
 

anarplan.ir 

 

ن اما کاربرد ای شوندیماساسی مثل خواندن و ریاضیات، جزو آموزش رسمی گنجانده  یهامهارتبه گفته استیفن شیفمن بعضی 

جدی  یهادرساز  ترمهمخیلی  تواندیممتفاوت نیاز دارد. این درس غیررسمی  کاملاًدر دنیای واقعی به آموزش و درسی  هامهارت

ه در مدرسه ب سفارش دادن از روی لیست غذا در یک رستوران خوب ادگرفتنیاست. درسی مثل  شدهگرفتهباشد که قبل از آن یاد 

، چه موضوعی برای گفتگو اندبهیغرهمه با هم در اولین دقایق یک مهمانی که  که آموزدینمبه ما  کسچیه. شودینمما آموخته 

 .یخ مجلس را وا ببرد اصطلاحبهکه  انتخاب کنیم

 هاروشندهف به تا – کنندیم تدریس بارها و – کنندیمرا تدریس  هامهارت. بعضی کندیمدر دنیای فروشندگی نیز صدق  مسئلهاین 

درآمد خود را افزایش  تیدرنها کرده، آشنا خود مختلف خدمات و کالاها طیف با را هاآن داده، گسترش را خود تماس دایره شود کمک

جدید از  یهافروشندهدارند که  ییهامهارت هاآن. هاستیآگاهدارند که فراتر از این  ییهامهارتباتجربه  یهافروشندهولی  .دهند

 اختیار در فروشندگی مدارس رسمی یهاکلاس و تجارت یهامدرسه و دروس آموزشی، سمینارهای که ییهامهارت – اندبهرهیب هاآن

 .گذارندینم

 بد در اینترنت باشید یهاهیتوصمواظب 

 اعتماد کنم؟ خوانمیمبه آنچه درباره فروشندگی در اینترنت  توانمیمچقدر 

ترسی تصور کنیم که دس میتوانستیماینترنت شیوه فروش بسیاری از افراد را تغییر داده است. شش یا هفت سال قبل معدودی از ما 

 .آسان باشد تواندیماطلاعات روزانه در مورد فروش تا چه اندازه  نیتریاتیحبه 

هر شرکتی کلیه اطلاعات مربوط به آن شرکت را به دست  تیساوببا مراجعه به  دیتوانیمتحقیق در مورد یک شرکت؟ شما اکنون 

 .آورید

 .جدید راهنمایی کنند یهاشرکتشما را به افراد و  توانندیممنبع آنلاین وجود دارند که جدید هستید؟ ده ها  یهاسرنختشنه 

 و نامندیمپیرامون چگونگی بهبود روش فروش خود هستید؟ صدها نفر وجود دارند که خود را متخصص فروش  یهاهیتوصدنبال 

 .دسترسی پیدا کنید هاآنفقط کافی است با یک کلیک به 

ه ک اندکرده ییهاهیتوصکه سایت خود را محل ارائه  خردمندان فروشندگی . تعداد ایندیاندازیمکه خود را به دردسر و در اینجاست 

 :برقراری ارتباط مناسب با خریدار احتمالی را به مخاطره اندازد کم نیست. به نمونه زیر توجه کنید تواندیم

 .فشار استفاده کنید یهاوهیشکه منطقی به نظر رسد کار نکنید، بلکه از  یابرنامه ایجاد توصیه بد: با مشتری در مورد

این  درنیگیمکه وقتی رو در روی یک مشتری دودل قرار  کردیمتوصیه  هافروشندهرجوع کردیم به  هاآنکه به  ییهاتیسایکی از 

 برایتان مفید باشد؟به شما کمک کند یا  تواندیمرا بپرسند: خوب قبول ندارید که این کالا  سؤال

 ؟دیابیدستسعی دارید به چه چیزی  قاًیدقاین باشد که بپرسیم: در این زمینه  تواندیمروش بهتر 

 برای فروشنده مشکل دردخوربهکسب اطلاعات مفید و  شودیموجود این حجم از اطلاعات و ترفندهای فروشندگی در اینترنت باعث 

 .باشید دیخوانیمکه در اینترنت  ییهاهیتوصشود. مواظب 

 شرکت استفاده کنید و رابطه خود را مستحکم نمایید یهابرنامهاز وقایع و 
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 .امدادهازدستاز من خواسته بودند در تماس باشم  هاآنتماس خود با یکی دو مشتری احتمالی سابق را که در آخرین صحبتم با 

