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 فروشنده موفق   ک ی  ی ت یشخص   یژگ ی و   6
 وجود دارد؟   ایدئال فروش   ت ی شخص  ا ی دارد؟ آ  یی ها ی ژگی و فروشنده خوب چه  

 مقدمه 

جد  کی  دیخواهیمشما   کن  میت  ی برا   دیفروشنده  استخدام    ی هامصاحبه.  دیخود 
فروشو    دی کنیمبرگزار    یمتعدد  به    تیم  گرفتنشروع  همه  کندیم  شکل    ند یگویم . 
 فروش خوب  تیشخص  کیبارز    یهایژگیواز  ،  بودنو باهوش    گراهدف  ،رفتاریخوش
 د؟ یکن خابکار انت نیا یکه کدام نامزد را برا بفهمید دیتوانیمچگونه  نی؛ بنابرا است

 ست؟ ی فروش چ   ت یشخص 

را    او   تواندیمفرد    کیدر    یخاص  یهاشیگرا و    هایژگیو است که    نیا  دهیکامالً ساده: ا
 ک یکه    یت یشخص  ید یکل  یهایژگ یو از    یکی   ،مثالعنوانبهکند.    کارآمد  اریدر فروش بس

  ت یقاطع  ، کندهستند دنبال    ندگیفروش   شغل  که به دنبال  یدر کسان  د یاستخدام با  ریمد
 است.  

فروشنده  نی ا  قتیحق که  ب  خوب  است  آنکه  شیبودن  به  از    ی ت ی شخص  پیت  مربوط 
  گرا برون  مربوط به  فقط  فروشنده خوب بودن.  احتیاج به کار و تمرین دارد  ،مناسب باشد

کل  ایبودن   "کلمات  از  مصاحبهی دیاستفاده  در  مناسب  بهترستین  فروش  "   نی. 
  ت ی که هدا  یدر مواقع  یتح  ،حل راه  افتنیحفظ رفتار شاد و آرام و    ی فروشندگان برا
 دارند.  ازین  یتیشخص  یهایژگیو به تعادل   ،ت اس برانگیزچالش مذاکره فروش

فروشنده خوب را   کی  یز یچه چ  دی است که بفهم  نیشما ا   فهیوظ  ،ر یمد  کی   عنوانبه
فروش    تی شخص  مناسب  یهایژگیو که چگونه    دیبدان  دی شما با  ،از همه  ترمهم.  سازدیم

 . دیکن ییشناسا  دیجد یاستخدام  میان نیروهای را در

 هستند؟   ی ز ی در فروشنده به دنبال چه چ ها شرکت 

۱

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


پروسر  تازگی بهما   شارون  فروش    ،با  در    SMBمعاون  جهان  سراسر  و   Zendeskدر 
.  مینشست  وگوگفتبه    Zendeskدر    یمعاون توسعه فروش جهان  ،وان کلک  نیجاست

 :میبدان می خواستیم

 دارند؟  یتیشخص  یهایژگیو فروش با عملکرد باال چه   ندگانینما ▪
 ؟د یکن یم یابینامزدها را چگونه ارز ها یژگیو  نی اساس ا بر ▪
 ؟ دیدهیمانجام   تیتست شخص  کیچگونه در مصاحبه  اساساً  ▪

 کردند.  انیب   را  کنند ی مفروشنده جستجو    کی در    چیزهایی کهآنچه آنها در مورد    نجا یدر ا 

 گرا هدف   -  1

برا  ،فروش  هندینمایک    یزندگ کار  و    یاب یدست  ی شامل  اهداف    فروش   یها هیسهمبه 
اهداف  ماهبهماه اگر  را  تاناست.  نم  شما  مح   ،کنندینم  تی هدا  و   زانندیانگیبر    ط ی در 

 کرد.   دینخواه  شرفتی فروش پ

که  نییتع  توانیمچگونه    نیبنابرا وقت  گرا هدففروش    نده ی نما  یک  کرد    ی است؟ 
  ای واقعی  یهانمونه  خواهدیماز آنها    ،کندیممصاحبه    ی فروشندگیبا نامزدها  نیجاست

 را ارائه دهند. 

