
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یکی از بزرگترین اقشاری که این روزا با مشکل مواجه شدن فروشنده 

و در مورد دقیقه فروشنده حرفه ای ش 15ها هستن. توی ایبوک در 

توضیح دادم اما عده زیادی هم فروششون  فروش تلفنی کامال براتون

به صورت حضوریه و دنبال راهکارهای اختصاصی خودشون هستن. تو 

این ایبوک میخوام در مورد اینکه چطور به صورت حضوری فروش 

 داشته باشید باهاتون صحبت کنم.

اول از همه الزم میدونم تفاوت فروشنده، بازاریاب و ویزیتور رو بهتون 

سفانه خیلی از ما ها تفاوت این افراد رو نمیدونیم.بگم چون متا  

 تفاوت ویزیتور، بازاریاب و فروشنده

ویزیتور: همونطور که از اسمش پیداس قصدش ویزیت کردن مشتریانه 

، مثل: ویزیتورهای شرکت های دارویی که با و معرفی محصول به اونها

 اطالعات علمی برای معرفی داروها سراغ پزشک ها میرن

اریاب: شخص بازاریاب سعی در شناخت بازار داره تا مشتری های باز

 بالقوه رو پیدا کنه و نیازهای بازار رو بسنجه

فروشنده: فرد فروشنده به قصد فروش وارد یک مکان میشه و سعی در 

گرفتن سفارش از مشتری داره که این کار هم مهارت هایی رو میطلبه 

داده شده. که در این ایبوک کامال براتون توضیح  



میخوام یک مسیر کامال شفاف برای موفق شدن در تبدیل مشتری 

 30نشون بدم. شما حتی با استفاده از  بالقوه به مشتری بالفعل بهتون

درصد مطالب این ایبوک هم میتونید به راحتی مشتریانتون رو تا پایین 

 قیف فروش بیارید و در نهایت از قیف ردشون کنید.

چی میفروشید، محصول باشه یا خدمات اصال فرقی  فرقی نمیکنه شما

توی قواعد کلی فروش نداره. فروش در هر حوزه ای مفاهیم 

 مشترکی داره.

 اطالعات روتمام فروشنده ها در هر حوزه ای نیاز دارن که یکسری 

:نبدون  

شناخت سازمان. 1  

ده در سازمانی مشغول به کار میشید به عنوان فروشنزمانی که شما 

الیت رت دقیق در چه حوزه ای فعکه سازمان به صو بدونید باید

سازمان بازرگانی شدید باید بدونید که  میکنه. مثال اگر شما وارد یه

ر می کنه، سازمانتون چه چیزهایی وارد میکنه، چه چیزهایی صاد

؟و به کجا صادرات می کنه دهاز کجا واردات انجام می  

ا در بدو ورود به سازمان بدست اینا حداقل اطالعاتی هست که باید شم

 بیارید.

 



. شناخت صنعت2  

نیروی فروش باید بدونه که سازمان بین رقبای هم صنف خودش چه 

ب رتبه ای داره؟ شما به عنوان یک فروشنده باید بدونید که رقی

 های صنعت شما چه برندهایی هستن؟

ملی از اینکه شما این موارد رو بدونید بهتون کمک میکنه که ذهنیت کا

 کارتون و سازمانتون داشته باشید.

. محصول شناسی3  

قطعا هر فروشنده باید شناخت کاملی نسبت به محصولی که قصد 

فروشش رو داره داشته باشه. شما باید بدونید که محصول مورد 

 نظرتون چه ویژگی هایی داره؟ چه مزیت هایی داره؟

 *تفاوت ویژگی و مزیت:

به خودی خود داره مثال اینکه یک کتاب  ویژگی یعنی چیزی که محصول

صفحه داره میشه ویژگی کتاب 20  

مزیت یعنی منافعی که محصول برای مشتری داره. مثال اینکه شما بگین 

ه شناخت بهتری از خودتون برسید این کتاب به شما کمک میکنه ب

شما. این میشه مزیت محصول  

 



همیشه مزیت های  نمشتریانکته ای که اینجا باید بهتون بگم اینه که 

محصول شمارو میخرن نه ویژگی هاش پس سعی کنین زمانی 

که دارین راجب محصولتون توضیح میدین راجب مزیت های اون 

 بیشتر صحبت کنین.

