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بازاریابی است که این بار به بحث  بازاریابی مدرناین سومین فایل از سلسله فایل های 

می پردازد. تالش من در این فایل، این بوده که با نگرش بازاریابی مدرن در زمینه  امالک

 فروش امالک، تحلیل و ابداع داشته باشم و راهنمایی عملی و عملیاتی ایجاد کنم.

 این نوشته، مناسب دو دسته از افراد است:

در زمینه  نامه دارند تا به صورت تخصصی و نتیجه گرابراول تیم های تولید محتوا که

 پذیرند. ب تولید محتوا امالک پروژه

ر مورد دانش کسب و کار دوم کسانی که در زمینه امالک مشغول فعالیت هستند اما د

داشته اند و تمایل دارند از بازاریابی محتوایی برای توسعه کسب و کار خود  هم مطالعه

 برای آنها قرار گیرد. ی عملی اولیهل می تواند نقشه راه و یک راهنمابهره ببرند. این فای

اگر چنین کسی هستید، بخوبی میدانید برای اجرای بازاریابی محتوایی باید پیش زمینه 

های مهارتی و مفهومی الزم را بدانید. بنابراین الزمه عملی کردن آنچه در این فایل 

 است.درک کردن مفاهیم دیجیتال مارکتینگ و مهارت های تولید محتوا گفته می شود، 

نکته قابل توجه اینکه من متخصص فروش و بنگاه داری امالک نیستم و قطعا از دوستان 

و فعاالنی که در این زمینه تجربه ها دارند، کمتر میدانم. اما آنچه بر آن تاکید میکنم، 

پوست جدیدی است که به هر حال باید بر تن پیشروان بازاریابی امالک در ایران کشیده 

یک نقشه مشخص  )نه شعاری!( در کنارت های رقابتی واقعی مزیشود: ترکیبی از 

. نقشه داشتن یعنی هدف کلی را به دقت انتخاب کرده باشیم ، خرده اهداف بازاریابی

برای دستیابی به آن هدف کلی را به درستی تعیین کرده باشیم و مسیر رسیدن به هر 

 کدام از خرده اهداف را نیز دقیقا مشخص کرده باشیم.

همه دانسته های ابتدایی الزم را در زمینه بازاریابی مندی این فایل در اینجاست که ارزش

 گذاریف هدتوانسته ام یک  انسجام و ساختار داده ام واز دید یک بازاریاب ،  را امالک

 :ارائه کنم که مشخص کننده این خواهد بود که بازاریابی محتوایی اجرایبرای 

 هدفیچه  با

 یبرای چه کس

 چجور محتوایی     

 ساخته بشود. 

http://www.tanidegi.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/
http://www.tanidegi.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/


  

 کالن هدف های  گام اول:

 انواع ملک از نظر بازاریابی  گام دوم:

 روش های متداول بازاریابی امالک  گام سوم:

 در بازاریابی امالک تحلیل ابعاد مختلف محصول گام چهارم:

 سواالت استراتژیک بازاریابی امالک گام پنجم:

 سواالت بنیانی در بازاریابی امالک گام ششم:

 اهداف تاکتیکال :هفتمگام 

 تحقیقات بازار :هشتمگام 

 اعتماد سازی  گام نهم :

 شخصیبرند  گام دهم: 

 انعکاس برند در محتوا گام یازدهم:



 

 گذاریهدف 
 

  

معامله  اگر شما خواننده گرامی متخصص بازار امالک و مستغالت باشید، و یا  مدتی در این زمینه کارشناسی و

 شناسید. گری کرده باشید، حتما از من راه های خیلی بیشتری برای بازاریابی امالک می

ماهانه چقدر برای بازاریابی فایل های  ،همچنین بخوبی میدانید که هر کدام از آژانس های امالک رقیب شما

چه برای تصاحب مشتری  کنند و اینکه اصال سوی بازاریابی امالک، چه برای تصاحب فایل و خود هزینه می

 ، به سمت کدام روش ها سوق پیدا کرده است.

بخوبی فهمیده اند که باید با هزینه کردن پول در بازاریابی ، پول بسازند. به سمت روش  کارگزاران امالک

فکار کنند، از تاثیر اسمارت فون ها بر ا های نوین بازاریابی روی آورده اند، از شبکه های اجتماعی استفاده می

و  جدید روشمشتریان حرف می زنند، به دنبال طرح های تبلیغاتی پربازده تر هستند، و در کل میخواهند یک 

 متناسب شرایط روز داشته باشند. اما در طراحی یک نقشه راه و یک پلن منسجم و هدفمند احساس ضعف می

 کنند.

به سه هدف  تالش های بازاریابی محتواییپیشنهاد چیزی که من در اینجا میخواهم بیان کنم 

 :است عمده

 ایجاد اعتماد و اعتبار 

 افزایش آگاهی مخاطبان از فایل ها 

 افزایش ورودی فایل 

 همانطور که گفتم قرار است همه چیز را در این فایل ساختار بدهیم تا بتوانیم آن ها رااین بدیهی بود؟ بله. 

 چیزی که مساله پیش رو است. .اجرا کنیمدر بازایابی محتوایی 

مطالعه می کنید، چهارچوبی است که برای بازاریابی، تبلیغات و توسعه بازار به بعد اینجا از چیزی که ضمنا 

پس اگر واقعا حس  .ی شودمپیشنهاد  شرایط شدیدا رقابتی در معامالت ملکی کارگزارییک برای 

رقابت دارید، و فکر می کنید برای بردن در رقابت ، باید برخی کارها را بهتر از دیگران انجام بدهید، با تمرکز 

 و دقت بیشتری مطالعه را ادامه بدهید.



 انواع ملک از نظر بازاریابی
 

 

 

 

  

 بیایید چند لحظه به این فکر کنیم که ممکن است بخواهیم برای چند جور ملک، بازاریابی کنیم؟

ملک مسکونی ، ساختمان اداری و یا واحد تجاری، جنس رایج و حرف می زنیم، کاربری ملک  داریم دربارهوقتی 

آشناترین کلمات هستند. اما همه داستان بازاریابی امالک به این کاربری ها محدود نیست. بیایید بدانیم وقتی راجع 

 ه باشیم؟به ملک حرف میزنیم ، به چه چیز های دیگری ممکن است اشاره کرد

برای فروش و اجاره دادن زمان های خالی آن ها، تالش میتوان اتاق جلسه و سالن کنفرانس نیز امالکی هستند که 

اگر یک موسسه فضا و پذیرایی را در اختیار شما قرار داده است، خدمات خود را بازاریابی کرده است. اما وقتی  کرد.

