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 در فروش   نفوذ اصل   11
 مقدمه 

 در فروش   متقاعدسازی و    نفوذ 

 . دیهست رگذاریتأث پس ،دیاگر فروشنده هست

صرف   نستاگرامیتمام وقت خود را در ا  دی شما با  برای فروش  که  ستیبدان معنا ن  نیا
نکته مهم است که    ن یا  یادآور ی   ،شودیم  کسب و کار صحبت از    یوقت  ،. در عوضکنید

هم بر تفکر و هم بر   دیبدان معناست که شما با  نیاست. ا   رییتغ   جادیکار فروشنده ا
 . دیبگذار ریتأث داریعملکرد خر

و نه    است  یرگذار یتأث  و هدف  قصد  ،تی موفق  یاصل  دیکل  ،رسدیمنوبت به نفوذ    یوقت
 سپردن آن به شانس. 

  ، شناسندیم آنها را    یشهود  صورتبه  ایخاص خود را دارد که فروشندگان    یهااهرمنفوذ  
 .رندیبگ  ادی آنها را که فعاالنه  کنندیمانتخاب  ای کنندیمتجربه  آنها را  مرورزمانبه ای

 بود.  دینخواه رگذاریتأث کافی اندازهبه ، دی نداشته باش یرگذار یکه قصد تأث یتا زمان

باشد که شما    یراه  به  دارانیخر  هدایت کردن  دی هدف شما با  ،فروشنده  کی   عنوانبه
به    نیکه به نفع آنها و همچن  یراه  -  یر یگ  م یتصم  یو کمک به آنها برا  دیکنیمانتخاب  

 است.   دیکنترل روند خر ،یرگذار یاز تأث ی . بخشاستنفع شما 

 . اجبار   ≠ : نفوذ + کنترل د ی اما اشتباه نکن

مکالمه در   تی : هداانجام گیرد  باظرافت کامالً    دی کنترل بابه دست گرفتن    ،در فروش 
و   یبند جمع   ،هادهی ا  یگذار اشتراکبه  ،دستور کار  می تنظ  ،الوبا طرح س  حی صح  ریمس

 .بخشالهامراه حل و اقدام  جادیدر ا داریمشارکت خر ،اقدام ر یانتقال تأث

بخواه آهن  دی اگر  مشت  کن  نیبا  تا    ،دی کنترل  شد  خواهید  مواجه  مقاومت  با  بیشتر 
 مشارکت. 
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از   را    بزرگی در فروش به شما کمک    نفوذاما    ،خواهد کرد  مسیرتان منحرفاجبار شما 
 . کند یم

و نه سپردن    است   ی رگذار ی قصد تأث   ، تی موفق  ی اصل   د ی کل   ، رسدی م نوبت به نفوذ    ی وقت 
 آن به شانس. 

 

 در فروش  ( ر ی تأث )   نفوذ  اصل   11

بازی   ییفروش نقش بسزا  فراینددر    که  وجود دارد  و نفوذ  یرگذار ی تأث  یبرا  یدو راه اصل
  ، د ی کرد  جادیرا ا  کیسکه    یاست. هنگام  رییتغ  کیسی برای  جادیمورد ا  نیاول  .کنندیم

 است.  هدایت کردن اقداممورد دوم 

یا   براکیس  شما  پیشنهادیدر    رییتغ  یمورد  ما    نهفتهشما    ارزش  ارزش    کی است. 
  ی ، عوامل . در واقعمیکن یم  فیتعر  داریخر  کی  دیخر  لی مجموعه دال  عنوانبهرا    یشنهادیپ

 و اینکه این تاثیرگذاری از جانب چه کسی است.   است رگذاری تأث داریخر  دیکه بر خر

 ارزش پیشنهادی چارچوب 
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 وجود دارد: ارزش پیشنهادی صندلی  از  پایهسه

 تشدید:  ▪

  فروشید میآنچه شما    بایدچرا    نکهیا  یرا برا  جذابیو    کنندهقانع   لیبتواند دل  د یبا  داریخر
او را تحریک و تهییج   یز ی. چه چنماید  انی ب  رافورًا اقدام کند    دی چرا با  نکهی و ا  دبخر  را

 ؟کرده است

 تمایز:  ▪

انتخاب    نیبهتر  گرید  یهانهیگزهمه    نیکند که چرا شما از ب  انیبتواند ب  د یبا  داریخر
 ؟ کندیم ز یشما را متما یز ی. چه چدیهست

 اثبات:  ▪

عمل خواهد   شیهاوعدهشرکت شما به    اینکه  شما و   یشنهادهای پ  ،به شما   د یبا  داریخر
 ؟ کندیمباور آنها به شما را اثبات  ی ز یداشته باشد. چه چ  مانیا ،کرد

  ن ی ابتدا ا   ، د یمورد مسلح کن   ن ی ا   ه یته   ی برا  ابزارها   ن ی را با بهتر   دار ی خر   د یخواه ی م اگر  
 : د یرا از خود بپرس   سؤاالت 

 ( تشدید ) م؟ی. چرا اقدام کن1

 ( د ی. چرا االن؟ )تشد2

 ( تمایز . چرا ما؟ )3

 )اثبات(  م؟ی. چرا اعتماد کن4

پ خر  داریخر  کیاز    شما  یشنهادیارزش  وقت  گرید  داری به  بود.  خواهد    اد ی  یمتفاوت 
  کمپین   نکهیدارند و ا  اجیاحت  یز یو به چه چ  خواهندیمرا    ییزهایکه آنها چه چ  دیریگیم

چ  طر  ،ستیشما  خواه  قی از  برا   دیفهم  دیمکالمه  خر  یکه  ارزش   دی با  داریهر    چه 
 . ارائه دهید ایپیشنهادی
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پاسخ به این    م؟یو چرا اعتماد کن؟  چرا ما؟  چرا اکنون؟  میچرا اقدام کن  دیپرسیماز خود  
 . دیکن میترس در نقشه راه خود را موارد همه کندیمبه شما کمک   سؤاالت

تا وارد عمل    دیالقا کن   دارانیبه خر  دیبا  بازهم  ،دیکرد  جادیاگر پرونده ارزش را ا  یحت
از بین برده و آنها را به   ،نکنند   جاد یا  یر ییآنها تغ   شودیمرا که باعث    ینرسیشوند و ا

 جلو هل دهید. 

