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 ؟ کنیم غلبه    فروش   مت ی ق   چگونه بر اعتراضات مربوط به 
 مقدمه 

. ایجاد ترس در شما شود  باعث  توسط مشتری چیزی نیست که  فروش  متیاعتراض به ق
 دهند می  ارائهاعتراضات مرتبط با قیمت فروش یا راه حلی که  به    دیدر واقع، فروشندگان با 

 مثبت نگاه کنند.   نکته کی  عنوانبه

 مثبت است:   فروش توسط مشتری از دو جنبه   مت ی ق  به   اعتراض 

است که    ذهنی پیدا کرده  یر یدرگ   ی در رابطه با محصول شماکاف   اندازهبه  ی مشتر  .1
راه حل   تر ارزان  هایگزینه  سایراز    ترگران  ،یا قیمت فروش محصولتان   بپرسد چرا 

 است. 
ق  یمشتر   یوقت .2 با  م  فروش محصول  متیبالقوه  در    کند، یمخالفت  واقع  حال در 

به  است    فرستادن سیگنالی  راهنما  تافروشنده  به    میتصم  یبرا   یمشتر   ییشروع 
که به آن خدمت    ی استسازمان  ی برا  این موضوع به معنای خلق ارزش   کند.  یر یگ
 . دی کنیم

آموزش فقط  به س  و   در فروش،  تبل  ا یاالت  وپاسخ دادن  مهم   شرکت  یاب یبازار  غاتیارائه 
نقش شما    در رابطه با فرایند فروش وجود دارد و آن  نیست. زیرا نقش مهم دیگری نیز

فروشنده به آنها   عنوانبهی است که شما  ارزش راه حلدرک    منظوربهبرای کمک به مشتریان  
کار را انجام   نیتا ا  سازدیوجود دارد که شما را قادر م  یند ی فراخوشبختانه،    .دهیدمیارائه  
 .شودیم آغاز هیبا دو مرحله اولاین فرایند  .دیده
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 محصول توسط مشتری   و قیمت فروش   ارزش راه حل  درک   ی دو مرحله برا

 شرکت در فرایند اکتشاف : ۱مرحله  

  ، انجام شد  (Gong)  شرکت گونگ  تماس فروش  هزار  500از    شیب  یرو   که  یا مطالعهدر  
راه حل   فروش و   متیق  بحث در مورد   که  وقتی  ،که افراد با عملکرد باال   افت یشرکت در  این
  تر موفق، سه برابر رساندندیمبه پایان  یاقهیدق  40 حدودا   در بازه زمانی را با مشتری خود

 است که افراد با عملکرد باال قبل از صحبت   یبدان معن  نی. اکنندمیاز سایر فروشندگان عمل  
 .دهندمی گوش  کردن با مشتری بالقوه به آنها

مانند او فکر   د،یقرار ده  ت یرا در اولو  یاست که مشتر   یمعن   ن یبه ا  مشتری محورفروش  
برو   او  یهاکفشبا    ،کنید  بفهم  دیراه  او   ایدن  که  د یو  نگاه  نظر    در  به    . رسدیمچگونه 
 . دیدرک کن  دقیق و شفاف صورتبه راش فرد و کسب و کار خواهیدمیشما  گری دعبارتبه

 نکه ی کار با نشان دادن ا  نی. اکندمی  نییرا تع  و نفوذ  ریتاث  میزان  شما با مشتری،  رابطهنوع  
  یبرا  قصد داریدو    دیاشدهقائل    تیآنها اهم   تی شناخت وضع  یبرا  یکاف   اندازهبهو  واقعا   

حل  افتنی آنها    بهینه  راه  بنابرا میشروع    ،دی کن  صحبتبا  پشت   نیشود؛  در  آنچه  درک 
 . شودمی محسوب ندی فرا کی از  یوجود دارد بخش  فروش متیق  نسبت به اعتراض

 اند قائل ارزش   مشتریان برایش : درک آنچه 2مرحله  

مشتریان  خود را بدون درک آنچه    یا قیمت فروش محصول  ارزش راه حل  دیتوانینمشما  
شما باید برای درک این ارزش ها   ،نی؛ بنابرانمایید   نییتع   ،کنند میتلقی  ارزش    عنوانبه
 تالش کرده و در مورد آنها جستجو کرده و اطالعات جمع آوری کنید.  قا  یعم

 برای درک درست مشتریان باید دو کار را انجام دهید: 