. شناخت ارزش های سازمان برای مشتریان4  

 ه مشتریانش ارائه میکنه که مشتری هاسازمان شما چه ارزش هایی ب

ها چه جوایزی در نظر  ؟ برای مشتریباید ازتون خرید کنن

ین و یا مشتری از محصول شما راضی نبود چه تضم گرفتین؟ اگه

؟گارانتی براش در نظر گرفتین  

ت آرایشی و بهداشتی رو میفروشید و مثال فرض کنید شما محصوال

سازمان شما تضمین میکنه که اگر محصوالت فروش نرفت اونارو 

ونه و این میشه بهش برمیگردمرجوع میکنه و مبلغ خریدار رو 

 ارزش شما برای مشتری.

جواب تمام این سواالت به روشن تر شدن مسیر فروش شما کمک 

 میکنه.

 

 

 



. شناخت مشتری5  

و جواب هاتون رو  ن این سواالت رو از خودتون بپرسینلطفا همین اال

 بنویسید.

 مشتری های شما چه کسانی هستن؟

دارن؟مشتری های شما کجاها حضور   

مشتری های شما چه ویژگی هایی دارن؟ چند سالشونه؟ جنسیتشون 

 چیه؟ چه عالیقی دارن؟

 نگرانی و دغدغه های مشتری های شما چیه؟

دقیقا نیاز به  ای خودتون یادداشت کنید تا بدونینتمام این موارد رو بر

.چه استراتژی برای فروش به این افراد دارین  

رض میکنیم شما اسباب بازی میفروشید، بذارید براتون مثال بزنم: ف

مشتری های شما والدینی هستن که بچه های کوچک دارن. این 

والدین جاهایی حضور دارن که بچه ها حضور دارن مثل 

مهدکودک ها، خانه بازی ها و.... . سن مشتری های شما معموال 

ساله و هم میتونن خانم باشن و هم آقا. عالیق اونا  45تا  20بین 

نه که بچه هاشون سرگرم بشن و خوشحال بشن. ای  

 



نگرانی اونا اینه که اسباب بازی خطرناک باشه، جنسش خوب نباشه و 

زود خراب بشه، قابل شست و شو نباشه، اگر بچه های خیلی 

کوچکی داشته باشن نگران این میشن که قطعات اسباب بازی 

 کوچک باشه و کودک اونارو قورت بده.

میدونید کجاها باید حضور داشته باشید و به دنبال چه  حاال شما دقیقا

 کسانی باشید و روی چه ارزش ها و مزیت هایی تاکید کنید.

. شناخت رقبا6  

همیشه رقبای خودتون رو زیر نظر داشته باشید و حتی باهاشون تعامل 

داشته باشین که از شیوه کارشون باخبر باشید. نقاط ضعف 

رقباتون رو بشناسید و خودتون رو در اون نقاط قوی کنید و نقاط 

توی کسب و کار خودتون  بشناسید و اونا روقوتشون رو هم 

 پررنگ کنید.

جام میده که مشتری ترجیح میده از اون خرید رقیب شما چه کاری ان

 کنه؟

 به تک تک این نکات دقت کنید و ازشون به بهترین نحو استفاده کنید.

 

 

 



. زبان بدن7  

برای فروش حضوری بهترین وسیله شما زبان بدنتونه، یعنی تمام 

حرکاتی که در جلسه فروش انجام میدید از شیوه راه رفتن و 

های دست و پا و صورتتون.نشستن گرفته تا حالت   

 

 

 

 

 

مثال اگر شخص مقابل شما همجنس شما هست برای صحبت کردن 

کنارش قرار بگیرید اما اگر جنس مخالف هست رو به روی اون 

 قرار بگیرید.

اگر مخاطب شما جنس مخالف شما هست به هیچ وجهه به چشمهاش 

 خیره نشید.

باشید چون قطعا همیشه موقع ورود به محل قرار لبخند داشته 

 هیچکس با افراد اخمو و بداخالق همکاری نمیکنه.



زمانی که مشتری داره با شما صحبت میکنه به نشونه تایید صحبت 

های اون سرتون رو کمی تکون بدید که مشتری توجه شما به 

 صحبت هاش رو حس کنه.

. ارتباط با مشتری8  

موضوع در هر فردی قلق خاص خودشو داره پس شما باید به این 

برخورد با هر مشتری دقت کنید که شما نمیتونید یک رفتار 

مشخص رو با همه داشته باشید و رفتار و صحبت هاتون رو باید 

 مطابق با شخصیت و برخورد و عالیق مشتری تنظیم کنید.

و شما در  شوخ و بذله گویی هست مثال یکی از مشتریان شما فرد کامال

ی خشک و جدی باشید و سعی کنید مقابل این مشتری نباید خیل

 بهش نشون بدید که از رفتار دوستانه اون لذت میبرید.

