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 مقدمه

  چرا این کتاب را بخوانیم؟
 

  :است شده فیتعر گونهنیا فروش
 محصول، دنیخري برای کس کردن متقاعد ا یکردن بیترغ عمل

  .شماي نقشه و دهیا ا یخدمات
  

 کـردن  متقاعـد  ا یـ  بیـ ترغي  برا شمایی  توانا با فروشي  برا شمایی  توانا
  .شودیم نییتع گرانید

ي بـرا  را گرانیدي هاییتوانا ا یخود شفرویی  توانا خواهندیم کهی  کسان
  .بخوانند را کتاب نیا دیبا دهند، شیافزا فروش

 فـروش،  رانیمـد  کـار، کهنـه  فروشـندگان  کار،تازه فروشندگان شامل نیا
 مـشاغل  صـاحبان  و گـذاران هیسـرما  ،کنندگان  مذاکره فروش، کارآموزان

  .است
 فـروش ي  اهـ تجربـه ي  هـا سـال  حاصـل  کتـاب  نیا در  درج شده  اطالعات
 در تـن  هـزاران  آمـوزش  در مـن ي  هاتجربه طورنیهمو   خودمی  شخص
ي بـرا  يشـمار یبـ ی  اطالعـات  منـابع  تنهـا  نـه   در این راه   من. است فروش
 ام،کـرده ی  بررسـ  دقـت  بـه  را زیآمتیموفق فروشی  واقعي  ادهایبن کشف
 نیا. است شده ثابت و شیآزما قبالً آمده کتاب نیا دري  زیچ هر نیچنهم
 خـود  صنعت در شدن کي ی شماره فروشي  متصدي  برا من چهآن است
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 سـال  چهـار  در طـی   سـال  در هـر   خـود  فروش درآمد کردن برابر دو و
 فـروش ي  هاشرکت نیشروتریپ ازی  ک ی بعدها من. بردم کار به و آموخته
 خـود  فروش کارمندان دادن آموزش با را متحده االتیا در رشد حال در
  .ساختم و نهاده ادیبن اصول همان در
  ازی  آموزشـ  چیه نه بودم، کرده کار به آغاز فروش در تازه من کهی  وقت
ي بـرا  مـن  داشتم، گرانید کردن بیترغي  برای  ذاتیی  توانا نه داشتم، قبل

 فـروش  انیمتـصد  گـر ید چـه آن در جـستن ي  برابـر  و رقابـت  و مشاهده
 نیـ ا هکـ  حال نیهم در. بودم خودیی  توانا بری  متک دادند،یم انجام موفق
ي اریبـس ي هـا حقـه  که دمیفهم سرانجام کرد،یم کمک شروعي  برا من به
ی اساسـ ي  هـا هیـ پا دانـستن  بـدون  واقعاً و بودم کرده جمع تجارتي  برا

 برسـم،  خـود  کامـل  لیپتانـس  بـه  خواستمیم اگر. کردمیم ریتدب فروش،
ي کـار  خـود  معلومـات  در فاصـله  و شـکاف ي  درباره دیبا که دانستمیم

  .همد انجام
 بـه  کـه  کـردم  آغـاز  رای  اساسي  ادهایبن کشفي  وجوجست منبنابراین  
 بـه  و بودم کرده حفظ کهیی  هاعبارت و رهایتدب ها،حقه نیای  درست طور
 خواسـتم یمـ  من. دادمیم انجام و خواندمیم بر از روز هری  نیماش طور
 سـبک  ک یـ  بـا  را فـروش  خواسـتم یم. دهندیم جواب هاآن چرا که بدانم
ي بـرا  قیدق ریمس که خواستمیمي  اجادهي  نقشه نیچنهم. بفهمم تریعلم
 آنی  قـ یحق هدف و قدم هر تا خواستمیم و کند طرح رای  فروش هر انجام
 کامـل  طـور  بـه  و شـوم  فروش یک نابغه  خواستمیم .بدانم اتییجز با را

 کـه  شـوم ی  فروشي  متصد نیبهتر خواستمیم. کنم کنترل را خود درآمد
  .نستمتوایم
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 تـازه  ادیبن هر و کردمیم حرکت خودي  وجوجست امتداد در که چنانهم
 را خـود  1»فـروش  ویـ کي  آ «کردم،یم کشف را پازل ازی  حرکتي  روین ای
ي همـه  سـرانجام  ار،یبـس ي  هـا شیآزمـا  و قـات یتحق از پس. بردمیم باال
 ک یـ  بـه  هـم  بـا  هاآن چگونه که دمید و داشتم را پازلي  هاحرکتي  روین

  .شدندیم جور ساده فهم مجموع
 بـه  راجـع  مـن  کـه ي  اسرار و هایختگیر هم بهي  همه بعد، به لحظه آن از

. بودنـد  رفتـه  داشـتم،  مرتـب  و متـداوم  طـور  بـه  فـروش  بستنی  چگونگ
 اجـازه  من به که بودم کرده نییتع گام به گامي  مرحله ک ی که دانستمیم
  .باشم داشته فروش شتریب شهیهم از تا دادیم
 راي اتـازه  فـروش  هـر ي  هـا کیتکن توانستم منی  مبان نیا فهم و کشف با
 کار هاکیتکننآ چرا بودند معتبر اگر کنم نییتع سرعت به و کنمی   ابیارز
 مـن . نـه  ا یـ  کـردم یم استفاده هاآن از دیبا ایآ و) کردندینم ای (کردندیم
 در را خـود  دیـ جدي  هـا عبارت و هاکیتکن بودم قادر که افتمیدر نیچنهم

  .بسازم ازین هنگام
 و انـدوه  بـه  کـنم، یمـ  فکـر  گذشـته  در رفتـه  دسـت  ازي  هـا زمـان  به من

 کـه ی  هنگـام   اگر کنمي  ریجلوگ هاآن از توانستمیم کهی  سختي  هاضربه
، کـسی بـه مـن کتـابی       کنم تالش فروشي  برا بودم گرفته میتصم نخست

