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 فروش    ه آموزش مذاکر

  یبرا   مذاکره فروش  ها   ی مهارت ها و استراتژ   
 شتر ی معامالت ب   بستن

 مقدمه 

  بحث قابلمذاکره شما    یهامهارتتوسعه    ،د یکن یم  تی فروش فعال  نهیکه در زم  یهنگام
نو   اگر  ستیمذاکره  ب  دی خواهیم.  ببندید  یشتر یمعامالت  مذاکره   برای  دیبا   ،را  هر 

شرایط  و    دی آماده شو  باید قبل از مذاکره  چگونه  دیو بدان  خود برنامه ریزی کنیدفروش  
 باشد.  د ی برد چگونه با - برد یک مذاکره 

  ی ها مهارت  ،آموزش مذاکره فروش   یدیکل  ی هاکی تکناز    یما شما را با برخ  ،مقاله  نیدر ا
  ،مذاکره فروش   ندیبهبود فرا   یبرا   مورداستفادهمتداول    یو ابزارها  هایاستراتژ و    دیمف

  با شما به کارشناسان مذاکره را    یهاهیتوصنکات فروش و    نی. ما همچنمی کنیمآشنا  
 . دیخود به اشتراک بگذار فروش میبا ت آنها را دیتوانیم و شما نیز میگذاریم اشتراک 

 فهرست مطالب: 

 ست؟ ی مذاکره فروش چ ▪
 مذاکره فروش  ی د یکل   ی هامهارت  ▪
 شما   م ی ت  ی آموزش مذاکره فروش برا   ی ها ک ی تکن ▪
 مذاکره فروش  ج ی را   یها ی استراتژ  ▪
 دارد   از ی در فروش ن  ای حرفه مذاکره کننده   یک که    یی ابزارها  ▪
 کارشناسان   زبان   مذاکره فروش از   ی درباره نکات  ▪

 ست؟ ی مذاکره فروش چ   -  1
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فروش   بهابحثاز    ایمجموعه  ا ی)  یراهبرد  وگوی گفت  کیمذاکره  و    داریخر  ن ی( 
  ی . هدف اصل شودیممنجر به بسته شدن معامله    دئالی افروشنده است که در حالت  

 باشد.   قبولقابل  ، مذاکرهیهاطرف  همه  یاست که برا  یبه توافق  یابیمذاکره دست  فرایند

 مذاکرات فروش:   شتر یدر ب 

 ایکه ممکن است بتوانند   ییدارند و جا ازیو فروشندگان آنچه را که ن  دارانیخر ▪
 کنند یم انیب  رادادن هستند  ازیبه امت  لیما

 به توافق اغلب سازش الزم است  دنیرس یبرا ▪
 قرارداد است  طیو شرا  متیق درباره هاسازش شتریب ▪

  نکه یپس از ا  مثالعنوانبه)  باشد  بارهیک  مقطعی و   دادیرو   کی  تواندیممذاکرات فروش  
 تواند یم  ا ی(  د یکنیمارسال    یاحتمال  یمشتر   برایقرارداد خود را    ای   اعالم کردیدرا    متیق

 فروش شما رخ دهد.   فرایندمختلف و مراحل در نقاط 

 د یکه با تول  دانندیممستمر    کیاستراتژ   ندیفرا  کیاز کارشناسان فروش مذاکره را    یبرخ
در   هاسرنخ  نیپرورش ا  قیاز طر  ،شودیم شروع    هاسرنخ  تعیین واجد شرایط بودنو  

 .رسدیم انیقرارداد به پا یو امضا  وگوگفتو با  ابدییمشما ادامه  فروش خط لوله

 طول بکشد؟   د یمذاکره فروش چقدر با 

مذاکره فروش وجود ندارد. بسته به آنچه    زمانمدت  یبرا   مشخصیو    خاصقانون    چیه
  تواند یم  ،د یکن یمی که در آن فعالیت  بازار   اینحوه فروش آن و صنعت    ، د یفروشیم

  بحث   نیچند  ای(  فروشیخردهفروشگاه    کی در    مثالعنوانبهمکالمه واحد )  ک یشامل  
 در طول چند روز باشد.   وگوگفتو 

 که   دیگوی م  وبی وت ی خود در    یوها ی د ی و   یسر   در  المللیبینفروش    یمرب  ،ویآنتون  کتوریو 
طول بکشد تا   یشتر ی ب  زمانمدت  شته باشید کهانتظار دا  بر اساس چه معیارهایی باید

 قرارداد فروش بسته شود:

 است   اد ی ز   ها سفارش حجم   ▪
 است  اد یدرک شده ز  سک ی ر   ا ی   مت ی ق ▪
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 هستند   ل ی دخ  د یخر   گیری  م ی در تصم   یشتر ی ب  افراد  ▪

که به شما کمک    میکن یم  یرا بررس  مذاکره  ی دی کل  یهامهارت  یما برخ  ، یدر بخش بعد
شدن    یطوالن  زمانمدتبدون توجه به    ،در اکثر انواع مذاکرات فروش  تی با موفق  کند یم

 . به فعالیت خود ادامه دهید ،آن

 فروش   نه یمذاکره در زم  ی اصل  ی هامهارت  -   2

دانش  یجد  داران یخر با  خاص  قی تحق   ،معموالً  انتظارات  م  یو  حاضر   زیسر  مذاکره 
اما    ،ستیآسان ن  شهیشما هم  و مذاکره  بحث   جهینت  بینیپیش  کهدرحالی.  شوندیم

مذاکره  یهامهارتهرچه   و  خواه  ترراحت  ، باشد  شتری ب  شما  فروش  سازگارتر    د ی و 
 . به انجام برسانید را توانست فرایند مذاکره

  تنها نهفروش با عملکرد باال    یها کنندهمذاکرهکه    دهدیمنشان    RAINگروه    قاتیتحق
ب برابر  ب  13بلکه    ،رسندیمخود    فروش  گذاریقیمتف  اهدابه    شتری سه  از    شتریبرابر 

 هستند.  یراض خود مذاکره  جهینت

  ک ی  عنوانبه  کندیموجود دارد که به شما کمک    یدی کل  یهامهارتاز    یستی ل  نجایدر ا
کن عمل  بهتر  فروش  کننده  ا  ،د یمذاکره  در   فروشنده  کی  نکهیبدون  که  کسی  و  سمج 

 . شناخته شوید ،آوردیمفشار   مقابل طرفبهمذاکره 

 کلیدی مذاکره   ی هامهارت 

 د یشو   مذاکره   وارد   ی با آمادگ   -  1

و شما در چه   خواهدیمرا    یز ی شما چه چ  یکه احتماالً مشتر   د یابیدر  ،قبل از مذاکره
 . د یارائه ده آن را به او  دیتوانیم   و وضعیتی یتیموقع

 بفهمید:   د یکن   ی سع   ، مثالعنوان به 

که    یخاص   یایدارد )مزا  ازین   دی فروشیم شما به آنچه شما    ی احتمال  یچرا مشتر  ▪
 (د یده یمارائه  
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 د ی از عدم خر  یناش  یاحتمال  یو احساس  یمال  یها نهیهزدارند )   ازیبه آن ن  چقدر ▪
 (چقدر است 

 م ی تصم   ،آنها چگونه است  دی)نحوه خر  دیخر  رندگانیگمیتصم  و نقش  بودجه ▪
 حضور خواهند داشت( ایهستند و آ  یچه کسان  رندگانیگ

 دی باش   ی شنونده خوب  -   2

  ک ی که    یاوقات هنگام  یاست. گاه  یکلمات مشتر   دنی شنونده خوب بودن فراتر از شن
 قصد گفتنش را دارند واقعًا    مشتریانآنچه    ،کند یمرا مطرح    متیفروشنده موضوع ق

 دارم".  ینگران  در مورد قیمت است که "من نیا

  سؤاالت قبل از طرح    قیدق  دادنگوششروع گفتگو و    یبا اجازه دادن به مخاطب برا
 . است  مشتریانمذاکره  یواقع لی که دل دیکن  پیدارا  یلیدال  دیتوانیم   ،خودتان

 مانند: 

انتظارات  ایمحصول    این است که  نگرانمشتری   ▪ برآورده   آنها  خدمات شما  را 
 کند ن

 برآورده نکند   درازمدت آنها را در    یازهایاست که شرکت شما ن  نینگران ا  ی مشتر  ▪
با آن  دهیا  ازمشتری   ▪ را  دلیلی که خرید محصول شما  کرده، مطمئن   هیتوج  و 

 برایش سخت است  دیخر  میتصم تیمسئولقبول  ای نیست

 م یخواه  یبررس  دیگر  موقعیت  کی را در    موارد باالمانند    یبه اعتراضات  یدگیما نحوه رس
چه   مشتریان  دی دانینماست که اگر    نیا  دیبسپار   خاطربه  نجایدر ا  د یکه با  اینکتهکرد.  
  د یخود بردار  یمشتر   یهاینگرانکاهش    یبرا   ییهاقدم  دیتوانینم  ،دارند  ییهاینگران

 .د یبرد برس -د  فروش بر  جهیو به نت 

 د ی اموز یبه اعتراضات را ب   یدگ ینحوه رس   -   3

با  یبرا  یاد ینکات ز و  برخورد    ای حرفهفروشنده    کی  عنوانبهشدن    طرد  "نه شنیدن" 
  ، مذاکره فروش   نیبه اعتراضات در ح  یدگیرس  یبزرگ برا   دیکل  کی   ،حالبااینوجود دارد.  