 کود دوباره احیا کنم. چه باید بکنم؟این رابطه را پس از یکی دو ماه ر خواهمیم

 . این مهارتکندیمو آن را به زمانی دیگر موکول  شودیمکه مشتری شما از خرید محصولات شما منصرف  دیآیمگاهی اوقات پیش 

 .کنیدانگیزه و فعالیت ایجاد  خریداران احتمالی را دوباره جلب کرده و در میان هاآنشماست که بتوانید علاقه و توجه 

باشید  دمتشانخباعث افتخارتان است، اینکه نتوانستید در آن زمان در  هاآنبنویسید و بگویید که آشنایی با  هاآنبه  یانامه دیتوانیم

 صحبت تانیتجار خدمات کاربردهای مورد در و کنید دعوت شرکتتان آتی وقایع از یکی به را هاآن …مشغول کرده  شمارافکر 

در جلسه حضور دارند را ضمیمه نامه کنید. همچنین شرح مختصری  همکارانتانز جلسات آینده شرکت که در آن ا فهرستی و کنید

 .و پیامدهای مثبت آن برایشان بفرستید تانیهابرنامهاز هر یک از 

در  اراشمخیلی خوشحالیم که این نامه را برای مشتریان فعال موسسه خود بفرستید و با این لحن که ما  دیتوانیمعلاوه بر این 

 .فهرست مشتریان خود داریم و شما نقش مهمی برایمان خواهید داشت شروع کنید

ناامید کرده بودند و در فهرست  شماراکه ست ای ییهاسوژه برای پس گرفتن جایگاه در فهرست یمؤثراین شیوه ابداعی روش 

 .غیرفعال قرارشان داده بودید یهاسوژه

 بروید هابلهو فقط به دنبال  دیبرداردستبا شما کار کنند  خواهندینم واقعاًکه  ییهاآناز تلاش برای کار کردن با  

به  مندعلاقه واقعاًتشخیص دهم که چه کسی  توانمیمبرسد. چگونه  ییجابه رسدینمکه به نظر  کنمیموقت زیادی را صرف افرادی 

 کار با من و سازمانم است؟

د بردار یافعالانهقدم  خواهدیمبهتر است ابتدا منظورمان را از خریدار احتمالی واضح بیان کنیم. خریدار احتمالی کسی است که 

 .چون متعهد شده مقداری از وقت خود را در اختیار شما قرار دهد تا درباره احتمال همکاری، بحثی جدی داشته باشید

جواب  هانآو چه کسی به  دیگویمبله  واقعاً هاآنبه  وضوحبهتشخیص دهند چه کسی  یسادگبه نداگرفتهیاد  هافروشندهکارآمدترین 

به شما یاد بدهد که چگونه بتوانید یک مشتری احتمالی را وادار به انجام کاری  تواندینممثبت مشخصی نخواهد داد. هیچ کتابی 

زیر را به کار بگیرید، از وقت خود نهایت بهره را خواهید برد و تعداد فروشندگان احتمالی را  یهاهیتوص. اما اگر خواهدینمکنید که 

 .با معامله کردن با شما به شما بگویند که چه باید بکنید به حداکثر خواهید رساند رندیگیمکه تصمیم 

 در پیگیری بله گامسه

 .دادی از افراد پرتاب کنیدتوپ را به زمین تع درهرحالو  هرروزگام اول: عادت کنید 

بنشینیم و درباره آنچه با شرکت فلان انجام دادیم  باهمچیزی شبیه این باشد: خیلی دوست دارم  تواندیمپرتاب توپ به داخل زمین 

 در فلان تاریخ در دفتر شما ملاقاتی داشته باشیم؟ میتوانیمصحبت کنیم. آیا 

 .بله واقعی تشخیص دهید یهاجوابا از شبیه بله ر یهاجوابگام دوم: یاد بگیرید 

و برای آن تاریخ و زمان معینی را  کنندیمهستند که طرفین بر یک مرحله بعدی روشن و واضح توافق  ییهاجوابواقعی  یهابله

 :واقعی ممکن است چیزی شبیه این باشد یهابله. ندینمایمتعیین 
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 رکات شما برای تنظیم یک برنامه، ملاقاتی داشته باشیم؟شما: چطور است شما و من هفته آینده با مسئول تدا

 دارید؟ آزاد وقت ساعتی چه …سوژه: می دونید چیه؟ فکر خوبیه 

 .یک نه واقعی برخورد کنید صورتبهگام سوم: هر چیزی را که یک بله واقعی نیست با آن 

با شما وارد فرایند معامله شوند تلف نکنید. بنابراین اگر طرف  خواهندینم قتاًیحقکه  ییهاآننکته حیاتی این است که وقت خود را با 

