
 

 

 تکنیک هایی برای موفقیت در فروش

تػٛر وٙیذ ضٕا یه فرٚضٙذٜ ٞستیذ ٚ لرار است أرٚز یىی از ٟٔٓ تریٗ ٔاللات ٞای دٚراٖ واری خٛد را ترای تٝ ثٕر ٘طا٘ذٖ یه 

فرٚش ػٕذٜ داضتٝ تاضیذ، تٝ ٘ظر ضٕا ترای ٔٛفمیت در ایٗ ٔاللات چٝ چیسٞایی الزْ استت  ضتایذ ساستم ضتٕا تتٝ ایتٗ سرستص        

ٖ ِثاس ضیه ٚ رسٕی، حضٛر تٝ ٔٛلغ سرجّسٝ ٚ ٔٛاردی از ایٗ دست تاضذ أتا یته ٘ىتتٝ    ٔٛاردی از لثیُ: رفتار ٔٙاسة، سٛضیذ

فروشندگان موفق، قبل از هر مالقاتی با مشتری، برای این  روینارویی تیریننا     »ٟٔٓ در ایٗ جا ٚجٛد دارد ٚ آٖ ایٗ وٝ 

 «کافی دارند و از ای  حیث خودشان را کامال آماده می کنند.

سادٜ است وٝ اغّة فرأٛش ٔی ضٛد، أا ٘طا٘ٝ یه فرٚضٙذٜ حرفٝ ای، آٔادٌی وأُ ٚ ٔرٚر تٕاْ جسییات لثُ ایٗ ٔٛضٛع آٖ لذر 

از ٞر جّسٝ است تٟتریٗ فرٚضٙذٌاٖ آٖ ٞایی ٞستٙذ وٝ تٝ طٛر ٔرتة ٔطاِثی را وتٝ لترار استت تٍٛیٙتذ ٚ جسییتات ٔرتتٛ  تتٝ        

 ٜ ٚ ستتتتیص ختتتتٛد تىتتترار ٔتتتتی وٙٙتتتتذ  ٔحػتتتَٛ را، لثتتتتُ از ٞتتتر جّستتتتٝ تتتتتا ٔطتتتتری، ٔتتتترٚر ٚ تررستتتتی وتتترد    

ٞیچ ٚرزضىاری را ٕ٘ی تیٙیذ وٝ لثُ از ضرٚع ٔساتمٝ خٛد را وأال آٔادٜ ٘ىٙذ  در ٚالغ ٔذت زٔاٖ الزْ ترای تٕریٙات، خیّی تتیص  

 تر از زٔاٖ ٔساتمٝ است  ٕٞیٗ ٔٛضٛع در ٔٛرد ٘یرٚٞای ٘ظأی ٘یس غحت دارد ٚ زٔا٘ی وتٝ ٘یرٚٞتای زتتذٜ ٘ظتأی را ٔتی تیٙیتذ،      

تالفاغّٝ آٔٛزش ٞا ٚ تٕریٙات ٔٙظٓ ٚ ٌستردٜ ای در ٘ظرتاٖ ٔجسٓ ٔی ضٛد  در ٞر زٔیٙٝ ای، افرادی وٝ وأُ تریٗ آٔتادٌی ٞتا   

را وسة وردٜ ٚ خٛدضاٖ را ٚلف وارضاٖ ٔی وٙٙذ، تٝ تاالتریٗ سطح ارتما سیذا ٔی وٙٙذ ٚ فرٚضٙذٌی ٘یس از ایتٗ ٔٛضتٛع ٔستت ٙا    

 ٘یست 

ٔی تٛاٖ ٚارد د٘یای خریذ ٚ فرٚش ضذ، ِٚی لسٕت آساٖ وار ٕٞیٗ جا تٕاْ ٔی ضتٛد  از ایتٗ ٔرحّتٝ تتٝ     تا داضتٗ تجرتٝ وٓ ٞٓ 

تؼذ، تالش سخت ٚ آٔٛزش ٔستٕر ترای وسة ٔٛفمیت ضرٚری است  سس اٌر ٔی خٛاٞیذ جسٚ تٟتریٗ ٞا تاضیذ ٚ تٟتریٗ ٘تایج را 

