار

  ی آگاه کیآن. از  یروش یپ  ر ی. و مسیشناختن رفتار مشتر
  ا ی محصول ) دیساده نسبت به کسب و کار شما تا خر

 شدن.   ی و خدمات( و مشتر سیاستفاده از سرو

 

فرد در   کیکه  یریمس  کندی به شما کمک م یابیبازار فیق
)شدن( برسد را   ی تا به مشتر  کند یم  یکسب و کار شما ط 

بهبود کسب و کار خود از آن استفاده   ی. و برادیمتوجه شو
 . دیکن
 

 ی ابیارباز  فیمرحله ق ۶
شامل شش مرحله است. در   ی ابیبازار فی مدل ق نیترکامل 

  تالی جید کردیو با رو یادامه به کامل هر کدام را معرف 
 . میپردازی ها م آن  یبه بررس  نگیمارکت

 

 ( Awareness)  یآگاه

است.   یآگاه  ،یابیبازار ف یبخش ق نیاول
برخورد کاربر با کسب و   ن یهمان اول ی آگاه

  ن یدر اول ف یق ره یکار شما است. شعاع دا
حالت خودش است و   نیترمرحله در بزرگ 

 بازتر است.   فی ق  ی رساندن افراد به ابتدا  یدست شما هم برا

 

خود با استفاده از   ینترنت یدر کسب و کار ا دیتوانی م شما 
 .  دیوجود آوررا به   یآگاه  یاد یها زروش 
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برخورد کاربر با   ن یهمان اول ی ه شد آگاهطور که گفت همان 
  تیبه سا دکنندهیبازد کیاگر  یعنیکسب و کار شما است. 

شده   یشما و بخش آگاه یابیبازار فی شما سر بزند، وارد ق
 است. 

 

 شود؟ی م  یکاربر وارد مرحله آگاه  چگونه

وارد آن شود،   ی ادکننده یبازد ی وقت  ی نترنتیا تیسا ک ی در 
که به   ی . کاربرشودی م ی آگاه یعنی ف ی مرحله ق نیوارد اول

 نیاول کند،ی محتوا شما را مطالعه م کند، ی نگاه م ت یسا
کم با شما آشنا  برخورد را با کسب و کار شما داشته و کم 

 .شودی م

 

باعث شد که او وارد   زیچه چ  د؟یآیکاربر از کجا م  نیا اما
  ز یچ  نیاول عتایما شود. طب یابیازارب  فیاز ق  یمرحله آگاه 

محتوا   دیخود با تول تیشما در سا یعنیمحتوا است. 
 . دی خود کن تیرا جذب سا  یکاربر دیاتوانسته

 

  د،ی باش ی نترنتیکنندگان موضوعات کسب و کار ااز دنبال اگر
اصول سئو و   دیمحتوا با دیکه در پس تول دیدانیاحتماال م

انجام شود. تا   زیموتور جستجو ن ی ساز نه یبه یها کیتکن
مثل گوگل   ی اشما بتواند در موتور جستجو  ت یمحتوا سا

 شود.   دهید

 

از حضور کسب و کار شما   تواندی که کاربر م ی راه  نیاول پس
 آگاه شود، موتور جستجو است. 
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.  دیریصورت بگ  یآگاه  نیهم ممکن است ا  غاتیتبل   قیطر  از
  ک یاسپانسر    یحت  ا ی  دیاکرده   یغ یتبل  ت یسا  کیشما در    یعنی

و    غی تبل  کیکه به واسطه   ی. کسدیاشده   دادیرو  ای  سیسرو
  م یو به صورت مستق  شود ی با کسب و کار شما آشنا م  ی آگاه

 شود. ی م  فیهم وارد مرحله اول ق  زند،ی شما سر م  تیبه سا

 

  ی اجتماع یها رسانه  غات،یجستجو و تبل  ی عالوه بر موتورها
  وتوب یمانند  و ید یو ی گذاراشتراک  یهاس یروس نی و همچن

باشند که کاربر از   ییهاراه  گریاز د توانندی و آپارات هم م
 شما شود.   یابیبازار ف یمرحله ق  نیها وارد اولآن  قیطر