تاالر اجتماعات ، چه بصورت سالن سینمایی  بی امالک سر و کار دارد.فقط حرف از یک فضا زده می شود، با بازاریا

 . ، نیز تا وقتی بحث خدمات نباشد، امالک هستندو سن دار )آمفی تئاتر( و چه بصورت تاالر های مراسم

فضاهای آموزشی مختلفی مثل کالس ها و کارگاه های آماده استفاده هم که در سطح شهر بصورت درست مثل 

  .سانسی کرایه داده میشوندساعتی و 

، و  توجه کنیم که بازاریابی کنسرتی که در یک سالن آمفی تئاتر برگزار میشود، با بازاریابی همان سالن آمفی تئاتر

موضوع کامال متفاوت هستند. اولی بازاریابی  سه با بازاریابی یک سالن آمفی تئاتر همراه با پذیرایی و امور حراست،

 ود و دومی بازاریابی امالک. و سومی بیشتر از جنس بازاریابی خدمات است.ب میشرویداد محسو

 انبار ، ویال ، زمین و باغ هم جور دیگری از انواع ملک هستند.

Shopping Mall  خالصهکه ما بصورت ( آن ها را مال می نامیم، مراکز خریدPassages بوتیک مال ها ،)

(boutiques Mallو مراکز خرید مقرون به ) ( صرفهoutlet centers ، ) هم امالکی هستند که دارای ویژگی اینها

توجه کنیم که در حالتی که فروش و اجاره دادن فضاهای تجاری  ها و درنتیجه بازاریابی خاص خودشان می باشند.

له ما شده باشد، مد نظر باشد، بازاریابی امالک خواهد بود. اما وقتی بازاریابی و رونق بخشی به خود مال یا پاساژ مسا

 دیگر از بازاریابی امالک خارج شده ایم.

، با فروش سانس سالن کنفرانس یا بازاریابی و برندینگ خود ساختمان، اعم  PDFدر این همانطور که فهمیده اید، 

 از مسکونی یا تجاری، کاری نداریم.

توانند به  یا کارشناسان امالک میکارگزاران ملکی بازاریابی ای است که  تمرکز این محتوا فقط روی روش های

 کار بگیرند. 

 

 

 



  روش های متداول بازاریابی امالک

در مورد بازاریابی امالک، برجسته ترین چیزی که به ذهن می رسد، متخصصان نامی و مشهوری است که در کشور فعالیت می کنند؛ 

مشاوره میدهند و سخنرانی می کنند و برای برخی پروژه های مهم امالک، مهندسی فروش انجام میدهند و گاهی هم از برند شخصی 

 د. خود برای این فروش بهره می گیرن

از طرفی چون بازاریابی و فروش امالک به شبکه بنگاه های امالک، خیلی وابسته هست، پس وقتی داریم در مورد بازاریابی امالک 

حرف میزنیم باید یادمان باشد کارشناسان امالک که سال ها در زمینه بنگاه داری و جوش دادن معامالت و قیمت گذاری و مذاکره 

 کنند به خوبی لم بازار و روند های آن را میدانند و بر این بازار موثرند. فعالیت میخرید و فروش و مشارکت، 

حاال در این بین کسانی هم هستند که از فاز سنتی بنگاه داری خارج شده اند، البته نه از خود بنگاه داری، بلکه بنگاه داری را به شکل 

پیشرفته تری با تکیه به دانش های جدید کسب و کار، در قواره و با شکلی نوین ادامه میدهند. مثال های خوبی در این زمینه داریم. 

ران )چون در شهرستان ها کمتر بازاریابی امالک از فاز بنگاه داری سنتی خارج شده است(. مثل بازاریابی های تیمی بخصوص در ته

با تعداد  امالک آلفا در تهرانو تلفنی که بسیاری از بنگاه های امالک تهران اجرا میکنند. یا زنجیره ای شدن برخی بنگاه ها، که مثال 

 اسر شهر، مثال رایج آن شده است.شعبه های بسیار زیاد در سرت

تواند آن را بپذیرد و اجرا کند، برای  گاهی هم مانور های خاصی که یک فرد ریسک پذیر با یک سرمایه گذاری فرا بنگاهی می

تجاری شود. مثل مانور تبلیغاتی )تبلیغات محیطی و تیزر های ویدئویی تبلیغاتی( روی سرمایه گذاری امالک  فروش امالک دیده می

 و مسکونی مهم.

که توانست با تکنولوژی دیجیتال، ورودی فایل را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. در  دلتابه موارد باال اضافه کنیم سایت هایی مثل 

ا هنوز هم روی آن هم رقابت وجود دارد. ولی با عرف جدیدی که شکل هم با وجود اینکه پولی و محدود شده، ام دیوارمورد سایت 

گرفته است و آدرس زدن در آگهی توسط بنگاه دار، حدودی و منطقه ای شده است، دیدن مورد های شخصی با آدرس دقیق، در 

 را هم اضافه کنید. همشهریبین آگهی های دیوار پررنگ تر شده است. به دیوار و دلتا، روزنامه و سایت 

هنوز تمام نشده. ارتباطات شخصی هم در فروش امالک بسیار مهم است و بسیاری از سازندگان امالک تجاری، برای فروش از 

 کنند.  ارتباطات خود با کسبه بازار استفاده می

به درحال ساخت نیز، جزء مهمی از برنامه های فروش امالک پرزنت حضوری و ایجاد دفتر فروش در البی ساختمان های بلند مرت

 بوده است. توسط شرکت های انبوه سازی 

http://delta.ir/
http://delta.ir/
http://divar.ir/
http://divar.ir/
http://www.rahnama.com/
http://www.rahnama.com/


 

 تحلیل ابعاد مختلف بازاریابی امالک
 

 

 

 

  

احتمال زیاد اغلب دوستانی که در مورد بازاریابی مطالعه میکنند ، به خوبی می 

دانند که کاال با خدمات تفاوت دارد. و میدانند که محصول هر کسب و کاری، 

ند آمیزه ای از هر دو هم بشود. مثال در یکی از آن ها تجلی میابد. و البته میتوا

یک پیتزا فروشی که پیک رایگان هم دارد. یا یک شرکت ساختمانی که در کنار 

 نوسازی، خودش هم مصالح برای کار تهیه میکند.  خدماتقرارداد 

احتماال علت جدا کردن این دو دسته را میدانید. بخاطر تفاوت ماهیت خدمات و 

کاال است که بازاریابی آنها هم متفاوت است. حاال بد نیست بدانید که نه فقط 

دسته بندی برای انواع  14دو دسته محصول یعنی کاال و خدمات، که بیش از 

 بازاریابیو در نتیجه محصوالت داریم. که هر کدام آنها ماهیتی جداگانه 

متفاوتی دارند. بعبارت دیگر، این دسته بندی ها بخاطر این بوجود آمدند که 

بازاریابی هر کدام، در روش ها و متد ها، متفاوت و متمایز از بقیه است. در این 

هم دسته بندی جداگانه ای به خودشان اختصاص بین امالک و مستغالت 

زاریابی امالک را ورای بازاریابی کاال و خدمات در داده اند! بنابراین ازین پس با

 نظر بگیرید.