  تأخیر   ، مقاومت  قیاز طر  -  دیبه حداکثر برسان  ی روز یپ  یشانس خود را برا   دیخواهیماگر  
 تا وارد عمل شوند. دیبگذار ری تأث دارانیبر خر  دیبا -   یرقابت یهاتیاولوو 

 
 د یتشد 

دو   نیاز ا  یبی. ترکدی شو  ملعوارد    یو هم احساس  یهم منطق   دیبا  ،رییتغ  جاد ی ا  یبرا
تا    کندیم به شما کمک    ری. چهار اصل زشودیم  رییعمل و تغ  یبرا   ایانگیزهاست که  

 . دیرا داشته باش  ریتأث نیشتریب  (پرونده ) کیس جادیهنگام ا

   : د یکن   یی شکاف را شناسا   -  1

  ی فعل   تی وضع) در آن قرار دارند    دارانیکه اکنون خر  یمکان  نیب  است  ایفاصلهشکاف  
 .(آنها  دی جد تیواقع )به آن برسند  توانندیمکه  ییو جا (آنها

   :داشتنی بودن دوست  . 2

  از آنها   و   کنندیمبا آنها ارتباط برقرار    ،دهندیمکه دوست دارند گوش    یمردم به افراد
 . کنندیم دیخر
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 :  ت ی مالک - 3

  ، داشته باشد پروژه    ای  رییتغ  کی نسبت به    بیشتری   یروان  تی احساس مالک  داریخر  هرچه
 خواهد بود. همراه  یشتر یتمرکز و توجه ب  ،باانرژیبه مشاهده آن  شلیتما

   :ه ی . توج4

و د  یمنطق  از لحاظبتوانند    دیبا   دارانیخر ا   گرانیخود  را   چرا  نکهیرا در مورد    چیزی 
 کنند.  هیتوج رادارند   یبه انجام کار  ازین ای  خواهندیم

 ز ی تما 

 ر ی خود به موارد ز   ری به حداکثر رساندن تأث  ی. برامتمایز باشید  گرانیمهم است که از د
 : دیتوجه کن

   : زها ی . مجموعه تما 5

 . نندیبب زیمتما موجود یها نهی گز ریشما را از سا حلراهشما و  دیبا   دارانیخر

 :  حس کمیابی .  6

  ی برا  تنهانه  ،دانندب  ابی کم  دیآوریم  مذاکره  زیم  یآنچه را که رو   دارانیکه خر  یهنگام
ترس از دست دادن    رایز کنند یم اقدام   ترع ی سربلکه  ،شوند یمقائل  یشتر یشما ارزش ب 

 دارند. 

 اثبات 

که    یکار   ن یبهتر  ، نجای باشند. در ا  دتریجد  ی ممکن است کم  ریدر مدل تأث  گری د  میمفاه
 اعتماد.  جادیکامالً سرراست است: ا ،دیانجام ده یرگذار یتأث یبرا دیتوانیم

   اعتماد:. 7

که به    ی. آنها به سخنان افراد کنندیم  دیکه به آنها اعتماد دارند خر   ی از افراد  داران یخر
گوش   دارند  اعتماد  آنها  دهندیمآنها  وقت    یافراد   برای.  دارند  اعتماد  آنها  به  که 

شرکت شما    و شما    ی هاشنهادیپ به    دی با  دارانیخر  نی ؛ بنابراکنندیمو کمک    گذرانندیم
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دلخواه    جهی تا به نت  کنیدبه آنها کمک    دیتوانیماز این طریق است که    . تنهااعتماد کنند 
 خود برسند.

 هدایت اقدام 

. به  دیبه عمل کن  بیرا ترغ  دارانی اغلب الزم است که خر  ،پرونده  هیدر صورت ته  یحت
 :دیرسانبکار به حداکثر  نیانجام ا  یو شانس خود را برا دی توجه کن ریموارد ز

 :  ی تفاوت   ی ب  - 8

ب  بهباتوجهغالبًا    یتفاوتیب بهتر  ،یاز ین  ینقطه مقابل آن:  است.   درکقابلوجه    نیبه 
کمتر به شما به چشم   دارانیخر  ،دیدار  اجیبه نظر برسد که به فروش احت  شتریهرچه ب

 دشوارتر خواهد بود.  هاآن به  و فروش کنندیمهمکار نگاه  کی

   : ت ی. فور 9

FOMO    کند یمبه اقدام ترغیب    افراد را  است. ترس از ضرر  ی( واقع دادنازدست)ترس . 

 اعتماد  تر گسترده نفوذ 

  ، کنندیم  د یخر  ،که اعتماد دارند  ی مردم از افراد  مییساده است که بگو  یکاف   اندازهبه  نیا
متصل    )نفوذ(  ریاز اصول تأث  کیاست. اعتماد به هر    ها مهمنیاز ا  ش یب  موضوع  نیاما ا

 . شودیم

اقدام کنند کمتر    نکهی احتمال ا  ،است   یمصنوع  فوریتتصور کنند که موارد    دارانیاگر خر
 . دیرسانیم ب یآس آنان  است و شما به اعتماد

خر توج  دارانیاگر  و    هیبه  کنند  اعتماد  مطمئن   ز ین  (ROI)  ه یبازگشت سرما  نرخ شما 
 انجام دهند.  یاقدام  خواهندیمآنها   ،باشد 

با    داران یخر  ،زی تما  نظراز   تما  یکاغلب  فروشنده  طرف  از    مشابه   زیمورد   پرزنت چند 
  مورد تمایز همان  و  است  یهر دو واقع  ز یتما  کنند  آنها اعتماد   کهدرصورتی   .شوندیم
 بود.  د یخواه رگذاریشما تأث ، خواهندیمکه آنها   است یز یچ