 حل مسئله است.  مهارت یر یادگی
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با  انه هوشمند   کهدرحالی ق   ایگزینه  داشتندردست  است که  ن  متیبا   ی ازها یکمتر که 
  یی هافرصت  ی در جستجو  شهی هم  دی با  ،باشید آماده    ،کندیمشما را برآورده    ی مشتر 

که ارائه    ییهانهیگزخود را در مورد    پیشنهادی  ارزش  ارائه قیمت کمتر،   جایبهتا    دی باش
 ، بهبود بخشید.دی کنیم

 چگونه؟ 

 دیخود بپرداز  دار یخر راداتیابتدا به ا ▪
 د یآنجا هست یهمکار  یکه برا مشخص نشان دهید صورتبه ،سپس ▪
فکر   داریبا خر  ،سرانجام ▪ پ  یی هاراهتا    د ی کن  یخود طوفان  که در آن   دی کن  دایرا 

 آنها غلبه کند  د یشما بر شک و ترد  هیاول یشنهادیپارزش 

 ی. سعدی آیموجود    و فروشنده به   داریتداخل اهداف خر  لیاکثر اعتراضات فروش به دل
 باهم   دیخود بتوان  یاحتمال  یکه شما و مشتر   دیکن  تی هدا  ییهاراهمذاکره را به    دیکن
 . دیاهداف را برآورده کن نیا

 د ی احساسات خود را کنترل کن  -  4

ش با  که بحث فروش  ندیبب  رماهریغ  ای  تجربهبیمذاکره کننده    کیکه    ستین  غیرمعمول
فروش را در صورت   د یتوانیم  تنهانه. شما  شود یم  لیچگونه به مشاجره تبد   مشتری،

  ، یعنی دی را به طور کامل از دست بده  یبلکه ممکن است مشتر   ،د یوقوع از دست بده 
در آینده را نیز به مخاطره    متقابل  ندسودم  بلندمدتمشارکت    جاد ی ا  یبرا  یهر فرصت
 . بیندازید

هوا  نظرصرف و  بکن  ،یاحتمال  ی مشتر   یاز حال  را  تمام تالش خود  و   آرامتا    دی شما 
در این صورت شاید    .دیو دوستانه نگه دار نرمو مکالمه را تا حد ممکن  دیخونسرد باش

خود را با مشتری مربوطه به    بلندمدتیک فروش را از دست بدهید، ولی حداقل روابط  
 خطر نخواهید انداخت.

 مذاکره را ترک کنید  د یبا  چه زمانی   د یبدان   -  5
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  شرفت یپ  ،به توافق   دن یرس  یشما برا  یهاتالشتمام    باوجودکه    ایمعاملهاز خروج از  
 .دینترس ،کند ینم

دچار    ،یا نه  دهدیم   تی شما اهم  شنهاد ی واقعًا به پ   ی مشتر   کی   ا یآ  در مورد اینکه اگر  
که    یفرد  دهدیمکه نشان    ذکر شده است  عالمتسه    نجایدر ا  ،ایدشدهشک و تردید  
  د ی باشد که هرگز از شما خر  مردد  کامالً مشتری    ک یممکن است    دی کنیمبا او مذاکره  
به    لیتبد  در صورت از خرید شما نیز   ادیز  احتمالبهدشوار که    سرنخ  کی  ای  ،نخواهد کرد

 :شودیم  یناراض یمشتر  یک

 معیارها 

 کنند یم را مطرح  بدون سود برای شما  باً ی تقر اینامعقول  یهاخواستهآنها  ▪
برآورده   نیز،  شما  ضوابط شرکتو    طی شرا  نیترمیمالدارند که تحت    ییازهاین  آنها ▪

 شوندینم
 دهند ینمبه سازش نشان  دنیرس ای یبه همکار  ایعالقه آنها ▪

 را تمرین کنید   ها مهارت این  

  جاد ی در حال ا  شهیکه هم   دیمطمئن شو  ،د ی کنیم  نیرا تمر  هامهارت  نیکه ا  طورهمان
  ی بخش   عنوانبهرا    مناسبی  هایحلراهکرده و    ییرا شناسا  داریخر  ی ازها ین  ،دیروابط هست 