به همین دلیل است که اگر تا کنون سعی میکردید بازاریابی  

امالک را با بازاریابی خدمات بفهمید، حتما دچار ابهامات و بن 

 صرفا بست های زیادی شده اید چرا که ماهیت بازاریابی امالک

 سیر نیست.با بازاریابی خدمات قابل تف

همانطور که گفتم محصول یک شرکت ممکن است آمیزه ای از چند وجه باشد. 

که باید به آنها توجه  وجه وجود دارد 5آمیزه ای از در امالک و مستغالت هم 

و برای هر کدام از این ابعاد روش های بازاریابی اثربخش برای به آنها را  شود

 :اجرا کرد

محوری ترین قسمت داستان است که در آن اطالع 

رسانی فایل ها کلیدی ترین قسمت بازاریابی است. از 

طرفی عوامل کالن سیاسی و اقتصادی همچنین 

عوامل محیطی به شکلی خاص روی بازار امالک تاثیر 

میگذارند. لم بازار امالک ، هنر چانه زنی و معامله گری 

مرتبط و تغییرات قوانین  ، پیش بینی بازار ، رصد اخبار

، قدرت فهم تغییر حساسیت های مردم و خواسته 

که -هایشان ، درک صحیحی از توان مالی مشتریان

،  -مخصوصا در مورد ایرانیان معموال پنهان است

بدست آوردن منطق و استدالل هایی که بتواند آدم ها 

و موارد   -حتی اگر منطقی نباشد!–را قانع کند 

مگی تجربیات و دانستنی های الزم برای اینچنینی، ه

 خوب بازی کردن در این میدان هستند.

شاید برایتان عجیب نباشد که امروز حتی افرادی 

هستند که در کنار خدمات ثبت اختراع ، ایده و اختراع 

یم که ایده هم هم می فروشند! بله باید بپذیر

ارزشمند است و متقاضیان خودش را دارد. البته نه 

صرفا در دانشگاه و برای تکمیل رزومه و اثبات 

نخبگی. بلکه در هر زمینه ای حتی امالک هم ایده 

های کارشناسی شده و حساب شده، ایده هایی که 

راه و هدف شفاف و دالیل قانع کننده ای داشته 

ایده مشارکت برای  باشند، مهم شده اند. مثل

ساکنین یک ساختمان قدیمی. یا ایده ساختن یک 

مال بزرگ و منحصر بفرد برای یک سرمایه گذار 

باسابقه امالک؛ یک ایده ساختمانی در یک موقعیت 

خاص؛ یا یک روش تبلیغاتی و برندینگ خاص برای 

ساختمانی که می ارزد برای بازاریابی و فروش آن به 

رد. بله؛ ایده ها را هم باید نحو متفاوتی تالش ک

فروخت. و باید به نحوی فروخت که شنوندگان 

نسبت به موفقیت آن قانع شوند و حاضر باشند برای 

 بدست آوردن آن پول پرداخت کنند.

افراد هم بازاریابی دارند. مدیر برنامه های یک فوتبالیست یا یک بازیگر تا حدی همین کار 

را انجام میدهد. اگر پرسنال برند یک شخص در زمینه امالک ساخته شود، جاذبه زیادی 

رست مثل سخنران ها و اینفلوئنسر های حوزه امالک که احتماال شما ایجاد خواهد کرد. د

تعدادی از آنها را میشناسید. البته دامنه این مساله الزم نیست این قدر ها هم بزرگ باشد. 

اصال حتی افرادی که بعنوان مشاور در یک بنگاه کار می کنند هم باید رفتار سازمانی 

محلی آنها نیز -ن جلوه کنند و شاید باید برند شخصیمناسبی داشته باشند و قابل اطمینا

ساخته و معرفی شود تا میزان اعتماد و اعتباری که دارند و آدم ها به نحو درستی از آن 

 باعث شود مراجعه به بنگاه بیشتر شود. -یعنی برندآگاهی شکل گرفته باشد-مطلع شده اند

که شاید پس از بازاریابی کاال، بیش از هر چیز دیگری آن را میشناسیم. یک 

در آن  تخصصو  زمانحساسیت مهم در بازاریابی خدمات اینست که 

اتفاقا یکی از مهمترین قسمت هایی که یک  د.نحساسیت فوق العاده ای دار

  کارگزار امالک، بتواند مزیت رقابتی ایجاد کند همین جا است!

اطالعاتی که یک مشاور زبده دارد، مهمترین رمز پیروزی او و موفقیت مشتریانش 

هستند. اگر یک مشاور قصد این را داشته باشد که نه فقط برای معامله گری، که 

چه مشاوره حقوقی و چه مشاوره خرید و  –برای خود مشاوره خرید و فروش امالک 

ت به قیمتی که ارزش آن را داشته پول بگیرد، باید برای فروش آن اطالعا -فروش

 باشد، برندآگاهی و محتوا سازی اتفاق بیافتد.

بازاریابی امالک

بازاریابی خدمات

بازاریابی اموال و 
امالک

بازاریابی افراد
بازاریابی 

اطالعات و 
دانش

بازاریابی ایده



 تراتژیک بازاریابی امالکاس سواالت
 

 

 

 

 

 

  

که یک بنگاه یا  محصوالت مختلفیشدیم، یا به عبارت دیگر  حاال که با وجوه مختلف بازاریابی امالک آشنا

 کارشناس امالک میتواند ارائه کند را شناختیم، دیگر باید به این سواالت فکر کنیم:

 میخواهم و میتوانممن بعنوان یک کارشناس امالک یا بعنوان یک بنگاه دار، کدامیک از این محصول ها را 

 داشته باشم؟

مشتری هر کدام اینها کجاست؟ کجا دنبال مشتری هر کدامشان  انجام بدهم؟ کجابازاریابی هر کدام اینها را در 

 چجور وبسایت هایی؟ کدام شبکه های اجتماعی؟ بگردیم؟

 سر هر کدام، درکجا وجود دارد؟ رقبای من از کدام یک از اینها آگاه اند؟ رقابت

 هر کدام کجاست؟ حساسیت

 ما در کدامیک از اینها است؟ وتق نقطهاصال 

 م ایجاد کنم؟توان را در کدام قسمت می مزیت رقابتی

 و چه محتوایی بسازم؟ کنم؟ تبلیغبرای فروش هر کدام، چه چیزی را 

یعنی دانش و اراده ارائه آن را  برای شروع، باید انتخاب کنیم که در ارائه چه محصوالتی میتوانیم قوی عمل کنیم.