۶

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

شما فقط موش و   کنند یمفکر    دارانی. اگر خرنیز مصداق دارد  یتفاوتیب  ی برا   نیهم
 . کنندینم  استقبال یباز  نیآنها از ا ،د یکنیم  یگربه باز 

 خواهد بود.  شتری ب زینفوذ شما ن ،باشد شتریب دارانی هرچه سطح اعتماد شما با خر

   :ی سنگ   ی هاپله .  10

مس  یوقت در  گرفتند   یر یمردم  مس  ،قرار  آن  در  ماندن  است.    شتریب  اریبس  ریاحتمال 
کار با    آنان را افزایش داده و این امر   مانی ا  میزان اعتقاد و   ،و موقت  ترکوتاه  یها گام

 . کندیم ترآسان اری شما را بس

 به تعهد:    ق ی . تشو 11

 . دهندیمخود ادامه  یو عموم یکتب ،یبه تعهدات شفاه شتر ی مردم ب

جمع    دور هماز آنها    یکه فقط تعداد   دیو تصور کن  دی ندازیاصول نفوذ ب  نیبه ا   ینگاه
  ی را برا   یاد یز  یشخص  تیمالک  احساس   آنها  . ندی بیمشکاف بزرگ    کی  داریخر  شوند.
  و موارد مشابه   هاسی ک  توانندیم آنها    .کنند یماحساس    خود  عهده  برشکاف    نیرفع ا

که این نیاز را در آنها ایجاد کرده که معامله هرچه    خود و همساالن خود را مطرح کنند
کمک    یبرا زیانتخاب آشکار و متما  نیبهتر عنوانبهآنها شما را   باید بسته شود.  ترع یسر

 اعتماد دارند.  اید کرده که شما مطرح   هرآنچهو به  دانندیم

  ی راه با آنها همکار   نیو شما در ا  ،حرکت به جلو دارند  یروشن و بدون مانع برا   یآنها راه
ب  ،ایدکرده را    جادیا  یشتر یاعتماد  آنها  و  تغ  ازپیشبیشکرده  به  .  اید کرده  رییمتعهد 

 آشکارا که در حال حرکت به جلو هستند و آن را    دهندیمآنها کتبًا به شما اطالع    ،سپس
 . کنندیماعالم 

 است.  ی و نفوذ اتفاق افتادهرگذار یدر واقع تأث 

استفاده از آنها در مکالمات فروش    یاصول و چگونگ  نیاز ا  کیبه هر    قاً یما عم  ،ادامه در  
 پرداخت.  می خود خواه
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است که به فروشندگان در سراسر جهان کمک    جامع طرح    کی  RAINچارچوب مکالمه  
 را انجام دهند.  ایماهرانه ایمشاورهتا مکالمات فروش  کندیم

 RAINچارچوب مکالمه  

 
..................................................................................... 

  11است که از    یادآور ی  کی  نیبرخوردار است: ا   یباالتر   تی از اهم  نجایگنجاندن آن در ا
 . دی در طول مکالمات فروش خود استفاده کن ریاصل تأث

   :رابطه 

.  کندیم  جادیاعتماد را ا  هی و پا  کند یم  جادی در فروش را ا  تی جدول موفق  یرابطه واقع 
  داران ی. هرچه خرکنندیم  دیکه دوست دارند خر  یمردم از افراد  ،دی داشته باش  ادیبه  

بود بر آنها   دیقادر خواه  شتریب  ، اعتماد کنند   به شما  و   باشند   شما را دوست داشته  شتریب
 (. د یبگذار ریتأث 7و  2 ول )بر اص دی بگذار ریتأث

   : ها ی گرفتار آرزوها و  

 ، کنند یم  های مشتریان را درکدرد  ای فروشندگان به همان اندازه که مشکالت    نیترموفق
  د ی بپرس  سؤاالتی.  شوندیممتمرکز  نیز  آنها    ( یاهای اهداف و رو )   دارانیخر  یآرزوها   روی
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 د یباز کن   دیجد   یهافرصترا به    داران یباشد و چشم خر  رگذاریکه در جهت مکالمه تأث
 (.د یبگذار ریتأث 6و   1)بر اصول 

   : ر ی تأث 

  وضع  ای؟ آافتد ینم  یپس چه؟ چه اتفاق   ،حل نشود  دارانی"پس چه؟" اگر مشکالت خر
آنها    بایرق  ایپس چه؟ آ  ،نشود  لیتبد  تی آنها به واقع  ی؟ اگر آرزوهاشوندیم آنها بدتر  

آنها در    ایآنها سهم بازار خود را از دست خواهند داد؟ آ  اید بود؟ آنجلوتر از آنها خواه
  بیرا ترغ  داران یاست و غالبًا خر  رگذار ی"پس چه؟" تأث  ییشناسا  ؟کنندیمضرر    تبلیغ  کی
 (. د یقرار ده ریرا تحت تأث 9و  6،  4تا به جلو حرکت کنند )اصول  کندیم

   :د ی جد ت ی واقع

  ت ی و واقع  یفعل  تی که وضع  یجدول   ایهزار کلمه است" ، نمودار    گویاتر از  عکس  کی اگر "
 میقبل و بعد را ترس  ریتصو  یارزش دارد. وقت  شتریب  یحت   ،دهدمیرا کنار هم قرار    دیجد

 (.1 ری به نفع آنهاست )اصل تأث مربوطه  که اقدام شوندیممتوجه   دارانیخر ،دی کنیم

  دن یالهام بخش یو در تالش برا دیکن   جادینفوذ و اعتماد ا  داران یدر همه تعامالت با خر
 . دی باش به آنها

 داران یخر   یازها یو ن   هاخواسته با   انداز طنین 
 د ی کن  یی : شکاف را شناسا 1  ی رگذار ی اصل تأث 

ب  اندازطنین  یبرا قرار    دارانیکه خر  یمکان  نیب  یشکاف  دی با  ،شتری شدن هرچه  در آن 
ن  ییو جا   (آنها  یفعل  تیوضع)دارند   آنها    ت ی واقع ) باشند    خواهندیم  ایدارند    ازیکه 