 

 ی مرحله آگاه یبرا  ی ابی بازار یاستراتژ 

  ی اب یکسب و کار شما، بازار یبرا  یاستراتژ نیشک اول بدون 
محتوا و انتشار محتوا مرتبط با    ی ابیمحتوا است. شما با بازار

  ف یرا وارد ق یشتریافراد ب د،یتوانی کسب و کار خود م
  د ی . توجه هم داشته باشدیکن یخود و مرحله آگاه  ی ابیبازار

  ی ها ک یاز تکن دیمحتوا و هر مدل محتوا با یابیدر پس بازار
 توا استفاده کرد. شدن مح  دهید  یموتور جستجو برا  یابیبازار

 

کانال  کی دیتوانی هم م غاتیکه مطرح شد تبل طورهمان 
باشد، اما چندان   ف یمرحله ق نیورود کاربران به اول یبرا

ارتباط شما   نی که اول  دیکن   یکار   دیکن  ی . سعشودی نم  ه یتوص
کاربر باشد که کسب و   یعن یبا کاربر، از سمت کاربر باشد. 

است.   گرادرون  ی ابی بازار ی استراتژ  نی . ا دیکن  دایکار شما را پ 
مطالعه   تیمقاله مربوط به آن را در سا کنمی م  هی که توص

 . دیکن

https://furbodm.com/


 

 

 

 

 ( Interest) یمندعالقه 

محتوا   ک یبا   د یاست. فرض کن  یمندعالقه   فیدوم ق مرحله 
را جذب   یگوگل کاربر ق یاز طر دیاتوانسته  تیفیبا ک
مطرح شده کاربر او وارد   ف ی. طبق تعردیخود کن ت یساوب

  د یبتوان نکهیا یشده است. حال برا ی آگاه  یعن یول مرحله ا
  یی ها ه را  قیاز طر  دی با  دیمند به کسب و کار خود کن آن را عالقه 

اجرا   تیسا ی را رو  یی هاک یتکن م،یکنی م ی که در ادامع معرف 
 . دیکن

 

 شود؟ی م یمندکاربر وارد مرحله عالقه  چگونه

اثر گذار است. اگر کاربر   اریمحتوا شما بس   تیفیمثال ک  یبرا
که دنبالش   یز یشما اصال چ  تیپس از واردن شدن به سا

نرخ پرش   نکهینکند و صفحه را ببندد، جدا از ا دای بوده را پ
 .شودی خارج م فیاز ق  عایسر برد،ی شما را باال م   تیسا

 

  ی در انتها  لینرخ تبد  یشدن کاربر منجر به کاهش کل خارج
  ن یاز ا دیبتوان نکه یا یخواهد شد. پس برا ی ابیبازار فیق

.  دی محتوا خود کار کن  تیفیک  یرو   دیبا   د،یکن  یر یاتفاق جلوگ
 . دیکاربر ارائه دهمحتوا جامع به  د یکن  یسع
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کاربر وارد مرحله دوم   ف،یصورت از دل مرحله اول ق ن یا به
بار   نیکه اول یی . پس خود محتوا شودی م  یمندعالقه   یعنی

رخورد کرده و از کسب و کار شما آگاه شده است  کاربر با آن ب
 دارد. شما تیاهم اریبس

 

 گریدادن مقاالت د شنهادیو پ  یاز نوع داخل یساز نک یل با
  شتر ی. و آن را بدینگه دار  تیکاربر را در سا دیتوانی م  ت،یسا

  ر ی. دعوت به مطالعه سادیمند به کسب و کار خود کن عالقه 
 کیکتاب الکترون ل،یفا  ک یدعوت به دانلود  ت،یمطالب سا

در مرحله   برکار دیتوانی است که م ییهاراه  گرید از …و
 . دینگه دار یمندعالقه 

 

 ی مندمرحله عالقه  یبرا  ی ابی بازار یاستراتژ 

بخش مورد استفاده    ن یدر ا  ست یقرار ن   ی خاص   ی استراتژ   چیه
داشت،  کار کن وجود  تیفیک  ینام روبه  ی . اگر استراتژردیگ

