
 

 

 ، یک استراتژی عالی برای رشد برندمؤثرشراکت با افراد 

ا ر که برندتان را بهبود داده و در نتیجه فروشتان را افزایش دهید؟ از طریق دیگران بازارتانچه چیزی بهتر از این

که محصول یا سرویس شما را به مشتریان و جامعه خود ای وابستهداشتن عضو  .بزرگ کرده و فروش ایجاد کنید

 .استبرندتان و  وکارکسبای رشد هراه ترینسریعتبلیغ کند یکی از 

ر مردم بیشت .کندمیتبلیغ  العملحقشخصی است که محصول یا سرویس شما را در قبال دریافت  ،عضو وابسته

دارند اما چیز دیگری را  سروکاربا همان مشتریان شما  هاآن .اند چه چیزی هستند آگاه یکه عضو وابستهبه این

 .کنندمیارائه 

نی مع دفروشیمی، یک استراتژی عالی برای رشد برند است. اگر کاله ورزشی مؤثرتنظیم کردن و شراکت با افراد 

ا پس چگونه عضوگیری نماییم ت .به عنوان وابسته شما نباشد فروشدمی کنگرمندارد که شخصی که پیراهن یا 

 .کنیدمیاز چیزی است که فکرش را  ترآسان واقع دربه کار گیریم؟  تبلیغمانآنان را در 

. کنیدار برقر ارتباط هاآناز همه با  ترمهمدر ابتدا و  بایستمیخیلی از مشتریان شما متفاوت نیستند. شما  اعضای

 کنیدیمپرداخت  هاآنشما مبلغی به  مطمئناً. شودمیدوم، باید شرایطی فراهم کنید تا بدانید چه چیزی عایدشان 

از محصول و خدمات شما  هاآنبدانند که مشتریان  ندخواهمیبیشتر از آن باشد. آنان همچنین  تواندمیکه 

خواهند شد و  مندبهرهاز محصول و خدمات شما  هاآنبدانند که مشتریان  خواهندمیخواهند شد و  مندبهره

 اریگزاز آنان سپاس ،ترغیب کردیدکه آنان را به استفاده از محصولشان بدانند که مشتریانشان از این خواهندمی

 خواهند کرد؟

 رخواستدبلیغ محصوالتتان تبرای  هاآناز  ،کنیدمیبار اول که مالقاتشان  .ثبیت روابط با آنان زمان بگذاریدبرای ت

رباره کمک کنید. د هاآنبه  توانیدمیکنید که چگونه  سؤالنکنید که مانند خواستگاری در قرار اول است. از آنان 

که جنس با کسی فقط به دلیل این ،دیگر بیان در عوض آن نباشید. به هاآناز  رابطه صادق باشید و انتظار چیزی

 این کار را نخواهند کرد و مشکلی نیست. هاآندوست نشوید. همه شما را تبلیغ کند 

رین تبگردید. برخی از به هاآنهستند و شما نیازی نیست که خیلی باال و پایین را به دنبال  جاهمهاعضای بالقوه 

قدیمی  یرویدادهای صنعتی است. درست است، در مورد تعامل چهره به چهره ،برای دیدن اعضای بالقوه هامکان

هید. ام دانج غیرمستقیمبعضی مواقع خوب است که از کامپیوتر فاصله گرفته و چیزهایی را . کنیممیصحبت 

 و اشتیاق مثل شما را دارند. در صنعت مشابه با شما هستند که حداقل شور حاوی افرادی ،هاکنفرانس

. آنان است تانراضییک راه قدرتمند برای یافتن اعضا، مسی که با اشتیاق شما را تبلیغ کند، بازگشت به مشتریان 

در قبال  هاآند که به سرمحصول و خدمات شما را استفاده کرده و آن را دوست داشتند. عاقالنه به نظر می

 ی، پاداش دهید.به شما در انتشار سخن کمکشان



 

 

های به راهزمانی که دوستی یا رابطه با کسی دارید، عاقالنه است که همدیگر را حمایت کنید. در حقیقت، یکی از 

را به بینندگان و مشتریان خود معرفی نمایید و  هاآنخود شما اول ت آوردن اعضا برای خود این است که دس

 تن کارتان انجام ندهید، زیرا هیچ اجباری به این کار ندارند.دوباره، آن را به دلیل امیدواری در عوض گرف

 ، مجبورم از شما درخواستشودمیزیرا بازاریابی اعضا، شامل کار شما برای تبلیغ سرویس و خدمات شخص دیگری 

زه ندهید است. اجا تأثیرگذارکنم که در انتخاب فرد برای تبلیغ مراقب باشید. هر عضوی بر روی برند و اعتبار شما 

ردم ناخواسته به م هایایمیلکه  خواهیدنمیکه فردی با شخصیت مشکوک با برند شما سازگار گردد. شما عضوی 

 زیرا انعکاس بدی برای شما دارد.؛ بفرستد

فروش یک محصولی که همچنین، تبلیغات اعضا را بر گلوی مشتری قرار ندهید. بله به دست آوردن پول برای 

آور است اما به این معنی نیست که مشتریان مایل به دیدن پیشنهادات جدید ایجاد نکردید بسیار حیرتخودتان 

 در هر روز هفته باشند.

. همانند انجام تجارت با استبه دست آوردن اعضا و راضی نگه داشتن آنان برای تبلیغ شما پیوسته در رابطه 

شناسیم، دوست داریم و نیم. ما همچنین افرادی را که میکشناسیم، دوست داریم و اعتماد میکسانی که می

جاد ها در ارتباط باشید و دوستی ایتان رفتار کنید. با آنکنیم. با اعضا به خوبی مشتریمی اعتماد داریم را تبلیغ

 کنید که ارتقای عظیم برای برند و تجارت شما ایجاد خواهند کرد.

 


