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 مقدمه :

 ،فروش به عنوان بخشی از کسب وکار و  شودمیمشاغل دنیا شناخته  ترینقدیمیاز  یکی عنوان به فروش

این  هچیزی که سبب گردید اما آن ؛باشدمینیز فروش دارای قدمتی طوالنی  کشور ما در .باشدمیدارای جایگاهی خاص 

صورت گرفته در کشور ضروری  یهاپیشرفتو با توجه به  اخیر سالهایبود که در  ایننوشته به رشته تحریر درآید 

 که برخی مشاغل جهت حفظ و ادامه حیات خود اقداماتی را انجام دهند. نمایدمی

 فرمایید:بواقعی را مطالعه های برای روشن شدن موضوع کافی است این داستان 

مراجعه  مانمحله فروشیکتابدرسی پسرم به  هایکتاب دریافتسال جاری برای  ماهدر اواخر شهریور -1

ودیعه پرداخته بودند. در  عنوانبههمسرم و پسرم چند هفته قبل مراجعه و مبلغی را  ،هاکتاب نامثبتکردیم. برای 

مراجعه  فروشیکتابمنزل نبود من و پسرم به رای جشن تولد فرزند دوستمان در بهنگام تحویل کتاب چون همسرم 

کیف پولم را به همراه ببرم. از فروشنده تقاضا کردم تا از طریق همراه بانک نسبت به  کرده بودماما من فراموش دیم کر

 .پرداخت وجه اقدام نمایم

من  ازاینکهپس و ؛میلی شماره کارت خود را اعالم کرد با بیفروشنده که ظاهری درهم و خسته داشت 

اما فروشنده با نگاهی پر از  ؛اقدام نماید هاکتابعملیات بانکی را انجام دادم از فروشنده تقاضا کردم نسبت به تحویل 

 .بمانیدرا دریافت نکرده است پس باید منتظر  اعالم کرد که هنوز پیامک واریز وجه !نارضایتی

و فروشنده پاسخی  داریدکرد آیا چاپ رنگی  سؤالروشنده فدیگری وارد شد و از  مشتریدر زمان انتظار ما 

و  !گیریمنمیاما پاسخ فروشنده این بود پرینت رنگی داریم اما  !پاسخش حیرانم داد که من هنوز بعد از یک ماه از

 را ترک کرد! فروشیکتابتراضی مغازه مشتری هم بدون کمترین اع

با بازنگری در اصول اولیهفروش آسانسوری   
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 را تحویل ما داد و ادامه ماجرا. هاکتابرسمی پیامک بانک، فروشنده  هم پس از دریافت آن از عدب

 شما و شودمیبه اشکال متفاوت دیده  هافروشندهبرخی و از سوی  مختلفمکانهای در   متأسفانهاین نوع رفتارها 

، حوزه اخیر هایسالدر  کشور اخیر ایپیشرفتهعلیرغم لذا . ایدکردهافرادی باشید که با این موارد برخورد  ازجملههم شاید 

 .باشدمیجدی  جهفروش کماکان نیازمند تو

 

 

 بازنگری نیازمندمختلف  هایحوزهبه مشتریان در  رسانیخدمتروند  وکارهاکسببرای حفظ و گسترش 

تصور کنید که رقبای خارجی با انواع خدمات اجازه فعالیت در کشور را دریافت  صورت این. در غیر باشدمیجدی 

 بهرا  چیزهمه؟ یا اینکه ایمکردهداشت کاری  خواهد را وزندگیکه حکم مرگ ای ده باشند آیا ما برای این مبارزهکر

 .« هر چه پیش آید خوش آید » که ایمتقدیر سپرد ه  دست

توجیهی  هیچآیا  ؟باشدمی اینمرهمستحق چه  20به نظر شما این فروشنده محترم در کسب امتیاز از نمره 

 ؟دادمینشان  العملیعکسچه او  شدمیاو انجام  درفت؟ اگر همین برخورد با خودر این نوع برخورد پذی توانمیرا 

 را تجربه  شانشلوغیاوج زمان  التحریرلوازمفروشندگان  در آغاز سال تحصیلی،است که  این درست

شدن و رفتار نادرست را با  حالبیاما نباید از این مسئله غفلت نمود که یک فروشنده در هیچ حالی اجازه  .نمایندمی

 نه یک جمله لوکس بلکه یک فرهنگ است. این مشتری ندارد.

