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 اصول و تکنیک های بازاریابی و فروشموزش آ

 

 فروش کلید مهمترین ارجاع، 

 زا بعد و باشید خریده را محصولی که است شده حاال تا. است فروش کلید مهمترین ارجاع،

 باشد دهافتا برایتان اتفاق این بار یک فقط است کافی رفته؟ سرتان کالهی چه بفهمید خرید،

 -نمشتریا همه برای اتفاق این. کنید شک فروشنده به خرید، موقع همیشه بعد، به آن از تا

 ردیگ جای هر در چه و ایران در چه شکاکند، همیشه آنها بنابراین و افتاده -بار یک کم دست

 حوهن بنابراین،. برود بین از او شک و ترس این تا بدهید اطمینان مشتری به باید شما. دنیا

 .کند می پیدا اهمیت پوشیدنتان لباس طرز و شما کردن صحبت

 قضاوت مالک واقع، در که هایی ویژگی سایر طور همین و شود می مهم بودنتان قول خوش

 هرانت رستورانهای از یکی به سفر این در. شماست صداقت میزان و شخصیت درباره مشتری

 نجاای که گفتند من به و کردم سوال رستوران آن درباره. است شلوغ حسابی دیدم و رفتم

 یعنی این. کنند می معرفی آشنایانشان و دوستان به را آن همه و است طور همین همیشه

 عدیب مشتری برای بگذارید، انرژی و وقت خوب اولتان مشتری برای اگر شما. درست عملکرد

 بگذارید انرژی قبلی، مشتری دهم یک است کافی است، ارجاعی مشتری یک که

 

 مشتری های مخالفت به پاسخگویی 

 چه هر. است فروش بحث در موثر مهارت یک مشتری، های مخالفت به پاسخگویی قدرت

 ؤالس این چون بدهید، جواب او به بیشتری عالقه با باید کند، سؤال شما از بیشتر مشتری

 ندارید حق گویی پاسخ موقع. آمده خوشش شما محصول از مشتری که است آن نشانه

 باید ید،ا باخته کشیدید، کنار بحث از را خودتان شما و کرد سوال مشتری اگر. شوید عصبانی

 دارکت مناسبی جواب کدام، هر برای و کنید بینی پیش را مشتریانتان های سوال پیشاپیش

 (فروشندگی شریف شغل برای ساده های راه باترا،. )ببینید
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 ارتباطی روش -۴ 

 

 اینکه. دهید می اهمیت او به شما کند احساس اینکه مگر کند، نمی خرید شما از مشتری

 باید ،مشتری با شما صحبت. است مهم بسیار کند، امنیت احساس شما با صحبت در مشتری

 .ببرد بین از را او شک و ترس

 

 اعثب ارتباط این چون نکنید، قطع ها مشتری از کدام هیچ با را فروشتان از بعد ارتباط پس

 ارتباط یک شروع صرفاً فروش موفق، فروشنده یک برای. شود می  بعدی مشتریان ارجاع

 رکزتم رابطه روی پس. است مهم ارتباط نیستند، مهم محصوالت. ارتباط یک پایان نه است،

 .کنید

 

 (رسد؟ می قطعیت به فروش کی) فروش سازی نهایی های تکنیک

 

 ده،ش خریدن آماده مشتری وقتی یعنی است، فروش مهم و پایانی بخش فروش، سازی نهایی

 …و کنم می فکر و روم می حاال خوب، بسیار بگوید او که بکشد جایی به کار بگذارید نباید

 حظه،ل آن در شما عملکرد. برسد تصمیم به لحظه همان در مشتری که کنید رفتار طوری باید

 ماش برای را آنها از برخی که دارد بسیاری های تکنیک فروش، سازی نهایی. است مهم بسیار

 .گویم می
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 دعوت تکنیک -۱

 «:است خرید به مشتری کردن دعوت فروش، سازی نهایی برای تکنیک ترین ساده

 

