
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             به نام خداوند لوح و قلم
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 مقدمه 

ات رو به  فروش سرچ می کنیم با حجم زیادی از اطالعوقتی در مورد 

. ما نیاز به منبعی جامع و  رو میشیم که بیشتر ما رو سردرگم میکنه

از اطالعات ریز ریز و پراکنده نجات   مون روکامل داریم که خود

که در  . طبیعتا همه ما به دنبال اطالعاتی خالصه و پربار هستیم بدیم

. پس ن برسونهبه نتایج مطلوب خودمو کوتاه ترین زمان ممکن ما رو

بهترین راه خواندن کتاب هایی خالصه اما کامل در مورد موضوع 

لوغ و  ش یی ها. این روزها در هیاهو زندگنظرمون هستمورد 

  ش یا با خود پرمشغله کمتر کسی زمان داره که کتاب در دست بگیره 

میشه اگر کتابی باشه که همیشه  اما چقدر خوب  اب رو جایی ببرهکت

. به نظر عالی میاد. خب االن شما  همراه ما باشه و وزنی نداشته باشه

ید چنین کتابی رو دارید و بهتون قول میدم از خواندنش پشیمان نخواه

پس   نهنمیکهیچ دانشی بدون عمل و تمرین کردن به شما کمکی   شد.

ازتون میخوام تمام نکات رو به کار بگیرید و تمرینات رو حتما حتما 

 انجام بدید. 

 این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که به حوزه فروش عالقه دارن اما چیزی  این کتاب برای

فقیتی که مد نن یا کسانی که کارشون فروش هست اما موراجبش نمیدو

نظرشون هست رو ندارن مناسبه، اما اگر حس میکنی مهارت های 

فروش نمیتونه بهت کمکی کنه بهت توصیه میکنم همین االن صفحه رو  

 داشتی پاک کن.ببند و این فایل رو از هرجایی که نگهش 

:  هدف من از مطالعه این کتاب الکترونیکی

 .................................................................................

 .................................................................................

........................................................................................ 

 



 ایده این کتاب الکترونیکی از کجا بوجود آمده؟

که میرم به یک مشکل مشترک تو   جلسات مشاوره ایمن با توجه به 

مطمئنا حدس زدید که این مشکل چیه؟ بله   اکثر کسب و کارها پی بردم.

 بسیار زیادی از درصد کهشاید به نظرتون عجیب بیاد  درسته فروش.

خیلی و این ، یابی مشکل دارن در بخش فروش و بازار کسب و کارها

و همین حتی خیلی هارو ورشکسته میکنه و کسب و  وحشتناکه

کارشون تعطیل میشه. خیلی دلم میخواست بتونم به صاحبین این کسب  

کمک کنم که  و کارها یا افرادی که تازه میخوان کاری رو شروع کنن 

بتونن قوی و با مهارت فروش عالی شروع کنن و اینجوری شد که  

 تصمیم به نوشتن این کتاب الکترونیکی گرفتم. 

دقیقه فروشنده حرفه   15شاید براتون سوال باشه که چطور میشه در 

 ای شد؟ 

دقیقه هست و شما بعد از اون فقط نیاز به  15زمان مطالعه این کتاب 

تمرین نکات گفته شده دارید و اصول فروشنده حرفه ای شدن رو دیگه  

ا قراره یک فروشنده حرفه ای  یک میگم شم بلد هستید. پس بهتون تبر

 بشید البته اگر نکات رو اجرا کنید و پشتکار کافی داشته باشید.

قبل از خواندن ادامه مطالب ازتون درخواست میکنم که یک تارگت  

 فروش برای خودتون مشخص کنید. 

: یک عدد شفاف برای خودتون مشخص کنید که   تارگت فروش یعنی

خواندن این کتاب و اجرای موارد گفته شده باید در مدت مثال بعد از 

. تارگتی غیر منطقی و دور فروش موفق داشته باشید 5زمان یک هفته 

، اگر تازه شروع کردید حتی از دسترس برای خودتون مشخص نکنید

تومان هم میتونه براتون خوب باشه.  2000تومان و  1000مبالغ 

درصد باالتر از توان واقعی   20تا   10تارگت شما معموال میتونه بین 

 شما باشه. 