 .د ی کن جادیابرایشان را  ( آنها دیجد

  آنها به شکل تصویری و  دادننشان  هاشکاف  بینارتباط    یبرقرار   یراه برا  نیقدرتمندتر
 است.  یبصر 
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ز  RAIN Group  داریخر  رییاز طرح تغ  دی توانیمکار    نیا  یبرا .  د ی( استفاده کنر ی)در 
  ت ی وضع  نیب  دیرا که با  یاساس  راتییو تغ  کندیمشکاف را برجسته    داریخر رییطرح تغ

 . کندیمروشن  را رخ دهد دیجد تی و واقع داریخر یفعل

  ن ی. ادیکن  یی است: شکاف را شناسا  یاتیح  اریبس  ریاصل تأث  نیاول  جادیا  یامر برا   نیا
. اما  شودیم شروع    (ROI)  هیبازگشت سرما  یعنی نرخ  کیس  یغالبًا از حالت منطق  کار

و با سر   کنندیم  دیبا قلب خود خر  دارانیاز داستان است. خر  یم ی تنها ن  یمنطق   کیس
داستان   بطندر    دیاحساسات با   ،د یکن   هدایتاقدامات را    دیخواهیم. اگر  کنند یم  هیتوج

 باشد. 

 یک   ( ،4)اصل    یقو  یهیمورد توج  کی  جادی و ا  یشکاف منطق  ییبا شناسا  سادگیبه
یک    نرساندبه انجام    لیتما  .دیکن یم  جادیا   و اقدامعمل    را برای انجام  یاحساس  زهیانگ
هستند.    ندارید،به آنچه شما    دنیدر حال رس  گرانیکه د  نسبت به اینحسادت    کار،

دادن  ،تی موفق  جانیه دست  از  ...  ترس  اقدام   یقدرتمند  یهامحرکهمه    و    برای 
 هستند. 

ا از  تأث  ،احساسات  نی فراتر  اصل  ا  گذار ر یدو  در  فروش    ی عاطف  یوابستگ  جاد ی مهم  به 
  ه ی بق   ، دیاهداف برس   نی(. اگر به ا3)اصل    تی ( و مالک2)اصل    دن ی وجود دارد: پسند

ن اندیآیم  آنها  دنبالبه  معموالً    زیموارد  اگر  نکن  نی.  را  به خطر   ،دیکار  را  فروش خود 
 . دیاندازیم

 دار یخر   ر یی طرح تغ 
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 ی بودن: دوست داشتن 2  ر ی اصل تأث 

همهمه    فروشندگان  هی بق به  افراد   ،هستند   شبیه  از  خر  یمردم  دارند  دوست    د یکه 
 . کنندیمکه دوست دارند اعتماد   ی. مردم به افراد کنندیم

نکنند.    دیکه دوست ندارند خر  یاز افراد   کنند یم  یمردم سع  ،مقابل  طرفبه  یبا نگاه
را با    شان. آنها وقت نندیشما را بب  تیموفق   خواهندیم  ،شما را دوست دارند   یافراد   یوقت

و اطالعات    کنندیم. آنها با شما ارتباط برقرار  دهندیم. آنها به شما گوش  گذرانندیمشما  
 .گذارندیمبه اشتراک  با شما را تریعمیقو  شتریب

خر  یهنگام با  سازیخود    دارانیکه  روابط  ارتباط  و  راکرده    ، د ی کنیمبرقرار    تان 
 . دی بخشیم و مکالمات خود را در همه مراحل بهبود  دیشویم تریداشتندوست

 : مالکیت 3  ر ی اصل تأث 

 دارد؟  ازی ن شناسروانالمپ به چه تعداد   یک ضیتعووادار کردن یک فرد برای  :سؤال 

 . را عوض کند المپ   به شرطی که آن فرد بپذیرد و بخواهد اما ،یکی پاسخ: 

با  ،باشند   رییتغ   خواهان  دارانیخر  مایلیداگر   است   دیآنها  قرار  که  تغییری  به  نسبت 
 . داشته باشند تی احساس مالک ،اتفاق بیفتد 
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  ، نکند   دا ی پ  تیمالک  آنها، احساس  جیاقدامات و نتا  ، ماتیفرد بر تصم  یک  که   یتا زمان
 . خواهد بودمحدود  او بر  یرگذار یشما در تأث ییتوانا

کن  لحظهیک راض  یکس  دیتصور  اقدام   دی کنیم  یرا  او هنوز هم   ،انجام دهد  یکه  اما 
 دارد.  دیترد

"اگر فکر    ،   "د ییگویماست که شما    طورهمین"  ،  ، "بلهد یگویمبه شما    زمانی که خریدار
جواب    نی ا  دی کنیم امتحان    ،دهد میکار  را  آن  رخ کنمیم من  معموالً  اتفاق  چند   ،  "

 خورد یم روند شکست  ،کندینم تالش، ندی فرا تی موفق برای دلازته داریخر یا :دهدمی
دوستان    به سراغ  احتماالً   آن خریدار  یا اینکه  .فروشیدمین  آن خریدارهرگز به    گریو شما د

در مورد  رودیمهمکاران خود    و  با  که  آنها    تصمیمش  کند.  درباره آنها صحبت  خوب 
 . پردازند یم  گر ید  یبه کارها   ای  دهند یمو در عرض چند روز انصراف    کنندیم  موضوع فکر

افزایش یابد فروش  دیخواهیماگر   نتان  آنها   دارانیکه خر  دیدار  ازی، شما  باور کنند که 
 لیو تحل  ه ی و تجز  تی فور  نکهیا  و   رندیبگ  می تصم  قرار استصاحب دستور کار هستند و  

باعث   ن  شود یم  یر یگمیتصمآنها  و  اعتقادات  تأ  یازها یو  جلو  به  حرکت  با   دییآنها 
 . شودیم

 کنند.  آن را تعویضبخواهند    دیآنها با ،مانند المپ 

 ی . شما به شخصدیکن یمبازی    را  یرهبر   یک  که در شرکت خود در نقش  دیتصور کن
تمایلی به   موردنظر  اما فرد  ،رهبری کرده و به انجام برساند  را  ایپروژهکه    دیدار   اجیاحت

