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 ، به گفته کارشناسان اساسی در فروش مهارت    15  
  یا ی در دن   ت ی موفق   یشما برا   موردنیاز فروش    یها مهارت فروش بر    فرایند 

 . گذارد ی م   ر ی فروش تأث 

 مقدمه 

فروش  کی  عنوانبه فروشنده    متخصص  استرس  ایحرفهو  و  فشار  نوعی  ، همواره 
وارد    صورتبه شما  به  برقرار   .شودیمناخودآگاه  مشتر  یهنگام  با    ، بالقوه   ان یارتباط 

و   دی را دنبال کن  داریمداوم در رفتار خر   راتییتغ  دی با  ،و بستن معامالت   هاسرنخپرورش  
  ی ابیدست  د یهمه به ام  از این وظایف باید انرژی زیادی را صرف کنید   هرکدامبرای انجام  

  یار یبس دادنانجاماداره کردن و   .ایدکردهتعیین    خود ی که از قبل برایبه اهداف فروش
منجر به بروز تنش در شما شود،    تواندیمو    ست یآسان ن  زمان همبه طور    فی وظا  این   از

  ی ها مهارتاز    ایمجموعهبا    دیتوان یماما    ، حتی اگر خودتان آگاهانه متوجه آن نشوید 
کارتان مناسب    و خصوصیات  فروش در  این فشارها  بر  غلبه  با  و  کرده  را مسلح   خود 

 . دیکن  شرفتیپ

  ی ها مهارت  نیبا تسلط بر ا  ،دیباش   یکه چگونه فروشنده بهتر   دیاموز یب  دیخواهیماگر  
کن  یاساس این    . شمادیفروش شروع  آموختن  فروش    جادیا  ی برا  ،هامهارتبا  روابط 

 بود.  دیمجهزتر خواه  شتری و بستن معامالت ب مؤثرتر

 در فروش   موردنیاز مهارت   15

 ی کنجکاو  .1
 توانایی اقناع یا متقاعدسازی  .2
 ی دلهم .3
 صداقت  .4
 محصول دانش .5
 مؤثر  ارتباط .6
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 دادن فعال  گوش .7
 دادن  درس .8
 یی گو قصه .9
 فروش نبست .10
 ی عموم یسخنران .11
 زمان  تیریمد .12
 ی به فناور  لیتما .13
 مشتری یابی .14
 یا ارتباط سازی  رابطه  جادیا .15

 .میپرداز یممهارت  15از این  هرکدامدر این مقاله به توضیح مختصر 

 ی حس کنجکاو   -  1

 ن یترع یسرکه "   دهدیم   حیتوض  ، ری ادر    یارشد حسابدار   رانیاز مد  یکی  ،پاوالس  لریتا
  دارانیاست." اگر مشتاق درک خر  یواقع  یکنجکاو  ، یمشتر   دردنقاط    یبررس  یراه برا

از سطح   باشیدفراتر  کن  یازهاین  دیتوانیم   ،معمول  برآورده  بهتر  را    ی . کنجکاو "د یآنها 
نه    ، دیهست  مشتریان خود به حل مشکالت    مند عالقهکه شما    دهدیمنشان    نیهمچن
 . محصوالت خود به آنها فروش  نگران فقط

آنها را بهتر    ی ازهاین   دیتوانیم  ، دیفراتر از سطح معمول باش   دارانیاگر مشتاق درک خر
 . دی برآورده کن

  مانند  ی مهم  سؤاالت   دن یخود را با پرس   ی کنجکاو   ، یاحتمال   داران ی هنگام صحبت با خر 
 : موارد زیر نشان دهید 

