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  استخدام   ی مصاحبه فروش برا  سؤال  15
 فروشندگان برتر 

 مقدمه 

اما    ، دیقدرتمند بساز  میت   کیتا    کند یممصاحبه فروش به شما کمک    حیصح  سؤاالت
 مشکل باشد.  تواند یم ،دی بپرس را و چگونه آن  دیبپرس یز یچه چ نکهیدانستن ا

  د ی هنگام استخدام کارمند جد  ییکا یمتوسط آمر  یکارفرما   کی،    Glassdoorطبق گفته  
تا نامزد مناسب    کشدیمروز طول    24به طور متوسط    نی. همچنکند یم   نهیدالر هز  4000
تالش و زمان را    ،پول  همهنیاکه    دی. تصور کنکند  دایپ   خود را  ازیموردن نقش    کی  یبرا

 . دیبد مواجه شو استخدام کیبا  کهاین یفقط برا  ایدکرده صرف 

 استخدام فروشنده اشتباه وجود دارد؟   سک ی کاهش ر   یبرا  ی راه   ا یآ 

مصاحبه فروش   سؤاالت  نی. بهترد یمصاحبه فروش بپرس  حیصح  سؤاالت   انیاز متقاض 
  د ی ریبگ  میتصم  کنندیمو به شما کمک    کنندیم  گیریاندازهو تجربه داوطلب را    ها مهارت
 .ری خ اینقش هستند  نی مناسب اآنها   ایکه آ

 قیدق  یبه تفکر و آمادگ   ازیفروش ن  یهاتی موقع  یمناسب مصاحبه برا  سؤاالتانتخاب  
هر داوطلب را    یهامهارت  دیباشد تا بتوان  یهدف مشخص  یدارا  دیبا  سؤالیدارد. هر  

 . دیکن یاب یبه طور مناسب ارز

 ایمکرده  آوری جمع شما    یرا برا   سؤال   15  ،برتر  یاستعدادها   افتنی کمک به شما در    یبرا
از آنها    ، ران یاز متخصصان فروش مجرب گرفته تا مد  ،که هنگام استخدام فروشندگان 

 . دی استفاده کن

 صنعت  نسبت به   دانش داشتن   با موضوع  مصاحبه فروش  سؤاالت 

بالقوه را مطرح کرده و به طور   انیمشتر  سؤاالت به طور مرتب    د ی فروش با  ندگانینما
کاند  یبخشتیرضا دنبال  به  شود.  آنها جلب  اعتماد  تا  دهند  پاسخ  آنها   یی داهایبه 
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  ای آگاهانهو    یقو  یها نهیزم  توانندیمکه به زبان صنعت شما مسلط هستند و    دی باش
 بستن معامالت ارائه دهند.  یبرا

 .ایدکرده مراجعه    یکه انگار به مشتر   د یکن   ف ی توص   ی ]نام شرکت[ را طور   ، در سه جمله  -   1

با فروش در مورد  ک ی  نیا "درباره   ،است  ی سنت  سؤال  یک   چرخش خالقانه و مرتبط 
 " ؟دی دانیمشرکت ما چه 

کرده باشد تا بتواند    قی تحق  قیشما به طور عم  وکارکسب  نهیکه داوطلب در زم  میدواری ام
 . دیقرار ده شیآزما مورددانش را  نیابشناسد و شما باید خدمات شما را   ایمحصول 

  د یبا  نی ارائه دهد. آنها همچن  بندهیمتن کوتاه و فر  ک یبتواند    د یبا  شغلی  نامزد  کی
شما باشد.    سایت  یارائه دهند که فراتر از اطالعات موجود در صفحه اصل  یقی دق  اتیجزئ
محصول    دیبخواه  شودیمکه باعث    بافندیمهم    هداستان جذاب را ب  کیآنها    !بهتر  یحت
 ! دیکن یدار یخدمات خود را خر ای

 . د یبگذار   انی رزومه خود را از ابتدا تا انتها با ما در م   -   2

و نحوه ارائه فروش داوطلب را    پرزنتتا نحوه    دهدیم امکان را    نیبه شما ا  سؤال  نیا
  گر ید  یها تیموقعبا نحوه عملکرد آنها در    زمانهم  کهدرحالی  ،دی کن  یابیارز  مؤثر به طور  
بادیشویمآشنا   فروشندگان  بس  دی .  مطالب  ارائه  باشند  اریدر  هنگام    نیبنابرا  ،راحت 