 



: تارگت فروش من

 .................................................................................

 .................................................................................

.................................. ............................................... 

فروش قلب تپنده هر کسب و کاری هست و یادگیری مهارت های 

نکاتی که در ادامه  فروش میتونه شرایط مالی شما رو دگرگون کنه. 

جلسه مشاوره و خواندن کتاب ها و   100بهتون میگم حاصل بیش از 

هست پس حتما چندبار مطالعشون  مقاالت بسیار زیاد ایرانی و خارجی 

 و تک تکش رو بکار بگیرید. کنید

 فروش یعنی چی؟

به نظر شما فروش چه معنایی داره؟ یعنی اینکه شما از محصول یا 

 صرفا کسب درآمد کنید؟  خدماتتون 

اصال اینطور نیست، این طرز فکر اشتباهی هست که اکثر فروشندگان  

االیی برسن. فروش در واقع دارن و هیچوقت هم نمیتونن به فروش ب

یعنی انتقال احساسات و ایجاد یک تجربه به یادماندنی برای مشتری که  

 در نهایت میتونه منجر به کسب درآمد بشه. 

 ما کال دو نوع فروش داریم:

 . فروش حضوری یا فیزیکی 1

 . فروش غیرحضوری یا تلفنی 2

ثانیه اول تصمیم میگیره که از شما   4در فروش حضوری مشتری در 

ثانیه افزایش پیدا   10خرید کنه یا نه و در فروش تلفنی این زمان به 

 میکنه.

 

 



 

بخاطر شرایط کرونا و غیرحضوری بودن اکثر فعالیت ها تصمیم دارم 

 .ارمرو روی فروش غیرحضوری یا تلفنی بذتو این کتاب تمرکزم 

 

 

 

 

 

 

 

 Cold callتماس سرد یا  

این نوعی روش فروش تلفنی هست که بهتون پیشنهاد میکنم تا حد  

ممکن ازش استفاده نکنید چون درصد اینکه جواب بده و منجر به  

 فروش بشه خیلی کمه. 

فرض کنید در حال استراحت هستید که تلفنتون زنگ میخوره و شما 

جواب میدید و یک فروشنده بدون هیچ مقدمه ای شروع میکنه به  

ت کردن شما برای فروش محصولش. چه احساسی دارید در اون  پرزن

لحظه؟ آیا اصال تمایل دارید که به صحبت هاش توجه کنید؟ قطعا نه و  

تازه اگر خیلی باادب و با حوصله باشید تلفن رو روش قطع نمی کنید. 

 به این نوع تماس میگن تماس سرد. 

قطعا جواب نمیداد قبال از تماس سرد برای فروش استفاده میشد که خب 

و ساختن   و بازدهی نداشت اما در حال حاضر بیشتر برای ایجاد ارتباط

 تصویر ذهنی از مجموعه و یا خود شخص استفاده میشه.



اما اگر اجباری دارید یا شرایطی هست که میخواید از این روش 

 استفاده کنید حتما به این نکات توجه کنید:

وعه ای که ازش تماس گرفتید رو . اول از همه خودتون رو و مجم1

 معرفی کنید تا مخاطب بدونه که داره با چه کسی صحبت میکنه. 

. به مخاطب توضیح بدید که شماره اون رو از کجا پیدا کردید که  2

مخاطب ذهنش درگیر این موضوع نباشه و احساس ناخوشایندی به شما  

 نداشته باشه.

صحبت کنید تا ترغیب  با مخاطب خیلی پر انرژی و وسوسه انگیز. 3

 بشه به صحبت های شما گوش کنه. 