 . د یدهیماز چارچوب مذاکره ارائه 

مد دارندفروش    رانیاکثر  توافق  نکته  این  چ"برنده    ت یوضع  جایبهکه    بر  را    ز یهمه 
فروشکندیم  نصیب خود مذاکره   ، م   آمیزموفقیت  ی"  دو طرف  که هر    ی راض  زیاست 

 نگاه کنند.  خود بلندمدتیعنی روابط  و به جلو باشند

 شما  م ی ت   ی آموزش مذاکره فروش برا  ی هاک ی تکن   -   3

 ار یآموزش مذاکره بس  افت یبرابر احتمال در  9از    شیفروش با ب   کنندگان مذاکره  باوجود 
باشد که    آمدهپیش  سؤال  ن یشما ا  یبرا   دی( ، شا RAINطبق گفته گروه    ،بازهم)   مؤثر

برا   میت  دیتوانیمچگونه   را  خود  آموزش    ی هامهارت  شرفت یپ   یفروش  خود  مذاکره 
 . دیده
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بهتر  یکی نتا  یبرا  هاراه  نیاز  فروش   جیبهبود  سازمان  هر  آموزش  کی   ،در    ی برنامه 
 و ساختارمند است.   کیاستراتژ

را که    ای مذاکره   ی هاک یتکن   د یتوان ی مکه چگونه    د یفکر کن   ن ی تا به ا   د یوقت بگذار   ی مدت 
 : د یکن   جاد ی ا   بخشی از یک برنامه آموزشی،   عنوان به   ذکر شده است  ر ی در قسمت ز 

 نقش   یفایو ا نیآنال ینارهایسم ،ی کیآموزش الکتروناستفاده از   ▪
 کنیداستفاده    یمرب  ای  رفیق  ستمیس  کیدانش از    گذاریاشتراکو به    ن یتمر  یبرا ▪
یا هر یک از اعضای تیم استفاده   یکبهیکجلسات بازخورد منظم و    از برگزاری ▪

 کنید 

را کوتاه و   یجلسات داخل  ،مذاکره فروش  ی ها مهارتعاقالنه است که در طول آموزش  
که با بهبود عملکرد    دی فراموش نکن  همچنین،.  برگزار کنید  تریطوالنرا    یدانیم   ناتیتمر
 . دیکن از آنها تقدیرو  کرده شیآنها را ستا  ،فروش خود   ندگانینما

 ند؟ ی ا یب   کوتاه   توانند ی م چقدر 

 کوتاه   دی با  ای  توانندیممذاکره چقدر    نیدادن در ح  ازی آنها در هنگام امت  نکهیدرک ا   یبرا
را کامالً درک کند.    خودشان  گذاریقیمت  ی و پارامترها   هانهیهز  دیشما با  م یت  ،ندیایب

 هستند.  دیامر مف نیا یبرا ویژهبه هاداده ریو سا CRMفروش خط لوله   یارهایمع

را نشان    خودشان و استفاده از اطالعات مربوط به    ی خود نحوه دسترس   ندگان ی به نما
 : د ی ده

 محصول   یها نهیهز ▪
 مختلف فروش  یهاتیفعال   یزمان برا کیتفک ▪
 فروش   بینیپیش یها داده ▪

 م یبه ت   ،میزان اهمیت دارد و سود به چه    نه یهز  ،هر معامله از نظر زمان   نکهیدانستن ا
 .دهد یم مؤثرترات  مذاکر انجام یبرا  یمحکم هی شما پا

 رندگان ی گ  م ی تصم   یی شناسا 
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شرکت    کی  اصلی  رندگانیگمیتصم  افتنی  یبرا   فروشندگان خود  ز یبا تجه  دیتوانیمشما  
 . دیکمک کن شتری ب  یهاتی موفقبه  یاب یخود در دست میبه ت ،فروش   هیدر مراحل اول

 6  نیب  B2B  دهیچ یراه حل پ  انتخاب یک  یبرا  یمعمول  دیگروه خر  یک  ،به گفته گارتنر
تا هرگونه   دیکن  قیخود را تشو ندگانینما  ن ی؛ بنابراشودیمرا شامل    رندهیگمی تصم   10تا  

 کنند.  رهیذخ زنندیمکه حرف آخر را  ی کسان بامعامله  یبرا را یمذاکره جدانرژی 

 اعتماد   جاد ی آموزش ا 

ارائه   یو به چه کسان  ردهک  دایچگونه اطالعات مناسب را پ  داندیم شما    میکه ت  یهنگام
 . کندیمت پیدا اعتماد در طول مذاکره ضرور جادیا یآموزش آنها برا ،دهد

  ی ها مهارت  ،زبان بدن   ،یحضور   صورتبه  ای  کنندیمآنها از راه دور مالقات    ایکه آ  نیا
  ، ی مشتر   کیدرد    ایمشکل    یآنها برا  یمورد همدل  در  ، سؤاالت   میو نحوه تنظ  دادنگوش

باعث اعتماد سازی و جلب اطمینان طرف   تواندیمکه    است  یاز موارد   یار یبس  یایگو
 مقابل باشد.

