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 :یفروش روانشناخت یراهنما

 دیخود را بهتر بشناس سرنخچگونه  
 مقدمه

 دیرا که مطمئن بود یز یچ ای ایدشده روزیپ گیرسخت مشتری بسیار کیبر  حالتابهاگر 
 سؤالاما . ایدکردهفروش را تجربه  یقدرت روانشناس ،ایددادهازدست دیآوریمبه دست 

 ایدبودهفقط ناظر اتفاقاتی  ای دیکردیم تیرا هدا جینتا نیشما ا ایآ ،است نیا مهم
 بود؟ دادنرخدر حال  که

 تیمجبور به رعا ،میکنیم دیخر یچه موقع و از چه کس ،چرا نکهیهمه ما در مورد ا
 داریبر خر یفروش روانشناخت ازآنجاکه ،حالبااین. میهست یکسانی یاصول روانشناخت

 به دنبال این باشید تا است که یمنطق ،اومحصول  اینه بر فروشنده  ،متمرکز است
تا از طریق  ،شودیممنجر به فروش شما  )عاملی( یز یچه چ که دیده صیتشخ دقتبه

 .دیرا ببند یشتر یمعامالت ب این شناخت بتوانید

 گیری میتصم فرایند که بر یو با استفاده از موارد هستند پایدارنسبتًا  دیخر یرفتارها
 یاحتمال انیرا به مشتر یشتر یب یهاسرنخ دیتوانیم ،گذارندیم ریمغز تأث در دیخر
 .دیکن جادیرا ا یشتر یکرده و فروش ب لیتبد

شما را  یهاسرنخدرک بهتر  یبراروانشناسی فروش ما نحوه استفاده از  ،مقاله نیدر ا
 وجه نیبهتربه  آنها را یازهایکه ن اینتیجهآنها را به سمت  دیتا بتوان میکنیم یبررس

 .میکن ییراهنما ،برآورده کند

 مطالب: فهرست

 ست؟یچ شناختیفروش روان ▪
 دیامتحان کن دیتوانیمکه  یفروش روانشناخت کیتکن 5 ▪
 را کنار هم بگذارید همه ▪
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 ست؟یچ شناختیفروش روان - 1

 دانش ما درباره و میدانیم مردم یاجتماع یاز آنچه در مورد رفتارها یروانشناختفروش 
 ندیفرا جادی. با اکندیماستفاده  دیخر میبر تصم یرگذار یتأث ینحوه عملکرد مغز برا
دارند  ازیرا که ن یز یتا چ دیخود کمک کن انیبه مشتر دیتوانیم ،یفروش در مورد مشتر 

 خالص کنند. ،خواهندینمکه دارند اما  ییزهایخود را از چ ای ،آورند به دست ،اما ندارند

" ، مقاومت در برابر فروش فروش یروانشناسکتاب " سندهینو ،یسیتر انیبه گفته برا
 نیاز ا ،گذردیمسر این مقاومت است که با درک آنچه پشت  نیاست. چالش ا یعیطب

 .دیعبور کن یعیسد طب

وجود دارد که هر زمان که  (ییواکنا) پذیریواکنشمعروف به  یاصل روانشناخت کی
محدود شده است  یگر یما در انتخاب آزاد توسط شخص د ییتوانا میکنیماحساس 
 .شودیموارد عمل 

او  یعیواکنش طب ،دیسوق ده دیخر سمت را به یشخص دیکن یاگر سع ،دیگرعبارتبه 
 است: نیا

 کندیم نشینیعقبمحکم  با گفتن یک "نه" ▪
 دهدینمپاسخ  گریو د گذاشتهرا کنار  هابحث ▪
 شما بیبالقوه در جهت رق - دیحرکت کن یگر یطور کامل در جهت د به ▪

 شرفتیپ انگیزه با میدهیمانجام  ما که یهر اقدام ،دیگویم یسیتر ،حالدرعین
 .شودیمانجام 

. در بخشدیمما را بهبود  یزندگ ینوعبهکه  میمعتقد رایز میکنیم یدار یرا خر یز یما چ
ترس  ای( سیرئ یاز سو شیستا ،وریبهره شیبه کسب سود )افزا لیباور تما نیقلب ا

