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و مراحل مختلف آن ارائه    بیمه عمر  فروش  فراینداز    یقصد دارد درک درست  مقاله  نیا
 دهد. 

 فروش   ند یفرا 

 ی سع  هر روز. ما  میمشغول فروش هست  ایمآمده  ایکه به دن  یاز روز  با  یاز ما تقر  کیهر  
  ا یرا وادار به انجام )  دیگرانو    میقرار ده  تأثیرتحت    ،م یرا متقاعد کن  گریکدی  میکنیم

که همه    ستیبدان معنا ن  نیا  حالبااین.  می انجام ندادن( کارها به روش دلخواه خود کن
 .میما متخصصان فروش هست

 تعریف فروش 

عمل    ، حرفه  عنوانبهفروش   تجار   کی  انجام به  طر  یمعامله  به  قیاز    د ی خر   تحریک 
 . شودیمانجام   کسب درآمد باهدفاقدام   نی ا ،خدمات اشاره دارد  ایمحصول 

 

 ی فروشندگان  مهیب   ندگانیفروشنده به دنبال کسب درآمد از فروش است. نما  نیبنابرا
  ای بیمه  محصوالت  دی جامعه را وادار به خر  یهستند که اعضا  نی هستند که به دنبال ا

کارمزد یا    عنوانبهشده است. دستمزد آنها در عوض    ارائه  مهیکنند که توسط شرکت ب
 . شودیمشناخته   کمیسیون

 عمر   مه ی ب   تفاوت آن با فروش   و  گر ی د   ع ی انواع فروش در صنا 

 (:  FMCG)   ع ی سر   ی مصرف  ی کاالها  - الف 

.  رسدیمانبوه به فروش    صورتبه  فروشیخردهمراکز    ریو سا  دیمراکز خر  قیمعموال  از طر
از طر   یمحصول  ،مثالعنوانبه در   غاتیتبل   ویژهبه)  یجمع  یهارسانه  قیمانند صابون 
فروشگاه    کیآن را در    ی و مشتر   شودیم  غی( تبلیر یتصو   یهارسانه  ریو سا  ونیزیتلو

 .خردیم( د یمرکز خر ای دارمغازه مثالعنوانبه) فروشیخرده

 :  ی شگاه ی فروش نما   - ب 
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ق  کیاز    شتریب  اریبس  شگاهینما  کیدر    ن یماش  کی و خر  متیصابون    د ی با  داری دارد 
مراقب باشد. فروشنده به    بسیار بیشتر  یعیبه طور طب  دیخر  یبرا   گیریتصمیمهنگام  

. کندیم  دنی د  شگاهیاست که از نما  یمشتر   نیاما در عوض ا  ،رود ینم  یسراغ مشتر 
با  مشتر   دیفروشنده  خود  یاعتماد  برا  بالقوه  و  کند  جلب  مو  دیخر  یرا  د  ر ا خودرو 

 یبه فروش ضرور   تحقیق و بررسی خریدار  لیتبد  ینقش برا  نیدهد. ا  ارائه  ایکنندهقانع 
 است. 

 : ارو و درمان د  - ج 

تجو  محصوالت  نیا  از  پس  توسط    زیمعموال   . شوند یم  ارائه  داروساز  کیپزشک 
تا محصوالت    کنند یم   دیپزشکان بازد  کینی از کل  ییدارو   یهاشرکت  یپزشک  ندگانینما

آنها را به پزشک بفروشند. نقش فروشنده در اصل به اشتراک    یها یژگیو شرکت خود و  
 متخصص است. کیبا   یپزشک پیچیدهگذاشتن اطالعات 

 (:  B2Bتجارت به تجارت )فروش    - د 

ا د  یمشتر   نجایدر  تصم   یگر یشرکت  افراد    دیخر  یبرا  میاست.  توسط  است  ممکن 
معموال  از    دی. خرردیگ یم  خرید را  میگروه است که تصم  یکمختلف گرفته شود و اغلب  

انجام    قیطر مع  شودیممناقصه  و    ،انتخاب  یارهایو  است.    گیریاندازهقابلثابت 
فروشنده  . نقش  شودیمگرفته    هانیگزیجا  یابیو ارز  قیدق  یررسبر اساس ب  ماتیتصم

را بهتر از رقبا برآورده   د یخر  یارهای مع  ،است که نشان دهد چگونه محصول و شرکت  نیا
اکند یم ارائه   ازین  نی .  با چند  جادیا  ،به مهارت  به    تیو حساس  گریباز  نیروابط خوب 

 . فروش منجر شودبه توافق  تواندیمدارد که  یبازخورد و اطالعات

 : کند ی م  ز ی متما  ع ی محصوالت و صنا  ر ی عمر را از سا   مه ی دو نکته وجود دارد که ب اما

ابتدا    -  1 گفتدر  "ب  باید  فروخته    مهی که  مورد "شودینم  یدار یخر  ،شودیمعمر  در   .
آغاز    خودش  را  قاتیبه محصول دارد و تحق  ازین  یمشتر   ،گریاز محصوالت د  یار یبس
مراجعه کند و    یبه مشتر   دی فروشنده است که با  نیمعموال  ا  ،عمر  مهی. در مورد بکند یم
 القا کند. به مشتری  را دی به خر ازین
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از محصوالت    یار یبرخالف بس  ،عمر  مهیبر فروش  است که د  نیتفاوت عمده ا  نیدوم  -  2
ملموس  چ یه  ،گرید ارائه    یمحصول  فقط    ، دیدهینمرا    . دی فروشیمرا    دهیا  کی بلکه 

وعده    نی است که ا  ن ای  بیمهفروشنده    فهیوظ   .شودیم محقق    ندهیکه تنها در آ  ای وعده
مشتری    نانی و اطم  یوفادار   ازارتباط برقرار کند تا بتواند    یاحتمال  یرا بفروشد و با مشتر 
  شود یمکه باعث    یل یاز دال  دیگر  یکی  حاصل کند.  نانی اطم   ندهیدر آ  در مورد تحقق وعده

برا  مهیب تلق   یعمر  دشوار  کهشود  یفروش  است  این  در    ،فردفردبهفروش    ،  آنچه  یا 
 ر یاز سا  شتریب  اریعمر بس  مهیدر ب  دیشا  ،معروف است  بازاریابی به "فروشندگی شخصی" 

 مشاغل باشد. 