 ست؟یشما چ ی هاچالش ▪
 ست؟یشما در حال حاضر چ یاصل یها تیاولو ▪
 د؟ ی[ مشکل دارخود نقاط درد گذاشتنانیدرم با ] ایآ ▪
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این    دیمتوقف نشو  جاهمین به پرسیدن  نکنید.   سؤاالتو فقط    ،نی مت سانش  اکتفا 
به من بگو"    شتری از عبارت "ب  کندیم  شنهادیپ   ،فروش  یدر مرکز استراتژ   یتیری مد  کیشر
آنها،   خود  موردنیاز  ات ی تمام جزئ  گرفتنو    داران یخر  با   کردن صحبت  یبرا استفاده   از 
 . دیکن

 ی متقاعدساز   ا یاقناع   یی توانا  -   2

  ی . برا کنندیمآنها را متقاعد    بلکه  ،آورندینم خود فشار    انیفروشندگان خوب به مشتر
اینکه آنها را فریب داده یا به بازی    جای به  د یکنیمرا متقاعد    یمشتر   نکهیاز ا  نان ی اطم

: کندیمهر دو طرف را برنده    یفروش اخالق  .دی فروش استفاده کن  یاز روانشناس  ،بگیرید 
  اوکه در واقع به    کندیم  افتیررا د   یخدمات  ایمحصول    داریو خر  دیکنیمشما فروش  

 .کند یمکمک  اشتجاری شخصی یا به اهداف دنیدر رس

 ؟ شود ی م   ل ی تبد   ی کار ب یفر : چه موقع اقناع به  ی فروش اخالق 

 . دیروح خود را بفروش ستی فروش محصول خود الزم ن یبرا

 فریب کاری تفاوت اقناع و  

تحت    یدر قلب خود تالش برا   ،و گیج   فی بالتکل  مشتریهرگونه صحبت از فروش با  
اقناع مورد   کهدرحالیاست.    فریب کاری  ای  اجبار  قیاز طر  ،دیخر  یبرا   یقرار دادن و   ریتأث
اغواء  ،است   دییتأ و  عمل    عنوانبه  تحریک  بنابراشودیم  یتلق   آمیزتوهینیک   ، ن ی؛ 

 ؟ دیکنیماغواء عبور مرز اقناع و که از   بفهمید دیتوانیمچگونه 

بر اساس قصد  یکار بیفرو    یاست که متقاعدساز   نیا  هاراهاز    یکی   و نیت خود   را 
  ، " باشد. سپسی "به نفع مشتر   ی به معنا   تواندیمخوب"    تی"ن  ،: در فروشد یکن  زی متما

  ی که برا  ی کلمات ، مطابقت داشته باشد  ایدئالبا  د یکنیمکه دنبال  اینتیجهکه  یتا زمان
 ندارد.  یت ی اهمچندان   دی کنیممتقاعد کردن استفاده  

در   یحت  ،است  خودتان  یاگر قصد شما صرفًا به حداکثر رساندن منافع شخص  ،برعکس
  ی کار بیفر   عنوانبهاقناع    یهرگونه تالش برا،  شما  یاحتمال  یمشتر   کردن  صورت ضرر 

 . شود یمدر نظر گرفته 
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 ی و ذهن   ی ن یع   از ی ن 

 ی خاص  ی ژگی ارسال کند و ذکر کند که او واقعًا از و   یمتفاوت   یهاگنالیس  یاما اگر مشتر 
 ؟ ، چهکندینماز آن استفاده  کهدرحالی دیآیم خوشش   از محصول

ا برا  ،نجایدر  ممکن    متیق  شیافزا  نهیشما در مورد گز  مشتری  متقاعدکردن  یتالش 
ن ن   یخوب  ت یاست  او  نفع  به  لزومًا  اما  باشد  ا  ویسنار  این   .ستیداشته    جاد یباعث 

 . شودیم یو ذهن ینیع یها موردنیازدر  سؤاالتی

محصول برآورده    او  ینیع  ازین  ،خود  داری خر  یبرا  یعمل  باارزش  یمسلمًا    ،کند یمرا 
  ی ازهاین  بیشتر  ،شده است  ی دار ی آن خر  تی مالک   خاطربهکه صرفًا    یمحصول  کهدرحالی

