مذل  AIDAدر مورد فروش
هذل  AIDAرٍػ ٍ افَل فزٍػ را ؽزح هیدّذ ٍ در توبم تبریخ ثطَر هذاٍم اس آى اعتفبدُ ؽذُ اعت .چْبر حزف
 AIDAاس کلوبت سیز ثذعت آهذُ اعت:
 A = ATTENTIONثِ هعٌی تَجِ
 I = INTERESTثِ هعٌی عاللِ
 D = DESIREثِ هعٌی هیل
 A = ACTIONثِ هعٌی عول
فزآیٌذ هٌطمی اخذ تقوین ثِ خزیذ اس چْبر حَسُ تَجِ ،عاللِ ،هیل ٍ عول تؾکییل ؽکذُ اعکتّ .کز ٍلکت ککِ در
فزٍػ تبى هؾیالتی داؽتِ ثبؽیذ ،ثبیذ ثذاًیذ کِ حذالل در ییی اس ایي چْبر حَسُ خَة عول ًیزدُایذ.
مشتری را وادار کنیذ که به حرف شما گوش کنذ.
در ٍاصٓ اٍل  ATTENTION-تَجِ -السم اعت کِ پیؼ اس آًیِ ثِ کغی جٌغی را ثفزٍؽیذ ،هیثبیغت تَجِ اٍ را
جلت کٌیذ .ثبیذ هؾتزی را ٍادار کٌیذ کِ ثِ حزف ؽوب گَػ کٌذ ٍ ثِ ؽوب تَجِ ًوبیذ.ایي حمیمت اعت کِ ّز کغکی
اهزٍسُ عزػ ؽلَغ اعت ٍ ثب ّز تلفي فزٍػ هویي اعت جذة کبًبل دیگزی ؽَد.
ثزای جلت تَجِ هؾتزی ثبیذ عئَالی ثپزعیذ یب ایذُای هطزح کٌیذکِ دلیمبً ّذف آى هٌبفع خبفی ثبؽذ کِ هؾکتزی
هی خَاّذ یب ّذف ًیبس هؾتزی ثبؽذ کِ هحقَل یب خذهبت ؽوبهیتَاًذ آى را ثزآٍردُ کٌذ .ثبیذ ثِ اٍلکیي پزعکؼ ّکز
هؾتزی در ثبس کزدى ثبة ارتجبط پبعخ دّیذ ،کِ آى پزعؼ اس ایي لزار اعت:
چزا ثبیذ ثِ ؽوب گَػ دّن هثال در فزٍػ ثِ یک هؾتزی تجبری ،ثبیذ اس ٍی ثپزعیذ آیب دٍعت داریذ ایذُای هطزح
کٌن تب ثتَاًیذ ثَعیلِ آى در کبرّبی رٍسهزُ ،در ٍلت ٍ در پَلتبى فزفِجَیی کٌیذ؟
ایي پزعؼ درعت ثِ للت خَاعتِّبی تمزیجب ّز کبعت یب ثبسرگبًی هیسًذ ٍ ثِ هؾتزی هیگَیذ کِ چزا ثکِ ًفعکؼ
اعت کِ ثِ ؽوب گَػ دّذ .اگز هؾتزی ًیبس ثِ فزفِجَیی در ٍلت ٍ پَلؼ را دارد ،ایي پزعؼ تَجِ اٍ را جلت خَاّذ
کزد.
ّزچِ کِ ثفزٍؽیذ ،هیتَاًیذ یک عئَال یب عجبرت طزاحی کٌیذ تب تَجِ هؾتزی را جلت کٌذ .عئَال ؽوب ثبیذ ثز رٍی
خَاعتِ یب ًیبس هؾتزی کِ هی خَاّذ اس چیشی اجتٌبة کٌذ ،آى را ثِ دعت آٍرد یب آى را حفظ کٌذ هتوزکش ثبؽذ.

هؾتزی را عاللِهٌذ کٌیذ.
