
گـران« را چگونـه تعریـف می کننـد؟ »خیلی زمان بـر«، »نیازمند پول زیاد« یـا »نیازمند تالش . 1 مشـتریانتان »خیلـی 
قابل توجـه« را چطور؟

که . 2 چـه چیـزی باعـث می شـود مشـتریان شـما احسـاس بـدی داشـته باشـند؟ یأس هـا، آزردگی هـا یـا چیزهایی 
باعث مشـکل آنها می شـود چیسـت؟

گی های در محصوالت . 3 چرا ارزش های پیشـنهادی فعلی برای مشـتریان خوب عمل نمی کنند؟ جای چه ویژ
کارکردی؟ یا خدمات خالی اسـت؟ آنچه مشـتریان را آزار می دهد مشـکالت عملکردی اسـت  یا عیوب 

کار بـا چیزهـای . 4 کـه مشـتریانتان بـا آنهـا مواجـه هسـتند چیسـت؟ آیـا نحـوۀ  سـختی ها و چالش هـای اصلـی ای 
کارهـای  کارهـای خاصـی مشـکل دارنـد یـا بـه دالیلـی خـاص در برابـر  مختلـف را درک می کننـد؟ آیـا بـا انجـام 

خاصـی مقاومـت می کننـد؟

مشـتریانتان بـا چـه پیامدهـای منفـی اجتماعـی مواجـه هسـتند یـا از آن می ترسـند؟ آیـا تـرِس از دسـت دادن . 5
وجهـه، قـدرت، اعتمـاد یـا جایـگاه اجتماعـی دارنـد؟

مشـتریانتان از چـه ریسـک هایی می ترسـند؟ آیـا از ریسـک های مالـی، اجتماعـی یـا فنـی می ترسـند یـا از خـود . 6
کـه چـه چیـز ممکـن اسـت غلـط از آب درآیـد؟ می پرسـند 

چه چیز مشتریانتان را بی خواب می کند؟ مسائل، دغدغه ها و نگرانی های بزرگ آنها چیست؟. 7

مشتریانتان چه اشتباهات رایجی انجام می دهند؟ آیا به طور نادرست از راهکاری استفاده می کنند؟. 8

هزینه هـای . 9 آیـا  دارد؟  وجـود  پیشـنهادی  ارزش  یـک  پذیـرش  مـورد  در  مشـتریانتان  برابـر  در  موانعـی  چـه 
می کننـد؟ جلوگیـری  پذیـرش  از  دیگـر،  موانـع  یـا  تنـد  شـیب  بـا  یادگیـری  منحنـی  اولیـه،  سـرمایه گذاری 

دردسرهای مشتری
سواالت محرک

کـه مشـتری شـما را قبـل، در حیـن و بعـد  دردسـرها توصیف کننـدۀ هـر چیـزی اسـت 
کار  کاری آزار می دهـد یـا بـه بیـان سـاده از انجـام دادن یـک  از تـاش بـرای انجـام 
ریسـک  می کنـد.  توصیـف  نیـز  را  ریسـک ها  همچنیـن  دردسـر  می کنـد.  جلوگیـری 
کار اسـت. کـه مربـوط بـه انجـام ندادن یا بـد انجام دادن  نتایـج بـد بالقـوه ای اسـت 

کــردن راجــع بــه دردســرهای مختلــف و  فهرســت ســؤاالت محــرک زیــر می توانــد بــه شــما در فکــر 
کنــد: کمــک  بالقــوۀ مشــتری 
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