
سه راز برای بستن 
 فروش بیمه عمر

چگونه با استفاده از چند تکنیک ساده میزان فروش 
 عمر و زندگی خود را افزایش دهیم یهامهیب
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 مقدمه 

در واقع  است.    هیجان آوریمهم و    اری، لحظه بسبیمه عمر  لحظه بستن قرارداد فروش
ما    یهاکه تالش  کندیاست که مشخص م  یا یداشتندوستلحظه همان لحظه    نیا

 نه.  ایاست  دهیرس جهی به نت فروشنده بیمه عمر و زندگی عنوانبه

بستن قرارداد    فرم پیشنهاد بیمه عمر و   پرکردندر مورد  که    دیستی ن  یا ندهینماتنها    شما
احساس   و  فروش  که    ستا  ها جانیه  همین   عالوهبه،  کندیم   یزدگذوقهیجان 

را ترغیب به تالش مستمر در طول زمان    یا فروشندههر    یطورکلبهنمایندگان بیمه یا  
 . آوردیمکرده و انگیزه الزم برای رسیدن به موفقیت را فراهم 

 بستن فروش چیست؟ 

 شود یماجرا    یباتجربه زمان  یک نماینده بیمه( توسط  sales closingبستن فروش )
الزم است با    ایدارد و    ازین  یشتر یب   بیبه ترغ  یینها  ی ر یگمیتصم  در هنگام  یکه مشتر 

او استفاده   متقاعدکردن  یبرا  هاکیتکناز    یاز برخ  نماینده بیمه عمر  اربتج   استفاده از
 . شود

   1راز شماره  

 " !  کند   کار چه   ند ی که به او بگو دوست ندارد   کس هیچ "  

عمر    مهیفروش ب   نبا بست   بیمه عمر  و مشاوران  ندگانیاز نما  یار یکه بس  یلی از دال  یکی
که   ندیخود بگو  انیکنند و به مشتر  یدارند سخنران  لی است که تما  نیمشکل دارند ا

بیمه نیاز یا مشکلی را در مورد مشتری  مشاور    ای  ندهیکه نما  یکنند. هنگام  کارچه  دیبا
 ی سع  بالفاصلهکرده است( ،    دای پ  یدر مورد مشتر   یمشکل   کندیم فکر    ای)  کندیم  کشف

 یمشتر   کی که به    ایفروشندهارائه دهد.    ی مشکل احتمال  یخود را برا  حلراه  کندیم
از این نحوه برخورد با مشتری کسب   اینتیجهچه  کند    کارچه  دیکه با  دیگویم   یاحتمال

 ؟ کندیم

 " ! ی ... مقاومت فور  مشتری پاسخ خودکار از آن   "گرفتن یک 
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به    د یدوست دار  ایآ  د؟ ی دار  یمشکل  ندیبه شما بگو  دی دوست دار  ای . آدی فکرش را بکن
  ؟ د یکنینم مبارزه    دهی ا  نیبه طور خودکار با ا  ایآ  د؟یانجام ده  دیبا   یکار چه  ند یشما بگو

کرده   ییشناساخودتان    را  مشکالتتان  دیدهینم  حیترج  ایآ  ؟دیکنینمبالفاصله شک    ایآ
 د؟ یخود را ارائه ده  هایحلراهو 

  ، کنند یمصحبت    ایخانوادهبا    بیمه عمر  و مشاوران  ندگانیاکثر نما یوقت  ،مثالعنوانبه
وام مسکن    افتاد بتوانیدشما    ی برا  اتفاقیکه اگر    دیعمر دار  مهیب  ای. "آپرسندیماز آنها  
مشاور بالفاصله    ای  ندهی نما  ،بیمه عمر نداشته باشد  ی." اگر مشتر د یرا پرداخت کنخود  

را    مسکنشوام    ،یکه در صورت فوت مشتر   ایصرفهبهمقرون  و   دی در مورد محصول جد
 پرداخت زودهنگام وام مسکن در صورت   یبرا   یعال  طرح  کیدر مورد    ای   کندیم پرداخت  