ممکنه یکی از مشتری های شما فرد خیلی رسمی و جدی باشه پس 

ت میشما نمیتونید با این فرد شوخی کنید یا زیاد احساس صمی

 کنید.

 

 



کنید حاال که این نکات رو گفتم ازتون میخوام که تک تکشون رو اجرا 

و پاسخ تمام سواالت رو پیدا کنید و بررسیشون کنید تا بریم 

 سراغ مراحل بعدی.

حاال که شما تمام اطالعات رو راجب محصول و شیوه برخورد با 

مشتریانتون رو دارید وقتشه بریم سراغ مراحل عملی در فروش 

 حضوری

 ورود به محل فروش

شگاه دارید. ورفرض می کنیم که شما قصد فروش محصول رو به یک ف

در زمان ورود لبخند داشته باشید.حتما   

 

بعد از ورود سعی کنید فردی که تصمیم گیرنده هست رو پیدا کنید و  

از پرسنل بخواید که شخصی که تصمیم گیرنده یا مسئول 

 یدو تا وارد شد بدهخریدهای فروشگاه هست رو به شما نشون 

شروع نکنید معرفی محصولتون به اولین کسی که دیدید اینجوری 



زمان زیادی ازتون گرفته میشه و احتمال نتیجه گرفتنتون هم 

 کمتر میشه.

 نحوه شروع تعامل

با مشتری  باید تمام صحبت هایی که قصد دارینقبل از ورود شما 

ی داشته باشید رو آماده کرده باشید و تمرین کرده باشید تا زمان

و هدف دار  یکنید بتونید مکالمه رو تو دست بگیریدکه شروع م

جلو برید و سواالتی بپرسید که پاسخ سواالت به روند فروش شما 

 کمک کنه. 

 اطالعات مشتری

سعی کنید از مشتری سواالتی بپرسید که بتونید در مورد مشکالتش، 

نیازهاش و ترس هایی که داره اطالعات کافی داشته باشید که 

تونید با توجه به محصولتون بهش کمک کنید و اطمینان خاطر ب

بدید نسبت به خریدش. مثال شما فروشنده شلوار هستید و 

مشتری به شما میگه قبال از این شلوار خریده و آب رفته یا رنگش 

بهش بگید من  که رفته و شما متوجه ترسش میشید. حاال کافیه

م و شما میتونید اری از شلوارهارو دست شما امانت میذیک

دادید و شلوارهای قبلی بشوریدش و یا هرکاری که قبال انجام 

اگر این شلوار هم اون اتفاق  خراب شده رو روش تست کنید و



ها براش افتاد من میام میبرمش اما اگر ازش راضی بودید 

 اونموقع میتونید سفارش بدید.

 فن بیان و اعتماد به نفس

زمانی که شما در حال صحبت با مشتری هستید حتی تن صدای شما 

میتونه میزان اعتماد به نفس شما و حتی میزان اعتماد شما به 

محصولتون رو نشون بده. همیشه برای فروش سعی کنید کمی 

 بلندتر و شمرده تر از حالت عادیتون صحبت کنید. 

س حوصله از صحبت زیادی و خسته کننده پرهیز کنید چون هیچک

شنیدن صحبت ها و توضیحات زیادی رو نداره و از یه جایی به بعد 

 فقط وانمود میکنن که دارن به حرف های شما گوش میکنن.

 پس توضیحاتتون رو خالصه کنید.

 آراستگی پوشش

درصد از روی ظاهرمون. این نکته 100مردم مارو چطور قضاوت میکنن؟ 

شما رو برای فروش  خودش به تنهایی اهمیت لباس و آراستگی

نشون میده. سعی کنید همیشه در قرارهای فروش مثل یک 

قهرمان به نظر برسید. همیشه افراد دوست دارن با کسی کار کنن 

و یا ازش خرید کنن که ظاهر شیک و خوبی داشته باشه. حاال حتما 

  میپرسین ظاهر مناسب دقیقا یعنی چی؟



  .. لباس های تمیز بپوشید1

.پرهیز کنیدرنگ  2. در قرارهای کاری از ست کردن بیش از 2  

. قانون مشابهت رو رعایت کنید یعنی اگر قراره جایی برید که افراد 3

لباس اسپرت میپوشن شما نمیتونید کت شلوار بپوشید چون 

اینجوری شمارو از خودشون نمیدونن و سخت باهاتون ارتباط 

ای با سطح باال برید تیشرت و برقرار میکنن یا اگر قراره به محله 

شلوار نپوشید و سعی کنید مثل افرادی که به مالقاتشون میرید 

.لباس بپوشید اینجوری قابل اعتماد تر به نظر میاید  

.. همیشه از کفش های تمیز و واکس زده استفاده کنید4  

. اگر آقا هستید کمربند و کفش و اگر خانم هستید کیف و کفش 5

.ست کنید خودتون رو با هم  

. وسایل زیادی توی جیب های خودتون نذارید که فرم لباس شمارو 6

 تغییر بده.

