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 ی س ی تر   ان ی فروش نوشته برا   ی روانشناس   کتاب خالصه  
 فروش   ی روانشناس 

کتاب  ی روانشناس برا  یفروش  توسط  که  فروش    ایافسانه  متخصص  یسیتر  انیاست 
  با را    ییهاکیو تکن   ها یها، استراتژ روش  ها،دهیا  او در این کتاب  است.  نوشته شده 

بفروشند. خواندن آن    شهیتر از همو راحت  ترع یتا سر  گذاردیفروشندگان به اشتراک م
ض  تمام  یبرا ما  یرور فروشندگان  مقاله  است،  این  کامل  کی  در  کتاب    خالصه  از 

 .ایمکردهشما آماده  رایب  فروش را روانشناسی 

 مقدمه 

راهنما را سر   ی روانشناس "  ،یسیتر  انیبرا  کیکالس  یکتاب  و    عتر ی فروش: فروش خود 
از  "،  د ی ده   ش ی افزا   کنید   ی آسانتر از آنچه فکر م   است که جزو  ینیعناو   نیترمهمیکی 

.  قرار دارد  ،شود   ایحرفهدر کار فروش    خواهدیمکه    یهرکساست که    ییهاکتاب  ستیل
  حتما    دیبا  هم  و شما  دیشما از شما خواسته است که آن را بخوان  سیرئ  ادیاحتمال ز به

انجام دهید  را  کار  اگر به نسخه  این  اما    این مقاله در    ،اصلی کتاب دسترسی ندارید. 
توضیح داده است، در نکات برجسته آن را    نیاز ارزشمندتر  یاز کتاب که برخ  ی اخالصه

 . اختیار شما قرار گرفته است

 فروش   ی درون   ی: باز 1فصل  

توض  یسی تربرایان   با  را  خود  چگونه    نکهیا  حیکتاب  و  هستند  مهم  فروشندگان  چرا 
 . کند یم، آغاز  تبدیل شوند یبرتر در هر کسب و کار  ندگانیدرصد از نما 20به  توانندیم

 " هستند  وکارها کسبثروت در جامعه ما    یواقع  دکنندگانیتنها تول": دهدیم حی او توض
:  دهدیمادامه    یسی. تر"هستند   یافراد در هر کسب و کار   نیتر یاتیحفروشندگان  " و  

 ." شوندیم لیتعط  هاشرکت نیتردهی چیپو  نیتر بزرگ "بدون فروش، 

اما    اریبس  تیموفق   یوجوش برافروش پرجنب  میت  ک ی   داشتن  کهدرحالی مهم است، 
بههمه   پارتویا    20/ 80قانون    ارزش  .ستندین  دی عظمت مق  برای دستیابی   ی برا  اصل 
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ورود    یکه برا   دانستی. او ممشخص بود  کامال  او    ایحرفهدوران    ل یدر اوا  یسیتربرایان  
: دیگویکند که م   یرویاز »مفهوم لبه برنده« پ  دی برتر، با  ندگان فروش  از   درصد  20  جرگه   به
 . "شود جیدر نتا می عظ یهامنجر به تفاوت تواندیم ییکوچک در توانا یها تفاوت"

ا بر  فروش    ید یکل  یهانهیدر زم  بهترشدن  یباور است که اگر فروشندگان بر کم  نیاو 
  ی ها نهیزماو این  .  شودیم  آنها ایجاد  انباشته  "در درآمد   یا العادهتفاوت فوق"تمرکز کنند،  
 . کند یمها تعریف KRA ای جهینت یدیهفت حوزه کلکلیدی را در 

KRA  ست؟ ی چ 

KRA   انتظارات مجموعه  مورد  ابتدا   یدر  در  تعر  برایسال    یکه    ، شود یم  فیکارکنان 
کارکنان و انتظارات خارج از آن    ف ی مربوط به تمام وظا  ات ی . در واقع جزئکندیصحبت م

است.    "key result Areas"مخفف    KRA  .کند یممشخص  در طول سال را    ف یوظا
. هر کرد  تیرعا  را   هاآن  حتما    دیاند که با شده  م یتنظ  یخاص   یارهای ها با معهمه نقش

به    وظایف خود را انجام داده  دی با  پایه آنخاص خود را دارد و بر    یهاKRAکارمند  
 . نمایدحرکت   مطلوب جی سمت نتا

 از:   اندعبارت  KRA ا ی   جهی نت   ید ی هفت حوزه کل  ن ی ا

 مشتری یابی  .1
 رابطه   جاد ی ا .2
 ازها ی ن   یی شناسا  .3
 یا پرزنت  ارائه  .4
 به اعتراضات   پاسخ  .5
 فروش   بستن  .6
 گرفتن ارجاع فروش مجدد و   .7

مهم    بسیار  تی موفق  یفروشنده برا   کی"  خودانگاره معتقد است که "  نیهمچن  یسیتر
است که از    یمعن  نی به ا  یدیکل   ی هانهیزم  نیاز ا  کی بد در هر    خودانگاره  کی است.  

