
 

 

 چگونه فروشنده خوبی باشیم

وتبة ٞب ٚ فیّٓ ٞب صیبدی دس ساثطٝ ثب ایٙىٝ چطٛس فشٚضٙذٜ ای خـٛة ثـبضـیٓ ٚجٛد داسد. أب ٔطىُ ایٙجبست وٝ اوثش ایـٗ وـتبة 

ا٘جـبْ  ٞب ٔسـئّٝ سا اص دیـذٌـبٜ ثسیبس ثبسیه ثیٙب٘ٝ ای ثشسسی ٔی وٙٙذ. فشٚش ٚ عشضٝ اطالعبت، وبسی است وٝ ٕٞٝ ثٝ طٛس ٔٙظٓ 

دٞٙـذۺ ثشخی افىبس ٚ اطالعبت خٛد سا ثـعٙٛاٖ اسـبتیذ دا٘طٍبٜ ٞب دس اختیبس ضبٌشدا٘طبٖ ٔی ٌـزاس٘ـذ، ثشخـی دس ضـشوت ٞـب ٚ     ٔی

 اجتٕبعبت ٍٕٞب٘ی عمبیذ خٛد سا عشضٝ ٔی وٙٙذ ٚ ثشخی افىبسضبٖ سا ثٝ ٔطتشیبٖ آتی ٔی فشٚضٙذ.

ٕ٘ی ٌزاسیٓ، ایٟٙب ایذٜ ٞب ٚ افىبس افشاد دیٍش یـب تِٛیـذات ٚ خـذٔبت ضـشوت ٞـب ٚ      فشٚش ثبیذ ثذا٘یٓ وٝ اص ٘ظش فٙی ٔب خٛد سا ثشای 

ا٘جٕٗ ٞبی دیٍش ٞستٙذ. ثشای ٔثبَ یه استبد دا٘طٍبٜ سا ٔی تٛاٖ دس دستٝ ثٙذی اَٚ ٚ یه فشٚضـٙذٜ سا دسـتٝ ثٙـذی دْٚ جـبی     

ثب فٙبٚسی پیطشفتٝ، افشاد ٔتىـی ثـش سٚاثـن ا٘سـب٘ی      داد. أب اص ٘ظش عّٕی ٔب خٛد سا دس ٔعشض فشٚش لشاس ٔی دٞیٓ. حتی دس د٘یبیی

 ٞستٙذ. استفبدٜ اص سٚا٘طٙبسی ثشای ٔتمبعذ وشدٖ دیٍشاٖ، ٌٛاٞی ثش ایٗ است. 

رضتٝ اص ایٟٙب، حتی دس خشیذ ٚ فشٚش ٚالعی ٘یض، وسی وٝ ٔی خٛاٞذ چه سا أضبء وٙـذ ثبیـذ ٔتمبعـذ ضـٛد وـٝ ضـٕب ثـٝ  یـش اص         

حبَ ٔی خٛاٞیٓ ثجیٙیٓ وٝ چطٛس ٔی تٛا٘یذ فشٚضٙذٜ ی ثٟتـشی ضـٛیذم ٔـتٗ صیـش سا ثـٝ       ٘ظش داسیذ.خٛدتبٖ، ٔصّحت اٚ سا ٘یض دس 

دلت ٔطبِعٝ وٙیذ. دس ایٙجب ثٝ ٘ىبت ٚ ٔٛاسدی اضبسٜ وشدٜ ایٓ وٝ ثٝ وٕه آٟ٘ـب ساٜ ٚ سٚش فشٚضـٙذٌی سا یـبد خٛاٞیـذ ٌشفـت. ثـب       

 ذ فٟٕیذ وٝ چطٛس عمبیذ ٚ افىبس خٛد سا ثشای ٔخبطجیٙطبٖ ثیبٖ وٙٙذ.استفبدٜ اص ایٗ ٘ىبت، اسبتیذ دا٘طٍبٜ ٚ سیبستٕذاساٖ خٛاٞٙ

فشٚضٙذٜ ی ٞش چیضی وٝ ثبضیذ، افىبس ٚ عمبیذتبٖ ٞش چٝ وٝ ثبضذ، ثب اعتٕبد ٚ اطٕیٙبٖ ثٝ ٘فس  - ( ثٝ خٛد اطٕیٙبٖ داضتٝ ثبضیذ۱

. اِجتٝ ٕٞیطٝ ثٝ خبطش داضتٝ ثبضیذ وٝ ثـٝ  وبُٔ ٚاسد جّسٝ ثحث ضٛیذ. ٔطٕئٗ ثبضیذ وٝ ایذٜ ٞبی ضٕب وٕه وٙٙذٜ خٛاٞٙذ ثٛد

خبطش ٚلت ٚ تٛجٝ ٔخبطجبٖ اص آٟ٘ب تطىش وٙیذ. ثٟتشیٗ فشٚضٙذٌبٖ آٟ٘ـبیی ٞسـتٙذ وـٝ پـس اص اِٚـیٗ خشیـذ، ٔطـتشیبٖ ثـبص ثـٝ          

اص فشٚضـٙذٌبٖ   سشا طبٖ ثشٚ٘ذ. ٘ٝ آٟ٘بیی وٝ ٔثُ ثشق ٚ ثبد ٚاسد ضذٜ، لشاسدادٞبی ثضسي ٔی ثٙذ٘ذ ٚ ثعذ ٘بپذیذ ٔی ضٛ٘ذ. ٌشٜٚ اَٚ

 ٞستٙذ وٝ ثشای وبس خٛد اسصش ٚ احتشاْ لبئّٙذ.