رعایت این نکات میتونه ذهنیت مثبتی در ذهن شخص مقابل از شما 

 ایجاد کنه.

 

 

 



 عطر و بوی حرفه ای

از ادکلن و اسپری هایی با رایحه های مناسب با فصل و مکانی که قصد 

استفاده کنید. مثال در فصل تابستان از رایحه ورود بهش رو دارید 

رایحه ید یا در پاییز از عطرهایی که دراونها های گل ها استفاده کن

استفاده کنید. بکار برده شده های چوب  

عالوه بر فصل ها شما باید به نوع جلسه ای که در پیش رو دارید هم 

ز رایحه برای انتخاب عطر توجه کنید، مثال برای مکان های رسمی ا

های تلخ، گرم و تند استفاده کنید. در مکان های دوستانه از 

 عطرهای سرد و شیرین استفاده کنید.

 و در آخرهمیشه از خوشبخو کننده های دهان استفاده کنید.

زمانی که قصد دارید با فردی برای فروش مالقات کنید قبل شروع 

نبود  طرف مقابل در ه از خودتون بپرسید که دوست دارینجلس

 شما درباره ی شما چه چیزی بگه؟

 حرفه ای باشید

فکر میکنین که هنوز فاصله زیادی با حرفه ای شدن دارین حتی اگر 

اصال خودتون رو نگران نکنین چون فقط کافیه که با اعتماد به 

نفس و استفاده از مهارت های گفته شده سعی کنید که خودتون 

 رو حرفه ای نشون بدید.



 

که مد نظر خودتون هست رو  یتیکه ذهن دیبرخورد کن یجور هیحاال کاف

که  ییزهایکه در نبودتون هم چ دیدر ذهن طرفتون هم بساز

.رو راجبتون بگه دیخودتون دوست دار  

 گوش شنوا داشته باشید 

همیشه به اشتباه به ما گفتن که فروشنده ها باید خوب حرف بزنن اما 

خوب بشنوه چون از شنیده  به نظر من فروشنده اول از همه باید

هاشه که میتونه مشکل مشتری رو تشخیص بده و با خدماتش 

 اون مشکل رو حل کنه.

هیچوقت زمانی که مشتری داره صحبت میکنه حرفش رو قطع نکنید و 

ثانیه صبر کنید تا مطمئن بشید  3بعد از اتمام صحبت هاش هم 

.که قصد ادامه دادن نداره و بعد شروع به صحبت کنید  

 پایان مکالمه

در پایان مکالمه و جلسه فروشتون حتما از مشتری سپاسگزاری کنید، 

مثال بگید ممنونم از زمانی که در اختیار من گذاشتی، ممنون از 

اینکه دغدغه هات رو به من گفتی و یا ممنون از اینکه به صحبت 

های من گوش کردی. با این کار مشتری این احساس رو پیدا 

ا نسبت بهش قدردان هستید.میکنه که شم  



دقت کنید که فرد چه از شما خرید کنه و چه خرید نکنه شما باید این 

 کار رو انجام بدید تا ذهنیت مثبتی از خودتون به جا بذارید.

 استفاده کنید  SPINبرای یک فروش موفق از مدل

)situation/problem/implication/need_pay( 

 S درک و شناسایی نیاز مشتری

خوب به صحبت های مشتری توجه کنید، حاالت چهره و زبان بدنش رو 

با دقت بررسی کنید تا بتونید کامال درکش کنید و مشکالتش رو 

ی به شما اطالعات زیادیتونه واضح متوجه بشید. حاالت چهره م

و شما میزان جدی بودن مشکل و ناراحتی که برای مشتری  بده

ما برای شما هم اتفاق افتاده که حت. بشیدمتوجه رو بوجود آورده 

وارد فروشگاهی شدین و فروشنده چسبیده بهتون و بدون توجه 

به نیاز شما شروع به توضیحات راجب محصوالتشون کرده و شما 

رو فراری داده. پس شما نباید مثل اون فروشنده باشید و تا 

نیازهای مشتری رو نشنیدید هیچ پیشنهادی بهش ارائه نکنین. 