  ی د یو احساس ناام  دیشویممرتکب اشتباه    ،دی کنیماجتناب    وظیفه  آن انجام درست  
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  د، یدار  مشتری یابیدر مورد    یمثبت  خودانگارهکه اگر    کندیماستدالل    یسی. تردی کنیم
 شما نخواهد بود. یبرا یمشکلانجام آن، کار 

، اگر  حالبااینشما احتماال  پر خواهد ماند.  فروش  هر روز پر از فرصت است و خط لوله
ترس    که برایتان  یز یچ   عنوانبه  مشتری یابی به    ، داشته باشید  یفیضع  خودانگارهشما  

 کرد.  دینگاه خواه ،کندیمایجاد   و اضطراب

ن  کی درآمد    زانیبر م  خودانگاره او مگذاردیم  تأثیر  زیفروشنده  را " :  دیگوی.  اگر خود 
که درآمد    دی دهیانجام م  ییدائما  رفتارها  د، ین یبیدر سال م  یدالر   50000  با درآمد  یفرد

  ، "د یکن  بازتعریفخود را    یترموستات مال". اما اگر  داردینگه م   در سال  دالر  50000شما را  
را  و ارزش    خودانگاره  دیتوانیم کارتان  باالتر،  ارزش  درآمدی  اساس سطوح   م یتنظ  بر 
 . دیکن

اقدامات انجام  شد  مانند    یبا  ذکر  باال  در  که  کش  با  وموردی  چالش   ی باورها   دنیبه 
برایان  .  دهید  شی عزت نفس و عملکرد فروش خود را افزا  دیتوانیم  ،خود  محدودکننده

فرد موفق    کی.  کنند یمخود را کنترل    یدرون  یافراد موفق گفتگوها" :  دیگویم  یسیتر
 " . کندیمبه افکار موفق فکر 

 د یو به آنها برس   د یکن  ن تعی   را   خود   فروش   اهداف  همه :  2فصل  

ک  کندیماستدالل    یسیتر  د؟یهست  گراهدفشما    ایآ با    گیریجهت  تیفیکه  هدف 
بداند   قا  یدق  دیفروشنده با  ک ی،  مثالعنوانبه.  ارتباط مستقیم داردشما    تیسطوح موفق

  تمرکز کند   یفروش  یها تیفعالسال چقدر درآمد داشته باشد تا بر   کیدر    خواهدیمکه  
 . که متناسب با آن هدف است

 : خود را تعین کنند اهداف    ر ی ز  ی ها نه یزمدر   د ی فروشندگان با  

 هدف درآمد ساالنه   -  1

 برای تعین   ی ر یگمی تصم  یبرا  د؟ی درآمد داشته باش  نده ی ماه آ  12در    دیخواهیمچقدر  
درصد   50- 25و آن را    دیریدر نظر بگ  ،ایدداشته  را تا کنون  سالی  پردرآمدترینهدف،    نیا

 . دیده   شیافزا
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 اهداف فروش ساالنه  -   2

 د؟ی بفروش دی خود چقدر با یبه هدف درآمد  دنیرس یبرا

 ی اهداف ماهانه و هفتگ  -   3

به اهداف درآمد   یاهداف درآمد را   میتقس  یفروش هفتگ   و   یو فروش ماهانه خود 
 . دیکن

 اهداف فروش روزانه  -  4

  ی تا به عدد  دیکن  می تقس  52 عدد را بر    نیدالر است، ا  50000اگر هدف درآمد ساالنه شما  
با طور  دیکه  آنهفته    طول  در  نی انگیم  به  یابیددیبرس  به  دست  آنجا  ،  از    راحتی به. 