 شکست در رقابت( نهفته است. ،یدرآمد احتمال دادنازدست) دادنازدست

در کتاب خود تحت عنوان "نفوذ:  ،یابیو بازار یاستاد روانشناس ،ینیالدیسروبرت 
 یابیکه رفتار انسان را در جهت دست کندیم فیاقناع" ، شش اصل را توص یروانشناس
 .کندیم ییاجتناب از ضرر راهنما ایبه سود 
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 از: اندعبارتاصل  6این 

 عمل متقابل – 1

 .دیبازگردان ، چیزیبه ما داده است یز یکه چ یکه به کس دیکنیم فهیاحساس وظ

 یابیکم – 2

 .هستنددر دسترس  کمتر ی کهیزهایداشتن چ یما برا لیتما

 اقتدار – 3

 متخصصان معتبر و آگاه. یاز رهبر  یرویبه پ لیتما

 ثبات – 4

 .میدهیمانجام  ای مییگویمدر آنچه  ماندن قدمثابت زهیانگ

 دوستی – 5

 .میدوست دار آنها را که یگفتن "بله" به افراد یما برا حیترج

 توافق عام - 6

 .نانیعدم اطم حالتدر  دیگران یها و رفتارهاکاراز  یبه الگوبردار  لیتما

فروش  یهاکیتکن ریبه همراه سا ینیالدیس یرفتار  یبرهاانیماز  دیتوانیمشما 
 ،دیاستفاده کن ییراهنما یبرا ،کرد میدر مورد آنها بحث خواه نجایکه در ا یروانشناخت

 .دیخود را در جهت "بله" سوق ده انیمشتر نکهینه ا

 کندیم تیرا هدا یفروش روانشناخت ندیفرا یچگونه فروش اخالق

 ماتیبر تصم هاوهیش نیچگونه ا کهایندارد.  یاشکال مختلف یفروش روانشناخت
 بلکه نحوه استفاده شما از آنها است ،ستیبد ن ایخوب  گذاردیم ریشما تأث انیمشتر

 .که اهمیت دارد
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گمراه کردن  ای اغواءشما و  حلراهدر  یگذار  هیبه سرما یفرد یمتقاعد کردن اخالق نیب
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به  وجود دارد. یادیتفاوت ز دیاشتباه در خر یاو برا

 مقاله زیر مراجعه کنید:

 عکس مقاله برای ارجاع

 دیامتحان کن دیتوانیمکه  یفروش روانشناخت کیتکن پنج - 2

آنها مهم است  یاست که در مورد آنچه برا نیا خواهندیمآنچه اکثر فروشندگان واقعًا 
 دیداشته باش ادیبه  ،یفروش روانشناخت کیپنج تکن نیکار با ا نیصحبت کنند. در ح

گوش  هاپاسخو به طور فعال به  پرسندیم عمیق و معنادار سؤاالتکه  یکه فروشندگان
 .کنندیم را تزریقمتقابل  بردن و سود یهمدل حس ،دیخر طیمحبه  ،دهندیم

 یشناخت یهایر یسوگاستفاده از : 1تکنیک 

شما را حل  انیخدمات شما مشکالت مشتر ایکه محصول  دیواقعًا معتقد هست یوقت
 تا کندیمکمک  نجایمانند موارد ذکر شده در ا یشناخت یهایر یسوگاستفاده از  ،کندیم

 .پیدا کنندشما اعتقاد  حلراهبه  آنها نیز

 یدییتأ یر یسوگ

 ییهادادهو  میکنیم یبانیپشت میباور داربه آن که ما  یاطالعات از ادیز احتمالبههمه ما 
مثال برجسته است که نشان  کی نی. امیریگیم دهیناد ،میاعتقاد ندار به آنها را که

و آمادگی قبل از جلسه فروش )مانند طراحی پروفایل  فیچگونه انجام تکال دهدیم
و پرزنت  ارائه میو سپس تنظ دیجد مشتری احتمالی کیخود در مورد  مشتری و ...(

 دهد. شیافزافروش شما را  تواندیم ،خود فروش

 یاثبات اجتماع

قبالً  گرانیکه د میشو لیمتما ییزهایبه چ میدار لیتما ،یموجودات اجتماع عنوانبهما 
که  دیحاصل کن نانیاطم نی؛ بنابرابوده است دشانییتأآنها را دوست داشتند و مورد 
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دیگران  هاینامهتوصیهنظرات و  ،دیجد انیمالقات با مشتر ای لیمیا ،هنگام تماس
 .داشته باشیددر دست  وفوربه را محصولتاندرباره 