حزف دٍم هذل  AIDAاس کلوِ ( I = INTERESTثِ هعٌی عاللِ) هؾتك هیؽَد .ثب ًؾبى دادى ٍیضگیّبی
هحقَل یب خذهبت خَد یب تَضیح دادى ایٌیِ هحقَل یب خذهبت ؽوب چیًَِ هیتَاًذ سًذگی یب کبر هؾکتزی را ثْجکَد
ثخؾذ هؾتزی را عاللِهٌذ کٌیذ.
ًوبیؼ هحقَل ایجبد عاللِ هییٌذ .ثب ًوبیؼ خذهبت ،یعٌی ًؾبى هیدّیذ چگًَِ هیتَاًیذ کبر یب فعبلیکت تجکبری
هؾتزی را ثْجَد ثخؾیذ یب هٌبفع ٍی را تبهیي کٌیذ.
هزدم کٌجیبٍ ّغتي ،آًْب هیخَاٌّذ هحقَالت ٍ خذهبت ؽوب را ثؾٌبعٌذٍ .لی دلجغتگی ککبفی ًیغکتً .وکبیؼ ٍ
ًؾبى دادى ثبیذ ثب ًیبس یب خَاعتِ ّوزاُ ثبؽذ در غیز ایٌقَرت خزیذی اًجبم ًخَاّذ گزفت.
برانگیختگی ایجاد میل میکنذ.
حزف عَم هذل  AIDAاس کلوِ ( D=DESIREثِ هعٌی «هیل») هیآیذ .ایي لغوتی اس فزٍػ اعت ککِ در آى
ؽوب هٌبفعی را کِ هؾتزی اس خزیذ هحقَل یب خذهبت ؽوب هیثزد ،ؽزح هیدّیذٍ.یضگیّب ثبعث ایجبد هیل هیؽًَذ ٍ
ایي هیل اعت کِ هؾتزی را ٍادار ثِ خزیذ هیکٌذ .اگز هؾتزی ؽوب هیگَیذ (هیخَاّن در هَرد آى ثیؾتز فیکز ککٌن،
آًچِ کِ اٍ ٍالعب هیگَیذ ایي اعت :ؽوب ثِ اًذاسُ کبفی هیل خزیذ در هي ایجبد ًیزدُایذ کِ ّویي حکبال ککبر خزیکذ را
اًجبم دّن).
لبثلیت فیز کزدى ؽوب ٍ تعییي هٌبفع ٍالعی کِ یک هؾتزی را ٍادار ثکِ خزیکذ هکیکٌکذ،هْنتکزیي لغکوت فکزٍػ
هیثبؽذ .آًگبٍ ٍظیفِ ؽوب پیذا کزدى هؾتزیّبیی اعت کِ ؽذیذاً دًجبل ایي هٌبفع ّغتٌذ.
ثزخی اس هٌبفعی کِ ثبعث هیؽَد هیل ثِ خزیذ در هؾتزی ایجبد ؽًَذ عجبرتٌذ اس:
 )1پظ اًذاس کزدى پَل یب پَل درآٍردى کِ ثطَر هغتمین ٍ یب غیز هغتمین اس خزیذ ٍ یب اعتفبدُ اس هحقَل ؽکوب ثکزای
ٍی ایجبد هیؽَد.
 )2فزفِجَیی در ٍلت یب ایجبد فزفت ٍ یب افشایؼ راحتی ٍ آعبیؼ.
 )3عبلن ثَدى ،ایوي ثَدى ،خقَفی ثَدى ،هحتزهبًِ ثَدى ٍ یب هعوَل ثَدى.
 )4ثْجَد هَلعیت اجتوبعی ،خبًَادگی یب تجبری فزد ثِ ّز ًحَ.
اٍلیي ٍظیفِ ؽوب آى اعت کِ تعییي کٌیذ چِ چیشی هیل ثِ خزیذ هحقَل ؽوب را در فیز ٍ احغکبط یکک هؾکتزی
خبؿ جبی هیدّذ ٍ عپظ اٍ را هتمبعذ هیکٌذ خَاعتِاػ ثب خزیذ اس ؽوب تأهیي خَاّذ ؽذ.

ثغتي لزارداد فزٍػ.