  صورت به  دی آنچه را که با  قا  ی تا دق  نیدک  میتقس  های هفتهروز  تعداد  آن عدد را بر  دیتوانیم
 . مشخص شود  ،روزانه کسب کنید

 ها ت یفعال   مربوط به  اهداف  –  5

  ی که برا  دیکن  نیتع  دیتوانیم  د،یدرآمد کسب کن  دی روزانه چقدر با  دیکه بدان  یهنگام
 ی اعداد را برا   نیکه ا  ی. هنگامدی انجام ده  را باید  ییهاتیفعالبه آن هدف چه    دنیرس
  د ی کن  بینیپیش  قیدق  به طور  دیبتوان  دی با  ،کردید ثبت    دقت بهمشخص    یدوره زمان  کی
 . شوندیمت شما ی باعث موفق هاتیفعالکدام   انجام که

 ی و خانوادگ   ی اهداف شخص   -  6

انجام    یکار   ییچرا کنید  دقتبهرا    دیدهیمکه    ی ها زهیانگاز  و    مشخص 
برای رسیدن به اهداف دیگرتان   ترهوشمندانهو    شتری فشار ب  یبرا   گیریاندازهغیرقابل
 . کنیداستفاده 

م  یهدف   100  کندیم  هی توص  یسی تربرایان   که  سال  دیخواهیرا  آن    ندهی آ  یهادر  به 
به آنها    یابیدست  حال  . با نوشتن آنها، شروع به تجسم خود درد یکن  ادداشتی  د،یبرس

بالقوه   یمشتر   کیکه    دیبزرگ باشند. اگر تصور کن  خیلی  دیاهداف نبا  نیکرد. ا  دیخواه
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  تری موفقو نگرش    جانی ، با هدهدیمشما پاسخ    شنهادی مثبت و مشتاقانه به پ  یبه روش
 شد.  دیخواه  واردخود  فروش  به جلسات

 کنند ی م   د ی: چرا مردم خر 3فصل 

  رایز  میکنیم   دیاست. ما خر  شرفتیپ  زهیبا انگ   دهدیمفرد انجام    کیکه    یهر اقدام
خرید،  میمعتقد این  بهبود    یزندگ  که  را  بنابرابخشدیمما  چرا   د یدانیم  ایآ   ،نی؛  که 
؟ و چرا آنها با انتخاب محصول/خدمات شما نسبت کنند یم  دیبالقوه شما خر  انیمشتر

 خواهند داشت؟  یبهتر  تیبه رقبا وضع

مختلف    دهد یم  حی توض  یسیتربرایان   اقدامات  واحدها    برایکه  درجات    ای افراد 
  د یبا هر خر  خواهند یم بالقوه شما    انی. مشترآورندیم را به ارمغان    تیاز رضا  ی متفاوت

بیشتر   تاحدامکان  رضایت  آنها    افتیدر  یدرجات  جسم  خواهندیمکنند.  نظر   ، یاز 
شما    بالقوه  یبتواند مشتر   شتریبهتر باشند. هرچه محصول شما ب   یروح  یو حت  یعاطف
 وجود خواهد داشت.  محصول شما دیخر یبرا نیز یشتر ی ب زهی کند، انگ یرا راض

توص تصم   یبرا   کند ی م  ه ی او  در  مردم  به  چند    ی ر ی گم ی کمک  دهیداز  انجام  را  و    کار 
 : د ی از چند مورد اجتناب کن  ن ی همچن 

 انجام دهید: کارهایی که باید  

پیدا کنید    .دیکن  ییرا شناسا  خود  بالقوه  یمشتر   ی و احساسیعاطف  یهاارزش ▪
  د یقائل است و تاک   ارجحیت بیشتری  یی،هاچه ارزش  یبالقوه شما برا  یمشتر   که
 . گذاردیها احترام مچگونه محصول/خدمت شما به آن ارزش دیکن

  نکه ی قبل از ا  .کند یم  جادی ا  گرانیدر د  یچه احساس  یک خرید  که  دیر یر نظر بگد ▪
  به   چگونه  ،در توجیه خرید خود  که  رد یگیمکند، در نظر    دیخر  یاحتمال  یمشتر 
و    ر،یمد ا  اطرافیانهمکاران  داد.  خواهد  پاسخ  و    دیکن   بینیپیشرا    نی خود 
 . دیده ریتغ اساسنیبرافروش خود را   کردیرو 