 ایـ  (آب «اسـت،  مصطلح و شودیم گفته که طورهمان .مانند این داده بود   
  ».است پل ریز) رفته دست ازي هافروش
 بـا   ياریبـس ي  هـا ستمیـ س وی  صـوت ي  نوارهـا  خـوب، ي  هـا کتابامروز  

 شـما  بـه  کـه  دارنـد ي  زیـ چ کدام هر. هستند دسترس در موضوع فروش 
                                                      
1 Selling I.Q. 



 رازهاي یک اسطورة فروش

 

8

 بـه  تـا  دیـ خواهیمـ  اگـر ی  ول دیشوي  بهتر فروشندة تا کرد خواهند کمک
 شیافـزا  هـا ستمیـ س و هـا کیـ تکن آن از را هـا منفعـت  و دیبفهم کامل طور
  . دیبدان را فروشي ادیبن و مهم اصول دیبا شما د،یده
 کـه  اسـت ی  کتـاب  نینخـست  نیـ ا  و دیهـست  کـار   تـازه  فـروش  در شما اگر
ي هاتیموفقي  برا خودي  هافرصتي  ادیز اریبس طور به شما ،دیخوانیم
 و دیهـست  باتجربه کارکهنه ک ی شما اگر. داد دیخواه شیافزا را بازده  زود
ي همـه  کـه  (دیهـست  خـود  فـروش  تعـداد  بهبـود ي  بـرا یی  هـا راه دنبال به

 خواهـد  کمـک  شـما  بـه  کتـاب  نیا) هستند شهیهم خوب فروش انیمتصد
ی خوب اریبس فرصت. دیکن لیتبد تیواقع به را خود فروشي  هاهدف کرد
 فهــم بــا ابرهــا کــه بفهمیــد هــا،صــفحه نیــا خوانــدن حــال در کــه اســت
  .رفت خواهند کناری درخشش با فروش ازي ترروشن
 کتاب نیا د،یهست تجارت صاحب ا ی و کارآموز فروش، ریمد ک ی شما اگر
 فروشي  دوره که چنانهم. دیده قرار خود فروشي  هاآموزش اساس را
 خـودم  فـروش  شـرکت  تیـ مالک بـه  سـرانجام  و فـروش  تیریمـد  به من
 آمـوزش  ستمیس ک ی اختنسي  برا کتاب نیا اطالعات از ،کردیم شرفتیپ

 شـرکت  ک یـ  چـه آني  بـرا  بـود  هـایی   سـتون  که کردمیم استفاده فروش
  .شدیمي دالر ونیلیم نیچند افزارنرم فروش
 آغـاز یی  جـا  ازالعاده    فوقي  هافروشي  برا را شما سفر دیبگذار نیبنابرا
 فـروش  حقیقتـاً  «پرسـش،  نیا: بودم کرده شروع جاآن از نخست که میکن
  »ست؟یچ



 

 

1فصل   

  فروش چیست؟
  

ي بـرا ی  کـس  کـردن  متقاعد و تیترغ ازي  ندیفرآ. است ندیفرآ ک ی فروش
  .شماي نقشه و دهیا ا یخدمات محصول، دیخر

ي سـو  بـه  کـه  افتـه یسـازمان ي  هاعملکرد ازي  سر کی « شامل ندیفرآاین  
 نیـ ا کامـل  طـور  بـه  و بفهمـد ی  کـس  اگر. است» شودیمی  دهجهتی  انیپا
 آن در توانـد یم گاهآن بشناسد، است، ریدرگی  تیفعال ره در که را ندیفرآ
 د،یهـست  آن ریـ درگ کـه ی  تیفعال ندیفرآ شناختن بدون. باشد موفق تیفعال
  .دیهست فیضعیی آکار وی سردرگم ت،یقطع عدم دچار شما
 بـه ی  درسـت  بـه  را آن دیبتوان و دیبشناس را فروش قیدق ندیفرآ شما اگر
  .است تیواقع ک ینیا. بود دیخواه موفق د،یببر کار
 قـرار ي  اریبـس ي  هـا کیـ تکن معرض در خود فروشي  دوره لیاوا در من
 بـدانم  واقعاً که نیا بدون کردمیمي  رویپ کورکورانه را هاآن. شدم گرفته
 هنگام چه ای) دادندیم جواب هاکیتکن آن وقت چه (کنندیم کار هاآن چرا
 فـروش  انیمتصد اگر که افتمیدر من. کنم استفاده بهتر هاآن از چگونه و
  .کنم استفاده هاآن از دیبا زین من پس کنندیم استفاده هاآن از گرید
 مـن  بـه ی  خـوب  بـه روش   نیـ ا بـودم،  کرده آغاز را کار نیا ابتدا دری  وقت

 دقـت  و گـوش  شـرکت  در ربرتـ  فـروش  انیمتـصد  بـه  مـن . کـرد  خدمت
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ي جـه ینت هـا آني  برا دیرسیم نظر به که دمیشنیمي  زیچ اگر و کردمیم
 دانـستم یمـ  نیچنـ هم من. کردمیم استفاده آن ازگاه  آن است، داده خوب
 هیـ تک زیـ آمتیموفق» يهاحقه «ازي  محدود تعدادي  رو بر توانستمینم که
 فهـم  تـا  داشـتم  ازیـ ن مـن . بـودم  ربوده فروش انیمتصد گرید از که کنم
  .باشم داشتهي ترقیعم
 کـار  از پسي  بعدازظهرها در را خودم زمان ازی  بخش گرفتم میتصم من
ي گذارهیسرما کارشناسان از فروشي  هاکیتکني  ریادگ ی و مطالعهي  برا

 فـروش  آمـوزش  دری  سـخنران ي  هايسر نیبهتر ازی  ک ی من. کنم صرف
 آوردم دسـت  بهکه تا آن موقع شنیده بودم،        را 1ادواردز داگالس  توسط