 دارند و چرا؟  ازین یز ی، به چه چخواهندمیآنها واقعا  چه  .1
 ؟موثر است شانیهاخواستهبه  آنها دنینرس ای دنیرس بر چیزهاییچه  .2
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  جاد ی، ادادن به سواالت باال بدون پاسخ    خواسته های مختص به خود را دارد و   یهر کس
 است.  رممکنیغ یا توجیه قیمت فروش باالتر ترگرانراه حل  کیارزش حول 

ارزش راه حل   به  کامال    دی با  ، فروش  متیق   نسبت به  انمشتری  به اعتراض  یدگی قبل از رس
راه   ی برا  دیبا   یمشتر   ک یکه چرا    دی مشخص کن  ستیبا یمهمچنین  .  واقف باشیدخود  

کار را   نیا  دیبه همان اندازه مهم است که چرا نبا  با  یبپردازد و تقر  یشتر یب   قیمت  حل شما
 . انجام دهد

 مثال: 

بر   را  یآموزش  دادیرو   کی   مدیریت  مشاور فروش که  کی بزنم.    یشما مثال  یبرا   دیبگذار
  دا ی پ  نهیدو گز  او   .کردیم آن رویداد آموزشی پیدا    یبرگزار   ی برایمحل  دی با  ،عهده داشت

تر گران  اریمرکز کنفرانس بزرگ و بس  کی  یگر یو د  سالنی کوچک و ارزان  ی از آنهاکیکرد.  
 شده بود. یطراح یشرکت یدادها یرو  ی بود که برا 

: د یمرکز کنفرانس پرس  ندهی بود، از نما  یمبتد  یآموزش  ی دادهایرو   یزبانیکه در م  داریخر
 ؟«از آن سالن کوچک است  تردو برابر گرانقیمت شما »چرا 

را که مرکز کنفرانس ارائه    مزایاییکرد و فقط    د یترد  ار لکنت شد و چدمرکز کنفرانس    ندهینما
درک  را    قیمت فروش محصول  و توجیه  ارائه شده  حل  راه  ارزش  داری ، تکرار کرد. خردادیم

 را رزرو کرد. همان سالن کوچک در نتیجهو  نکرد

 : اشتباه بزرگ 

، امکانات  نداشت  یکاف   پهنای باند  یفا   یوا در سالن ارزان تری که مشاور فروش رزرو کرد بود  
 ه یقابل خوردن بود، و تهو  یسختبهوجود نداشت، غذا    IT  یبانیوجود نداشت، پشت  یرفاه

افتاد. خر کار  از  اواسط جلسه  بالفاصله متوجه شد که چرا مرکز کنفرانس   داریمطبوع در 
مرکز کنفرانس   ندهینما  مشاور فروش چون ارزش راه حل. اما  کندمی  افت یدر  یشتر ی ب  نهیهز
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 او   زیادی را بهبرگزاری رویداد آموزشی هزینه بسیار    تینها  رده بود  نکرد  درست درک  را
 .تحمیل کرد 

برای آنها فراهم   دیتوانیم   و شما  دارند  ازین  به آن  از آنچه که  یقیدق  ریاگر به مردم تصو
بد، نور    کی: قهوه بد، آکوسترندیگیم تصمیمات اشتباهی    آنها  تیدر نها  د،یارائه نده  ،کنید 
 یز ی به چه چ  مشتریان  د ی تا بفهم  دی است که وقت بگذار  بزرگ  خدمت   ک ی  نیا  ن ی؛ بنابرابد
  نه یهز  دهیدمیخدماتی که ارائه    ی برا   دیکه چرا با  دیده  حیبه آنها توض  دارند، سپس  ازین

 بپردازند.  )قیمت فروش( بیشتری

 فروش   مت یق   مربوط به   به اعتراضات  ی دگ یرس 

به   یدگیرس  ی برا  یدیکل  یا مولفه  سه جزء   ،دو مرحله باال را به اتمام رساندیدکه    یهنگام
 وجود دارد. متیقمرتبط با اعتراضات 

 اعتراض دارند.  فروش   مت ی چرا آنها به ق  نکه ی ا  ن یی تع   -   1مولفه  

 . دانید میآن را  لیکه دل  دیاعتراض دارد، تصور نکن  متیبه ق یاگر کس

 وجود دارد:    برای این اعتراضات متداول  ل ی چهار دل   معموال  

 کنند  چانه زنیکه   هگفته شدبه آنها  ▪
 آنها فقط دوست دارند مذاکره کنند  ▪
 د  نبفروش  محصول را به خودشانابتدا  دیآنها با ▪
 کنند نمیدرک را  محصولارزش  ▪

 توضیحات بیشتر 

الزم است این    کندمیفکر    »چون   پرسدیم  فروش سوالی  متیدر مورد ق  یاگر کس .1
من    ی: »برا ید، بپرسیدرا به نفع خود برگردان  طیشرا  برای اینکه  «،کار را انجام دهد