از کسی قرار دهیم که  ترنییپاخود  یهاتیاولومقابل بگوید: ماه آینده یک تماس با من بگیر. ما باید آن شخص را در فهرست 

 .بعدازظهر ملاقاتی داشته باشیم ۲: چطور است دوشنبه ساعت دیگویم

 .رف کنید، به سراغ شخص جدیدی بروید و از درجا زدن خودداری کنیدوقت خود را عاقلانه ص

 نیروی انتظار آن را نداشتم را در کنترل خود بگیرید

وقتی مشتری به من جواب رد داد چه باید به او بگویم. در چنین وضعیتی چه باید  دانستمینمشدم.  روروبهبا بدترین جلسه عمرم 

 ؟کردمیم

که انتظار هر جوابی را باید داشت. این به چه معناست؟ این بدان  دهندیمفروشندگان کار خود را بر این اساس قرار  نیترموفق

که بتوانیم حدس بزنیم در طول یک  میاکردهکافی با مردم صحبت  اندازهبه هاسال، در طول یاحرفهافرادی  عنوانبهمعناست که ما 

فلگیر غا ندرتبهباتجربه  یهافروشندهبگوییم،  ترحیصرالی چه چیزی ممکن است پیش آید. مکالمه با مشتری یا مشتری احتم

 منظوربه خود، منافع جهت در را آن میتوانیم ما – هست که –. چنانچه این اصل واقعیتی از زندگی فروشندگی باشد شوندیم

 .دهیم قرار مورداستفاده منفی، یهاپاسخ چرخاندن

 برداشت کردید آن را ابراز کنیداگر اشتباه 

بگویید  طورنیابا گفتن عبارتی مانند من انتظار نداشتم  دیتوانیم دیکنیمدر تعامل با مشتری موضوعی را اشتباه برداشت  کهیهنگام

ویت شما در اول برای موضوع فلان و فلان که رسدیم نظر به یا امکرده برداشت اشتباه کجا که شوم متوجه کنید کمک لطفاً  یا …

اطلاعات باشد. از این روش برای ایجاد واکنش در طرف مقابل استفاده کنید  یآورجمعبرای  یمؤثرراهکار بسیار  تواندیمقرار دارد، 

 .سازدیم ترسادهتا چه اندازه  شماراو خواهید دید که پیشروی  کندیمبین شما کمک  ترمحکمو مطمئن باشید که به ایجاد پیوند 

 اشتباه کی گنجاندن ایده شاید. شوید آورده بیرون اشتباه از که است بهتر … دیاکردهران نباشید که طرف فکر کند شما اشتباه نگ

 نیا غیر در که کند هدایت اطلاعاتی سمت به شمارا تواندیم کار این اما رسد، نظر به عجیب کمی سوژه یک با مذاکره در آگاهانه

 .دیافتیینم دست آن به هرگز صورت

 مواظب جمعه دوستانه باشید

اعضای گروهش در سازمانشان برای یک  بارکی یاهفتهجمعه آینده قرار است با یک سوژه ملاقاتی داشته باشم که به من گفته است 

 به خواهش تر شوم آیا لازم است اوت هاآن. این جمعه چنین روزی است. برای اینکه با پوشندینمگردهمایی دوستانه لباس رسمی 

 بپوشم؟ یاسکقهیشلوار لی و بلوز  رومیمدلم عمل کرده و وقتی سر قرار 
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 روز این رد دوستانش و مقابل طرف اینکه دلیل به صرفاً –که شما با رفتن به سر قرار در لباس غیررسمی  دهدیمتجربه به ما نشان 

 .شد خواهید بازنده یقواحتمالبه – انددهیپوش اسپرت لباس

از  ترممهاهمیتی ندارد که هوای بیرون پنجره شما چگونه است و  اصلاًمهم نیست که طرف مقابل به شما چه چیزهایی گفته باشد و 

وقتی به شرکت طرف مقابل  هرحالبه. دیکنیماهمیتی ندارد که شما تا چه اندازه با طرف تماس خود احساس راحتی  اصلاًهمه 

 .رودیمانتظار  یاحرفهباید از هر لحاظ آراسته باشید و همواره طوری لباس بپوشید که از یک  حتماً دیرویم

 ییهاشرکت گریدیعبارتبه، شودیمبه هفته غیررسمی تبدیل  هاآنکه روز غیررسمی  ییهاشرکتالبته مشابه همین اصل در مورد 