 

 

یا که در کمال آرامش و متانت انجام دهد این بود  توانستمیاما یکی از بهترین کارهایی که این فروشنده 

در زمان دیگری این کار  کردمیاز او درخواست  عذرخواهییا با احترام تمام ضمن  کردمیدرخواست مشتری را اجابت 

 را انجام دهد.

. باشدمیحوزه فروش و خدمات مشتریان در کشورما نیازمند توجه جدی   

 

نادرست با مشتری را ندارند.ر فروشندگان اجازه رفتا  
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ی برای پارک خودرو یه کردیم و با توجه به اینکه جاعدر حدود همین یک ماه گذشته با همسرم به پزشک مراج -2

 بهقرار داشت و من  فروشی اغذیهیک  برود. در کنار مطب پزشک پزشک تا همسرم به مطبماندم  در خودرونبود من 

 بودم. در همین حال پیک موتوری جهت تحویل غذا از رستوران بیرون آمد. هاآنمشغول بررسی رفتار  نامحسوس صورت

 !پرسیدیممیدر مورد وضعیت لباس پیک  شمارااگر شما آن غذا را سفارش داده بودید خیلی دوست داشتم نظر 

 هایلکهپیراهن سفید او هم از شدت . تنگ و در باال گشاد بود هایپاچهشلوار پیک موتوری از نوع کردی با 

 جایی برای تمیزی باقی نگذاشته بود! و ...سیاه 

 این زمینه امتحان نمایید؟د را در اگر شما این غذا را سفارش داده بودید آیا حاضر بودید بار دیگر شانس خو

هنوز نسبت  و ؛وشن نشده استربرای شما  وکارهاکسبدلیل ورشکستگی یا عدم رشد برخی  حال به تا اگر

 :ذیل توجه نمایید هایداستانپس به  نگریدمیید دبا دیده تر وکارکسبآن در رشد  تأثیربه این موارد و 

اقدام نمودم و چون سرویس  هاشرکتدر حدود دو سال قبل نسبت به تهیه اینترنت پرسرعت از یکی از  -3

 نمایند. استفادهاز این سرویس  کردممیهم توصیه  مکار خوب بود به دوستان خود اوایلاز طرف شرکت در  شدهارائه

و  هاتماسطرف آن شرکت کاهش پیدا کرد و از  شدهارائهماه سرعت اینترنت  5در حالی بود که بعد از حدود  این

دعوای مفصلی بین من و یکی از کارمندان شرکت  ،شبیکدر پایان  باالخره تااینکه بود. نتیجهبینیز  هایمانپیگیری

 ش بخشیدم.یعطای آن شرکت را به لقا وکال درگرفت

 بینیدمیپس  به مشتری و نیازهای که از طرف شرکت تعهد گردیده بود. توجهیبیدیگر از  اینمونهاین هم 

در برخی موارد  بگوییمباید  متأسفانهاما  ؛است شدهتبدیل وکارهاکسبیک اپیدمی در برخی  صورتبهکه این امر 

روزمره در حال انجام  صورتبه، ایغیرحرفهکه برخی کارهای نادرست به جهت اینکه از طرف معدود افراد  بینیممی

فرهنگ غلط تبدیل گردد. کارمند شرکت مذکور به دلیل عدم احساس مسئولیت  یک صورتبهاست سبب گردیده که 

  شرکت به همین میزان فاقد احساس انکارمندکدام از وارد شود. اگر هر چند نفر خسارت به شرکت  اندازهبهسبب شد 
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این کارمندان درهای دروازه را گشوده و  ؟تردید نمود نبایدشرکت  شکوفایدر رشد و  ، آیامسئولیت باشند

 .توضیح داده خواهد شد( تروآدر ادامه در خصوص اسب ) اندآوردهرا با احترام به داخل  تروآاسب 