اگر    یحت  ،خود را  یزندگ   یواقع  یهانمونهکه    دی: "از ]نامزدها[ بخواهدیگویم   نیجاست
 مانند:  سؤاالتیاهداف خود ذکر کنند."  کردندنبالاز نحوه  ،باشند  یشخص

 چه بود؟ دیکرد نییخود تع  یکه برا یهدف نیآخر ▪
 د؟ یشد  کیبه آن نزد چگونه ▪
 د؟ی انجام داد یاقدامات آنچه به  یابی دست یبرا ▪
 د؟ یآن را به اشتراک گذاشت ی چه کس با ▪

. آنها دیکن  سؤال  اشآیندهفروشنده بالقوه در مورد اهداف    کیاز    دیتوانیم   نیهمچن
  توانند یم  گراهدفمتخصصان فروش    ؟نندیبیمکجا    آینده  ده سال  ایخود را در پنج  

  ی برا   ریزیبرنامهآن هستند به همراه نحوه    یرا که در حال کار بر رو  یخاص  ی ارهایمع
 . ندیبگو ااهداف به شم نیبه ا  یابیدست
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 مقاوم  -   2

نفر تماس   50از    شیکه روزانه با ب   یفروش است. هنگام  در  تی واقع  طرد شدن، یک
 است.  ناپذیراجتناب  "نه" شنیدن ،د یریگیم

چرا    نکهیدرک ا   ی. آنها از منطق براکنندینم  ی را شخص  شنیدن   فروشندگان "نه"  نیبهتر
 اساس نیبراخود را    یو سپس استراتژ   کنندیماستفاده    ،داد  یمنفجواب    یمشتر   کی

 . کنند یم میتنظ

رد شدن    لیکه "در مورد دل  کندیم  قیخود را تشو  فروش  ندگانی شارون نامزدها و نما
  ، بندی زمان  ای آچه چیزی باعث بسته نشدن معامله شد؟  ."  فکر کنند]معامله[ هوشمندانه  

 بود؟  یگر ید زیچ  ای نهیهز

  ، است  خوردهشکستمعامله    کی که در    یدر مورد زمان  دیخود بخواه   فروشندگی  از نامزد
  ند ی بتوانند به شما بگو  دی. آنها باد ی. به نحوه انتقال تجربه آنها توجه کندیبه شما بگو 

به کار   یدانش را در تعامالت فروش بعد  نی و چگونه ا  اندآموختهتجربه چه    نیکه از ا
 . اندگرفته

  ی برا   ایانگیزه دی"نه" با دنیفروشندگان در مقابل طرد شدن مقاوم هستند. شن  نیبهتر
 باشد.  شتریتالش ب

 پاسخگو مسئول و    –  3

فروشندگان    ،شودیم شکست    روبرو شدن با   با   ای  فروش  بندی سهمیهصحبت از    یوقت
بهانه    خود  کاریکم  یدائمًا برا   ندهینما  کیاگر    ،هرحالبه.  دانند یم بزرگ خود را مسئول  

  د ی شما با  ندگانی. نمادیرا برآورده کن  خود  میت  فروش  هی سهم  دیتوان ینم  شما  ،آورد یم
 رش یپذ  ی به معن  نی اگر ا  یحت  ،رندیبگ   هرا بر عهد  میت  کیمشارکت خود در    تیمسئول

 شکست باشد. 