 فروش   ند ی فرا 

معنا که هر فرد فروشنده    نیهنر است به ا  کی  فروشفروش هم هنر است و هم علم.  
برقرار   زیمتما   وهیش نحوه  را در  با مشتر  جادیا  ،ارتباط  یخود  ارائه    یاحتمال  انیرابطه 
بدان معناست که    نیا  ایآاما  .  کند یممشارکت    حلراهو ارائه    افتنیدر واقع در    ،دهد یم

کم تعداد  دارا   یافراد  زا  یتنها  موفق    توانندیمهستند    زیمتما  یهامهارت  نیا  یکه 
 شوند؟

 از هم   متفاوت   اریممکن است از نظر سبک و مهارت بس  فروشندگاندرست است که    نیا
از آنها ممکن است   یآنها متفاوت باشد. برخ  تیشانس موفق   به همین دلیل نیز  باشند و 
 مؤثربه طور    یو آنها را در مدت کوتاه  رندیتماس بگ  یاد یز  انیبا مشتر  سرعتبهبتوانند  

کندتر عمل کنند و کندتر حرکت    یر یادگیممکن است در    گرانیکنند. د  لیتبد  خریداربه  
در    و   دیسست نشو  ای  میکه تسل  یاست که تا زمان  ن یا  دیبدان  د ی که با  یقتی کنند. حق

پافشار   ریمس کمک    هانیانگیمقانون    ،در صورت شکست  ی حت  ،د یکن  یخود    شما به 
 . دیآیم

 ست؟ ی چ  ن ی انگ ی قانون م

میانگین    ست؟یچ   میانگینقانون    نیا اگر    د یگویمقانون  طور    کی که  به  فروشنده 
  ی نفر را به مشتر   کی  رد یگیمکه با آنها تماس    ینفر   یس  ای  ستی متوسط بتواند از هر ب

با   شدنمی تسلو بدون   ردیگ  شی استاندارد را در پ  ندی فرا کی او    به شرطی که کند    لیتبد
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ب کند   یشتر یافراد  برقرار  به    باگذشت  انشیمشتر  گاهیپا  ،تماس  شروع    توسعهزمان 
  ، طول بکشد  گرانیاز د  شتری ب  این فرایند  از فروشندگان ممکن است  یبرخ  برای  .کند یم

 . دهدیم جهینت  وکارکسباست که در  یز یاست. پشتکار چ یقطع تی اما موفق 

شفاف و    داردنبالهفروش خوب با مراحل    فرایند   کیبه    یبند یپا  ت یامر ما را به اهم   نیا
 :میکن میمراحل را ترس این  دی. اجازه دهرساندیم  مشخص

 نمودار فرایند فروش 

 
 . میکن یبررس اتی را با جزئ ندهایفرا نیاز ا  کیهر  د ی اجازه ده

 ( ها سرنخ از   ی ست ی ل   جاد ی و ا   یی شناسا   ی)برا  مشتریان احتمالی   ی: جستجو 1مرحله  

.  م یمحصوالت خود را به آنها بفروش  میتوانیمهستند که ما    یافراد  مشتریان احتمالی
  با   دیتوانیماست که    یافراد   یاسام   آوریجمع   فرایند  (Prospecting"مشتری یابی" )

  مشتری   مداوم  ی. جستجودیفروش به آنها مراجعه کن  جلسه مشاوره  برگزاری  از  نانی اطم
 است.  یات یح اریبس ای حرفهدر فروش  تی موفق  یبرا

که در   می را هدف قرار ده  یخاص  یاست که بازارها  نی ا  مؤثر   یدر جستجو  ی دی نکته کل
روابط    جادی . با اکنیماستفاده    ،مشترک هستند  یژگیچند و   ای  کی  ی که دارا  یآن از افراد 



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

 
5 

  م ی کن  مندعالقه  میفروشیمکه بالفاصله    یآنها را به محصوالت  میتوانیم  ،افراد   نیبا ا  یقو
 . میکن یبازارها را بررس نیاز ا یبرخ  دی. اجازه دهمیکن ترساده اری را بس تجوو روند جس 

 یا بازار گرم   ی الف( گروه فور 

آنها مراجعه کن  میتوانیمکه    یافراد  نیترراحت خانواده و دوستان هستند. ما    ،یم به 
  ن ی . همچنمیشو  کیبه طور مطلوب به آنها نزد  میتوانیم و    میدانیم افراد را    نی ا  یازهاین

که در   ی. افرادرندیگیمنیز در این دسته قرار    میکنیم معامله    دائما    که با آنها  یافراد 
غذا  یها فروشگاه غ  هابانک  ،پوشاک  یهافروشگاه  ،ییمواد   ی کسان   کنند یمکار    رهی و 

سازمان    کیکه متعلق به    یافراد  ،انیآشنا  ،مانند دوستان   شناسندیمهستند که ما را  
است که ما بازار   یز یاز چ   یبخش  مشتریان احتمالی  نی ا  ،. به طور خالصهرهیهستند و غ 

 دی آنها حداقل با  باهستند که در صورت تماس    ی. آنها افرادمینامیمفروشنده    یعیطب
 با ما انجام دهند. را مذاکره فروش

 ی ع ی ب( بازار طب 

بازار طب  نیدوم  ا  یعیمنبع تماس  افراد   بازار  نیاست.  است که ممکن است   یشامل 
نزد  یبخش حلقه  سا   ،شاوندانیخو  کی از  و  دل  ،نباشند   ان یآشنا  ریدوستان  به    ل یاما 

و با آنها آشنا    میشناسیمیا از قبل آنها را    ،داریم   افراد  نیبا ا  ی کهمشترک  ی هایژگیو 
که ممکن است   مینی بیمرا    یادیز  یهاگروه  مینگاه کن  خود  . اگر فقط به اطرافمیشویم

 ما باشند: یعی طب یاز بازارها یبخش

 .شغلیانجمن  ای صنف ک ی یاعضا ▪
 . (او یج انیا مدنی ) غیردولتیسازمان   ک ی یاعضا ▪
 ان یاومربیاولانجمن  یاعضا ▪
   یانجمن فرهنگ ک ی یاعضا ▪

 ( COIج( مراکز نفوذ ) 

ز  یابیدست  یهاراهاز    یکی افراد   گرفتنکمک  ،مشتریان احتمالیاز    یادیبه تعداد    ی از 
.  دهند یم   تیبه سخنان آنها اهم  گرانیهستند و د  رگذاریاست که رهبران مشهور و تأث



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

 
6 

 ای  یمانند حسابداران رسم  یمتخصصان   ، یاسیو س  ی اجتماع  فعاالن  ،رهبران جامعه)
 . (تجار مشهور  ای کالو 

خدماتی ارائه    ،یمشتر   عنوانبه  به آنهااست که    نیا  از این گروه از افراد   گیریبهره  راز
  د ی حاصل کن  نانیاطم  ایددادهنسبت به خدماتی که به آنها ارائه    آنان   تیرضا  دهید و از

این اگر    ی. حتدیری کمک بگ   گری د  دیجد  مشتریان احتمالی   افتنی  یبرا  آنهاو سپس از  
  ی شما برا   اقیو اشت   ی است که از فداکار   یکاف  ،ندستیشما ن  یهنوز مشتر   دسته از افراد
 نان ی بودن شما اطم  ایحرفهدانش و حس    و نسبت به  دن باشمطلع    گرانی کمک به د

