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 م؟یکن غیتبل دیچرا با

مهم است.  غاتیکه چرا تبل دیبهتر است بدان م،یده حیرا به شما توض غیاستفاده از تبل لیدال ای غاتیتبل دهیفا میبخواه نکهیقبل از ا

نسبت به گذشته داشته  یشتریب انیمشترو  ،کسب کند یشتریشرکت شما درآمد ب شودیباعث م یابینوع روش بازار نیاستفاده از ا

مجاب  د،یرا به مصرف کنندگان ارائه کن یجذاب و مناسب یغاتیتبل نیکه کمپ ی. زمانابدییم شیرو فروش شما افزا نیو از هم دیباش

بزرگ، متوسط و کوچک  یها یمواره مورد استفاده کمپاناست که ه یروش نیا محصول شما استفاده کنند. ایکه از خدمات  شوندیم

 .افتیقرار گرفته و بدون شک ادامه خواهد 

 

 ست؟یچ غاتیتبل یایزام

 یها تیرا از فعال یاریروش، افراد بس نیخدمات است. با استفاده از ا ایاز برند و محصوالت  یآگاه شیافزا غاتیتبل یایمزا نیتر یاصل

 دارند؟  یخدمات شما آگاه ایبالقوه از محصوالت  انیمشتر ایکرد. آ دیکسب و کار خود مطلع خواه

 رودیبه شمار م غیتبل دیاز فوا گرید یکی نیساخت برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود. ا ای نگیکه برند شودیعالوه بر آن، باعث م

داشت تا  دیشانس را خواه نیا د،یکن یطراح ید را به خوبخو یکه آگه ی. در صورتدینام در ذهن او باش نیکاربر، اول دیتا در زمان خر

 .دیبزن کنارخود را  یرقبا

 :هستند ریبه شرح زکه وجود دارد  غاتیتبل نهیدر زم یگرید یایمزا نیهمچن

 محصوالت ایاز برند، خدمات  یآگاه شیافزا 

 گرفتن از رقبا یشیپ 

 و بالقوه یفعل انیمشتر جذب 

 یتجار انیدادن به مشتر آموزش 

 هیفروش و بازگشت سرما شیافزا 

 کسب و کار یتجار تیموقع بهبود 

 یتجار یها تیاز فعال یبانیپشت 
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 ؟ ستیچ یغاتیمشاور تبل کیداشتن  یایمزا

. میرا متحمل شو ینیکه سقوط سنگ میمحکوم میراه آگاه نباش یو خم ها چی. اگر به پستیساده ن غاتیو تبل یابیبازار ریدر مس حرکت

 یدرآمد، معرف شیافزا ،یمشتر شیگرفتن سهم خود در بازار، افزا یبرند برا کیاست که  ینشان دهنده راه غاتیمشاوره در تبلدر واقع 

 .دینما یط دیو شهرت با اعتبارمحصوالت خود و کسب 

 امیرساندن هر چه بهتر پ یاست برا یراه غیرقم خواهد زد. به زبان ساده، تبل یشما را در زندگ تیعدم موفق ای تیمشاور، موفق داشتن

 خود. انیبه مشتر یشرکت و کمپان کی یها

 

 است  ؟ یسازمان ضرور یبرا یبد اقتصاد طیدر شرا غاتیتبل نهیهز ایآ

توقف  نیبماند، ا یباق نیشیفروش در همان سطح پ یرا متوقف کند و تا مدت غاتیکند که اگر تبل ینیب شیپ یکمپان کیاست  ممکن

 یم یتا چه زمان غاتیاست که توقف تبل نیا دیآ یم شیپ مرحله نیکه در ا یباشد. سوال یبه اقتصاد کمپان یتواند کمک یم یغاتیتبل

 شرکت به همراه خواهد داشت؟ یرا برا یتبعات غاتیتبل نیقطع ا ایآ نکهیا زیدرست باشد و ن یمیتواند تصم

و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد  ریاتفاق د نیشود ، ا یموجب کاهش فروش و عقب ماندن از رقبا م غاتیشک کاهش بودجه تبل بدون

از عواقب توقف  یشرکت ها اطالع چندان رانیاز مد یاریبسبازار شناخته اند.  یفروش و توسعه  شیافزا یاصل یرا به عنوان بازو غاتی. تبل

به  غاتیتوانند با توقف تبل یم گریثابت خود را به دست آورده اند و از طرف د انیکنند آن ها مشتر یخود ندارند، چرا که فکر م غاتیتبل

 اریمرموز بس یها یماریمانند ب غاتیتبل وقفاست که ت نیپنهان مانده، ا رانیمد نی. آنچه از نظر اندیخود کمک نما یها نهیکاهش هز

 ییبرند مورد نظر را فراموش کرده و به سمت کاالها انیشود آرام آرام مشتر یباعث م اتغیخود را بروز خواهد داد. توقف تبل جیآرام نتا

 کیتواند با  یدهد که او م یم یباور را به مشتر نیا غاتیآن ها مواجه خواهند بود، چرا که تبل غاتیبروند که هر روز در سطح شهر با تبل

مطلوب برخوردار  یتیفیکه با آن آشنا شده از ک یراه متوجه شود برند تازه ا نیو چه بسا در ا دیرا تجربه نما دیاتفاق جد کی د،یبرند جد

 یِریبا از سر گ ردیگ یم میکه شرکتِ شکست خورده تصم نجاستیرا از خاطر ببرد. ا نیشیپ یباعث شود کم کم برندها نیاست و هم

است و  رید اریمهلک بس یضربه  نیجبران ا یبرا یگذارد که البته گاهب شیخود به نما انیمشتر انیخود را در م گریبار د غات،یتبل

 .دینما نهیخود هز هیبرابر سرما نیدوباره شرکت چند گاهیکردن جا دایپ یممکن است برا

 


