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وهشیوراهکارها،نظرهانقطهکهاستاینکتاباینهدف
رادخوفروشآنهاکمکبهتابدهدقراراختیارتاندرهایی

.دهیدبافزایشزمانیهرازترراحتوترسریعوبالفاصله

یبرداربهرهخودازتاکردخواهدکمکشمابهمطالباین
پذیرامکانکنونتاکهحدیازبیشتروبکنیدبیشتری
.کنیدفروشکردیدمیتصوررابودنش





اختصاصخودبهرادرآمددرصد80فروشندگان،درصد20
ایجادرادرآمددرصد20تنهابعدیدرصد80ودهندمی
.کنندمی

درصد20جمعدربگیریدتصمیمکهباشداینبایدشماهدف
شهایآموزموقعیتاینبهرسیدنبرایبعدوبگیریدقرار
.ببینیدراالزم



.شودنمیمتولدویژگیهااینباکسی
.هستندآموختنیکیفیاتاینهمه

هیچازشروع
استذهنیموضوعیموفقیت.
کنندمیرااستفادهبیشترینخودتوانمندیاز.
کنندمیپیرویرهبراناز.



:ذهنیتصویر
استطریقی.داریدخوددربارهکهاستباورهاییمجموعه

میخودبهزندگیاززمینههردروبینیدمیراخودتانکه
.اندیشید

ثربخشیاوعملکردوشماذهنیتصویرمیانمستقیمیرابطه
روعشوقتیشمازندگیدربهبودوتغییر.داردوجودشما
یریزبرنامهعبارتیبهوخودذهنیتصویرکهشودمی

.کنیداصالحراخوددرونی



تصویر ذهنی خوب و مثبتی در فروش داشته باشید.
یر درباره درآمدی که می توانید کسب کنید از یک تصو

.ذهنی برخوردار باشید
محدوده راحت خود را تغییر دهید.
ترموستات مالی خود را از نو تنطیم کنید.
خود را از گذشته ها خالص کنید.
واقع بین باشید.
سطح درآمد شما در شما ثبت می شود.



:ازاندعبارتفروشکاردرمهمزمینههفت
مشتریان) احتمالی1
ایحاد) موثرارتباط2
شناخت) نیازها3
پاسخگویی) اعتراضاتبه4
قطعی) فروشکردن5
فروش) مجدد6
مراجعات) بعدی7



:برای بهبود عملکرد خود در این هفت زمینه باید

مهارت الزم را به دست بیاورید.
در کارتان بهتر شوید.
با هراسهایتان روبه رو شوید.
خودتان را ارزان نفروشید.
باورهای خودمحدود کننده را کنار بگذارید.





کنیدمشخصراخودساالنهدرآمدهدف.
کنیدمشخصراخودساالنهفروشهدف.
کنیدمشخصرادقیقیفعالیتیهدفهای.

کنیدمیکنترلراخودفروشحیاتشما.
کندوادارحیرتبهراشماتواندمینتایج.
کنیداستفادهخودهوشیارنیمهذهناز.
سازیدمشخصراخودخانوادگیوشخصیهدفهای.
کنیدروشنراخوداشتیاقزیرآتش.
100بگیریدنظردرخودبرایهدف.
باشیدمتعهدخودهدفهایبه.
ایدیافتهدستخوداهدافبهکنیدتصور.
ببینیدوبگوئیدراآن.
اوجبهقعراز
کنیدخلقروشنیذهنیتصویر.
کنیدانتخابراخودتصاویروکلمات.
کنیدمیکنترلراخودهشیارنیمهذهنشما.
کنیدریزیبرنامهقبلاز.
سازیتصویربرایروشدو
ببینیدبهترینراخود.