 د ی پرچم قرمز باش  ن ی مراقب ا
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از آنها در مورد   ،نه  ایپاسخگو باشند    توانندیم   ایآ  نکهیبر ا   یمبنگان  ند ینما  یاب یارز  یبرا
 سؤال   ،گذاشته است  ری سازمان آنها تأث  ای  می که در ت  انددادهانجام    یکه اشتباه  یزمان

 را یز  ،فرصت فروش آسان را از دست بدهند   ک یآنها ممکن است    ،مثالعنوانبه.  دیکن
آن شکست    تیمسئول  دیبارا دنبال کنند. آنها    یک سرنخ بسیار راغبکه    اندکردهفراموش  

 دهند.  حیبهتر انجام دهند توض توانستندیمو بتوانند آنچه را که  رندیرا بر عهده بگ

باال  پرچم قرمز بزرگ    ، این یعنی یکشما مثال بزنند  یبرا   راحتیبه  توانندینم اگر آنها  
 . رفته است

نسبت  منتقد    نیترسرسخت،  که اکثر فروشندگان موفق  دانمیم: "من  دیگویم   نیجاست
"وقتهستندخود    به ال  ا ی   کی  ی."  از    د یکاو یم   ترقیعمرا    هی دو    د یخواهیم  افراد و 

 ." شودیم آشکار    سرعتبه  نیا  ، نباشند  یواقع  هانمونهآن  اگر   ،را ارائه دهند  ییهانمونه

 کنجکاو   –  4

باعث    یز یچ  یکنجکاو  که   ک ی  تیموقع  درستیبهفروش    ندگان ینما  شود یماست 
برا   نیرا درک کنند. بهتر  یمشتر    ک ی   عنوانبهخود    ی هاسرنخ شناختن    یفروشندگان 

  تنهانه  موضوع  نی. اکنندیم  گذاریسرمایه  او   فردمنحصربهو نکات    ازهاین  ر روی ب  ،فرد
  ندگان ینما   کهرا    ایزمینهبلکه    ،کند یم  و تقویت  جادیرا ا   ی مشتر   کی اعتماد و ارتباط با  

 . دینمایمفراهم نیز را  دارند  ازی ن به آن فروش  کیبستن  یبرا

چرخه فروش   هیمراحل اول  تیریدر مورد نحوه مد  دیخود بخواه  فروشندگی  یاز نامزدها 
 ( صحبت کنند. مشتریان  بودن طیواجد شراتشخیص و  مشتری یابی) 

 ؟ پرسند یمرا    یفروش  سؤاالتچه نوع    یاحتمال  یمشتر   کیدرک اهداف    یآنها برا ▪
 را   شوند یمبه اهدافشان    مشتریان  نیا  یابیکه مانع دست  مشکالتیچگونه آنها   ▪

 ؟ کنندیم  ییشناسا

 ک ی  یدرک واقع  یمختلف را برا   زمان و روش: فروشندگان کنجکاو "پنج  دیگویمشارون  
 شتر یشما ب  یهاسرنخ ." هرچه احساسات دهندیممورد پرسش و بررسی قرار  تیموقع
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پیشنهادی    هایحلراهدر    هاسرنخآن    گذاریسرمایه  ی برا   یشتر ی احتمال ب  ،درک شود
 شرکت شما وجود دارد.

 خوش برخورد   –  5

 یها پیت.  رندیگ یمبا مردم تماس    روزانه  صورتبه  و فروش در تمام طول روز    ندگانینما
روابط  داشتن  از    نمایندگان  اما اگر  ،باشند  یمورد عال  نی در ا  توانندیممختلف    یتیشخص

مردم   دوستانه  نبرند  با  زیادبه  ،لذت  سوخته   سرعتبه  احتمال  مهره  یک  به  تبدیل 
 . شوندیم

  که   دیده  صی تشخ  دیتوانیم  یک نماینده فروشبا    رودررو فقط با تعامل    اوقات  یگاه
 فروش است.  بسیار مهم  یژگیو   نینامزد فاقد ا کی او 

  برقراری   عدم  ای   متقاطع   صورتبه  هادستگذاشتن    همیرو مانند    یک یزیف   یهانشانه
ا  تواندیم  یتماس چشم نما  یمعن  نیبه  که  اجتماع   نده یباشد  تعامالت  ناراحت    یاز 

 است. 