نباید چنین اتفاقی بیافتد و اگر این موضوع  قطعاًاگر این شرکت دارای برنامه منسجمی برای مشتری باشد 

 کرد. تجدیدنظرشرکت  رسانیخدمتشود در این صورت باید در فرهنگ  تکرار

 که ؛نماید وفصلحلآمده را  وجود بهمشکل خود  کارکنانبا آموزش صحیح  توانستمیالبته که آن شرکت 

 نشان از تفکر حاکم بر سیستم شرکت داشت. مذکورکارمندان شرکت  ایغیرحرفهرفتار 

 

 

 نارضایتی خود را به تعداد تواندمیاین بود که یک مشتری ناراضی  که آن شرکت از آن غافل بود ایمسئله

که هر یک از دوستان و آشنایانم  حالتابهمحقق شد و از آن سال  دقیقابیشتری از مشتریان انتقال دهد و این امر 

بازگو  هاآنشرکت برای  دهیسرویسکنند تجربه تلخم را از نحوه  استفاده مذکوراز سرویس شرکت  خواستندمی

 منصرف شوند بلکه این موضوع را به دیگران نیز انتقال دهند.از این کار  تنهانهکافی بود تا ایشان  همین و. کردممی

 کارکنانیتوسط  راحتیبهمختلف  هایجنبهشرکت در  هایتالشزحمات و  فرمانیدمی  مالحظهکه  طورهمان                

شما  توسط بارهابارها و  دستازاین. مواردی رودمیاز دست توسط مدیریت شرکت آموزش ندیده بودند  درستیبهکه 

دارد که اصول بدیهی که باید توسط کارمندان شرکت با تمام  تأملاین جای بسی  و ؛باشد شدهدیدههم ممکن است 

 .شودمینادیده گرفته  راحتیبهبکار گرفته شود  مشتری باوجودشان درک و سپس در مراحل مختلف تماس 

 کمتری برای سودآوری هزینه خواهند نمود. هایهزینهنیاز به  هاشرکت قطعاً با جلب رضایت مشتریان فعلی  کهدرحالی

تلقی عنوان اسب تروآ تواند بهصد افسوس که برخی از صاحبان مشاغل نسبت به اموری غافل هستند که می

 که غفلت از آن مایه پشیمانی است. گردد
 

 

شرکت نشان از تفکر حاکم بر سیستم شرکت دارد.کارمندان  ایغیرحرفهرفتار   

 

دهد.یک مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به دیگران انتقال می  
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که  است کافیفقط  .است پذیرامکانو نه جبران آن  است پوشیچشمقابلنه  وجههیچ  بهبرخی از اشتباهات 

منطقه امنی  تواندمی دست دادن مشتریاز فراهم نگردد.  جبرانتا دیگر فرصت مجددی برای  دهیدآن را انجام  مرتبهیک

 به همراه نداشته باشد. وکار کسبجز نابودی  اینتیجهکند که  ناامنچنان  گشتهحضور مشتری فراهم  واسطهبهرا که 

نکرده اما موفقیتی کسب  خودنمایندتسلیم  را troy شهر تا کردندمیسال تالش  10به مدت  هایونانی -4

از  هاآنهستند. ولی اسب بزرگ چوبی را در آن محل رها کردند.  نشینیعقب. تااینکه وانمود کردند در حال بودند

اسب را به داخل شهر  troyاهالی  کهدرحالی سپسوارد بدن اسب چوبی شدند.  وکرده استفاده  troyلت اهالی فغ

 و شهر را تسلیم خود کردند. شدهخارجبرده و به حال خود رها کرده بودند. سربازان یونانی از اسب 

 

مشتریان غافل شویم ممکن است  مسائلرا برای ما دارد که اگر ما هم از ساده این داستان این پیام 

آمدن آن  وجود بهبا یک غافلگیری که خودمان مسئول  درنهایترا به همین شکل ادامه بدهیم. ولی  زمانیمدت

 نسبت به این موضوع متمرکز  است باقیبنابراین تا زمان  ؛هستیم سرنوشتی جز شکست و ناکامی منتظر ما نخواهد بود
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باید در نظر داشته باشیم که اگر از مشتری غافل شویم به عنوان یک هشدار را  تروآهمواره اسب  و ؛شویم

 منتظر شکست و ناکامی خود باشیم.