 پـدر  «و) است شده» فروش در ندهیآ به بازگشت «عنواني  دارا اخیراً که(
ي نوارهـا  نیـ ا بـه  بعـدازظهر  هـر  مـن . شـود یم مطرح» ییکایآمر فروش
 به معقول مني  برا کهیی  هاکیتکن و کردمیم گوش بارها و بارها فروش
 خـود  فـروش  در را آن توانـستم یمـ  کـردم یمـ  احساس و دیرسیم نظر

ي هـا ارتکـ ي  رو بـر  رایی  هـا عبـارت . کـردم یمـ  ادداشـت  ی کنم، استفاده
  .بودند من صنعت و محصولي برا مناسب که نوشتم یم کوچک
 نیبنـابرا  گذاشتمیم خودي  رو شیپ را هاکارت نیا من کار سر بعد روز
 نتیجـۀ   توانستمیم ،دادند  شکل می  را من فروشي  هاتماس هاآن کهی  وقت

 تمـاس ی  طـ  در مناسـب  زمان در را هاکیتکن من. نمیبب استفاده از آنها را   
 بـار  سـه  را کیـ تکن هـر  .کـردم یمـ  ادداشـت  ی را جهینت و شیآزما روشف

 نگـه  را آن کـرد، یمـ  کـار  اگـر . کنـد یم کار که نمیبب تا کردمیم شیآزما

                                                      
1 J. Douglas Edwards 
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 اگـر . داشـتم یمـ  نگه خودمي  هاقهحي  سهیک ازی  بخش را آن و داشتمیم
  .انداختمیم به سطل آشغال و کرده مچاله را آن کرد،ینم کار
ي هـا یسـخنران  از ک ی هر با ، همگام ماه نیچندي  برا را کار نیا انجام من

 ا یـ  هـا یسـخنران  بـا  را کـار  نیهمـ  بعـداً  و دادمیم ادامه ادواردز داگالس
 در. دادمیم انجام اورم،یب دست به توانستمیم که گرید فروشي  هاکتاب
 کـه  سـاختم  شـده  شیآزمـا  فـروش ي  هـا کیـ تکن ازی  بزرگـ  انبـار  جه،ینت
  .کردیم کار مني برا دانستمیم

 افتـه  ی شیافـزا  مـن  فـروش  و آمـوختم ي  اریبسي  تازهي  هاکیتکن اگرچه
 بـه  کیـ تکن هـا ده من. نبود درستي  زیچ کردمیم حس وجود نیا با بود،
 اسـتفاده  هاآن از توانستمیم و بود شناور سرم در که داشتم سپرده ادی
 بـه  دنیرسـ  از را مـن  که بود شده گمی  اساسي  زیچ دانستمیمی  ول کنم
  .داشتیمنگه دور فروشنده ک یعنوان به خود کامل لیپتانس
 وجـود  اصـولی ي  هـا قـانون  از بنیـادي  ستمیس ک ی ایآ کهدانستم    نمی من

ي همه با ترازهمی   درست به و شود گرفته کار به فروش هر در که داشت
 فـروش  ازي ادیـ بن حیتشر ک ی ایآ. دباش مني  سپرده خاطر بهي  هاکیتکن
 کـار  بـه ی  فروشـ  هـر ي  بـرا ی  جهان سطح در توانستیم که داشت دوجو
 شـکل  ک یـ  نـد یفرآ ک یـ  ا ی مراحل از مشتركي  سلسله ک ی ایآ شود؟ برده
 بـرده  کـار  بـه  موفـق  فـروش ي  هـا معاملـه ي  همـه ي  برا که داشت وجود
  شد؟یم
 آوردن دسـت  بـه  (کنم معکوسی  مهندس را فروش ک ی گرفتم میتصم من
 بـا  مـشابه ي کـاال  دیـ تقل ا یو اتییجزیی واگشا و بیرق محصول ا ی روش
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 کـه  کـنم  دایپ نانیاطم تا )شروع تا پایانسمت  از   کردن کار و کردن آغاز
  .داشتم را ندیفرآ از مرحله هر
 فـروش  کی یـ  انیپاي  مرحله «کردم، آغاز کردن پرسش بای  سادگ به من
ي مرحلـه : کردمیم ادداشت ی را مشهود نیا من و بود ساده نیا» ست؟یچ
 ا یـ  محـصول  مالـک ) بالقوه داریخر(ی  احتمالي  مشتر که بودی  وقتی  انیپا

ـ  درسـت  «دم،یپرسـ  آن از پـس  مـن  پاسخ نیا با. شدیم خدمات  از شیپ
رخ  اتفـاق  نیـ ا تـا  دهـد  رخ دیـ با چـه » شـود  آن مالک «داریخر ک ی که نیا

 زیچ چه «دم،یپرسیم دوباره من شد،یم داده پاسخ نیا کهنیهم و» ؟دهد
ي همـه  بیترت نیا به و» دهد؟ رخ نیا تا بیفتد اتفاق آن از قبل درست دیبا
  .شودیم آغاز فروش ندیفرآ که مرحله نینخست به عقب سمت به راه
ي هـا مرحلـه  از مـن  کـار  نیـ ا انجـام  بای  ول برسد نظر به ساده دیشا نیا
 مراحـل  نیا! برداشتم پرده بود، شده گم که خود فروش ندیفرآ دری  اتیح

 نیبهتـر  و بـودن  متوسـط ي    فروشـنده  ک یـ  دری  تفـاوت  بـه  لیتبد گمشده
  .شد بودن فروشنده

ي ریـ گیپـ ي  بـرا » ریمسي  نقشه «ک ی اکنون من شده کشف مراحل نیا با
  .داشتم فروش هر در

  نامحدود فروشي براي امرحله 8 ریمسي نقشه
  است محصول صاحبی احتمالي مشتر

á  
  کندیمي داریخر را محصول. 8

á  
  خواهدیم را ولمحص. 7

á  
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  کندیم حل را او مشکل محصول نیا چگونه کهنیا و محصول از یآگاه. 6
á  