بپرسید که آیا تمایل داره  فرد. بعد از توضیحات مختصر از 4

اطالعات بیشتری داشته باشه یا نه؟ اگر گفت نه که اون فرد نمیتونه  

مشتری شما باشه اما اگر گفت بله و تمایل داشت جلسه بعدی با 

 مخاطب تنظیم کنید و اون جلسه میتونه جلسه فروش شما باشه.

های اجتماعی  اما بهتون توصیه میکنم سعی کنید با استفاده از شبکه 

مخاطب های هدفمند و مشتریان بالقوه پیدا کنید تا تماس های شما 

 امکان تبدیل به مشتری بیشتری داشته باشن. 

 تحت تاثیر قراردادن و ترغیب مخاطب

در جامعه امروز بدون تحت تاثیر قراردادن مخاطب شما هیچوقت نمی 

فرآیند  تونید موفقیتی کسب کنید. مشتری ها به شدت آگاه هستن و

فروش مدام در حال سخت تر شدن هست. یک فروشنده ماهر این  

جواب منفی ممکنه یک   5یا حتی   4یا  3موضوع رو میدونه که بعد از

 جواب مثبت بشنوه. 

شما باید بتونید احساسی رو در مشتری ایجاد کنید که با کمال میل مبلغ 

درستی   رو پرداخت کنه و این احساس رو داشته باشه که داره کار

 انجام میده و این کار میتونه در موفقیت و رشدش خیلی تاثیرگذار باشه. 



فروش دقیقا از زمانی شروع میشه که شما به عنوان یک فروشنده  

 شروع به صحبت کردن میکنید. 

شما باید شور و حرارت رو با صحبت هاتون به مخاطبین انتقال بدید، 

د میکنن که حرارت از جسم دقیقا قوانین فیزیک این موضوع رو تایی

گرم به جسم سرد انتقال پیدا میکنه پس شما میتونید مشتری رو به وجد 

بیارید و با هیجان خودتون اون رو ترغیب کنید. مثال به مشتری بگید 

که این تخفیف یا این فرصت تکرار نشدنیه و من اگر جای شما بودم 

له رو با هیجان و  این فرصت رو اصال از دست نمیدادم و تمام این جم

 اشتیاق بیان کنید تا مشتری تحت تاثیر قرار بگیره. 

 در نظر گرفتن سطح آب برای فروش 

 حتما دارید فکر میکنید که سطح آب چه ربطی به فروش داره!!!! 

االن براتون توضیح میدم، ببینید شما زمانی که وارد پروسه فروش 

در نظر بگیرید که میشید این فرآیند رو میتونید مثل یک سطح آب 

وقتی شما دارید تالش می کنید برای فروش و حتی نه میشنوید زیر این 

سطح هستید و با هر تالش یا هر پیگیری دارید به باالی این سطح 

نزدیک تر میشید و زمانی که فروش اتفاق میفته در باالی سطح آب 

 د.یقرار میگیر 

ش زیاد جایی به  تالش های شما هیچوقت بی فایده نیست و قطعا تال

 . میارهصورت ناگهانی پاسخی باورنکردنی برای شما به ارمغان 

 

 

 

 

 



 متخصص باشید 

ذاریم رفتیم که باید به متخصص احترام بگ یاد وضوع رومهمه ما این 

یک پرستار سوالی . مثال زمانی که کنیمگوش  ن روو صحبت های او

ممکن هست که بهش پاسخ بدید اما پاسخی به کاملی    را از شما میپرسه

ید رو به پرستار نمیدید چون و واضحی که به یک دکتر متخصص مید

همیشه به ما گفتن که دکتر سالهای زیادی درس خونده و متخصص این 

کار هست. برای فروش هم دقیقا این موضوع صدق میکنه. شما زمانی  

ب تمایل پیدا میکنه که به  خودتون رو متخصص نشون بدید مخاطکه 

صحبت های شما گوش کنه و این احساس در مخاطبتون ایجاد میشه که  

صحبت های شما ارزش شنیده شدن رو داره. حتما در مورد محصول  

یا خدماتی که قصد فروشش رو دارید اطالعات کافی و جامعی داشته 

  باشید.