 . دی توجه کن یمتقاض نفساعتمادبه زانیبدن و م  نصحبت به زبا

بزرگ   کینشانه   است  کی  خوب  انیب  ییتوانا   ،فروشنده  مراقب    نی بنابرا  ،داستان 
. به دنبال  کنند یمتجربه خود استفاده    انیب   یبرا  هاداستانکه از    دیباش   ییداهایکاند

 . د یباش زیبا اعداد مشخص ن فنیجمالت ساده و بدون اصطالحات 

حتی    ،دهندیمارائه    اقی و با اشت  نانیکه رزومه خود را با اطم  دیباش  یداوطلبان  متوجه
 . دیخواهیمبالقوه   انیارائه را با مشتر وهی ن شیشما هم .سخت  قیحقا در مورد بیان

 . د یشرح ده   اید شنیده   ا ی   ایددیده فرهنگ فروش و شرکت ما را بر اساس آنچه    -   3
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  ی ز یچه چ  حالتابهشما    وکارکسبنامزدها در مورد    دیتا بدان   دیاستفاده کن  سؤال  نیاز ا
آ  اندکردهدرک   ت  یآنها مطابقت خوب  ایو  و  فرهنگ شرکت  فروش شما خواهند    میبا 

 .ریخ  ای داشت 

آنها    رایز  ،د یفروش بپرس  رانیمهم است که هنگام استخدام مد  اری بس  سؤال  کی  نیا
 یتیریح مدوبا باال رفتن از سط  تنها نهفروش    رانیمد  بر فرهنگ شرکت دارند.  ی اد یز  ریتأث

عملکرد و    بلکه   ،گذارندیم  ریتأث  فروشندگان تیم خود  م یمستق  هایگزارشبر    ،مجموعه
 . کنندیم نی از فرهنگ شرکت شما را تع انیانتظارات مشتر زیآنها ن تیم یرونیب نمای

عموم  طور  به  را  خود  فرهنگ  به  مربوط  اطالعات  اشتراک    ی اگر    دی ن یبب   ، د یگذار ی مبه 
 : کنند ی م  ف ی را در پاسخ خود توص   ر ی ز   یها جنبه چگونه نامزدها  

 و رسالت شما  هاارزش ▪
 کار شما  طی و مح میت ▪
 شما  تیریمد مراتبسلسله ▪

ا  وکارکسب  دیشا  ،مثالعنوانبه بر  باشد  بلندمدت   روابط   جادی شما  با   ،متمرکز  چه 
و فروش   دیکن یم  گذاریسرمایه  انیمشتر  یشما رو  نی بنابرا  ،و چه با کارکنان  انیمشتر

"من معتقدم    ،. اگر داوطلب پاسخ دهدد یدهیمترجیح    تیرا بر کم  تیفیبر اساس ک 
ا به  شما[  شرکت  ب  جادی]نام  دست  شتریهرچه  و  نتا  یاب یسرنخ   عیسر  جیبه 

شرکت شما مناسب    یصورت ممکن است آنها برا  نی است" ، در ا  شدهدادهاختصاص
انجام  در مورد شرکت شما  خود را    قیوضوح تحق  و   درستیبهآنها    یا اینکه  نباشند )و

 (.  اند نداده

تا در مورد آنچه در فرهنگ شرکت شما مهم است    کندیمشما باز    ی فضا را برا  سؤال  نیا
  کند یمبه داوطلب کمک  این موضوع که دی کن  حیو اطالعات غلط را تصح دی صحبت کن

 کند.  یابیشما بهتر ارز  میتناسب خود را با ت

 ؟دی شویمچگونه از بازار هدف خود مطلع  - 4
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دانستن آنچه    اندازهبه  د یفروشیم  یبه چه کس  نکهیدانستن ا   ،فروش   ندهینما   عنوانبه
  ، است  ریبه طور مداوم در حال تغ   ی مشتر   حات یمهم است. اما عادات و ترج  د یفروشیم