 .میکردی م  یبخش معرف نی آن را در ا

 

به مرحله   یکاربر را از مرحله آگاه  دیبتون نکهیا یبرا
.  د یکار خود تمرکز کن تیفیک یرو  دی با د، یبرسان ی مندعالقه 

  ی ز یهر چ  تیفیک تواندی م ت یفیک نی . ادیرا باال ببر ت یفیک
  ی تا ظاهر و طراح  ت،یباشد. از خود محتوا و مطالب سا

 . تیسا

 

  میهست   یابیبازار  ف یق  ی که هنوز در ابتدا   دیداشته باش   توجه
است   نیبه کاربر فروخته شود. منظور ا یز یچ  ستیو قرار ن

  گرید ا ی تیسا گریمقاالت د ی جاکه شما اگر به 
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  شنهاد یبه کاربر پ عا یکسب و کار خود، سر یمحتوا آموزش 
به شما اعتماد نخواهد    عتا یطب  د، یمحصول را بده  ک ی  دیخر

 خارج شود.  فیمرحله از ق  نیکرد. و ممکن است در ا 

 

به    ب یاست است که کاربر را در انتها ترغ یبازاراب  ف یق   هدف 
نکته    نکهیتان به ا. پس حواسفیق  ی کند. نه در ابتدا دیخر

  ی مندعالقه  جادیعث ادادن محصول، با  شنهادیباشد که پ 
 . شودینم

 

 

 (Consideration)  توجه

مرحله و دو مرحله بعد    نیاز منابع ا  یار یبس  در
 مینام تصمبخش به  کیدر  یرا به صورت کل 

(Decision قرار داده ) به صورت    توانی اند. اما م
 کرد.  یهر کدام را بررس  ترق یدق

 

توجه کاربر را به کسب و کار خود   دی با ی منداز عالقه  پس
را از کاربر جذب    ی اطالعات  کی  دی. در مرحله توجه باد یجلب کن

  جاد یا  د یبا  Call to Action  ا یفراخوان عمل    ک ی. در واقع  دیکن
با شماره   لیم یمانند ا ی اطالعات دی. و از کاربر بخواه دیکن

 تلفن خود را به شما بدهد. 

 

  تیاطالعات در سا نیدن اپر کر  یبرا  لدی ف ک یدادن  قرار
توجه کاربر را   یز یچ  ک یبا  دیشما با. ستیکارساز ن  عتایطب

- ز یآن چ  افتی در قبال در د یسپس از او بخواه د،یجلب کن
شماره تلفن خود را در   ای لیمیا -میکنی که جلوتر اشاره م 

 شما قرار دهد.  ار یاخت
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 شود؟ی کاربر وارد مرحله توجه م  چگونه

شما   تیحالت خبرنامه سا نیتردر ساده  تواندی م زیچ  نیا
نام کند.  که در خبرنامه ثبت دیکاربر را دعوت کن یعنیباشد. 

  د یدار  لیکه اگر تما دیسیاز صفحه بنو یمثال در قسمت  یبرا
عضو خبرنامه   د، یمطلع شو دیاز مقاالت جد هی زودتر از بق

 . دیما شو تیسا

 

شماره    ای  لیمی ا افتیدر  یدر ازا   دیتوانی که م   یموراد   گرید  از
  ک ی ای ک،یبه کتاب الکترون توانی م د،یتلفن به کاربران ده 

 تواندی م ار یمورد بس نیاشاره کرد. ا گانیرا ژه یو یمحتوا
 کسب و کار شما جلب کند.  توجه افراد را به 

 

 مرحله توجه  یبرا  ی ابی بازار یاستراتژ 

مورد   یابیبازار فیمرحله از ق  نیکه در ا ییها ی استراتژ
  ی اب یمربوط به بازار یصورت کل به رند، یگی استفاده قرار م 

  ن یدر ا کنمیم  هی . توصشودی م یامکیپ  یاب یو بازار یلیمیا
.  دیمطالعه کن تیدو موضوع را در سا نیخصوص، مقاالت ا

