
 

 

تکنیک هک روانی مشتری  10
 برای افزایش فروش بیمه

چگونه با استفاده از اثرگذاری بر ذهن مشتریان، 
 فروش بیمه را افزایش دهیم شدنبستهاحتمال 
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 مقدمه 

 .دیتا به خواسته خود برس دیکن یماستفاده  یروان هایهکاز  هر روز شما 

 ؟ دیکنینمفکر  طوراینشما 

  ت ی جلب رضا  منظوربه توسط یک شخص برای شما یز ی چ حیدر حال توض حال تابه ایآ
 ؟ایددادهخود را تکان   سر   ،طرف مقابل 

  مکالمه بدن خود را به سمت درب   تمام کردن یک  یبرا   شدنآمادههنگام    حال تابه  ایآ
 ؟ایدمتمایل کرده خروجی

فرزندان خود    یبرا    1  -  2-  3شمارش معکوس  از    حال تابه  ایآ رفتار   استفاده شمردن 
 ؟ ایدکرده

روزما   بدان)  میکنیماستفاده    شناختیروان  های هکاز    هر  به   ندانیم(چه    م یچه  تا 
 .میخود برس یها خواسته

نحوه عملکرد مغز ما    مربوط به  فقط  موارد  نی اما ا  ،به نظر برسد  غیرعادیممکن است  
  ی برا  هاهک  نیاز ا  یاز برخ   دیتوانیماست که    نیا  چنین کارکردی  بخش  نی است. بهتر

 . دیفروش استفاده کن  فرایندخود در  انیکمک به مشتر

ا  ک ی  ،ولی در  مهم  سع   نجا یتفاوت  شما  دارد.  را    دی کنینم  یوجود  یا  مردم  کنترل 
سعدیکن  ی کار دست شما  مس  دیکنی م  ی.  در  را  هدا   ریآنها   تالش و    دیکن  تیدرست 

 . دیانجام ده ترع یسر کار را  نی ا دی کنیم

 زمان دشمن شماست.  را ی چرا؟ ز 

 اید فراموش خواهند کرد. گفته   به آنها   درصد آنچه را که   75ساعت، مردم    24در عرض  

  ی برا   یشتر یزمان ب  دیکه به مردم اجازه ده  دیبگذار  نیرا بر ا  بنا   دیتوانینم   ،نیبنابرا
 .  صرف کنند خود  گیریتصمیم
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به همین   ،انجام دهند  را  گیریتصمیم  ندی فرا  وقتدراسرعمشتریانتان    دیخواهیمشما  
 و صادقانه.  یواقع دیتوانیماما تا آنجا که    ،دیدهیمدلیل آنان را به سمت جلو هل 

انجام    ییکارها  ،یهک روانتکنیک    10  نیا قبالً  اما اکنون    اید،دادههستند که احتماالً 
(  ناخودآگاهتان)نه    خودتانو    د یو آنها را آگاهانه انجام ده  دیآنها را بشناس  دیتوانیم

 . باشیدفروش خود   لیپتانسشارژ مسئول 

 د یده  ی ارائه کمتر   یها نه ی گز  -  1

 باشد.   هم  طوراین  دی شا  ت و اس  یآزاد   حس  مترادف با  ی زیادهانهیگزدر اختیار داشتن  

چنین چیزی ممکن  مترادف با عدم فروش است. چطور    ی زیاد،ها نهی گز  ،شما  یاما برا 
 ؟ است

به قسمت    یو وقت  د یرو یم. شما به فروشگاه  دیهست  تاپلپ  د ی آماده خر  د یفرض کن
 وجود دارد. ی اد یز یهانهی گزکه  دی شویممتوجه  ،دیرسیممناسب 

  د ی بسنج   ارزششانرا در مقابل    آنها  متیق  د یکنیم  یسع  ،دی کنیم  بررسیاز آنها را    یبرخ
ب  گیریتصمیم  یبرا   رایز  ،گردیدبرمی  خالیدست  درنهایت و   زمان  به    از ین  یشتر ی بهتر 
 . دیدار

 کرده است. فریز  گیریتصمیم انداختن قیبه تعو حالت شما را در ،ادیز   یهانهیگز

زمان   اما  ، دی داشته باش  اجیاحت  تاپلپ  کی به    شدتبهممکن است شما    ،در حال حاضر
 مقایسه مشخصات و ... ،  هامتیق. لیست  دی کنیمصرف    هانهیگز  یبررس  یرا برا   یادیز