. حتی وقتی از چنین کندیمغیررسمی سرکار بیایند صدق  یهالباس هفته را در هرروزکه همه، از رئیس تا پایین، عادت دارند 

باید لباس مناسب و رسمی و در چارچوب استانداردهای خودتان بپوشید و لباس پوشیدن در متابعت  دیکنیمنیز دیدار  ییهاشرکت

 .جبرانی باشد رقابلیغاشتباه بزرگ و  تواندیماز استانداردهای مشتری احتمالی 

 نکات زیر توجه کنید( چرا؟ )به

 مانند یک مشاور رفتار کنید

ده یک فروشن عنوانبهاز همه، با پوشیدن لباس غیررسمی پیام اشتباهی را در مورد نقش خودتان القا خواهید کرد. شما  ترمهماول و 

ستید. ه یاحرفهیک تغییر  آورامیپ. هرگز فراموش نکنید که شما دیاکردهشرکت خودتان عمل  شدهرفتهیپذبرخلاف استانداردهای 

 هاآناز همه اینکه دیدار شما از  ترمهمیک کارمند معمولی باشد و  یهاهیتوصشما نباید مطابق  یهاهیتوصاین بدان معناست که 

ت آتی جاررا در ت کیکدامخود شما  هرحالبهیک دیدار دوستانه تلقی شود. مثل یک مشاور فکر کنید و نه یک دوست.  صرفاً نباید 

 ؟دیدهیمخود ترجیح 

 کنید مؤثرحضورتان را 

 خاص در حال وقوع زیچکی درواقعخاصی در حال وقوع نیست.  زیچچیهکه  دیکنیمدوم، با پوشیدن لباس معمولی این پیام را القا 

 !است و آن حضور خود شماست

 دیشویمدر جلسه مذاکره قدرتمند ظاهر 

 و یا زمان دیکنیم. وقتی یک قیمت را تمام دیدهیمخود را کاهش ی چانه زن شما قدرت مانور وسوم، با پوسیدن لباس غیررسمی، 

نیست که تمام اقتدار و نیرویی را که در اختیارتان است به جلسه مذاکره  ترراحت، آیا دیریگیممشخصی در تقویم را از طرف قول 

 آورده باشید؟

 لباس غیررسمی را در دفتر کار خود بپوشید

شما قرار دارد  ساتیتأسچهارم، با پوشیدن لباس عادی پیام غلطی را به کارفرمای خود و هر کس دیگری که در جایگاه اهمیت در 

 دیاادهدبخواهد به خاطر کار خوبی که انجام  دیاگرفتهلباس پوشیده؟(. شاید شرکتی که با آن تماس  یطورنیا)امروز چرا  دیکنیمالقا 

باس ل کینکیپمثل رفتن به  یزنچانهاین بدان معنا نیست که شما هنگام مراجعه برای فروش و  بازهماستخدام کند. ولی  شمارا

را در دفتر خودتان سپری کنید و بقیه کسانی هم که با شما  روزتماملباس غیررسمی بر تن کنید که  دیتوانیمبپوشید. تنها زمانی 

 .شیده باشندلباس پو طورنیهم کنندیمکار 
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 دیدهیممشتریان دیگرتان را از دست 

خود برای بقیه روز را از دست خواهید داد. اگر حتی مشتری  یهانهیگزبالاخره توجه داشته باشید که با پوشیدن لباس غیررسمی، 

 هاتفرصقتی شما ؟ وشودیمنامناسب خود فراری ندهید، تکلیف مشتری احتمالی شرکت ب چه  بالباساحتمالی در شرکت الف را 

 .دیاکردهقدرت کسب درآمد خود را نیز محدود  دیکنیمخود را محدود  یهانهیگزو 

 پوشیدن لباس مناسب درواقع. دیاختهینردور  دیکنیمزمانی را که صرف دقت در پوشیدن لباس مناسب برای یک ملاقات تجاری 

مرا جدی بگیری! پس همین  یهاگفتهکه باید  کندیممقابل القا  طرفبهیک اصل پذیرفته جهانی در تجارت است و این مفهوم را 

 .کار را بکنید

 خود مطرح کنید یهاسوژهکلیدی پیرامون بهترین  یهاسؤال

 ارزش میانگین هر سوژه در چارچوب مشتریان خود را افزایش دهم؟ توانمیمچگونه 

جدیدی برای رشِد  یهاحوزهلازم است که به  میابیدستجدیدی  یهافروشبرای اینکه بتوانیم در میان مشتریان عمده خود به 

 .میابیدستکه در ادامه آمده به این مهم  یسؤالاتاز طریق مطرح کردن  میتوانیمفروش خود وارد شویم. 

