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 روانشناسی فروش در عمل 
 در فروش ی شناخت   ی ها  ی ر ی سوگ 

 مقدمه 

سوگ با  روزانه  توسط    ایشناختی  یها یر یفروشندگان  اتفاق    شانبالقوه  انیمشترکه 
 ی است. در برخ   دادنرخدر حال   یچه اتفاق دانندیاغلب نم  لیو   ، سروکار دارند  ،افتد یم

  شنهاد یرا پ  یی هاکیتکندانشمندان    ،یشناخت  یهایر ی سوگدر مورد    قات یتحق  نیاز آخر
این کند. در    یادیبه شما در فروش کمک ز  تواند یم  د،یکه اگر از آنها استفاده کن  کنندیم

فروش   فرایندکه در حال حاضر در    شاخص  ی شناخت  یر یسوگ  نوع  3  ما در مورد  ،مقاله 
است  شما افتادن  اتفاق  حال  در  واقع م یکن یمبحث    ،روزانه  در  چگونه    نکهیا  درباره  ،. 
در زمینه  بهتر    جینتا  ترع یسر  گرفتن  یعلوم اعصاب برا  یکاربرد  یها کیتکناز    دیتوانیم

 کرد. میخواه  صحبت ،فروش

 یا ترا فکنی   : انتقال 1قسمت 

 مفهوم انتقال گیری شکل تاریخچه 

اشاره دارد    یبه حالت  ی ( در روانکاو Transference:  یسی)به انگل  یَکنف    -ا  تر   ایانتقال  
روانکاو خود را( آماج احساسات،   معمولا را )  یگر یناخودآگاه، فرد د به طور ،ی که شخص
 قرار دهد.  اشیمیقد  اتیتجربو   آرزوها

  ی کنندگان براشد. او کشف کرد که مراجعه  فیتعر  دی فرو   گموند یز توسط    یترا فکن  مفهوم
پدرشان طرد شده    یخود از سو  کهوقتی  دندیدیم  ریگ سخت  یپدر   عنوانبهنمونه او را  

مهربان تجربه    یپدر   صورتبهکه او را    یزمان  شدندینمونه عاشق او م   یبرا  ایبودند.  
اما بعداا آموخت که    ،دیدیمعضل م  کی  صورتبهرا    یفکن  ترادر آغاز    دی. فرو کردندیم
  د ی که فرو   کردیفکر م  همیشه  ماریب   یک  درمان استفاده کند. مثالا اگر  یاز آن برا   تواندیم

  گونه نیا  دیفرو   شد،یم  یخاطر عصبان  نیو به ا   دهدیدرمان او انجام م  یبرا  یکار کم
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  ه ی بق  کندیمربوط است که حس م  نیا  هاو ب  یمشکل روان  دیکه شا  کردیم  ی ر یگجهینت
 . دهندینم ایاو انجام نداده   یتالش لزم را برا

 ؟ ست ی انتقال چتعریف 

 ی ت یدر موقع  حالتابه  ایآ  ست؟ی. انتقال چشودیم  دهیانتقال نام  یشناخت   یر یسوگ  نیاول
  ل یبه دل  موضوعی را  ای  ایددادهرا انجام    یشما را متهم کند که کار   یکه کس  دی اقرار گرفته

دوستانه    یها اتفاق در مالقات  نیا  ؟به شما نسبت دهد  استکه در گذشته تجربه    یز یچ
من  " دهد:   حی توض دیبا  د یدوست دختر جد  ا یپسر  تدوس ک یکه  یزمان  افتد،یم  ادیز

ممکن است در   نیخوب، ا   "هستم.  دیفرد کامالا جد  کی. من  ستمیسابق شما ن  عشق
 .فتد یاتفاق ب زیفروش ن

فروش،    فرایند است که آنها در دو بخش مختلف    ن ی ا   افتد ی م   دارانیخر   ی که برا  ی اتفاق 
 : کنند ی مانتقال را تجربه  

را که دوست نداشتند به شما    یفروشندگان قبل   یمیفروش قد  یاول، آنها همه رفتارها 
تصمکنندیممنتقل    جدید  فروشنده  عنوانبه آنها  دوم،  محصول،    دیخر  یقبل  ماتی. 
ک  ییزهایچ راض  هرا  آنها  و   نبودند  یاز  داده  نسبت  شما  به  م  را  آن  و    دهندیانتقال 

