
 طراحی پرسَنای نشتری را از کجا شرٍع کنیو؟
اگر سیستو ندیریت نشتریان دارید، از اطالعات . برای شرٍع، چند نفر از نشتریان ٍاقعی تان را در نظر بیاٍرید

در غیر این صَرت، نشتری را کٌ بیشتر با اٍ  تعانل دارید، ٍ اٍ را نشتری ٍفادارتری . نَجَد در آن استفادى کنید
 .نی دانید انتخاب کنید

از بین خصَصیاتی کٌ یادداشت . در قدم بعدی، سعی کنید خصَصیات نشترک بین نشتریانتان را یادداشت کنید
ٌ تان را کٌ فکر نی کنید، بًترین نشتری شهاست، انتخاب کنید ٍ بٌ  نی کنید، اطالعات نربَط بٌ نشتری نَردعالق

 .کهک آن يا، تهپلیت پرسَنای نشتری را تکهیل نهایید

  

 انتخاب عکس نشتری: قدم اٍل 

 

نًو است کٌ شها ٍ سایر افرادی کٌ در تیو بازاریابی سازنان فعالیت نی کنند بتَانند ذينیتی از نشتری شها داشتٌ 
درصَرتی کٌ فکر نی کنید نهی تَانید از تصَیر نشتریان ٍاقعی تان استفادى کنید نی تَانید تصاٍیر بازیگران را . باشند

 .بٌ کار ببرید

 نام ٍ سهت: قدم دٍم 



 

این کار باعث . برای پرسَنای نَردنظرتان یک نام انتخاب کنید ٍ سهت اٍ را در سازنان فرضی کٌ نشغَل بنَیسید
 .نی شَد بتَانید با این شخصیت خیالی بًتر ارتباط برقرار کنید

 نعرفی ٍ تاریخچٌ: قدم سَم 

ٌ صَرت کانل پرسَنای نَردنظر را از زاٍیٌ دید سازنان نعرفی نی کنید نسیری را کٌ طی کردى . در این قسهت باید ب
 .تا بٌ نشتری بالقَى سازنان شها تبدیل شدى بنَیسید

 جهلٌ ٍاقعی: قدم چًارم 



 

این جهلٌ بٌ شها کهک نی کند در . در این قسهت،  یک نقل قَل نرتبط با حَزى کاری سازنانتان از پرسَنا، بنَیسید
 .قدم يای بعدی بتَانید در پاسخ بٌ این جهلٌ پیانی طراحی کنید کٌ نحَر بازاریابی شها باشد

 نَشتن خصَصیات رٍان شناختی: قدم پنجو 

ٌ يای  در این قسهت نی تَانید راجع بٌ رفتار اجتهاعی در فضای آنالین ٍ آفالین، اٍلَیت يا در استفادى رسان
ٌ ای کٌ در آن نشغَل بٌ کار است، اٍلَیت يای  اجتهاعی، درجٌ راحتی کار با ابزاريای دیجیتال، صنعت ٍ حرف

انتخاب ٍ عادات استفادى از نحتَا، سایت يای نَردعالقٌ، نَع شخصیت، درٍن گرا یا برٍنگرا بَدن، سطح انرژی ٍ 
فعالیت يایی کٌ انجام نی ديد، خسیس یا دست ٍدل باز بَدن اٍ، این کٌ چقدر طَل نی کشد تا خرید کند، ٍ عادات 

 .تفریحی اش چیست بنَیسد
 .برآیند يهٌ این اطالعات باعث نی شَد بتَانید کانال يای نؤثرتری برای دسترسی بٌ اٍ پیدا کنید

ٌ يای دنَگرافیک: قدم ششو   نشخص

 
ٌ يای نربَط بٌ دنَگرافی نشتری تان را بنَیسید سن، جنسیت، نحل زندگی، بازى . در این بخش بایستی نشخص



درآندی، نتأيل یا نجرد بَدن، تعداد فرزندان تحصیالت ٍ خصَصیاتی ازاین دست کٌ باعث نی شَد بتَانید 
 .يدفهندتر نخاطب را يدف بگیرید

 ايداف ٍ انگیزى يا: قدم يفتو 

ننافعی کٌ بٌ دنبال برآٍردى شدن . در این قسهت راجع بٌ چیزيایی بنَیسید کٌ برای نخاطبتان ارزشهند است
آنچٌ باعث انگیزش نخاطب نی شَد باید در این . آن ياست ٍ شها نی تَانید در این خصَص بٌ اٍ کهک کنید

 .قسهت درج شَد

 نَانع ٍ نشکالت: قدم يشتو 

در این قسهت باید نشخص کنید کٌ نخاطب شها در نسیر انجام فعالیت يا برای رسیدن بٌ ايدافش با چٌ نَانعی 
دانستن این نشکالت باعث نی شَد در قدم يای بعدی . چٌ نشکالتی اٍ را عصبی ٍ ناراحت نی کند. رٍبرٍست

 .بتَانید ارزش پیشنًادی یکتای نناسب تری برای اٍ طراحی کنید

 نَانع خرید: قدم نًو 

در این قسهت بٌ این سؤال پاسخ ديید کٌ اگر کاال یا خدناتی نتناسب با نیاز نخاطب طراحی شَد، چٌ چیزيایی 
آیا پرسَنای نشتری شها، بٌ قیهت حساس است؟ یا برداشت پایین از . نی تَانند نانع از تصهیو اٍ برای خرید شَند

 .کیفیت عانل اصلی صرف نظر کردن اٍ از خرید است

  

 در پایان
ٌ ای ٍ نًو برای بازاریابی در عصر دیجیتال  يهان طَر کٌ قباًل گفتو، طراحی پرسَنای نشتری، یک قدم کلیدی، پای

شناخت کافی نسبت بٌ پرسَنای نشتری باعث نی شَد، با قرار دادن نشتری در نرکزیت فعالیت يای . است
بازاریابی،  پیام يای شها يدفهندتر طراحی شَند ٍ کانال يای نؤثرتری را برای ارسال این پیام يا بٌ نخاطبینتان 

 .انتخاب کنید

 