د مهم  شرط  باشد.  که    نی ا  گریداشته  افراد است  و    این  باشد  داشته  دوست  را  شما 
 به کمک به شما باشد.  مندعالقه

 ها نامه توصیه و    ها معرف   ، د( منابع

 ان یمشتر  ریاز سا  دیتوانیم،  بگذارید  تأثیرکز نفوذ خود  ا بر مر  د ی توانیمکه    طورهمان
 تأثیر اما تحت    ،اندنکرده  دیاز شما خر  یلیکه هنوز به دال   یانیمشتر  نیو همچن  یراض
 .  دیریکمک بگ ،اندگرفتهبودن شما قرار  ایحرفهو  یفداکار  حس

 منبع یا مرجع:   – 1

 ها سرنخراهنما توسط    عنوانبهبالقوه است که    انیاز مشتر  گرید  دسته  کیمرجع نام   
 های حلراهبا    دی که ممکن است بتوان  یگر یهر شخص د  ایکز نفوذ شما  ا مر  ای  ان یمشتر  ای

 . شودیمارائه  ،دی کن تیخود از آنها حما

 :  معرف  -   2

راه معرف   تواندیمبهتر    یک  ارجاع  ی درخواست  ا  یا  در    ک یفروشنده    نجایباشد. 
به طور .  کندیمشخص ارجاع شده درخواست    یبرا  ادداشتی  کی  ایکوچک    نامهمعرفی
کوچک در    ادداشتی  ک ی  که  درخواست کرد  از معرف  تی زیکارت و   کی  توانیم  معمول

را به شخص ارجاع شده    فروشنده  که  اضافه شود  ،به آن متصل شده  ای  نوشته  پشت آن
تلفن را برداشته و با   معرفاست که    هنگامی  یشکل معرف   نی. البته بهترکندیم  یمعرف 

 فروشنده   کند و اعالم کند که  ی را معرف   فروشندهتا    رد یبگ  فرد ارجاع داده شده تماس
  چندبرابر فرد    تیشانس موفق  در این صورت  .خواهد گرفتبا آن شخص تماس    زودیبه
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باشد که به حرفش احترام    یفرد  کندیم  تماس را برقرار  که  یاگر فرد  خصوصبه  ،شودیم
 گرفته شود. یگذاشته و جد

 نامه توصیه   –  3

کرد    دییتأ کرد و    افتیدر  یراض  یاز مشتر   توانیماظهارنظر است که    ینوع  نامه توصیه
توسط   ارائه شده  هایحلراهکرده است و از خدمات و    معاملهشخص با فروشنده    نیکه ا
ا  یراض  اریبس  او  است.  نیتضم  ینوع  نیاست.  فروشنده    ی وقت   این شیوه  اعتبارنامه 

  ایحرفهدر مورد    یکاف   رکامد که    کندیماز متخصصان برخورد    ای حلقهبا    ای فروشنده
 مناسب خواهد بود.   اریبس ،دارندن یک فروشنده عنوانبهاو  بودن

 خدمات   دهندگان ارائه ر ی ه( سا 

. آنها ممکن است  ستندیما ن  بی د که رقنخدمات وجود دار  دهندگانارائهاز    یع یوس  فیط
باشند که خدمات آنها به طور منظم   گرانیپزشکان و د  ، ان دارمغازه  ،وکال  ،مشاوران امالک

اعمال    نجای که در ا  ی. اصل اساسرد یگیماستفاده قرار  است و توسط عموم مردم    ازیموردن
که چشم و گوش   کندیم موافقت    نماینداست.    فروش یا معامله متقابل"اصل  "  ،شودیم

خود    به نوبه  نیز  آنها  و  مشتری به آنها معرفی کند   عنوانبهو کسانی را    طرف مقابل باشد
 . کنند یمیا معرفی  دهندیم افرادی را به نماینده بیمه ارجاع 

که وقتی    ترتیب اینبه.  کنندیماستفاده    ،مؤثر  اریمنبع بس  نیاز ا  ایحرفهنمایندگان بیمه  
 مین یرا بب  ییتابلو، ممکن است  میکن یممحل خود مراجعه    شوییخشکبه سوپرمارکت یا  

شماره یک نماینده بیمه    با  تماس  خود را با  ای بیمه  ی ازهایهمه ن  خواهدیم   ماکه از  
 . خاص برطرف کنیم

 دادها ی و رو   نارها ی سم  ی و( برگزار 

 این روش از    میتوانیم است. ما    ی گروه  صورتبهو کارآمد    ایحرفهروش فروش    کی  نیا
ما در حال   ازآنجاکه.  میاستفاده کن  کسانیو موجود به طور    دیجد  انیجذب مشتر  یبرا

دوست    کیکه    میاز آنها بخواه  م یتوانیم  شهیهم  ،میسروکار دار  یفعل   انیحاضر با مشتر
دعوت کرده و همراه خود   ایمدادهخود به سمیناری که ما ترتیب  را به همراه    کیشر  ای

 دهد.   شیرا افزا  مشتریان احتمالی  تعداد  تواندیم  زین  ناریدر حوزه سم  غاتی. تبلبیاورند
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 اجتماعی   ی هاشبکهوبالگ و    ، خبرنامه  ، ایمیل(  ل

 نباشد.  یعمل یحت  ایآسان  ،به طور منظم دادهایو رو   نارهایسم  برگزاریممکن است 

 یا ایمیل   ک ی پست الکترون   -  1

است که به    نیا  انیاز مشتر   یادیو حضور خود در ذهن تعداد ز  امی ثبت پ  یبرا   گریراه د
  ن ی ا   توانیم. امروزه  دی به آنها ارسال کن  ایمیل  قیاطالعات را از طر ایقطرهو   طور منظم

 انجام داد.  گانیرا با  یتقر صورتبهکار را 

 خبرنامه  –  2

یعنی   خبرنامه است. در هر دو مورداستفاده از    هاسرنخبا    ارتباط منظم  یبرقرار   گریراه د
به خوانندگان در مورد موضوعات مختلف در قالب    رسانیاطالعهدف    ،خبرنامهایمیل و  
و   هاسرنخاز    یبرخ  د یتوانیمخبرنامه    یاست. در طراح  ی رسانآگاه   یهانامهنوشتن  
  ی توسط اعضا  این مشتریاناگر نظرات    ویژهبه  ،د یکن  ریخود را درگ  یاحتمال  انیمشتر

 . ردیگیمقرار  موردتوجهشبکه آنها  

 ی وبالگ شخص   ا ی   سایتوب   -   3

حضور داشته    اینترنتدر    یشخص  سایتوباست که در قالب    نیا  گرید  کرد یرو   کی
 یعیبا حلقه وس  ییآشنا  یبرا  یاما راه   ،گران باشد  یشروع کم  ی. ممکن است برا دی باش

