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 چگونه خوب صحبت کنیم؟

 یافتن موقعیت مناسب برای صحبت
العاده بامزه در  دانستند. بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنم؛ ممکن است که ما یک لطفه فوق جمع این بود که افراد معموالً موقعیت شناسی خوبی نداشتند؛ یعنی زمان مناسب برای صحبت کردن را نمی موضوع اول در صحبت کردن در

ای و پرانرژی را داشته و یک سخنرانی  رود و سخنران قبلی یک سخنرانی حرفه یا مثالً در یک سخنرانی که شرایط واقعاً خیلی خوب پیش میبه این موضوع صحبت بکنیم  ذهنمان باشد، اما آیا درست است که در یک جلسه ختم راجع

 های بسیار شدید و زیر سوال بردن همه چیز؟ انگیزشی را داشته، حاال آیا مناسب است که ما شروع کنیم به انتقاد

یا این که نه! ما باید زمان دیگری را انتخاب کنیم  شکست خواهد بود. خب پس بسیار مهم است که موقعیت را خوب بسنجیم و قبل از هر صحبتی بررسی کنیم ببینیم آیا بهترین زمان همین زمان هستمطمئناً این سخنرانی محکوم به 

 برای این صحبت؟

 

 نفس دهید نفس داشته باشید و به دیگران هم اعتمادبه اعتمادبه

دهد به خودتان مسلط هستید و  ه با شما در میان گذاشته تشکر کنید. این واکنش نشان میسی به شما انتقاد کرد، نظراتش را در کمال آرامش بشنوید و حتی اگر نظراتش را قبول ندارید، خیلی مؤدبانه از اینکه دیدگاهش را صادقانهر وقت ک

 .ی اجرا درآورید ی کافی، عاقل هستید که بازخوردهای کاربردی را به مرحله دهد به اندازه عالوه، این طرز برخورد نشان می استقبال خواهید کرد. بهاز هر بازخوردی که شاید به بهبود عملکردتان بینجامد، 

یا مثال « دی. خیلی داری کارت رو خوب انجام می»تان را تقویت کنید. مثال بگویید:  ی همکاران یهشان به باد انتقاد نگیرید. در عوض، با تعریف و تمجیدهای سازنده بکوشید تا روح همچنین یادتان باشد دیگران را به دلیل نقاط ضعف

 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  م باید به گونهکنی وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می که میاما موضوع بعدی 

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می یداد را تعریف میگیرید و یک داستان یا یک رو فرض کنید در یک جمع قرار می

 .دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم شود و به همین و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 روش برای پیش بینی نتیجه سرمایه گذاری شما 4

 

. ببینم را دور مایل یک رد توانم می من .بودم کار به مشغول ای مشاوره شرکت یک با گذشته هفته در من
 برای ما که را چیزی گذار سرمایه و بود ضعیف نظرش مورد مخاطبان برای ارزش گزاره بود، اهمیت با ما سخنرانی

 می ما" کرد، مربیگری کرد، خفه را ما نهایت در گذاران سرمایه. نکرد خرید رسانید می فروش به دقیقه یک
 ".درآورید خود کمربند تحت را خود مشتری اینکه از پس گردیم بر عقب به را شما که خواهیم

 

 چه کسی به جلسه نشان می دهد؟ 1.

 رسید چه کسی در جلسه شما نشسته استدقیقا بپ
درمورد کسانی که با آنها مالقات دارید )از جمله معامالتی که در گذشته انجام شده و شباهت بین این معامالت 

 )و مفهوم خود
 .ارائه روشنی از چگونگی سرمایه گذاری در شرکت خود می تواند پیروزی بعدی آنها باشد

م را در انتهای ارائه و بحث خود ارائه ندهید، از یکی بخواهید. اگر آنها حتی اقدام شما : اگر متصدی جلسه دو
 .پس از یک درخواست درخواست خود را ارائه دهند، وقت آن رسیده است که آنها را در تاریخ دوم قرار ندهند

 

 ؟سرمایه گذار به سرعت از عرشه خود دور میشودچگونه 

ده ام که نمی خواهند ارائه کنسروی کنند. بیش از حد بسیاری از بنیانگذاران من با بنیانگذاران متعددی کار کر 
به من گفته اند زمان و زمان دوباره: "من بسیار طبیعی تر زمانی که من آن را بال، آن است که من پاسخ می 

