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 بینند نی تلفن یا ایهیل نانند دیگر ابزار یک را بٌ عنَان  چت زندهبسیاری از صاحبان کسب ٍ کار، 
 از یا ٍ بینند نهی آن در زیادی ننافع یا يا آن. شَد استفادى نشتریان با تهاس برای تَاند نی کٌ

 .ل آن اطالعی ندارندکان پتانسیل
سایت خَد استفادى کنید.  تَانید در ٍب یکی از ابزاريای انعطافپذیری است کٌ شها نیچت زندى 

کند تا از نشتریانی کٌ نیاز بٌ کهک دارند حهایت کنید. از آنجایی کٌ فرصت  این ابزار کهک نی
 دائهی نشتریان بٌ را بالقَى نشتریان تَاند  نی گفتگَ ٍ تعانل با نشتری بٌ صَرت زندى

 درحقیقت. شَد نی بیشتر نیز فرٍش نیزان آنالین چت ابزار از استفادى با بنابراین کند،  تبدیل
 .است ارزشهند فرصت یک سایت ٍب از کاربر بازدید زنان در گفتگَ

 کند؟ چت زنده چیست و چگىنه کار نی

ديد کٌ با نشتریان خَد نکالهٌ کنید. برای  سایت بٌ شها این انکان را نی گپ زدن بر رٍی ٍب
کنید ٍ سپس آن را بر رٍی سایت خَد نصب  نام ثبتسایت ابتدا باید  اندازی چت زندى در ٍب راى

 .تَانند با شها صحبت کنند کنند نی ازدید نیب شها ازسایت کنید. از این پس، افرادی کٌ 
  

 نکته خاصی درباره چت زنده وجىد دارد؟  چه

برای پاسخ بٌ این سَال بًتر است یک نگايی بیاندازیو بٌ ابزاريای ارتباطی دیگر نانند تلفن ٍ 
رصت ارتباطی کنید. ایهیل ٍ تلفن یک ف ایهیل کٌ احتهاال شها در کسب ٍ کار خَد استفادى نی

آٍرد. چیزی کٌ در نَرد گپ زندى ننحصر بٌ فرد است این ٍاقعیت  یکسان برای شها بٌ ٍجَد نی
تىانید ببینید چه  بلکه ههچنین نیکنید،  است کٌ شها تنًا با افراد در ٍب سایت خَد صحبت نهی

نید کٌ تَانید صحبت ک . با ایهیل یا تلفن، شها تنًا زنانی نیکسی در وب سایت شها است
گیرند. جدا از تعداد فرٍش یا تعداد بازدیديای نايانٌ، شها ٍاقعا  نشتریان با شها تهاس نی

 !سایت خَد ببینید تَانید نردم را در ٍب نهی
 است استفادى از تلفن ٍ ایهیل کهی شبیٌ صحبت کردن با افراد در یک اتاق با یک چشو بند 

کند ٍ  بند را حذف نی ارید. گپ زندى چشوند اطالعی ًاآن از شها نگیرد تهاس ٍقتی تا نشتری  زیرا
شها دانید کٌ چند نفر در ٍب سایت شها يستند ٍ چند نکالهٌ دارید يهچنین  شها يهیشٌ نی

، پیش از این چه وب سایتی هستند، آیند از کجا نی: دانید که بازدیدکنندگان چه کسانی هستند نی
اند ٍ یا خرید در سابقٌ گفتگَيا بٌ  از این درخَاست کردىاند یا آنچٌ پیش  با شها ارتباطی داشتٌ
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صَرت آرشیَ نَجَد است. درحقیقت کسب ٍکار شها از حالت انفعالی خارج شدى ٍ در حالت پَیا 
 .گیرد قرار نی

 

 چت زنده: پشتیبانی

 نظر از را ایهیل ، زدن گپ ای دربارى استفادى از چت زندى برای پشتیبانی ٍجَد دارد؟  چٌ نکتٌ ٍیژى
تر بٌ یک نشتری کٌ در حال حاضر در ٍب  تَانید بسیار سریع شها نی دهد. شکست نی سرعت

 .سایت شها است کهک کنید
گَ  اید شش نکالهٌ تلفنی را يهزنان پاسخ بٌ این نکتٌ تَجٌ کنید آخرین باری کٌ شها تَانستٌ

تَاند  گايی گپ زندى نی باشید چٌ زنانی بَدى است؟ با گپ زندى، این انکان غیرنعهَل نیست!
کاربر تنًا با یک کلیک سادى بر رٍی ابزارک، گفتگَ را شرٍع  زیراتر از نکالهٌ باشد  حتی سریع