ا از ٞر جٟت آٔادٜ وٙیذ ٚ حتی تیص از حذ الزْ است ایٗ وار را ا٘جتاْ  ٞٓ تٝ دست آٚریذ، تایذ راٜ تٟتریٗ ٞا را ترٚیذ، یؼٙی خٛد ر

 دٞیذ 

تٝ سرسص ٘خست تاز ٔی ٌردیٓ  یىی دیٍر از ٔٛاردی وٝ ترای ٔٛفمیتت در أتر فرٚضتٙذٌی الزْ استت، آضتٙایی ضتٕا تتٝ ػٙتٛاٖ         

ٛد داضتتٝ تاضتذ، تتٝ احتٕتاَ لتٛی      فرٚضٙذٜ، تا ٚضؼیت ٔطتری است  فرٚضٙذٜ ای وٝ تیص تریٗ آضٙایی را تا ٚضؼیت ٔطتری خ

تر٘ذٜ ٔؼأّٝ خٛاٞذ تٛد  ٔٙظٛر از ضٙاخت ٚضؼیت ٔطتری، آٌاٞی از ػالیك، خٛاستٝ ٞا ٚ سّیمٝ ٞایی است وٝ ٔطتری را تٝ سٕت 

خریذ سٛق دادٜ است  ٔ ال ٕٔىٗ است ٔطتری ضٕا از طرفذاراٖ سرٚسا لرظ ٔذَ ٞای سٙتی وتاالی ٔتٛرد ػرضتٝ تاضتذ، در ایتٗ      

 ر چمذر ضٕا تیص تر درتارٜ ٘ٛ تٛدٖ ٚ ٔذرٖ تٛدٖ واالی خٛد تا ٚی غحثت وٙیذ، احتٕاَ ضىست خٛد را تاالتر ٔی تریذ غٛرت ٞ

 رٚش فّذٔٗ ●

ٔستتمیٕی ٚجتٛد دارد  تٟٙتا راٜ    ی راتطتٝ   وٝ تٝ ٔطىالت ٔطتری تاویتذ دارد،  لطؼی یه ٔؼأّٝ ٚ ویفیت سرسص ٞاییتیٗ ا٘جاْ 

سٛاالت تا ٔٛضٛع ایٗ است وٝ آٖ ٞا را لثُ از ٔاللات تا ٔطتری، وّٕٝ تٝ وّٕٝ رٚی واغت  تٙٛیستیذ    اطٕیٙاٖ از ضفافیت ٚ ارتثا  

َ  »جاِتتتة استتتت تذا٘یتتتذ تؼضتتتی از ٔٛفتتتك تتتتریٗ فرٚضتتتٙذٌاٖ        از ٔطتتتتری تتتتٛدٜ ا٘تتتذ   « ٔتخػتتتع طتتتر  ستتتٛا

ػػر حاضر ضٙاختٝ ضذٜ استت    تٗ فّذٔٗ، فرٚضٙذٜ ای وٝ ترای ضروت تیٕٝ ٘یٛیٛرن وار ٔی ورد، تٝ ػٙٛاٖ تسري تریٗ فرٚضٙذٜ

 ٚی ٞتتر ضتتة ٔتتذت دٚ ستتاػت تتتٝ ٔتترٚر ٚ تٕتتریٗ ٔطتتاِثص ٔتتی سرداختتت تتتا رٚز تؼتتذ آٔتتادٌی وأتتُ داضتتتٝ تاضتتذ            

تٛضیح ٔی دٞذ وٝ ٔٛفمیت تسري ٚی ػٕذتا تٝ خاطر تٛا٘ایی ٞای اٚ در سرستیذٖ ستٛاالت درستت، در    « رٚش فّذٔٗ»اٚ در وتاب 



 

 

ضذٜ تٛد وٝ سرسص ٞایی ٔٙاسة ٚ تٝ جا، ٔی تٛا٘ذ یه فرد تی ػاللٝ یتا ٔٙفتی را ٌتاٞی در    زٔاٖ درست تٛدٜ است  فّذٔٗ ٔتٛجٝ 