 داشته باشند.  یقو یقات ی تحق یها مهارت دی با  ندگانینما  نیبنابرا

در   سرعتبه  تواندیم  شغلی  نامزد  ایکه آ  دیکن  یابیتا ارز  کندیمبه شما کمک    سؤال  نیا
  ی را بررس  ی در حال تحول مشتر   ی و به طور منظم روندها  اموزدیمورد بازار هدف خود ب

برا  ایدئالنامزد    کی کند.   تالش  خواندن    ،ماندن  قدمپیش  یبه   یها خبرنامهمانند 
  ی نفلوئنسرها یا  به دنبال  نی. آنها همچنکندیممعتبر اشاره    اتیفروش و مقاالت نشر

 . هستند گریاز مکالمات با فروشندگان د یر یادگیو   یاجتماع یهارسانهفروش در 

 ست؟ ی فروش چ   ی فناور   نهی تجربه شما در زم   -  5

  ی هاسرنخ  ترع یسر  جادیرا با کمک به آنها در ا  ندگانیعملکرد فروش نما  تواندیم  یفناور 
 بهبود بخشد.   یادیتا حد ز  گریروزمره و موارد د  یصرف زمان کمتر در کارها  ،طی واجد شرا

فروش   یرا در مورد فناور   فروشندگی  تا احساسات نامزد  دهدیمبه شما امکان    سؤال  نیا
فروش    CRMپاسخ خوب شامل ذکر    کی.  د ی بسنج   دیآنها به استفاده از ابزار جد   لیو تما

بهبود گردش    ینحوه استفاده از ابزارها برا  اتیجزئ  دیبا   نیخواهد بود. داوطلب همچن
پرورش سرنخ    یبرا  لی میا  ونیآنها از ابزار اتوماس  ایآ  ،مثالعنوانبهدهد.    ئهکار خود را ارا

بودن    طی واجد شرا  تشخیص   ی برا  هاسرنخبه    امتیازدهیآنها از    ا ی؟ آاندکردهاستفاده  
 انیاز مشتر  یبا استفاده از پلت فرم نظرسنج   توانندیم  آنها  ای؟ آاند کردهاستفاده   هاآن

 رند؟ یگببازخورد  خود

برا  توانندیمداشت که چگونه    دیخواه  ایایده  ،پاسخ آنها  بر اساس   ی از تجربه خود 
 به اهداف فروش شرکت شما استفاده کنند.  دنیرس

آموزش   ی را که برا  یی ها پادکست  ا ی ها وبالگ  ، فروش  ی ها کتاب از  یی ها نمونه لطفًا  -  6
 . د یذکر کن  ، د یکنی م دنبال مطالعه کرده و  خارج از محل کار  

  د ی کشف کن   دیتوانیم   ،سؤال   نی هستند. با ا  العمرمادام  رندگان یادگ ی فروشندگان موفق  
 . کند یمفروش خود استفاده  یهامهارتبهبود  یبرا ییکه داوطلب از چه محتوا
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به اشتراک بگذارند. هنگام مصاحبه    اندخواندهرا که    یمطالب   یدینکات کل  دیاز آنها بخواه
را در   آنها  گذاریسرمایه  زانیتا م  دیکن   سؤال  زین  یدر مورد منابع رهبر   ،فروش  رانیبا مد

 . دیکن یبررس یا مدیر فروش سرپرست عنوانبهتوسعه خود 

  ا یآ  دیبپرس  ، را نام ببرد  یخاص  اتینشر  ایمنابع فروش    تواندینم  فروشندگی  اگر نامزد
آنها    دیخود ارائه دهد. شا  شرفتیبهبود و پ   ی هاراهرا در مورد    یگر ید  ات یجزئ  تواندیم
اجتماع  راً یاخ فروش  باشند  LinkedInدر    یدوره  گذرانده  در    هرسال  دی شا  ای   ، را 

شرکت    یهاکنفرانس بب  نیا  سؤال   نیا  نکته.  کنند یمفروش  که    نامزد   ایآ   مینی است 
  برای ارزیابی   یشاخص قو  کی  نی ا؟  ریخ  ایمتعهد است    یبه توسعه شخص  فروشندگی

 است.  در زمینه فروش کارمند با عملکرد باال کی

 فروش   ی هات یموقع  ی برا   مربوط به حل مسئله  سؤاالت 

  د یدار  ازین  ای فروشندهدر جاده وجود دارد. شما به    اندازهاییدستاغلب    ،هنگام فروش
آنها    برای  حلیراه  سرعت بهدهد و    صیمشکالت را تشخ  رمنتظرهیکه بتواند در مواقع غ