 یکارکرد تیتثب

فروش  ،میعملکرد واحد مرتبط کن کیرا با  یخاص موضوعات میدار لیما تما ازآنجاکه
 خارج از چارچوب کندیمکمک  یاحتمال انیاست که به مشتر یفرصت یروانشناخت

به آنها در  تواندیمچگونه محصول شما  کهاین دادننشانکنند.  فکر خود یشگیهم
دانش و تخصص شما  دهندهنشان ،کمک کند کردندینمفکرش را  حتی که یموارد
 .دهدیم شیو اعتبار شما را افزا است

FOMO  (دادنازدست)ترس 

. کندیم دیاست که ما را وادار به خر یز یاغلب آن چ دادنازدستو  یمانیترس از پش
از افراد  توجهیقابلتعداد  ایکه منابع در حال اتمام است  میشویممتوجه  یوقت چگونه؟

 .اندکردهمعامله شرکت  نیدر حال حاضر در ا گرید

را از دست  یز یکه در صورت "نه" گفتن چه چ دینشان ده مشتریانتانبه  دیاگر بتوان
کم است.  اریبس شود،مردد  یک مشتری احتمالی برای خرید نکهیاحتمال ا ،خواهند داد

است که از  یمشابه کسب و کارهایاز  ییهانمونهکار ارائه  نیانجام ا یهاراهاز  یکی
 .اندبرداشته نآ استفاده از جهیکه در نتی مثبت یهاگامو  اندکردهمحصول شما استفاده 

نفوذ  یبرا یاخالق یابزار  عنوانبه یشناخت یهایر یسوگاستفاده از  یبرا یادیز یهاراه
 .دیدار یمشتر  دیخر یعیبه غلبه بر اعتراضات طب ازیوجود دارد که شما ن یدر مواقع

 ،کندیم دییآن را تأ یفروش متخصصکه هر  طورهمانکه  دیداشته باش ادیفقط به 
احتماالً منجر  ،کندینماو را برآورده  یازهایکه ن خریدن چیزی یبرا داریمتقاعد کردن خر

قرار  ریتحت تأث ندهیفروش شما را در آ تیموفق تواندیمکه  شودیم یمنف ایتجربهبه 
 دهد.

 مهم است هابرداشت نیاول جادیا: 2تکنیک 
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شامل تعامالت  نیو ا است یفروش بدون توجه به هدف فروش شما ضرور  مؤثرارتباط 
مشتریان با  مناسب ارتباط روانی کی آوردندستبه ی. براشودیم غیرکالمیو  یکالم

 :تصحیح کنید را از خود هابرداشت نیهر بار اول ریموارد ز چک کردنبا  ،دیجد احتمالی

 دییگویمو چگونه آن را  دییگویمآنچه شما  ▪
 دیدهیمکه ارائه  ینگرش ▪
 دیگذاریمبه نمایش  یکه خود را از نظر جسم یروش ▪

 دییگویمو چگونه آن را  دییگویمآنچه شما 

عبارت است از استفاده  (Conversational receptiveness) مکالمه رشیپذقدرت 
 دهدیمنشان  یرفتار  قاتیتحق .گرانید دگاهیعالقه شما به د دادننشان یاز زبان برا

 بیشتری با استقبال تانمکالمات فروش شما در شودیمباعث  تنهانه این موضوع که
شما را  ،یمشتر  همچنین ،کندیمقدرت متقاعدسازی شما را بیشتر بلکه  ،دیروبرو شو

 .نشان خواهد دادبا شما  یبه همکار  یشتر یدوست خواهد داشت و عالقه ب شتریب زین

نه اصطالحات  ،و مثبت است تأییدکننده یهاواژهمکالمه در استفاده از  رشیپذ دیکل
 .یمنف

 قیو تصد دادنگوش یخود را برا یمالقات حضور  ای ییدئویوتماس  ،تلفن نیاول در اگر
 جادیا تریقویزودتر ارتباطات  ،دیکن یز یربرنامهخود  یاحتمال یمشتر  یهاصحبت