 میمتص لبه روی خرید، برای مشتریان اغلب »کنی؟ نمی امتحانش چرا آمده، خوشت این از اگر

 که را بدی های تجربه گیرند، می تصمیم خرید برای دارند که حالی همان در. هستند گیری

 …دانم نمی ندارم، نیازی نه، گویند می  وقت آن. آورند می یاد به دارند، شان قبلی خرید از

 .کند نمی ترک کند، دعوت مشتری از اینکه بدون را فروشی هیچ خوب، فروشنده اما

 

 جایگزینی تکنیک -۲

 

 را کدام که است مردد و دارد انتخاب برای گزینه یک از بیشتر مشتری، که صورتی در

 آید می خوشمان همگی ها آدم ما داری؟ دوست را کدامش بپرسید مشتری از باید بردارد،

 ابانتخ برای گزینه یک فقط اگر اما. باشیم داشته انتخاب برای خوب گزینه چند اینکه از

 نقد چقدر دهیم، می تخفیف ما است؟ گران:کنید ایجاد جدید های گزینه باید دارد، وجود

 !بندیم می  قسط دارید؟

 

 مراقبت تکنیک -۳

 مراقب شما کند، می اشتباه انتخابش در دارد هم اگر که کند احساس را این باید مشتری

 ریمشت برای خوبی و خوشایند بسیار حس حس، این. گذارید نمی تنها را او و هستید اوضاع

 خودتان به کنید، استفاده تکنیک این از توانید می چطور فروشتان نوع در اینکه. است

 اگر که است همین. دارند تردید هم خرید لحظات آخرین در حتی ،مشتریان. دارد بستگی

 چیز همه مراقب شما و ندارد وجود نگرانی برای دلیلی هیچ که بدهید اطمینان آنها به شما

 .شوند می نزدیک خرید سمت به بزرگ قدم یک و شود می راحت خیالشان هستید،
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 ثانویه تکنیک -۴

 نه کنید، تمرکز ماشین خرید در ثانویه بحث یک روی است، ماشین خریدار شما مشتری اگر

 یک رنگ، دارید؟ دوست را رنگ این است، چطور رنگش بگویید مثالً. خرید اصلی بحث روی

 سمت به را فروش سوال، این با شما اما است، ماشین خود قضیه، اصل. است ثانویه عامل

 .برید می شدن نهایی

 

 تند زاویه تکنیک -۵

 

 هزینه این: گوید می مشتری مثالً. بروید پیش ها مخالفت براساس باید شما تکنیک، این در

 رید؟بردا را همین توانید می کنیم، قسطی اگر: گویید می پاسخ در شما است، باال خیلی اش

 انبرایت غروب تا بتوانم اگر خوب،: گویید می شما دارم، احتیاج فردا را این من آخر: گوید می

 .بندید می را راه زاویه، همان از شما کرد، مخالفت مشتری تا یعنی چطور؟ کنم، اش آماده

 

 اجازه تکنیک -۵

 

 دبای بلکه. نکنید مجبور را مشتری پس. شود گرفته اجازه ما از که داریم دوست ها آدم ما

 این یدده می اجازه: بگویید مثالً. بگیرد قرار انتخاب شرایط در که کنید صحبت او با نحوی به

 انچزس و هیمن.   )برسد خیر یا آری نتیجه به تا کند می گیری تصمیم هم او بشود؟ انجام کار

 (فروش تاکتیک
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 دوم فردی، فروش موارد تعداد افزایش اول: داریم رو پیش راه سه فروش افزایش برای

 .مشتری هر به فروش دفعات تعداد افزایش سوم، و مشتری هر به فروش حجم افزایش

 :داشت بخش ۴قدیمی فروش مدل

 

 ولپ چقدر شما)مشتری به دادن صالحیت دوم ،(مشتری گرفتن تحویل)صمیمیت ابراز اول

 چهارم، و( کاال معرفی)مشتری برای سخنرانی سوم ،(کنید هزینه خواهید می چقدر یا دارید

 (!مشتری بخر، را کاال)فروش سازی نهایی

 