 . کنند یم  یسپر  یمجاز  یرا در فضا یادی است که امروزه زمان ز  یاز افراد

 ی اجتماع   ی هاشبکه   -  4

در   با  ید که تقرنوجود دار  یاجتماع  یها شبکه  گریو د  بوکفیس  اینستاگرام و   تیدر نها
 . دی کن دایپ یدسترس گرینفر د هاونی لیمبه  دیتوانیمهر نقطه از جهان 

 تماس سرد ح(  

و    یمختلف و نه فقط خدمات مال  ع ی از فروشندگان در صنا  یار یتوسط بس   کرد یرو   نیا
  ا ی به مردم    یاست که ما بدون اطالع قبل  ییهمان جا  نی. اشودیماستفاده    ایبیمه

توان شنیدن "نه" و    میبتوان دیسخت است و ما با  کار نی. امیدهیم پیشنهاد  هاشرکت
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 ی اسام  آوریجمع   یبرا  ع یسر  یراه  تواندیماما    ، داشته باشیمرا    دیگراند شدن از طرف  ر
به  از وقت خود را    یمقدار   ،از فروشندگان برتر  یادیمردم باشد. تعداد ز   توجهجلبو  

 . دهندیمسرد اختصاص  یهاتماس برقراری

 احتمالی  ان مشتری  لیست ط(  

  ک ی فقط    نی. امیکن  جادی ا  یمشتر   یک لیست یا فایلاست که ما    نیا  ابزار  نیترمهم
  ان یاز مشتر  کیدر مورد هر    یات یاست که شامل تمام اطالعات ح  دادهگاهیپا  ای  چهکتاب 

. پرونده گرددیم،  شود  تماس برقرار  یمشتر با    دیاست که با  یخ یو تار  اتیما با جزئ 
به طور مداوم    دی با  دی جد  ی. اسامتاس  رییدر حال تغ   همیشه   ابزار  ک ی  یاحتمال  ی مشتر 

  ،فروش ما استقبال نکند  یهاتالشفرد از    کهی درصورتروزانه اضافه شوند و    صورتبه
  ی برا   یکاف   یهاسرنخکه    میمطمئن باش  دیکنار گذاشته شوند. ما با   دی با  یمیقد   یهانام

 .میدار فروش بیمه  روزانه  یها تماس

 شاوره یا مذاکره قبل از م   کرد ی : رو 2مرحله  

و    ان یمشتر  ستیدر ل  یاحتمال  ان یاز مشتر  کیهر    تیصالح  نیی تعاین مرحله شامل  
 است.  یمرحله بعد از آنها گرفتن قرار مالقات

 "  طی"واجد شرا  تعریف مشتریان 

 : زیر را دارند   ی های ژگ ی و "  طی "واجد شرا  مشتریان 

 را پرداخت کند   عمر مهیب  نهیهز تواندیم کسانی که ▪
که ▪ سالمت   ما   بیمهشرکت    عمر  نامه بیمهخرید    طیشرا  کسانی  داشتن  )مانند 

   جسمانی( را دارند
از  چند    ای  کیکه  کسانی   ▪ طریق  هایشان ازینمورد  ارضا م  از  عمر  بیمه  حصول 

 شود یم
 گرفت با آنها تماس  صرفهبهمقرونو  مطلوب صورتبه شودیم ی کهکسان ▪
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  آوری جمع خود    انیمشتر  ستیرا در مورد هر نام در ل  یکاف   دارمعنیاطالعات    دی ما با
  ی بودن مشتر   طیواجد شرا  دیی تأ  را  ند یفرا  نی. امیکن  یآنها را فراخوان  میتا بتوان  میکن
 . نامندیم

شود تا به طور فعال   آوریجمع مهم است که تا آنجا که ممکن است اطالعات مرتبط  
 ن ی. ارودیمپیش  در جهت مطلوب    بیمهنماینده    یها تالشحاصل شود که    نان ی اطم

  ی الزم برا  یها مهارتکه ما از دانش و    میتا متقاعد شو  سازدیمما را قادر    نی امر همچن
ن و   یازهایبرآوردن  در    را  یمطلوب  تأثیر  میتوانیم  نی بنابرا  ،میبرخوردار هست  یخاص 

 .م یکن جادیا زندگی مشتری احتمالی موردنظر

  ی برقرار کرد. از هر روش  یمالقات حضور   ایتلفن    ، نامه  قیاز طر  توانیمرا    هی تماس اول
مشتری احتمالی برای شرکت در   ت ی است: جلب رضا  کسانیهدف    ،که استفاده شود

  یخود فرصت  به نوبهو    میرا بفهم  یو   یازهایندر آن جلسه    میکه بتوان  ایمشاورهجلسه  
 . میبه دست آور ،میدهیمارائه  ی کهخدمات حی توض یبرا

 : داشته باشیم را  زیر    نیازهای پیش باید   ، کار   ن ی انجام ا ی برا 

 زدیرا برانگ یکه عالقه مشتر  یز یچ ▪
 ارائه خدمات ارزشمند  ▪
 (نامهتوصیه)مانند داشتن از نفوذ شخص ثالث  استفاده در صورت امکان ▪
 پاسخ مثبت افتیدر منظوربه نیگزیجامحصوالت استفاده از   ▪
 یمالقات قطع اخذ قرار  ▪

که بتواند    میکن  یمعرف   ای گونهبهخود را    ،یتماس خود با مشتر   ن یمهم است که در اول
 احساس اعتماد و آرامش شود.  نی و همچن پایدار رابطه جاد ی باعث ا

 کاف ش   - ز ا ی ن  وتحلیل تجزیه فروش: انجام    مشاوره )مذاکره( مرحله سوم:  

موفق از  اخذ    تی پس  برای  در  مالقات  عمر قرار  بیمه  آن    ،مشاوره   صورت بهانجام 
مناسب است    کردیرو   کی   جادیقدم ا   نیمهم است. اول  اریبس  ایحرفهو    کی ستماتیس

.  شود یممصاحبه فروش    واقعیات در  از   یبخش  کشف که به طور خودکار و هموار منجر به  
 د چن   ای کی میتوانیم آن    یاست که ط یمقدمات یگفتگو  کیاساسا  شامل  کرد یرو  نیا
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 ایجاد انگیزه   یبرا  یمهم  یازهاین  نهایکه ا  میکرده و متقاعد شو  ییرا شناسا   یمشتر   ازین
موارد وجود    نیکه توافق متقابل در مورد ا  یهستند. هنگام  از طرف مشتری  مهیب  خرید
 به جلو حرکت کرد.  توانیم ،داشت 