توانایی حل مسئله شما    فروشندگی  نامزد  ایکه آ  دیمشخص کن  سؤاالت  نیکند. با ا  پیدا
 .ری خ ای یا مشکل را دارد

به    ، ایدگرفته یاد  تجربه    ن ی و آنچه از ا   اید نشده برنده    در آن   که   ای معامله در مورد    -   7
 . د ی من بگو 

است که فروشندگان به طور مرتب با آن    یز یاما چ  ،است  یاز هر شغل  یشکست بخش
مهم است.   کنند یمکسب    هاشکست  نیکه آنها از ا  ایتجربه  در نهایتسروکار دارند.  

  ات اشتباه  تواندیم  فروشندگی   نامزد   ا یکه آ  د یکن  نیبه شما کمک کند تع  دیبا  سؤال  نیا
 .ریخ ای رد یاز آن درس بگ ای ردی خود را بپذ

  ی بعد   سؤاالت  ،. در صورت لزومدیباش   تریدقیق  اتیو به دنبال جزئ  دیکن  قیتحق   شتریب
  د ی " و "چگونه متوجه شد ؟دیداد یمرا انجام    یگر یدر گذشته چگونه کار د  "  ،دیرا بپرس

 که اشتباه شده است؟" 

 که:   د ی کن  افت ی در   ی است که پاسخ  ن ی هدف شما ا 
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 کندیم  انیواضح ب صورتبهخطا را  ▪
 ردیپذیمخود را  ریتقص ▪
 دهد یمرا نشان  استآموخته  از این اشتباه آنچه ▪
 دهد یم حی توض است،از تکرار اشتباه انجام داده  یر یجلوگ یرا که برا یمراحل ▪

  فروشندگی   نامزد   ایاست که آ   ن یا  متمایز کننده  نکته   نجا یدارند. در ا  یهمه نقاط ضعف
 .قرار دارد یا نه  آنها بهبود یتالش برا مسیر آگاه است و در ،خود یها یکاستاز 

 ؟ د ی کنی م کم است چه   سرنخ حجم    ی وقت  -   8

تا    کند یمبه شما کمک    سؤال  نی ا  ،یمجاز   م یساخت ت  رعاملی، مد  "یکل  سایمل " به گفته  
 فعال.   ایاست  منفعل یکه متقاض دیده صیتشخ

سخت    طی شرا  ی. اما وقتکنند یم خوب رشد    اقتصادی  یهادورهدر    متقاضی  هر دو نوع
"اگر   ،کندیم خاطرنشان    یکلملیسا  .  دهندیم فروشندگان فعال به فروش ادامه    ،شودیم

  وکار کسب ی ورود   درآمد موانع که  ریسا ای یاب یبازار یهاچالش ،یفصل  فروش  با کاهش
 از ین  ریتغ   جاد ی ا  یبرا   گرا کنشو    فعال  نمایندگانبه    ،د یمواجه شد  ، دهدیم را کاهش  

 ." دیدار

را    منفعالنهفعال و    یکردها یرو   ن ی"اختالف ب  هاپاسخ  نیکه بهتر  دهدیم  حیتوض  یلک  
اکندیم   مشخص در  آنها  اما  ادامه    کی.  شوندینممتوقف    نجای."  در  فروشنده خوب 

خراب   تواندیمچگونه    که  دهدیم   حیتوض دوران  بیشتری   ،وکارکسب  یدر   پیروزهای 
 ند. ککسب 

 گردش کار   مربوط به   فروش   ی مصاحبه شغل  سؤاالت 

  ت یریو مد  یهمکار   مانند  ایوظیفهچند    عملکردهای  فروش در  ینامزدها  ن یکارآمدتر
ا  ،زمان  از  استفاده   فروشندگی   نامزد  کیدرک روند کار    یبرا  سؤاالت  نیمهارت دارند. 
 . دیکن

