پاسخگویی – فاکتور کلیذی سوم در بازاریابی اینترنتی موفق

ال صحجت ػذِ ٔ ػُصز طٕو آٌ "پبطخگٕیی" يی ثبػذ .ايب
درثبرِ ػُبصز کهیذی در ثبساریبثی ایُتزَتی يٕفق قج ً
ایٍ ثذاٌ يؼُی َیظت کّ يٕرد طٕو کى اًْیت اطت ثهکّ در ايز ثبساریبثی ایُتزَتی ثظیبر يٓى يی ثبػذ .يٍ
يتٕجّ ػذو کّ اطتفبدِ اس ایٍ ػُبصز چّ در کبر چّ در ٔرسع ٔ چّ در ثبساریبثی ایُتزَتی ًْیؼّ ثبػث رطیذٌ
ثّ ثٓتزیٍ ػذِ ٔ ًْیؼّ ثبیذ پبطخگٕی افزاد ثبػیى.
يؼُی ٔاقؼی "پبطخگٕیی" يظئٕل اػًبل ٔ رفتبر خٕد ثٕدٌ يی ثبػذ .يب ٔاقؼًب ثّ ػخصی َیبس داریى کّ يب را
ٔادار ثّ ثزرطی ٔ چگَٕگی اَجبو کبرْبیًبٌ کُذ ٔ .در صٕرت َیبس ثزای پیؼزفت يب را تؼٕیق ٔ ْذایت کُُذ .یک
يثبل طبدِ اس "پبطخگٕیی" ٔ یب "يظئٕل ثٕدٌ" ٔسٌ کى کزدٌ يی ثبػذ .يفٕٓو طبدِ اطت – ثبیذ غذا کى
ثخٕریذ ٔ یب ثیؼتز ٔرسع ًَبییذ.
ايب چظجیذٌ ثّ يحبطجّء يیشاٌ کبنزی يصزفی ٔ يحذٔد طبسی آٌ ثّ صٕرت رژیًی کبر دػٕاری يی ثبػذ ،ثبیذ
ال يؼطٕف ثّ آٌ ًَبییذ! ثب ایٍ حبل اگز ػضٕ یک ثبػگبِ الغزی ثبػیذ ثّ طٕر کبيم
حتًًب تًبو حٕاص خٕد را کبي ً
آگبِ ثبػیذ کّ ْز ْفتّ ثبیذ پبطخگٕی دیگز اػضب َیش ثبػیذ .آَٓب يیشاٌ پیؼزفت ػًب را ثزرطی يی کُُذ ٔ اگز
تقهت کزدِ ثبػیذ آَٓب حتًبً درک خٕاُْذ کزد .
ثبػگبِ الغزی يذل ثظیبر قذرتًُذی اس پبطخگٕیی ٔ يظئٕنیت يی ثبػذ کّ يی تٕاَذ ثّ دیگز ثخؼٓبی
سَذگی يب گظتزع ٔ ثظط دادِ ػٕد .ثبساریبثی ایُتزَتی ْیچ تفبٔتی ثب آٌ َذارد ،يٍ ٔاقؼبً احظبص يی کُى کّ
در ثبسار ایُتزَت خهغ ٔ یب ػکبفی ثزای " پبطخگٕیی ٔ يظئٕنیت" ٔ آيٕسع آٌ ٔجٕد دارد.

ػزٔع ایٍ کبر ثّ ػُٕاٌ یک ثبساریبة ایُتزَت ثظیبر چبنغ ثزاَگیش يی ثبػذ .ثیغ اس  ٪59اس افزادی کّ طفز
ال ْیچ ٔقت فزٔع أل خٕد را ثّ طزاَجبو َزطبَذِ اَذ .افزاد يتخصص ثظیبر
ایُتزَتی خٕد را ػزٔع کزدِ اَذ ،ػً ً
ثظیبر سیبدی در فضبی ایُتزَت ٔجٕد دارَذ کّ يی خٕاُْذ پٕل ػًب را ثگیزَذ ٔ اس فزٔع ػًب طٕد ثجزَذ ،ايب
تؼذاد ثظیبر کًی ْظتُذ کّ در ٔاقغ اس ػًب در ایٍ راِ يحبفظت کزدِ ٔ ػًب را در يزاحم يختهف کظت ٔ کبر
ایُتزَتی راًُْبیی ٔ ْذایت يی کُُذ.