به طور خودکار   سرنخ یا مشتری  درنتیجه.  دهدیمتوضیح    او به    ،زنده ماندن مشتری 
 "! "بگذار در موردش فکر کنم  ؛دیگویم

چیزی   دوست ندارد  کسهیچکند!    کارچه  ندیدوست ندارد به او بگو  کسهیچچرا؟ چون  
این خرید، متعلق   دهی اگر ا  ،کنند  دیمردم دوست دارند خر  ،فروخته شود. اما   زوربهبه آنها  
 آنها باشد.  به خود

خود را بر اساس منطق   م ی و سپس تصم   کنند ی م  د ی"مردم بر اساس احساسات خر 
 ." کنند ی م  ه یتوج

عمر خود را با   مهیفروش ب  توانندیمکه چگونه    اندگرفته  ادی  یزندگ  مهیبرتر ب  نمایندگان
مشتری  و مشکالت آنها را درک کنند. سپس به    قطعی کنندخود    انی به مشتر  شتر یکمک ب

 ارائه دهد.  از زبان خودش خود را هایحلراهتا   کنندیمکمک  احتمالی

و سپس   کنندیم  دیکه "مردم بر اساس احساسات خر  دانندیمبرتر    نمایندگان بیمه  نیا
خود را   سؤاالت که    اند گرفته  ادی ." آنها  کنند یم  هیخود را بر اساس منطق توج  میتصم

مشتری  تا  د "ن کمک کن  انیبه مشتر  کهداشته باشند    یمکالمه واقع  کیمطرح کنند و  
است که در حال    یمشتر   نیعمالً ا  نی؛ بنابراکند"  اقدامحل مشکالت خود    یبرا   بخواهد

بهتر   فروختن محصول به خود برای درک  را  و فروشنده فقط نقش یک مشاور  است 
 . کندیمبازی  مشکالتشمشتری از نیازها و 
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 : مثال ساده   ک ی

 " ؟ ایدگرفتهخانه خود    برایدر حال حاضر وام مسکن    ایآ  ،" ممکن است بپرسم  : نده ی نما 

 "بله"  :مشتری 

خانه خود    ،فتدیشما ب  یبرا  یاتفاقکه اگر    د یدار  ایبیمه  ایآ  ،بپرسم  توانمیم"    :نده ی نما 
 " د؟ یکن حفظخانواده خود  یرا برا

 "نه ندارم."  :ی مشتر 

 " د؟یدار یاحساس  آنچه"شما در مورد  :نده ی نما 

 به آن فکر نکرده بودم." "من هرگز  :ی مشتر 

  ، و خانواده شما درآمد شما را از دست بدهند   فتدیشما ب  یبرا  یاگر اتفاق  ،"خوب  : نده ی نما 
 " ؟ آنها چه خواهند کرد؟ افتدیم  یچه اتفاق

 کنند."   ی ما زندگ   نی والد  خانه  خانه را بفروشند و در  دیآنها با   زنمیم "من حدس    :ی مشتر 

 ؟" اتفاق بیفتد تانخانوادهبرای  دیخواهیماست که شما  یز یچ نیا ای"آ  :نده ی نما 

 اما از طرف دیگرانجام دهم.    یکار   توانمینم در حال حاضر    متأسفانهاما    ،"نه  :ی مشتر 
 تحمل کنم. "  هم را وضعیت  آن توانمینم

  ن یا  دیکنیمفکر    ایآ  ،. اما یمندار  یپول اضاف   از ما  کدامهیچ.  کنمیم"من درک    : نده ی نما 
 شود؟ "  حفظ شماخانواده  ی خانه برا  ،د ینبود شمامهم است که اگر فردا  

 ." حتماً  ،"بله :ی مشتر 

 ی را که برا   ایبیمه  دیتوانیماگر بتوانم به شما نشان دهم که چگونه    ،"خوب  :نده ی نما 
ن از خانواده خود  ک  دیدار  ازیمحافظت  اضاف   گونههیچ   خرج  بدون  ،ید نتهیه  از    یپول 