 ؟ د یکن ی م   بندی اولویت خود را    ی چگونه زمان کار   -  9
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"  د یدر محل کار خود به ما بگو  یروز معمول  کیاز "درباره    یدی نسخه مف  سؤال   نیا
در پشت    مخفی مانده  فرایند تفکرتا    کندیمرا مجبور    ی فروشندگینامزدها   رایاست ز
 نشان دهند.  را  شانیکارها

شامل   یهر روز کار   .ارزشمند در هنگام استخدام فروشندگان است  اریبس  سؤال  کی  نیا
است.   گریکار د  هادهجلسات و    ریزیبرنامه  ،ط یشرا  نیتع   ،مختلف  اندازهایچشم  ریتغ

 است.  تی آشفته تنها راه موفق  یکارها ستینظم از ل جادیدانستن نحوه ا

 که:   د ی باش  ی به دنبال کسان   ، دهندی م پاسخ  سؤال   ن ی به ا  ی فروشندگی نامزدها  ی وقت 

 دهند یمبه زمان نشان  تی از حساس یدرک خوب ▪
فروش و نحوه برخورد با آنها تفاوت قائل   ندیمختلف فرا یهابخش نیب ▪

 شوند یم
 ها لیمیا  پاسخ بهمانند    رگذاریبا حجم باال و تأث  یکارها  بندیاولویت  تیاهم  بر ▪

 کنند یم دیتأک  هاتماسو 

 وضوح بهخود را    یشغل  یاصل  فی نشان خواهند داد که وظا  شوندگانمصاحبه  نیبهتر
 دارند.  فیوظا  بندیاولویت یبرا یی هاروشدرک کرده و 

 ؟ د یکن ی م   یهمکار   گر ی د  ی هابخش بستن معامالت با    یبرا  ا ی آ  -   10

 توانند یم  گری د  یهابخشاما    ،رسدینمبه نظر    یمیت  یباز   کی  عنوانبهاگرچه فروش  
 ن ی تع  کندیم به شما کمک    سؤال  نیمعامالت داشته باشند. ا  ییجاجابهدر    ینقش مهم 

نیز  را    گرانی با د  یسابقه همکار   ا یمستقل است    فروشنده  کی  شغلی  نامزد  ا یکه آ  دیکن
 دارد. 

  جادی ا  یبرا  شرکت  یاب یبازار  بخش  ممکن است نحوه کار با  فروشندگی  ینامزد قو  کی
  ی بان یپشت  بخش  با  یممکن است به همکار   ،ایدهد.    حیرا توض  فروش  یبرا  منابع الزم

 و فروش متقابل اشاره کند.  ترفروش باال ی هافرصتکشف   یبرا

نامزد  یهنگام به نحوه صحبت در مورد   ،دهدیمپاسخ    سؤال  این  به  فروشندگی  که 
 ا ی  رندیگیم  دهیرا ناد گران یآنها تالش د ایآ  ،مثالعنوانبه. دیتوجه کن شهمکاران خود
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؟ به  اندکرده به هدفشان کمک    دنیکه چگونه همکارانشان به آنها در رس  کنندیمذکر  
 رسدیمو به نظر    رندیپذیمخود را    یهایم یتهم  تکه مشارک  دیباش   ییداهای دنبال کاند

 . کنندیمخوب کار  یاز نظر عملکرد

 . م ی ر ی تماس بگ  با مشتری  ی فروش ساختگ   ک ی   ق ی از طر  د ی ای ب  -   11

و مشاهده    فشارتحت  ،نامزدها   شیآزما  یبرا  یراه عال  کی  ساختگیتماس فروش    کی
  کند یمبه شما کمک    نیدر محل کار است. ا  یاحتمال  انینحوه واکنش آنها به مشتر

  کنند یمکمک    انیبه مشتر  ای  اندکردهفروش تمرکز    یرو  فقط  آنها  ایکه آ  دیده  صیتشخ
 کنند.   دای پ مناسبی را برای حل مشکالتشان حلراه

را    زااسترس  طیدر شرا  ی فروشندگیاست که نحوه واکنش نامزدها   نیاگرچه هدف ا
نشان    زیفروش آنها را ن  ی هاکیتاکت   مربوط به  یهامهارت،  نیتمر  نیاما ا  ،می کن  یابیارز
از هدا  ی. وقتدهدیم به م  تی صحبت  آنها   دیآیم   انی مکالمه  چقدر راحت هستند؟ 