خود    تی ن  خوب بودنبه    دیتوانینم  شهیشما هم   ،نی ؛ بنابراکندیمرا برآورده    او   یذهن
 . است یشتر که مطابق با منافع م  د ی اعتماد کن

 : کند ی م کمک   به ما  در مذاکرات فروش   ج یرا   ی رفتار   ی الگوها  ی بررس  ، نجا ی در ا 

 اقناع   ی هانمونه 

   .مؤثر حلراهبود و ارائه  دهیکه قبالً ند یاز مشکل یدادن به کس  یآگاه - 1

اما متفاوت از آنچه او    مؤثرتر  یحل راهبالقوه با ارائه    مشتری  کیپرداختن به مشکل    -  2
   در ذهن داشت.

 اغواء و    یکار ب ی فر از   یی ها نمونه 

 ق ی برطرف شود )از طر  دیوجود دارد که با  ی باور که مشکل  نیبر ا  یوادار کردن کس  -  1
 محصول شما( در صورت عدم وجود.

  ی مشکل  یبرا  یحلراه  عنوانبهاز محصول خود    و غیرواقعی  نادرست  و پرزنت  ارائه  –  2
 آن را برطرف کند.  تواندینمکه 

 که درصورتی  برای نیاز مشتری  ی دائم  حلراه  کی  عنوانبهارائه نادرست محصول خود    -  3
 است.  یموقت حلراهیک فقط 
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را در دست    قیهمه حقا  ی. وقتدی خود شروع کن  کامل درباره محصول  قاتیتحق  با انجام
خود را    مشتری احتمالی و    دیبا اعتراضات مخالفت کن   دیتوانیم  ترراحت  ،دی داشته باش
  د یده  حی توض  ،د یکنیمدر مورد محصول خود صحبت    کههنگامی.  دیقرار ده  ریتحت تأث

  ، شوندیم  لیتبد  یمشتر   برای  م یمستق  منافع به    محصولتان  یهایژگیو   یکه چگونه برخ
که   یانیمربوط به مشتر   واقعی  مدارک و آمار  با ارائه  پول.  ایدر وقت    جوییصرفهمانند  

 ، خودبالقوه    انیمشترند به  خدمات شما حل کرد  ایمحصول    با تهیهمشکالت خود را  
 . اعتماد آنها را بیشتر به خود جلب کنید

 ی دل هم  –  3

شرکت و    دی. اگر بتوانوقت بگذارید  هاساعت  ،داران یاز خر  کیهر    یازهایدرک ن  یبرا
فروش    یک  نهیآنها زم   یبرا   دیتوانیمبهتر    ، دی نی بب  مشتریانتان  دگاهی محصول خود را از د

 . دی کن جادیا را یسفارش

"چرا    ای"  ست؟یمانند "اهداف شما چ  سؤاالتی  دنیبا پرس  ،مهارت فروش  نیبهبود ا   یبرا
  ی احتمال   یمشتر   کهدرحالیکشف نقاط درد    ی شما مهم است؟" برا   یمشکل برا  نیحل ا

 محصول   سازیشخصی  یبرا  ییهادهیاتا    د ی کن  بردارییادداشت  ، کندیمشما صحبت  
 . د یباش داشتهفروش   یخود در مراحل بعد

 صداقت  –  4

ن  شهیهم  تی شفاف  برا   ،ستیآسان  مشتر  جلب  یاما  مهم   (اعتمادسازی)  انیاعتماد 
 است. 