 .نمود دیخواه یر یجلوگ هم در مکالمات فروش جیکرد و از اشتباهات را دیخواه

 دیدهیمکه ارائه  ینگرش

به دوست داشتن و هم اعتماد به نفس  ازیکه هم ن دیگویمفروش به ما  یروانشناس
بدان  نیا ،حالبااین .کند جادیا دارانیخر یبرا یادیخسارات ز تواندیماز حد  شیب

 .دیبودن تالش کن یدوست داشتن یبرا دیکه شما نبا ستیمعنا ن

 تنهانه. مردم دیجلسات فروش خود اجتناب کن ای هاتماسشروع  در ،اببا انتقاد از رق
نسبت  خودمانبه  میکنیم فیتوص گرانیدر د ما را که ایمنفیدارند که صفات  لیتما

 قاتی( ، تحقشود یمشناخته  صفات خودانگیختهانتقال  عنوانبهکه  ایپدیدهدهند )

۶
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 یتا عملکرد بهتر  کندیمفروش کمک  نکه نگرش مثبت به متخصصا دهدیمنشان 
 داشته باشند.

عمر  مهیخود در ب رگذاریدر مطالعه تأث ،نگرمثبت شناسروان ،گمنیسل نیمارت
، فروش تیدر موفق ینقش مهم بینیخوشنشان داد که  1985در سال  تنیمتروپول

 فروش دارد. یهامهارت داشتن نسبت حتی

، اما در  اندخوردهشکست Met Lifeفروش که در آزمون استعداد  دیجد ینامزدها
درصد  57، در دو سال اول خود  اندکردهکسب  ینمره خوب گمنیسل بینیخوشآزمون 

 .اندداشتهفروش  ،خود نیبدب انیاز همتا شتریب

: چگونه ذهن و آموخته شده بینیخوش" با عنوان گمنیسل کتاب مطالعه با دیتوانیم
 .ری در این زمینه به دست آوریداطالعات بیشت" میده رییخود را تغ یزندگ

 دیگذاریمبه نمایش  یکه خود را از نظر جسم یروش

مهم  اریدر فروش بس غیرکالمیارتباط  ،هستند و دیداری یبصر  اریبس هاانسان ازآنجاکه
 55فروش شما حدود  امیپ ،یسیتر انیفروش برا یطبق گفته راهنما ،است. در واقع

 .دیکنیماست که شما انتخاب  یکلمات درصد 7تن صدا و درصد  38 ،زبان بدندرصد 

 ستادنیاست که ا نیبه آن توجه شود ا دیکه با یفروش تلفن یاز نکات روانشناس یکی
سرد خود را  یهاتماس کهدرحالی( اید ایستادهجلوی مشتری  واقعاً  زمانی که)مثل 
 را به شما ارائه دهد.  یبهتر  جینتا تواندیم ،دیدهیمانجام 

 این کار را که کنندیم هیخوب توص لیبه چند دل انیاز مشاوران فروش و مرب یار یبس
 :دیامتحان کن

 تنسرعت و  ،که در لحن شودیمبدن شما حالت  کار باعث طبیعی شدن نیا ▪
 .دهدیمخود را نشان شما  یصدا

 کندیمو به آرامش شما کمک  شودیم ترراحتتنفس شما  ▪
را  رساتریارتباطات  و بیشتری پیدا کنید حرکت یتا آزاد دهدیماجازه  کار نیا ▪

 برقرار نمایید
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صاف  ،مثالعنوانبهما ارتباط دارد.  روحیه بابدن ما  تیوضع دهدیمنشان  قاتیتحق
مثبت شما را  هیبه عزت نفس شما کمک کرده و روح تواندیم ،هنگام استرس نشستن

 کند تحریکشما را  که ، کافی استستادنیعمل ساده ا ،شکل نیهم به دهد. شیافزا
 .شما را افزایش دهدو اعتماد به نفس  ی داریدقد بلندتر  کنید تا احساس

 ساختن ارتباطات :3تکنیک 

ارتباط با  جادیا یبرا یاز فروش روانشناخت دیتوانیموجود دارد که  یادیز یهاراه
 .دیاستفاده کن یاحتمال انیمشتر