است. در این انکان حتی کاربر برای  هىشهندسازیکند. یکی دیگر از انکانات ٍیژى چت زندى ،  نی
آغاز کنندى گفتگَ  پیام يَشهندکند بلکٌ این شها يستید کٌ با ارسال  شرٍع گفتگَ کلیک نهی

 .خَايید بَد
 

 چت زنده: فروش

است ٍ این کهک بزرگی است زیرا کاربران با  فروش آنالینت، کاربرد دیگر گپ زدن، بٌ غیر از حهای
 سایت ٍب در ٍجَد گپ زندى تهایل زیادی برای خرید خَايند داشت. گپ زدن بٌ صَرت زندى 

 :است شدى آٍردى دالیل از  برخی ادانٌ در کٌ ديد افزایش نختلف دالیل بٌ را شها فرٍش تَاند نی
شها در ينگام استفادى از چت زندى این انکان را دارید کٌ يهٌ افراد را در سایت خَد  دلیل اول:

کند  يات نحصَالت نگاى نی تَانید دقیقا ببینید چٌ کسی بٌ صفحٌ ببینید. در حقیقت شها نی
 دشگر در ندام نشابٌ، نحصَل با صفحٌ دٍ بین بطَر نثال اگر کاربر در حین بازدید، ندت زیادی 

تَانید با  کٌ در خرید دچار تردید است. حال با ٍجَد چت زندى، شها نی ديد نی نشان این است
ارسال یک پیام، آغاز کنندى گفتگَ باشید ٍ با راينهایی درست، تردید را از بین ببرید بنابراین کاربر 

اربر را بٌ انتخاب اید، تردید ک کند ٍ با اینکار شها تَانستٌ با آسَدگی نحصَل خَد را انتخاب نی
 .نًایی ٍ خرید تبدیل کنید

 نشتری به تىانند نی آینده در کنند نهی خرید زنده گپ از پس بالفاصله که افرادی  دلیل دوم:
 در را يستند خرید آنادى اکنَن کٌ را ای بالقَى نشتریان تنًا نباید فرٍش فرایند در. شىند تبدیل

تَانید ير بار کٌ با  ند. شها نیيست نًو نیز کنند نی خرید آیندى در کٌ نشتریانی بلکٌ گرفت نظر

https://blog.raychat.io/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 آنًا از را ایهیل آدرس يهچَن اطالعات از برخی کنید نی صحبت کاربران از طریق گپ زندى 
 با يایی ایهیل تَانید نی شها طَرنثال بٌ کنید استفادى از بازاریابی برای بعديا ٍ کنید درخَاست

ن خَد ارسال کنید ٍ آنًا را برای نشتریا برای ... ٍ جدید نحصىالت ،تخفیف پیشنًاد نحتَای
 .خرید در آیندى تشَیق کنید

بیشترین تَاند بٌ عنَان یک ابزار پیشرفتٌ بٌ شها کهک کند تا  چت زندى يهچنین نی دلیل سىم:
خَايد چیزی را بخرد، یک سَال را  زیرا ير ٍقت یک نشتری نی نیزان فروش را داشته باشید

گَیی بٌ سَال، نحصَالت دیگری را پیشنًاد کنید درنتیجٌ  تَانید در کنارپاسخ پرسد، شها نی ین
 .شَد درنًایت چندین نحصَل را خرید کند نشتری با تفکر خرید یک نحصَل ٍارد سایت شها نی

 چت زنده: هىش کسب و کار

نشتریان را با استفادى از تَانید بازخَرد  است. شها نی اطالعات باارزشچت زندى ننبع عظیهی از 
يایی کٌ ير ناى تَسط  این ابزار نَرد بررسی قرار ديید ٍ با سازنانديی درست،از طریق چت

شَد اطالعات نفیدی را استخراج کنید. یک انکان دیگر نظرسنجی  اپراتَريای شها پاسخ دادى نی
تَاند در نَرد  سَال نیتَانید از ير نشتری کٌ یک سَال بپرسید. این  است. تصَر کنید شها نی

نحصَل شها، در نَرد کیفیت خدنات دریافت شدى ٍ یا در نَرد راى ارتباطی با کسب ٍکار شها 
 .تَانید اطالعات باارزشی را بٌ دست بیاٍرید باشد. با صرف زنان یکهاى یا دٍ ناى نی

 

 بندی: جهع

ید، فرٍش خَد را تَانید از طریق چت زندى، حانی نشتریان خَد باش بینید شها نی يهانطَر کٌ نی
ترین  افزایش ديید، اطالعات باارزشی دربارى کسب ٍ کار خَد بٌ دست بیاٍرید. یکی از نَفق

يای ایرانی در زنینٌ چت زندى، پلتفرم گفتگَی آنالین رایچت است. برای آشنایی با این  سرٍیس
 .نراجعٌ کنید www.raychat.ioتَانید بٌ آدرس  پلتفرم نی
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