توانیم با کیفیت و قوی ارائه کنیم را  میواقعا داریم. سپس با توجه به منابعی که در اختیار داریم، محصوالتی که 

اولویت بندی کنیم. بعد از آن باید روش های بازاریابی هر کدام را به ترتیب اثربخشی، اقتصادی بودن،کلیدی بودن 

خبره تکنیکال بازاریابی م. میدانید که چنین کاری از عهده کسی بر می آید که در برنامه ریزی ابداع و لیست کنی

 است.

اگر احتماال اهل مطالعه بازاریابی و استراتژی باشید، به خوبی متوجه می شوید که آنچه در سطر های قبل خواندید، 

است. در واقع پرسش هایی که مطرح شده اند، طعم رقابت و کشف فضای رقابتی دارند. علت  تحلیل رقابتییک 

پس در طرح ریزی استراتژی رقابتی باید به دو  بازار امالک بازار به شدت رقابتی است.هم مشخص است. 

 گام مهم، به ترتیب بعنوان زیربنای استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی فکر کرد:



 تیم مشاور بازاریابی آشنا به حوزه امالک در اهواز

 

 

 

 

 

 

  

شما و نیاز هایتان  باید ،یک استراتژیست محتوا یا یک دیجیتال مارکتر

و از خواسته ها و دغدغه  بشناسد. همچنین مشتری شما را دشناسبرا 

بهترین و موثر  که چگونه باید توجه او را به بداندو  باشدهایش آگاه 

 د.ترین شکل، جلب کن

، لم بازار خود را بخوبی می دانید، از راز های رقابت صاحب یا کارشناس بنگاه امالک یا شرکت فعال در حوزه امالک و مستغالتبعنوان       

، نقاط قوت و در آن آگاه هستید، به روال خرید و فروش ملک مسلط هستید، اولویت ها و اهمیت ها را در مورد یک ملک میدانید و میتوانید با زبدگی تمام

وپیشنهاد هایی برای بهبود نقاط کلیدی در آن ملک خواهید داشت. جامعه ضعف یک فایل را استخراج کنید و بفهمید که متناسب چه نوع مشتری ای هست 

بهتر از هر  و عادات خرید و روند های اقتصادی را میدانید و میتوانید بفهمید شیب معامالت ملک به کدام سمت خواهد رفت. زمان مناسب خرید و فروش را

بازار میدانید؛ در فن بیان ، جوش دادن معامله ، مذاکره و چانه زنی مهارت های زیادی دارید، . ارزش اعتبار و شناس بودن را در می دهید تشخیصکس دیگری 

 ده جا بیاندازید.صبر و حوصله و درایت به خرج می دهید، بلد هستید چگونه مشتری را نسبت به یک فایل، راغب کنید و چگونه ایده یک تغییر را در ذهن فروشن

خودشان به تنهایی و بدون میدانند کارگزاران امالک، عادت ندارند همه چیز را در مورد یک ملک، بازگو کنند. از طرفی واقف هستند که                          

به شدت به اعتماد کردن  برای کمک گرفتن از یک مشاور، کنند. بخاطر همین هم و شناسایی تحلیلملک را در ابعاد مختلف، نمی توانند یک کمک مشاور، 

، تا حد متوسط از نقاط حساس بازار امالک مثل عوامل اهل مطالعه هستندمشتریان امروز شما، نیاز دارند و به دنبال صادق ترین مشاوران امالک می گردند. 

 .گذارندبتجربه هایشان را با دیگران به اشتراک مندند عالقسر میزنند.  ملکیوبسایت های  برای پیدا کردن سوژه مناسب؛ به و اغلب موثر بر قیمت، آگاه هستند

. دغدغه خواهند کردگرفته اند، به اطرافیانشان توصیه های زیادی نهند و درباره کمک هایی که از او ، قطعا سهم مشاور را ارج می  آمیز موفقیت در یک خرید

 ی کند و به شدت نیاز دارند تا افسار کارشان را یک مشاور مطلع بدست گیرد.های حقوقی و اسنادی دارند و دوست دارند فردی آگاه آنها را راهنمای

اطالعات حقوقی تان را باال ببرید و در زمینه  : سبد مهارتی خود و پرسنلتان را تکمیل کنید.، اینستبرای اینکه به مشتریانتان نزدیک تر شوید                   

داشته باشید. تنوع فایل ها را با بازاریابی فایل گسترده کنید. ارتباط خود را با مشتریانتان  مستمر ت های ارتباطی، یادگیریمهارت های فردی، مثل مذاکره و مهار

وی کنند. در سیستمی کنید. به این معنی که یک فرایند و دستور العمل مشخص برای مدیریت ارتباط با مشتریان داشته باشید تا همه پرسنل شما از آن پیر

 واقعا برنامه داشته باشید!ایت اینکه در فعالیت های بازاریابی، نه



 در چه سطحی میخواهد فعالیت کند؟ تصمیم بگیرد کهاولین گام اینست که مالک بنگاه یا کارشناس ملک،   بازاریابی امالک سوال های بنیانی در

 میخواهد با آنها قابل مقایسه یا از آنها برتر باشد، رقبایی کهکه یک بیزینس من در حوزه امالک آرزوی آن را دارد و برای آن تالش میکند،  شرایطی

 ی به آن برسد یا در آن باقی بماند. پس باید:که میخواهد با دیجیتال مارکتینگ و روش های تبلیغاتی و بازاریاباز فعالیت و شناخته شدن سطحی 

 کند!رقابت و هم متناسب آن    کند!رفتار هم متناسب آن 

همه در یک سطح رقابت  خاصی دارد. بازیگرانبپردازید،  و سرمایه گذار مشتری یادتان باشد : سطحی که شما انتظار دارید در آن به رقابت و جذب

 فعالیت می به نحویدارند  که در کنار هم باشند رقیب هم محسوب نمی شوند. اما آنها که رقیب واقعی هم هستند نمی کنند و الزاما هر دو کارگزار

 . را و اثربخش است و برای آنها جذابکنند که متناسب سطح مخاطبانش، کا

ت. اگر به دنبال رقابت و ایجاد یک بنگاه با ، به رقابت پرداخهای کم اثرو گام ان با روش های سنتی و کم هزینه نمی تو نوین، رقابتیدر سطوح 

صرفا با دکوراسیون جذاب نمی توانید آن را ایجاد  همانطور که جلوه مدرن و جایگاه باال هستید، دنبال تزریق دو میلیون و بازخورد گرفتن نباشید.