 .زیر مطرح شوند صورتبه توانندیم سؤالات

 و مشتریان جدیدی به دست آورم؟ کارکردهبا بخش فروش شرکت هدف  توانمیمچگونه 

 مرتبط: با چه افراد جدیدی در چارچوب سازمان هدف باید در مورد پیدا کردن مشتریان جدید صحبت کنم؟ سؤال

موجود خود  یهاسوژهو باربری شرکت هدف کمک کنم تا بتوانند  ونقلحملبه واحدهای فروش، خدمات مشتری،  توانمیمچگونه 

 شکل حفظ نمایند؟ نیترمؤثررا به بهترین و 

 موجود صحبت کنم؟ یهاسوژهمرتبط: با چه افراد جدیدی در سازمان هدف باید در مورد حفظ  سؤال

 و هاآنو تولید شرکت هدف کمک کنم تا ارتباطات بین  هایبدهباربری، وصول مطالبات، پرداخت  یهابخشبه  توانمیمچگونه 

 اصلی بهبود یابد؟ کنندگاننیتأم

 صحبت کنم؟ کنندگاننیتأممرتبط: با چه افراد جدیدی در سازمان هدف باید در مورد ارتباط با  سؤال

به اجرا گذارم تا در دستیابی شرکت هدف به برتری رقابتی در  توانمیمرا  ییهابرنامهاین شرکت چه  بازاریابی و فروش یهابخشبا 

 بازار کمک کرده باشم؟

 ی در سازمان هدف باید در مورد بهبود موقعیت رقابتی صحبت کنم؟مرتبط: با چه افراد جدید سؤال

 شرکت هدف کمک کنم؟ یهابخشدر جذب و استخدام کارمندان خوب و کارآمد به روسای  توانمیمچگونه 

 مرتبط: با چه افراد جدیدی در سازمان هدف باید پیرامون موضوعات مربوط به منابع انسانی صحبت کنم؟ سؤال



6 
 

anarplan.ir 

 

 بهینه به دست ونقلحملبه واحدهای باربری، انبارداری، فروش و خدمات مشتری شرکت هدف ارائه کنم تا  توانمیم چه پیشنهادی

 آید؟

 صحبت کنم؟ ونقلحمل یهاتیفعال یسازنهیبهمرتبط: با چه افراد جدیدی در سازمان هدف باید پیرامون  سؤال

 هانآرا مطرح کنیم و از  سؤالاتفروش برای فروشندگان شرکت خود تدارک ببینیم و این  یهااستیسیک کلاس آموزش  میتوانیم

 میتوانیم بیترتنیابهسالانه پیدا کنند.  یهاگزارشاین اطلاعات را از اینترنت یا  توانندیم هاآنبخواهیم پیشنهادات خود را ارائه دهند. 

 .خود داشته باشیم سؤالاتدرخواست یک جلسه حضوری و ارائه  جدیدی با مشتریان خود داشته باشیم و یهاتماس

 کشف کنید که چه چیزهایی تغییر کرده است

 بپرسم تا روابط بهتری با مشتریان شرکت ایجاد کنم؟ توانمیم یسؤالاتکار من اغلب همراه با خدمات مشتری است. چه 

ایشان باید مبن سؤالات گونهنیاکشف آن چیزی باشد که در دنیای او تغییر کرده است.  هاآنبپرسید که هدف از  ییهاسؤالاز سوژه 

 …فقط کنجکاو بودم » مثالعنوانبهانجام داده است.  درگذشتهو یا  هاستآنبر کارهایی باشد که وی در حال حاضر مشغول انجام 

ر ما آیا مایلید از اجناس دیگ»، «؟دیاوریبچه چیزی باعث شد که امروز به فروشگاه تشریف »، «ماس بگیرید؟ت ما با که شد باعث چی

 «دیدن کنید؟

ه او ارائه ب ییهاشنهادیپاطلاعات بیشتری از مشتری به دست آورید و با توجه به موقعیت او  کندیمبه شما کمک  سؤالاتاین قبیل 

 .دارند سروکاربا مشتریان  ماًیمستقعالی برای فروشندگان و افرادی است که دهید. این روش راهکاری بسیار 

 از پست الکترونیک عاقلانه استفاده کنید

با اعضای گروه فروش در  توانمیمپست الکترونیک را  یهاامیپمن یک مدیر فروش هستم. چه راهکارها و استانداردهایی در رابطه با 