شدت به آن احتیاج دارید اتفاق  این حالت در زمان اضطرار و برای خرید چیزی که به
. دیندازیب  قیآن را به تعو  دیتوانیم   دی کنیمکه فکر    یز یچ، چه رسد به خرید  افتد یم
 . ردیگیمدسته قرار  ایندر  مهیب  ،از افراد  یار ی بس یبرا

 ک ی   ه یته  یروش مختلف ممکن برا   1381که    دییگویم خود    یبه مشتر   یوقت  نیبنابرا
 ؟افتد یم یچه اتفاق ،وجود دارد مدتکوتاهبرنامه مراقبت 
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 خواهمیم"من    ای"  ستین  یاکنون زمان خوب  ،: "خوبگویندمی  نی به ا  هیشب  یز یآنها چ
 وقت بگذارم تا در مورد آن فکر کنم."  یکم

ما   را    یمعن  همهو  امیدانیمآن    ...،   "  ،است  "نه"  گفتن  یبرا  ای مؤدبانهروش    نی. 
 متشکرم اما نه ممنون." 

با  مشتریان را  گرفتن  خود  به  نکن زیاد،    ماتی تصم  اجبار  را   یمشتر   .دیبمباران  خود 
تجربه ساده   کی.  دیکن   میخود را بر اساس آن تنظ  و پرزنت محصول  و ارائه  دی بشناس

 .کند یم تیهدا  تریمناسبشما را به فروش 

 ها باشد پاسخ جزو  "نه"    د یاجازه نده  -   2

مرحله    یوقت مرحله    ایمرحله  8  فروش  شدنبستهدر  مشتر   ،دیرسیم   5به    ی از 
 "؟ی خواهیمرا   نیا ای"آ دیپرسینم

 "؟یخواه یم"کدام را  دیپرسب بایدشما 

  ی برا  یهک روان  نیا   توضیح  یمثال خوب برا   کی   نجای اما در ا  ،رسدیماحمقانه به نظر  
 شما وجود دارد. 

  د ی که با  دیی گویمبه او    یوقت  ، صبح لباس بپوشد. اصالً. در واقع   خواهدینمدختر شما  
 . کند یم شروع به دویدن به اطرافو   زندیم  ادیاو فر ،لباس بپوشد

 یاو با خوشحال  ،را انتخاب کند   یک ی   یلباس آب  ای  یلباس صورت  نی ب  د یاما اگر از او بخواه
 . کندیمرا انتخاب  یلباس صورت 

ابتدا   یبرا   نهیبه مردم چند گز  ،کار  یکانجام    مستقیم برای  درخواستجای  به  اگر در 
 . دهندیمانجام   دیخواهیمرا که شما  یکار  اد یز احتمالبهآنها  ،دیانتخاب ده 

 دی ده  قرار   تی اولو   در  پاداش سود   نسبت به دادن را  ترس ازدست   -   3

 کند.  یر یشده است که از خطر جلوگ ریزیبرنامه یمغز ما طور 

عالقه شما را   نیعناو   نی از ا  یککدام.  ایمرا مطرح کردهکوچک    شی آزما  کی  نجایدر ا
 ؟ کندیمبیشتر جلب 
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 د یکن  اندازپسدالر در ماه  10 دیتوانیمترفند  نیبا استفاده از ا .1
 د یکنیمدالر ضرر  10ترفند ماهانه  نیاز ا  نکردناستفادهبا  شما .2

چ اگر   پ  زیهمه  برنامه  باشدرفت  شیطبق  دوم    ، ه  اشودیم   انتخابمورد  ترس   نی . 
 د ودهیمقرار    ریکسب سود شما را تحت تأث  جانیاز ه  شتریب  یفقط کم   دادنازدست
 . شودیم  یبانیتوسط علم پشت نهای همه ا

با استفاده   دی شما با  . کندیمامر صدق    نیهم  ،دی فروشیم  مهیب  یوقت   ،و در کمال تعجب 
 . دی بفروش  بیمه دادنازدستترس  از

  ، باید بگویید " شما  !  دیشویمبرخوردار    انگیزیشگفت: "از حفاظت  دیی بگو  کهاین  جایبه
 ." دی دالر از دست بده   8000  یماه ممکن است ،د ی حفاظت را نداشته باش نی"اگر ا