  ، دشوار است  مدتکوتاهدر    با او تماس خواهی گرفت  بعداً گفتن که    یبه کس  راحتیبه"
نسبت به قمار شما در مورد  یبهتر  اریبس  جیو نتا  کندیم جادیاعتماد ا ،بلندمدت اما در 

تاون    دیلو  مزیج  د.آور یمبه ارمغان    ،دیانجام ده  واقع آن رادر    دیتوانینمکه    یز یچ
 :دیگوی م کگروه استخدام فران رعاملیمد ،شند 

  ی را که مشتر   ی قیهمه حقا  ،کندیمکه به بستن معامله کمک    یارائه اطالعات   جایبه  "
او   بداند  دیبا به  کردن حقایقدی ارائه ده  را    به مشتری  رسانیاطالععدم    ای   . گلچین 
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خدمات شما    ای. اگر محصول  رساندیم  بی به شما آس  درازمدتخاص در    اتیجزئ  درباره
بهتری    خدمت   هاکه به آن  یگر ید  یها نهی گز  شنهادیاز پ   ،ستیمناسب ن  یمشتر   یبرا

 "  .دینترس ،کند یم  ارائه

  ی را که مشتر   یقیهمه حقا  ،کندیمکه به بستن معامله کمک    ی ارائه اطالعات  جایبه
 . دیبداند را به او ارائه ده دیبا

  یبانیپشت  میت  این  ،تیاما در نها  ،کند  مهرومومنادرست ممکن است معامله را    قیحقا
از    یناراض  ی را خاموش کند و ممکن است مشتر   یمشتر   آتش  د یاحتماالً بااست که  

معامالت بهتری را با آنها   ،خود  انیبا صادق بودن با مشتر  شهیخارج شود. هم  معامله،
 . انجام خواهید داد

 )محصول شناسی(  دانش محصول   -  5

را دار  یاز محصول  یقیدرک عم  یوقت  د یتوانیم   ،د یداشته باش  ،دیکه قصد فروش آن 
مزا   قیدق  یر یتصو برا   یایاز  کنید  ی احتمال  انیمشتر  یآن  همچنترسیم  بهتر   نی . 

.  پاسخ دهیدرا    یمشتر   سؤالیا    درخواست  هرگونهفروش    فراینددر طول    دیتوانیم
"  د ی"مکالمه را کنترل کن   کندیممهارت به شما کمک    نیکه ا   کند یمتاون شند اشاره    دیلو

 . دی برسان انیو آن را به پا

مشتر  کردندنبالبا   نزد  انیبازخورد  تقو  ،کیاز  را  خود  بتوان  دیکن  تیدانش  با    دیتا 
  ی هالمیف ، مانند  خود. از مطالب شرکت  دی آشنا شو  خود  محصول  اولدست  اتیتجرب

 . دیاستفاده کن زی ن بنیاندانشمقاالت  ایمحصول  یآموزش

 مؤثر ارتباط    -  6

تاونشند    دیاست. لو  رممکنیغ  باً یتقر  شفاف و مشخصبستن معامالت بدون ارتباط  
"انتقال صحدیگویم باعث    کیدر هنگام بستن    تواندیماطالعات    حی :  شکل  معامله 

دوباره به   بازگشت   یمرحله برا   نیمعامله شود و احتماالً دشوارتر کیشکست    ای  گرفتن
 است."  سوءتفاهمفروشنده در صورت بروز  عنوانبه یک معامله 

 : د یارتباط برقرار کن روشنی به  ی احتمال  ان یبا مشتر 
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از ▪ استفاده   تخصصیاصطالحات    کاربردنبه  اجتناب  ساده   بیشتر  و  کلمات  از 
 ( کنند یماستفاده  انیمشتر خود که ی اصطالحات حاً ی)ترج

  نان یتا از مشارکت آنها در مکالمه اطم  دی خود داشته باش  دارانیبه خر  یاد یز  توجه ▪
 د یحاصل کن

 مکالمه  داشتننگهزنده  یو استفاده از حرکات دست برا ی تماس چشم حفظ ▪
 د یگویم و   خواهدیمی از درک آنچه مشتر  نان یاطم  یبرا   اتیجزئ  بندیجمع  ▪