 مقابله با بهانه های مشتری 

خرید از شما مدام بهانه تراشی میکنه یعنی  زمانی که مشتری برای 

هنوز مطمئن نیست. کال افراد در مقابل توصیه ها و پیشنهادها مقاومت 

میکنن. حاال وظیفه شما چیه؟ اینه که حس اطمینان رو در مشتری به  

وجود بیارید. چطور؟ اول از همه لحن صحبت شما خیلی مهمه، زمانی 

تا لحن میتونید با اون صحبت  2ا که مشتری داره بهانه میاره شما ب

 کنید یکی لحن همدلی و دیگری لحن بی توجه.

مثال شما محصول یا خدماتتون رو کامال به مشتری توضیح دادید و 

حاال مشتری به شما میگه من باید برم مشورت کنم یا باید بیشتر بهش  

فکر کنم یا باید از شخصی اجازه بگیرم، شما می تونید بگید که باشه 

مشکلی نیست حتما این کار رو انجام بده فقط میشه قبلش یک سوال  

این سوال رو از مخاطب بپرسید  با لحن همدلی ازت بپرسم؟ و بعد باید

 ؟  یکه آیا با اصل قضیه موافق

 



 

بهش بگید که این فرصت ممکنه   یداگر گفت آره و تمایل داشت حاال با

 سازی کنید. دیگه برات پیش نیاد و آینده رو براش تصویر 

بار پیگیریش   7تا   5زمانی که مخاطب تمایلی به شما نشون داد میتونید 

کنید البته نه اینکه صرفا ازش بخواید که از شما بخره بلکه هربار باید 

ارزشی بهش ارائه کنید و این موضوع که شما نیاز دارید که ازتون  

مشتری بشه  خرید کنه رو اصال نباید به مخاطب نشون بدید تا تبدیل به

بار پیگیری بوجود میاد.   5و اکثر جواب های مثبت و خریدها بعد از 

بار پیگیری شما از شما خرید کرده میتونه جز دسته   5مشتری که با 

مشتریان وفادار شما باشه چون این فرد به راحتی محصولی رو انتخاب  

 و خرید نمیکنه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یک تماس تلفنی موفق  نکته کوتاه برایچند 

 منتقل کنید  شاد بودن رو در صداتون

همه ما زمانی که فردی با روحیه خوب و صدای شاد با ما تماس 

میگیره احساس خوبی بهش پیدا می کنیم و تمایل داریم باهاش صحبت  

کنیم پس این حس رو به مخاطبتون منتقل کنید و به اون نشون بدید که  

 احساس رضایت دارید. از صحبت کردن باهاش 

 مثل یک حرفه ای سالم و احوال پرسی کنید

اگر با داشتن اطالعاتی مثل فامیل مخاطب باهاش تماس میگیرید حتما 

مثال: سالم خانم زارع عزیز خوب  برای شروع از فامیلش استفاده کنید

 هستید؟ 

با این شیوه هم شما حرفه ای بودن خودتون رو نشون میدید و هم به  

 احساس ارزشمندی میدید و سریع تر با شما صمیمی میشه.مخاطب 

 حتما معرفی کنید خودتون و مجموعتون رو 

بعد از سالم و احوالپرسی اسم و فامیل خودتون و اینکه از کجا تماس 

گرفتید رو حتما بگید تا مخاطب بدونه که داره با کی حرف میزنه و آیا  

 یا نه.  اصال تمایل داره به ادامه صحبتاتون گوش کنه

 یکنواخت صحبت نکنید

اینکه لحن شما در تمام مدت صحبت ها یکنواخت باشه باعث میشه که  

گوش فرد خسته بشه و تمایل داشته باشه که هرچه سریعتر شما  

صحبتتون رو تمام کنید و اصال دیگه به حرفای شما توجه نمیکنه. لحن 

ی که الزمه  خودتون رو در جاهایی که الزمه هیجانی کنید و در جاهای

تنها سالح شما برای تماس تلفنی صدای شما   آروم و دلسوزانه کنید.