 . کنندیماعمال  فروشتان   فرایندشما و   یبد را بر رو  اتیتجرب

از    خاطراتیشما    یاحتمال  یممکن است مشتر   که  می صحبت کن  یدر مورد زمان  دییایب
آن    یهانمونهاز    ی. برخانتقال داده استآنها به شما    وداشته باشد    یفروشندگان بد قبل

است،   ب  ایفروشندهممکن  که  بود  شیباشد  زورگو  حد  محصول    ای  هاز  است  ممکن 
باشد. ممکن    یاشتباه آنها فروخته  به   دارد   دانستهینمباشد که    ایفروشنده  استرا 

اما نکته مهم  صحبت نکرده است.    مشتری خودبا آن    گرید  دیبعد از خر  ای  کندیم  کارچه
که است  رفتارها   دیتوانیمچگونه    این  تمام  انتقال  فروشنده    یاز    خود به  قبلی  بد 

 د؟ یکن  یر یجلوگ

 د یمبارزه کن  ز ی تما   از طریق انتقال   پدیده   با 
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د کاربرد   دگاهی از  اعصاب  بد   نیب  یشتر یب  زی تما  دی با  ،ی علوم  تجربه  آن  و    که   یخود 
از فروش داشته  مشتری   ی که شخص  یاز مواقع زمان  یار ی. بسدیکن  جادیا  ،در گذشته 
به مشتری درباره کارکرد    از حد  ش ی، آن فروشنده بهفروشنده داشت   کیبا    ی تجربه بد 

شما مناسب است.    یکامالا برا  ن ی: "اگفتندیم. آنها  است  دادهیممحصول خود اطمینان  
کرد."    دانمیم  و   طمئناا من م کار خواهد  فروشندگان  دیگرعبارتبهکه  زورگو   شتری ب  آن 
  ی میرفتارتان از آن فروشنده قد  قیخود را از طر  دیبا  ز،یتما  جادی ا  ی برا  ،نی؛ بنابرا بودند
 .  دیجدا کن 

 :  د یی بگو   ن ی ا  ه یشب   ی ز ی چ  د یتوان ی م

 خواهم ی. م مبه شما کمک کن  توانمیدر وهله اول مطمئن شوم که م  دی"خب، اجازه ده
 ." استما واقعاا مناسب شما    محصول  از شما بپرسم تا مطمئن شوم که  گرید  سؤال  چند

 داران ی، خررسدیم  شما  خدمات  ای نوبت به محصولت    ی وقت  توضیحات بال،  بهباتوجه
بر   خدمات شما را  ای، محصول  اند داشتهکه در گذشته    یبد  اتیتجرب  لیبه دل  توانندیم

 و انتقال دهند.  کرده یفرافکن  اساس آن تجربیات

.  بودند که قبالا از آن استفاده نکرده    اندکرده  یدار یرا خر  یخدمات ا یآنها محصول    دیشا 
.  ورشکسته شده باشد و سپس شرکت    دندیرا خر  یات خدم  ایمحصول    کی آنها    دیشا
هرگز از آن استفاده    مشان ی کرده باشند و ت  یدار یرا خر  یخدمات  ا یآنها محصول    دیشا

را    این مواردمشابه ، کنندیمکار   مختلف یافزارها ها با نرمکه شرکت ینکرده باشد. زمان
  کند یم  یسع  یو وقت  ردیبگ  دی خر  به  میتصم  تواندیم  ییاجرا  ری مد  کی.  دی نیب یم  ادیز

ت به  را  انواع مشکالت  خود    می آن  کند،   رش یدر پذ  یمشکالت  ای   یساز کپارچهی منتقل 
 .کارکنان به وجود بیاید 

 فروشنده   عنوان به تجربه شما  

 در برابر را    هامقاومتشما انواع    داریاست که خر  نیفروشنده، تجربه شما ا  کی   عنوانبه
. آنها ممکن است  ند ی را به شما نگو  قت یشما نشان خواهد داد. ممکن است آنها حق 

  دانمیماست.    اکازیونواقعاا    ،محصول   نی "ا  د،یکن  فکر  با خودرفتار کنند که شما    یطور 
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مقاومت    ریمد  نی؟ چرا اافتاده است  یاما چه اتفاق،  کند یمکمک    شرکتشانبه    نیکه ا
را به شما    یمی خدمات قد  ایمحصول    دیخر   می؟" خوب، ممکن است آنها تصمکندیم