 گوش دادن فعال  -   7

. گوش دادن به شما کمک کردنصحبتاست تا    دادنگوش  شتری بخش مهم فروش ب
  بهتر خود به شما در فروش    به نوبه  که  دیکن  آوریجمع را    یتا اطالعات ارزشمند  کند یم

 . کندیم کمک

گوش   فعاالنه  یشد که وقت  دی: "متوجه خواهدیگویم   Lensa  رعامل یمد  ، ی گرگو وار 
توض  ،د یدهیم مفصل  طور  به  دنبال حل  دهندیم  حیمردم  به    شان تالمشک  کدام  که 

 ." دیکن میتنظ  برای حل آن مشکل خود را حل راه دیچگونه با شما و   هستند

مطالعه  . در  ستندیبرخوردار ن  ی مهارت مهم در فروشندگ  نیاز ا  ندگانیمتأسفانه همه نما
از فروشندگان در    26گزارش دادند که تنها    دارانی، خر  RAINگروه     دادن گوشدرصد 

 خوب هستند. 

 جای بهکه    ی: "شما از تعداد فروشندگان دیگویم   Epos Now  اتیعمل  ریمد  ،تیرا  یچارل
 شد."  دیخواه  زدهشگفت  کنندیمخود صحبت   انیبا مشتر انیمشتر

از    ،. در عوضد یکن  تی تقو  داریگوش دادن خود را با قطع نکردن صحبت خر  یها مهارت
مطالب    ،مشتری  و بعد از اتمام صحبت  د یکن  برداری یادداشت  ،دییبگو   دیخواهیمآنچه  

خود    داری خر  یهاپاسخبه    دقتبهو    دیباز بپرس  سؤاالت  ،نی. همچندیکن  خود را مطرح
فقط    موردنظرآنچه که شخص    یسی. بازنوبه دست آوریدرا    دیمف  اتیتا جزئ  دی توجه کن

شما  کرده و به آنها نشان دهد که    نیتضم  شتریرا ب  درست  درک  تواندیمگفته است  
 . دیهست دادنگوشدر حال   واقعاً 
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 درس دادن  -   8

  ت ی ریمد  نقش  شما در  است.  یفروش   ریمد  برای هرمهارت مهم    یک  دادنآموزشتوانایی  
.  برسانیدخود    ییو آنها را به حداکثر توانا  دیرا آموزش ده  دیجد  نمایندگان  د یبا  ،فروش

 . نخواهد شدآماده  تیموفق یشما برا  میت ،دیندار سیتدر یی اگر توانا

یی اقناع  نا با توافروشنده    کیاست.    دیمف  ز یفروش ن  ندگانینما  یمهارت برا   نیا  ، البته
. تخصص شما باعث  کند یمرا متقاعد    آنها  ،مشتریانبه نظرات خود    لیتحم جایبه  باال

خود   موردنیاز  یهاپاسختا    دیکن یمبه آنها کمک    رایز  ، شود یم  دارانیاعتماد در خر  جادیا
 ق یتشورا    مشتری  جانب از    سؤالپرسیدن  .  را از طریق پرسش از شما به دست آورند

 . دیو در حد توان خود به آنها پاسخ ده  دیکن

با مشتر و صنعت خود   وجود  به  ،انیهنگام صحبت  در مورد محصول  دانش  شکاف 
شما    ،دیآنها قرار ده  اریدر اخت  یر یگ  میتصم  یرا برا  آنها  موردنیاز. اطالعات  دیتوجه کن

را  دیتوانیم کار  توض  این  مطالب  ای  هادهیا   حیبا  فروش   آموزشی  ارسال  به    مربوط 
بعد از جلسه مشاوره فروش یک ویدئوی    مثالً محصول خود برای مشتریان انجام دهید ) 

یا تلگرام یا ایمیل و ... به دست    اپواتسآموزشی مکمل در مورد محصولتان را از طریق  
 .مشتری برسانید(