 : د یانجام ده   د یبا ن که    ی کار 
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 ن یبنابرا  ستند،ین  دیخر  ی برا  اصلی  ل یدال  نهایا  ، د یکننتمرکز    تیفیو ک  متی ق  یرو  ▪
 . دیهنگام فروش از آنها استفاده نکن 

به سود و ترس از   ل یمردم، م   دن ینخر  ای  دیخر  یاصل  لیدو دل  دیگویم  یسی تربرایان  
  طور همانخود اضافه کنند،    یبه زندگ   چیزی  خواهندیم  ایبالقوه    انیضرر است. مشتر

 . ترسندیم  دیخر و ضرر کردن در از اشتباه ایکه در باال ذکر شد، 

 یزشیقدرت انگ  یدارا  بردن  به سود  لیم  دهدیمکه نشان    کندیماشاره    ایمطالعهاو به  
بدان    نیاست. ا  2.5  یمنف  یزشی قدرت انگ  ی دارا   دادنازدستترس    کهدرحالیاست،    1

  ی شتر یب   زه یاز دست بدهند، انگ  دنیرا با نخر  یز یچ  نکه یمعناست که مردم از ترس ا
بنابرارندیگیم و مناسب  ،ن ی؛  امکان  آنها  به احساس    بودن موقعیت   در صورت  ترس 

 .دامن بزنید 

.  دهند یم انگیزه اصلی خرید او را شکل  است که    یانسان  ه یاول  یازهاین  ی دارا  یهر مشتر 
بالقوه   انیو مشتر  کندیمرا برآورده    ازهایکه محصول/خدمت شما کدام ن   دیمشخص کن 

محصول شما    ،در بازار  یگر ید  محصولرا بهتر از هر    ازهاین  نیکه ا  دی خود را متقاعد کن
 .  کندیمبرآورده 

 از:   اندعبارت   ی مشتر  ه یاول   ی ازهای ن 

 پول ▪
 ت یامن  ▪
 شدن  یداشتندوست ▪
 و اعتبار  تیموقع ▪
 ی و تندرست یسالمت ▪
 ی و قدردان شیستا ▪
 ت ی نفوذ و محبوب قدرت، ▪
 دان یم یرهبر  ▪
 یو همراه عشق ▪
 یشخص  رشد ▪
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 یشخص تحول ▪

افزا نها  دی تاکو    دادنازدستکاهش ترس    د،یبه خر  لیتما  شیبا  فروش   ،ییبر سود 
 کرد.  دیخواه  یرا راض یشتر ی ب انیداشت و مشتر  دیخواه یشتر یب

 : فروش خالقانه4فصل  

 ن ی شما تع   "خودانگاره"شما توسط    تیکه سطح خالق  کند یماستدالل    یسیتربرایان  
است.    ن یتمر  دیانجام ده  دیکه با   یتنها کار   ت،یخالق  شیافزا  ی برا  ،نی؛ بنابراشودیم

برا   یتیخالق خالق  ، دی کنیماستفاده    کی تراف   دورزدن  یکه  برا   یتیهمان  که   ی است 
، به  د یکنی مبرقرار    یاحتمال  انی ترمش  که با  ییهاتماسو    پرزنت های فروش  تیریمد
 . دیدار ازین آن

 : د ی را امتحان کن  کی سه تاکت   ن ی ا   د؟ یدار  از ین   خود   تی خالق  ک یتحر   ی هنوز به کمک برا

 اهداف روشن  داشتن  .1
 فوریاز مشکالت  تصوری .2
 متمرکز  سؤاالت ندیپرس .3

و کشف   تمر  د،یخر  یهازهیانگهنگام جستجو  را  ادیکن  نیتفکر خالق    ها تیفعال  نی. 
بالقوه شما    انیمشتر  دیبفهم   دی. اگر بتوان کنندیم  شی هوش و قدرت مغز شما را آزما

محصول/خدمت شما    دیکه با خر  دیآنها را متقاعد کن  دیتوانیم  خواهند،یواقعا  چه م 
 . افت یبه آن دست خواهند 

 : د یرا بپرس   ر ی ز   سؤاالتهنگام جستجو،  

 ست؟یجذاب محصول شما چ یژگیو  10پنج تا  .1
 ؟ کندیمشما برآورده  یاحتمال یمشتر  ی را برایخاص  یازهای شما چه ن محصول .2
 ؟ دهندینمارائه  هاشرکت ریکه سا  دهدیمرا ارائه    یز یشما چه چ شرکت .3