 میان بگذارم؟

 .ایمیل یا پست الکترونیک در رابطه با مشتریان و مشتریان احتمالی ده راهکار امتحان شده وجود داردبرای استفاده از 

 یک برنامه اصلاح اشتباهات داشته باشید

 عنوان و محتوا با دقت بررسی کنید ازنظرقبل از ارسال، پیام خود را 

 کوچک ننویسیدبا حروف  صرفاًبا حروف بزرگ و یا  صرفاً خود را  یهاامیپ گاهچیه

 احتیاج دارید ضبط کنید و بقیه را حذف نمایید هاپروندهرا که برای  ییهاامیپ

 واضح، دقیق و جذاب در بالای صفحه مطرح کنید طوربهخود را  یهاامیپموضوع 

 ضمیمه کنیدهنگام ارسال و یا پاسخ دادن به هر پیام ایمیل فراموش نکنید اسم و اطلاعات مربوط به تماس با خودتان را 

 ایمیل خود را چک کنید هرروز

 نمایید نیتأمهنگام ارسال ایمیل برای یک گروه بزرگ، امنیت استحفاظی آدرس گیرندگان خود را 
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 شتاب نکنید دیریگیمکه از طریق پست الکترونیکی  ییهادرخواستدر پاسخ دادن به 

 با تفکر و تعقل و بدون عصبانیت عمل کنید

 .ایمیل پیروی کنید یهاامیپاز این ده منشور پاسخ به 

 وقتی شک دارید، درخواست ملاقات کنید( 9

 داشته باشم؟ هاسوژهبیشتری با  یدرروجلسات رو  توانمیمچگونه 

اوشی ک یهاسؤالدر مراحل ابتدایی آشنایی، فروشندگان باید در نظر داشته باشند که این دست و آن دست کردن و پرسیدن انواع 

 مشتریانی را از دست خواهند مطمئناًعمل کنند  گونهنیاکه هدف خود را گم کنند. فروشندگان اگر  شودیمتلفنی باعث  صورتبه

ستقیم م طوربهکاوشی است، مطمئن باشید اگر درخواست ملاقات خود را  سؤالاتاینکه همه تمرکزشان بر پرسیدن  به خاطرداد فقط 

 .بیشتری را رقم بزنند یهاتیموفق دتواننیمبیان کنند، 

 انددهیرسرا بشنویم. اگر به راهکاری  شانیهاحرفرا ببینیم و  هافروشندهکه طریقه انجام کار  شودیماستفاده از این رویکرد باعث 

 ملاقات برای مشتری بهتر خواهد بود. حتی صورتبهتوانسته است مفید باشد، کسب اطلاعات بیشتر  رودرروکه از طریق تلفن و یا 

 .لازم است که مشتری در مورد آن بداند شودینمکه مفید واقع  دهندیماگر کاری انجام 

 سعی نکنید قرارداد را قطعی کنید( 01

 بهترین شیوه برای قطعی کردن قرارداد کدام است؟

بر مبنای تصورات « قطعی کردن فروش»اما هدف اصلی ما نباید . کنندیمصحبت  درفروشهمه در مورد مرحله قطعی کردن قرارداد 

برای همیشه!( چون این تنها چیزی  همآنرا به استفاده از خدماتمان وادار کنیم ) هاآنما از نیازهای طرف مقابل باشد، بلکه باید 

 .عاقلانه به نظر خواهد آمد هاآناست که برای 

ه کاری ک بر اساسکه خودشان  خرندیمنیاز دارند بلکه به این دلیل  هاآنکه  میکنیمفکر  چون ما خرندینمچیزی را  هاآدماصولا 

اگر به کالا یا خدمات ما تا این حد نیازمند باشند ضرورتی ندارد که  اصولاً. پندارندیمسعی در انجامش دارند چنین کاری را منطقی 

 .منتظر تماس ما باشند و خودشان قبل از این به سراغ چنین کالایی آمده بودند

 از حدس زدن خودداری کنید

 مدنظردست یابند که  که به چیزی کنندیمو آرزو  بندندیمرا  شانیهاچشم هاآن. آورندیمبه حدس رو  هافروشندهبسیاری از 

 .ولی بیشتر اوقات چنین نیست دیآیدرمگاهی مطابق  رندیگیممشتری باشد. آنچه فرض 

 رائها فرد، خودخواهی روی کردن باکار مثلاً  …پرفشار قطعی این است که شخص دیگر را وسوسه به خرید کنیم  یهاوهیشیکی از 