 بگذارید را خود وقت از درصد ۴۴شود می توصیه. است شده برعکس فروش جدید مدل اما

 مشتری نیازهای شناسایی به را وقت از درصد ۰۴ مشتری، اعتماد جلب و صمیمیت ابراز برای

 درصد ۰۴ ،(کنید گوش مشتری حرفهای به دقت با خیلی باید منظور این برای)دهید اختصاص

 می برطرف را مشتری نیاز چگونه کاال این دهید نشان تا کاال معرفی برای بگذارید را وقت از

 .فروش سازی نهایی به بدهید اختصاص هم را آخر درصد ۰۴و کند

 و کنید مکث اگر. نگویید هم کلمه یک زند می حرف او وقتی نکنید، قطع را مشتری صحبت

 کند می تعبیر گونه این مشتری بپرسید، مرتبط های سوال و کنید گوش حرفهایش به توجه با

 »چیست؟ منظورتان: « مثل مالیمی سوال. کنید سوال خوب. است قائل ارزش من برای او که

 (ریسیت برایان فروش روانشناسی.   )عالقمندید او نیاز درک به شما فهماندکه می مشتری به
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 حرفه فروشنده یک نشانه اما شود، می فراموش اغلب که است ساده قدر آن موضوع این

 هایی آن فروشندگان بهترین است جلسه هر از قبل جزییات تمام مرور و کامل آمادگی ای،

 قبل را، محصول به مربوط جزییات و بگویند است قرار که را مطالبی مرتب طور به که هستند

 .کنند می تکرار خود پیش و کرده بررسی و مرور مشتری، با جلسه هر از

 های مالقات ترین مهم از یکی امروز است قرار و هستید فروشنده یک شما کنید تصور

 برای شما نظر به باشید، داشته عمده فروش یک نشاندن ثمر به برای را خود کاری دوران

 زا مواردی پرسش این به شما پاسخ شاید است؟ الزم چیزهایی چه مالقات این در موفقیت

 :قبیل

 .…و سرجلسه موقع به حضور رسمی، و شیک لباس پوشیدن مناسب، رفتار

 

 :که این آن و دارد وجود جا این در مهم نکته یک اما

 ارندد کافی تمرینات رویارویی این برای مشتری، با مالقاتی هر از قبل موفق، فروشندگان»

 « .کنند می آماده کامال را خودشان حیث این از و

 کارشان وقف را خودشان و کرده کسب را ها آمادگی ترین کامل که افرادی ای، زمینه هر در

 .نیست ثنامست موضوع این از نیز فروشندگی و کنند می پیدا ارتقا سطح باالترین به کنند، می

 نهمی کار آسان قسمت ولی شد، فروش و خرید دنیای وارد توان می هم کم تجربه داشتن با

 موفقیت کسب برای مستمر آموزش و سخت تالش بعد، به مرحله این از شود؛ می تمام جا

 دست به هم را نتایج بهترین و باشید ها بهترین جزو خواهید می اگر پس. است ضروری

 حد از بیش حتی و کنید آماده جهت هر از را خود یعنی بروید، را ها بهترین راه باید آورید،

 .دهید انجام را کار این است الزم
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 فروشندگی امر در موفقیت برای که مواردی از دیگر یکی گردیم؛ می باز نخست پرسش به

 یشب که ای فروشنده است؛ مشتری وضعیت با فروشنده، عنوان به شما آشنایی است، الزم

 هدخوا معامله برنده قوی احتمال به باشد، داشته خود مشتری وضعیت با را آشنایی ترین

 هک است هایی سلیقه و ها خواسته عالیق، از آگاهی مشتری، وضعیت شناخت از منظور. بود

 .است داده سوق خرید سمت به را مشتری

 عرضه مورد کاالی سنتی های مدل قرص پروپا طرفداران از شما مشتری است ممکن مثال

 وی با خود کاالی بودن مدرن و بودن نو درباره تر بیش شما چقدر هر صورت این در باشد،

 (ارتباطات طالیی کلید کول.   )برید می باالتر را خود شکست احتمال کنید، صحبت

 

