یک فروش به یادماندنی
یکی اس هسایل هْوی کِ فزٍشٌدُ را تِ هَفقیت هیرساًد ،ایي است کِ تتَاًد فرزٍ را رر هّري هررتزا ررا زُاًگیرش ٍ ترِ یرار
هاًدًی کٌد .تز ایي اساس ،چگًَگی ًَع تزرَرر ٍ صحثت تا هرتزیاى ٍ فٌَى شزٍع ٍ راتوِ هذاکزُ ،تسیار هْن ٍ تاثیزگذار رَاّرد
تَر .رر اراهِ پٌح ًکتِ کلیدا تزاا پایدارتز کزرى تاثیز صحثتّایتاى رر هّي هرتزا هکز هیشَر کِ تِ کارگیزا آى تزاا اًدام
یک «فزٍ تِ یارهاًدًی» ضزٍرا است.
 )۱شزٍع تاثیزگذار
قاًَى «اٍلیي تزرَرر ،هَثزتزیي تزرَرر است» را ّویرِ رر هّي راشتِ تاشید .تزاا تاثیزگذار تَرى شزٍعً ،یاسا تِ صحثت کزرى
تا صداا تلٌد یا حزکتّاا تٌد ًیست تلکِ تاید َرا صحثت را آغاس کزر کِ شَر ،اشتیاق ٍ عالقِ را تِ رزیدار هٌتقل کٌدٍ .قتری
ها تِ عٌَاى فزٍشٌدٍُ ،اقعا هرتاقاًِ ٍ تا عالقِهٌدا رر هَرر کاال یا هحصَالتواى صحثت هیکٌین ،ایي اشتیاق ترِ رزیردار هٌتقرل
هیشَر .رر فزٍ ّایی کِ فقط یک هالقات السم است ،تاید تتَاًین هخا ة را تِ سزعت ٍ تالفاصلِ ٍارر گفتٍگرَا فرزٍ کٌرین.
ّز چٌد پزسیدى ًام هرتزا ٍ تکزار آى رر َل هالقات تزاا ایدار فضایی رٍستاًِ هفید است ،اها تاید سعی کٌین اٍلریي خورالت
ها هتوایش اس ریگز فزٍشٌدگاى تاشد .رر خلسات فزٍ تا هرتزیاًی کِ قثال تا آىّا آشٌا شدُاید ٍ ًام ٍ عرارتّراا رزیرد آىّرا را
هی راًید ،هرتزا را تِ اسن رطاب کٌید .ضوي ایي کِ رر خستٍخَا راُّاا خدیرد ٍ رالقاًرِترزا ترزاا احَالسزسری ٍ شرزٍع
صحثت تاشید ٍ اس صحثتّاا ریگزاى الگَتزرارا ًکٌید.
 )۲تکزار عالواًِ
فزٍشٌدگاى حزفِاا سعی هی کٌٌد تا شٌاسایی ًیاسّاا هرتزا ٍ تکویل تصَیز هٌّی اًٍ ،کاتی را کِ تزاا اٍ تْتز است ٍ تِ آىّرا
ًیاس رارر ،تیشتز تکزار کٌٌد .فزاهَ ًکٌین کِ تزاا تاثیزگرذارا قرَا رٍا حاف رِ ا هررتزا تایرد ًیاسّراا ا العراتی اٍ را ترا
خ والت هٌاسة تاهیي کٌین ٍ تا تکزار پی رر پی خوالت رضایت اٍ را خلة کٌین تا رزیدار تِ ًقطِ تصوینگیزا تزاا رزید تزسرد.
پس تاید تِ صحثت ّاا هرتزا تِ رقت گَ رّین ٍ سعی کٌین رلیل ٍاقعی هزاخعِ اٍ را رریاتین .پزسیدى سَاالت هکورل ترزاا
ترخیص ًیاس ٍاقعی هرتزا ضزٍرا است ،سیزا هوکي است هرتزا ًتَاًد تِ َر ٍاضح رَاستِ رَر را تیاى کٌد.
 )۳تاکید عاقالًِ
اگز تتَاًین ٍیژگیّاا اصلی ٍ هشایاا هحصَلواى را تِ شیَُاا ًاهتعارف یا سزگزمکٌٌردُ ترِ هررتزا هعزفری کٌرین ،تاثیزگرذارا
قَاتزا رَاّد راشت ٍ هدتّاا سیارا هغش ٍ هّي هرتزا را ررگیز رَاّد کزر .گاّی ٍقرتّرا رٍ ّرا ترِ قردرا هثتکزاًرِ ٍ
خالثٌد کِ رزیدار تا سالّا تعد ّن آىّا را فزاهَ ًویکٌد .رر ٍاقع هحصَل ها ّزقدر ّن کِ هعوَلی تاشد ،تا کوی اًدیرریدى ٍ
رالقیت هی تَاًین آى را تِ ًحَا تِ هرتزا هعزفی کٌین کِ اشتیاق اٍ را تزاا رزید تحزیک کٌین.
 )۴هرارکت صویواًِ
تِ َر هعوَل ،فزٍشٌدگاى تِ ًوایش کاالّا ٍ ردهات تِ هرتزا تسٌدُ هیکٌٌد ٍ توایرل ترِ اهتحراى هحصرَل تَسرط هررتزا
ًدارًد ٍ یا تارّا ریدُ شدُ کِ فزٍشٌدگاى اتتدا تا تیاى پزسشّایی اس رزید هرتزا ا ویٌاى حاصرل هریکٌٌرد ٍ تعرد هحصرَل را

خْت اهتحاى رر ارتیار هرتزا قزار هیرٌّد .رر حالی کِ هَثزتزیي رٍ ایي است کِ تال کٌین تا هرتزا کاال را حتوا اهتحاى
کٌد ٍ تِ ًَعی ردهات ها را تدزتِ کٌدّ .ز فزٍشٌدُ تستِ تِ ًَع هحصَلی کِ هیفزٍشد ،هیتَاًرد راُّراا اتتکرارا خرالثی ترزاا
هرارکت رارى هرتزا ٍ رزید ٍ ایدار فزصت اهتحاى هحصَل پیدا کٌد.
 )۵پایاى تِ یارهاًدًی
ها تِ عٌَاى یک فزٍشٌدُ تاید تْتزیي تزًاهِ رَر را تزاا پایاى خلسِ فزٍ ًگِ رارین ٍ آى را تا سیثایی توام اخزا کٌین; خلسرِ را
رر ًقطِ اٍج رَر تِ پایاى تثزین ٍ را زُ اا فزاهَ ًاشدًی ٍ خاٍراًِ تزاا رزیدار تیافزیٌین .رر ایي هزحلرِ تیراى خوالتری کرِ
رٍحیِ ٍ اعتورار ترِ ًفرس را رر هررتزا تقَیرت هریکٌرد ٍ رضرایت حاصرل اس رزیرد را رر اٍ افرشایش هریرّرد ،الشاهری اسرت.
هثال تیاى خولِ «اگز هي ّن تِ خاا شوا تَرمّ ،ویي تصوین را هیگزفتن» تاعث هیشَر کِ هرتزا ترا احسراس هثثرت اس شروا
خدا شَر ٍ ایي پیام هثثت را کِ «کار رَتی کزرُام کِ هَخة رضایتن شدُ است» را رر هّي رَر هزٍر هی کٌد ٍ ترِ ایري تزتیرة
عالقِهٌداا تزاا هزاخعِ هددر تیشتز هیشَر.

هٌثع :راًِ کارافزیٌاى ایزاى
رٍسًاهِ تفاّن