 

 

اتفاقات جالبی افتاد که شرح آن  کردمیجعه طوالنی که همسرم باید مرتب به پزشک مرا زمان مدتدر  -5

که برای مراجعه به پزشک و پس از تماس با مطب، به شما زمان  آمدهپیشبرای شما هم  حتماً خالی از لطف نیست. 

من با شما از طریق همین نوشته ارتباط  بااینکهاما در این داستان  ؛تا به دیدار پزشک بروید گرددمیمشخصی اعالم 

 سؤالیو در این زمان  !ایدبودهزیادی را در مطب پزشک منتظر  زمانمدتکه شما هم مثل من  زنممیدارم ولی حدس 

 پزشکان چیست؟ دهینوبتاین است که علت  رسدمیکه به ذهن 

اینکه ایشان به این موضوع به شکل یک خدمت لوکس که الزامی  جزبهدلیلی برای این موضوع متصور نیست 

خود در نزد برخی پزشکان اعتماد  نوبتبهنباید  شدیدپس اگر شما هم روزی بیمار . کنندمی برای مراعات آن ندارند نگاه

اما انتظار این است آن تعداد معدود پزشکان  ؛بوده و خواهند بود مستثناضیه قالبته که اکثر پزشکان عزیز از این نمایید. 

چون مشتری به  .همیت بیشتری بدهندمحترم هم در این خصوص جانب انصاف را نگاه داشته وبه زمان حضور مشتریان ا

این  و ؛یک شخصیت فرهیخته اعتماد نموده است بنابراین نباید مسائلی پیش آید که این اعتماد از بین برود عنوانبهشما 

 .است رسیده فرافرهنگ ارزشمند در میان مردم به مثال روشنی تبدیل شود که نوبت مردم در زمان مقرر 

 زیباییبه  های پزشکی در نسخه که خط پزشکان محترم فرارسدشخصی من این است که روزی  یآرزوهایکی 

 ... سپس و پزشکی به شکل یک مثال از زیبایی تغییر یابد. هاینسخهنازیبایی از  این واز طرف مردم یاد شود 

 

 

به ایران آمده بود. در  سمیناربرای برگزاری  المللیبینکه یکی از مدرسان  کردمییکی از دوستان تعریف  -6

  ؛دادندمیپاسخ  هاآنو حاضران به  پرسیدمی کردمیکه به ذهنش خطور  سؤالیاستاد مذکور هر  سمینار،طی برگزاری 

وید.ش قائل زیاد بسیار ارزش آن برای هم شما است، ارزشمند بسیار مشتری ازنظر زمان  

 

غفلت کنند. تروآصاحبان مشاغل در هیچ زمانی نباید از اسب   

 

   17از     9صفحه                     صول اولیه فروش آسانسوری با بازنگری در ا  

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

که  نمایندمیمراجعه  هافروشیلباساما بشنوید از پرده دوم: استاد مذکور برای خرید به همراه دوستانش به 

 ؛هستندهمه با آن مواجه  و همه کماکانمشکلی که  .کنندنمیمذکور برخورد مناسبی با ایشان  هایفروشنده متأسفانه

 ایغیرحرفهنوع برخوردهای  این وو جایگاه خود حساس هستند.  شأناما باید بدانیم که همه مشتریان نسبت به 

چشم همیشه با  و آن ببینند چشمیکدیده شود بلکه باید فروشندگان همه مشتریان را به  فروشندگاننباید از  تنهانه

 احترام و مهربانی همراه است.

