
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 

 

 موسسه فرهنگی اقتصادی فکربرتر

WWW.MH7.IR 

http://www.mh7.ir/
http://www.mh7.ir/
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تا تطىش اص تْیِ ایي وتاب الىتشًٍیىی

 ضوا حك تغییش هحتَیات ایي وتاب الىتشًٍیىی سا ًذاسیذ.

 ٍلی...

 آى سا تشای داًلَد دسسایت خَد لشاس دّیذ. ضوا هی تَاًیذ

 آى سا تشای دیگشاى اسسال وٌیذ.ضوا هی تَاًیذ 

ضوا هی تَاًیذ آى سا تِ ّوشاُ هحصَالت خَد تِ دٍستاى ٍهطتشیاى خَد اسائِ 

 دّیذ.

سا ًیض  www.mh7.irدسصَست استفادُ اص هحتَیات ایي وتاب لطفا ًام سایت

 روشفشهاییذ.

 

ٍهؼٌَی ایي هحصَل هتؼلك تِ هَسسِ فشٌّگی تواهی حمَق هادی 

 التصادی فىشتشتش هی تاضذ.
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

                           تْیِ ٍتٌظین : حسیي اوثشپَس

  هَصش ٍهطاٍسُ دس صهیٌِ طشاحی وسة ٍواس، واسآفشیٌی، آواسضٌاس

 ، تداست الىتشًٍیهسشهایِ گزاسی، هذیشیت فشٍش ٍتاصاسیاتی

  التصادی فىشتشتشهذیشػاهل هَسسِ فشٌّگی 

  وسة ٍواس وَچه ٍهتَسط دس صهیٌِ 0055طشاحی ٍساُ اًذاصی تیص اص

 ّای هختلف تشای واستشاى فؼال دس ضثىِ وسة ٍواس فىشتشتش

hoseinakbarpur@yahoo.com 

fekrebartarmail@gmail.com 
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 هذاسی هطتشی ٍ پَضص تدشتِ، سفتاس، ًحَُ وِ آًدا اص

 داسد حیاتی ًمص ّا ساصهاى هَفمیت دس فشٍضٌذگاى

 هَفك فشٍضٌذُ وِ است تَدُ هطشح ّوَاسُ پشسص ایي

 تَاى هی چگًَِ فشٍضٌذگاى دیگش اص سا واسآهذ ٍ

 وِ تاٍسًذ ایي تش هذیشیت ػلن واسضٌاساى داد؟ تطخیص

 :اص ػثاستٌذ هَفك فشٍضٌذگاى ٍیژگیْای

 استقبمت -1

 داسد ًیاص فشٍضٌذُ سشسختی ٍ پیگیشی تِ خَب فشٍش 

 آیٌذ هی پذیذ گًَاگَى هطىالت فشٍش پشٍسِ دس صیشا. 

 فشٍضٌذُ هَفمیت سطح هَاًغ ایي تا تشخَسد ًحَُ وِ

 هَفك فشٍضٌذُ ایي تش افضٍى. وٌذ هی تؼییي سا خَب
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 ٍ ًوَدُ تدشتِ لثل اص سا هَاًغ تا ضذى سٍ سٍتِ سٍش

 تشای ٍ است خذیذ حلْای ساُ خستدَی دس ّوَاسُ

 ّشگض ٍ وٌذ هی تالش هستوشاً خَد اّذاف تِ سسیذى

  .ضَد ًوی دسهاًذُ ٍ خستِ

 هذف به دستیببی برای موفق فروشنذگبن -2

 هستنذ جذی

 تشای ٍ ضٌاسٌذ هی سا خَد اّذاف هَفك فشٍضٌذگاى

 وِ وٌٌذ هی هطخص ٍ وطٌذ هی ًمطِ آى تِ دستیاتی

 آى تش سٍص ّش ٍ یاتٌذ، دست اّذافطاى تِ تایذ چگًَِ

  .سًٍذ هی پیص هثٌا
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 که کبری کیفیت مورد در مجرة فروشنذگبن -3