 سرایی داستان یا    یی گو قصه   -  9

و    نیترخشک  یحت  توانندیمهستند    ای العادهفوق  یگوها قصهکه    یفروشندگان 
کنند. چرا؟   انگیزهیجانو    بحثقابلرا    فروش  یهانهی زمموضوعات و    ترینکنندهخسته

را   یاحساس  یهاپاسخو    شوندیمسپرده    خاطربه  راحتیبهاغلب    هاداستان  رایز
ارائه کامل  هاداستان  ب ی. ترکانگیزندبرمی از  ح باالوسط  را بهفروش    محصول،  با  تری 

 .کند یمهدایت  کیفیت

خود   ریرا درگ  یاحتمال  دارانیخر  ، مربوط است  مشتریان  تی که به وضع  یبا گفتن داستان
  د ی شرکت صحبت کن کیدر مورد    ،دیهست B2Bفروش   ندهیاگر نما ،مثالعنوانبه. دیکن

که    دیده  حیشما قرار دارد و توض  یمشتر   شرکت   با  (باالدستی )  ی که در جهت عمود

۸

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  ن یکرده است. شما همچن  کمکآن شرکت   تی خدمات شما به موفق  ایچگونه محصول  
نظرات  هانامهرضایتاز    دیتوانیم قبلی خود  و  استفاده   عنوان به  مشتریان  "داستان" 
 جذاب باشد.  مشتری احتمالی چشم  در یحس کنجکاو جادیا یتا برا  دیکن

  ، باشند   فهمقابلمختصر و    دیشما با   یهاداستان  ،دیر یگیمکه از کجا الهام    ستیمهم ن
پ   مدتطوالنیشما    یهااسی ق اگر    رایز دست    ،باشند  دهیچ ی و  از  را  خود  مخاطبان 
 . د یدهیم

 فروش   ن بست  -   10

وجود ندارد. انواع   احتمالی به خریدار  یمشتر   لیتبد  ی" برا و واحد  روش "درست  کی
  ل یتبد  "بله"را به    یشتر ی ب  "ی هانه"تعداد    دیتا بتوان   دیاموزیفروش را بن  بست  یهاروش

 . دیکن

نقاط    برای کشف  انیو با کمک به مشتر  دی را امتحان کن  یروش فروش مشورت ▪
که چگونه   دیکن  دی. سپس تأکفروش را از روی دوش آنها برداریدفشار    درد آنها

شما   و  تواندیممحصول  به    دردها  مجهز  را  خود  کند.  حل  را  آنها  مشکالت 
را برطرف   ینگران  هرگونهو    دیآنها پاسخ ده  سؤاالتبه    دی تا بتوان  دیکن   یاطالعات

 . دیکن
 د ی . به آنها نشان دهایددادهفروش را قبالً انجام    ییکه گو  دی صحبت کن  یطور  ▪

ارزشمند    شما  خدمات   ایآنها محصول    دیکه مطمئن هست  دی و خر  دانندیمرا 
 . کنندیم

هواداراناز   ▪ نفوذ  کن  یتجار   برند  قدرت  استفاده  ادی خود  وفادار   انیمشتر  نی. 
از محصوالت    یآنها با خوشحال  نیبنابرا  ،شرکت شما هستند  دارانطرف  نیتربزرگ 

همچن  ای آنها  کرد.  خواهند  استقبال  شما   یها داستان  توانند یم  ن یخدمات 
ارائه   را به شما  دیدار  ازی ن  با دیگران  بستن معامله  یرا که برا  ایواقعی  تیموفق 

 دهند. 