در یک  کندمیکه مشتری با ما ارتباط برقرار  ایمرحلهبرای اینکه درک و فهم موضوع آسان گردد باید در هر 

موضوع راضی بودم. اگر جواب منفی باشد مشتری بگذاریم و بپرسیم اگر من جای او بودم از این  جایبهنظر خودمان را 

 نسبت به اصالح آن اقدام گردد. است ضروری

 العادهفوق: دانش ایرانیان باشدمینیز شنیدنی  کردهاشارهبه آن  المللیبیناما اصل مطلبی که این استاد 

 اما باید نسبت به اجرایی کردن این دانش از طرف ایرانیان همت بیشتری به عمل آید. هست

کمتر  ایمآموختهآنچه را که  و ؛ایمشدهبه نام توهم دانش  یبرخی از ما دچار یک بیماری خطرناک متأسفانه

من این مطلب را میدانم کافی نیست و باید  بگوییم کهاینبنابراین باید مراقب تله دانش باشیم. صرف  بندیممیبکار 

ما در چهره مشتری خالصه  ایکارههمه برآیند به مرحله اجرا درآید تا دانش ما ظهور پیدا کند. ایمآموختهآنچه را که 

خواهد شد و درنهایت اگر مشتری از عملکرد ما رضایت خاطر داشته باشد هم اقدام به خرید مجدد خواهد نمود و از 

 شناخته و به دوستان خود معرفی خواهد نمود. ایحرفهیک فروشنده  عنوانبه مارا ترمهمآن 

  

 

 گر ا بودن: عمل

منظور این است . شما باید باشدبودن  گراعمل ایحرفه فروشندگان یک عنوانبه شما بارز هایویژگییکی از 

 زمان ممکن  ترینسریعباید در  باشدمیشما  وریبهرهکه در راستای افزایش سود و  آموزیدمیکه هر آنچه را شما 

 .نماییداجرائی را  هاآن

نباشیم. ببریم و فقط به فکر انباشت اطالعاتاز هر آنچه که میاموزیم بیشترین استفاده را   
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را در سر دارد  وکارش کسب دررویای رشد که  ایفروشندههر  .باشدمیبسیار حیاتی  کاری و کسباین نکته برای هر  

که بتواند  بردمیزمانی در قید حیات بسر  وکارکسبباشد. یک  مدنظرشمداوم باید  صورتبه جدیدباید بداند که اجرای کارهای 

 بگوییمیعنی اینکه  ؛بشویم گرائیکمالاما در این موضوع نباید دچار  ؛مداوم نسبت به رفع نیازهای مشتری اقدام نماید صورتبه

باشد و این دیدگاهی است که ترمز رشد و پیشرفت  شدهانجامکامل  صورتبه چیزهمهکه  دهممیرا انجام  کار اینی من تنها زمان

 .را فعال کرده است ما

 هاآنکه  یابیمدرمی اندرسیده بزرگی هایموفقیتزندگی افرادی که به  مطالعه باکه  استیک نکته اساسی در اینجا این 

هزاران دلیل برای  توانندمیهم  هاآنکه  نمایید. توجه اندنمودهخود را اجرائی  هایایده سرعتبهکه  اندبودهدارای این ویژگی 

 مبتنی هاآن وکارکسب. اگر اندیشه حاکم بر رسیدندنمیهم به هیچ پیشرفتی  هاآنکار بیاورند اما در این صورت  یکانجام ندادن 

که بسیاری از افراد متوسط  ایستادندمیهم در جایگاهی  هاآنجایگاه ارزشمند امروز را نداشتند و  هاآن قطعاًنبود  گرائیعملبر 

 .اندایستادهامروزی 

بستنی  مدیرعامل .کنیماشارهبه بستنی نعمت  توانیممی کنیماشارهمقوله  اما اگر بخواهیم به یک نمونه مشهود از این

در خیابان ملک  ایاجارهند. با یک مغازه که کمتر از دو دهه پیش فعالیت خود را آغاز کرد باشندمینعمت، آقای حاج داود رضایی 

که سبب شده در کمتر از دو دهه ایشان  چیزی آناما  ؛وجود دارد وکاریکسبهر  ابتدای دربا انبوهی از مشکالت که  تهران.

بودن ایشان  گراعملبه توان می صداقت و درستی ازجملهایشان ارزشمند  همه محاسن کنار باشند. درمیشعبه فعال  130دارای 

 .اشاره کرد

باید عجله کنیم برعکس باید  برای اجرائی کردن آن که در آغاز یک کار هر مقدارکه  نمائیمبه این نکته باید توجه جدی 

 است کلیدی در هر کاری. اینکتهباشیم و این  باحوصلهگیری صبور و  درنتیجه

توجه  هاآنباید به وضع ظاهری و نوع پوشش  کندمییک رستوران که از پیک موتوری برای ارسال غذا استفاده  مثالً

این باشد  دهندهنشاناین پوشش شامل لباس مرتب و تمیز، ظاهر آراسته، برخورد مناسب، یک لباس فرم مناسب که اکید نماید. 