 :دیکن آغاز ریرا با موارد ز یدیهر رابطه فروش جد دیبا ،شروع یبرا 

 خود و بازار آنها نیمخاطب ،با شرکت ییآشنا ▪
 دیآماده کن از قبل فروش خود را الزم برای درموا ریاطالعات محصول و سا شهیهم ▪
به  با او ،به دست آورد خواهدیمشما  یآنچه را که مشتر  قاً یکه دق دیباش آماده ▪

 دیاشتراک بگذار

 ترآسانما  یمحصوالت و افراد برا ،هادهیاکه احساس ارتباط با  دیداشته باش خاطربه
 .کنندیم تقویترا  ییآشنا ای یمنیکه آنها احساس ا یهنگام خصوصبه، است

قابل  جیبر نتا بیشتر ترسناک و تمرکز یاصطالحات فن کاربردنبه در صورت اجتناب از
 صورتبهارائه شده  دیبه اجتناب از اطالعات جد یلیشما تما یاحتمال انیمشتر ،دییتأ

 ندارند. را رودررو ای یتلفن ،نیآنال

 دیاستفاده کن یاجتماع یهارسانهاز 

 قیارتباط از طر جادیا یبرا یعال راه کی یاجتماع یهارسانه قیارتباط از طر یبرقرار 
که مردم  دیگویمبه ما  یاجتماع اثبات اصل ازآنجاکهو  است وابستگی به برند تجاری

نسبت به آنها  قبالً را که افراد دیگری  ییزهایدارند چ لیبالقوه( تما دارانی)از جمله خر
 یاجتماع یتوجه مخاطبان به محتوابنابراین  ،دهندیم حیترج را انددادهعالقه نشان 

 مهم است. اریشما بس
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 است: شده ذکر این کارانجام  برای ییهاراه نجایدر ا

فروش  یهاسرنخ دگاهیشما از د یاجتماع یهارسانهکه مخاطبان  دیکن نییتع ▪
 هستند یچه کسان

)مانند  شودیم یقدردان ایجاد حس که باعث گذاریاشتراکقابل  یانتشار محتوا ▪
 (یاختصاص یهامصاحبه ای هاآزمون ،نحوه استفاده یراهنما

روی  ،کرده را منعکس شما انیمشتر یهاارزشکه  ییمحتوا جادیا ای افتنیبا  ▪
مثبت  یارتباط احساس جادیا یبرا ،گذاردیماحترام  به آنها و کندیم دیتأک آنها

 دیتالش کن

را با  هاآن دیبخواه اندداشتهکه قبالً مطالب شما را دوست  یکه از افراد دیفراموش نکن
 یک نوع از لیبه دلبه چه دلیل؟  .به اشتراک بگذارند خود دوستان و همکاران ،خانواده

لطف  افتیدرخواست و در ،شودیم دهی" نامنیفرانکل نی"اثر بنجامکه  یشناخت یر یسوگ
 .باشددوست داشته  را شما شتریکه او ب شودیمباعث  یاز شخص

 دیارائه ده گانیرا یهانمونه

 ،بالقوه یمشتر  کیبه  یک نمونه رایگاندادن  ،میدیمتقابل د یر یکه در سوگ طورهمان
. کندیمایجاد شما  یتجار  برنددر مورد  تانمشتریدر  از احساس خوب شتریب یز یچ

 این لطف،که در عوض  شودیمدر شخص مقابل  الزاماین کار باعث ایجاد احساس 

 .شمامحصول  دیخر ای شیمانند آزما ،دشما انجام ده یبرا یکار 

را در نظر  ریموارد ز دیتوانیم ،یحضور  صورتبهنمونه محصوالت  تحویلعالوه بر 
 :دیریبگ

 فروش  برای اولین فیارائه تخف ▪
 محصول دیبا خر همراه گانیرا هیهد ارائه ▪
 گانیرا یشیارائه دوره آزما ▪
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 چیامتحان آن بدون ه یبالقوه برا انیمحصول خود و اجازه دادن به مشتر یبا معرف
 داریپا تأثیری و هم یفور  ریهم بر فروش شما تأث توانندیم گانیرا یهانمونه ،یتعهد

 داشته باشند.