:یابدمیافزایشاقدامسهباخالقیت

داشتن. روشنهدفهای1
رایبراایویژهشفافهدفهایبیشتریحرارتوشدتباهرچه
ترخالقرفتاریآنبهدستیابیبگیرید،براینظردرخود

.داشتخواهید

فشار. مسائلبهآوردن2
،بهکنیدفصلوحلرامسائلبیشتریحرارتوشدتباهرچه

.دبوخواهیدبرخورداربیشتریمنابعازمسائلحلهنگام

توجه. کردن3
فروشبرایبیشترینوآوریبپرسید،ازتریدقیقسواالتهرچه

.شدخواهیدبرخوردار



راهکارها

کنیدتمرینرااندیشیخالق.
کنیدپیداکاالبرایجدیدیاستفادهموارد.
زنیدمیحرفچهدربارهبدانید.
20روش).کنیداستفادهمرتبطوربهذهنیسازیسیالاز

(ایده
سیدبرعالیموقعیتبهاحتمالیمشتریانکردنپیدادر.
استراتژیکفروشبرایاساسیجنبهچهاربرتسلط
کنیدبازارتحلیلبهاقدام.
باشیدداشتهراتبلیغبهترین.



.با مشتریان بهتر صرف وقت بیشتری بکنید

روریضشماموفقیتبرایاحتمالیمشتریانباخالقبرخورد
:میشودشروعپرسشسهباواست

پنج. ت؟اسکدامشمامحصولجذابواصلیویژگیدهتا1

محصول. فبرطررااحتمالیمشتریخاصنیازکدامشما2
سازد؟می

شرکت. محرومآنازدیگرشرکتهایکهداردچهشما3
هستند؟



تخصص. 1

...وجغرافیاییمنطقه،مشتری،بازاردرتخصص

خود. شدنقائلتفاوت-بگیریدنظردردیگرانازجدایرا2
.محرومندآنازشمارقبایکههستچیزیچهشماکاالیدر

بازار. کردنبندیبخش-کنیدمشخصراخود3
هستند؟کسانیچهشمامشتریانوکندمیاستفادهبیشترشماکاالیازمشتریکدام

توجه. داشتنتمرکزو4
.باشندمشتریانبهترینبالقوهطوربهکهکنیدتمرکزمشتریانیروی



است؟کسیچهدقیقاشمامشتری
کند؟میخریداریراشماکاالیکسیچهحاضرحالدر
هستند؟کسانیچهشماآیندهمشتریان
کدامند؟شمابازاریوتجاریروند
؟باشدداشتهوجودتواندمیشماخدمتیامحصولبرایجدیدبازارکدام
خرد؟میچهشمامشتری
است؟چیزیچهیاکسیچهشمارقیب
است؟کدامشمارقابتیمزیت
نیستند؟مشتریکسانیچه
کنند؟میخریدشمامشتریانزمانیچه
د؟کنخریداریراشماکاالیاحتمالیمشتریتابیفتدبایداتفاقیچه



استکلماتقدرتتبلیغبهترین.

85%ازفتعریمقامدرکسیکهافتدمیاتفاقروآنازفروشها
.باشدزدهحرفکاالآن

کنیدسوالحتما.
نکنید؟خریددیگرانازوکنیدخریدماازگرفتیدتصمیمچرا

دارد؟شمابرایایویژهفایدهچهماکاالیشمانظربه
کنیم؟کمکشمابهبیشترآیندهدرتوانیممیچگونه

کنند؟استفادهماکاالیازتوانندمیبهترمشتریانازگروهکدامشمانظربه
میماشبرایایویژهکارکاالاینکهکردیداحساسماکاالیخریدهنگامبهآیا

کند؟





خریدار. :تفاوتبی1
یمعرضهآنهابهراکاالییچهاینکهبهتوجهبی،خریدارانکلدرصد5

القهعبیوافسرده،ایرادگیر،بدبین،نیستندخریداراصوال،کنید

خریدار. :حتمی2
،خواهدمیچهدقیقاداندمی،مطمئنخریداری،خریدارانکلدرصد5

معدودوکمیاب

خریدار. :گرتحلیل3
خرندمیکهکاالییدقیقمشخصاتواعدادبه،خریدارانکلدرصد25

گرفتنستدرتصمیمآنهابرای،گیرندنمیتصمیمعجلهبا،کنندمیتوجه
.استترمهمعجلهباخریدیاوپولپرداختازمراتببه