که فروشندگان محترم در  گرددمی تأکید مجدداً که فرد مذکور از طرف یک رستوران خاص برای تحویل غذا مراجعه نموده است.

 درب منزل مشتریان  دیگری را در محصول نوع هراین موضوع حساسیت نشان دهند و نسبت به کسانی که وظیفه تحویل غذا یا 
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به این  شدت بهقرار داده و  مدنظر باشدمی وکارکسبشخصیت یک شأن و  دهندهنشانمواردی را که  رعایتدارند، 

 توجه نمایند. بااهمیتمسائل کوچک اما 
 

 

 

 

 

 :اجرائی راهکارهای

 ضروری افتد،اتفاق می مختلف هایزمان در مشتریان و فروشندگان برای هک یمشکالت بروز از جلوگیری برای

 این از برخی ذیل در که ؛نماید کنترل ایشکل فزاینده به را موضوع این که بود کارهایی انجام فکر به که باشدمی

 :نمایید اقدام توانیدمی هم مذکور( کنید کلیکاینجا ) مقاله مطالعه جهت اما ؛شودمی داده توضیح اختصاربه موارد

 انتقال مشتریان به خوبی حس که مواردی از یکی شک بدون :نکنید فراموش هرگز را واقعی لبخند -1

 لبخند. شودنمی غافل لبخند یعنی خود سالح از هرگز واقعی فروشنده یک. باشدمی واقعی اما ساده لبخند دهدمی

 .کندمی ایفا اساسی نقش خدمات و کاال خرید برای مشتری ترغیب در و است بلندمدت اثر دارای اما،  کوتاه هرچند

 

 

 ...دهید قرار خود کار این اولویت در را لبخند دهید انجام مشتری برای توانیدمی را کار یک فقط شما گرا

 

 

 

 

 

بگذارید اشتراک به دیگران با را خود لبخند  

 

 به شدت عمل گرا باشید.
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 باریک فقط و باریک اول، بار برای مشتری دیدار که دانندمی ایحرفه افراد: قدیمی دوست سالم فن – 2

 در. است حیاتی فن یکاین بلندمدت رابطه یک ایجاد برای و داد دست از هاآن راحتیبه نباید بنابراین ؛افتدمی اتفاق

 او سالها که شویدمی مواجه قدیمی دوست کبا ی که کنید فکر مسئله این به اول بار برای مشتری یک مراجعه هنگام

 .کندمی دریافت را احساس همین مشتری که کندمی رفتار گرمی به او با چنان و ایدندیده را

این موضوع را دوست  معموالً مردم  :ایحرفهبجای یک فروشنده  ایحرفهدر نقش یک مشاور  – 3

منظور ما این . گیرندنمیبه این موضوع  همه شاید حس خوبی درواقعچیزی بفروشد و  هاآنندارند که کسی بخواهد به 

است که مردم بیشتر دوست دارند که خودشان انتخاب کنند که چه چیزی بخرند تا اینکه کسی بخواهد چیزی را به 

 .بفروشد هاآن

 تاننقدینگیبنا به اطالعات خودتان و میزان  طورقطعبه. اگر شما برای خرید خودرو بخواهید اقدام کنید مثالً

کسی یا شخصی خودرویی را با در نظر  کهدوست نخواهید داشت  احتماالً و ؛انتخاب خواهید کردیک خودرو مناسب را 

اینجا خودنمایی خواهد نمود. اگر مشتری این  ایحرفهاما نقش یک مشاور  ؛گرفتن شرایط خودش به شما معرفی کند

 .شد خواهدقصد کمک و راهنمایی دارد در این صورت اعتماد مشتری جلب  صرفاً حس خوب را بگیرد که آن شخص 

