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 هستند؟ یچه کسان  قا  یدق د؟یبازار هدف محدود و خاص خود را مشخص کن .1

 

 

 

  دهید!لطفا به این سواالت پاسخ  .2

ی بدانید. همچنین باید خوب  بهدرستی بشناسید و عالیق آن را  بهشما باید بازار هدف خود را 
هایشان را برطرف کنید. باید سن آنان را  شناسایی و نگرانی قا  یدقهای ایدئال خود را  مشتری

توانید عکسی از مشتری فرضی خود  شان چگونه است. حتی می وضعیت مالی بدانید و بدانید
 تان قرار دهید. چاپ کنید و آن را در برنامۀ بازاریابی

 کلی: سؤاالت

 جنسیت: .1

 :سن .2

 :موقعیت جغرافیایی .3

 

  زیر پاسخ دهید. سؤاالتآن را جلوی خودتان بگذارید و به دارید ها  از آناگر عکسی 

خواهم به ذهن مشتری خود وارد  تغییر دهد. از شما می را شماتواند برنامۀ بازاریابی  زیر می سؤاالتپاسخ 
 پاسخ دهید: سؤاالتشوید و به این 

 ترسند؟ از چه چیزی می .1

 

 
 

 شوند؟ از چه چیزی ناراحت می .2
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 شوند؟ میاز چه چیزی عصبانی  .3

 

 

 هایی دارند؟ چه دغدغه .4

 

 

 

 شوند؟ امید می در چه مواقعی نا .5

 

 

 خواهند؟ چه چیزی را مخفیانه می .6

 

 

 کنند؟ هایی بازدید می از چه سایت .7

 

 

 کنند؟ هایی در تلفن همراه خود استفاده می از چه اپلیکیشن .8

 

 

 مند هستند؟ به چه تفریحاتی عالقه .9

 

 

 دهند؟ صاص میی اختکار  چهبیشتر وقت خود را به  .11



 

 

ُ  Kasbonet.com سازُپول وکار اینترنتی اندازی کسب آموزش راهِنت|ُُکسب 

ُ ساز( ساله ماشین اینترنتی پول )دستورالعمل دوره یک تعیین بازار هدف

 

 

آموزی  آموزان رباتیک، شاید عالقۀ پنهان دانش در مثال دانش مثال  عالیق پنهانشان چیست؟ ) .11
 پیشرفت در مباحث علمی رباتیک.( صرفا  باشد نه  اش پسرخالهگرفتن از  پیشی

 

 

همین نکات به نکات جالبی برساند.  را شماتواند  از دیدگاه مشتری، می سؤاالتیافتن پاسخ این 
نداشته باشید،  سؤاالتبرندۀ شما در بازاریابی باشد. اما اگر درک درستی از جواب این  ممکن است برگ

 خواهد ماند. جهینت یب تان  های بازاریابی اغلب فعالیت

های موردی در بازار  باال به تحقیقات زیاد و مصاحبه و مطالعه سؤاالت: شاید برای دستیابی به پاسخ هتوج
وکار خوب، با بازار هدِف مشخص داشته  یک کسب ناآل  نیهمهدف نیاز باشد. البته ممکن است شما 

 فکر ؤاالتس نیبه ا قبال  احتماال   ،صورت نیا درباشید و فقط قصدتان ورود به دنیای اینترنت باشد که 
 های مناسبی برایشان دارید. و جواب دیا کرده

اید، همین  ویژه دربارۀ مشتریان خود فکر نکرده طور به قبال  وکاری دارید، اما  حاضر کسب البته اگر درحال
هایی را که مطرح  توانید خواسته حاال این کار را انجام دهید. مطمئن باشید با ورود به ذهن مشتری می

 و پایدار اینترنتی است. ساز پولوکار  کشف شما برای ایجاد یک کسب نیتر  بزرگکنند بفهمید و همین  نمی

 

 ای ساده از مشتری فرضی خود بنویسید! لطفا این آواتار را بخوانید تا بتوانید نمونه

 نمونه آواتار  کی

 دیتوح ۀآموز مدرس پدر اوست. او دانش یمیکر  یساله است و محمدعل 12 یآموز دانش یمیکر  نیحس
 مدرسه بوده است.  یها نیاره جزو بهتر است و همو