را از ابتدا به درستی و با  Long termطراحی شده و بلکه باید یک مسیر  ، با چند پست و ویدئوی جذاب اینستاگرامی هم نخواهید توانست.کنید

محتوا  تزریق بودجه اثربخش جلو ببرید و در طول زمان مثل انتگرال زیر نموداری که شیبش رو به باال است، دستاورد های بیشتری بدست بیاورید.

 د.آن را طرح ریزی کنیجنس و کیفیت  ،رقابت و مخاطب،  هدف  را جدی جلو ببرید و متناسب

ی نباشید. الزم است برای پا گذاشتن به این مسیر چشم اندازکوتاه مدت  شگفت انگیزدر این مسیر، اسیر ریسک گریزی و به دنبال نتیجه های 

این گذر زمان نیست که شما را به مقصود می رساند. بلکه گام هایی که به سمت هدف بر میدارید شما را  داشته باشید که محتوا در آن سهیم باشد.

، اما باور داشته باشید که تنها راه رسیدن به مقصد همین گام های باشد کوچک و هر محتوا شاید ند. هر چند سهم و نتیجه هر گامک نزدیک تر می

 ه هیچگاه به مقصد نمی رسد.هستند. مسیر ناپیمود کوچکبه ظاهر 

 
 اما دومین گام مهم در زمینه بازاریابی امالک اینست که از خودمان بپرسیم مشتری کجا است؟ 

بیاندازیم. مهم نیست چقدر مخاطب از ما در اینستاگرام؟ در تهران؟ در خیابان؟ در سمینار؟ در بانک آینده؟ هرجا هست پس باید همانجا قالبمان را 

 یله خوبی انتخاب کرده باشیم.دور یا نزدیک است. مهم اینست که برای قالب انداختن، وس

 محتوای آموزشی        محتوای کمکی                  

  مثل ویدئو کنفرانساستفاده از تکنولوژی های ارتباطی    درجه برای نمایش ملک 360دوربین 

  تکنولوژی واقعیت مجازی یاVirtual Reality                   استفاده از وبسایت اختصاصی 

  غیر ملکیحتی ملکی و آنالین بازاریابی در رویداد های    صاحبان سرمایه آنالین بابرگزاری ایونت های 



  برای کارگزاران ، بنگاه ها و کارشناسان امالک اهداف بازاریابی تاکتیکال
همیشه و در همه مساله های بیزینسی، بخصوص وقتی داریم مارکتینگ و بازاریابی انجام میدهیم ، باید به این فکر کنیم که برای چی و چه 

 چیزی داریم این کار را انجام میدهیم؟

 چیست؟ ملموس ما از بازاریابی اول از همه : هدف

 .نامو  فایلمارکتینگ و بازاریابی در امالک برای یافتن دو چیز ساده شروع می شود: 

اولین چیزی که در بازاریابی امالک باید نتیجه بدهد، محوری ترین محصول است: یعنی فایل ها؛ آنها را در دیوار و همشهری می توان   -1

آگهی داد و اصال برایش وبسایت خاصی زد که دیدن امالک در آنها منوط به ثبت نام باشد. یا آنقدر قوی دایرکت مارکتینگ و روابط عمومی 

ندگان امالک را اجرا کرد تا بنگاه مورد نظر فایل ها را انحصاری بگیرد و نگرانی از بابت لو رفتن فایل نداشته باشد. به هر جهت مختص ساز

 در این فاز، در مورد آگاهی رسانی و اطالع رسانی موارد خرید و فروش و مشارکت راه های اثربخش را بکار میگیریم. 

های  را به کار می گیریم و تاکتیک ی مختلف دیجیتالیقرار میدهیم و برای حصول آنها ابزار ها اکتیکالاهداف ت را همین دو موضوعدقیقا 

 می چینیم. بازاریابی محتوایی را بر اساس اینها

عهدات و اطمینان مشتریان را نسبت به شخصیت و باور های یک فرد یا ت اعتماد: در این فاز میخواهیم کارگزار برندو  نامآگاهی از   -2

کنند،  سازمانی همه پرسنل یک بنگاه ایجاد نماییم. این هدف با تبلیغات کوتاه مدت که فقط پاخوری و زنگ خوری را در یک مقطع، بیشتر می

 .بدست نمی آید. پس مجبوریم برای ساخته شدن برند، از تبلیغات محیطی ناپایدار چشم پوشی کنیم و به محتوا سازی و برندآگاهی روی بیاوریم

  محتوایی که الزاما کار بازاریابی را برای ما انجام نمی دهند. قطعا مفید هستند و از قواعد استراتژی محتوا پیروی می کنند.

 

 پس: 

 اگر کاری کنیم که زنگ خوری و پاخوری بیشتر ایجاد شود، در واقع روی محصول محوری مان تمرکز کرده ایم.

 که برای اعتماد سازی و برندآگاهی برداریم بر نام و هویت برندمان تمرکز کرده ایم. هم هر گامی

 اما ...

مارکتینگ هر چقدر هم در این دو فاز موفق باشد، هنوز هم یک استراتژی موثر نیست. این پایه و بنیان باید با 

 یک بازار رقابتی بگذارد:یک المان سوم تکمیل شود تا اثر بخشی بیشتری بر تصمیم و رفتار مشتری در 

 کشف یا ایجاد مزیت رقابتی! 



 و پیدا کردن مزیت رقابتی تحقیقات بازار امالک
 

 

 

 

  

طرح ریزی کنیم. چه یک کارشناس و یا مشاور دیجیتال مارکتینگ  های فعلی یا شهودیادمان نرود، قرار نیست چیزی را بر مبنای صرفا تجربه ، دانسته 

ی است، باشید و چه یک مدیر بازاریابی در یک کارگزاری امالک ، و چه یک مشاور امالک هستید که در پی ایجاد برند شخصی خود با استراتژی محتوای

 ام بدهید:الزم است برای موضوعات زیر تحقیقات بازاریابی را انج

 

 :مزیت رقابتیبرای انتخاب ، کشف یا ایجاد تحقیق 

د. مزیت رقابتی چیزی مزیت رقابتی برای یک کارگزار امالک ، باید یا در توانمندی ها و منابع او کشف بشود و یا با توجه به بازار و رقابت ، در او ایجاد شو

مشاور سر و کار دارد و الزم است که اگر در تولید محتوا و بازاریابی محتوایی ، درباره آن حرف می ناست که با خود شاکله کارگزاری یا پرسنال برندینگ فرد 

تحقیقات بازار را زنیم، و ادعای داشتن آن را می کنیم، واقعا وجود داشته باشد. آن هم نه صرفا از دید خود کارگزار . بلکه از دید یک مشاور سوم شخص که 

برآورد کند که آیا چنین ویژگی ای که مد نظر داریم، واقعا در میان رقبا یک مزیت است؟ آیا این ویژگی و یا این خدمات برای مشتری انجام داده و می تواند 