کدام مناسب کسب و شما هست هم   نکهیدر خصوص ا
ها  مقاله به آن  نیدر ا گریمطرح شده که د ی عاتاطال 
 . میپردازینم

 

  دیتوانی که م ییها راه  ی فرخوان عمل تمام ی ابیمقاله بازار در 
. میاقرار داده   ی را هم مورد بررس  د یکن  جاد یفراخوان عمل ا  کی

هم  که قرار است توجه کاربر را به خود جلب کند  یز یآن چ 
از   ی . قسمتشودی مطرح م  گان یجنس را  یاب یدر چارچوب بازار

کتاب   گان،یژه رایو ی محتوا ه،یهد ک ی ، یآموزش یهادوره 
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باشد که   ی از موارد تواندی پادکست هم م  ی و حت  کیالکترون
اش را در  شماره تلفن ا ی ل یمیها اآن  ی کاربر حاضر است برا

 شما قرار دهد.  ار یاخت

 

 ( Intent) دیخر  قصد

کاربر بود که نقش   نیا ی ابیبازار  فیاز ق یهمه مراحل قبل   در
. او در گوگل  دادی را انجام م ی کار  ک یفاعل را داشت. او 

شما آمده و با مقاله شما به   تیجستجو کرده. او به سا
  گان یرا  ل یفا  کیمند شده و با  عالقه   -کسب و کار شما -  تیسا

 اش جلب شده است. خبرنامه، توجه  ای

 

شماره   ای لیمی. اثر منظور ادیاثر از کاربر دار کیشما  حال
 است که شما   فیمرحله از ق  نیتلفن آن کاربر است. در ا

 

  جادیرا در کاربر ا دی. و حس و قصد خردیوارد کار شو دیبا
  ا ی نگیمارکت ل یمیا ی. در واقع با استفاده از ابزارهادیکن

  د یخر شنهادی به کاربر پ دیتوانی م کوتاه ام یپ یها سیسرو
 . د یبده
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 شود؟ی م  دیکاربر وارد مرحله قصد خر چگونه

  حی چندان صح  ی ابیبازار  فی مرحله از ق  ن یا  یسوال برا  ساختار
شکل   ن یسوال به ا د ی. در واقع به صورت دست باستین
چون کاربر    م؟یکن  دیشد. چگونه کاربر را وارد مرحله قصد خربا

 .شودی مرحله نم ن یخودش وارد ا

 

  د یدار یخود محصوالت ی نترنتیدر فروشگاه ا دی فرض کن شما
با   نجا یمرحله تا ا نیکاربران خود را از اول دیخواهی و حال م

 . دیکن  لیتبد ی به مشتر د،یاخود همراه کرده 

 

است   نیدر کاربر ا دیقصد خر جادیا یروش برا نیترمرسوم 
  ک یمثال  ی. برادی ارسال کن هی هد ای ف یاو کد تخف یکه برا

شود   ی که در آن محصول شما معرف ییشامل محتوا  لیمیا
قرار   فیکد تخف کی دیتوانی م لیمی. در آن ادیرا ارسال کن 

  ن یا دیخر یبرا دیتوانی ماه م  انیکه تا پا د یو اعالم کن  دیده
 . دیمحصول از آن استفاده کن

 

کردن کاربر است. اما    بیترغ  یروش برا  نیترمورد مرسوم   نیا
 . ستین ی کاف یتنهابه

 

 د یمرحله قصد خر یبرا  ی ابی بازار یاستراتژ 

  کننده بیترغ ی و نوشتن محتوا یسینوغ ی تبل یها کیتکن
حالت با    نیدر ا  دیتوانی شما م  نیدارد. همچن  تیاهم اریبس
  ی معرف ترشی که پ گانیجنس را یابیبازار ی بر استراتژ هیتک

 یرا در خصوص محصول برا یاژهیو ی محتوا دیتوانی شد، م
 . دیکاربر ارسال کن
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محصول   نی. اگر ا دیقصد فروش محصول خود را دار شما 
از   ییو یدیو  ای  کی کتاب الکترون کی  دیتوانی است، م یکیزیف

. و به  دیه از محصول را آماده کننحوه استفاد ایطرز کار 
 .دی قرار ده لیمیکاربر در ا اریدر اخت  گان یصورت را