  محصولی ژگیو ا یمنفعت به شدهی دهجهت توجه. 5
á  

  بشنود را حلراه خواهدیم و شود حل مشکل خواهدیم. 4
á  

  شودیم دایپ مشکل. 3
á  

  طیشرا واجد. 2
á  

  یمعرف. 1
  
  کند؟یم کار چگونه نیا دیدید
 را آن دیـ با) البتـه  (او شـود،  محـصول  کیـ  صـاحب ی  کس کهنیا از شیپ

 از شیپـ . بخواهـد  را آن دیـ با بخـرد،  را آن کهنیا از شیپ. کند يداریخر
  چگونـه  محـصول  نیـ ا چگونـه  کـه  باشـد  آگاه دیـ با بخواهد، را آن کهنیا

 توجه دیبای  احتمالي  مشتر ن،یا انجامي  برا. کرد خواهد حل را او مشکل
 کـه  باشـد  داشـته  محـصول  يهـا منفعـت  و هایژگیوي  سو به را ودخ

 رخ دهـد   اتفـاق  نیـ ا داد نخواهـد  اجـازه  او و کرد خواهد حل را او مشکل
 مگـر  داد نخواهد رخ نیا و ودش حل مشکلش بخواهد ابتدا در کهنیا مگر

  .شود دایپ او مشکل
  :گنجندیم فروشی عموم يمرحله سه در نیچنهم مراحل نیا

  
  فروش بستن ß عرضه ßعرضه از شیپ
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 نینخـست ي  بـرا ی  راست به من شد،ي  بردارپرده مراحل نیا از کهی  هنگام
 کـه نیهمـ  و بـود یی  زهـا یچ چـه ي  دربـاره  فـروش  مراحل دانستمیم بار

 بـستن  درصد برسانم، انجام به را هامرحله نیا از ک ی هر چگونه آموختم
 هـر ی  وقتـ  دمیـ فهم دقت هب من. دیرس اوج به من نفس به اعتماد و فروش
 مــدت تمــام در. شــدمیمــ معطــوف کجــا بــه کــردمیمــ آغــاز را فــروش

  .برسم فروش بستن به چگونه دقیقاً و بودم ندیفرآي کجا در دانستمیم
 زمـان  ،فـروش ي  بـرا  شـما  بـرود،  دسـت  از هـا مرحلـه  نیا از ک ی هر اگر
ي سـاختار  بلـوك  ک یـ مراحـل  نیـ ا از ک یـ هر رایز داشت دیخواهی  سخت
) فـروش  بـستن  کی (شده کامل فروش ک ی آوردن وجود بهي  برای  ساسا

 انجـام  مرحلـه  هـر . شـود یمـ  سـاخته ی  قبل بلوكي  رو بر بلوك هر. است
  .دهد انجام راي بعدي مرحله باشد قادر تا شودیم
ی منفـ  طور به تواندیم شود انجامی  فیضع طور به ا ی بپرد مرحله ک ی اگر
  .دهد قرار ریتأث تحت را فروش ندیرآف
 فـروش  قـرارداد  ک یـ  بـستن ي  برای  کم شانس فروشنده ک ی نمونه،ي  برا

 همـان  در و بپـرد  خـود ي  عرضـه ي  مرحله درون به او اگر داشت خواهد
 بدون دیبگو خود محصولي  هایژگیوي  دربارهی  احتمالي  مشتر به حال
 مهـم ی  احتمـال ي  مـشتر ي  بـرا  مـشکالت  کدام باشد دهیفهم نخست کهنیا

 آوردن دسـت  به در اگر داشت خواهد دردسر فروشنده ن،ینچهم. هستند
 ک ی بهاو   کردن گوش و مشکل حل خواستني  برای  احتمالي  مشتر لیتما

 بـا  فـروش  بـستن  در نیچنـ هـم  فروشـنده  کیـ . بخـورد  شکـست  عرضه
 داشت خواهد دردسر خود خدمات ا ی محصول متیق دری  احتمالي  مشتر
 شده بسته خدمات ا ی محصول خواستن در ابتدا دری  احتمالي  مشتر مگر
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ی وقتـ ی  بازشناسـ  ا یـ  مرحله هر آوردن دست بهی  چگونگ ندانستن. باشد
 موقـع  بـه ي بعدي  مرحله به حرکت و است دهیرس انجام به مرحله ک ی که
  .شد خواهد شکست سبب زین

 از يامرحلـه  8 ریمـس ي  نقشه از مرحله هر کامل طور بهي  بعدي  هافصل
 بـه ي  هـا عبـارت  و آن بـه  دنیرسـ  چگونگی آن، فهد شامل ،انتها تا ابتدا  

  . را توضیح خواهد دادنمونهي درآمده متن
 د،یـ بفهم را آن منظـور  و هـدف  و مرحلـه  هـر  کامل طور به شما کهنیهم
 تجـارت،  مناسب که دیکن کار خود قیدق عبارتي  رو بر بود دیخواه قادر

 شیآزمـا  نهیمز آن در را هاآن دیتوانیم و باشد شما خدمات ا ی محصول
  . دیکن
 را آن مـن  که چنانهم کند،یم کاري  امرحله 8 ریمسي  نقشه کهی  حال در
 طیشـرا  اسـت  ممکن ام،داده قرار خدمات و محصوالت ع،یصنا شتریب در
 مـن . اسـت ي  سـازگار ی  کمـ  ازمنـد ین کـه  باشـد  خاص شما فروشي  برا
 دیـ ده انجـام  را دادم انجام شیپ هاسال کهي  کار شما که کنمیم شنهادیپ
 بـر  کـردن  کـار  و معکوسی  مهندس با را ازین مورد اصالح و لیتعد هر و
 کـردن  سـفر  وی  انیـ پاي  مرحله از کردن آغاز با خود آلدهیا ندیفرآي  رو
 بخــش هــر ازي بــردارپــردهي بــرا مرحلــه بــه مرحلــه عقــب،ي ســو بــه