  ، زمان   باگذشت"   ،باید بگویید" شما  !  دیرسیم: "باالخره به آرامش  دیی بگو  کهاین  جایبه
 ." رود یم نیشما از ب یمال تی حس ثبات و حما

 ی شده است و هر کار   ریزی برنامه  سکیر  خطر و   افتنی  یکه مغز ما برا   دیفراموش نکن
 . کند یر یخطر جلوگ نیتا از ا دهدیمرا که الزم است انجام  

مشتر   کهاین بگو  یبه  چ  دیی خود  اما    ،ندارد  یرادیا  چی ه   ،آوردیم   به دست  یز ی چه 
ترس از آنچه در صورت نداشتن   جادی باعث ا  در مواقعی کهفروش    احتمالکه    د یبدان
 . ابدییمافزایش   ،دهندیماز دست  مهیب

 د یفروش را کنار بگذار   -  4

 جف سامس است.  موردعالقهفروش  ک ی تکن نیا

 . دی کنیم  جادی به محصول را ا یاست که شما احساس عدم دسترس نیا دهیا

اما ما    ،دیدر حال حاضر از سالمت کامل برخوردار هست  ،"خانم جانسون  مثال،عنوانبه
آ  میدانینم ماه  شش  چه    ندهیدر  شما  احتماالً  داشت   دخواه  وضعیتیسالمتی   .
برا  دیتوانیم حاضر  حال  بیمهبیمه  نی ا  یدر  شرکت  از  بگیرید ر یپذ  نامه  من ش  اما   ،
 . " انجام دهیدکار را  نیابتوانید   کنم که بعداً  نیتضم توانمینم
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 د ی بازگرد ت ی ، سپس به واقعد یباش  و غیرمعقول   منطق بی   -  5

مقاله    کی   دیکه با  دی گویمکالس    آموزاندانش  معلم به  کی:  دیرا تصور کن  صحنه  نیا
  خندد یم. او  کنندیماتاق را پر    اتی و شکا  کندمی. کالس آه و ناله  سند یبنو  ایصفحه  10
 . " کشد یم  یراحت  نفس  صفحه باشد. " کالس  3  د یکردم. فقط با  ی: "من شوخدیگویمو  

ا با  "  نیاگر معلم  بود:  کرده  روز جمعه    ایصفحه  3مقاله    کیجمله شروع  قرار است 
 .کردیم غرغر  بازهم که کالس  دهمیم نانی منتشر شود" ، من به شما اطم

  ی ز یچ  تواندیم  ،میدهیمتطبیق  شما    مرحله بستن فروش توسط  بارا    کی تکن  نیا  یوقت
 باشد:  نی به ا هیشب

که   رسدیم شما انجام دهم ... به نظر    ینرخ را برا  ع یمحاسبه سر  کیمن    دی "اجازه ده
 دالر خواهد بود."   10،000مبلغ ساالنه حدود   نیا

و شما دوباره   کندمیبه شما نگاه    زندیمکه دارد از حدقه بیرون    یبا چشمان  ی مشتر 
 " دالر در سال است.   1200فقط   نی. اکنممی ی: "شوخدییگویم

مناسب    ار یبس  طیشرا  نیدر ا  حق بیمه  که نرخ  کندمیشما فکر    ی مشتر   ادیز   احتمالبه
 است. 

ممکن   ،د یندار  طبع شوخ  یساده و تا حدود  یتیاگر شما شخص  دهم یمهشدار    هرچند
به   غیرواقعی  اشتباه  ایشیوهاست  کن  و  بنابرادیبرخورد  روش  نی؛  این  از  استفاده   در 

 . دیکم استفاده کن  زانیو از آن به م دی کن اطیاحت

 ( را بفروشید Emotion Triggerابتدا "محرک احساسی" ) –  6

 انجام چنین کارهایی ما به    ادیز   احتمالبه  احساسات قلبی  نیترقیعمبا تحریک کردن  
 :میشویمترغیب  

 یم اهدا کنچیزی  ▪
 یم شرکت کن دادی رو  کی در ▪
 م یانجام ده میخواهینم  در واقع  که  یمرا انجام ده یکار  ▪
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 یمبخر ییزهایچ ▪

 ها انسان  ولی درهرصورت  ،داشته باشند وجود    ستیل  نیدر ا  توانندیمدیگری    ادیموارد ز
تحت    میری گیمکه   یم یاست که هر تصم  توجه  انی. شااندشدهاحساس ساخته    پایه   بر
 کار   تاً ینهااما   ،کمک کند  ندیفرا  ن یدر ا  تواندیماحساسات ما است. مطمئنًا منطق    ریتأث