ن  وتحلیلتجزیهدر   در    ،ازیشکاف  الزامات    قیاطالعات دق   آوریجمع   فرایندما  در مورد 
. م یکن یمشرکت    ،او   یمناسب برا  یهاپوشش  نییو تع  ییشناسا  یبرا   ،یمشتر   نامهبیمه

اطالعات    نی. اتاس  مشتریاطالعات در مورد    شتریهرچه ب  آوریجمع   نجایهدف در ا
شناسا  ی اضاف  مشتر   یازهاین  یی به    ، کندیمکمک    ترقی دق   ایشیوهبه    یخاص 
پرداخت  تا    کندیمکمک    یو به مشتر   دهدیم  شنهاد ی پ  ازهاین  نی ا  یرا برا   یهایحلراه

 توجیه کند و به پرداخت آن راضی شود. را نزد خودش نامهبیمهمبلغ 

 نیاز   وتحلیل تجزیهروش  

 : م ی ده ی مرا انجام    ر ی ما موارد ز  از ین   ل ی در روش تحل 

 .شود یم وتحلیلتجزیهخانواده  ندهی حال و آ ی ازها ین - 1

 . شودیم محاسبه   ازهاین نیا  یسپس ارزش پول - 2

ب  -  3 ا  یبراالزم  وجوه    نیتفاوت  بودجه خانواده در حال حاضر    ازهاین  نی برآوردن  و 
اشودیم مشخص   ر  موردنیازمقدار    عنوانبهتفاوت    نی .  گرفته    سکیپوشش  نظر  در 

 . شودیم

  توان یمکه چگونه    دهدیمو نشان    ردیگیمخانواده را در نظر    یفور   یازهاین  این روش
  وی   درآمد  شیو افزا  ازهاین  شی فرد با افزا  یرا در مراحل مختلف زندگ  مهیب  مبلغ حق

 داد.  شیافزا

 : شامل موارد زیر باشد   تواند ی م خانواده    ی ازهای ن 

 رهیو غ   فوت یها نهیهز ،یپزشک  یهانهیهز یبرا  الزموجوه  ▪
 زمان بازنشستگی  یبرا  ی: درآمد کاف شدهتعدیلدرآمد  ▪
 کنند.  تیاز خود حما بتوانند که کودکان یخانواده: تا زمان  یدرآمد برا ▪
 گذار بیمهدر صورت فوت  همسر:  یبرا یدرآمد زندگ  ▪
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وامژهی و   یازهاین ▪ تحص  ، ی پزشک  یفور   یازهای ن  ،:  و  دختر   یعال   التیازدواج 
 .رهیفرزندان و غ 

طور   به  فوق  ن  ایگستردهموارد  پوشش    بینیپیشقابل    یازها یتمام  و    دهدیمرا 
 . کندیم مشخص   ،برطرف کند تواندیم  مهیفروشنده ب  کیرا که  از نیازها ای محدوده

 حل راه   ی مرحله چهارم: طراح 

قبل مراحل  اتمام  از  با   ،یپس  مورد    یکاف   اندازه به  دیما  در    منظور بهمشتری  اطالعات 
او    یمال  طیشرا  بهباتوجهبرهه از زمان،    نیاو در ا  یکه برا  یحلراه  شنهادیو پ  یطراح

  ت ی ماه   هاحلراهاگر مشکالت و    ویژه به  ،از موارد  یار ی. در بسمیداشته باش  ،مناسب است
به خاتمه    قرار مشاوره  کیکرده و در    شنهادیرا پ  یحلراه  میتوانیم  ، باشند  تهداش  ایساده

 . برسیم و معامله را ببندیمفروش 

را در دفتر    یممکن است الزم باشد مدت  ،است  تردهیچ ی پ   طی که شرا  یی جا  ،گری در موارد د
خود    هیو توص  میبازگرد  مشتری سپس به    ،می کن  دای مناسب را پ  حلراهتا    میخود صرف کن

 . میدوم ارائه ده  قرار مالقاترا در 

مشاوره   کی خود را در    حل راهو    م یرا انجام ده  یابی حقیقتجلسه    میکنیماگر تالش  
  حل راهبه مرحله    یابیحقیقتکه از مرحله    میآماده باش   دیبا  ،میارائه ده  فروش بیمه عمر

  از یاشاره به آن ن  ،یمشتر   ازین  نیترمهم  ییامر مستلزم شناسا  نی . ابزنیمپل   ،پیشنهاد و  
یعنی مشتری به این نتیجه    نی است که ا  خود مشتری  دگاهیپاسخ مثبت از د  افتیو در

 یتیصورت ما در موقع  نیاو است. در ا  خود  مهم در ذهن  اریبس  ازین  کی  برسد که این نیاز
 مربوطه از زبان خودش   مشکل   یبرا   را  یحلراه  شخود  مشتریکه    گرفت  می قرار خواه

 . کندیمبیان  

بر    یمبن  ایوعدهرا با    قتی حق  افتنی  یبرا   هی اول  مشاوره  دی با  فروشنده  ،به طور معمول
برا  هایحلراهبا  سریع  بازگشت   پا  ،ی شده مشتر   ییشناسا  یازهاین  یمناسب    ان ی به 

با برگرد  د یبرساند. سپس  کار خود  بتوان  دی به دفتر  احتمال  دی تا  به طور   یمشکالت  را 
طراح   نیا  ی برا  حلراهچند    ای  ک ی  ،د یکن  وتحلیلتجزیه  قیعم   ، د یکن  یمشکالت 
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  مشتری سپس با    ،دی کن   هیته  شودیمخود را که منجر به فروش    یها هیتوصو    هاپیشنهاد
 . تنظیم کنید دوم را قرار مالقات 

خاص  چیه تعداد    یقاعده  که  ندارد  با  فروشی  یهامشاورهوجود  که    مشتری با    دیرا 
دارد. ممکن است    شرایط خاص خود را  مشتریهر  کند.    تعیین  ، دی داشته باش  موردنظر

یک تا    دیانجام ده  یشتر یب  فروش  یهامشاوره  دیکه مجبور شو  دیایب  شی پ  یطیشرا
 حلراهبه    دادنگوش  یرا برا  یمشتر   تیرضا   نیو همچن  دی کن  پیدا  بخشرضایت  حلراه
 . دی آن جلب کن درنظرگرفتنو 

 حل راه مرحله پنجم: ارائه  

است که کامال    نیا  می بسپار  خاطربه  دی خود با  حلراهکه هنگام ارائه    اینکته  نیترمهم
ارائه پمی آماده باش از  را به طور کامل   یمشتر   یازهاین  میخواهیم  ،خود  شنهادی . قبل 

تا ارائه خود    میکن  ریزیبرنامهو    میکن  یبار بررس  نیآخر  یخود را برا  حلراه  ،میکن  یبررس
ده  ایگونهبهرا   ما   یاحتمال   یمشتر   دیخر  یهازهیانگکه    میانجام  کند.  جلب  را  ما 

ما وارد    شنهاد یممکن است به پ  یکه چه اعتراض  میکن   بینی پیش  میخواهیم   نیهمچن
 شود. 