را  یها به خواهرش کمک کند و او هم زمان  ساله دارد. پدرش از او خواسته که در درس9خواهر  کی نیحس
 . دهد یبه خواهرش اختصاص م
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است. چون پنج  متر یسانت  141حدود  ست،یبلند ن ادی. قدش ز رود یاوقات فراغت به کالس بسکتبال م در
 بسکتبال مدرسه است.  میت کنیباز   نیبهتر  کند، یم یسال است که بسکتبال باز

  گیل جیهم نتا یاست. گاه  یوتریکامپ دیجد یها یدنبال باز به نترنتیدر ا اش، یکاریب یها ساعت در
وجو  به جست نترنتیدر ا یمربوط به دروس مدرسه، گاه  یها قیتحق ی. براکند یرا دنبال م رانیبسکتبال ا

 ی. براکند یم ضافها قاتشیرا به تحق یمطالب  یو گاه  کند یرا دنبال م یعلم یها تیسا پردازد، یم
. او منتظر است کند یاستفاده م شان یخانگ  وتریکامپ ایخود  لیموبا یاز گوش نترنت،یوجو در ا جست

 بخرد. شیتاپ برا لپ کیسال  انیپدرش تا پا

خواسته  ی. گاه سازد یم ییبایز  یمختلف است؛ مثال  با چوب ساختارها لیخت وسامند به سا عالقه نیحس
 برساند. انیرا به پا  نتوانسته آن گاه چیدرس علوم بسازد؛ اما ه یبرا یربات 

 

در  رگذاریتأث یاز شخص  گریآواتار د کیبود. حاال  یفرض  یمشتر کیاز  یآواتار  نیا د،یطور که خواند  همان
 :میکن یم جادیبازار هدف خود ا

شرکت بزرگ است.  کیو کارمند  وتریسال دارد. او مهندس کامپ 44 ن،یپدر حس ،یمیکر  یمحمدعل 
است تا به آنجا  ریو روزانه حدود دو ساعت در مس رود یشرکت به محل کار خود م سیمعموال  با سرو 

 نترنتیاپل خود در ا لیموبا یهم با گوش یه و گا کند یکمبود خوابش را جبران م ر،یبرسد. در طول مس
( را چک کند. خودش نستاگرامیخصوصا  ا ) یاجتماع  یها مند است رسانه عالقه شتری. بکند یوگذار م گشت

 ی. عاشق تکنولوژکند یمنتشر م یریاش تصاو  از خود و خانواده یصفحه دارد و گاه  نستاگرامیهم در ا
جلوتر  ،یدوستان خانوادگ  معدر ج ژهیو  از همه، به یاست و دوست دارد در هر موضوع مربوط به تکنولوژ

 باشد.

از  یک ینام کند. اما  او را ثبت ن،یحس ۀموردعالق یها تابستان، در کالس یاست برا لیما یمیکر  یآقا
از کار  یش وقت چگونه به محل کالس برود؛ چون خود نیاست که حس نیمشکالتش ا نیتر  بزرگ
 نام شان ثبت خانه کیدر نزد یکالس ورزش کیاو را فقط در  ن،یهم یخسته است. برا یحساب  گردد یبرم

( دارد؛ اما کیو ربات کی)مثل الکترون یو فن  یعمل  یها به شرکت در کالس یادیز  ۀعالق نیکرده است. حس
پدر و  یبر نگران  برود، عالوه یتاکس ایاست. اگر بخواهد با آژانس  ادیز  شان یمسافت کالس تا محل زندگ 

 خواهد داشت. شانیبرا یادیز  ۀنیهز  میتصم نیمادر، ا

و پدرش به آواتار  نیاز حس یفرض  ریتصو  کی میتوان یتر شود، م و کامل تر قیآواتار ما دق نکهیا یبرا یحت 
 د،یوکار خود انجام ده کسب یاب یبازار  یبرا یاقدام دی. هر وقت خواستمیخود اضافه کن یاب یبازار  ۀو برنام
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چراکه آواتارها در  د؛یکن میخود را تنظ یاب یازار ب ۀبه آن برنام توجه و با دیده آواتار را در مقابل خود قرار  نیا
 دارند. یاساس یبازار هدف شما، نقش یخوب و قدرتمند برا امیپ کیساخت 

 

چنانچه شخصی در تصمیم مخاطب شما تاثیرگذار  )آواتار( .دیداستان از مخاطبتان بساز  کیحاال  .3
 ای بنویسید. است، از او نیز آواتار جداگانه
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