 ؟کردتعصب برخورد   نیا ید با. پس چگونه باباشند انتقال داده

 چگونه با سوگیری شناختی انتقال مقابله کنیم 

 د ی کن  دیی تجارب گذشته را تأ 

.  د یکن  دییرا تأ  هاانتقال  ن یاست که صحت ا  ن یا  دیانجام ده  دیکه با   ییاز کارها  یکی
خدماتتان    ایکردن محصول    زی کردن خود و متما  زیمتما   یبرتر برا  یهااز راه   یکی  نیا

 ی ماتیکه مردم در گذشته تصم  دانمیاوقات م  ی: "من گاهدییبگو  دیتوانیم  ی است. حت
.  بوده  یگر ید  زیهر چ  ای   بیمه  ا ی   X  ،Y  ،Z  ایافزار  که مربوط به نرم  اندگرفته  دیخر  یبرا
.  دهند یانجام نم  یکارشان را عال  شهیها وجود دارند که هماز شرکت  یکه برخ  دانمیم
  افتد یم  اتفاقاوقات    یگاه  ای.  شودیوحشتناک م  اریبس   مایاوقات ورود به هواپ  یگاه  ای
  ن ی ا  شهی . ما همودنش اجرا    درست  تیو در نها  دیرا بخر  تخدما   ایمحصول    کی  که

 ."  اینجا هستیم حل آن    یاست که ما برا   یز یچ  نی. اX  خانم  ایآقا    ،مینی بیمرا    مشکالت

 د یی داستان خود را بگو 

داستان شرکت خود    ایاست که داستان خود    ن یا  دیانجام ده   دی توانیمکه    ی گر یکار د
فروشنده انجام   عنوانبهکه    یکار   و چرایی  لی. اگر دلدیشروع کن   یی با چرا  د،یی را بگو

  زیتمابا انجام این کار    ،کنید   تعریف  را  تماس فروش  برایشرکت خود    لیدل  ا ی   دیدهیم
 . دی کنیم  جادی فروشنده و شرکتتان ا کی  عنوانبه خود یبرا  یشتر یب

 د ی برو   د یسفر کامالا جد   کی به    باهم 

راه  گر ید  یکی م  ییهااز  به    نیا  د، یکن  جادیا   یشتر یب  ز یتما  دیتوانیکه  که  است 
سفر   کی   ،رفته استصدها بار قبالا    در راهی که  نکهی ا  یجابه  دی اجازه ده  تان یمشتر 

  ی که برا   دیباشد. تصور کن  دیمف  واقعاا   تواندیم  نیکند. ا  تجربه را با شما    د یکامالا جد
  ریزبان بدن شما را ز  او   ،دیشویموارد اتاق    یوقت  و   ایدرفته  درمانگرروان  کیصحبت با  

: به شما بگوید  ایمشاورهو قبل از هرگونه صحبت و    نظر داشته باشد. سپس بالفاصله
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برای رفع    د یاست که با  کاری  ن ی. اافتادهشما    یبرا  یکه چه اتفاق  دانمیم  قاا ی "من دق
تجربه   کی  نوع برخورد برای شما نیا  خوب، واضح است که ."دی انجام ده مشکل خود 

 بد خواهد بود.   واقعاا 

 کند ی م این نکته در مورد مشتریان هم صدق 

توسط شما در شرایطی که در بال ذکر  فروش    فرایندبالقوه در    یبه طور مشابه، اگر مشتر 
  به همه سؤالت و    د ی دانیمهمه چیز را  که اصالا    دیرفتار کن  یو شما طور   شد قرار بگیرد

  ن ی ا  افتدیمکه    ی. اتفاق مداوم تکرار کنید  صورتبهکار را    نیاو    ایددادهپاسخ    قبلاز  
شما   که  خود  مشتری    سفر  اندازچشماست  بین   کامالا   را  فروشنده  کی  عنوان بهبا  از 

  ای مکالمه  نیاول  د،ی که دار  یفروش  یکه انگار گفتگو  دی رفتار کن  ی. در عوض، طور ایدبرده
افکار    نیو ا  دیاحساسات جد  نی و ا  دیدهیم موضوع خاص انجام    نیاست که در مورد ا