رو  کهاحساس  یهامحرک  یبر  است  به    ادیز  احتمالبه  ی  را  بستهفروش  شدن  مرحله 
 . رساندیم

 ی احساسی موارد زیر هستند: هامحرک یی از نوع  ها نمونه 

 ترس ▪
 دوستی نوع ▪
 غرور  ▪
 شرم ▪

 چطور؟  در مورد موارد دیگراما  ،ایمرسیدهبه فروش  ، دادن ازدستترس   القاء  ما قبالً با

محصول    نیکه ا  ایدشدهموضوع متمرکز    ن یشما بر ا  دوستی،نوع  تحریک احساس  با
نامه  بیمه  دیخواهیم اگر    ،مثال  یبرا  ،نی؛ بنابراخواهد داشت  گریافراد د   یبرا  یچه سود

 : دییگویم را  نیمانند ا یموارد  ،دیبفروش یینها را با حق بیمه

بعد   تحصیلشان  یها نهیهزکه    دانندمی  یکه فرزندان شما وقت  دیفکر کن  نیبه ا ▪
 خواهند کرد. یاحساس راحت   شود،می تأمین ینوعبه از شما

  ی نیبار سنگ   شما متحمل  دادنازدست  در زمان اندوه  تانخانواده  دیخواهینمشما   ▪
 ست؟ین طوراین ،شوند

  د ی توانیم  ایخانواده شما خواهد بود. آ  یبرا  یسخت  اریکه زمان بس  ستین  یشک ▪
کن مورد    ینگران  دیتصور  برا  کهایندر  به   یهانهیهز  تأمین  یپول  مربوط 
خواهد   زاتراسترس  وضعیت آنها را  چقدر  ،شودمی  تأمینشما از کجا    دادنازدست

 ؟کرد
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  گران یرفاه د  یواقعًا برا  خردیمای که  بیمهشما متوجه شود که    یمشتر   دیخواهیمشما  
  ار یاحساس خواهند کرد که بس  مشتریان  ،است  بخشرضایتاحساس    کی  ن یا  ت واس

 فداکار هستند. 

 ی ت یمحصول ارزش هو  نیکه چگونه ا  دیشویمبر این متمرکز  شما    ،تحریک حس غروربا  
 . دهدیم شی فرد را افزا

 مطرح کنید: برای استفاده از این اهرم ممکن است چنین مطالبی را  

فرزندان خود   یرا برا   یراثیکه م  دیدر خانواده خود باش  یفرد  نیاول  دیتوانیمشما   ▪
 . دیگذاریم  جابه

کنترل   ، خود  یدر زندگ   یاحتمال  مشکالتبر تمام    دیتوانیم: شما  دیفکر کن  نیبه ا ▪
 . دی کامل داشته باش یمال

برا  دانمیم ▪ قائل هست  یکه  احترام  را   کی  حتی  دیخواهینم. شما  دیخود  روز 
 . دی کن یسپر  هاناشناخته و با ترس از بدون داشتن آرامش خاطر

. شما در  دیشویمتمرکز  م  مهی ب  دیعدم خر  یمنف   یامدهایشما بر پ   ،تحریک حس شرمبا  
شخص   نیدر مورد نحوه سقوط خانواده ا  ،دیکامل هست  یبحران مال  کی  ترسیمحال  

  ، شود میمرتکب    بیمه  دیکه شخص در صورت عدم خر  یو از اشتباه بزرگ  دیکنیمصحبت  
 . دیکنیم استفاده 

 مانند: 

پرداخت   یدالر برا  8000  ای. آدی افتاد  لیز خوردید و  خی  ای تکه  یاگر رو   دیتصور کن ▪
 د؟ یدرمان دار نهیهز

  ، کردم  شنهادی را به شما پ  نیمن ا  دی دانیممطمئن شوم که    خواهمیم من فقط   ▪
بدتر اگر  ب  نیو  بگو  ،فتدی اتفاق  و  کنند  به من مراجعه  فرزندان شما   ا ی "آ  ،ندیو 