 ارزشمند است ؟ آیا منحصر بفرد است؟

 

 : بازاریابی محتواییبرای انتخاب و ابزار ها ، رسانه ها و تاکتیک های تحقیقات 

  باید بفهمیم مردم در شبکه های اجتماعی ما عالقمند هستند که از  یابیرا انتخاب کرده ایم، در تحقیقات بازار های اجتماعی، شبکه ابزار بعنوان اگر

 Engagementپست کردن فایل ها،  ؟ آیاگزینه ها و فایل های مختلف مطلع شوند و یا بیشتر عالقمند هستند در مورد اطالعات حقوقی ملکی بدانند

می برد؟ چقدر برای آنها جذاب است که در اینستاگرام، از ارزش ها و هدف هایمان برای آنها بگوییم و چقدر میزان جذابیت باال  مخاطب را چندان

کند؟ در نهایت باید بتوانیم تحلیل کنیم که مخاطبان ما در هر رسانه، دنبال چه هستند و بیشتر با چه موضوعاتی  این مدل محتوا، در وبسایت تغییر می

 امل برقرار میکنند؟تع

  اگر سیستمCRM  را بعنوان یک ابزار در بازاریابی انتخاب کرده ایم، در تحقیقات بازار باید بفهمیم چرا برخی مشتریان برای خرید ملک، به ما اعتماد

اضی یا ناراضی هستند؟ بهترین کسی نکرده اند؟ یا یک بنگاه دیگر را انتخاب کرده اند؟ یا اصال چرا از خرید منصرف شده اند؟ چه شده که از ما ر

ده که نقطه ضعف بنگاه را میداند، مشتری است. مشتری ای که مسیر فروش یا خرید ملک را با ما ادامه نداده است، نقطه ضعف ما را بخوبی فهمی

 است.

 های بازاریابیشان چیست؟ استراتژی آنها در  اگر قصد رقابت منطقه ای داریم، باید در مورد رقبا به این برسیم که اولویت آنها در توسعه و تالش

رار فعالیت هایشان چیست و بیشتر روی چه روش هایی تمرکز کرده اند؟ میخواهند روی شبکه های اجتماعی مانور بدهند؟ آیا به دنبال ارتباط برق

سرمایه  mass advertisingبل توجهی روی کردن با سازندگان فعلی و گرفتن حق فروش انحصاری هستند؟ یا اینکه تمایل دارند بودجه های قا

 گذاری کنند؟ مهمترین فعالیت هایی که به منظور جذب فایل و مشتری انجام میدهند چیست و چه تشابهی با فعالیت های ما دارند؟ ما باید چه

 مزیت هایی برای پیروزی در رقابت طراحی کنیم؟



 روش های اعتمادسازی و برندسازی برای کارشناسان و کارگزاران امالک
 

 

 

 

 

 

اگربخواهیم کلیدی ترین هدف سایه همه فعالیت های 

 است. اعتماد سازیبازاریابی را نام ببریم ، قطعا 

 ؟ کلیدیاوال چرا میگویم 

چونکه اثربخشی و نرخ تبدیل همه تعامل های ما با مشتری، 

به همین اعتماد متقابل وابسته است. البته درک صحیح از 

اعتماد نیز مهم است. چنانکه اعتماد به معنی سپردن اختیار 

تام به یک شخص نیست. همچنین اعتماد نقطه مقابل بی 

ت و اعتمادی نیست. اعتماد همه جانبه یک ایده آل خام اس

 اعتماد در برخی از ابعاد، منطقی تر و دست یافتنی تر است. 

کارگزاران، بنگاه ها و کاشناسان امالک، الزمست اعتماد 

مشتری به تخصص ، تعهد، صداقت ، و درک منافع 

متقابل)اینکه مطمئن باشند کارگزار یا کارشناس، منافع و 

را  نیازهای مشتری را درک کرده و برای آنها تالش میکند(

ایجاد کنند. پس اول از همه باید ذهنیت شفاف و تحلیل 

گرانه ای نسبت به واژه اعتماد بدست بیاورند. به اعتماد 

 بیشتر فکر کنید و درباره آن مطالعه کنید.

من پادکست محمدرضا شعبانعلی در مورد اعتماد در مذاکره 

 را پیشنهاد میدهم.

 

 ؟هدف سایهاما چرا میگویم 

باید اعتراف کنیم که بازار امالک برای مشتری، همیشه همراه با بی اعتمادی بوده است. علت ایجاد 

شدن چنین جوی را صاحبان امر بهتر میدانند. لکن همین تهدید در بازار امالک برای یک مشاور امالک 

کند و از رقبا  اعتماد سازی ،که پیشنهاد میدهم دو روشیواند فرصت باشد تا با تصادق و درستکار می

فاصله نجومی بگیرد. اعتماد چیزی است که قابل رقابت نیست و یونیک است و در ذهن مشتری به 

نقش ایفا میکند. اعتماد در اثر خیلی چیز ها ممکن پررنگ ترین عامل شهودی تصمیم گیری عنوان 

 شناخته شدن یک است. اعتمادی که در اثر برندکنم، است ایجاد شود. اما آنچه من به آن اشاره می

ایجاد شده است. برند شخصی یک کارشناس امالک ، همان هویت معتمدی از او است که این  برند

بدون اینکه واقعا فرد قابل  شناختبار در نقش یک بیزینس من ظاهر شده است. یادمان نرود که این 

اعتمادی باشیم، پایداری و آورده چندانی نخواهد داشت. دقت کنید که ما اینجا داریم از مزیت رقابتی 

 پایدار حرف میزنیم نه صرفا یک شیوه تبلیغاتی اغواگرانه کوتاه مدت و موقتی.

یا کسب و کار، نقش بسته قبل از اینکه برند در ذهن مشتری ساخته شده باشد، باید در درون شخص 

 باشد.

رفتار سازمانی قرار است نمود همین برند باشد و استراتژی محتوا قرار است به مخاطبان ارزش ها،  

 معیار ها ، باور ها ، عملکرد ، تخصص و دانش یک بیزینس را نشان دهد.