آخزیي حزف هذل  AIDAثِ کلوِ (A = ACTIONثِ هعٌی عول) هزثَط هیؽَد .ایٌجب آى لغکوتی اعکت ککِ
ؽوب اس هؾتزی هی خَاّیذ تقوین ثِ خزیذػ را ثطَر هؾخـ ثگیزد ٍ در هَرد پیؾٌْبد ؽوب ٍارد عول ؽَد.
اس ّن اکٌَى ،السم اعت کِ هذل  AIDAرا خَة ثؾٌبعیذ ٍ اس گبمّبی آى ثِ تزتیت فحیح پیزٍی کزدُ ٍ هزالکت
ثبؽیذ کِ ایي چْبر لغوت فزٍػ را ثب ییذیگز هخلَط ًیٌیذ .تزتیت فحیح آىّب را رعبیت کٌیذ .اس یک هزحلِ ثِ یک
هزحلِ دیگز ثقَرت پظ ٍ پیؼ ًزٍیذ ٍ یب اکیذاً هزالت ثبؽیذ کِ یک هزحلِ را عَْاً یب عوذاً حذف ًیٌیذ .ایيّب هبًٌذ
اعذادی ّغتٌذ کِ ثبیذ تزتیت آى ّب را حفظ کزد تب یک لفل ثبس ؽَد .اگز تزتیتّب را رعبیکت ًیٌکین ،اثکذاً آًْکب عوکل
ًخَاٌّذ کزد ،اگز چِ آًْب اعذاد فحیح ثبؽٌذ.
ثزای ایٌیِ فزٍؽٌذُ هَفمی ؽَیذ ثبیذ در ّز چْبر حَسُ ایي رٍػ یب ثْتز اعت ثگَیین «فَت کَسُگزی» هتخقـ
ثبؽیذ .ثبیذ ّز چ ْبر فبس ایي رٍػ فزٍػ را یبد ثگیزیذ ٍ هیزر آى را توزیي کٌیذ تب جبیی ثزعیذ کِ ثتَاًیذ توبم آًْکب را
ثِ راحتی ٍ خَدکبر اًجبم دّیذ.
توزیي عولی:
·ّز کذام اس کلوبت هذل  AIDAرا در ثبالی ٍرقّبی کبغذ ثقَرت هجشا ثٌَیغیذ.
·عپظ  11جولِ ثٌَیغیذ کِ ثب اعتفبدُ اس آًْب ثتَاًیذ در ّز حَسُ ثب هؾتزی ثْتز ارتجبط ثزلزار کٌیذ .در ّز حَسُ رٍی
یک همیبط اس  1تب ً 11وزُ ثِ خَدتبى ًوزُ ثذّیذ تب ثجیٌیذ اهزٍس چگًَِ عول کزدُایذ.
·اس هْبرتّبیی اعتفبدُ کٌیذ کِ ثتَاًٌذ ثیؾتزیي کوک را ثِ ؽوب ثیٌٌذ.
·اس عئَال یب عجبرتی اعتفبدُ کٌیذ کِ ثتَاًذ ثبة ارتجبط ثب هؾتزی را ثبس کٌذ ٍ ثبعث ؽَد تَجِ هؾتزی ثِ ؽوب ثیؾکتز
جلت ؽَد ٍ ثِ حزف ؽوب ثْتز گَػ ثذّذ.
· در فَرت لشٍم ،عئَال همذهبتی خَدتبى را دٍثبرُ تیزار کٌیذ تب هؾتزی ثتَاًذ پبعخ هطلَة را ثِ آًْب ثذّذ.
·هؾخـ کٌیذ کِ چِ هٌبفعی کلیذی ّغتٌذ کِ هؾتزی اس داؽتي یب اعتفبدُ اس آًچِ کِ هیفزٍؽکیذ لکذت هکیثکزد.
کذامّب هْنتزیي ّغتٌذ؟
·یک جولِ ثغبسیذ کِ آى هٌبفع هْن را خالفِ کٌذ ٍ آى را ثبرّب تیزار کٌیذ.