کاف اما دهند" نه، شما نیستند. "شما ممکن است فکر می کنم که شما معتبر صدا هنگامی که صحبت کردن از 
اغلب نه، بنیانگذاران به عنوان بدبو و غیر حرفه ای می آیند زمانی که ارائه خود را به طور کامل از قبل از قبل 

 .فکر نمی شود

تیم های سرمایه گذاری کل کسب و کار خود را در سراسر معامالت مبادله درست مانند شما، بنابراین شما باید 
این تضمین می کند که شما اقالم مورد نیاز خود را برای ارزیابی کسب و   .رائه دهدآنها را احترام به ارائه آماده ا

کار خود به طور مناسب پوشش خواهید داد و شما نمی توانید به صورت غیر خطی برای شما یا سرمایه گذار 
 .بیفزایید

گر شما آن را از طریق ارائه اما، باید اعتراف کنم که وقتی سرمایه گذاران من را ترک می کنند، دوست دارم . ا
 کلی خود بدون دستکاری حداقل یک بار یا دو بار، این نشانه ای است که سرمایه گذار در هیچ یک از اقالم خاص 
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در ارائه خود را چسبیده است. اگر شما خود را از عرشه خود بیرون کشیده و نیاز دارید تا دوباره و دوباره تمرکز 
 .قوی است که آنها عالقه مند هستند کنید، این واقعا یک نشانه

به سرمایه گذار اجازه دهید هر وقت که در طول ساعت خود با آنها مواجه می شود، شما را با آنها درمیان 
بگذارد، اما مطمئن شوید که اسالیدهای کلیدی در عرشه خود را می بینید که می تواند به شما در برقراری 

 .اجازه دهد ارتباط با شرکای خود پس از جلسه

 .عمل شما: به طور کامل آماده شوید و سپس آماده باشید تا هدایت شود

 

 چه کسی مراحل بعدی را پیشنهاد می دهد؟.4

من همیشه اعتقاد داشتم که جمع آوری کمک های مالی بسیار شبیه به دوستیابی است. درست همانطور که 
نه جلو در انتظار بوسه ای هستید که در راه خود به یک می توانید بگویید که شما با کلید های خود در آستا

   .تاریخ دوم قرار دارید، از سرمایه گذار خود شبیه کالمی و غیر کالمی خواهید بود

زبان بدن خود را در طول ارائه خود تماشا کنید. آیا آنها تکیه داده و یا در حال پریدن در عرشه چاپ شده خود 
ود جلب کرده اند؟ آیا آنها به طور فعال در مکالمه و یا چک کردن تلفن های خود را؟ هستند، توجه کمتری را به خ

اگر سرمایه گذار شما بی حوصله باشد، دشوار است که آنها را عقب بیاورید، اما اگر عالقه مند باشند، به شما 
 .سیگنال های واضح را می دهند

اول، سرمایه گذاران بالقوه خود را بخوانید. اگر آنها  پایان دادن به جلسه به درستی کلید در این محیط است.
عالقه مند نباشند، اگر پیشینه ای برای بحث و گفتگو در حال انجام وجود داشته باشد، از آنها بخواهید جلو 
بروید. اگر آنها به شما بگویند دوست دارند شما را پس از تکمیل نقاط قوت معنی داری ببینند، لبخند بزنید، از 

ها بخاطر مشاوره تشکر کنید، از آنها بپرسید که آیا آنها مایل به پیشنهاد سرمایه گذاران دیگری هستند که آن
شما نیز باید آنها را مطرح کنید و سپس آنها را به ایمیل روزانه سرمایه گذار خود اضافه کنید فهرست آنها 

 .مودبانه شما را می چیند

 .اد کنند، شما در راه سرمایه گذاری هستیداما اگر آنها گام های بعدی را پیشنه

 .اقدام شما: تاریخ دیگری را ایجاد کنید یا یک خروجی بی نظیر ایجاد کنید
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 .شان را به کار ببندند دیگران با شنیدن این قبیل تأکیدات مثبت ترغیب خواهند شد که نهایت تالش« تونی انجامش بدی. دونم که می می»

 خودتان باشید
گویم  کنم، می نقش بازی کنیم و یا کاری بکنیم که خودمان نباشیم. من یک موضوع خیلی ساده را همیشه بیان می  انجام بدهیم، این است که باید خودمان باشیم، اصالً قرار نیست که صحبت کردن در جمع و سومین کاری که ما باید در