مشتری به شما  :هرگز چیزی را به مشتری نفروشید که خودتان حاضر به خرید آن نیستید – 4

کنید که اعتماد اولیه و همراه با تردید مشتری تبدیل  کاریپس. گیردمیوقتی تصمیم به خرید از شما  کندمیاعتماد 

که مشتری درک کند که شما منافع وی را هم در نظر  شودمی. این امر زمانی محقق جانبههمهشود به اعتماد 

. باشدمیکارها  ترینسخت حالدرعینو  ترینمهمیکی از  مشتری اعتمادداشته باشید که جلب  خاطر به. گیریدمی

 خود تداوم ببخشید. کار و کسباعتماد مشتری را جلب کنید تا به سود حاصل از  کهپس تمام تالش خود را بکنید 

 کردنمیمحصوالت خود را با این کیفیت به بازار عرضه  "اپل "در نظر بگیرید که اگر یک شرکت معتبر مثل

توجه کنید که ما اجازه اشتباه نداریم و باید حداکثر دقت را در  این جایگاه ارزشمند را کسب کند. توانستمیآیا 

 محصوالت خود داشته باشیم تا نام تجاری خودمان را حفظ کنیم.

 هرگز چیزی را به مشتری نفروشید که خودتان حاضر به خرید آن نیستید
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 برابر 10،000دیدگاه 

 10،000باید قابلیت تکثیر بسیار داشته باشد تا آنجا که به  کار و کسباین دیدگاه بیانگر آن است که یک 

را  یک فروشنده باید طوری عمل کنیم که یک مشتری عنوان بهتبدیل شود. از این دیدگاه باید استفاده کنیم؟ ما  برابر

آگاه تمام اصول  ناخود صورتبهد. اگر این دیدگاه را بپذیریم ی حداقل ده هزار برابر تبدیل گردما به تعداد زیاد یعن

 آورد. درخواهیممدنظر اوست به اجرا  ازآنچهمربوط به مشتری را فراتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعنی  ؛که به ارتباط با مشتری نگاه بلندمدت داشته باشیم است این گویدمینکته دیگری که این دیدگاه به ما 

یک مشاور  صورتبهخاتمه خواهد یافت. بلکه باید  چیزهمهفروش به مشتری  باریکهرگز و هرگز به این اکتفا نکنیم که با 

( چنان به مشتری راهنمائی و رهنمود ارائه کنیم که افزایش دهید را مطالعه بفرمائید %10مقاله چطور فروش خود را  لطفاً) ایحرفه

بزرگ همواره این مسیر را در  فروشندگانکه تمام  باشدمیذکر این نکته ضروری  جایگاه ما در ناخودآگاه مشتری ثبت شود.

 وکارتانکسبباشید. مشتری را دریابد تا  طورهمین. پس شما هم باید اندبودهنظر داشته و نسبت به حفظ آن در تالش 

به  توانیدمیبگیرید و مطمئن باشید که شما هم  نظررا برای خود در  تریگستردهق یابد و رشد کند. همیشه افق دید نرو

 تبدیل شوید که مشتری در هیچ شرایطی حاضر به فراموش کردن شما نخواهد بود. ایحرفهیکی از مشاوران 
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 هایمیوهو آن را به کار ببندید تا در آینده ثمره آنرا ببینید و این نکته را بپذیرید و به آن ایمان داشته باشید  

 آنرا بچینید.

 رویای مشتری:

؟ ما چگونه خواهدمیفروشنده چه  عنوانبهبه این بیندیشید که رویای مشتری چیست؟ مشتری از ما  

 به رویای مشتری کمک کنیم؟ توانیممی

دارای کیفیت انتظار دارد که کاالیی دریافتی  کندمی کسی که کاال یا خدمتی را از ما خرید عنوانبهمشتری 

باید این را محقق کنیم باید  ایحرفهعالی، قیمت مناسب و ... باشد. این رویای مشتری است. ما در جایگاه مشاور 

 این کار را انجام دهیم. توانیممیبه بهترین شکل ممکن  چگونهبببینم که 

 

 

 :کاریاهمال

بپرهیزید! اگر قرار بر این است که کاری را انجام دهد که رضایت مشتری را بیشتر  کاریاهمالاز  و جداً جداً 

کسان دیگری نسبت به انجام آن کار اقدام  نمایید درنگاگر شما  بساچه .وارد عمل شوید سرعتبهپس  نماییدجلب 

 به رویای مشتری بیاندیشیم !
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 کنند.