يٍ ایٍ خهغ َبايیذ کُُذِ آيٕسع ثزای تبسِ ٔارداٌ در ثبساریبثی ایُتزَت را ثّ خٕثی يی ثیُى .ثظیبری اس افزاد
طٕد سیبدی اس قجبل افزادی يی ثزَذ کّ ثّ دَجبل یک راًُْب ثزای اَجبو يزاحم ثبساریبثی ایُتزَتیَ ،کبت ،تٕصیّ ْب
ٔ ایجبد اصالحبت يٕرد َیبس در کظت ٔ کبر ایُتزَتی خٕد يی گزدَذ.
يٍ در أایم کبر ثبساریبثی ایُتزَتی خٕد ثّ اَذاسِ کبفی خٕع ػبَض ثٕدو کّ سیز پز ٔ ثبل یک "يتخصص" کبرْبی
خٕد را اَجبو يی دادو .ایٍ فزد کبيالً اثشار ایٍ کبر را يی ػُبخت ٔ دقیقبً يی داَظت کّ چگَّٕ ثّ يٍ آيٕسع
دْذ ًْ.یؼّ يؼتبقبَّ تًبيی طٕاالت يٍ را پبطخگٕ ثٕد ٔ ًْیؼّ در جزیبٌ اَجبو يزاحم کبری يٍ ثٕدِ ٔ تب
پبیبٌ يزا ًْزاْی يی کزد.
يزثی يٍ ْیچ ٔقت يجهغی ثبثت آيٕسع اس يٍ َپذیزفت کّ انجتّ در کبر ثبساریبثی ایُتزَتی ثظیبر َبدر اطتٔ .
فقط اس يٍ يی خٕاطت کّ در يٕرد کبر أ َحِٕء اَجبو کبر  testimonialیب (رضبیت َبيّ) ثُٕیظى .فکز يی کُیذ
يٍ يی تٕاَظتى اس درخٕاطت أ ايتُبع کُى؟ !ثؼذْب ُْگبيی کّ در حبل ثزرطی ٔة طبیت أ ثٕدو ،ثّ صذْب
َ ٔtestimonialظزات درخؼبٌ ثزخٕردو .ایٍ فزد در سيیُّ ْبی يختهف ثّ افزاد کًک رطبَذِ ثٕد.
ثب ثزرطی پیؼزفت أ ثّ تبسگی ػگفت سدِ دریبفتى کّ ٔة طبیت أ ثّ ػُٕاٌ ػًبرِء یک در "خذيبت ثبساریبثی
ایُتزَتی ثّ صٕرت آَالیٍ" اَتخبة ػذِ اطت .ثُبثزایٍ کهًّ کهیذی در ایُجب "پبطخگٕیی" يی ثبػذ .اگز ٔاقؼًب در
کبر ثبساریبثی ایُتزَتی جذی ْظتیذ اثتذا ػخصی ٔ یب دٔرِء آيٕسػی را پیذا کُیذ کّ ثّ ػًب تکُیک ْب ٔ
اطتزاتژی ْبی ثبساریبثی آَالیٍ را آيٕسع دْذ.
ثّ اَجًٍ ْب ٔ تبالرْبی گفتگٕ يزاجؼّ کُیذ ،طٕال ثپزطیذ ،ثجیُیذ چّ کظی ػالقًُذ ثّ پبطخگٕیی ثّ طٕاالت
ػًب يی ثبػذَ .گزاٌ پیذا کزدٌ راًُْب ٔ یب یک دٔرِء آيٕسع در ایٍ سيیُّ َجبػیذ – يطًئُى کّ ثظیبری اس
ثبساریبثبٌ در ایُتزَت ثزای کبر آيٕسع تجبرت انکتزَٔیک ارسع قبئم ْظتُذ .
يٍ خٕع ػبَض ثٕدو کّ ثّ صٕرت رایگبٌ حًبیت ػذو ايب ثزای دریبفت راًُْبئی ٔ آيٕسع خٕة اَتظبر
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