 ػرؼ چٙذ ثا٘یٝ تٝ یه ٔطتری تثذیُ وٙذ 

درغذ فرٚضتٙذٌاٖ فمتب تتا     ۵۹»ٔی ٌٛیذ: « ٔطتری ضٙاسی»ٞیٙس ٌّذٔٗ، از دیٍر غاحثاٖ ػرغٝ فرٚش ٘یس در وتاب خٛد تا ٘اْ 

اغال  جٕالت خٛد تٝ ٍٞٙاْ ارایٝ ٔطاِة ٔی تٛا٘ٙذ ٘تایج تٟتری تٝ دست آٚر٘ذ  ٌسیٙص وّٕات غحیح در یه سرسص یا ساسم ٔی 

تٛا٘ذ تاثیر ػٕیمی تٝ جای تٍ ارد ٚ تٟٙا راٜ اطٕیٙاٖ از ػاِی تٛدٖ ساختار جٕالت، ٘ٛضتتٗ آٖ ٞتا رٚی واغت  ٚ تٕتریٗ ٔىترر آٖ      

 «ٞاست 

 ٕٞیطٝ تر٘أٝ ریسی لثّی داضتٝ تاضیذ ●

ٝ    سیص از ٔاللات تا ٔطتری، ٞذف ٞایتاٖ را از ایٗ دیذار ٔطخع وٙیذ  چیسٞایی را وٝ أیذٚار  یذ در ایٗ دیذار تتٝ دستت آٚریتذ تت

تاضیذ  چیٙتی  تفىیه تٙٛیسیذ  سس از ٔاللات ٞٓ فٛرا ٞر چٝ را وٝ تیاٖ ضذٜ است یادداضت وٙیذ  تٝ حافظٝ تاٖ اطٕیٙاٖ ٘ذاضتٝ 

 «دٚاْ وتتتٓ ر٘تتً تتتتریٗ ٔروتتة، تتتتیص تتتتر از تٟتتتریٗ حافظتتتٝ ٞاستتتت    »ٞتتا ضتتترب إِ ّتتی دار٘تتتذ وتتتٝ ٔتتی ٌٛیتتتذ:    

لثُ از ٞر ٔاللات تا ٔطتری غرف ٘ظر از تؼذاد دیذارٞای لثّی تا اٚ، چٙذ دلیمٝ ای را غرف ٔرٚر ٚ تررسی سرٚ٘ذٜ اٚ، ٚضؼیت فؼّی 

اْ ایٗ وار، از افسایص فٛق اِؼادٜ ٔیساٖ آٔادٌی ٚ تاثیرٌ اری خٛد تؼجة خٛاٞیذ وترد ٚ  ٚ یادداضت ٞای لثّی خٛدتاٖ تىٙیذ  تا ا٘ج

 ٔطتری ٞا ٘یس ٕٞیطٝ ٔتٛجٝ ٔی ضٛ٘ذ وٝ ضٕا تىّیفتاٖ را ا٘جاْ دادٜ ایذ 

 آٔتادٜ   ٔٛفك تریٗ فرٚضٙذٌاٖ در ٞر رضتٝ ای لثُ از ضرٚع تٝ فرٚش ٚ ارایٝ ٔطاِتة ٚ سایتاٖ دادٖ تتٝ ٔؼأّتٝ، خٛدضتاٖ را وتأال      

ٔی وٙٙذ  آٖ ٞا ٕٞٝ چیس را سیطاسیص ٔی سٙجٙذ ٚ ٞیچ چیس را تٝ ضا٘س ٚاٌت ار ٕ٘تی وٙٙتذ  تتٝ یتاد داضتتٝ تاضتیذ وتٝ ٕٞتیٗ          

جسییات، تفاٚت تیٗ ٔٛفمیت ٚ ضىست است  فرٚضٙذٜ ای وٝ ٚلت زیادی را غرف آضٙایی تا ٘یازٞای ختاظ ٔطتتری وتردٜ تاضتذ،     

سیص ضر  اساسی ٞر ٔؼأّٝ ای، ایجاد آٔادٌی  ٚ ترلراری تٟتریٗ راتطٝ تا ٔطتری خٛاٞذ ضذ  ٔٛفك تٝ ایجاد تاالتریٗ سطح اػتٕاد

 وأُ لثّی است

 

 ػّیرضا سٛرٔحٕذی

 رٚز٘أٝ سرٔایٝ

 