 .خود خدمات و کالا یا و شرکت فروش، مورد در ییگوگزافه و دروغبه توسل حتی یا نیستند، امتیاز واقعاً که امتیازهایی

 یهاکلک»کر به ف گاهچیه. بنابراین شودیم روروبهبا شکست  تیدرنهامشتری ناراضی  داشتننگهکه تلاش برای  است نیاحقیقت امر 

 .وده استب زیآمتیموفقو مدعی هستند که بسیار  کنندیمرا تبلیغ  ییهاوهیشچنین  هاکتابنباشید. بسیاری از « قطعی کردن
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شتر ربطی به فروشندگی ندارند بلکه بی هاآنکامل دور بیاندازید. زیرا  طوربهقطعی کردن معامله را  صادقانه ریغ یهاوهیشسعی کنید 

 .شوندیممربوط  یبردارکلاهبا 

 منطقی باشید

 بریزیم مگر اینکه بفهمیم میتوانینمرا  یابرنامهاست که برای طرف مقابل منطقی به نظر رسد. اما چنین  یابرنامههدف ما ایجاد 

ه در ک یسؤالاتبا پرسیدن  همآنانجام دهند. برای این کار باید درباره سوژه اطلاعاتی کسب کنیم و  یکارچهمشتریان سعی دارند 

 .گفتمهارت ششم گفتیم و بقیه مواردی که خواهیم 

 :در یک فرآیند مطلوب فروش چهار مرحله وجود دارد

 افتتاح )معرفی خود(

 اطلاعات )مصاحبه( یآورجمع

 برای طرف مقابل بامعنی و منطقی است( میادهیفهمارائه و توضیح کالا )ارائه برنامه در چارچوب آنچه 

 قرار دهد( مورداستفادهکه در آن، طرف مقابل قبول کند کالا یا خدمات ما را  یانقطهقطعی کردن معامله )رسیدن به 

 یارنامهبحقایق معطوف کنید تا بتوانید  یآورجمع. در عوض توجه خود را به دیدانیمبنابراین فرض نگیرید که نیازهای طرف مقابل را 

 .نطقی باشدرا تدوین کنید که در چارچوب فعالیت طرف مقابل، برایش بامعنی و م

 موضوعات سخت را خودتان مطرح کنید( 00

 از آن مطلع شوم؟ توانمیمچه چیزی در حال وقوع است. چگونه  واقعاًدر شرکت هدف  دانمینم

ی در چه موقعیت هاآنکه چگونه بفهمند در رابطه با یک موضوع، سوژه  است نیافروشندگان  یدررورو  یهاچالش نیتربزرگیکی از 

 .قرار دارد

از کار کردن با شما تردید دارد، چگونه  ییهاجنبهکه طرف مقابل در رابطه با  دیکنیماگر به دیدار کسی بروید و ته دلتان احساس 

پرسند و نظر طرف مقابل را ب ماًیمستقتردید دارند که  هافروشندهو نادرستی این احساس خود پی ببرید؟ بیشتر  یدرستبه دیتوانیم

و  زیانبار معمولاً. این رویکرد شوندیمپیرامون موضوعات دیگر  یاهیحاشطولانی  یهابحثمهم، وارد  یهاسؤالقیم طرح مست یجابه

 .همواره تلف کننده وقت است

 راهکار اول

الا بودن باو در استفاده از کالای شما  مسئله نیتربزرگ دیکنیمفرض کنید با یک سوژه یا مشتری احتمالی قرار ملاقاتی دارید و فکر 

 .از این راهکار چهار مرحله ای استفاده کنید دیتوانیمقیمت شماست. در اینجا 

 بگویید که نگران و یا ناخشنودید

 )چنین سوالی همیشه مطرح خواهد شد(« چرا؟»صبر کنید تا طرف مقابل بپرسد 
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 خلاصه مطرح کنید طوربهموضوعی را که در موردش شک دارید 

 گوش کنیدبه پاسخ طرف مقابل 

« نگرانم! واقعاً  من»در ملاقات بعدی خود ممکن است تصمیم بگیرید وارد دفتر مشتری احتمالی شده، بنشینید و بگویید  مثالعنوانبه

 رقابتقابلقیمت من  کنمینمچون فکر  و شما جواب خواهید داد« چرا؟»خواهد پرسید  رندهیگمیتصمو سپس سکوت اختیار کنید. 