بودجه خود  مورد خرج کردن که در ییهاسرنخدر مورد  ویژهبه تواندیم کیتاکت نیا
، است 19 دیاز کوو یمانند آنچه ناش یدر دوران رکود اقتصاد ایمراقب هستند بسیار 

 مراقب بودجه خود هستند. همه باً یتقر رایز، باشد مؤثر تواندیم

 جایگزین یهانهیگزارائه  :4تکنیک 

غلبه بر اعتراضات فروش )مانند آنچه در  یساده برا اریبس یروانشناس کیتکن کی
 کیاز  شیخود ب انیاست که به مشتر نی( اد یممکن است با آن روبرو شو زیر یدئویو

 .دیدهب دیانتخاب خر

 ویدئو...............

نه در صورت ارائه فقط یک گزی ،موچون لیپروفسور دان کیکالس دیخر شیآزما بهباتوجه
 لیآنها تما ،شما آن محصول خاص را دوست داشته باشد یاگر مشتر  یحت ،به مشتری

خواهند  آن محصولمشابه  یهانیگزیجا درنظرگرفتنآن بدون  دیخر یبرا یکمتر 
 داشت.

دستگاه  کی "موچون یا نهیتک گز یزار یمطالعه ب"در  کنندگانشرکتکه به  یهنگام
اعالم کردند  کنندگانشرکتدرصد  10تا  9 ،واحد نشان داده شد دیویدی کنندهپخش

 کنندگانشرکتبه  DVD کنندهپخشدو  یکنند. اما وقت یدار یآن را خر خواهندیمکه 
 .کنندیم یدار یخر را از آنها یکیگفتند که  درصد 34تا  32 ،مختلف نشان داده شد

 :شده است ذکر ،یدانش روانشناس نینحوه استفاده از ا نجایدر ا

مشکل  دیکه مطمئن هست ارائه دهیدخود  یاحتمال یبه مشتر  پایه رامحصول  کی ،اول
 ،تی. در نهادیخود را ارائه ده یاصل محصولیا  نهیگز ،. در مرحله بعدکندیمآنها را حل 

 .دیکن فرایند فروش را وارد بهترین گزینه خود
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 :دیابییمدست  یشما به سه هدف اصل دیگویمفروش  یروانشناس

خواهند  اطراف شما نشان یهافروشگاه از دیبه خر یکمتر  لیشما تما انیمتقاض ▪
 داد

پایه )محصولی که بار اول ارائه را که محصول  یادیآنها ارزش ز ادیز احتمالبه ▪
 دهندیم صیتشخ را دهدیمشما ارائه  )دومین گزینه( یاصل ای کردید(

 ،فروش شما شنهادیو صداقت پ تیفیاحتمال وجود دارد که آنها بر اساس ک نیا ▪
 را انتخاب کنند یعنی گزینه آخر برتر حلراه

 تذکر:

 را یر یگ میتصم ،یاحتمال یبه مشتر  ادیز یهانهیگزکه دادن  دیداشته باش ادیفقط به 
 داد. دیفروش را از دست خواه تیو در نها کندیمدشوارتر  او یبرا

 فکری و رهبر متخصص کیشدن به  لیتبد :5تکنیک 

فروش حداکثر  یتا از روانشناس کندیمتخصص به شما کمک م یک گاهیفروش از جا
از  ایخود را معتبر نشان دهد  یاگر کس ،ینیالدی. به گفته روبرت سدیاستفاده را ببر

 "بله" اوبه  ادیز احتمالبه ،نسبت به ما برخوردار باشد یشتر یتخصص ب ایتجربه  ،دانش
 .مییگویم

از حد  شیب نکهی)بدون ا دیداشته باش یشتر یب نانیدانش خود اطممیزان هرچه از 
شما اعتماد  محصول ارزش ایبه محتوا  شتریب ،هاسرنخ( ، د یاعتماد به نفس داشته باش

 خواهند کرد.