خریدار. :گرارابطه4
شخاصابه،نیستندابرازگرا،هستنددارخویشتن،خریدارانکلدرصد25

استدیگرانباآمدنکنارخریدارایناصلیانگیزه،دهدمیفراوانبهای
ودلدومردد،بپرسندسوالشماازمایلند،شودواقعمحبوبدارددوست،

.گیرندمیتصمیمتانیباوتدریج،بههستند

خریدار. :گراوظیفه5
یممطلباصلبهمستقیم،ناشکیباوصریح،خریدارانکلدرصد25

کاالیازایفایدهچهبداندخواهدمی،گراعمل،مآبتجارت،پردازند
.بردمیشما

خریدار. :معاشرتیواجتماعی6
به،کندکاردیگرانبادارددوست،گرابرون،خریدارانکلدرصد25

ماشخریدفایدهبهاستمایل،دهدمیفراوانبهایموفقیتودستیابی
،رندنداجزئیاتبهنیازوکندمیخریدسرعتبهمواقعیدر،کندفکر
.ندکنمیفراوانسواالت،شمابهعالقمند،معاشرتی،دوستانه،گرم



ازیدبپرددیگرانتحلیلومشاهدهبهوکنیدصرفوقتی.
کنیدحرکتجلوبه.
هستندمراقبودقیقمشتریان.
کنیدشناساییسرعتبهرامشتری.
کنیدبیانراارائهازمنظور.
کنیدعرضهیکییکیراویژگیهاومزایا.
کنیدتمامرافروش.
بدهیدسفارشتقاضایسریعا.
کنیداقدامفروشکردنقطعیبرای.



مشتری را هم وارد بازی کنید.
از مشتری بخواهید در جای دیگری بنشیند.
از وسائل بصری برای فروش استفاده کنید.
گفتن همان فروختن نیست.
برای دریافت بازخورد سوال کنید.
تصاویر کلمه ای خلق کنید.
پاسخهای خود را دو برابر کنید.
با سوال به سواالت جواب بدهید.
یده طوری با مشتری حرف بزنید که انگار کاالی شما را خر

.است



برداریدمیانازراذهنیمشغله.
رامحصولنه،بفروشیدرامالقاتقرار
کنیدانتخابدقتبهراخودکلمات.
بکشیدبکاررامشتری.
استموفقیتازنیمی،خوبشروع.
استمحدودشمازمان.
کنیدریزیبرنامهکلماتتانتکتکدرباره.
نکنیدفروشتلفنی.
کنیدعبورهابهانهکناراز.
کنیدشروعساختاردارسوالیکبا.
کنیداشارهراضیمشتریانسایربه.
کنیداعتبارکسبخودمحصولبرای.
باشیدایحرفهمواقعتمامدر.
کنیدتائیدرامالقاتقرار.
استثناهابهتوجه



مشتریان خرید نمی کنند.

فروشنده ترس از رد شدن دارد.

 دقیقه است90روز متوسط فروشنده تنها.



کاری) .بدهیدانجامداریددوستکهرا1
دقیقا) (هدففرمول).خواهیدمیچهکهبگیریدتصمیم2
با) .کنیدحمایتهدفتانازراسخعزموپشتکار3
متعهد) .بیاموزیدمطلبعمرتانمدتتمامدرکهشوید4
از) .کنیداستفادهخوبیبهخودوقت5
از) .کنیدتبعیتپیشروان6
منش) .استچیزهمهحکمدر7
خالقیت) .کنیدآزادراخودذهنی8
قاعده) .کنیداعمالوتمرینراطالیی9

بهای) .بپردازیدراموفقیت01