 .دیدهیم را از دست فروش    یک فرصت برای  که  یزمان  یحت  ،دیباش   بینخوش  شهیهم
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 ک ی. ممکن است  دیشوینمفروش    موفق به  که  یزمان  یحت  ،دیباش   بینخوش  شهیهم
اما ممکن است بعدًا به محصول    ،نداشته باشد  دیبه خر  میدر حال حاضر تصم  ی مشتر 

 افرادی را به شما   ممکن است  ،ای.  پیدا کند و آن را خریداری نماید  ازیخدمات شما ن  ای
 . ارائه محصول به آنها موفق به فروش شوید با تاارجاع دهد 

 ی عموم   ی سخنران   -   11

فکر   نی ا  ،گرانید  ی است. برا  یعیطب  افراد  یبرخ  یبرا  تیدر مقابل جمع  کردنصحبت
.  بزنند که آنها عرق سرد    شودیمصحبت کنند باعث    زمانهم  از مردم  تعداد زیادیکه با  

باشد  که  برا  ،به هر صورت  در جمع  آنها    یفروشندگان ضرور   یمهارت صحبت  است. 
  خاطر به ایو   درخشان جلوه دهند را  وبرقزرقبی  محصول  یک  با مهارت خود توانند یم

 شما کاهش دهند.  یا محصول حلراهرا به  یمشتر   قهعال نداشتن مهارت

برا   ک یبا   کننده  قانع  کن  یقالب  شروع  مخاطب  با    ویژهبه  ،د یجذب  صحبت  هنگام 
خود   ی هاادداشتی شدن به    رهیکردن به مخاطبان و خن. از نگاه  ید ی کل  گیرندگانتصمیم

  د ی. اگر از اسالدی را منتقل کن  خود  اقیو اشت  نفساعتمادبه  دیخواهیم  زیرا  ،دی اجتناب کن
  ، ی از مشکالت فن  یر یجلوگ  یو برا  دی بار مرور کن  نیحتمًا آنها را چند  ،د یکنیم استفاده  

خود بازخورد    داران یاز خر  ، از همه  ترمهم.  دیاجرا کن   ، شدن آمادهاز قبل    ارائه را  افزارنرم
 . دی کن ادداشتیبهبود را   یهانهی زم ،ی و قبل از ارائه بعد  دیبخواه

 زمان   تی ر ی مد  -   13

زم  یاد یز  یها تیفعال دارد  نهیدر  وجود  مانند:    فروش  شود،  انجام  باید    ، جستجو که 
  کند یمزمان به شما کمک   تی ری. مدبستن فروشمکالمات فروش و  ها،تماسپیگیری 

 . دی انجام ده مؤثرکرده و آنها را به طور  بندیاولویترا   هاتیفعال نیترمهمتا 

. از گرفتار شدن  کند یم  هیبا بازده باال را در زمان مناسب توص  یانجام کارهاپاوالس    لریتا
 ، مثالعنوانبه.  دیکن  یخوددار   ،ندارد  یاما بازده  کندیم که شما را مشغول    ییدر کارها

آن   دیتوانیم   ،دیبگذران  تیفاقد صالح  یهاسرنخ  بیکه روز خود را در تعق  ن یا  جایبه
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برای    یابیی  به مشتر   ای  و واجد شرایط  امیدوارکننده  یهاسرنخ   یر یگیزمان را صرف پ
 . دی خود اختصاص ده فروش ف ی ق تکمیل

  ی از ابزارها   ، در وقت  جویی صرفه  ی. برا شودینم  یزمان تنها از اراده محض ناش  تیریمد
و    هاداده)مانند ورود    یدست  یخودکار کردن کارها  یفروش برا  CRMگردش کار مانند  

 . دیارسال اطالعات( استفاده کن

 ی به فناور   ل ی تما  -   13

یا  زوم    افزارنرم از طریق    تماس  ی به برقرار   ل یکه ما  انیاز مشتر  ی ادیتعداد ز  بهباتوجه
. دانستن کنندیمحرکت    یفروش به سمت فروش مجاز   یهامی ت  ،هستندمشابه آن  

در است تا همچنان    ی مهارت فروش ضرور   کیدر حال حاضر    ینحوه استفاده از فناور 
 . رده فروشندگان برتر باقی بمانید 