ندارد کار  ا  او .  این  است  انجام دهد  نیممکن  را  انرژ   ،کار  بدون   نیاول  یوقت و    یاما 
رها   ایدسپردهکاری را که شما به او    عاً یسر  ،کند   دایپ  ی گر یانجام کار د  یشانس را برا

 . رودیم  ،خواهد کرد و سراغ انجام کاری که خودش دوست دارد

خریدار احساس نکند که نیاز    که زمانی  تا    مانند مثال باال است.  قاً ی دقفرایند خرید نیز  
را  او  ینرسیا  ،به انجام یک تغییر است و این توانایی را دارد که از پس این تغییر برآید

 خود بماند.  یفعل  تیتا در وضع کشدیمعقب 

 ه ی: توج4  ر ی اصل تأث 
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  ی که چقدر کس  ستی ساده است. مهم ن  اری بس  ،ریاصل تأث  نیاکارکرد    ،یاز نظر مفهوم
  ان یاقدام خود بتوجیه    یخود را برا  یمنطق  لیاگر نتواند دل  ،را انجام دهد  یبخواهد کار 

 . انجام نخواهد داد کار را  آن (کند یمکار را  نیو چرا اکنون ا) کند 

موارد  ویژهبه چند  یدر  باشد  رندهیگمیتصم  نیکه  داشته  مثبت،    ROIداشتن    ، وجود 
  فرایند   شبرد یپ  یبرا  ،عمل کنند  ع ی سر  دیچرا آنها با  نکهی ا  حی و توض  ملموس  یا یمزا  وجود
 است. حیاتی  اریبسخرید  میتصم

است  واضح  نظر  غافل    ، به  آن  از  اغلب  فروشندگان  فقط  شوندیماما  از   درصد  16. 
("  ROI)  هی بازگشت سرما  نرخ  توضیح دادن دربارهکه فروشندگان در "  ندیگویم   دارانیخر

 .اندکردهدر مورد آنها موثر عمل 

  د یفروشنده است که با  نی. اکنندیم  هیو با سر توج  کنندیم  دیبا قلب خود خر  دارانیخر
 .درباره توجیه منطقی خرید، مشتری خود را متقاعد کند 

 د یده  ش ی افزا   یواقع   صورت به خود را    ر ی تأث 

درباره فروش مجاز   قات ی در تحقما   فروش    ،ی خود  از  را   واقعی )حضوری(چهار جنبه 
منحصر به فرد رو در رو دارد.    ای  یبیترک  کردیتفاوت را با رو  نیشتری که ب  میکرد  ییشناسا

 .مینام یم واقعی ضرورت 4را  نهای ما ا

 واقعی ضرورت فروش    4
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ا  ریتأث ز  نجایدر  است  فروش مجاز   رایگنجانده شده  در  برا   ی اساسًا    ی متفاوت است. 

 :دی با ،ی مجاز   یرگذار یدر هنگام فروش و تأث تی موفق نیشتریداشتن ب 

   :القا واقعی بودن 

خریدارانفروشندگان    یبرا با  گذراندن  ،  فروشند یم   یحضور   صورت به  ی وقت  وقت 
ساز است  ترراحت اعتماد  همکار   ترآسان  ی.  فروشندگان  ترآسان  یاست.  که    یاست. 

فروش    مجازی  صورتبه به  تالش   یرگذار یتأث  یبرا   دیبا  کنندیماقدام  خود  اقناع  و 
 داشته باشند.   یهماهنگ

   روابط:  ت ی تقو 
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 ، فروشندگان   یمکان باشند. وقت  کی در    نیاست که همه طرف   ترآسان  یروابط زمان  جادیا
و    ،مشاوران  دارند  مشاوره  یهامیت شرکا  ارگان  ،در محل حضور  و    ،ک یتعامالت  روابط 

را دارند    امکان  نیفروشندگان ا  ، نیز  ی مجاز   طیمح   کی . در  بخشدیم  قیاعتماد را تعم
برا  یمشابه  یهافرصتکه   ا  ی را  و  تعامل  رساندن  حداکثر  قو  جادی به  و    یروابط 
 کنند.  جادیا  اعتمادقابل

   : د یکن  ت یاعتبار خود را تقو 

باشد.    یاگر آن اتاق مجاز   یحت  -  شودیماغلب احساس    ،قبل از ورود به اتاق  گذاریر یتأث
که مورد    یفرد   عنوانبهکه شما را    یو حفظ شهرت  جاد یا   یبرا  نترنتی در ا  تاننحوه حضور

خر ده  داران ی عالقه  قرار  برا  ار یبس  داست  است.  تقو  ی مهم  و  و    تی بهبود  شهرت 
 . دیدار ازیو متمرکز ن آگاهانهبه تالش  نیآنال  یرگذار یتأث

 د یهست   و متمایز  متفاوت   که   دی کن   بی را ترغ   داران ی خر
 زها ی : مجموعه تما 5  ر ی اصل تأث 

را نسبت   (ارائه دهنده )   فروشنده  کی  ،دیخر  برایکه چرا آنها    دیال کنوس  داری خر  کیاز  
از    ایمجموعهوجود دارد.    لیدو دل  ای  کیاز    شیمعموالً ب  .اندکردهانتخاب    یگر یبه د
 . کندیمبرجسته  داریبرنده را در ذهن خر فروشنده تیوجود دارد که در نها  زهایتما

است برجسته    نظیریبی  یایرا که از نظر شما مزا  یز ی که فقط آن چ   دیفکر نکن  نیبه ا
  که   تسلط به تکنولوژی(  مثالعنوانبه)  متمایز باشید  نه یدو زم  ای  ک یدر  شما    دی شا  . دیکن

 ،است   دیمف  بسیار  نی ا  .با شما رقابت کنند  هانهیزمدر این    توانندینم  گریفروشندگان د
 شوند یم متوقف    جانیهمدر    ، خود  زیموارد تما  جادیاز فروشندگان هنگام ا   ی ار ی اما بس