سایه قرار هر چند یک هدف اصلی است، اما در همه جنبه های فعالیت باید هدف  اعتماد سازی

گیرد. علت هم واضح است: چون خودگویی و خودتعریفی اثر بزرگی بر مشتری ندارد. به یک مکالمه 

قانع کننده فکر کنید: وقتی با اسم بردن از مشتریان بزرگ و معروف، با داستان گویی،با شفاف، مستند 

خیلی از تکنیک های و مستدل صحبت کردن، با گفتن مزایا و معایب یک ملک بصورت توامان، و با 

افراد ؛ در حالیکه در واقع میخواهیم برای خود اعتبار و برای مشتری اعتماد ایجاد کنیمکالمی دیگر، 

د! در همه فعالیت های ناعتماد کن آنهاکه به  کننداصرار نمی  مشتری شانم به حرفه ای مستقیما و مدا

 غیر مستقیم، به هدف اصلی بزنیم! کامال بازاریابی و محتوایی هم چنین کاری باید بکنیم و

http://www.shabanali.com/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87/
http://www.shabanali.com/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87/


  

خب فکر میکنم االن دیگر واضح باشد که یک مشاور یا یک کارگزار 
رکز کند تا برند شخصی امالک، باید روی چه چیزهای کلیدی ای تم

اش، ساخته شود ؟ و سپس روی آنها مانور محتوایی و تبلیغاتی و 
 برندآگاهی صورت دهد؟

تخصص ، صداقت ، دانش ، تعهد، هنر مذاکره و ایجاد توافق، شفافیت 
گفتار و فن بیان ، معیار ها و ارزش های کاری واضح ، سابقه ، اهداف 

 گی های رفتاری خاص ، و ...کاری ، توانمندی های شخصیتی ، ویژ
هر مشاوری میتواند و باید بهترین ترکیب از این ویژگی ها را با یک 
مشاوره برندینگ، مشخص کند و سعی کند در آنها خود را تقویت کند 
و آنها را به درستی بروز دهد. این اولین گام برای برندینگ است: اینکه 

 می پرورانیم...خود واقعا آنی شویم که ایده آن  را در سر 

همانطور هم که اشاره کردم، پس از این نیاز به برندآگاهی دارید؛ اگر 
بهترین توانمندی ها و صفات را هم داشته باشید اما کسی از آنها 

 اطالع نداشته باشد، در برندینگ موفق نبوده اید ... 

اولین پیشنهاد من برای برندآگاهی ، نمود های رفتاری است، درواقع 
از همه برند شما باید در رفتار شما بیش از گذشته تجلی پیدا کند اول 

و تقویت شود. دومین پیشنهاد من، فکر کردن به استراتژی محتوا 
 است.

چون برند و برندینگ، خودش یک بحث کامال مستقل است، در اینجا 
به همین مقدار از توضیح، اکتفا کردم. مقایسه سرنوشت کسب و کار 

دارند سعی میکنند کوتاه مدت فکر کنند ، با کسب و هایی که هنوز 
کارهایی که زمانی شروع کردند که بلند مدت فکر کنند ، ما را به این 

 بیت به روز شده از سعدی معتقد میکند:

 اال اگر بختمند و هوشیاری         به قول هوشمندان گوش داری

 دهد باز ! ندتبرتو نیکی میکن و در دجله انداز          که ایزد در 

 الزمه این بحث اینست که بدانید برند چیست و چه چیزی نیست؟ 

میدانم به دفعات زیاد، در سمینار ها و کتاب ها و وبسایت ها با تعاریف 
مختلفی از برند و برندینگ مواجه شده اید. با این حال پیشنهاد میکنم 
تعریف برند و اینکه برند چه چیزهایی نیست را از پادکست گفتگوی 

بشنوید. یادمان باشد که  ار شفیعی و محمدرضا شعبانعلیدکتر شهری
اینجا وقتی از برندینگ حرف می زنیم عمیقا به شناخت مخاطبان از 
هویت واقعی شما اشاره میکنیم. پس برند شما نشات گرفته از واقعیات 
و ویژگی های شخصیتی و بیزینسی و معیار ها و ارزش ها و توانمندی 

ذهنیت مخاطبان نسبت به شما شکل میگیرد.  های شما است. برند، در
به همین دلیل هم است که برند و برندینگ، اثری جادویی بر تصمیم 
گیری افراد می گذارد و آنها را به شدت به سمت شما متمایل میکند. 
لکن یادتان باشد برندینگ ، جادوگری نیست، اغواگری نیست ، صرفا 

لیغاتی ساخته نمی شود و معروفیت نیست و صرفا با تکنیک های تب
 نخواهد شد.

چه چیزی برند شخصی محسوب میشود؟ برند ، همان هویت شما 
است. به این سواالت فکر کنید: مشتریانی که با شما معامله کرده اند، 
چه ویژگی ها و صفاتی برای شما قایل هستند؟ خاطراتی که مشتریان 

افرادی که هنوز  شما از عملکردتان بیان میکنند، چیست؟ چقدر برای
شما را ندیده اند اعتبار دارید؟ چقدر دیگران تشنه تعامل و همکاری با 

 شما هستند؟ 
باید دو مدل میتوانید به این سواالت پاسخ دهید: اول دید ایده آل 
خودتان ، یا آنچه فکر میکنید دیگران درباره تان فکر میکنند را بیان 

چگونه فکر میکنند؟ واضح است کنید. دوم، واقعا دیگران درباره شما 
 میتوان فهمید! دیگرانکه این را فقط از 

آنگاه که شما بتوانید آنچه دیگران درباره شما فکر میکنند را با آنچه 
دوست دارید درباره تان فکر کنند، یکی کنید، در برندسازی و 

 برندآگاهی موفق شده اید.

https://motamem.org/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4/
https://motamem.org/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

هیچ بیزینس منی دوست ندارد یک ساز بی صدا باشد. شما چطور؟ 

چه صاحب کارگزاری و بنگاه امالک باشیم یا یک کارشناس فروش 

ملک، باید یک رسانه مفید و اثرگذار و پرمخاطب داشته باشیم. 

رسانه ای که برای مخاطبانش جذابیت دارد، جذابیتی که در نهایت 

یت شما هدایت میکند. این آنها را به سمت بیزینس یا شخص

هر بیزینس خود یک "اصطالح را حتما شنیده اید که میگویند 

علتش هم مشخص است: االن دیگر مردم بیش از  "رسانه است

اینکه توقع داشته باشند از روزنامه ها و رسانه ها و وبسایت های 

از خود خود کسب دولتی و خصوصی، چیزی یاد بگیرند، تمایل دارند 

. مخاطب ، اعتباری که برای گفته های یک رسانه ا بیاموزندو کار ه

بیزینسی قایل است ، و باوری که به آن دارد را برای دیگر رسانه 

ها قایل نیست. این یک فرصت مهم برای کسی است که دانش و 

اطالعات مورد نیاز مردم را در حوزه ملک دارد و حاضر است آن را 

ر آموخته هایش از شما ، به سمت انتقال بدهد. مشتری ای که بخاط

شما آماده باشد، سریعتر و ساده تر ارتباط و اعتماد برقرار میکند. از 

طرفی به این هم فکر کنید که هرچه مشتری و مخاطب شما آگاه 

تر باشد، با شما سریعتر همسو میشود و معامالت شیرین تر و بهتری 

 هم خواهید داشت.