مشتاق  آمادههمیشه   ابزارها  ی ر یادگی  و  از  استفاده  بهتر    یبرا   دی جد  ینحوه  فروش 
 . دی باش

 مانند: 

  ی از فناور   ،شودیممنتشر    یتجار   اتیدر نشرکه    صنعت  ی روندها  کردندنبالبا   ▪
 . دیمطلع شو  دی فروش جد

به اشتراک   یاجتماع  یهارسانهخود را در    نشیکه ب  صنعت بیمه  یرهبران فکر   از ▪
 . دی اموزیب  ،گذارند یم

 .  دیفروش را امتحان کن  یابزارها   گانی را یشینما  یهانسخه ▪

 مشتری یابی   – 14

فروش شما   فیرا در ق  هاسرنخ ثابت    انیجر   رایمهارت مهم است ز  کی یاب ی   یمشتر 
 . کندیم و تضمین حفظ

را    ی. زماندیکن   شرفتیپ  نیبا تمر  دیتوانیم   ،دیندارکافی  مهارت    مشتری یابیاگر در  
تقو  دیجد  ی هاسرنخ   افتنی  یبرا ده  میدر  اختصاص  طردیخود  از    پروفایل   قی. 
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مشتر  یاجتماع  یهارسانه احتمالییبا  بگ   ان  به   یهاتماستا    دیری تماس  را  سرد 
تبد  ی ها تماس بگیرید  یفعل  انیراز مشت  دیتوانیم  نی. همچندیکن  ل یگرم  تا    ارجاعی 

 شود.   ترآسان طی واجد شرا ان یبه مشتر یدسترس

 رابطه   جاد ی اارتباط سازی یا    – 15

  زیخود متما  یشما را از رقبا  یا ارتباط سازی  روابط   جادیکه ا   کندیمتاون شند اشاره    دیلو
به اهداف    دنیکه به آنها در رس  نندی بیم  ی کی شر  عنوانبهشما را    دارانیخر  زیرا  .کند یم

 . کندیمکمک  یتجار 

مشتر ل  یاجتماع  یهاکانالدر    ی احتمال  انیبا  و    ،ترییتو  ، نینکدیمانند  واتساپ 
و آنها را    د یسیآنها بنو  ی هاپست. نظرات خود را در مورد  دیارتباط برقرار کناینستاگرام  

و آنها را   دیبپرس  یکار   محیط  آنها را در خارج از  قی. عالدیبا شبکه خود به اشتراک بگذار
و    دیریمهم است که اشتباهات را بپذ  ،رابطه جادی. هنگام ادی بشناس  تریعمیقدر سطح  

 . دی کن انیرا ب قتیحق  شهیهم

ز  جاد ی ا  یبرا  کهدرحالی تالش  فروش  است  یادیروابط  در   کوشی سخت  ،الزم  شما 
 خواهد داد.  جهینت  درازمدت

 گیری جه ی نت 

 کنید بهتر   را   فروش   فرایند که چگونه    شما باید این باشد   ن ی تمر 

بزرگ  چیه اول    یفروشنده  روز  در  را  خود  معامالت  استتمام  عوض.  نبسته  آنها    ،در 
 . کردند یم   نیرا تمر  ها مهارت  روزانه این  صورتبهو    کردندیم  تیخود را تقو  یها مهارت

ا  نیبا تمر  دیتوانیم بر  . هنگام دیکن   دایفروش تسلط پ  ی اساس  یهامهارت  نی مداوم 
  امدانه و آگاهانه ع  هامهارتاز    کیدر استفاده از هر    ، فروش   فراینددر    داریخر  یی راهنما

  ی ها کتاب  ،د یارتقا ده  ترع یسرفروش خود را    یهامهارت  د یبتوان  نکه یا  ی. برادی عمل کن
  ی در جلسات آموزش   ای   دیصحبت کن   ترباتجربه  ایفروشندهبا    ،دیفروش بخوانمربوط به  

 . دی شرکت کن فروش  یها مهارتمخصوص  
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