 چگونه؟"   دیبدان دیدوست دار  ا یآ .خود یزندگ  وهیکردن ش یو قربان  جیبتان

 ." خواهمیم ،"بله :ی مشتر 
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  خوبی بهآن را    ، که مشکل را بشناسد  ایمکردهکمک    مشتریما به    ؟دینی بیمتفاوتش را  
  کرده است و موافقت    فهمدیم  ی شود. اکنون که مشتر   ریدرگ  یو از نظر احساس  کنددرک  

خود را ارائه   هایحلراهتا    میکن  یبا او همکار   میتوانیم   ،مشکل را حل کند  خواهدیمکه  
آ ا  ایدهد.  واقع  خودش   مشتری  نیدر  به  خودش  را  زندگی  و  عمر  بیمه  که  نیست 
 ؟ فروخته

  سؤاالت یاد بگیرید که  دوست ندارد فروخته شود! اگر    کسهیچ  ،دی داشته باش  ادیبه  
را مشتر  بپرسید  ایگونهبه  خود  به  کن  یاحتمال  انیتا  را    که  د یکمک  خود  مشکالت 

  ی ها فروش  ،د یخود کمک کن  هایحلراه   افتنیبشناسند و درک کنند و سپس به آنها در  
 . بست دیرا خواه یشتر یب

   2راز شماره  

 " !  برسند   خواهند ی م دارند و  از ی تا به آنچه ن   د ی خود کمک کن  مشتریان"به  

به دل  نیا را    ن و مشاوران با بست   ندگانیاز نما  یار یکه چرا بس  رساندیم  یدوم  لیما 
 ندارند! یپول اضاف  چی عمر مشکل دارند. مردم فقط ه مه یفروش ب 

محافظت    یبرا   ازیموردن  مهیب  دی توانیمتوانم به شما نشان دهم که چگونه  باگر  ،"خوب
 وهیکردن ش  یخود و قربان  بیاز ج  یپول اضاف   گونههیچخرج    از خانواده خود را بدون

 چگونه؟"   دیبدان  دیدوست دار ای آ ،دیکن  افتیخود در یزندگ

 د؟ یبدان شتریب دی دوست دار ؟مندیدعالقهشما  ایآ

  نه یبه صرف هز  ازیکه چگونه بدون ن  دیخود نشان ده  یاحتمال  انیبه مشتر  دیاگر بتوان
  از یمحافظت از خانواده خود ن  یبه آنچه که برا   ،یفعل  یزندگ  وهیش  رییتغ  ا ی  و  ی اضاف 

 خواهد بود؟  ترآسانبستن فروش چقدر  ،دارند برسند

بکن را  برا  نیتربزرگ .  دی فکرش  ب  یمانع  در حال حاضر   ست؟یعمر چ  مهیفروش  "من 
 را پرداخت کنم؟" مهیحق ب توانمینم
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  پرداخت را    بیمهحق    توانمینم"من    ندیگویمبه شما    یاحتمال  انیکه مشتر  یهنگام
را   یارزش فداکار   انجام این کار  که  دیتا آنها را متقاعد کن  دیآوریماکنون فشار    ایآ  کنم".

  د یکنیمامتحان    ایدآموختهرا که  ن فروش  بست   کی تکن  100چهار مورد از    ایسه    ایدارد؟ آ
 د؟ یکن  افتیدر جواب مثبتکه  یتا زمان

فروش   افزایش  منجر به   فروش  بستن  یهاکی تکناستفاده از    یطورکلبه  ایاعمال فشار    ایآ
 ؟شودیمشما 

دهند که مشکل    صی تشخ   میکه به مردم کمک کن  ستی ن  نای  فروشنده  عنوانبهکار ما    ایآ
  نجا یدر ا  متأسفانهخواهند مشکل را حل کنند؟  بکه    یمدارند و سپس آنها را متقاعد کن

 .شوندیممتوقف   بیمه  و مشاوران  ندگانیاکثر نما

! در عوض دیفروش محصوالت را متوقف کن  ،دیموفق شو  مهیدر فروش ب  دیخواهیم"اگر  
 "! ابند یمشکالت خود ب یبرا یحلراهتا   دی به مردم کمک کن