 .هست پس به نحو احسنت ازش استفاده کنید

 



 با آرامش صحبت کنید 

زمانی که شما سریع و پشت سرهم با مخاطبتون صحبت کنید به اون 

این احساس رو میدید که عجله دارید و فقط زنگ زدید که بهش چیزی 

بفروشید و شخص براتون ارزشی نداره و این یعنی فروش ناموفق  رو 

 و مخاطبان ناراضی.

 به مشتری القاب مثبت بدید 

اصال منظورم این نیست که چاپلوسی کنید و یا دروغ بگید، میتونید به  

مشتری بگید که از صحبت کردن باهاش لذت میبرید و یا بهش بگید که  

صدای قشنگی داره. تعریف کردن  چقدر لهجه شیرینی داره و یا چقدر 

از هر فردی میتونه احساس خوشایندی در اون فرد ایجاد کنه و این 

احساس رو نسبت به فردی که ازش تعریف کرده هم پیدا میکنه و این  

 شما رو یک قدم جلوتر میبره. 

 بیان کنید  تون رو از تماستونهدف خود

چه موضوعی به مخاطب بگید که چرا باهاش تماس گرفتید و راجب 

میخواید باهاش صحبت کنید تا خودش تصمیم بگیره که آیا میخواد با 

 شما صحبت کنه در مورد موضوعی که اعالم کردید یا نه.

 به مشتری فشار وارد نکنید 

هیچوقت سعی نکنید مخاطب رو مجبور به خرید کنید و یا بهش 

این فقط باعث میشه که شما فرصت فروشتون رو از   .اصرار کنید

دست بدید. از جمالتی مثل بهتون توصیه میکنم...، پیشنهاد میکنم...،  

اگر تمایل داشته باشید میتونید... و از این دست جمالت که به مشتری  

حق انتخاب میده استفاده کنید تا مشتری حس اجبار و یا فشار برای  

مشتری در   خری،گر به مشتری بگید باید بخرید رو نداشته باشه. ا

 مقابل شما گارد میگیره و اصال پیشنهاد شما رو قبول نمیکنه. 

 



 ذارید مشتری رو معطل ن 

جام میدن این هست  یکی از اشتباهاتی که خیلی از فروشندگان تلفنی ان

خط نگه میدارن و مثال دنبال یک اطالعاتی  که مشتری رو پشت

ن یادداشت کنن مشتری رو منتظر نگه  میگردن و یا چون میخوا

میدارن. فرض کنید مشتری سوالی از شما پرسید و شما جوابش رو 

نمیدونستید و یا باید از شخصی سوال میکردید یا راجبش سرچ  

میکردید، هیچوقت بدون اینکه زمانی برای انتظار به مشتری بگید اون  

اب رو پیدا کنم یا رو معطل نکنید، مثال نباید بگید صبر کنید تا من جو

  3بپرسم. بهترین حالت اینه که به مشتری بگید براتون مقدور هست که 

دقیقه به من زمان بدید تا جواب سوال شما رو براتون پیدا کنم؟ اگر 

مشتری گفت بله که میتونید برید و جواب رو پیدا کنید و به این نکته 

ه بشه پس حتما دقیق 3هم دقت کنید که زمان انتظار نباید بیشتر از 

زمانی رو اعالم کنید که میدونید حتما قابل انجامه، اگر هم مشتری 

گفت نه یا به هر دلیلی نخواست منتظر بمونه بهش بگید که شما جواب  

 رو پیدا میکنید و مجدد باهاش تماس میگیرد. 

