چهارده پيشنهاد کوتاه و موثر که میتواند فروش شما را افزايش دهد؟
 )2حتما به مشتریان خود اشانتیون (نمونه تبلیغاتی مجانی) را ارائه دهید .این کار به مشتری اجازه میدهد تا بدون اینکه
پولی برای محصول شما پرداخت کرده باشد آن را امتحان کند.
 )2کالسهای آموزشی رایگان برگزار کنید .مثال اینکه
چگونه از لوازم آرایشی شما استفاده کنند؟
چگونه با محصول شما یک اصالح سر زیبا داشته باشند؟
چگونه با استفاده از محصول شما پوست خود را شاداب نگه دارند؟
چگونه با استفاده از محصول شما گلهای باغچه خود را شاداب نگه دارند؟
چگونه دیوار خانه خود را تعمیر کنید؟ و ...
وقتی مشتری از نزدیک طریقه استفاده از محصول شما را ببیند مشتاق میشود که عالوه بر محصول شما تمام لوازم
جانبی که شما در کار خود استفاده کردید را هم خریداری کند.
 )6برگزاری کارگاهها ( )workshopتقریبا مثل مثال باال میباشد و میتواند برای لوازم مورد نیاز برای طراحی فضای سبز
در یک محیط آزاد در نظر گرفته شود.
 )4محصول خود را به عنوان هدیه در کنار یک خرید دیگر به مشتری ارائه دهید.
 )0اگر مثال محصول شما یک تیشرت  20دالری است آن را در مقابل هر  022دالر خرید به مشتری ارائه دهید .این موضوع
در چشم مشتری بسیار بزرگ جلوه میکند و در نهایت سود به شما برمیگردد.
 )3این شعار را در کار خود اجرا کنید« .یکی بخر 2 ،تا ببر».
 )3کارتهای قرعهکشی برای محصوالت خود ارائه دهید .مثال اگر یک مشتری تا یک مبلغ خاصی از فروشگاه شما خریداری
کرد به او کارت قرعهکشی دهید تا در یک قرعهکشی بزرگ شرکت کند.
 )8یک شعار دیگر هم هست که باعث میشود مشتری به طرف محصول شما بیاید« .امروز بخرید و درطول دوازده ماه پول
محصول خود را پرداخت کنید».
 )9چندین محصول را با یک بستهبندی در اختیار مشتری قرار دهید .این کار مخصوصا در مورد لوازم آرایشی بسیار کاربرد
دارد .گاهی یک محصول فروش کمتری دارد .به این ترتیب شما میتوانید محصوالت پرفروش خود را در کنار محصوالت
کمفروش به مشتری ارائه دهید.
 )22دقیقا در زمانی که مشتری در گرماگرم خرید از شماست محصوالت دیگر خود را که در رابطه با خرید اوست به او معرفی
کنید .احتمال خرید مشتری در این زمان بسیار زیاد است.
 )22اطالعات خود را در مورد محصول به صورت خالصه و مفید در اختیار مشتری قرار دهید .میتوانید این اطالعات را همراه
با بروشور به آنها ارائه دهید.
 )22در کنار محصول خود خدمات پس از فروش رایگان ارائه دهید.
 )26اجازه دهید تا مشتری به صورت رایگان با شما در تماس باشد و از روشهای استفاده صحیح محصول شما مطلع شود.
 )24طراحی خوبی را برای بستهبندی محصول خود در نظر بگیرید .درست است که این کار هزینههایی در بر دارد اما در
نهایت باعث جلب مشتری و افزایش فروش شما میشود.
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