 فلدمن روش

 رابطه د،دار تاکید مشتری مشکالت به که هایی پرسش کیفیت و معامله یک مقطعی انجام بین

 که است این موضوع با سواالت ارتباط و شفافیت از اطمینان راه تنها. دارد وجود مستقیمی

 بعضی دبدانی است جالب. بنویسید کاغذ روی کلمه به کلمه مشتری، با مالقات از قبل را ها آن

 .اند بوده مشتری از «سوال طرح متخصص» فروشندگان ترین موفق از

 نتری بزرگ عنوان به کرد، می کار نیویورک بیمه شرکت برای که ای فروشنده فلدمن، بن

 تمرین و مرور به ساعت دو مدت شب هر وی است؛ شده شناخته حاضر عصر فروشنده

 .باشد داشته کامل آمادگی بعد روز تا پرداخت می مطالبش

 : که دهد می توضیح «فلدمن روش» کتاب در او

 درست زمان در درست، سواالت پرسیدن در او های توانایی خاطر به عمدتا وی بزرگ موفقیت

 یب فرد یک تواند می جا، به و مناسب هایی پرسش که بود شده متوجه فلدمن. است بوده

 .کند تبدیل مشتری یک به ثانیه چند عرض در گاهی را منفی یا عالقه
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 گلدمن روش

 یم «شناسی مشتری» نام با خود کتاب در نیز فروش عرصه صاحبان دیگر از گلدمن، هینز

 :گوید

 جنتای توانند می مطالب ارایه هنگام به خود جمالت اصالح با فقط فروشندگان درصد ۵۹»

 میقیع تاثیر تواند می پاسخ یا پرسش یک در صحیح کلمات گزینش. آورند دست به بهتری

 و کاغذ روی ها آن نوشتن جمالت، ساختار بودن عالی از اطمینان راه تنها و بگذارد جای به

 « .هاست آن مکرر تمرین

 . باشید داشته قبلی ریزی برنامه همیشه

 که را چیزهایی. کنید مشخص دیدار این از را هایتان هدف مشتری، با مالقات از پیش

 هچ هر فورا هم مالقات از پس. بنویسید تفکیک به آورید دست به دیدار این در امیدوارید

 ربض ها چینی باشید؛ نداشته اطمینان تان حافظه به. کنید یادداشت است شده بیان که را

 « .هاست حافظه بهترین از تر بیش مرکب، ترین رنگ کم دوام: »گوید می که دارند المثلی

 رفص را ای دقیقه چند او، با قبلی دیدارهای تعداد از نظر صرف مشتری با مالقات هر از قبل

 ینا انجام با. بکنید خودتان قبلی های یادداشت و فعلی وضعیت او، پرونده بررسی و مرور

 اه مشتری و کرد خواهید تعجب خود تاثیرگذاری و آمادگی میزان العاده فوق افزایش از کار،

 .اید داده انجام را تکلیفتان شما که شوند می متوجه ههمیش نیز

 

 نداد پایان و مطالب ارایه و فروش به شروع از قبل ای رشته هر در فروشندگان ترین موفق

 هیچ و سنجند می پیشاپیش را چیز همه ها آن. کنند می آماده کامال را خودشان معامله، به

 وفقیتم بین تفاوت جزییات، همین که باشید داشته یاد به. کنند نمی واگذار شانس به را چیز

 دهکر مشتری خاص نیازهای با آشنایی صرف را زیادی وقت که ای فروشنده. است شکست و

 .دش خواهد مشتری با رابطه بهترین برقراری و اعتماد سطح باالترین ایجاد به موفق باشد،

 

 