قدرتمندتر است، لذت    اریبس  این روش  . دیکنیمخود تجربه    یبا مشتر   زمان همرا    دیجد
شما مرتباا از    یاحتمال  انیداشت و مشتر  دی اهخو  یشتر یب   یبرد، انرژ   دیخواه  یشتر یب

 خواهند کرد.   دیشما خر

 نتیجه گبری در مورد سوگیری شناختی انتقال

باش  ادیبه   اول  د،ی داشته  همان  مشتر  ایثانیه  نیاز  سالم   انیکه  شما  به  شما  بالقوه 
تجربکنندیم تمام  فروش    اتی،  مکالمه  محصول    ایهر  که    یخدمات  ایهر    حال تابهرا 
  د یداشته باش   خاطربه  ،ن ی؛ بنابرادهندیمانتقال    دیمکالمه جد  نی ، به ااندکرده  یدار یخر

تما و  عنوانبهخود    رایبهم    یشتر ی ب  ییو جدا  زی که  برای  فروشنده    ا یمحصول    هم 
 . دیفروش خود حذف کن  فرایندرا از  یشناخت  یر یسوگ نیتا ا  دیکن جادیا   خدماتتان

 ی ن یگز ی جا :  2قسمت  

 ی نی گز ی تعصب جا 

.  شودیم   دهینام  ین یگزیجا  ،میکن یمکه ما در مورد آن صحبت    یشناخت  یر یسوگ  نیدوم 
مربوط    طورهمان فروش  به  اشودیمکه    ی که مشتر   افتدیماتفاق    یزمان  پدیده  نی ، 

 . ردیگیمقرار  فشارتحتبالقوه شما  
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 مثال: 

  گیج   یآنها کمو    ایددادهقرار    دهی چ ی پ  دیچرخه خر  کی بالقوه خود را در    انی شما مشتر
  ده ی چ یپ  ی فناور   کی است. شما    پیچیده و سخت  و کارشان  یزندگ  هرحال به  رایز  ، اندشده
داشته باشند  ن  آشنایی  هایدگیچی پبا این  آنها    دیو شا ایددادهمحصول ارائه   عنوانبهرا  
 کنند.  تیریمد  آنها را دیکه با باشد شرکتشان دارانسهام ری سا حواسشان پرت ای

سخت    سؤال  نیاز خود ا  نکهیا   جای بهاست که    نیا  فتد یکه ممکن است اتفاق ب   یز یچ
بهتر واقع  "در  بپرسند،  من    یخدمات  ایمحصول    نیرا  که  برا   توانمیماست  آن    ی در 

. مغز  کندیم  ترساده  سؤال  کی  نیگزیکنم؟"، مغز آنها آن را جا  گذاریسرمایه  وکارمکسب
: "چگونه پرسندیمو در عوض    شوند یم  یشناخت   ینگناهماه، دچار  شودیم   فریزآنها  

 ." میبپرس ترراحت سؤال  کی دییایکنم؟ ب  ترآسانکار را  نیا توانمیم

 نتیجه چه خواهد شد؟ 

: پرسد یم  او محصول کدام است؟"، مغز    نی"بهتر  دبپرس  نکهی ا  جایبه  مشتری  ن،یبنابرا
ب  ایفروشنده"چه    ای"  ست؟یچ  نهیگز  ترینهزینهکم" دارم؟"    شتریرا  "چه    ایدوست 

"چه    ،سادگیبه  یز یچ   ی حت  ایخود دارد؟"    سایتوبها را در  لوگو  نیبهتر  ای فروشنده
 ؟"رسدیمبه نظر  ترساده یمحصول

اما ممکن    د،یبهتر بفروش  قیمتمحصولت جهان را با    نیتردهی چ یپاز    یممکن است برخ
به    وبخزیاد    آن محصول  اطالعی درباره آن ندارد، از دیدگاه یک فرد بیرونی که  است  

نرسد بنابرانظر  است   ،نی؛  هنگام  بالقوه  انیمشتر  ممکن  به محصولتان    کردننگاهتان 
استفاده    محصولی دارد که  ، XYZشرکت    کنمیشوند و فکر کنند، "خب، من فکر م  ریغافلگ