چهار حوزه    ن ی ا   ی رو   د، یفروش داشته باش   ی برا   ی تر کی استراتژ   کرد ی رو   د ی خواهی و اگر م 
 : د یوند ی در حوزه خود بپ   ها پردرآمدترین درصد   10تا به    د ی تمرکز کن

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                                                   8 
                                                                                                                                                     @novinlive 

 تخصص    -  1

،  گویی کلی  جایبه.  کندیمشما چه    انیمشتر  یکه محصول شما برا  دیمشخص کن  قا  یدق 
 . دیمتخصص باش

   ز ی تما  -   2

از    ییهانهی زممحصوالت شما در چه    بازار   ایدرصد کاالها    00 بهتر  خدمات مشابه در 
 هستند. 

   ی بند م ی تقس   -   3

مشتر  کار   توانندیم  انیکدام  انجام    یاز  شما  د  دیدهیمکه  کس  هر  از   ی گر یبهتر 
 بهره را ببرند. نیشتریب

 تمرکز    -  4

تع  ی واضح  یها تیاولو  رو   دیکن  نیرا  تنها  که    دیمتمرکز شو  یا بالقوه  انیمشتر   یو 
 . دهندینشان م از خود  یمشتر  عنوانبهرا  هالیپتانس نیبهتر

شما خواهد    یبر زندگ  ایالعادهفوق  تأثیر  د،یکن  برای خود طرحرا    دهیا  250  هرسال اگر  
 ی فروشندگان در حوزه کار   نیترموفقو    نیترخالقاز    یک یشما به    ، کهطوریبه  داشت.
 شد.  دیخواه لیخود تبد

 شتر یب   ی مالقات قرارها   تنظیم :  5فصل  

 بعدازآن   بهتر و   مشتریان احتمالیبا    شتری؟ صرف زمان بچیست  بخش فروش  نیترمهم
  نیشتریخود ب  مشتریان احتمالی  از زمان صرف شده باچگونه    برای اینکه   ییها راهیافتن  

  ؟ببریداستفاده را 

 : د یکن   ت یچند قانون را رعا برای این کار  

 مشتریان احتمالی خود را کم کنید   مشغولی دل   -  1
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  ی زمان خوب  نیا  ایدارم. آ  ازیاز وقت شما ن  قهی به دو دق":  دییبگو  ،دی ریگیمتماس    یوقت
وارد   دیکرد که زمان دارد، با  دییتأ  یکه مشتر   یفقط زمان  "صحبت کردن است؟  یبرا

 .د یخود شو بحث اصلی 

 نه محصول را    د، ی قرار مالقات را بفروش -   2

مورد محصول   در  نکن   پشت خود    مت ی ق  ایهرگز  ا  د، یتلفن صحبت    د ی بتوان  نکه یمگر 
 . دیمعامله را ببند ما  ی مستق

   د یانتخاب کن   بادقتکلمات خود را    -   3

متمرکز    محصول   منافع   یرا بر رو   هابه محصول/خدمت خود، آن  میبدون اشاره مستق 
 . دیکن

  ن ی. در ادیخود را جلب کن   یاحتمال  یتا توجه مشتر   دیفرصت دار  هیثان  یشما فقط س
نه. اگر با آنها    ایکه به شما گوش دهد    ردیگ یم  میشما تصم  یاحتمال  یمدت، مشتر 

  ی معن   نی" است، ممکن است به استمین  مندعالقهو پاسخ آنها همچنان "  دیریتماس بگ 
 . ستندین یقو یکاف اندازهبهشما   سؤاالتباشد که 

  ی شما وقت   موقعیتندارد. اکثر افراد در    یاشکال":  دیکه بگو  کندیم  هیتوص  یس یتربرایان  
آنها  بارنیاول  یبرا هم  با  گرفتم  بهتر  نیتماس  به  آنها  اکنون  داشتند.  را   ن یاحساس 

 یاحتمال  ی." مشتر کنندیم  هیو ما را به دوستان خود توص  اندشده  لیما تبد  انیمشتر
  د یآنها خواه  متقاعدکردنبرای  مجدد    شانس  کیو شما    کندیمشما فورا  شروع به توجه  

 داشت. 