برا است  پ  یالزم  مشتر   شنهادیارائه  به  مکان  ،یخود  و  عار   یزمان  و   یکه  وقفه  از 
  د ی با  ،میکن یمخود    حل راهکه شروع به ارائه    ی. هنگامانتخاب کنیمرا  باشد    پرتیحواس

مشتری  کنیم  در  ایجاد  اطمینان  و  آرامش  شو  حالدرعینو    احساس  که   میمطمئن 
 است.  گیریتصمیم  جدی برای  جلسه کی  نیدرک کرده است که ا  مشتری

مرور کرده و   ،میآورد  به دست  یابیحقیقترا که در جلسه    ییهادادهابتدا همه    دی ما با
 م ی حاصل کن  نانیاطم  دی. ما بامی کن  انیمثبت ب  صورتبهرا    یاز مشکالت احتمال  کیهر  

به مشتر  ز  مییگویمخود    یکه  زمان  بررس  یاد یکه  و   ایمکردهاو    تیوضع  یرا صرف 
  ار ی مشکالت است. بس  ن یا  یممکن برا  حلراه  نیبهتر  ام   یها هیتوصکه    میدار  نان ی اطم

  م ی مرتبط کن  یخاص  و منافع   ایخود را با مزا  هیتوص  یها یژگی و از    کیمهم است که هر  
آنچه ما    فیتوص  جایبه.  شودیم  مندبهرهاز آن    یمشتر   ،ما  شنهادیپ  دیکه در صورت خر
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فن  دیبا نظر  ده  یاز  مشتر   میده  حیتوض  د ی با  ،میارائه  چگونه  و    هاخواسته  به  یکه 
 . رسدیمخود  یازهاین

  مه یکه ب  کنمیمفکر    ،م عالقه ندار  ، وقت ندارماست.    یطوالن  یاعتراضات احتمال  ستیل
و    مندار  ی پول  چیه  ، مشورت کنمکه با او    م دار  اینمایندهاز قبل    ،مخود را دار  موردنیاز

 .رهیغ

که ممکن است با تمام آنچه شما    برخورد کنید  مشتری احتمالی  کی  شاید با   سرانجام
را  بیمه عمر محصول  ردیبگ میاما تصم  ،نداشته باشد  یموافقت کند و اعتراض  دییگویم

  ی است که مشتر   یمعن   نیبه ا  چنین شرایطی  وجودآمدنبهبخرد.    یگر یاز شخص د
نکرده  دریافت  را    ااز شم  را  دیخر  یبرا  گیریتصمیمکمک به او در    یبرا   یاطالعات کاف 

 . است

  ی معناست که شما اطالعات  نیشلوغ است" ، بد  اریبس  سرش  "اکنون  یمشتر   کی اگر  
یا او را متقاعد کند که دارد یک معامله  که بتواند عالقه او را جلب کند    ایدنکردهارائه  

به   که  انجام    نفعشبرنده  به  را  " رساندیماست  اعتراض  مشابه  طور  به  "  ندارم پول. 
ا  تواندیم او    نیبه  باشد که  ا  یکاف  اندازهبهمعنا   تواندیم چرا و چگونه    نکهیدر مورد 
است    نی ا  لشیدل  ،را بپردازد قانع نشده است. اگر او به شما اعتماد ندارد   مه یب  نهیهز

 . ایدنکردهبه او منتقل  شی دهایتردغلبه بر شک و  یرا برا ی که شما اطالعات کاف 

امر را    نیا  تیاست که مسئول  نی انجام دهد ا  تواندیم فروشنده    کیکه    یحداقل کار 
به ارمغان   انیمشتر  یرا برا   یکه اطالعات کاف   ردیآن را به عهده بگ  تیو مسئول  ردیبپذ
  ، . نوع اعتراض هر چه باشد یا نه  انجام داد   ی مورد کار   نیدر ا  توانیم  ای آ  ندی و بب  اوردین

را    مشاوره فروشکه    ستین  نی ا  دهی . امیکن  یدگیبه آن رس  کردیرو  نیبا ا  می توانیمما  
 ی تلق  می خوریمشکست    یا  میشویم  که در آن ما برنده  مشتریما و    نیب  ینبرد  عنوانبه
آنها کمک    میدانیم به اشتراک گذاشتن آنچه    با  است که در آن  یبلکه بحث  ،میکن به 
 از ما متقاعد شوند. دیمالقات و خر تی تا درباره اهم میکنیم

 LAPAC  تکنیک   ق ی به اعتراضات از طر  ی دگ یرس 
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  LAPAC  ،به اعتراضات استفاده کرد  یدگیرس  یبرا   توانیمکه    یمهم  یهاکی تکن از    یکی
 ی برا   توانیم روش    نی ( معروف است. از اتأیید پاسخ و    ،یبررس  ، قیتصد  ،دادنگوش) 
  دگاه یبرنامه به د  نیفروش استفاده کرد. ا   فرایندبه اعتراضات در هر مرحله از    یدگیرس

متقاعد    آنها را   و   میدهیمکه ما به آن گوش    دهدیم نشان    ،گذاردیماحترام    یمشتر 
 :میکن یعناصر آن را بررس دی . اجازه دهمیحمله کن  مشتریانمان به نکهینه ا میکنیم

 دادن گوش   – 1

در انجام این کار چیزی که  .  دیتوجه کن  مشتری  همه اظهارات و حرکاتبه طور فعال به  
اوقات ممکن    ی. گاهست یچ  مشتری  یاصل  ینگران  دیکه بدان  ، این استمهم است  خیلی

مرتبط   سؤاالت   پرسیدن  با  آرامیبهمشتری  باشد که    ازیروشن شدن موضوع ن  یاست برا 
 .رد یقرار گ یمورد بررس با اعتراض مطرح شده،

 مثال 

 " به چه معناست؟ ندارمپول اصطالح " 

 ندارد یدر حال حاضر پول ایآ ▪
 است   ادیز اریبس دی خر یآن برا متیق ایآ ▪
 دارد؟نارزش پول خرج کردن را  محصول نیا کند یمفکر  ی مشتر  ایآ ▪

 ق ی تصد   –  2

و نشان دهید که اعتراض مشتری را دریافت    دیکنتصدیق    روشنیبهمهم است که    اریبس
اهمیت  فروشنده    عنوانبهشما    و هم  یاحتمال  ی هم مشتر   مشخص شود که  تا  ایدکرده