و آنها از برداشتن آن در   ،حداکثر چند گرم استتلفن    گوشی  : "وزندیگویم   نیجاست
 ." ترسندیم  کاری صبحشروع یک  

احتمال  بهدر تمام طول روز    هاسرنخ  برقراری تماس با   ،ی فروشندگی نامزدها   نیا  یبرا
 خواهد بود.  کنندهخسته زیاد

پرس  گرابرونو    برخوردخوشافراد   با  متقاض  سؤالاین    دنیرا  که    فروشندگی  انیاز 
که چگونه    دیبپرس  د ی. شادیکن  دا ی، پ  را چگونه بگذرانند"دوست دارند اوقات فراغت خود  "

است که    نی. اگر پاسخ اشوندیمدوباره شارژ    کنندهخستهکار    یهفته طوالن  کی بعد از  
این   احتمال زیادبه" ،  کنندیممالقات    دی"با افراد جد  ای "  شوندیم"با دوستان خود جمع  

 . کنند یم فروش رشد  طیمح کیدر  افرادتیپ از 

 ی رقابت   –  6
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در    ،باشدن   در شما موجود  شدنبرنده  زهیاست. اگر انگ  یرقابت  اری صنعت بس  کیفروش  
 بود.  دی موفق نخواه ،ندهفروشیک نقش 

معامله    ک یدر    یروز یپ  ،اوقات   ی مهم است. گاه  زیبودن نفروش    م یت  کنی باز  ، وجودبااین
سا  یبرا دانش  و  منابع  از  استفاده  مستلزم  شما  شارون   ندگانینما  ریشرکت  است. 
  د یآوریم  کم   ،دیتنها هست  تکاور  کیاست. اگر شما    یورزش گروه   کی"فروش    دیگویم
 . " در نهایت شکست خواهید خورد و 

نامزد  زانیسنجش م  یبرا را در گروه   ا ی: "آدیبپرس  او از    ،خود  فروشندگی  رقابت  خود 
از باخت متنفر هستند؟"  گروهی که    ایکه دوست دارند برنده شوند    دهدیمقرار    یافراد 

انتظار    فقط  رایز  ،دهندیمنشان    تریقویدر مقابل باخت واکنش    یرقابت  ار یافراد بس
 . است قبولغیرقابلکمتر از پیروزی برایشان   اینتیجهو هر  دارند یروز یپ

 ، شرکت هستند   یبرا  ی روز یپ  فکرشما به    فروش  ندگانیاگر نما  ،دی داشته باش   ادیفقط به  
  ی زمان   آخرین  خود درباره  فروشندگی   یاحتمال  نامزدهایباشند. از    یبه همکار   لیما  دیبا

  را ذکر   اینمونهمثال    برای  توانندی نم. اگر آنها  دیبپرس  اند کردههمکار کمک    کیکه به  
 ندارند. یمیت یبه باز  یلیباشد که تما  یمعن نیممکن است به ا ،کنند 

 ی ر ی گجه ی نت 

بفهم  فهی وظ  ،فروش  ریمد  کی  عنوانبه که  چ   دیشماست  یک   هاییزیچه  صفات   از 
 ا یآ  نکهیا  یاب یارز  یو شارون را برا  نیجاست  یهاهیتوص.  شودیممحسوب  خوب    ندهینما

یا نه هستند    فروشندگی  شغل  نیا   یمناسب برا  یهایژگ یو   یدارا  شما  یشغل  ینامزدها
گام    یفروش قو  میت  کی  جادیدر راه ا  دیتوانیم  ،نکات   نیا  تی. با رعادیریدر نظر بگ  را

 . بردارید

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 
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 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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