نکاتی که یک فروشنده باید بداند
فشٍش ثِ صثبى سبدُ هجبدلِ ی اطالػبت ثیي خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ است ٍ تٌْب دس صَستی ثب هَفقیتت ّوتشاُ خَاّتذ ضتذ رتِ خشیتذاس
ثتَاًذ اطالػبت هَسد ًیبص خَد سا ثِ سبدگی ٍ ضوي رست اػتوبد ثِ فشٍضٌذُ ثِ دست آٍسد .ثشای اًجبم یک فشٍش هَفت ،دٍ ًکتتِ
ی اسبسی ٍجَد داسد رِ اغلت فشٍضٌذگبى ثِ آى تَجْی ًذاسًذ:
 )۱آغبص فشٍش ثب ًیت ایجبد حذارثش سضبیتوٌذی.
 )۲هشٍس هسیش فشٍش ثِ طَس هَفقیتآهیض دس رّي سپس اًجبم ٍاقؼی فشٍش دس ػول.
یکی اص ٍیژگی ّبی افشاد هَف ،ایي است رِ قجل اص ضشٍع ربس ًتیجِ سا دس رّي خَد هتصَس هیضًَذ سپس ثِ دًجبل ّذفی رتِ دس
ًتیجِ هطخص هیرٌٌذ گبم ثشهیداسًذ .اّویتی رِ ثشای ضشٍع ربسّب اص ًتبیج ٍجَد داسد ثِ ایي دلیل استت رتِ ه تض ثتِ ییتشٍی اص
الگَّب ٍ ییوَدى ساُ تکبهل ٍ سسیذى ثِ الگَّبی هطلَة توبیل داسد .هطوئٌب ثذٍى داضتي الگَیی اص ًتبیج هَسد اًتظبس ه ض ٍ رّتي
ثِ طَس تصبدفی ثِ اًتخبة هسیش خَاٌّذ یشداخت .ثشایتبى تشیستی جولتِ ای جبلتت دس ایتي هتَسد داسد ٍی هؼتقتذ استت« :ػتذم
ثشًبهتتِسیتتضی ثتتشای ضتتشٍع ّتتش رتتبسی دس ٍاقتتغ ثشًبهتتِسیتتضی ثتتشای رستتت ًتیجتتِای دسدآٍس دس یبیتتبى رتتبس خَاّتتذ ثتتَد».
ثش ایي اسبس ٍقتی ثشای سسیذى ثِ ًتیجِای ثشًبهِسیضی اًجبم هیدّین ه ض ثب ییشٍی اص الگَی طشاحتی ضتذُ ٍ توشرتض ثتش تصتَیش
هَفقیت ثب توبم اهکبًبت خَد ثِ تجضیِ ٍ تحلیل ٍ حل هطکالت هی یشداصد .ثٌبثشایي ضٌبخت ًتبیج هَسد اًتظبس ضشط ضشٍسی ضشٍع
هسیش است.
ػَاهل فشاٍاًی ثش ًبهَف ،ثَدى فشٍش اثش هیگزاسد ٍلی فقط یک دلیل ػوذُ ثتشای هَفقیتت فتشٍش ٍجتَد داسد ٍ آى سضتبیتوٌذی
هطتشی است .ثِ ػٌَاى فشٍضٌذُ ٍ رسی رِ دسآهذش ٍاثستِ ثِ سضبیت هطتشیبى استت تَجتِ ٍ توشرتض ثتش ًیبصّتب خَاستتِّتب ٍ
سضبیت هطتشی ػبهل اصلی هَفقیت ٍ رست دسآهذ ثِ ضوبس هیسٍد .هؼوَال ٍقتی اص فشٍضٌذگبى دس ّش حَصُای سَال هیضتَد رتِ
چشا گبّی دس فشٍش ًبهَف ،ثَدُاًذ ثِ دٍ صَست جَاة هیدٌّذ:
 )۱هي هیداًستن رِ هطتشی تصوین ثِ خشیذ ًذاسد.
 )۲تصَس ًویرشدم رِ هطتشی ثتَاًذ آى سا ثخشد ثشایص خیلی گشاى ثَد.
ّش دٍ جَاة فَق غیشربسضٌبسی ٍ حتی سبدُلَحبًِ ٍ هٌطج ،ثش احسبسبت است ٍ ًِ هٌط .،تصَس ایي رِ ثذاًین هطتتشی ثتِ چتِ
فکش هیرٌذ ٍ حذس صدى ًتبیج ربس ییص داٍسی غلط است ثٌبثشایي ثبیذ تَجِ داضت رِ اص ّش گًَِ ییطذاٍسی ٍ حذس ٍ گوبى رِ
ثبػث گوشًگ ضذى احتوبل هَفقیت دس فشٍش هی ضَد یشّیض ضَد ٍ قجل اص ایي رِ احسبسبت ٍ ػَاطف ٍ افکبسهبى ثشای هب تصتوین
ثگیشًذ ثبیذ ثب اسایِ ی تصَیش ًتبیج ثِ ه ضهبى ثشای آًبى تصوین ثگیشین.
دس هشحلِ ی ثؼذ ثشای حصَل هَفقیت ثبیذ تالش رشد رِ هسیش فشٍش رٌّی سا قجل اص اًجبم ٍاقؼی فشٍش دس ػوتل سٍضتي رٌتین.
دس ایي هشحلِ هب سؼی هیرٌین رِ ّش فشٍش سا دٍ ثبس اًجبم ثذّین; یک ثبس ثِ صَست رٌّی ٍ یک ثبس ثِ صَست ػولی ٍ دس دًیتبی
ٍاقؼی یؼٌی ثشًبهِ ی فشٍش سا قجل اص اًجبم ٍاقؼی آى یک ثبس ثِ طَس ربهل دس رٌّوتبى هتشٍس رٌتین ٍ ًقتبط ضتؼف ٍ قتَت آى سا
ضٌبسبیی ٍ اسصیبثی رشدُ ٍ ثِ سفغ اضکبالت آى ثپشداصین.

ٍقتی ربس سا ثب ًتبیج هَسد اًتظبستبى ضشٍع هیرٌیذ ایي ییبم سا ثِ ه ض هیدّیذ رِ ثِ دًجبل اطالػبت هَسد ًیتبص ثتشای دستتیبثی ثتِ
ّذف ّب ٍ ًتبیج هَسد ًظش ضوب ثبضذ ٍ ثِ ایي تشتیت قذست هطبّذُ ٍ ثجت ٍقبیغ ٍ رست اطالػتبت دس ضتوب ثتیصتتش هتیضتَد .آیتب
تبرٌَى فیلن هَسد ػالقِتبى سا دٍثبس هطبّذُ رشدُایذ؟ ٍقتی ثشای ثبس دٍم آى سا هطبّذُ هیرٌیذ صحٌِّبیی سا هتیثیٌیتذ رتِ ثتبس
ًخست آىّب سا ًذیذُ ایذ ٍ ایي ثِ دلیل ٍجَد اطالػبت فشاٍاًی است رِ ثبس اٍل اهکبى جزة ّوتِ آىّتب ثتشای ه تض فتشاّن ًجتَدُ
است.
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