 . کنندیمو به همین وجوه تمایز اکتفا 

از   یبیکه ترک  ندیگویم فروشندگان به ما    ، و قابل اثبات  فردمنحصربه  یزهای در کنار تما
.  دهندیم ارائه    نیز  را  رهیبهبود مستمر و غ  ،خدمات  ،یی پاسخگو  ،بهتر  جینتا  و   تیفیک

  گران ی"د  ،ندیگویمآنها به ما    ، کنندینمموارد را برجسته    نیچرا آنها ا  میپرسیم  یوقت
خوب  ندیبگو  توانندیم  زین اگر    یکه خدمات  بهتر   دییبگو  دیتوانیمدارند."    ی خدمات 
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  یی زها یمجموعه تما  نی! ادیاضافه کن  تمایزهای خود  بیترک  مجموعه  آن را به  ، دیدار
 . دهندیم رییرا به نفع شما تغ موازنهاست که اغلب 

 : درک کمبود 6  ر ی اصل تأث 

 . کندیمپیدا به آن   یشتر یب  لیتما ،است  ابیکم ی ز یمعتقد است چ داریخر یوقت

  ی شنهادها یپ   هاشرکتاز    یاما تعداد کم  ،منحصر به فرد باشد   یبه معنا  تواندیم  اب یکم
 دارند. فردمنحصربهبرتر و 

 رتر یمعموالً باورپذکه    باشد  غیرمتداولیا    رمعمولیغ  به معنی  تواندیم  نیهمچن  یابیکم
  ، ما  قات ی تحق بر اساس. کند یمایجاد   نجا یدر ا  ایعمدهاست. نحوه فروش شما تفاوت 

فروشندگان با    میشناسیمرا    یما  آموزش   دارانیخر  دیجد  یها دگاهیدو    هادهیاکه  را 
فرا  ،دهندیم طول  خر  د یخر  ندیدر  ترغ  دارانیخر  ،کنند یم  ی همکار   دارانیبا    بیرا 
  دهند یمگوش    به آنها  ،کنندیمرا کشف    یشانازهاین  ،رسند ب  دلخواه  جهیکه به نت  کنندیم
 . دهندیمبه آنان ارائه   یجالب یها حلراهو 

کارها    نیفروشندگان مرتبًا ا  همگی  که   اعتقاد ندارند  دارانیکه خر  م یدانیم  نی ما همچن
 . دهندیم را انجام  

  عنوان بهواقعًا    ،مطالب مربوط به آن را بخوانیدو همه    دیرا دنبال کن   RAINاگر روش  
 بود.  دیخواه رگذارتریتأث اریشد و بس دیبرجسته خواه  ،زیفروشنده متما کی

 دار یباور خر  جاد یاثبات: ا 
 : اعتماد 7  ر ی اصل تأث 

قصد انجام    داریخر  ا یاست    ادیز   سکیر  یوجود دارد. وقت   مقداری ریسک  ید یدر هر خر
  ، شتر یب  رییتغ   زانی. هرچه مشودیمبارزتر    ار یبس  ریسک  میزان  درک  ،را دارد   ی دیکار جد

 باالتر خواهد بود.  زین ریسکدرک  زانیم

  ای رابطه چنین  و پاداش    ریسک،    های دیگر()با فرض ثابت ماندن سایر متغیر  خألدر  
 با هم دارند:
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 . ابدییم ش یخطر درک شده افزا ،شدهادراککه متناسب با پاداش  دیکنیم مشاهده  

 :دی را دار ریسکدرک  شی افزا ایکاهش  ییاما شما توانا
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آنها   ایآ  نکه یو ا  سکیاز ر  دارانیدر درک خر  توجهیقابل  ریتأث  ،فروشنده   عنوانبهشما  
 . دیدار ،دانندیمبد  ایرا خوب  یگذار  هیسرما

 مختلف درک کنند: نهیرا در چهار زم سکیدارند ر لیتما دارانیخر

   . فروشنده:1

 را باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد. او  میفروشنده و ت د یبا داریخر

   خدمات(:  ای )محصول    شنهاد ی . پ2
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  داده شده که شرح    طورهمان  ، ارائه شده  شنهاد ی اعتقاد داشته باشد که پ  دی با  داریخر
 . عمل خواهد کرد

   . شرکت: 3

 است. یمناسب کیمعتقد باشد که شرکت فروشنده شر د یبا داریخر

   :جه ی نت   - 4

 شده   دادهوعده    جی به نتا  قبولقابل  یبازه زمان  کیباور داشته باشد که در    د یبا  داریخر
 . افتیدست خواهد 

موارد هستند و    نیترمهماز    داریخر  یکدام دسته برا  دیبفهم  دیکه با   دیشما هست  نیا
 . دیرا در هر گروه به حداقل برسان ریسک

 ریسک از    دار یدرک خر 

 
 سکیر

 اقدام   ی برا   داران یبر خر ی رگذار ی تأث 
 ی تفاوت   ی : ب 8  ر ی اصل تأث 
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داشت  دیخواهیمشما   باشیددوست  تأث  نیاکه    نی  دارد، خودش    ریاصل    لزوماً اما    را 
 .نیستفروش  ایشدن  رفتهیپذ اشنتیجهدوست داشتنی بودن 

مقاومت    آن فرد  ،ردیفروش را بپذ  ایشما    امیپ  ،تا شما   دیرا مجبور کن  یکس  شتریهرچه ب
 . رسید دیخواه ازمندتریبه نظر ن شما و   داد دخواه  از خود نشان یشتر یب

 .شودیم هفع اد  باعث ایجاد  یازمندین

  د ی توانیم. شما  یکی نگیرید  ییعدم پاسخگو   و   گیریسخترا با    یتفاوت یب  ،گری از طرف د
  لیاقت   دیتوان یم. شما  دیداشته باش   اقیخدمات و شرکت خود اشت  ،در مورد محصوالت

را متفکرانه و    هایستگیشا  نیا   دیتوانیم. شما  دیحرکت به جلو باور کن  یرا برا  داریخر
فقط  دی کن  انیب  باانرژی از  .  آب  محصول  یک  فروش  برای  که  نرسد  نظر  به  طوری 

 سرازیر شده است.  تانولوچهلب

  نکته اصلی داشتن نوعی استغنا بلکه    ،دیتفاوت به نظر برس  یکه ب  ستین  نیا  ینکته اصل
اما  .  دینداشته باش  یمشکل   هافرصتیا استفاده از    فروش  بستن  تالش برای   است. با

، بلکه بازنده  ایدباختهاگر روند فروش به هر شکلی به هم خورد، این شما نیستید که  
 اصلی طرف مقابل است. 