نه! باید کامالً واقعی باشد و حس بکند که دوستش است که مثل همیشه در حال صحبت « کند؟؟! اِ این چرا اینقدر متفاوت صحبت می»ای باشد که اگر یک دوست صمیمی ما را ببیند نگوید که:  م باید به گونهکنی وقتی ما در جمع صحبت می

 .و موضوع فقط کمی رسمی است –است 

 اطالعات زیادی داشته باشید
خواهیم صحبت بکنیم اوالً اطالعات بسیار زیادی داشته باشیم؛ یعنی تا حد ممکن اطالعات داشته باشیم و دوم این که اطالعات ما واقعاً  خواهم در مورد آن صحبت بکنم این است که راجع به هر موضوعی که می که میاما موضوع بعدی 

 .موثق باشد

اند  ها آن را نقض کرده گوید که نه! این خبر که یک شایعه بود و همه خبرگزاری شود و می کنید! بعد یک نفر در جمع بلد می کنید یا یک خبر را بازگو می یداد را تعریف میگیرید و یک داستان یا یک رو فرض کنید در یک جمع قرار می

 .دلیل است که ما باید اطالعات واقعاً کاملی داشته باشیم شود و به همین و یا این داستانی که گفتی یک شایعه بود و صّحت ندارد آن موقع است که حال ما واقعاً بد می
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 چگونه سرمایه گذار شما را به شبکه خود معرفی می کند؟.4

به خواندن  همانند بسیاری از تاریخ های اول، بنیانگذاران می توانند بی دلیل باشند و یا نمی توانند یا مایل
نیستند. اگر هنوز کامال به اطالع شما نرسیده اید که چطور می توانید جلسه را در  VC نشانه های مورد عالقه از

زمانی که جلسه را به پایان رسانده اید )حدس من این است که شما هنوز هم تک هستی(، پس یک سوال می 
 .تواند در کنار هم قرار دادن معامله برای شما باشد

 .ز آنها بخواهید تا شما را به شبکه خود معرفی کنندا

اطمینان حاصل کنید که شما می دانید که سرمایه گذاران که در معامالت قبلی با آنها سرمایه گذاری کرده اند و 
از دو یا سه سرمایه گذار خاص درخواست می کنند. مهم است که یک نام شریک را بخواهید، پس مطمئن شوید 

د را پیش از جلسه انجام دهید. اگر سرمایه گذاران از آنچه شما در فروش می فروشند، مشتاق که تحقیق خو
هستند که شما را به همتایان خود معرفی کنند، به آنها اجازه می دهد اعتبار کسب و کار خود را به شرکت و 

   .چک کنندتهیه پشتیبان خود و سرمایه گذاری مشترک اختصاص دهید، اگر آنها مجبور به امضا 

با این حال، اگر آنها در معامله شما عالقه مند نیستند، آنها ارتباطات خود را بسیار نزدیک به جلیقه نگه می 
دارند؛ آنها نمی خواهند که معامله ای را از دست بدهند و اعتبار خود را در روند صدمه ببینند. اگر بدون مقدمه 

 .ای راه بیفتید، بدون سرمایه گذاری راه می یابید

شما: مؤمن و متواضع باشید، اما بهترین کار را برای دریافت مقدمه ای برای سایر سرمایه گذاران احتمالی  عمل
 .انجام دهید

 .اگر زمینه سرمایه گذاری نتواند، برنامه خود را به هر حال اجرا کنید
ر دادم. بهترین راه در نهایت، من به شما مشاوره ای را پیشنهاد می کنم که هفته گذشته به دوستان بنیانگذا

برای جذب منافع سرمایه گذار، اجرای آن است. برو این گره ها را مالقات کن پیدا کردن اولین مشتری یک 
سرمایه گذار دیگر را ببند عرشه خود را آماده کنید و سپس کمی بیشتر آماده کنید. در آن سخت کار کنید و 

 .اید را حفظ کنیدمودبانه افرادی را که در حلقه خود مالقات کرده 

هنگامی که شما توسط سرمایه گذاران دیگر جستجو می کنید، احتماال افرادی که قبال شما را رد کرده اند، به 
 .دنبال آن هستند

 

http://persianv.com/ravan/255825.php