 

  ک یمثال  یاست، برا یکیزیف ریمحصول شما به شکل غ اگر
از دوره   ییهابخش دیتوانی است، م  یی ویدی و ی دوره آموزش

فصل دوره را به   کیمثال  ی. برادی خود به کاربر ارئه ده
که اگر قصد    دی . سپس از کاربر بخواه د یقرار ده   گان یصورت را

ارائه    فیکد تخف  نیمشاهده دوره را به صورت کامل دارد، با ا 
  ی دار یمحصول را خر تواندی مشخص شده، م  خ ی شده تا تار

 کند. 

 

  د یتوانی خدمات است. م ک یهم محصول شما در قالب  اگر
در   گان یصورت رارا به  ی زمان  استفاده از خدمات مدت  یبرا

هفته استفاده   ک یکه تا  دی مثال اعالم کن ی . برادیرینظر بگ
االن   نیها را همآن  دیتوانی است و م  گانیما را س یاز سرو

 . دیتست کن
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 ( Evaluation) یاب یارز

بود که شما وارد   یاب یبازار ف یقبل تنها مرحله در ق مرحله 
  د ینام دارد دوباره با یابیمرحله که ارز نی. در ا دیعمل شد

 کند.  یر یگمیتا کاربر تصم د ی. و اجازه دهدیعقب بکش

 

 شود؟ ی م ی ابی کاربر وارد مرحله ارز چگونه

که در   ینکیل ی که بر رو  شودی شروع م یکاربر وقت  یاب یارز
. و  کندی م کی ارسال شده، کل اشی برا کوتاهام یپ ای لیمیا

 . کندی خدمات شما را مشاهده م ایصفحه محصول 

 

 ی اب یمرحله ارز یبرا  ی ابی بازار یاستراتژ 

.  دی صفحه محصول خود کار کن یرو د یمرحله با نیدر ا شما
  ی ابیوارد مرحله ارز یطور که گفته شد، کاربر وقت همان 

قرار   بار نی. اما ادیآی شما م تیکه مجدد به سا شودی م
 شما را مطالعه کند.  ت یمحتوا سا ستین

 

شده باشد. اگر   ی استاندارد طراح  دیمحصول شما با  صفحه 
به   د،یکنی مثل ووکامرس استفاده م ییسازهافروشگاه 

 .  دیدار یدسترس   ه یساختار استاندارد اول
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با  - دیخر د یو کل مت یق حات،یعنوان محصول، توض یعنی
 در صفحه قرار دارد.   یبه شکل استاندارد  -توجه به قالب شما

 

.  د یکه در آن صفحه قرار دارد کار کن یی محتوا ی رو  دیبا شما 
از محصول و شرح کامل آن در صفحه   یمعرف ویدیو کی

  نیباشد. در ا دی مف ار ی شما بس ی برا تواندی محصول م
  تیر سارا د ییو یدیو ی ابیمقاله بازار کنمی م  هی خصوص توص

 . دی مطالعه کن

 

در صفحه محصول خود همه اطالعات   دی کن یواقع سع  در
تمام    دی. جدا از شرح کامل، بادیمرتبط با محصول را شرح ده 

اطالعات منتقل    نیزمان ا  نیترکه در کوتاه   دیتالش خود را کن
شما    ی برا  دیتوانی کوتاه م  ویدیو  کی  ه یرو ته   نیشود. از هم

 واقع شود.  دیمف

 

  ی رو  نیآنال   یبان یاز پشت   شودی م  هی نکته، توص  نیآخر  عنوانبه
. در خود صفحه محصول ممکن  دیخود استفاده کن ت یسا

  ی بانیپشت  کی . اگر دیایب ش یپ  اشی برا ی است کاربر سوال
بهتر   یابیبه ارز ی ادیکمک ز تواندی در صفحه باشد، م  نیآنال

 کاربر کند. 