  .دیده انجام خودتان محصول ا یشرکتي برا فرد منحصربه
مهـارت   در شـما  بـه  کـه  دارد  وجـود  نیتمري  سر ک ی لفص هر انیپا در
 اًیـ قو مـن . کرد خواهد کمک د،یاآموخته فصل نیا در کهی  اصول در یافتن
 نیبهتـر  دیـ خواهیمـ  اگـر  دیـ نکن عبور هانیتمر نیا از که کنمیم شنهادیپ

  .دیشو ممکني فروشنده
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  :هانیتمر
  .دیسیبنو جداي کاغذ در را خودي هاپاسخ

  
  ست؟یچ فروش. 1
  
 ،یخــصوص بــه خــدمات ا یــمحــصولي بــرا را خــود فــروش نــدیفرآ. 2

 بخـش  نیا در کهي  امرحله 8 ندیفرآ با ایآ دینیبب تا دیکن معکوسی  مهندس
ي مرحلـه  «د،یـ کن آغـاز  پرسـش ایـن    بـا . است متفاوت است، شده  شناخته

 کـه نیـ اي  برا «د،یبپرس گاهنآ. دیسیبنو را آن» ست؟یچ فروش نیای  انیپا
 رخ اسـت  قـرار  آن از قبـل  درسـت ي  زیچ چه ،بیفتد اتفاقی  انیپاي  همرحل
 تـا  دیـ کن تکـرار  را کـار  نیا. دیسیبنو خود نخست پاسخ ریز را آن» دهد؟
ی وقتـ . دیباشـ  برگـشته  عقب بهی  معرفي  مرحله تا را مرحله هر کهی  وقت
ی احتمـال ي  مـشتر  تیـ موقع در را خـود  د،یپرسـ یم را هاپرسش نیا شما
 فکـر  دهـد،  رخ مرحله آن در او با است قرار چهآني  درباره و دیده قرار
  .دیکن
  
 دیسیـ بنو مرتب طور به ا ی کرده پیتا را خود ریمسي  نقشهي  هامرحله. 3
 قرار شوند، دهید بتوانندی  سادگ به که خود زیمي  رو دریی  جا را هاآن و
  .دیده
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  هستند؟یی زهایچ چه فروشی عمومي مرحله سه. 4
  
 رفتـه  دسـت  از فـروش  نـد یفرآ از توانـد یم که مرحله ک ی از نهنمو دو. 5

  .دهدیم رخچه چیزي  جهینت عنوان به دیکن انیب و دیبزن مثال را باشد
  
 آني  بـرا  مـتن  ا یـ  عبـارت  ک ی کردن ریتدب از شیپ شما است بهتر چرا. 6

  د؟یبداني امرحله 8 ریمسي نقشهي مرحله هري درباره مرحله،
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  »یادداشت«
  

 



2فصل    

  سه نوع فروشنده
  

  :دارد وجود فروشنده نوع سه
  ها رندهیگ سفارش �
  ها کننده عرضه �
  )بندندیم را فروش کهی کسان (ها کننده تمام �

  
ي مـشتر ی  دهـ جهـت  ا ی کنترلي  برا خودیی  توانا با فروشنده نوع سه نیا

  .شوندیم نییتع دیخري برا هاآن کردن متقاعد ا یبیترغ و خودی احتمال
 خود مچي  رو ساعت به کردن نگاهي  براي  الحظه شتر،یب خواندن از شیپ

 حـاال  را کـار  نیـ ا د،یـ ده ادامه. دیکن ادداشت ی را زمان و دیده اختصاص
  .دیده ادامه را خواندن سپس و دیده انجام

 ا یـ  دیـ کنی  دهـ جهـت  ا ی کنترل را خود بدن دیتوانیم که شما مانند درست
 توجـه  دیـ توانیمـ  طـور نیهمـ  دیـ کن نتـرل ک را نیماشـ  ک ی کردنی  رانندگ
 خواستماز شما    منی  وقت اگر. دیکنی  دهجهت ا ی کنترل راي  گرید شخص

بـه سـوي     را شـما  توجـه  بـودم  قـادر  گـاه آن د،یـ بود کرده نگاه زمان به
. کردم آگاه زمان از را شما من جه،ینت در. کنم یدهجهت ا ی کنترلساعت  

ی احتمـال ي مشتر ک ی توجهی  وقت هددیم انجام را کار نیهم فروشنده کی



20 رازهاي یک اسطورة فروش

 کنتـرل  وی  دهـ جهـت  خود خدمات ا ی محصول گوناگوني  هایژگیو به را
 را او مـشکل  چگونـه  محـصول  نیـ ا که کندیم آگاه نیا از را او و کندیم

ي مشتر دادن سوق با گام به گامي  هیپا بر را کار نیا او. کرد خواهد حل
 تـا  دهـد یمـ  انجـام ي امرحلـه  8 ریمسي  نقشه از گام هر انیم بهی  احتمال
 خـدمات  ا یـ  محصول آن به لیتما و خواستی  احتمالي  مشتر کهی  هنگام

  .کند دایپ را
ی حـالت  در رای  احتمالي  مشتر شما باشد قرار ،ترلیمتما و تواناتر چه ره

 و پـول  د،یکنی  دهجهت ا ی کنترل ریمسي  نقشه نیاي  هاگام انیم از مثبت
  .آورد دیهخوا دست بهي شتریب فروش
 کنتـرل ي  انـدازه  در را هاآني  هاتفاوت و فروشنده گونه سه دیده اجازه

  .آزمایش کنیم  راشود می استفاده ک یهر توسط کهی دهجهت ای
 هـا سـفارش  فقـط  کنـد، یمـ  اشاره آن نام که طورهمان ،ها  رندهیگ  سفارش

ی شـ سفار مراحـل  پـردازش  هاآن کار. رندیگیم را) دیخري  برا تقاضاها(
  .است شده آن موجبی احتمالي مشتر ک یکه است

ي برای  کس کردن متقاعد ا ی کردن بیترغ ریدرگ معموالً ها  رندهیگ  سفارش
 و دهنـد یمـ  پاسـخ یی  هـا پرسـش  به احتماالً هاآن. شوندینمي  زیچ دیخر