. نمبینذ می سؤال مشتری از کننذ می عرضه

 هی پشسطْایی ّایطاى هطتشی اص فشٍضٌذگاى تْتشیي

. داسًذ احتیاج چیضی چِ تِ ضَد هطخص واهالً تا وٌٌذ

 سٍش هؤثشتشیي داًٌذ هی فشٍضٌذگاى اص دستِ ایي

 ًیاصّای اص اطالع وسة خذهات، یا هحصَل هؼشفی

 سا فشصت ایي فشٍضٌذگاى سٍ، ایي اص. است هطتشیْایطاى

 ٍ هحصَالت فَایذ ٍ ٍیژگیْا دستاسُ وِ یاتٌذ هی

 طَس تِ داسد هطتشی تا سا استثاط تیطتشیي وِ خذهاتطاى

 .وٌٌذ ٍگَ گفت ٍ تحث هؤثشی
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

. دهنذ می گوش مشتری به موفق فروشنذگبن -4

 خَاب ٍ پشسٌذ هی هطتشی اص سا سَالی فشٍضٌذگاى اوثش

 پاسخ هٌتظش ایٌىِ خای تِ آًاى اص تشخی اها گیشًذ، هی

 فشٍضٌذگاى لیىي.  دٌّذ هی اداهِ صحثتطاى تِ تاضٌذ

 اطالػات خَد هطتشیْا تذٌّذ فشصت اگش داًٌذ هی هاّش

 اص دستِ ایي سٍ ایي اص دٌّذ، هی اسائِ سا الصم

 وشدى سىَت هَاسد تشخی دس وِ اًذ آهَختِ فشٍضٌذگاى

  .است هفیذتش هطتشی تِ دادى گَش ٍ

 خود شرکت پیشرفت به موفق فروشنذگبن -5

 دلثستگی خَد ضشوت تِ آًْا. ببشنذ می منذ عالقه

 تثلیغ خذهاتطاى ٍ تَلیذات تشای وِ ٌّگاهی ٍ داسًذ
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

. است هطَْد آًْا والم دس واهالً دلثستگی ایي وٌٌذ هی

 اضتیاق ٍ ضَس خَد حشفِ دس تیطتش چِ ّش سٍ، ایي اص

 دلیلص. است تیطتش آًْا هَفمیت ضاًس تاضٌذ، داضتِ

 هی ػطك دٌّذ هی اًدام آًچِ تِ ٍلتی است ٍاضح

 دستاسُ ٍلتی. وٌٌذ هی تیطتشی تالش خَد واس دس ٍسصًذ

 ضَق ٍ ضَس وٌٌذ هی ػشضِ وِ هحصَالتی یا خذهات

 ًوایاى ٍگَیی گفت ّش دس آًاى ػاللِ ٍ اضتیاق داسًذ

 فشٍضٌذُ تِ ضذُ هحَل ٍظایف اص ّا ضشوت. ضَد هی

  .تشًذ ًوی سَدی ّیچ ًذاسد اضتیاق واسش تِ وِ ای

 انذ انرژی بب و پرشور موفق فروشنذگبن -6
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 دس حتی ّستٌذ، هثثت ای سٍحیِ داسای ّویطِ آًْا 

 اص ًذست تِ آًْا. ًیستٌذ دلَاپس ٍ ًگشاى سختیْا صهاى

 ٌّگاهی. وٌٌذ هی صحثت تداست یا ووپاًی ضؼف ًماط

 خای تِ ضًَذ، هی سٍ سٍتِ ًاخَضایٌذی ٍضؼیت تا وِ

 هَضَع هثثت ػٌاصش ٍ ًماط سٍی سا خَد تفىش ًااهیذی

  .وٌٌذ هی هتوشوض

 را کبرشبن نتبیج مسئولیت موفق فروشنذگبن -7

 . گیرنذ می عهذه به

 داخلی، هسائل ًطًَذ، هَفك خَد سْویِ فشٍش دس اگش

 ػاهل تٌْا تلىِ. داًٌذ ًوی همصش سا سلثا یا ووپاًی
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 هی تؼییي سا واسضاى ًتایح وِ داًٌذ هی خَد سا ًاواهی