" من ؟ایکردهبه مادرم ارائه    برای حفاظت از ما  را  ایبیمهپوشش    نی ا  حالتابه
 بله انجام دادم."  ،: "بلهمیگویم
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. من قاطعانه معتقدم اگر رسانمینم به شب    پوشش  نیبدون ا   را  روز  کیمن   ▪
 . امشدهمرتکب اشتباه بزرگ   کی ،پوشش کار کنم نیبدون ا

به    یقو  بسیار  احساسات باش  ادیهستند.  شما    دی داشته   زیرکاه آبفروشنده    ک یکه 
و مجبور   د یخود دار  ی احتمال  انیو مشتر  هاسرنخ  یبرا   ی . شما اطالعات مهمدیستین

 شما است.  تیمسئول درنهایت دهندیماز دست   آنچهکردن آنها به درک 

 : در ویدئوی زیر ببینیدرا  ندیگو یممورد  نیو جف سامس در ا یآنچه جان هاکادا 

 لینک ویدئو 

 مت یارزش فراتر از ق   جاد ی ا  -   7

  لوازم پزشکی اگر شما  .  میرا بفروش  مت یق  ، ارزش   جایبهکه    ایمکردهاز ما عادت    یار یبس
در آن    یاما حت   ،صادق است  این نکته در فروش این محصوالت   مطمئناً   ، د یفروشیم

  محصول   یک  متیق  کندینمکه فکر    دیبرخورد کن  یممکن است هنوز با مشتر   ،صورت
 ارزشش را دارد. 

را بساز  دی با  است که  این  زمان   اکنون ارزش  ا  دیشما  ب  نیو  را   و   نهیاز هز  شیارزش 
 . در نظر مشتری برجسته کنید ،مت یق

 ؟دهیمچگونه انجامش اما 

 شما ارزشمند است.  یاحتمال یمشتر  یبرا  یز یکه چه چ دیکن مشخصابتدا 

 است:   ر ی ها شامل موارد ز ارزش   ن ی ، امواقع   شتر یدر ب 

 یخوشبخت ▪
 آنها خانواده ▪
 آنها یها ییدارا ▪
 خاطر آرامش ▪
 یو درست  صداقت ▪
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احتماالً شما در حال حاضر   د؟یریموارد را در ارائه خود به کار بگ  نیا  دیتوانیمچگونه  
 . ایددادهرا کنار هم قرار  نهای همه ا

 . د یانجام ده   ی قبل   هک  ی ها روش از   ی ار ی بس با  ادغام   از طریق کار را   نی ا   د یتوان ی م شما 

 د یکن جادی را ا هاییدارا دادنازدستترس  ▪
 را تحریک کنیدمراقبت از خانواده  در حس غرور و افتخار  ▪
 دی کن تیشهرت خود را تقو ،رابطه  جادی و ا  هانامهتوصیه دادننشان با ▪

ا   یارزش ن  یها یژگیو فقط در    دیکن یم  جادیکه  باالتر  تربزرگ   دیبا  .ستیمحصول  از    و 
 باشد. خود محصول 

ارزش را دارند فکر    نیشتریمردم ب  برای  در مورد موارد ذکر شده در باال که  .دیبزرگ فکر کن 
آنها استفاده کن  دیکن از  ارزش    دیتا مطمئن شو  دیو  بسیار    ،دی فروش یمکه    ایبیمهکه 
 . پردازدیمبابت خرید آن  ی مشتر  است که ایهزینهاز  ترشیب

 . افتد یماتفاق  یعیطب به طورفروش  ، دی کار را انجام داد نیا  کههنگامی

 مبارزه با سوءظن  -   8

احتمالمیمشکوک هست  یافراد  صورت طبیعیبهما   در هر   ی. مغز ما همه خطرات  را 
  ، د ی کنیم  ارائهرا    دیمحصول جد   یکشما    که هنگامی  ن یبنابرا  کند،میجستجو    یطیشرا

 خطر است.  یاب یشما در حال ارز یمغز مشتر 

 د؟ ی کنی مبارزه م ی ع ی طب   شک   این چگونه با  

ارائه    خود را  دوستان  ایخانواده    یاعضا  ،یقبل  انیدر مورد مشتر  یمطالعات مورد ▪
 د یده

  د یرا نشان ده  مشتری  خود افراد معتبر یا دوستان یهانامهتوصیه ▪
 از منابع معتبر  و آمار هاداده ارائه ▪

  ن یانجام آن در ا  که  دی کن  جادیاعتماد ا   دیتوان یم  ،دیده یمکارها را انجام    نیا  یوقت
 دشوار است.  اریمدت کوتاه بس
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 دیگران   استفاده از ترغیب به تقلید از  –  9