ید شما فروشنده لباس زنانه هستید و مشتری وارد مغازه فرض کن

شما میشه و شما بعد از سالم کردن شروع می کنید نشون دادن 

لباس ها به مشتری و این دقیقا شیوه ای هست که باعث میشه 

مشتری بخواد هرچه سریعتر فروشگاه شما رو ترک کنه، به جای 

مکی میتونم بهتون این کار بعد از سالم ازش بپرسید که من چه ک



اینجوری نیاز مشتری رو  بکنم و آیا دنبال لباس خاصی هستید؟

متوجه میشید و طبق نیازش بهش محصول معرفی میکنید و قطعا 

 احتمال اینکه فروش اتفاق بیفته خیلی بیشتر میشه.

شناسایی مشکالت   p     

داره از چه چیزی عذاب  دیو ببین یدمشکل مشتری رو کامال درک کن

میکشه و چه مشکلیه که داره خیلی اذیتش میکنه؟ باید نقاط درد 

مشتری رو متوجه بشی و کمک به رفعشون کنی. من همیشه 

میگم یه کوچ پشت حرف مخاطب رو متوجه میشه و به نظرم 

فروشنده هم باید این ویژگی رو داشته باشه. مثال اگر مشتری به 

کنم شما باید بدونید که یا بهتون اعتماد  شما میگه برم مشورت

نداره و یا نتونستید خوب متقاعدش کنید و یا محصول شما 

. زمانی که این دالیل رو متوجه بشید میتونید اولویتش نیست

تالش کنید که مشکلی که مشتری رو از خرید دور میکنه برطرف 

 کنید.

I متقاعد سازی خریدار 

ل هم میپرسه اما خرید نمیکنه مشکل خیلی ها میگن مشتری میاد سوا

چیه؟ مشکل اینه که شما نمی تونید متقاعدش کنید که 

محصولتون براش مناسبه و یا میتونه بهش کمک کنه. حاال چطور 

میتونید این کار رو انجام بدید؟ اول از همه اینکه مشاور باشید، نه 



فروشنده. نکته دوم اینکه اطالعات کافی در مورد محصول یا 

خدماتتون داشته باشید و بدونید آیا واقعا میتونید مشکل شخص 

 رو برطرف کنید یا نه؟

یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که همیشه در فروش اصل شرافت رو 

رعایت کنید و اگر یک درصد فکر میکنید محصولتون نمیتونه به 

شخص کمک کنه اقدام به فروشش نکنید و یا شخص رو ارجاع 

بگین که براش مناسب نیست.بدید و یا بهش   

فرآیند پایان خرید  N 

اگر محصول شما مناسب فرد بود و نیازهاش رو رفع میکرد حاال وقتشه 

سید با توجه به که فروشتون رو نهایی کنید و از شخص بپر

چیه؟ اگر گفت توضیحاتی که دادم تصمیمتون برای تهیه محصول 

زمانی برای پرسیدن نمیدونم و باید فکر کنم ازش بپرسید که چه 

تصمیم نهایی میتونید مجدد مالقات داشته باشید یا باهاش تماس 

 بگیرید.

 تکنیک بوم رنگ

این تکنیک میگه که شما میتونید خیلی از دالیلی که مشتری برای 

نخریدن از شما میاره رو تبدیل به دالیلی برای خرید کنید. چه 

 جوری؟



لی کساد شده و من این فرض کنید مشتری میگه ما بازارمون خی

محصول رو نمیخوام چون فروش نمیره. حاال شما باید چی بهش 

بگید؟ بگید اتفاقا من این محصول رو دقیقا بخاطر فروش خوبی 

که تو این بازار و تو این شرایط داشته بهتون معرفی کردم، 

 اینجوری شما تهدید رو به راحتی تبدیل به فرصت کردید.

 تکنیک جبرانی

باید بتونه به شما اعتماد کنه و شما با این تکنیک میتونید مشتری 

اعتمادش رو جلب کنید. پیشنهادی به مشتری بدید که تمام ترس 

ره رو بیمه کنه، مثال بازگشت وجه بدون قید هایی که برای خرید دا

که البته تمام این  در صورت نتیجه نگرفتن و شرط، بازگشت وجه

محصول یا خدماتتون چی هست شرایط رو با توجه به اینکه 

ارائه کنید. تغییر بدید و میتونید  

درصد از نکات گفته شده و تمرین  30بهتون قول میدم فقط با انجام 

 3کردن شما میتونید به راحتی درآمدی که از فروش دارید رو تا 

 برابر در ماه های اول بیشتر کنید.
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