 شنهاد ی: قدرت پ 6فصل  

فروشنده    ک ی.  میاطرافمان هست  کنندهوسوسهعناصر    تأثیر تحت    یاد یهمه ما تا حد ز
  طی . با کنترل محرسدیمبه نظر    ی، فروشنده قدرتمندبا اعتماد به نفسآرام، مطمئن و  

 ن ی از بهتر  یکیبه نظر    (ظاهر بهحداقل  )   دیتوانیمخود )ظاهر، صدا و نگرش(،    درونی
 . دی خود باش یکار  نهی افراد در زم
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ا  رو   نجایدر  که  گری د   ش چند  دارد  قدرت    کندی م   ه یتوص   ی س ی تر   برایان   وجود  از 
 : د ی استفاده را ببر   تی خود نها   یمتقاعدساز 

 افراد موفق باشد  تان مانندلباس .1
 د یکن نیخود را تمر و پرزنت  ارائه .2
 د یخود را ارتقا ده کار دفتر .3
 یک میز کاری تمیز و مرتب داشته باشید  .4
 د یخود را دو برابر کن یور بهره .5

مهم است. با استفاده از زبان بدن    زیبالقوه ن  انیمشتر  برایتصور ارزشمند    کی  جادیا
 رساندن حداقلدادن و بهدستنشستن، محکم    جلوروبهو    ستادنی. با ا دی مثبت شروع کن

در طول جلسات وقفه  و  دال  فروش  صدا  به    یبرا   یکمتر   لیخود،  پرت شدن حواس 
 . خود بدهیدبالقوه  انیمشتر

 : انجام فروش 7فصل  

خارج    یکلمات   نیاول از دهان شما  لحنشودیمکه  برا   شما  ،  فروش    هی بق  یرا  مراحل 
 رد کردن  ایفروش    کننده نیتعنحوه صحبت کردن شما    ت،یدر نهاو    کندیم نمایندگی  

 ن ی دارند. ا  " فروش    در برابر  یعموم  مقاومت " نوعی  بالقوه    انیاکثر مشتر  معامله است.
مبارزه با آن، آن را درک   جایبه.  شودیممحسوب    یدفاع شخص  یاست و نوع  یعیطب
 .  دیخود تالش کن  یاحتمال ی شتر م گاردشکستن  ی و برا   دیکن

 با مقاومت فروش وجود دارد:   مؤثر مقابله   ی دو راه برا

 شدن   ک ینزد   -  1

  برای فروش   یر یگمیتصمبا  مشتری  ،  شماپس از ارائه    شود یمباعث    نزدیک شدن   نیا
کند.   مشتر   نکهیا   جایبهموافقت  ده  تاناحتمالی  یبه  ده"،  دیبگو  د یاجازه   د یاجازه 

ا  " در مورد آن صحبت کنم  دی با"  ای  " درباره آن فکر کنم   ، کار   انی پا  در واقع یعنی  نیو 
 ن ی به شما بفروشم. ا  یز یچ  کنمینم  ی، من در حال حاضر سعیدآرام باش":  دی پاسخ ده
است   نیا  خواهمیکه من م  یز ی همه چ"  د،ی سپس ادامه ده  ".ستیمن ن  داری هدف از د
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  ن یا  ا یکه آ  دی مشخص کن  د،یبه شما نشان دهم نگاه کن  دی که با  یز یباز به چ   ی که با ذهن
که   دییگفتگو به من بگو  انیدر پاو    ریخ  ای   کندیشما صدق م  طیشرامورد  موضوع در  

 . " ریخ ایاست  یمنطق ل محصو نی ا خرید ایآ

 ن بست  به   تظاهر   –  2

: دی کن  آغازجمله    نی. با اد یمکالمه فروش استفاده کن  لی در اوا  کی تکن  نیاز ا  دیتوانیم
  ا ی ]محصول/خدمات[ موجود در بازار را امروز به شما نشان دهم، آ  نیبهتر  توانمیمن م"

تمرکز مکالمه    "د؟ یکن  یگذار هی[ را سرمامتیق   Xکه ]  دیهست   یتیدر حال حاضر در موقع
 د ی توانیم چقدر    ببندم  را  معامله  این"اگر من بتوانم  به    "کرد؟  یاهبه من گوش خو"  ازفورا   

 . کندیم ریتغ "د؟ی کن گذاریسرمایه

 مهم است.  زین  دارانیخر  تیدرک انواع شخص

 وجود دارد:   ی اساس  ه ینما   پروفایل یا   که شش   کند ی م ادعا  ی س ی تر   برایان 