مقلدبهما   طبیعی  دن  صورت  کارهاایمآمده  ا یبه  با مشاهده  ما  د  یی.  انجام   گرانیکه 
 . میریگیم ادیبهتر  ،دهندیم

 . دیفقط با من بمان کند،میچگونه صدق   مهیامر در مورد فروش ب نیا دیدانینماگر 

 : دیریدر نظر بگ مثالعنوانبهفروش را  یویسنار نیا

 ویدئو 

 نیا  در  یبهبود   یهامراقبت  مانند دیگر افراد، پوشش  دیخواهیم   ای: "آدیگویمجان  
 شود؟" گنجانده  طرح

 عبارت وجود دارد. نیدر ا یضمن یمعن   کیاما   ،ممکن است به نظر شما نرسد

است    جیرا   قدرآن  بهبودی یا نقاهت  در دورانمراقبت    پوشش : "دی گویم  نحوه بیان  نیا
 آن را اضافه کنند."   خواهندیم ایکه آ پرسمیمکه اکنون از همه 

 ...  شودیم ختم به کجا  نیا  دینی بب دیتوانیم شما   کنمیممن فکر  

شما را به آن    چیز سادهافزودن یک  یاستراتژ   د و خواهنیمدارند را    گران یمردم آنچه د
سبب    ایدر میان باشد  فشار    عنوانبه  یز یبدون آنکه چ   رساندیم   شناختیروان  یفضا

 ." خواهندیم را  نیاز مردم ا یار یمانند: "بس  ، گردد   یندیناخوشا بروز احساس 

است و اکثر مردم   جی را  اریبس  انجام این کار  کهاینرا با آشکار ساختن    دیعامل تقل  نیا
 . د یکن جادیا  ،شوندینممحصول از خانه خارج    این بدون

 تقلید کنید  وار نه ی آ  صورت به   خود را   ی مشتر   ی. رفتارها 10

 . دهدیم شیفروش را افزا  ،گرانید خرید یبازتاب رفتارها دیده شده که 

را که    یشده که عبارت  حالتابه  ای . آایمدادهکار را قبالً انجام    نیما ا  ،دی کنینمواقعًا فکر  
 د؟ یکن ان ی ب ،ند یگویم شهیدوستانتان هم

۱۰

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  ار یخود بس  بسیار صمیمی و نزدیککه در اطراف دوستان    ایدشدهمتوجه    حال تابه  ایآ
 د؟یهست پرسروصداتر

داشته    گریبا افراد د  را  از نقاط مشترک  یبرخ  میتا بتوان  میدهیم کار را انجام    نیما ا
آن را به    دی جد  مشتریانبا    در برخورد  و   دی اصل استفاده کن  نیاز ا  دیتوانیم  شما .  میباش

 کار بگیرید. 

اما چند کار وجود    ،د ی برو   شیپ  پروابیاز حد    شیب  دی خواهینمشما    ،موارد  ریمانند سا
 . دیانجام ده دیتوانیمدارد که  

  ی . اگر مشتر دیکن  یرویاز او پ  ، ریتأخ  هیثان  10تا    5با    ،شد  لیبه جلو متما  ی اگر مشتر 
  ی . اگر مشتر دیانجام ده ریتأخ باکمیکار را  نیهم ،پایش را روی پای دیگرش قرار داد

 . دیدو بار هنگام صحبت از آن استفاده کن  ای کی  ،دی گویمرا  یاغلب عبارت خاص

کردن   وارنهی آفورًا    کند،می  ییجابه جابهشروع    شتریو ب  شتریکه فرد ب  دیاگر متوجه شد
  د ی دهیمکه انجام    یینشانه آن است که آنها به کارها  ن ی. ادیاو را متوقف کن   کارهای

 اند. حساس شده

 :مثال خوبی باشد تواندیماما   ،است ی میقد دئوی و  کی نیا

 ویدئو 

  یتا شانس خود را برا  میدار  ازین  یدانش فروش اضاف   یما فقط به کم  ،اوقات  یگاه
افزا   شدن بسته از بسم یده  شیآن فروش سخت  ا  یار ی . ما  در    یروان  های هک  ن یاز 

منتقل    وکار بیمه و کسب  پس چرا آنها را به تجارت  ،میکنیمخود استفاده    یروابط شخص
 م؟ ینکن
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