
چـه صرفه جویی هایـی مشـتریانتان را خوشـحال می کنـد؟ چـه صرفه جویی هایـی را در قالب زمـان، پول و تالش . 1
بـرای آنها باارزش اسـت؟

کمتر یا بیشتر شدن چه چیزی را دارند؟. 2 کیفیتی مورد انتظار آنهاست و آرزوی  چه سطح 

گی های خاصی لـذت می برند؟ . 3 ارزش هـای پیشـنهادی فعلـی چگونـه مشـتریانتان را شـاد می کنند؟ از چـه ویژ
کیفیتی را دارند؟ انتظـار چـه عملکـرد و 

کمتـر، . 4 کـرد؟ آیـا امـکان منحنـی یادگیـری بـا شـیب  چـه چیـزی شـغل و زندگـی مشـتریانتان را آسـان تر خواهـد 
خدمـات بیشـتر یـا هزینه هـای پایین تـر مالکیـت وجـود دارد؟

بـه نظـر . 5 باعـث می شـود خـوب  را دارنـد؟ چـه چیـز  آرزوی چـه پیامدهـای مثبـت اجتماعـی ای  مشـتریانتان 
را بهبـود می بخشـد؟ آنهـا  برسـند؟ چـه چیـز قـدرت و جایـگاه اجتماعـی 

گی هـای . 6 مشـتریان بیشـتر از همـه دنبـال چـه چیـزی  هسـتند؟ آیـا بـه دنبـال طراحـی خـوب، ضمانـت یـا ویژ
خـاص یـا بیشـتر هسـتند؟

مشـتریان رؤیـای چـه چیـز را دارنـد؟ مشـتاق بـه دسـت آوردن چـه چیز هسـتند یا چـه چیز تسـکین بزرگی برای . 7
آنهاست؟

مشتریانتان چگونه موفقیت و شکست را اندازه می گیرند؟ عملکرد و هزینه را چطور می سنجند؟. 8

کمتـر، . 9 چـه چیـز احتمـال پذیـرش ارزش پیشـنهادی را در مشـتریانتان افزایـش می دهـد؟ آیـا در آرزوی هزینـۀ 
کیفیـت بهتـر هسـتند؟ کمتـر یـا  کمتـر، ریسـک  سـرمایه گذاری 

منفعت های مشتری
سواالت محرک

کـه مشـتریانتان در طلبشـان  منفعت هـا، نتایـج و فایده هایـی را توصیـف می کننـد  
هسـتند. برخـی از منفعت هـا ضـروری، برخی مورد انتظار، برخی مطلوب مشـتریان 
کارکردی،  و برخـی نیـز بـرای مشـتریان غیرمنتظـره هسـتند. منفعت هـا شـامل فوایـد 

منفعت هـای اجتماعـی، احساسـات مثبـت و صرفه جویـی در هزینه هـا می شـوند.

کمــک می کنــد تــا در مــورد منفعت هــای مختلــف و بالقــوۀ  فهرســت ســؤاالت محــرک زیــر بــه شــما 
کنید: مشــتری فکــر 
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