ضٙبختٗ ٔطتشیب٘تبٖ اصّی تشیٗ سوٗ دس فشٚضٙذٌی است. ٕٞٝ ی تالضتبٖ سا ثىٙیذ تب ٔطتشیب٘تبٖ سا، چـٝ   - ( ٔشدْ ضٙبس ثبضیذ۲

ٖ سا جٛیب ضٛیذ. ٌٝ ٌبٜ ثب آٟ٘ب ثحث اص ٘ظش ضخصی ٚ چٝ وبسی ثفٟٕیذ ٚ دسن وٙیذ. ٞش اص چٙذ ٌبٞی ثب آٟ٘ب تٕبس ٌشفتٝ ٚ احٛاِطب

 ٞبی وٛچىی خبسج اص ٔسبئُ وبسی داضتٝ ثبضیذ. ِٚی حتی دس ایٗ ثحث ٞب ٘یض ٕٞیطٝ ثٝ د٘جبَ فشصت ٞبی ٔٙبست ثبضذ.

حمیمت ٕٞیطٝ ثٟتشیٗ چیض است، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ سعی وٙیذ اص ٕٞـبٖ اثتـذا ثـب ٔطـتشیب٘تبٖ صـبدق ٚ سٚساسـت        - ( صبدق ثبضیذ۳

سج اص ٔسبئُ ٔبدی، اطٕیٙبٖ داضتٝ ثبضیذ تبصٔب٘ی وٝ ٔطتشی اص صحت ٚ ضبیستٍی لشاسداد ٔطٕئٗ ٘جبضذ، اطٕیٙـب٘ی وـٝ   ثبضیذ. خب

ضٕب ثٝ آٟ٘ب ٔی دٞیذ ٞیچ اسصضی ٘خٛاٞذ داضت. اٌش ٕٞیطٝ ثب ٔطتشیبٖ صبدق ٚ سٚساست ثبضیذ، ٕٞیطٝ ثٝ یبد آٟ٘ب خٛاٞیذ ٔب٘ـذ ٚ  

 دس صٔبٖ احتیبج ثٝ سشا تبٖ ٔی آیٙذ.

ٞش سٚص وٝ ثٝ سش وبس ٔی سٚیذ، چطٓ ٚ ٌٛضتبٖ سا ثبص ٍ٘بٜ داضتٝ ٚ ٞٛضیبس ثبضیذ. فشصـت ٞـبی    - ( فشصت ٞبی خٛة سا ثطٙبسیذ۴

خٛة ٕٞیطٝ ٚجٛد داس٘ذ، أب فمن ثبیذ ضٕب آٟ٘ب سا تطخیص دٞیذ. فمن صٔب٘ی فشصـت ٞـبی وٛچـه ٚ پـیص پـب افتـبدٜ سا ٘بدیـذٜ        

 تشی دس دست داسیذ.ثٍیشیذ، وٝ ٔطٕئٗ ثبضیذ فشصت ثضسٌ



 

 

یه فشٚضٙذٜ خٛة، ثشای ٔعبٔالت وٛچه ٘یض ثٝ ا٘ذاصٜ ی لشاسدادٞبی ثضسي اسصش لبئـُ   - ( ٔعبٔالت وٛچه سا دست وٓ ٍ٘یشیذ۵

است. اص ایٗ ٌزضتٝ، اٌش ٔی خٛاٞیذ پیطشفت وٙیذ، ثبیذ اص ٔعبٔالت وٛچه ضشٚع وٙیذ. پس عجّٝ ٘ىٙیذ. ٕٞیٗ ٔعبٔالت وٛچـه  

 ت ضٕب ٔی ضٛ٘ذ.ثبعث سضذ ٚ پیطشف

ثٝ یبد داضتٝ ثبضیذ وٝ ٘جبیذ ثشای ٞش ٔعبّٔٝ، یه ٔیضاٖ خشج وٙیذ. حسٗ ٘یـت ضـٕب ٘جبیـذ ٔتضِـضَ ضـٛد، أـب        - ( ٔعمَٛ ثبضیذ۶

 ٔعبّٔٝ ی وٛچه عبیذی داسد، ٔسّٕبً ثبیذ سٚی اِٚی ٔتٕشوض ضٛیذ. ۱۲۲تب  ۲۲سشٔبیٝ تبٖ چشا. اٌش ٔعبّٔٝ ی ثضسٌی ثٝ ا٘ذاصٜ ی 

ثٝ وسی فشصت ٘ذٞیذ. اجبصٜ ٘ذٞیذ وٝ ٔطتشی ثش ضٕب  بِت ضٛد. ثبیذ پشتىبپٛ ٚ سـّطٝ جـٛ ثشخـٛسد     - ٔتٙفش ثبضیذ ( اص ضىست۷