 ؟ کنندیم را اداره    یبه اعتراضات مشتر   یدگیرس  ایشرکت شما    یبرا   سازیپروندهچگونه  

خود مراجعه    CRM  بخش  به  ،قبل از مصاحبه  هیتماس فروش اول  پتیاسکر  هی ته  یبرا
خود را   یفعل   ندگانیاز نما   یکیسرپرست و    نیفروش ب   یضبط تماس واقع  ک یکرده و  

 . دیخود استفاده کن پتیاسکر  یبرا یچارچوب واقع ک ی عنوانبه ویسنار نی ا. از دی ابیب

ی که در  شرکت   ن ی به اهداف فروش خود در آخر   ی اب ی دست  ی فروش و چگونگ   فرایند   -   12
 . د ی بگذار  ان یرا با من در م   اید کرده آن کار  

که در    ی: "من در سه ماه ندیرا بگو  نیبه ا  هی شب  یز ی داوطلبان آسان است که چ   یبرا
سهم  XYZشرکت   آوردم."    فروش  ه یبودم  دست  به  را  ا  کهدرحالیخود   ن یدانستن 

عدد    نیبه ا  فروشندگی   که چگونه نامزد   دهدینم  حیاما توض  ،است  یعال  اریاطالعات بس
 است.  دهیرس

دهند که آنها را    شرحرا    یتا اقدامات  کندیم   قیرا تشو  ی فروشندگی نامزدها   سؤال   نیا
تا درک   کند یمبه شما کمک  نی خود کرده است. ا موردنظر هیبه سهم یابیوادار به دست

که داوطلب شما را در هر مرحله   طورهمان.  دیفروش آنها داشته باش  فراینداز    یبهتر 
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 ر یخ  ایاز مراحل فروش دارند    ینامزدها درک روشن   ایکه آ  دیکن  یبررس  ،کندیم   ییراهنما
مشخص    قاً ی دق  دیکن  یکنند. سع  یتا مراحل فروش را ط  کشدیمکه چقدر طول    دیابیو در
 .انجام دهند   بیشتری  کار  دیو در کدام مراحل با  کنندیم   شرفتیکه در کدام مراحل پ  دیکن

به    یابی سوم دست  ماهه سه  یباشد: "هدف من در ابتدا  نیا  تواندیم  یپاسخ احتمال  کی
 د یسرنخ جد  200متمرکز شدم تا    یبود. من بر فروش اجتماع  دیمشترک جد  50  هیسهم

مورد   Y   ،50و    Xبا تمرکز بر    ،تیکنم. در نها  جادی رابطه ا  ،کنم و در مرحله جستجو  جادیا
 کردم. "  هدایت بستن فروشرا به مرحله  هاسرنخ نیاز ا

 ی فروش شخص   در ارتباط با  مصاحبه  سؤاالت 

نن  بست  یها رباتفروشندگان   از   کی آنها  ،  ستندیمعامله  پرسش  با  هستند.  انسان 
. پس  دیارتباط برقرار کن   ، با ایشانو سابقه آنها   هازهی انگدر مورد    های فروشندگینامزد
  ، عالوه به.  کردخواهند    یشتر یب  یآنها احتماالً در مکالمه احساس راحت  ،سؤاالت   نیاز ا

هستند   یآنها افراد متفکر و همدل  ایکه آ  د ی تا بفهم  کندیمآنها به شما کمک    یهاپاسخ
 . که برای شغل فروشندگی مناسب است

 ؟ دهد ی م  زه ی به شما انگ   ی ز ی چه چ  -   13

را آموزش    زهیانگ  دیتوان ینماما    ،است   یدر فروش ضرور   شرفتی پ  یبرا  درونی  زهیانگ
  ، یا نه   شودیم  زدههیجان  کارشداوطلب از    ایآ  نکهیسنجش ا  یبرا   سؤال  نی . از ادیده

 . دی استفاده کن

قرمز وجود    خطوط از    یبرخ   ،وجود ندارد   سؤال  ن ی ا  یبرا   یپاسخ درست   چی ه   کهدرحالی 
 : د یمراقب آنها باش   دی دارد که با 

 یاصل زهیانگ دهنده نشان که پاداش ای بندیسهمیه قیداشتن فقط از طر زهیانگ ▪
 است  بیرونیاز منابع 

"  ! فقط فروش را دوست دارم زنمیممانند "من حدس   ،مبهم یهاپاسخ ارائه ▪
 است   یعدم خودآگاه دهندهنشان نیا

۹

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ط ی شرا  ای  خاص و   یکار   طی مح  ،خوب  ریدر درجه اول به مد  زهیدادن انگ  نسبت ▪
د  یگر ید شغل  در  لزومًا  ن  ی گر یکه  استیصادق  عدم    دهندهنشانپاسخ    نی. 