 لو ناسون 

   3راز شماره  

  هاینامه بیمه   د یخواه ی م " اگر  دی پول کمک کن  افتن ی   ی خود برا  مشتریان به    دی"شما با 
"پول    تا   د ی خود کمک کن  ان ی و به مشتر   د ی جلوتر برو   قدم ک ی   د یبا   ، شید و عمر بیشتری بفر 

 " !  د نکن  دا ی پ

( ق یدق  یابیحقیقت  ک یآنها )انجام    یفعل  ت یوضع  یبا بررس  دیتوانیم  ،موارد  شتریدر ب
به آنها    ،پول  تیریمد  نهی هوشمندانه در زم  هایگیریتصمیمو سپس کمک به آنها در  

 (شان یهاپول خرج کردن در شیوه ریی. )تغدیپول" کمک کن افتنیدر "

 : ذکر شده   ی احتمال   انی کمک به مشتر   ی در مورد چگونگ   ده یتنها چند ا   نجا ی در ا 

 موجود خود را کاهش دهند؟  هاینامهبیمه ،مهیحق ب توانندیمآنها  ایآ ▪
 برخوردار   یدرمان  مهیاز ب  یکمتر   نهی خود با هز  ی کارفرما  قیاز طر  توانندیم  آنها  ایآ ▪

 ؟شوند
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دارا  قیمتگران  یهاپوششیا    هاهیالحاقآنها    ایآ ▪ در   نییپا  ت یاولو  یو 
خودرو   یهاینامهبیمه درمان،  ...  سوزیآتش،  مانند  آ  و  با    د یتوانیم  ای دارند؟ 

 د؟ یپول آزاد کن  اضافی، مقداری  یهاپوشش نیحذف ا
در    ایآ ▪ خود    نامهبیمهآنها  که    ای نقدینگیعمر  پرداخت   یبرا  توانندیمدارند 

پرداخت سود   جایبه  ستیبهتر ن  ایوام خودرو استفاده کنند؟ آ  ایخود    یهایبده
 خود را پس دهند؟  پول و  رندیاز خود وام بگ  ،گریبه شخص د

پول   افتنیخود در    یبه مشتر   دیتوانیماست که    ایخالقانه  یهاراهاز    یتنها برخ  نهایا
 . دیکمک کن 

 گیری نتیجه 

سپس   ، کند یم  ریدرگ  یشما را از نظر احساس  یاحتمال  انیکه مشتر  سؤاالتی  دنیبا پرس
کردن    دای "پ  یهاکی تکنو سپس با استفاده از    ،انجام دهند  یاقدام  اینکه  به  آنها   ترغیب
 دای " و "پوجوپرس"   یهاکی تکن  نی با استفاده از ا.  د یرا ببند  یشتر ی ب  یهافروشپول"  

 . دی سه برابر کن   ایدو  ندهی روز آ 60عمر خود را در   مهیفروش ب دیتوانیمکردن پول"  

امروز  کن  یها خانوادهبه    ،از  کمک  متوسط  درآمد  هز  د یبا    ، کنند   اندازپس  ،کنند  نهیتا 
تهیه  مهی ب  ،کنند  گذاریسرمایه خود  برای  برا  عمر  و  عاقالنه   صورتبه  نده یآ  یکنند 
مال  ،کنند   ریزی برنامه استقالل  به  بتوانند  صورت  ،برسند  یتا  این    به   شما  در 

بدل  خود    یدر جامعه محل  نماینده بیمه  ترینایحرفهو    نیترمحترم  ،ترینشدهشناخته
 . دیشویم

باش  چیزی  یایرؤ  دیتوانیم"اگر   داشته  پ  د یتوانیم  ،د یرا  دست  آن  اگر دیکن   دایبه   .
 ی ها خواستهبه تمام    ، برسند  خواهندیمتا به آنچه    دی کمک کن  گرانیبه د  یکاف  اندازهبه

 ." دیرس دی خواه یخود در زندگ

 گالر یز گیز
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 منبع: 

linkedin.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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