فروش  یراهنما ایکتاب  ایآ د؟یسال تجربه دار نیچند ای تیموفق زیجوا ،مدرک ایآ
 عنوانبه ایکسب کرده است  یمحصول شما افتخارات خاص ای ینام تجار  ایآ ؟ایدنوشته

 ؟ایدشدهشناخته  خود صنعت در متخصص کی

خود را به  یفکر  یو رهبر  دیبگذار شیدانش محصول خود را به نما دیتوانیمشما 
 :دیمختلف به اشتراک بگذار یهاروش

۱۱

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 از جمله: 

 خود یهاخبرنامهفروش و  آزمایشی یهانسخهدر  ▪
  یاجتماع یهارسانه یهاکانال قیطر از ▪
 یحضور  صورتبهو  لیمیا قیاز طر ،سرد یهاتماسطول  در ▪

 ،کندیم لیمطمئن را تسه دیخر گیری برای یک میکه تصم تیفیارائه اطالعات باک
 .کندیم تیشما در ارائه خدمات تقو ییرا نسبت به دانش و توانا انیاعتماد مشتر

 ،است شرفتیاحساس قدرت شما هنوز در حال پ ای ،ایدشدهفروش کار اگر تازه وارد 
در مورد محصول خود را در دست  یدیکل یآمارها شهیحداقل هم که دیمطمئن شو
 .دیداشته باش

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز این آمارها

انجام شده  محصول آن موردکه در  تخصصیدر سطح  قیتحق هرگونه اتیجزئ ▪
 است

آن را نسبت به محصوالت مشابه موجود در  یایکه مزا یمطالعات ای هاآزمایش ▪
 دهدیمبازار نشان 

 داریبه خررا خود  وکارکسباز  اعتمادقابلاطالعات  شهیاگر هم ،لیاز روش تحو نظرصرف
 گذاشت. دیخواهی مثبت اتریتأث دیخر ماتیبر تصم ،دیخود منتقل کن

 کنار هم بگذاریدهمه را  - 3

در کجا  یفروش روانشناخت یهاروشکدام  نکهیدر مورد ا یعیو سر مطلق یقانون چیه
 یهاکیتکناز  یار یبس ،ایدشدهکه احتماالً متوجه  طورهمانوجود ندارد.  کندیمبهتر کار 

از جمله  ،مختلف یهاروشبه  توانندیمتداخل دارند و  باهم نجایشرح داده شده در ا
 استفاده شوند. یو حضور  نیآنال صورتبه ،لیمیا قیطر از ،سرد یهاتماسدر طول 

 مسلم است. زیچ کیاما 

۱۲

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 شتریب ،دیکن یعمل آنها را و دیاموزیب یشتر یب یفروش روانشناخت یهاکیتکنهرچه 
 .دیکن برطرفآنها را  یفرد یازهاین دیتوانیمو بهتر  دیفهمیمرا  تانانیمشتر

 مربوط به آنهاست. ،ستی: فروش مربوط به شما ندیداشته باش ادیبه 

کمتر از آنچه  تیبا موفق ایکورکورانه  صورتبهکه  دیکنیماگر احساس  نیبنابرا
فروش خود  کردیباشد که رو فرارسیدهممکن است زمان آن  ،ایدکردهحرکت  دیخواهیم

 .دیده رییتغ دیدانیم یاحتمال یمشتر  کیرا بر اساس آنچه که در حال حاضر درباره 

 از جمله:

 در فروش یعیمقاومت طب ▪
 به کسب سود و ترس از ضرر لیم ▪
 شدن دهیبه احساس ارتباط و شن لیتما ▪

بالقوه است. به  دارانیخر گفتن" نه" یاصل لیدل ،مشتریان یازهاین درست درک نکردن
تا بتوانند درباره  کنندیم توانندیمرا که  یهر کار  مؤثراست که فروشندگان  لیدل نیهم

 سازیسفارشی یبرا یسپس از فروش روانشناخت ،اموزندیب شتریب خود دیجد سرنخ
 .کنندیمو نحوه عرضه خود استفاده  لیتحو

 داشته باشد. ازین نیشما ممکن است به تمر دیجد کردیرو قیدق میتنظ

 هایپیشنهاددر  تجدیدنظر ،خود یو لحن صدا تیدر وضع یبا بازنگر  دیتوانیماما 
در مورد  کنندهقانع یکه داستان یفروش اصولقدرتمند از  ایمجموعه جادیفروش خود و ا

فروش  دیتا اجازه ده دیشروع به کار کن دیبتوان ،کندیممحصول و دانش شما را بازگو 
 برساند.  شتریب تیشما را به موفق یروانشناخت

 منبع:

pipedrive.com 

 ترجمه و اقتباس:

 حسین شکرگزار
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 مشایی الدینغیاث
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