 است  انگیزه درونیوجود 

  ی و اعتقاد واقع   العمرمادامرقابت    کیاحتماالً به    ،باال   باانگیزهفروشندگان    ،گری د  یاز سو
آنها شامل عوامل    یهاپاسخاشاره خواهند کرد.    ، فروشندیمکه    یخدمات   ا یبه محصوالت  

 . اورندیب با خود دیگری به هر محل کار آن را توانندیماست که  درونی یزشیانگ

  به دیگران  خود را به طور خاص  ی تا نقش فعل   کندی م   ب یشما را ترغ   ی ز یچه چ   -   14
 د؟ ی بسپار   توصیه کرده و 

  ح یترج  گرانیشرکت شما را بر د  فروشندگی،  است که چرا نامزد  ل یدل  نیبه ا  سؤال  نیا
  د ی فروشیم شما آنچه را که    فروش  نامزد  ایکه آ  دیبفهم  کند یمداده است و به شما کمک  
 ی در مورد اهداف شغل   دیتوانیم   نی. همچنریخ  ای  کندیم  یدرک کرده و از آن قدردان

 . دی کسب کن ی شتر یآنها اطالعات ب

  ص ی"تشخ  دهدیمبه شما امکان    سؤال  نیا   دیگویم  Draft.dev  گذاربنیان  ،وز یکارل ه
  کند یمخود را ترک    یقبل  تیچرا موقع  ،است  مندعالقه  یبه نقش فعل  یچرا کس  دیده

 است."   مندعالقهو چرا به شرکت شما 

گفته ه برا   ن ی بهتر   ، وزی به  ا   ی راه  به  ندارد   سؤال   ن ی پاسخ    زه یانگ   ی هرکس   را ی ز   ، وجود 
 : د یباش   ر ی مراقب موارد ز د یشغل دارد. اما با   ر ی تغ   یخود را برا  فرد منحصربه 

 آنها متمرکز است  ینقش فعل یمنف یها جنبهکه فقط بر   یی هاپاسخ ▪
چرا آنها ممکن اینکه و   فروشندگی  نامزد به هدایت کردن دیگران توسط عالقه ▪

 باز باشند  است به دنبال نقش  
 شما دور کند  میاز ت ریممکن است آنها را د ییهازهیانگ چه ▪

ترک شرکت را بهتر   یآنها برا  ل یو دال  داهایکاند  تیشخص   دهدیمبه شما امکان    نیا
 . دیدرک کن

 د؟ ی دالر خود را چگونه به دست آورد  10  ن ی اول   -  15
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  مشابه   یها تیفعال  ایبه فروش )  شهیکه داوطلب هم  دیبفهم  دی توانیم  ،سؤال  نیبا ا
 فروش( عالقه داشته است. 

نیست  که  دیگویم،    AdminRemix  گذاربنیان  ،وزیمت  نیلوند نقش    نیاز  به  پاسخ 
  ی ز یکه هر چ  دهد یم  حیتوض  نی لوند  ،. در عوضمربوط باشد فروش    در مورد  ایویژه
مانند استفاده از " تنقالت    ،فروش را نشان دهد  یبرا  ی عیطب  اقیو اشت   زهیانگ  تواندیم

 ". گانیمساه یبرا  زنیچمنانجام "کار  ای " رستانیدر قفسه خود در دب

 گیری نتیجه 

و    ایآ فعال  نظر    خودانگیختهآنها  آرسندیمبه  بس  ای؟  ر  یرقابت  اریآنها  آماده   سکیو 
  ی ها یژگی و   یآنها دارا   ای آ  که  تا مشخص شود  دیگوش ده  دقتبه  هاپاسخهستند؟ به  

 . ریخ  ایفروشندگان موفق هستند 

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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