  اریاقدام بس  کیبه    نیهمچن  تصدیق .  ایدکردهموضوع اعتراض را به طور یکسان درک  
که شخص   ستیمعنا ن  نیبه ا  یمرتبط است. همدل   ،مشتریبا    یهمدل  یعنی  ،گریمهم د

ن بدان معناست که شخص یطرف مقابل موافق است. اما مطمئنا  ا  گیریموضع لزوما  با  
 . ندیطرف مقابل بب  دگاهیآن را از د کندیم یو سع  گذاردیمبه آن احترام 

 مثال 
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 ان یب   دیبا  ،د یخرج کردن پول هست  یبرا  یمشتر   لیکه قادر به مشاهده عدم تما  یهنگام
  ی مشابه   تیبا موقع  زی. احتماال  شما ندیو درک کن  دینی احساس او را بب  دیتوانیمکه    دیکن

برخی خاطرات مشابه تجربه مشتری در   گذاریاشتراک  به  در این حالت  ایدبودهروبرو  
قرار دارد او  اکنون  از آنچه طرف    تواندیماز طرف شما    همین حالتی که  را  درک شما 

 نشان دهد.  ،است اشتنگذ پشت سر مقابل در حال

 یا تحقیق   ی بررس   –  3

 ی احتمال  ی مشتر   اعتراضدر مورد حوزه مورد    شتری کسب اطالعات ب  منظوربهمرحله    نیا
  ن یا  ، داشته باشد  یمشکل  دیدر خر  یاحتمال  یکه اگر مشتر   دیداشته باش  ادیاست. به  
 ر ییتغ  جاد ی با ا  ای  ،حل شود  یتوسط خود مشتر   د یبا  ، از مشکالت  ایمجموعه  ایمشکل  

 . و در عمل ا ای ی در تفکر و طرز فکر و 

 مثال 

  دا یمالقات با شما را پ  یبرا  لیزمان و تما   دی با  ،شلوغ است  اریبس   سرش  ی اگر مشتر 
 کند.  دایپ  مقدار پول  آن تهیه یبرا  یراه دی او با ،کند. اگر مشکل پول است

  ، مشاوره محور و دوستانه انجام شود  صورتبهدو کار انجام دهد. اگر    تواندیم  یبررس
 ی هاینگرانپاسخ به    افتنی  یرا برا   موردنظرفرد    تواندیم  میمال  سؤاالتاز    ای مجموعه

راهنما  بررس  ییخود  جزئ  تواندیم  نیهمچن  یکند.  کشف  ریشه   شتریب  ات یبه   درباره 
اعتراض   باعث  که  چن   مکک  ،شودیممشکل  و    تواندیم   یاطالعات  نیکند.  باشد  مهم 

 کرد. پوشیچشمبه اعتراض  ییاز آن در هنگام پاسخگو  توانینم

 پاسخ  –  4

به    دهدارائه    طی و متناسب با شرا  قیدق  یاست که پاسخ  نیا  نجایدر ا  فروشنده  فه یوظ
که مطرح    ییهاینگرانبه    دیبا  هاپاسخ.  باشد  متقاعدکننده   مشتری  یبرا  شکلی  که 

عمل شود که مشتری    ایگونهبه  دینبا  و   توجه داشته باشد و آنها را برطرف کند  ،شودیم
ذهن او از  به دنبال انحراف    ای  کند یمفرار    فکر کند فروشنده دارد از دادن پاسخ مناسب 

 . اصلی است ینگران
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 تأیید   –  5

است    یراض  به اعتراضی که مطرح کرده  از پاسخ  یمشتر   ایاست که آ  نیمرحله ا  نیآخر
عالئم باعث    ریدارد. اگر زبان بدن و سا  ازین  دانستن  برای  زین  یگر ی د  زیچ  به  ایو آ  ریخ  ای
کن  شودیم باشد    ،کامال  متقاعد نشده است  یکه مشتر   د یاحساس  ممکن است الزم 
.  و انتخاب کند   ردیدر نظر بگ  آنها را  تواندیم که او    دی را ارائه ده  ی نیگزیجا  ی هانهیگز
  ، است   یراض  دیگویم  ی مشتر   کی که    یهنگام  رایمهم است ز  اریبس  تأیید  نی ا  افت یدر
 . شودیم فراهم   سمت بستن فروش و ختم معاملهحرکت به    یبرا  نهیزم

 مرحله هفتم: بستن فروش 

 بستن فروش:  ف ی تعر 

است.    )همین حاال(  در حال حاضر  دیخر  یبرا  یمشتر   متقاعدکردن  فرایند  فروش،  بستن
است    ایمشتری  از طرف  به دادن پاسخ مثبت  در کمک  فروش  آمیزموفقیتبستن    دیکل
 . دی"بله" را بگو خواهدیمکه 

  ی که مشتر   میشویم مطمئن    ،م یکنیمشروع    یا پرزنت محصول  ارائه  بندی جمع ما با  
  تی پاسخ مثبت هدا  کی   دادن  را به   یو سپس مشتر   ستیچ  ما  شنهاد یپ  داندیم  قا  یدق
را درک کرده و    شنهادی پ  یاحتمال  ی مشتر   میدانیمکه    ی هنگام  ،مرحله   نی. در امیکنیم

 .فروش را بسته و معامله را جوش دهیم میتوانیم  ،دارد یمثبت  هیروح

 فروش   بستن   ی هاروش 

 ی ضمن  ت یرضا   -  1

" است. ما  یضمن  تی روش "رضا  ردیگیمقرار    مورداستفادهکه اغلب    ییهاروشاز    یکی
ساده مانند   سؤال  کی و از    میکنیم  فرم پیشنهاد بیمه عمر  پرکردنشروع به    سادگیبه
  مشتری، اگر    ،م یکنیمشروع    "  ...  شودیمنوشته    ...  صورتبهشما    ینام خانوادگ  ،حاال "

 احتماال  فروش انجام شده است.  ،ما را متوقف نکند 

 ها ن ی گز یجا ارائه   -   2
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از   کیهر    که  یجزئ  میدو تصم  نیاست که ب  نیا  فروش  بستن  ی هاروشاز    گرید  یکی
  ، مثالعنوانبه.  به مشتری حق انتخاب بدهیم  ،شودیم   فروش  شدنبستهآنها منجر به  

خود    یپرداخت  حق بیمه  دهد یم  حی ترج  ایکه آ  میبپرس  ی احتمال  یممکن است از مشتر 
ما فرض را بر رضایت مشتری   نجا ی دو بار در سال. در ا ای  پرداخت کند در سال باریکرا 

 شده است.   بیترک  یجزئ   ظاهربه  میتصم  کی با    با این تفاوت که دادن رضایت  ایمگرفته