، خـود  خـدمات  ا ی محصول خط گرفتن نظر در با را گوناگوني  هاانتخاب
ــه از آن ــا پر در صــورتی ک ــشان ســیده شــود،ه ــ خاطرن ــدیم ــ کنن ی ول

 فـروش  ک یـ  دادن رخ سـبب  انـه یگراشیپـو  طـور  بـه  هـا   رنـده یگ  سفارش
 آشـنا  گـر یدي  هـا وهیشـ  ا ی غاتیتبل با معموالًی  احتمالي  مشتر. شوندینم
. دهــد انجــام را دیــخر نیــا تــا اســت گرفتــه میتــصم خــودش شــود،یمــ
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ي امرحله چیه در یدهجهت ا ی کنترل چیه تا کندیم نیتمر رندهیگ  سفارش
  .باشد نداشتهی احتمالي مشتر بر فروش از

ــده ســفارشي هــا نمونــه ــدان شــامل هــا گیرن ــپ پــشت کارمن  در شخوانی
 کـه ی  احتمـال ي  هـا يمـشتر  از ،تلفـن ي  پراتورهـا اُ و بـزرگ ي  هافروشگاه

 کاتـالوگ  ک یـ در ای یـ ونیـ زیتلو غیـ تبل ک ی در که رای  محصول خواهندیم
 کي یـ  بـرا  هـا   گیرنده  سفارش. کنندیم افتیدر لفنت  خریداري کنند،  دند،ید

 و غـات یتبل از کـه ی  تجـارت  ژهیـ و بـه  هـستند،  مهـم  و دیمف اریبس تجارت
 متقاعد ا ی بیترغي  برا را کارهاي  همه که کندیم استفاده مؤثری  ابیبازار
  .دهدیم انجام دیخري برای کس کردن
 کردنی  معرف در ،تاز نام آن پیداس    که گونههمان دوباره ،کنندگان  عرضه

 هـا آن. دارنـد  تخـصص ی  احتمـال  انیمشتر به خود خدمات ا ی محصوالت
 انیمـشتر  کـردن  روشن وی  آگاهي  برا) اطالعات دادن (یمعرف از معموالً
. کننـد یمـ  اسـتفاده  خـود  خدمات ا ی محصوالتی  ژگیوي  دربارهی  احتمال

 ایـ  محـصول ي  هـا یژگـ یو بـه  رای  احتمـال ي  مـشتر  توجه توانندیم هاآن
 گـر ید دری  دهـ جهـت  و کنتـرل ی  ول کنندی  دهجهت ا ی کنترل خود خدمات
  .ندارد وجودي امرحله 8 ریمسي نقشهی اتیح مراحل
ی اتییــجز هــر خــود، کــار نیبهتــر عنــوان بــه کننــدگان عرضــه وی معرفــ
 رای  پرسـش  هر توانندیم و دانندیم را خود خدمات ا ی محصولي  درباره

 تواننـد یم هاآن. دهند پاسخ شود،یم دهیپرسی  احتمالي  مشتر توسط که
 هـا نآ. باشـند  قیـ دق و هوشـمند  رك،یـ ز مـاهر،  اریبـس  کردن صحبت در

ــم ــه ــ نیچن ــدیم ــعیذ توانن ــس ،نف ــم اریب ــوارغ ــم و خ ــندی میص . باش
 هیـ تک) محصوالتی  آگاه (خود کردن عرضه به منحصراً ،کنندگان  عرضه
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 کي یـ  بـرا  هـا آن چـه آن دری  کـاف ي  عالقـه  کار نیا کهنیا دیام به کنندیم
  .کند جادیا فروشند،یم دیخري برای احتمالي مشتر
 نیچنـد  بـه ي  تجـار ي  هـا شگاهیـ نما کـه ی  کـسان  جملـه  از کنندگان  عرضه
ي هاکانال در هافروشنده و کنندیم عرضه زمان ک ی دری  احتمالي  مشتر

 بـاارزش  سیسـرو  ک ی ،رندگانیگ  سفارش مانند خانه، از دیخری  ونیزیتلو
  .کنندیم فراهم هاتجارت ازي اریبسي برا
 نیـ ا بـر  آن نام که طورهمان بندد،یم را فروش کهی  کس ا ی کنندهتمام کی

  .است فروش) کردن کامل ای (رساندن انیپا به در متخصص دارد، داللت
 هـر  سرتاسـر  در رای  احتمـال ي  مشتر توجه چگونه داندیم کنندهتمام کی

  .دارد کار نیا انجام به لیتما و کندی دهجهت و کنترل فروش از مرحله
 ریـ درگ  ٪100  هـا آن. هـستند  کامل کنترل در مرحله هر در ها  کننده  تمام

 ا یـ  بیـ ترغ در هـا آن. کننـد ینمـ  واگـذار  شـانس  به را زیچ چیه و هستند
 شانیـ هادهیـ ا ا یـ خـدمات  ا یـ محـصوالت  دیـ خري برای  کس کردن متقاعد

 را کننـدگان عرضـه  نیبهتري  هاهارتم تمام هاآن. هستند بامهارت اریبس
بــر  فــروشي بــرا صــرفاً هــاآن. دارنــد شتریــب اریبــس اریبــس و داشــته
 اریبـس ي  ابزارهـا  ازی  کـ  ی عنوان به هاآن از همانا کنندینم هیتکها   عرضه
  .کنندیم استفاده خود
 را دارنـد  دیـ خري بـرا ی کـس  بـه  ازیـ ن کـه  یحیصـر  مراحـل  ها کننده  تمام

 هـر  کامـل  انجـام  دنیرسـ ي  برای  فن و فوت  نانیاطم و نیق ی با و دانندیم
 و رودیمـ  کجـا  بـه  مـدت  تمـام  در فروش که دانندیم هاآن. دارند مرحله
. کننـد یمـ ي  ریـ گیپـ  قـرارداد  شـدن  بسته تا راي  امرحله 8 ریمسي  نقشه
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 سـبب  فعـال  طـور  به همانا ،رخ دهد  اتفاق فروش که ستندین دواریام هاآن
  .شوندیم هاآن افتادن اتفاق