 

  د ی. حداقل باد یاستفاده کن  یبانیاز امکان پشت  دیتوانی نم  اگر 
. و  دیبخش سواالت متداول را در صفحه محصول قرار ده 

را   دیای ب شیکاربران پ ی که ممکن است برا یسواالت ستیل
 .  د یبه صورت کوتاه پاسخ ده
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از شما در بخش نظرات  یسوال  یکه کس یدر صورت نیهمچن
ه کاربران، منجر  . پاسخ شما بدی حتما به آن پاسخ ده  د، یپرس

  د ی. و کاربر جدشودی سواالت متداول م  گرید  ستیل  ه یبه ته
 کند.  یریگمیتصم د یخر یبهتر برا تواندی م

 

 (Purchase) دیخر

  ی کار  گریمرحله د نی. در امیدیرس یاب یبازار فیق ی انتها به
کاربر است که با توجه به   نی. ادی انجام ده دیتوانینم

  ا یکه آ ردیگیم میتصم د،یاکه در مراحل قبل کرده  ییکارها
 . ریخ   ایرا پرداخت کند    نهیکرده و هز  یدار یمحصول شما را خر

 

ممکن است صرفا هدف   ،یاب یبازار ف ی ق یها مدل  ریسا  در
ممکن است   فی ق یخاطر در انتها  نی فروش نباشد، به هم

( نام برده  Actionمانند اقدام )  یگرید  نیاز عناو  دیخر ی جابه
طرح   ی برا دیتوانی که م  دایمثال مدل معروف آ ی شود. برا

هم مطرح شود، مرحله آخرش اقدام    تیکاربر در سا  تیعضو
 است. 
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 ی ابی بازار فیق  لیتبد نرخ

 Marketing Funnel)  یاب یبازار  فیق  لیتبد  نرخ

Conversion Rateنرخ  فی( درست مشابه تعر
که که   دهد ی را نشان م یدرصد کاربران لیتبد

 اند.را انجام داده  د یو خر اندده یرس   فیق  یانتها به

 

  ی ریگاندازه  یهادر خصوص راه   ل یمقاله مربوط به نرخ تبد  در 
آمار    دیتوانیحالت شما م   نیتر. در ساده میداد  ی حاتیآن توض

تا   دیکن سهیمقا  دارانیتعداد کاربران خود را با تعداد خر
 دیتوانی م ترق ی دق ی بررس  ی . اما برادی شو ل یمتوجه نرخ تبد 

(  Goalهدف )  کی د و یاستفاده کن کسیتیاز ابزار گوگل آنال
  ف یق  لیمتوجه نرخ تبد  قی . تا به صورت دقدیرا مشخص کن

 . دیخود شو یابیبازا
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 ی اب یبازار فیباط آن با قو ارت یمشتر سفر

 
است   یفی( اصطالح و تعرCustomer Journey) یمشتر  سفر

مراحل   نی. از اولدهدی که رابطه افراد با کسب و کار را شرح م 
آن را   یابیبازار فیکه در ق دیتا خر یتا انتها. از مرحله آگاه 

 .میاکرده  یرا ط  یمشتر  رینصف مس م،یکرد یمعرف

 

در   تواندی ادامه دارد و م  دیپس از خر ی واقع سفر مشتر در 
(  Repeat Customer)  دیتکرار خر یمرحله به مشتر  نیاول

(، دفاع از برند  Loyalty) ی مانند وفادار گریبرسد. مراحل د
(Advocacyپس از ا ) مقاله به   ن یهستند که در ا یموارد  نی

  تیسا تالدر مقا یزود . به میها پرداختآن  یو بررس  یمعرف
اشاره   یمراحل و انواع مشتر ر یو سا ی به موضوع سفر مشتر

 کرد.  میخواه
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 این مقاله در سایت فوربو ک لین

funnel-https://furbodm.com/marketing 

 

 ق یمنابع مورد تحق

شده   ف یفوربو تال تیسا ی برا ی صورت اختصاصمقاله به  نیا
در نگارش   ریمقاله، از منابع ز  ی است. در جهت مستندساز

 کمک گرفته شده است.

 

 Wikipedia – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Purchase_funnel 

ahrefs – https://ahrefs.com/blog/marketing-funnels 

Neil Patel – https://neilpatel.com/blog/how-

marketing-funnels-work 
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