  ، شودمیختم شما   ازیمورد ن ج یکه به نتا  میشما دار  یبرا یما راه حل دهید: حیتوض

4

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  د ی متوجه خواه  . در این صورتد؟«یبپرداز  یکمتر   نهیآن هز  یبرا   خواهیدمیچرا  
 ف ی ضع  ی، تالشآنها اعتراض  در واقع   . کنندمیدرک  را   راه حل شما   شد که آنها ارزش

هز  یبرا استبود  نهیکاهش  بنابراه  پافشاری  محکم    ،نی؛  قیمت محصولتان  روی 
   .کنید

  د یدهیرا که ارائه م  راه حلی. ارزش  دیبرد/باخت دارند نترس  تی که ذهن  یاز افراد  .2
 یا   شما  یکه برا  امتیازاتی  -  دیبده  اتی نیزازیامت  به آنها  حالنیدرع  اما  د،ی کن  تیتقو
  کنند میآنها احساس    بیترتنیابه.  ندارد  یانهیهز  چیه  ایدارد    یکم  اریبس  نهیهز
مع   که کساندشدهبرنده    ملهادر  از  نترس  ی.  کند  مذاکره  دارد  دوست  فقط  .  دیکه 

: ه استمؤثر گفت  مردمانعادت    7در کتاب خود با عنوان    یو کا  استفان  که  طورهمان
 «. بی معامله معامله ای»برنده/برنده 

  ست، ین   یینها  رندهیگ  میاما تصم  ،درک کرده استرا    شما  راه حل  ارزش  خریدار  اگر .3
تصمیم  که قدرت    یبا شخص  مذاکره مستقیم  یبرا  او   کنار گذاشتن  وسوسهدر برابر  
مذاکره کننده اولیه که در واقع نقش    به  فروش  ی. ابتدا رودیدارد، مقاومت کن   گیری

  جاد ی ا  منظوربهو سپس    دیکن   برقرار  خوب با او  رابطه  کی   .دیتمرکز کن   ارزیاب را دارد،
فرد    کهییازآنجاد.  یکن  یهمکار   گریکدیبا    اصلی  رنده یگ  میتصم  برای  بیشتر  ارزش
به تصمیم گیرنده   حلتانراهفروش    یبرا  یکمتر   ییشما توانا  تی بدون حما  ارزیاب
که چرا   این ذهنیت را در خود و طرف مقابلتان ایجاد کنیدخواهد داشت،    اصلی

 . دیبا هم کار کن دیبا
  دیکن  یرا کم    راه حل خود  ، ارزشکنند نمیرا درک    راه حل شما   اگر آنها واقعا  ارزش .4

که در مولفه دوم  که    طورهمانو سپس،    آمار و ارقام بیان کنید(  صورتبه)راه حل را  
 ت یتقو   ،از یامت  ک ی   دادن  را با  خود  راه حلارزش  ،  ه شدداد  ح ی باال توض  در قسمت

طرف : ابتدا  دی پاسخ عجله نکن  ی گرفتناما برا   دانید،می. اکنون هدف خود را  دیکن
 . رای خودش توجیه کندمقابلتان باید پاسخی را که قرار است به شما بدهد، ب

 آنها   دگاه ی د  د ایی و ت  ان یب   -  2مؤلفه  
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و متوجه    دیدی را شن  مطرح کردند  آنهافروشی که    متی ق  مربوط به  یکه مخالفت ها   یزمان
 ی مشخص   یها پاسخ  نادیده نگیرید و در دادنآن را    وجهچیه به  دلیل این اعتراضات شدید

  د ی آنها احترام بگذار  دگاهی. به ددی عجله نکن،  آنهاست   تی از وضع  قی دق  ی که مستلزم آگاه
درک درستی از اعتراضات    که   دیمطمئن شو  تا  دی کن  دوباره بیان  د یادهیشن   از آنها  و آنچه را که
   .آنها دارید

دو نمونه    نجا ی. در ا د یکن   دیی و تأ   ان ی ب   گویندمی و آنچه را که    کرده و تامل کنید   مکثاندکی  
 : ذکر شده است در ارتباط با این موضوع 

  بررسی   را   ما  بیرق  شرایطاست که شما    نیا  امشدهو متوجه    امدهیشن که من    یز یچ" ▪
م  دیاکرده نظر  به  مزا  رسدیو  آنها  م  یمشابه   یای که  ارائه  اما    دهند، یرا 
ما  راه هز  Xحل/خدمات  با  نهیدالر  چرا  پس  برا  X  دیدارد.  حل   یدالر  راه  همان 