 سـبب ي  بـرا  هـا آنیی  توانـا  با مطابق فروشنده نوع سهي  برا اسیمق کی
  :بود خواهد گونهنیا فروش کردن نییتع ا یشدن

  
  )بنددیم را فروش کهی کس (کنندهتمام

  .رخ دهد لیتما با فروش شودیم سبب مرتب طور به ـــ کامل کنترل

  
  
  
  کننده عرضه

  .رخ دهد اتفاق فروش شودیم سبب گاهگه ـــ کنترلی کم

  
  
  رندهیگ سفارش

  .شودیم فروش وقوع سبب ندرت به ـــ کنترلی کم ا یچیه

  
  

 فـروش  باعثي  برای  کم زیچ ا ی زیچچیه کهیی  جاآن از ها  گیرنده  سفارش
 و اثـر  ت،یـ واقع در هـا آن. هـستند  اسیـ مق تـه  در دهنـد، یمـ  انجـام  شدن

جـایی کـه سـبب      از آن  کننـدگان   عرضـه . هستند فروش اتفاق کي ی جهینت
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ي مـشتر  هستند دواریام که هستند باالتر اسیمق دری کمشوند معرفی می 
  . برسانند فروش ک یدري مندعالقهي جهینت به رای احتمال
 بـه  منجـر  که ازین موردي  مرحله ره باعث اس،یمقي  باال در ها  کننده  تمام
  .هستند شود،یم فروش ک یدادن رخ
 اسـتفاده  نیا آوردن وجود بهي  برای  گوناگوني  هاکیتکن و ابزار از هاآن
ي بـرا  دواریام فقط و کنندینم واگذار شانس به را زیچ چیه اهآن. کنندیم

 فــروشي قراردادهــا نیــا باعــث هــاآن ستند،یــن فــروش قــرارداد بــستن
  .شوندیم
 بـستن ي  بـرا  الزمي  مرحله هر که ریمس ۀنقش ک ی  از يرویپ و دنیفهم با
 کجـا  به دانندیم دقیقاًها    کننده  تمام کند،یم انیب اتییجز با را قرارداد کی

  .برسند جاآن به چگونه و بروند
 چگونه بدانند دیشا کنندگانعرضه ما،یهواپ ک ی پرواز اسیق از استفاده با
 ابنـد، یب انتقـال  هوا به کهنیهم برسند، مایهواپ به برخاستن نیزم ازي  برا

 ریمـس  نیتـر کوتـاه  بداننـد،  اگـر ی  حتـ  و داننـد ینمـ  را خودی  انیپا مقصد
 را سـوخت  شـدن  تمـام  از شیپـ  جـا آن هبـ  دنیرسـ ي  بـرا  شـده  نیتضم

  . دانندینم
 تمـام  در دقیقـاً  شـوند،  بلند نیزم از توانندیم گر،ید طرف از ها  کننده  تمام
 راي  هوانـورد  ابـزار  تواننـد یمـ  کننـد، یمـ  پـرواز  کجـا  بـه  داننـد یم وقت

 در برونـد، ) یاحتمـال ي  مـشتر  توافـق  عدم(ی  آشفتگ هر انیم به بخوانند،
  .باشند داشتهی امن رودف و بمانند ریمس
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  :عرضه کننده:                                  تمام کننده

  
  

 بي  نقطـه  بـه  الـف ي  نقطـه  از را فروش ک ی چگونه دانندیم ها  کننده  تمام
 نیچنـ هـم  دارد، وجـود  میمستق ریمس ک ی که دانندیم تنها نه هاآن. ببرند

 آن در قـرارداد  انیپا تا راه مامت در و بروند ریمس نیا به چگونه دانندیم
 هـر  سـرعت  بـه  ب تا الفي  نقطه از را فروش شهیهم هاآن. بمانند ریمس
 تـر عیسـر  هرچـه  کـه نیا دانستن با کنند،یم تیهدا وی  دهجهت ممکن چه

 پول و دهندیم انجامي  شتریبي  هافروش دارند کهی  زمان در دهند، انجام
  .آورندیم دست بهي شتریب

 کنـون  تـا  که کندیمی  بسکتبال کنیباز نیتربزرگ را 1جردن کلیما چهآن
 قـرار  گرید استعداد باي  هاکنیباز  لیست يباال را او چهآن و است ستهیز
 بـه  ازیـ امت شتریـ بي  بـرا  او واضـح یی  توانـا  آغاز،ي  برا ست؟یچ دهد،یم

 ک یـ  جـردن  کـل یما میدانـ یمـ  مـا . اسـت  گـر ید کـس  هـر  از آوردن دست
ــ بــود رگبــز ي کننــده پرتــاب ــامت کــسب منظــور بــهی ول ــبــرا ازی  کي ی
. باشـد  داشـته  توپ پرتابي  برایی  هافرصت دیبا او بزرگ ي کننده  پرتاب

 خلقي  برا اویی  توانا کرد،یم جدا گرانیدي  همه از را جردن کلیما چهآن
 وجـود ی  فرصـت  چیهـ  کـه ی  هنگـام  بـود  پرتـاب ي  بـرا  هافرصت جادیا ای

 او. مانـد ینمـ  منتظـر  خـود ي  عرضـه ي  ابـر  هـا فرصت دیام به او! نداشت
                                                      
1 Michael Jordan 
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 ا یـ  شـکاف  چیهـ  کهیی  جا. شدیم هافرصت آن جادیا باعث انهیگراشیپو
 جــردن کــلیما نداشــت، وجــود نیــا از شیپــ بــاز پرتــاب ا یــکیــبار راه
). چـرخش  ا یـ  سر بیفر ک ی با دیشا (یک فرصت را ایجاد کند     توانستیم