 پیش از تماس تمرین کنید 

ید بدونید با  بردارید و تماستون رو شروع کنید با از اینکه تلفن روقبل 

چه هدفی دارید تماس میگیرید؟ چی میخواید بگید؟ چه ارزشی قراره به  

مشتری ارائه کنید؟ تمام صحبت هاتون رو مثل یک رول پلی با 

و  خودتون تمرین کنید و یا حتی سواالت و نکات کلیدیتون رو بنویسید

ال آماده داشته باشید. اگر شما ندونید چرا میخواید تماس بگیرید و اص

 چی قراره بگید قطعا جلسه فروش ناموفقی خواهید داشت.

 

 

 



 کنید راه حل ارائه 

  نهکه محصول و یا خدمات شما می تو بدیدن سعی کنید به مشتری نشو

و در طول صحبت چند راه حل  ن رو رفع کنه مشکالت و نیازهای او

تا مهارت شما و اینکه شما می  بدید ارائه  نکوچک اما ارزشمند به او

 تونید بهش کمک کنید رو باور کنه.

 ضبط کنید  صدای تماس هاتون رو

میتونید هنگام صحبت کردن صدا ها رو ضبط کنید و بعد مجدد  

ید و نقاط خودتون و یا با اطرافیان و یا همکارانتون صدا رو گوش کن

قوت و قابل بهبود رو بررسی کنید تا تماس های بعدی شما کیفیت  

 بیشتری داشته باشن.

 بخاطر گفت و گویی که داشتید از مشتری تشکر کنید

حتما از مشتری بخاطر زمانی که گذاشته و   بعد از پایان صحبت هاتون

اینکه با شما صحبت کرده تشکر کنید تا مخاطب متوجه این موضوع  

 شما براش ارزش قائل هستید بشه. که 

 قطع نکنید  ل از مشتری تلفن روهیچوقت قب

در فرد  اگر شما زودتر از مخاطب تلفن رو قطع کنید این احساس رو

ایجاد میکنید که میخواستید زودتر تماس تمام بشه و از دستش راحت 

بر کنید تا فرد مقابل  بشید پس هیچوقت این کار رو نکنید و همیشه ص

 .اول تلفن رو قطع کنه

 در تماس اول نفروشید

سعی کنید از تماس اول برای ایجاد ارتباط و جلب اعتماد مخاطب  

استفاده کنید و تاکید روی فروش نداشته باشید. از مخاطب اطالعات 

و  بگیرید و کاری کنید که باهاتون احساس صمیمیت و راحتی پیدا کنه 

 در پیگیری و تماس های بعدی تمرکز خودتون رو روی فروش بذارید. 



 هنر سوال پرسیدن 

هایی که هر فروشنده حرفه ای به اون نیاز یکی از بهترین تکنیک 

ی از مشتری  نید سواالت. شما باید بتوهن سواالت درستپرسید داره

. مثال از  بپرسید که جواب های اون به فرآیند فروش شما کمک کنه

مشتری بپرسید اگر چه محصول یا خدماتی رو داشتید میتونستید نیاز یا 

رفع کنید؟ پاسخی که مشتری به این سوال میده میتونه به  مشکلتون رو  

ی شما کمک کنه که روی چه ارزشی بیشتر تمرکز کنید و راهنمایی ها

 دقیق تری به مشتری ارائه کنید. 

 

 کلمات ممنوعه در فروش

 

 

 اینارو جایگزین کن اینارو نگو

 د یلطفا چند لحظه صبر کن سا یلحظه وا هی

االن میگم بچه ها باهاتون تماس  
 بگیرن

همکاران باهاتون تماس  میگم 
 بگیرن

چند لحظه اجازه بدید بپرسم بعد   نمیدونم 
 خدمتتون اعالم میکنم

 ممنون میشم اگر تکرار بفرمایید  چی؟ 

 بله مچکرم  خب!

 لطفا نامتون رو میفرمایید؟ شماره و اسمت رو بگو

 لطفا چند لحظه تامل بفرمایید  گوشی! 