.  کنید می  ل یبه سمت خود متما  ان راآن  هاحرفبا گفتن این    ادی ز  احتمال به  د؟ی بپرداز
 ".قا  یدق: "گویندمیو  شوندمیدرک که  کنندمیاحساس  در واقع آنها 

  د یاجازه ده  نینباشد، بنابرا  و شفاف   در نگاه اول واضح  این موضوع  "ممکن است ▪
باشد. سپس شما    یمنطق  شتر ی ب  هزینه  دهم که چرا ممکن است پرداخت  حیتوض
 نی. با گرفتن ا"یا نه   میروند را ادامه ده  نیا  دیبا   ای که آ  دیر یبگ  میتصم  توانیدمی

احتمال پذیرش قیمت  ،  مشتریان  دگاهیبه د  دنی و اعتبار بخش  یرتهاجمیغ  موضع 
 یک   عنوان بهشما    با انجام این کار  .دهیدمیفروش خود را از طرف آنان افزایش  

. رندیرا بگ   شانمیتصم  نیبهتر  تا  کنیدمیبه آنها کمک  و    دیشویم  مذاکرهوارد    کیشر
به وجود آمده    برایشان  که  یالوپاسخ س  دنیشن   یبرا   تیموقع  نیسپس آنها در بهتر

 بپردازم؟"  یشتر ی ب  هزینه دی هستند: "چرا با بود،

 دی شکاف ارزش را پر کن  -   3مؤلفه 

 . انجام دهید  ارزش راه حلتانو    آنچه آنها نیاز دارند  ساختن یک پل میان  قیرا از طر  کار  نیا
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  ی . بر بازده مالدهد میارائه    ،خواهند میآنچه را که آنها    ،راه حل شما  چگونه   که   دی نشان ده 
 تی فیک  افزایش  )مانند  ی( و منافع عاطف "ROI"  هی بازگشت سرما  شی افزا  ا ی  نهی)کاهش هز 

  امیپ   نیکه ا  تعریف کنید  یداستان  حتما  .  دی( تمرکز کنسک یکاهش ر  و   سهولت کار  ،یزندگ
اساس بر  آنها  مشابه  انیمشتر  تجربیات  را  کند.    به  را   احساسات   هاداستانمنتقل 

 باشند.  ی پر کردن شکاف ارزش ی راه برا نیو موثرتر نی ترساده توانندمیو  زندیانگیبرم

 کردن قیمت فروش   مطرح آمادگی قبل از 

عملکرد   و دارای  حرفه ای  افرادپیامی را که قرار است به آنها تحویل دهید از قبل آماده کنید.  
ارائه ق از  انجام این کار  کنند، میمکث    ،فروش  متیباال پس  به    اعتماد   دهندهنشان  زیرا 

 کردن  منمن  و   ه چینیبدون مقدم   در ضمن این کار را باید  است.  آنانبسیار باالی    نفس 
  را با   متیباور دارند. ق   ،د ی: مردم به آنچه شما باور دارد یداشته باش   اد یبه    .انجام دهید

 و سپس  پیشنهاد کنید  ، بگویید به طرف مقبلتان توانیدمیی که  کلمات  استفاده از حداقل
نتیجه چنین برخوردی این است  باور خواهند کرد.    امردم شما ر  در این صورت  دی مکث کن

 یراه حل خود را طور   مت ی . قنمایندپرداخت    یشتر یب  که هزینه  کنندمیتمایل پیدا    آنها  که
 یز ی همان چ  نی: اقصد پاسخ دادن به سوال " االن ساعت چند است" را داریدکه    دیکن  انیب

 . مطمئن باشند توانندمی زیو آنها ن  د،یاست که هست. شما مطمئن هست

 نتیجه گیری

. آگاه بوده و به آن اطمینان کامل داشته باشید  کامال  ،  دهدمیکه راه حل شما ارائه    یارزش  از
در اختیار   یمشتر   ی کهگر ی د  هایگزینهبا    قیمت فروش پیشنهادی شما  که چگونه  دیدرک کن
قدرت    فروش،  متیق  مرتبط با   اعتراضات  ، دیمراحل را دنبال کن   نیا  اگر   در تضاد است.  دارد

 شما نیز  ،کنند پرداخت    یشتر ی ب  هزینه  شوندمیحاضر    انی. مشتردهندمیخود را از دست  
خر  دیخواه   افتی در  یشتر یب   ونیسیکم وقت  اتالف  از  و    ، مت یقبه خاطر  صرفا     داریکرد 

 کرد.  دیخواه جلوگیری

 منبع: 
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

sellingpower.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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