  .دٌّذ هی اًدام است الصم وِ آًچِ ٍ وٌذ

 .انذ کوش سخت موفق فروشنذگبن -8

 تاضٌذ هَفك خَاٌّذ هی اوثشاً فشٍضٌذگاى اص تسیاسی 

. ًوایٌذ ًوی تالش چٌذاى هَفمیت وسة تشای اها

 طشف تِ ضاًس تا ضًَذ ًوی هٌتظش هَفك فشٍضٌذگاى

 صٍدتش اغلة آًْا. سًٍذ هی آى دًثال خَدضاى تیایذ ضاى

 تمیِ اص دیشتش ٍ وشدُ واس، تِ ضشٍع ّوىاساًطاى دیگش اص

 هی تلفي هطتشی تِ تیطتش. وٌٌذ هی تشن سا واس هحل

 تیطتش هشدم تا ًوایٌذ، هی پیگیشی صهیٌِ ایي دس ٍ وٌٌذ،
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 تِ ًسثت تیطتشی فشٍش ٍ وٌٌذ، هی ٍگَ گفت

  .داسًذ ّوىاساًطاى

 مشتری دسترس در بیشتر موفق فروشنذگبن -9

 هستنذ هبیشبن

 هطتشی حفظ تِ هطتشیْا تا دائوی استثاط داًٌذ هی آًْا 

 تشلشاس آًْا تا هتٌَػی تواسْای تٌاتشایي، وٌذ هی ووه

 سال تثشیه ٍ تَلذ تثشیه تطىش، واست آًْا.  وٌٌذ هی

 ٍ وٌٌذ هی تلفي. فشستٌذ هی هطتشیْا تشای ًَ

 هطتشیاى تِ تَدى دستشس دس خْت هٌظوی صهاًثٌذی

 هطتشی تشای سا لیوتْا لیست. داسًذ هی اػالم خَد

 ساّْای هشالثٌذ پیَستِ. ًوایٌذ هی اسسال ّایطاى
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 حفظ هطتشی رّي دس ًاهطاى تا وٌٌذ اتذاع سا خذیذی

  .ضَد

 ایداد خشیذ تِ اضتیاق خشیذاس دس هَفك فشٍضٌذُ -05

 دس گزضتِ اص تیطتش اهشٍصُ خْاًی تداست. وٌذ هی

 تٌْا لیوت پٌذاسًذ هی فشٍضٌذگاى تیطتش ٍ است، سلاتت

 هَفك فشٍضٌذگاى ایٌىِ حال. است خشیذ اًگیضُ ػاهل

 ػاهل فشٍضی ّش دس لیوت وٌٌذ هی تصذیك گشچِ

 فشٍش تِ تشای ًیض دیگشی ػَاهل اها است وٌٌذُ تؼییي

 اطالع وِ داًٌذ هی آًْا. گیشًذ هی دسًظش واالّا سساًذى

 ایداد واال تشای تَاًذ هی خشیذاس تِ هٌاسة سساًی
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موفق فروشنده یک ویژگیهای  

 پطتیثاًی اخشا، طشاحی، هطاٍسُ، آهَصش،

 ٍهَفمیت خاللیت الىتشًٍیه، تداست ٍتاصاسیاتی، فشٍش هذیشیت واسآفشیٌی، ٍواس، وسةدسصهیٌِ ّای : 

 

 هی سٍ سٍتِ وِ هطتشی ّش تا تَاًٌذ هی آًْا. وٌذ خارتِ

 . وٌٌذ ایداد سا خارتِ ایي ضًَذ
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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
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 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