کنید االن خدمتتون  چند لحظه تامل  االن بهت میگم   
 عرض میکنم 



 چطور قیمت رو به مشتری بگیم؟ 

زمانی که ابتدای صحبتتون مشتری بهتون میگه قیمتش رو بگو ببینم  

 اصال به بودجه من میخوره یا نه باید چکار کنید؟ 

فقط قبلش اجازه میدی چندتا سوال    سوال خوبی پرسیدی به مشتری بگید

و اگر تایید کرد شروع کنید به پرسیدن سواالتی که از قبل  بپرسم؟ ازت

آماده کردید و تا حد امکان سواالتی بپرسید که مشتری در جواب 

از   دسواالت از عبارات بله، درسته و قطعا استفاده کنه اینجوری داری

به دردش میخوره یا  ونکه آیا محصول یا خدماتت دمشتری تایید میگیری

و هم تمرکزش رو از  دشما هم ذهن مشتری رو آماده کردینه. حاال 

رو براش بزرگ تر نشون  رزش هاو ا دروی موضوع قیمت برداشتی

حاال وقتشه که از مشتری بپرسید : حاال مطمئنم مشتاقی که قیمت   .ددادی

رو بدونی درسته؟ اگر گفت بله یعنی میل به خرید پیدا کرده و وقتشه 

چون  داد قیمت رو نگیدناما اگر تمایل نشون  دقیمت رو بهش اعالم کنی

 . داحتمال زیاد جواب منفی میشنوی

د. چطور؟ مثال روش بعدی اینه که برای مشتری یک دوراهی ایجاد کنی

این محصول با این مزایایی که داره و ارسال رایگان و  به مشتری بگید

ه  مبلغ. حاال اینجاست که مشتری نمیدون  nدرصد میشه 100گارانتی 

 ی که خرید براش داره. ر کنه یا مزایا و منافعبه مبلغ فک

شما باید حساسیت مشتری رو روی قیمت تا حد امکان کم کنید و با  

احساسش درگیرش کنید و توی این شرایط احساس مشتری منطق اون 

 رو توجیه میکنه. 

 مهارت متقاعد سازی

کنید که از شما  شما به عنوان یک فروشنده باید بتونید افراد رو متقاعد 

خرید کنن و برای این کار اولین چیزی که نیاز دارید گوش شنوا  

 هست. 



 

د یعنی حرف های مخاطب و دغدغه شما باید گوش شنوا داشته باشی

رو بشنوید تا بتونید بهش کمک کنید و در نهایت اگر محصولتون   هاش

براش مناسب بود بهش بفروشید. زمانی که فردی به صحبت های ما 

گوش میکنه و به ما توجه میکنه ما به اون فرد اعتماد میکنیم. پس شما 

د با شنیدن صحبت های فرد مقابل میتونید بهش نشون بدید که قابل اعتما

تون اهمیت داره. من راجب این تکنیک به صورت کامال هستید و برا

  که تو پیجم به آیدیتکنیک متقاعد سازی  3ویدیو  رایگان تو

@SOLTANGROUP و میتونی همین االن بری و   توضیح دادم هست

 ببینیش تا این موضوع کامال برات قابل درک بشه. 

 تمرین عملی:

چه فروشنده ای، با چه  ت بپرس که از یاناطراف از نفر 5همین االن از 

 ویژگی هایی خرید میکنن؟ 

ویژگی هایی که بهت میگن رو حتما سعی کن در خودت تقویت کنی و 

 .به معرض نمایش مشتری بذاری

 

 ، منتظر نتایج فوق العادتون هستم.دمرسی که تا اینجا همراه من بودی

اگر حس میکنی نیاز به کمک بیشتری داری یا سوالی برات پیش اومده  

دایرکت بدی و یا از طریق   SOLTANGROUP@میتونی به پیج من 

 با من و تیم ما در ارتباط باشی.  soltangroupcoach.comسایت 

 

 امیدوارم هر روز پرقدرت تر بدرخشی 

 ست دار تو محمدرضا سلطانیدو