او به سمت "نه" حرکت    ایآ  دی نیبب  ،کرده است  نشینیعقب  داریکه خر  دیاگر احساس کرد
 ، د ی موضوع بپرداز  نیبه ا  ماً یمستق  یشد که وقت  دی. معموالً متوجه خواهریخ  ای   کندیم

  ، نداشته باشد   ایعالقهواقعًا    داریاگر خر   ،. برعکسدیکشانیمآنها را دوباره به سمت خود  
 کرد. د یرا تلف خواه یوقت کمتر  ،پربارتر یهافرصت سمت  با رفتن به

 ( reversing directionجهت معکوس )  تکنیک

  (reversing direction)  به نام جهت معکوس  یک یکار تکن   نی انجام ا  یهاراهاز    یکی
. جهت ردیگیمبه کار    را   یتفاوتیب است که مفهوم    ایاستراتژیاست. جهت معکوس  

با  ریمغا یرفتار  ای  دهیعق یاساسًا ادعاکه   معکوس دارد یشناسرواندر  شهی ر ،معکوس
 خواسته است. 

 . کند یمکار   ،شود انجام  تمام بامهارت یاما وقت ،است عقل سلیم به نظر خالف
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"ما    ،دییمثال بگو  یو برا   دیخود را معکوس کن  گیریجهتمکالمه    لیدر اوا  دیتوانیم
این به انجام    مندعالقهحس را ندارم که شما    نیو من ا  میکنیماست که صحبت    یمدت
 د یشا  ،استخارج    بحث مااز    دی خواهیمکه    چیزی  دی کنیم. اگر احساس  دیهست  کار

 . " میکن جوییصرفهو در وقت هر دو  میمکالمه را تمام کن   بهتر باشد همین حاال

 دانم ینم.  ست ین  طوراین  ،نه   ،"نه  ،. آنها ممکن است پاسخ دهندد یمکث کن   کمیسپس  
 ." می ادامه بده  ای. امروز حواسم پرت شده ب چه اتفاقی افتاده

 فوریت :  9  ر ی اصل تأث 

پنجره بسته است. مردم دوست    کی   جادی ا  یفشار اضطرار   جادیا   یراه برا  نیقدرتمندتر
  ، این اتفاق بیفتد   و اگر احساس کنند که ممکن است  ،دست بدهند   چیزی را  ندارند از

ترس از دست دادن  "  محرک قدرتمند است.  کی  FOMO.  زنندیم  دست به اقدام اغلب  
 " ( FOMOفرصت )

ا  یاستراتژ   کی معمول  بسته  پنجره  چ  نیفروش  فروشنده  که  ا   یز یاست    ن ی مانند 
که   دانمیم اما    ،نگه دارم  ماههسه  این  انی را تا پا  متیق  نیا  توانمیم: "من  دیگویم
آ  هامتیق اکنون    ،ای."  ابد ییم  شی افزا  ندهیدر سه ماه  که   میکن  توافق  میتوانیم"اگر 

تغییرات  در مورد    یچهل ساعت مشاوره اضاف   مجاز هستممن    ،پیشرفتی حاصل شود
 اضافه کنم."   جدید

فشار زمان ممکن است    رایز  دیپنجره بسته دقت کن  ینوع استراتژ   نیهنگام استفاده از ا
و به    (اگر درست باشد   یحت)   احساس دورویی و ریا را تداعی کند  دارانیخر  برخی  یبرا

 برساند. بیو اعتماد شما آس  تیمحبوب

از   امیو هنگام ارسال پ  دیدرست است و اگر صادق هست  و   یپنجره بسته شده واقع  اگر
 . دینباش یخجالت  یاستراتژ  نیاستفاده از ا در  ،د یکنیماستفاده  یجانیهوش ه

 پنجره بسته   ی استراتژ از استفاده درست از   ای نمونه 

واقع  کی از    اینمونه  عنوانبه   هایپوشکفبه    ازین  میدانستیم که    یشخص  ،یمورد 
  ی گفت: "فقط برا   به او   مانهیصم  دوستمان  ،آورد درمیو کمی بازی    داشت  دوست ما
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  ، . در حال حاضر گذردیممن  شده هفته از زمان رزرو  6حدود  ،به شما اطالع دهم نکهیا
  گر یهفته د  کیاما در حدود    ،دهم  نجامبزرگ شما ا  یکار را قبل از مهمان   نیا  توانمیم

 رزرو خواهد شد. "  دوباره من زماناحتماالً 

 ،یدر مورد ارائه خدمات جهان  تواند یمامر    نیاما هم  ، د یفروشینم  پوشکفشما احتماالً  
صادق باشد.    زین  گری عمده د  هایدیخر  ای  د ی جد  ی فناور   یاستراتژ   ، سایتوب  یبازساز 

 هاسیکاز    یار یبس  .به رویشان بسته خواهد شد  یپنجره مهم   ، اگر اکنون اقدام نکنند 
  ر ی تأث   یر یگ  میبر تصم  ،ارائه شوند  درستیبههستند که اگر    یبسته واقع  یهاپنجره  یدارا

 . گذارندیم

  خود خودیبهاست که فرصت    نی پنجره بسته ا  ی قدرتمند استفاده از استراتژ   مزیت  کی
دارد  خیتار شوند  همرویزمان    باگذشت  ها انیزاگر    ،انقضا  خطر   ای  ،انباشته   اگر 