ٞبیتبٖ فمن ٘جبیذ دس ٔشحّٝ ی ادعب ثبلی ثٕب٘ذ، ثبیذ ٕٞـٝ   وٙیذ تب تصٛس وٙٙذ اٌش ثب ضٕب وبس ٘ىٙٙذ دچبس اضتجبٜ ضذٜ ا٘ذ. اِجتٝ حشف

 ثٝ وبس ٌیشیذ. ٌشچٝ ٔعبٔالت خٛة ٕٞیطٝ آٟ٘بیی است وٝ اص دستطبٖ ٔی دٞیٓ. ی تالضتبٖ سا دس ساضی وشدٖ آٟ٘ب

اٌش ٔی ثیٙیذ وٝ ٔطتشی ٕ٘ی خٛاٞذ ثٝ ا٘ذاصٜ ی اسصش وـبس، پـَٛ ثدـشداصد، ضـٕب لیٕتتـبٖ سا پـبییٗ        - ( اص فشٚش ٔٙصشف ضٛیذ۸

 وٝ دٚثبسٜ سشا تبٖ ثیبیٙذ. ٘یبٚسیذ ٚ ثٝ ٞیچ ٚجٝ وٛتبٜ ٘یبییذ. صشف ٘ظش وٙیذ. ٕٞیطٝ ایٗ ضب٘س ٚجٛد داسد

دسست است وٝ ٘جبیذ ٕٞیطٝ ثٝ سٚی خٛد ثیبٚسیذ، ِٚی ٔطٕئٗ ثبضیذ وـٝ آٟ٘ـب ثـیص اص آٖ     - ( ثذا٘یذ وٝ ثٝ آٟ٘ب وٕه ٔی وٙیذ۹

سا ذ. آٖ یـ ٙاست. اٌش خالق ٞستیذ، پٟٙـب٘ص ٘ى  ٔمذاس وٝ ضٕب ثٝ آٟ٘ب ٘یبص داسیذ، ثٝ ضٕب ٘یبص داس٘ذ. خاللیت سوٗ اسبسی فشٚضٙذٌی

 ثٝ ٕٞٝ ٘طبٖ دٞیذ ٚ سٛدش سا ثجشیذ.

ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ لشاسداد، پَٛ، جّسٝ ٚ ٔیتیًٙ، سعی وٙیذ تب ٔی تٛا٘یـذ اص وبستـبٖ ِـزت     - وبستبٖ سا تفشیح دس٘ظش ثٍیشیذ( ۱۲

یبٖ ٞـٓ ثـٝ   ثجشیذ. آٖ سا ٔثُ یه ٚسصش فشض وٙیذ ٚ خٛد سا یىی اص ثٟتشیٗ ٚسصضىبساٖ ثذا٘یذ. فمن دس ایٙصٛست اسـت وـٝ ٔطـتش   

 سشا تبٖ ٔی آیٙذ ٚ ٔی خٛاٞٙذ آٟ٘ب سا ٞٓ ثبصی دٞیذ.

چٝ ثٝ د٘جبَ وبس، چٝ ثٝ د٘جبَ ثستٗ لشاسداد، ٚ چٝ ثٝ د٘جبَ ٕٞسـش دِخٛاٞتـبٖ    - وبسی وٝ ضشٚع وشدٜ ایذ سا ثٝ اتٕبْ ثشسب٘یذ( ۱۱

 ثبضیذ، وبسی وٝ ضشٚع وشدٜ ایذ سا تٕبْ ٚ وٕبَ ا٘جبْ دادٜ ٚ ثٝ اتٕبْ ثشسب٘یذ.

دس آخش ثبیذ ثٍٛیٓ وٝ دس ص٘ذٌی ٚالعی، اٌش ٔی خٛاٞیذ ثٝ عٙٛاٖ فشدی ضٙبختٝ ضٛیذ وـٝ فشصـت    - اسصش ضٕب ثی حسبة است ●

ٞب سا ٔی ضٙبسذ ٚ آٟ٘ب سا اص دست ٕ٘ی دٞذ، فمن وبفی است وٝ ثٝ خٛد اطٕیٙبٖ داضتٝ ثبضـیذ. اسصش ضـٕب صیـبد اسـت ٚ ٔطٕـئٗ      

 ۱۱ست ٔی یبثیذ. پَٛ سٚی دسخت سجض ٕ٘ی ضٛد، پس ٔٛلعیت ضٙبس ثبضـیذ. ثـب سعبیـت    ثبضیذ وٝ ثب تالش ثٝ آ٘چٝ ٔی خٛاٞیذ د

 .ٔٛسدی وٝ دس ثبال ٔطشح وشدیٓ، ٕٞیطٝ ٔٛفك خٛاٞیذ ثٛد وٝ ٔطتشیب٘تبٖ سا اص خٛد ساضی ٍ٘بٜ داسیذ

 

 ٘ٛیسٙذٜۺ ٟٔشاٖ

 ٔشدٔبٖ پٛستبَ جٛا٘بٖ

 