  گذاشتن فشار روی مشتری   یها کیتاکتاز    دی، مهم است که نبان فروشبست  نیدر ح
  ای بیمهحق    ای  نداردبه آن    یاز ی کند که ن  یدار یرا خر  اینامهبیمه  گذاربیمه  استفاده کرد تا
  ی، فروش   یهاوهیش  نی. چن از عهده پرداخت آن برآید  در آینده  تواندینم  را قبول کند که

 است.   یراخالقیغ

اده  انجام د   یکه اقدام مثبت  میکنیممتقاعد    شیوه درست این است که ما مشتری را
  که   میدهیمارائه   یاحتمال یرا به مشتر   یکه در واقع خدمات مهم  هستیمآگاه    و  است
 . کند یم  یداده و از آن قدردان  صیآن را تشخ یمشتر  تیدر نها

 فروش   ی ر ی گی مرحله هشتم: پ

  تی چهار مسئول   بیمه  نده ینما   ، نامهبیمه   ل ی و تحو   ل ی و تکم  فرم پیشنهاد زمان ارائه    ن ی ب
 : مهم را بر عهده دارد 

 است  پر شده قیکامل و دق و  است واضح شنهادیپفرم  .1
 موردنیاز که    یشتر یب   قاتی هرگونه تحق  نکهی از ا  نان ی مشارکت فعال در حصول اطم .2

 رسدیم انیمناسب به پا در زمان و  موقع بهاست 
مشتر  .3 مشاوران  حسابداران    ،ی با  مشابه  ،وکال  ایمانند  مشتر   یرفتار  ما   یبا 

   میکنینم  تجاوزو ما به حوزه تخصص آنها  شودیم
 شود یم یر یگیپ سرعتبه هادرخواستو  سؤاالتهمه  .4

 نامه بیمه ل ی مرحله نهم: تحو 

  نده یفرصت را به نما  و این  است  مهیمهم در چرخه فروش ب  اریگام بس  کی  نامهبیمهارائه  
 تا چهار عملکرد مهم را انجام دهد: دهدیم بیمه



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

 
19 

 ازیمجدد ن تأییدفروش مجدد و  یبرا .1
 فکر کند  ی بعد دیبه خر  یمشتر   نکهی ا یبرا .2
 ارجاعی  افتیدر یبرا .3
 و پرستیژ  اعتبار جادی ا یبرا .4

 نامه بیمه  ل ی تحو   ند رو 

روش ساختارمند    کی مستلزم  نیز    نامه بیمهمناسب   لیتحوشیوه   ،فروش  ندی همانند فرا
 است: ریمانند موارد ز  گامبهگامو 

 د یکن یرا از نظر صحت بررس نامهبیمهکل  ▪
 د یریتماس بگ یبا مشتر  نامهبیمهتحویل  وقت نییجهت تع ▪
 دیکامال  آماده شو به مشتری  نامه بیمهقرار مالقات تحویل  یبرا ▪
 بگویید  ک یتبر مهیب  دیخر یبرا  یبه مشتر  ▪
را با استفاده از نام    ای. همه مزادیده  حیرا توض  نامهبیمه  منافعو   ایمزا  ،هایژگیو  ▪

مرتبط   خریدار  یواقع  تی به وضع  رهیو غ  یزشی انگ  یهاداستان  ،خانواده  یاعضا
 . دیکن

را که هنوز برآورده نشده است   ییازهای. ندیآماده کن  یفروش بعد  یرا برا  یمشتر  ▪
 ای دوره  صورتبهموارد را    ن یکه الزم است ا  دیی. به او بگو دی کن  یادآور ی  یبه مشتر 
 مرور کند 

که   دیی بگو  ی. به مشتر دی متعهد باش  یمشتر   بعد از فروش   صادقانه به خدمات ▪
 ،یمشکل  ای  سؤال  هرگونهو در صورت وجود    میری گ یمما به طور مرتب با او تماس  

 د یریبالفاصله با ما تماس بگ
 د یبخواه  یرا از مشتر  یارجاع یهاسرنخ  ▪

 پس از فروش  : تعهد به خدمات دهم مرحله 

تعهد    یچرخه فروش است. برا  ناپذیرجداییعنصر    بیمه  ندهیخدمات از طرف نماارائه  
ضروری    ان یحفظ ارتباط با مشتر  ی برنامه ساختارمند برا  کی  پس از فروش  به خدمات

 است.  
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 باشد:  ر ی شامل موارد ز   تواندی م   ای برنامه ن ی چن 

 نامه بیمه  شفاف الف( انتقال  

. ما  میمتعهد کن  را  خود  ،ی خدمات به مشتر   در قبال ارائه  دیما با  ، نامه بیمهدر زمان ارائه  
مشتر   دیبا سال  مییبگو   یبه  حداقل  او   کباری  یکه  و    نامهبیمهتا    میریگیمتماس    با 

قرار قبل از خروج از    ایحرفه  ندگانیاز نما  یار ی. بسمیبا دقت مرور کن  را  آن  یهاپوشش
 نییرا تع  به مشتری  سیسرو   نی ا  برای ارائه تماس    قیدق  خیتار  ، نامهبیمه  لیتحو  مالقات

 . کنندیم

 ب( تعهد به تماس مداوم 

در ارتباط باشد.    ان خودیتا حد ممکن با مشتر  دیبا  ایحرفه  ندهی نما  کیدر طول سال  
بفرستد.   کی سالگرد ازدواج و ... کارت تبر  ،تولد  ی بخواهد در روزها  ندهی ممکن است نما
است   شخص  هیهد  کی  هرازگاهیممکن  مف  یکوچک  شود.    دیو    ی ها دهیبر ارسال 

ب  ،روزنامه با    ی ها نشانههمه    ،هنگام سفر  یر یتصو  هایپستالکارت  ،مه ی موارد مرتبط 
با مشتری را تضمین کرده و احتمال خرید    بلندمدت ارتباط  هستند و    ندهیتفکر نما  نحوه

 . دهدیم از طرف مشتری را افزایش  ایبیمهمحصوالت دیگر 

 ساالنه خدمات   ی ن ی ج( برنامه بازب

سال  باریکحداقل   بیمه  ،در  مشتر   یبررس  کی   دیبا  نماینده  با  را  ساالنه    ی خدمات 
 ی . در طول بررسمیکن  ریزیبرنامهرا از قبل    یتماس خدمات   نیا  دی کند. ما با  ریزیبرنامه

که    د یکن  ی ادآور ی  یو به مشتر   دی فرصت استفاده کن  نیاز ا  دیتوانیم  ،خدمات ساالنه
را که    یمشتر   ی ازیازها یممکن است ن  ،کرده است  یدار یخود را خر  نامهبیمه  نیچرا آخر

جدید یا    یهاپوشش  ،و در صورت لزوم  گیردقرار    موردبحثهنوز برآورده نشده است  
 دیگر به مشتری فروخته شود.  نامهبیمهیک 
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