 ."  می دهن امکاری انج  دییای ب ،نی؛ بنابرارسدیبه نظر م ترادهس  یاز آن کم

 : د یانجام ده   یشناخت   ی ر ی سوگ  ن ی جبران ا  ی برا   د یتوان ی م وجود دارد که    تکنیک چند 

 دی کن  ق ی را تصد   ی شناخت   ی های ر ی سوگ  ت ی واقع

در    یشناخت  یهایر ی سوگکه    اطمینان دهیدبالقوه خود    انیبه مشتر  دیتوانیم اول، شما  
 : دیبه آنها اطالع ده دیتوانیم است.  یآنها واقع  دیخر فرایند
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  تواند یمخاص    خدمات   ایمحصول    این  در مورد  یر یگ  میکه تصم  دانمیممن  ...    آقای"
  شدن   فریز  فتد،یاتفاق ب  تیدر نها  تواندیمآنچه    نی؛ بنابراباشد  فرساطاقت  و واقعاا دشوار  
  . دی ریبگ  ع یسر  میتصم  یک  یتصادف   به طور  دیتوانیم    X  آقا  ایاست، خانم    ذهن شما

،  ممکن است   کهدرحالیتر است،  کدام ارزان  ایدوست دارم    شتریمثالا کدام فروشنده را ب
 نباشد."  مناسب برای شما خدمات ایمحصول  نیبهتر   واقعاا انتخاب شما 

شدن آنها آموزش    فریز خود در مورد احتمال    یاحتمال  انیبه مشتر  دی شما با  ن،یبنابرا
  ن یکه احتمالا ا  دیبه آنها اطالع ده  و  د یکن  یی راهنما  نهیزم  نیآنها را در ا  دی و با  دیده

 اتفاق خواهد افتاد. 

 د یکن   جاد ی از سؤالت سخت ا   ی فهرست 

 ن یا  دیانجام ده  ینیگز یجا  یشناخت  یر یسوگ  بردن نیازب  یبرا  دیتوانیمکه    یکار   نیدوم 
شروع    دیتوانی. م دیکن  جادیا  وپاسخپرسش  کی   ای  لیستچک  کی  دیتوانیم است که  
از مواقع هنگام گرفتن   یار یبس...    آقایکه، "  دی کن  خاص  یمشتر   به   دادن آن حیبه توض

 ی کار   ،نی؛ بنابراذهنمان زیاده از حد مشغول شود  یممکن است کم  ،ات م ینوع تصم  نیا
تا   میاکرده  جادیشما ا  یکوچک برا  لیستچک  کی  این است که  میاکه ما انجام داده
به حذف نظرتان  شروع  مورد  ا  دیتوانیمفروشنده،    کی  عنوان به  ".  دی کن  موارد    نیاز 

 . دیاستفاده کن ینوع سالح مخف کی عنوانبه تکنیک

از    ای   ارسال نمایید  خود  برای مشتریانرا    هاپاسخیا پرسش و    هالیستچک  دیتوانیم
 مشتریان  با این کار  . دی کن  ییراهنما  آنها را  د،یاکرده  جادیکه ا  یتالی ج ی د  یراهنما  قیطر

فروشندگان بپرسد، عبور   ریاز خود و سا  دیبالقوه با  یکه مشتر   یسؤالت سخت  فیلتررا از  
  برای آنان   حلراه  نیخدمات شما بهتر  اید که محصول  ن ده  صیتا واقعاا تشخ   د یدهیم

  ی شناخت  ی ها یر یسوگ  د،یاز آن اجتناب کن  دیکن  ینجا سعیدر ا  باید  ، آنچهبازهماست.  
در ذهن او   رد،یگیقرار م فشارتحتشما  یاحتمال یاست که هر بار که مشتر  ینیگزیجا
 . خواهد دادرخ 

 قبلی!!!   ی ها فروش دلیل شکست در  
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از فروش را   یادیاست که ممکن است در گذشته حجم ز  یلیدل  ینیگزیجااثر سوگیری  
محصول    حتماا   یمشتر   نیکه ا  بودیدکه مطمئن    یزمان  خصوصبه  د،ی باش  داده ازدست

 آن مشتریان . سپس  به طور کامل متعلق به شما است   داریخر  نیا  ا ی   شما را خواهد خرید
با    یحت  دی . شاندهند و تصمیمی نگیرند  انجامکاری  که اصالا    گرفتندیم  یبیعج  میتصم
 . "یانجام نده  ی است که فعالا کار  نیا ترخب، کار ساده": گفتندیم خود