 .باشد

که پاسخی صادقانه به شما بدهد.  دهدیم. این نوع برخورد به مشتری شما این اجازه را دیاکردهرا مطرح  مسئلها شما خودتان در اینج

 یارگذمتیقکشف خواهید کرد که تفکر واقعی او در مورد  یزودبهگوش دهید،  رندهیگمیتصم یهاصحبتمطمئن باشید اگر به 

 .واقعی شما چیست

 راهکار دوم

هنوز  شما چیست و یهامتیقکه واکنش مشتری به  دیدانینم اصلاًرد دیگر که بر همین مبنا استوار است این است که وقتی رویک

چیز دیگری را مطرح کنید.  دیتوانیمچگونه خواهد بود « رویکرد من نگرانم»که  دیدانینمدر مراحل ابتدایی رابطه خود هستید و 

ماست که فکر کردم شاید برای شما هم  یهامتیق دارندمسئلهدیگران با آن  معمولاًکه  یانکتهراستش را بخواهید »بگویید  مثلاً

 .و سپس سکوت کنید« باشد مسئله

نود درصد اوقات، طرف مقابل حرف دل  معمولاًحرف بزند.  تانیهامتیقدر مورد  دیدهیممقابل اجازه  طرفبهشما  صورت نیادر 

 .که در کجا قرار دارید فهماندیمخود را خواهد زد. پاسخ او به این عبارت ساده به شما 

 هامتیقموجود را کشف و حل کنید. بسیاری از مشتریان خواهند گفت که به  مسئلهبه یاد داشته باشید که وظیفه شماست که 

مربوط مطرح کنید و  یهاسؤالممکن است چیز دیگری باشد. وظیفه شماست که  هاآننگرانی واقعی  کهیدرحالاعتراض دارند، 

 .مشخص نمایید که چه چیزی مانع از همکاری شما با یکدیگر است

 بازگشت بیشتر یهاتلفندریافت ( 0۲

اقی ولی هیچ اتف ارمگذیمپیام  هاآنتلفنی خود کنم. برای  یهاتماسدیگران را ترغیب به بازگشت  توانمینمکه  رسدیمبه نظر 

 دارید؟ یاهیتوص. افتدینم

 .پاسخ باشد یهاتلفنمنجر به بهبود فوری در دریافت  تواندیم هاآنکه استفاده از  میدهیمدر اینجا دو راهکار ارائه 

 درصد پاسخ تلفن ۵۷

 !درصد تلفن در پاسخ به تماس بوده است. از آن استفاده کنید ۵۷پیام زیر منجر به 

مشتری بزرگ ما در صنایع ». این تماس در رابطه با رمیگیمس تما فلان شرکت از و است … تماسم تلفن. هستم …سلام، من 

 «.نزدیک با شما صحبت کنم یاندهیآدر  شومیمشماست. خوشحال 

، دهدیماسخ پ شماراتلفن  که شرکتی که به آن اشاره کردید یکی از مشتریان راضی شماست. وقتی او کندیمگیرنده این تماس فکر 

 .بهانه تلفن استفاده کنید عنوانبهانجام دادید  ذکرشدهباید از کاری که برای شرکت 
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معرف  عنوانبهاست، آن شخص را  شدهگرفتهشرکت شما با او تماس  یهاندهینماتوسط یکی از  قبلاًکه  دیاگرفتهاگر با کسی تماس 

 .در پیام خود نام ببرید

 من اب … شماره با لطفاً. رمیگیم تماس است کرده صحبت شما با قبل ماه که … خودمان نماینده با رابطه در. هستم …سلام، من 

 .بگیرید تماس

اسناد ما نشان »بگویید  دیتوانیم شودیمدرصد جواب تماس منجر شده است! وقتی با شما تماس گرفته  99به  عملاًاین روش 

 دهآمشیپ یامسئله آیا بدانم خواستمیم من و گرفت تماس ما با کردنتان کار مورد در شما با …که یک ماه قبل همکارم  دهدیم

 «است؟

ماس گرفته ت قبلاً از کسی که با او  کندیمسعی  شدتبه. اول اینکه طرف مقابل افتدیمدو چیز جالب اتفاق  دیزنیموقتی این حرف را 

که چه چیزی مانع از کار کردن شما  کندیمهمیشه برایتان روشن  باًیتقر دیکنیماست حمایت کند. دوم، شخصی که با او صحبت 

 .از ذکر علت به همکار شما خودداری کرده است درگذشتهبا یکدیگر است، حتی اگر 

 ... که است نیا مسئله شودیمبا این کلمات شروع  معمولاً توضیح طرف مقابل 

 .استفاده کنید دیاگذاشتهبرگشت کسانی که برایشان پیام  یهاتلفناز این دو راهکار ساده برای افزایش تعداد 