 تفاوت بی   دار یخر   -  1

و به سراغ    د یکن  جوییصرفهدر زمان خود    دار،یخر  نوع  ن ینظر ا  ریتغ   یتالش برا  جایبه
 کردنش بیشتر است.  دیکه احتمال خر دیبرو یشخص

 حتمی   دار ی خر  -   2

 د ی نکن  یو سع  دیاستفاده را ببر  تی افراد نها  نی. از اخواهندیمکه چه    دانند یم   قا  ی دقآنها  
 . دی صحبت کن ،اندنکردهمورد آن فکر در آنها   که قبال   یز ی در مورد چ

 ی ل ی تحل  دار یخر   -   3

  ق یدق  مشتریان  نیو با ا  دیمدار است. سرعت خود را کم کن  فهیخودکفا و وظ  داریخر  نیا
در مورد و    دیثابت کن  دییگویمرا که    یز یهر چ   -کاغذ    یرو  -  دی توانیماگر  .  رفتار کنید

 . دی کنیم ترآسانآنها   یرا برا دیخر ،توضیح دهید بادقت تیهر مز

 گرا رابطه خریدار    –  4
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تمایل  "  یا امدادی  رسان کمک"  یها حرفهاست. آنها به سمت    گرارابطه  داریخر  کی  نیا
 گر ی خوشحال د  انیمشتر  یفروش، رو   یواقع شوند. برا  موردپسندو دوست دارند    دارند

 . دی آنها را عجله نکن لی برای فروش بهو  ، دی کن جادیرابطه ا کی د، یتمرکز کن

 گرا فه ی وظ خریداران    –  5

.  دوست دارندمختصر    صورتبههر چیزی را    و هستند    حوصلهبی  صریح و  دارانیخر  نیا
 است. پرمشغلهآنها سرشان شلوغ و  رایز د،یبرو   دارانیخر نیبه سراغ ا ما  ی مستق

 خریداران اجتماعی   –  6

آن را   د،یدیبه توافق رس   نکهی ا  محضبه.  هستنددستاورد محور    از مشتریاننوع    نیا
 . کپی بگیرید خودتان  ینسخه از آن را برا کیو فورا    دیاوریکاغذ ب  یرو 

  موفقن  بست  یخود را برا  کردیدارد و رو   یت یشما چه نوع شخص  داریکه خر  دیدرک کن
  ی برا   د،یمکث کن  دادنپاسخقبل از    د،یگوش کن  بادقت  شه،ی. مثل همدیکن  می تنظ  فروش

ترجمه    مشتریان را دوباره  یهاحرف  با کلمات خود   د، یبپرس  سؤال  ابهامات   روشن شدن
 . دی باز استفاده کن سؤاالتو از   دیکن

 در فروش   تی موفق   د یکل   10:  8فصل 

 : گذارد ی م در فروش را به اشتراک   ت یموفق د ی کل   10  ی س ی در فصل آخر، تر 

 د یانجام ده  دی را که دوست دار یکار  .1
 د یخواهیمکه چه   دیریبگ می تصم قا  یدق .2
 د یکن  تیاز هدف خود حما تیپشتکار و قاطع با .3
 دیمتعهد شو  العمر مادام ی ر یادگی به .4
 دی استفاده کن  خوبیبهزمان خود  از .5
 د یکن  یرو یپ خود یهاسرنخ از .6
 است  زیهمه چ  تیشخص .7
 دهید  گسترشخود را  یذات  تیخالق .8
 د یکن نیرا تمر ییطال قانون .0
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 دیرا بپرداز  تی موفق  یبها .10

کن  دهایکل  نیا  یوقت نامحدود است.  موفقیت    د،یرا دنبال  تر  طورهمانشما    ی سیکه 
  شه یاز هم  شتریکه ب  دیرا دار  ییتوانا  نیشما در حال حاضر در درون خود ا" :  دیگویم

او ادامه    " .د یخود داشته باش  ی در زندگ  شهیاز هم  شتری و ب  دیانجام ده  شتریب  د،ی باش
به تمام اهداف    دیتوانیمفروش،    یعنیخود    یشدن در حرفه انتخاب  یبا عال":  دهدیم

 ؟ منتظر چه هستیدپس   ".دیخود را محقق کن  یاهای و تمام رو  د یخود برس

 منبع: 

The Psychology of Selling: Increase Your Sales Faster and Easier 
Than You Ever Thought Possible Paperback  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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