 یاحتمال  ان یتا به مشتر  دیکنیرا امتحان م   هاکیتاکت  نیکه ا  دی مطمئن شو  ن،یبنابرا
خالص شوند و در واقع    شناختی  یهایر یسوگ  نیاز ا  یاز شر برخ  که  دیشما اجازه ده

 . اشته باشد ند ینیگزیجا اثر به  یکه ربط  رندیبگ  تریبهینهآگاهانه و   ماتیتصم

 بخش سوم: استرس 

 استرس و عادت   ی هامسیر 

  شیشما ب   یاحتمال  انیمشتر  یشماره سه با استرس ارتباط دارد. وقت   یشناخت  یر یسوگ
 ت یباشد، آنچه در نها  ی منف  ایمثبت    تواندیم  استرس  نیا  و   از حد مضطرب هستند

.  شود یم  برانگیختهو    کیعادت در مغز آنها تحر  یرهای است که مس  نیا  افتدیماتفاق  
  د ی جد   یهامیدارند که بتوانند تصم  یتر احتمال کم  تی در نها  مشتریان  ،در این صورت

مس  رایز  رند، یبگ قو  یرهایهرچه  مغز  در  روش  تریعادت  و    ی زندگ  یفعل  یهاباشد، 
 است.   زااسترس هاعادتتغییری در این  هرگونهو  تر استوکارشان مشخصکسب

. شما  دی فروشنده بر آن غلبه کن  کی   عنوانبه  دیاست که شما با  ییزهایاز چ  یکی  نیا
که مشتر   یاسترس   دیبا را مددیکن  ت ی ریمد  دارد،بالقوه شما    یرا  استرس  اگر    ت یری. 
کمتر   د،ینکن که  ی احتمال  دارد  تصم  مشتریان  وجود    را یز  ،رندیبگ  یدیجد  میبتوانند 
در ذهن آنها   القاء کنیدبه    دیخواهیمجدیدی که شما    واقعیتاز    شتری ب  ،یفعل  تی واقع
 . شده استت یتثب

 از حد  ش ی ب شور و شوق 

ا  یهااز بخش  یکی مورد  در  مربوط   یشناخت   یر یسوگ   نیجالب  فروش  به  که  خاص 
بالقوه خود را واقعاا در    انیاست که فروشندگان اغلب دوست دارند مشتر  نی ا  شود،یم
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است که    ن یا  این رفتاراز مشکالت    یکیکنند.    زدههیجانخدمات خود    ایمورد محصول  
 یاز حد احساس  شی شوند و آنها را ب  زدههیجاناز حد    شیبالقوه شما ب  انیاگر مشتر

 د. یشو در آنها اضطراب یترس و حتشکل مثبت اس ایجاد  ممکن است منجر به د،یکن

بالقوه شما در هر    یکه مشتر   دی نظارت داشته باش  دیفروشنده، با   ک ی  عنوانبه  ن،یبنابرا
  زده هیجاناز حد    شی. اگر آنها بکندیمچقدر استرس و اضطراب را تجربه    یمقطع زمان

که در   یز یصورت، چ  نیا  ری. در غدیاوریب  نییدرجه پا  کیآنها را    هیجان  دی ، بااندشده
چیز دیگری که اتفاق  و    آیددرمیآنها به پرواز    جانی است که ه  نیا   افتدیاتفاق م  تینها
آنها تحت استرس قرار   رایز  شود،یم  فعالعادت آنها    یمدارها  ،این است که   افتدیم
 . شودیمکمتر   تصمیم جدیدی را بگیرند نکهی و احتمال ا  رندیگیم

 راهکار 

ا قبالا  د  حالت  نیاحتمالا  مشتر   د،یادهیرا  ه  ی هرچه  شما  شود،    ترزدهجانیبالقوه 
  ی شروع به فروپاش   آن تصویر،  اما ناگهان   ، کند یممجسم    شتری را در ذهن خود ب  یر یتصو
.  کنند یمخود    یبعد  یگام منطق  پا پس کشیدن ازو شروع به    شوندیم  فریز. آنها  کند یم