 دادینمـ  اجـازه  ا ی کردینم دیترد کرد،یم جادیا را فرصت نیا او کهنیهم
 عمـل  هـا آن در و شـد یمـ  هـا فرصـت  جـاد یا سـبب  او. بگذرد شکاف نیا
 انجـام  هـا فـروش  بـا  کـه  قراردادي  کنندهتمام ک ی مانند درست ــ کردیم
  .دهدیم

 تمرکـز  خـود ي  هـا تـالش  در زیچ سه بر جردن، کلیما مانند ها  کننده  تمام
  :کنندیم
  

ی آگـاه  ß دادن انیـ پاي برا فرصت جادیای چگونگ ازی  آگاه
  رساندن انیپا بهی چگونگ ازی آگاهß دادن انیپا زمان از

  
 نیـ ا اگـر  باشـد  موفقي  کنندهعرضه ا ی رندهیگ  سفارش ک ی تواندیمی  کس
 زیـ چ هري  برا اگر. خواندیم فرا آني  برا فروش تیموقع که باشدي  زیچ
 کـه  کنندهتمام نیربهت تا دارد ازین فروشنده ک ی گاهآن بخواند، فراي  گرید
 کـه  طـور همـان . دارد بـاال  اسیمق در ايرتبه فروشنده هر. باشد تواندیم

 هـر . دیکن حرکت باالتر به اسیمق نیا در دیتوانیم دیآموزیم شتریب شما
ي هـا فروش دادن رخ سبب دیتوانیم د،یباش باالتر شما اسیمق نیا در چه
  .دیشوي شتریب
 ازیـ امت نیبـاالتر  بـه  دنیرس در شما به دنکر کمکي  برا کتاب نیاي  هیبق

  . است شده داده اختصاص اس،یمق نیا در ممکن
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  :هانیتمر
  .دیسیبنو جداي کاغذ در را خودي هاپاسخ

  
  ست؟یچ فروشنده نوع سه. 1
  
  ست؟یچ ،کندیم نییتع را فروشنده نوع سه کهی عامل نیترمهم تنها. 2
  
  .دیکن انیب را وشفر اشخاص نوع سه نیا نیبي هاتفاوت. 3
  
 تـالش  در) فـروش ي  رسـاننده  انیـ پا بـه  (کنندهتمام ک ی کهي  زیچ سه. 4

  ست؟یچ کند،یم تمرکز هاآني رو بر خود
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  »یادداشت«
  

  
  

 



3فصل   

  معرفی
 
 
 برقـرار ی  احتمـال ي  مـشتر  بـا  که تماس نینخست از پس فروش هر شتریب

 بـا  مطـابق ی  معرفـ ي  مرحلـه . شـود یمـ  آغازی  معرفی  نوع با باشد، شده
ي مـشتر  ک یـ  بـا  سـرد  تمـاس  مثـال، ي  بـرا  (کـرد  خواهـد  تفاوت طیشرا

 کـه ی  احتمالي  مشتر ک ی مقابل در ندارد را شما تماس انتظار کهی  احتمال
  .است کسان یاساساً هدفی ول) است گرفته تماس شما با

 وی  احتمـال ي  مـشتر  توجـه  گـرفتن  ،یمعرفـ یعنی   نخست،ي  مرحله هدف
  .است مکالمه کنترل کردن برقرار

  : با شودیم انجام کار نیا
 دیهـست ی  کس چه شما کهی  احتمالي  مشتر به گفتن خالصه طور به. 1
  .ستیچ شماي مکالمه ا یتماس لیدل و
ی برخـ  دنیپرسـ ي  بـرا ی  احتمـال ي  مـشتر  موافقـت  آوردن دست به. 2

  .دییبگو دیبا شما چهآن به دادن گوشي برا لیتما و سؤاالت
   ...زمان همان در و
 ایـ آ دیـ کن نیـی تع دیـ خواهیمـ  شـما  کـه ی  احتمـال ي  مـشتر  به گفتن. 3
  .دیبکن او بهی خدمت ا یکمک دیتوانیم
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 دیهـست ی  کس چه شما کهی  احتمالي  مشتر به گفتن خالصه طور به. 1
  :ستیچ شما تماس لیدل و

  :مثال
ي وا کسیای  کمپان از من هستم، کاپالن کیما من ،............... سالم«

 ،یارعالیبـس  اسـت؟  طـور چـه  شـما  حال امروز. رمیگیم تماس زد
  »................. .من. زنمیم زنگ چرا میبگو شما به دیبگذار

  ا،ی
. هستم زدي  وا کسیا شرکت از کاپالن کیما من ،................ سالم«

 نیـ ا مـن  تمـاس  لیـ دل ،یارعالیبـس  است؟ طورچه شما حال امروز
  »............... است

 چـه  شما که دیکن شروع نیا با خوب معاشرت آداب ک ی عنوان به شهیهم
 رای  احتمـال ي  مـشتر  کـار  نیـ ا نیچنـ هـم . دیهست شرکت کدام از وی  کس

  .زندیم زنگی کس چه که کندیمیی راهنما
 دیـ با آلدهیـ ا طـور  بـه . ردیبگ چنگ به را هاآن توجه دیبا شما تماس لیدل
 انجـام ي  کـار  هر تا کند قیتشو را شمای  احتمال انیمشتر که باشدي  زیچ
  .دهند گوش د،ییگویم شما چهآن به بخواهند و کنند متوقف را دهندیم
 طـور  بـه  ا ی باشد ماش خدمات ا ی محصول منفعت نیتربزرگ تواندیم نیا

 انجـام  دیـ خواهیمـ  ا یـ  دیـ دهیم انجامی  احتمالي  مشتري  برا چهآن ساده
 تمـاس  با هاآن وقت از شیپي  ازهاین به شما که باشد نیا تواندیم،  دیده

  .دیدهیم پاسخ شتریب اطالعات فرستادن ا یداشتن
ی نطـوال ی  لـ یخ اگـر . دیکن ساده کلمه چند تا است ممکن که جاآن تا را آن

 هـا آن توجه شما و رندیبگ را آن است دیبع شمای  احتمال انیمشتر باشد،
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