 

درست و صحیح اجرا  کامالًاز آن بازخورد بگیرید تا  مرتباًبه نظر شما رسید آنرا اجرا کنید و  ایایدهاگر فکر و 

 .باشید گراعملبشدت  شود.

 

 

 

 تمرین کش: 

 یک پیشنهاد برای شما داریم. کنیدمیسریع یک موضوع را فراموش  کنیدمیافرادی هستید که احساس  ازجملهاگر شما 

و  بیاندازیدو به دست خود  کردهتهیه شودمیدر سوپر مارکت ها زیاد دیده  معموالًیک کش معمولی که 

بدست خود بزنید. در  با کشیک ضربه  است کافی ایدشدهکه احساس کردید نسبت به موضوع و هدفتان غافل  هرگاه

 که باید حواسم ر ا بیشتر جمع کنم. دهیدمیو به خود تذکر  کنیدمیحقیقت با اینکار خودتان را تنبیه 

 

 

 : صداقت

از آن نام ببریم صداقت و درستی  کار و کسبدر  خصوصبهمبحثی که بتوانیم در هرکاری  ترینمهمشاید 

باید در تالش باشد بهترین محصوالت و  گیریدمیاست. یک فروشنده در تمامی مراحلی که با مشتریان ارتباط 

یک  "بستنی نعمت مدیرعامل"آقای داود رضایی   همنماید. شاید در این مورد  تحویل ورا تهیه  کاالها ترینباکیفیت

بدون شک آقای داود رضایی . هستبستنی به مشتریانش  ترینباکیفیتارائه  اشمیشگیهمثال عالی باشد که هدف 

با بستنی که در مغازه تحویل  شودمیتا کیفیت بستنی که در محل شرکت تهیه  اندشدهمتفاوتی را متحمل  هایهزینه

 یکی باشد. شودمیمشتری 

 حواس خود را به مشتری جلب کنید.

 

 مراقب اهمال کاری در امور مشتری باشید.
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 که ؛باشدمیصداقت و درستی ایشان در کارها  قطعاً اندرسیدهیکی از دالیلی که ایشان به این مرتبه  واقع در

 نمانده است. دور بهمشتریان هم  تیزبیناین موضوع از چشم 

برای حفظ این  و ؛کنید پیداتا جایگاه خود را در بین مردم  نماییدپس همواره شما هم این اصل را رعایت 

. اگر مردم به چشم یک انسان صادق به شما نگاه کنند در خودسازیدجایگاه هم بدون شک باید صداقت را پیشه اصلی 

 .یافت خواهدشما قابلیت رشد و تکثیر  وکارکسبآن صورت 

 

 

 

 دوست دارید مشتریان در مورد شما چگونه فکر کنند؟ چگونه صحبت کنند؟ چه تصویری از شما داشته باشند؟ آخر: سخن

داشته  ذهنشان در شمارا که دوست دارید مردم از  ایچهرهپس  هستیدپایدار  کار و کسبیک  دنبال بهاگر 

و اقدام کنید. مطمئن باشید که مردم هم همان تصویر  نماییدخود را مشخص  هدفآن  اساس برباشند را تصور کنید و 

تصویر خود را بر اساس صداقت، درستی، بهترین خدمات، بهترین محصوالت، را از شما در ذهن خواهند داشت. 

 در حضور مشتریان حاضر شوید. تصویر مثبتبا همان  و ؛پاسخگویی و طراحی کنید

 

 

 

 همیشه و در همه حال صداقت را پیشه خود کنید.

 

 دوست دارید مشتریان در مورد شما چگونه فکر کنند؟
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افزوده گیرید و برای او ارزشاگر مشتری همان تصویر را درک کند و مطمئن باشد که منافع او را در نظر می

 کس را به شما ترجیح نخواهد داد.ایجادمی کنید هیچ
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