 باشد، این استراتژی بهتر عمل خواهد کرد. داریانتظار خر  از شتریب دادنازدست

  ن یی بر عهده فروشنده است که تع  نیا  ،اقدام نکند  سرعتبه  داری اگر خر  ،موارد  نیدر ا
 . ستیآن چ یمنف یامدها یپ ایرخ دهد  تواندینم ای افتدینم یکند چه اتفاق

  دار یکه خر  دیحاصل کن  نانیاطم  ،است   کیو استراتژ   یواقع   هکه پنجره بسته شد  یهنگام
  اقدام خریدار احتمال    ،د یدهیمکار را انجام    نیا  یآن را مشاهده کرده و باور دارد. وقت

 . دهدیمانجام   یرا فور  موردنظراقدام  و  است شتریب اریبس

 ها سنگ کردن    پله پله : 10 ر ی اصل تأث 

است.    زیاد  اریبمانند بس  ریدر آن مس  نکهی احتمال ا  ،قرار گرفتند   ی ر یمردم در مس  یوقت
 باشند.  قدمثابتتا  شوندیم تی مردم هدا

  ن یاول  برگزاری  یبرا  یکس  وقت از  است. گرفتن  متداول  یابیامر در فروش و بازار  نیا
ممکن  جلسه ارزشمند    نیاول  برگزاری  یچالش باشد. فقط برا  کی  تواند یمجلسه با شما  

 . د یصحبت کن یادیبا افراد ز است الزم باشد

 تر راحت  اری جلسه دوم بس  وقت برای  گرفتن  ،د یدر جلسه اول خوب عمل کن  نکهیبا فرض ا
 است. 
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را    توان یم  هاسنگکردن    پلهپلهاز   اقدامات  تا  کرد  استفاده  فروش  مراحل  تمام  در 
 . نمود ترآساند و فروش را اانجام د سریع ندهیفزا صورتبه

کنیم  دیبگذار حال    داریخر  کی   فرض  یک  در  برا  دیخرانجام  و  است  گرفتن    یعمده 
ممکن   ،دهید  معامله   شنهادیپ  سادگیبهمشکل دارد. اگر    همکارانشاز    یبرخ  موافقت از

  شنهاد یپ  ، گام موقت   کی  عنوانبه  ،. اگرندی که بله بگو  مجاب کنیدآنها را    نتوانید  است
ممکن    ،د یکن  برگزار  رندگان یگ  می صمرا با همه ت  ایدقیقه  90   کیجلسه استراتژ  کی   دیکن

 . دیبله برس به جواباست 

را     جاد ی ابیشتری    اعتماد  نفع یذ  بین شما و طرف  ،دیکن   مدیریت  خوبیبهاگر جلسه 
  د ی کنیمآنها را وادار    ی: وقتافتدیم  یگر یو اتفاق د  دیبریم  شی. شما فروش را پشودیم

آنها را   خواهید توانست  احتماالً بعداً   ،دهندبپاسخ بله    ترکوچک  درخواست  کیکه به  
 . ندیبله بگو شما تربزرگ که به درخواست  قانع کنید

اعتماددر  جهش    کی  دیخر  ،به طور خالصه و  با   نیا  دیتوانیماست.    باور  را  جهش 
 . دیکوتاه کن سنگی  یها پلهپله

 به تعهد   ق ی : تشو 11 ر ی اصل تأث 

 ، رند یپذیم  زین  را  یو عموم   یکتب   تعهدات  بلکه  ،یتعهدات کالم  تنهانهکه مردم    یهنگام
 . به آنها پایبند خواهند ماند ادیز  احتمالبه

گرفتن بله کالمی    شکل داده شود.  3به    تواندیمتعهد    ، د یکن یم  افتیکه "بله" در  یهنگام
  م یبه ت  ل یمی ا  فرستادن   مانند   ،ی عموم  صورتبه  "بله"   یا   و  ، بله مکتوب در مقابل دیگران 

 یا انتشار یک بیانیه عمومی. خود

از   ییهاداستانهستند.    یخصوص  یاز تعهدات شفاه  تریقومکتوب    یتعهدات عموم
فروش را پر    یفضا  ،شوندیم  دیناپد  یاتر   فضای  هفته بعد در  ک یکه    یکالم  یهابله
توافقنامه    یامضا   ،که پس از بله گفتن  د یکن  دایرا پ  یدار ینادر است که خر  اریبس  .کنندیم

 کند.  نشینیعقباز تعهد خود  یو اعالم علن 
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با شما    یجلسه بعد   رفتنیپذ  سادگیبه  تواندیم. تعهد  ستیقرارداد ن  یتعهد فقط امضا
 باشد.  یتوافق در مورد مرحله بعد  ای

 گیری   جه ی نت 
با    باید  کار را  نی. ادیکن  جادیا  رییاست که تغ   نیشما ا  فهیوظ  ،فروشنده  کی   عنوانبه
 . دی انجام ده  یرگذار یتأث

 :شوندیمبرنده  کنندیمرا باور  دارانی که خر یفروشندگان هنگام  ،فروش  انیدر پا

 کردن(   انداز طنین دارم" )   اج ی به آن احت  ز ی دارم و اکنون ن   از ین   ن ی "من به ا  ▪
 ( تمایز انتخاب است" )   ن ی بهتر   ، شنهادیفروشنده / شرکت / پ   ن ی "ا  ▪
 انجام خواهند داد " )اثبات(   اندگفته ه ک"آنها آنچه را   ▪
 (. اقدام )  کردن مطلوب اقدام   م ی از تصم  نان ی اطم  با و سپس  ▪

 ری اصل تأث 11

 
در  دارانیخر  یی راهنما یو از آنها برا   د یاموزیدر فروش است. آنها را ب   ریاصل تأث  11 نهایا

در فروش استفاده   شتریب  تیبه موفق  یابیو دست   شتری ب  معامالتبستن    ،حیصح  ریمس
 . دیکن

 منبع: 

RAIN Group 

ان: نویسندگ  

۲۴

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

یشاب ویشولتز و د کیما   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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