 ؟د ی کنیم کارچهفروشنده،   کی عنوانبه ،اکنون 

  ی نوعبهو    است  شیافزا  اضطرابشان در حالبالقوه شما    انیکه مشتر  دیاگر متوجه شد
  د ی توانیم.  دیاوریب  نیی را چند درجه پا  هاآن  اضطراب  دی توانیم  ،اندشده  زدهجانیه  یکم
"خ دییبگو که    یلی:  خوشحالم  است،  محصولخوب  این  که  هستید  چگونه    متوجه 
شرکت شما ممکن    خانواده یا  در  یچه کس  دیکن یمبه شما کمک کند. حال فکر    تواندیم

  اساس برداشت   در این صورتنداشته باشد،    محصولی  نیبه چن  ایعالقهاست چندان  
را چند درجه    هیجان  دیکن  ی سع  جان،ی در لحظه اوج ه  ن،ی بنابرا  "؟شما چیست آنها 

داشته باشند،    انهاریواقعاا هوش  ی جانیه  دیآنها را وادار کن   دیخواهیم  رایز  د،یاور یب  نییپا
 مشتاقانه و مضطرب.  داز ح شی ب جانینوع ه کینه 

 استرس بد 
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  د یبا  خواهد شد؟ بازهمچه    کندیمتجربه    را   یبالقوه شما استرس منف  یمشتر   حال، اگر
  است   فشارتحتشما واقعاا    یاحتمال  یمشتر   دی . فرض کندی کن  تی ریمد  زیآن را ن  دیبتوان
آنها استرس   رای. زکنند یماست که آنها در وهله اول با شما صحبت    لیدل  نیبه هم و  
ام  رند دا  وکارشانکسبو    یدر زندگ  ی ادیز ا  ا یمحصول    ند دواری و    ن یخدمات شما در 
خودداری  مشکل    نی از حل ا  تنهانهفروشنده، شما    عنوانبهبه آنها کمک کند. خوب    نهیزم
احساس    ،د یکنینم آنها  به  حتدیدهیم  شدن دهیشنبلکه  مکث  دیتوانیم  ی.    ی ها از 

مشتر   کردهاستفاده    ک یاستراتژ به  کن  یو  بیشتریتا    دی کمک  آرامش    شما از    حس 
 . دریافت کندفروشنده  کی عنوان به

چه ب  حس  دیبتوان  هر  مشتریان  یشتر ی آرامش  برای  کن  را  ا  د،یفراهم   نکه یاحتمال 
که آنها    طورهمان.  شودیمکمتر    ،دن کن  شدنفعالعادت استرس آنها شروع به    یمدارها 

دیگر و احتمالت    دنید   یبرا  از طرف آنها  یشتر یشانس ب  ،د یکنیم  ترآرامو    ترآرامرا  
 در این صورت است که  داشت.  دیخواه  شانخود  ندهیآ  یبرا  ات جدیدمگرفتن تصمی

بخش  مشتریان دس   یها به  مغزشان  باعث    که  یافتخواهند    یشتر یب  یترسخالق 
با  ییهاچالش  نانهیب واقع   به طور  توانندب  آنها  شودیم که    ، آن   کردنبرطرف  یبرا  دیرا 
 . قرار دهند یبررس را مورد کنند ایجاد وکارشان در کسب  ی از طریق محصول شمار ییتغ

 کند ی م عمل معامله    در   شکن موج   ک ی  مانند  استرس 

معامله    سد جدی برای انجام یک  کیکه استرس واقعاا    دی داشته باش  خاطربه  ن،یبنابرا
  برای  ،یاضطراب منف  و هرگونه  از حد  شی ب  اقیاشت  و   جانیکننده. هاست، نه معامله

  د یفروش، با  فراینددر    ،ن ی؛ بنابراگرمعامله، نه  کندیمعمل    شکنموجیک    مثابهبهمعامله  
ار در ارتباط یخود بس  یاحتمال  ی مشتر   یعاطف  تیو با وضع  دیدائماا نظارت داشته باش

خواهید    اد یز  احتمال به  ، دینگه دار  اریهوش  دی دهیمکه انجام    ی. آنها را در مورد کار دی باش
  د یخر  یبرا  یعال  موقعیتیدر    یو از نظر شناخت   ردهک  زدههیجانآنها را واقعاا    توانست
 . دهیدقرار  خودخدمات   ایمحصول 

 منبع: 

clientpoint.net 
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 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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