محتوای تخصصی ساده است. در محتوا سازی ایده پردازی و تولید 

سعی می کنیم حرف حسابمان را به محتوایی ارزنده و آموزنده 

تبدیل کنیم. همچنین از موضوع روز )نه فقط ماه و سال( عقب 

 :نیم و درباره آن حرف داشته باشیمنما

 

  خاص و  حرفموضوعات روز مهم در مورد امالک چیست؟

 من در مورد آنها چیست؟ حساب

 االن بحث روی چه چیزی داغ است؟ 

  بازار امالک شکلش تغییر کرد؟که چه شد 

 موضع  من نسبت به روند بازار امالک چیست؟ 

 و درباره مشتریانم ایده آل و آرزوهایم درباره بازار امالک 

 م این اتفاق بیافتد؟چگونه کمک می کن چیست؟

 در شهر چه خبر است و چه ایونتی در حوزه ملک برگزار میشود؟ 

 امل برقرار کردن با مخاطبان، سوال پرسیدن در مورد اینکه تع

 و ....برای خانه جدید چه ویژگی هایی در نظر دارید؟ 

چه از اینستاگرام استفاده کنید و چه از وبسایت و یوتیوب، باید یادتان 

باشد که نوع و نحوه و موضوع محتوا در هر پلتفرمی متفاوت است. در 

از ویدئو و گفتار مناسب است و در  شبکه های اجتماعی یک سبک

وبسایت ، سبک دیگری. برای هر پلتفرم باید هدف، مخاطب هدف، و 

 تکنیک های محتوایی متفاوتی داشته باشید.

از خود بسازید. محتوا به  هویت دیجیتالییایید با محتوا سازی، یک ب

قصد اطالع رسانی و آگاهی سازی مخاطبان ساخته میشود. اما هدف 

آن هم، برند شخصی و سازمانی است. بنابراین نه فقط بخاطر سایه 

تاکیدی که در استراتژی های موفق محتوایی بر صداقت، راستگویی و 

اصالت مطلب میشود، بلکه برای ساختن یک بنای استوار و پایدار از برند 

شخصی خود، باید مطالبی ارائه کنید که اصیل و متعلق به شخص و 

. همچنین الزم است واقعی ترین ارزش ها و معیار بینش خود شما باشند

های بیزینسی و شخصی خود را انعکاس دهید، چون برند بر پایه آنچه 

 هستید بنیان میشود، نه آنچه قرار است تبلیغ شود. 



 

 

 

 

 

 

 

مهم در موفقیت و اثربخشی  یا معیار دوشاخصکنم؛  ارائه تکمیلی یک نکته میخواهم ،بازاریابی امالک هدف گذاریگام  11بعنوان پایانی بر 

 . نرخ اقدامو  نرخ ترغیب :فعالیت های ما

شود. آنجا که هر مخاطب با دیدن یک محتوا یا ویدیو، ترغیب میشود سنجیده در تولید محتوا و اطالع رسانی از فایل ها معیاریست که باید  نرخ ترغیب
 زیاد شده است. نرخ ترغیب را باید با جذابیت محتوا و تناسب آن با نیاز های مشتری افزایش داد.تا دیگر محتواها را ببیند، نرخ ترغیب 

چه تماس -ماهمانجایی که مشتری از محتوا به سمت با مزیت رقابتی و بازاریابی داخلی و تعدد و تنوع فایل و تنوع محصول! افزایش میابد. نرخ اقدام 
. نرخ اقدام را باید با جذابیت فایل ها، لحاظ کردن و فهمیدن منافع معامله گری قدام صورت گرفته است، اشود کشیده می -تلفنی و چه حضوری

ه مشتری و انعکاس آن در محتوا ، فهمیدن نیاز مشتریان در هر مقطع زمانی و در هر محدوده جغرافیایی، گیمیفیکیشن و محتوای از جنس دعوت ب
 اقدام، افزایش داد.

با موضوع امالک  زیادی ا قرار میگیرند و از آن استفاده می برند، قطعا کسانی هستند که درگیری ذهنیمحتوای تخصصی شکسانی که مخاطب م
و نرخ ترغیب  افزایش .است. این قاعده بازاریابی محتوایی کنیدمهمترین جامعه مشتریان را گرد محتوای خود جمع  میتوانید شما در این صورتدارند. 

 هستند. خرده اهدافاز طریق  توسعه بازارمد و آبرای افزایش در معیار، دو نرخ اقدام

تعقیب  خرده اهدافرا با  فروش( تارگت) به بیان دیگر سعی بر این است تا هدف اصلیتامین میشود.  خرده اهدافتوسعه بازار، ساز و کاری دارد که با 
خرده اهداف بوسیله ابزار و ... .  بازاریابی داخلی، بهبود قرارداد های فروش انحصاری مثل ایجاد پایگاه اجتماعی، افزایش ورودی فایل، افزایشکنیم. 

اینکه بفهمید چقدر در  برایاما بدست می آیند.  مشتری مداریاصول فنون مذاکره و  ، فراگیری وش های بازاریابیر انواع ،هایی مثل تولید محتوا 
برای . دارید، به شاخص های مختلفی نیاز موفق بوده اید و چقدر شما را به هدف اصلی نزدیک تر کرده است رسیدن به هر گدام از این خرده اهداف

 را پیشنهاد میدهم. در سایت متمم مدیریتکنترل سیستم های کورس آنالین طراحی شاخص ها، 

اشد، و کسی که در استراتژی محتوا و دیجیتال مارکتینگ عمیق شده ب .بود امالکمحتوایی بازاریابی  هدف گذاری فقط در مورد این فایل
یده اثربخشی و توان اثرگذاری باالیی داشته باشد، بخوبی می داند که هر کدام از مراحل تدوین استراتژی محتوایی، چقدر می تواند عمیق و پیچ

  باشد

استراتژی  به مطالعه می آید که قبل از این،به کار کسانی  ،و مختصر آن سریع توضیحبیان کردم، این فایل و نحوه هم  همانطور که در ابتدا
ه رچنین فردی میتواند زنجی را در کسب و کار خود اجرا کنند.آموخته هایشان تا برخی از  اندسعی کرده تا کنون کسب و کار پرداخته بوده اند و 

 درک کند و از آن استفاده نماید.عمیقا گام را  11این 

تهیه  کاربردی و موثر یک پلنایجاد  هدف گذاری درستی برای بتوانید برای توسعه بازار خود، آن استفاده از که باست فایل این ایناز  مانتظار
کامنت کنید تا از آن برای اصالح  این صفحه دررا درباره این فایل،  نظر صریحتانمتقابال کمک شما خواننده گرامی به من این است که کنید. 

     .ببرم، بهره در فایل های بعدیو بهبود 

       متشکرم.
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