 د یخر  گیری  میتصم  ی برایکیشر  عنوانبهفروش شما    ندهیبه نما  خریدار  هرچه شرکت
 خواهد بود.  ترراحتمذاکره با آنها  ،داشته باشد   یشتر یب نانی خود اطم

 مذاکره  ی ها ک ی تاکتشناخت  

در حال    )موضع گیرانه(   یتیمذاکره موقع  ی هاکیتاکتبا استفاده از    داران یاز خر   یبرخ
  ها یاستراتژ تا    دیخود کمک کن  میهستند. به ت  یبحث فروش  نوع  هر  یآماده شدن برا

دهد نشان  واکنش  آنها  به  و  بشناسد  احتمالی  کهی درصورت  ، را  مورد   مشتریان  در 
، آنها نیز با شناخت و  داشته باشند  یموضع سفت و سخت  ،شتری پول ب  آوردندستبه

 . متناسب با آن موقعیت، پاسخ مناسبی به آنها بدهند ی هایاستراتژ دانستن 

که داشتن    م یافتی، ما در  2020-2019  در بازه زمانی  ما  شرکت   فروش  ت یدر گزارش وضع
  ان یبه آنچه مشتر  دادنگوشمذاکره کننده خوب )مانند    یبرا  موردنیازنرم    یها مهارت
 . عمل کنند  ترموفقمتخصصان فروش   شود یم( باعث خواهند یمواقعًا  
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 نکته مهم 

 ی ر یادگی  ریتداب   درنظرگرفتن  بدون.  ستین  یبرجسته کاف  خوب و   فقط ارائه  ،حالبااین
ظرف   شودیمکه به ما آموزش داده    یدرصد از موارد  75  ،حافظه  کی ستماتیس   تیو تقو

 . شودیم ساعت فراموش  48

هر    یهایاستراتژ از    یبرخ  دی ایب  ،موضوع  نیا  درنظرگرفتنبا   که  را  فروش  مذاکره 
 . میکن یبررس راکند  آن نیو تمر  یر یادگیاز امروز شروع به  تواندیممتخصص فروش 

 فروش   ی مذاکره برا ج ی را   ی هایاستراتژ   -  4

  ی ها نهیگزاست که خود را با    نیمذاکره فروش شامل ا  یهایاستراتژ در    هاوهیش  نیبهتر
 . دی مسلح کن پذیرانعطاف  کردیبه توافق متقابل و حفظ رو  ی ابیدست یبرا   اجراقابل

 ن یرا در ح  شنهادیپ  نی اول  کنندیم   هیاز فروشندگان توص  یار یبس  کهدرحالی  ،مثالعنوانبه
ممکن است   کیتاکت  نیاستفاده از ا  ،انجام شود  آنهامذاکره ارائه دهند تا بحث به نفع  

 . دی فروش هست ندیداشته باشد که در فرا یجایبه یبستگ

فروش    شنهاد یپ  ایقرارداد    طیخواسته است تا شرا  مذاکره از شما  جلسه  در  ی اگر مشتر 
در    کردنصحبت  یاجازه دادن به آنها برا  ،قرار دهدمذاکره    مورد  ، اید کردهرا که قبالً ارائه  
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فراهم    یهاینگران  یبررس  یبرا  آلدهی ا  یفرصت  ،ابتدا همان   را  )در بخش    کند یمآنها 
 . (مرور کنید مذاکره فروش "شنونده خوب بودن" را   یها مهارت

 مت یق   ی های استراتژ چند کلمه در مورد  

 ن ی. اما اشوندیمتنظیم    متیفروش بر اساس ق  یمذاکره برا  یها یاستراتژ از    یار یبس
ن  دار یدغدغه خر  نیتربزرگ   یا قیمت،  بودجه  دیکه بالفاصله فرض کن  ستیبدان معنا 
 شما است. 

  ر ی از موارد ز   د یکن   ی سع   ،است   یدر فروش راه درست   ف یکه ارائه تخف   دادید  ص ی اگر تشخ
 : د ی اجتناب کن 

مذاکره   زیم  ی رو درصد تخفیف    15تا    10  یوقت  ، فیتخف  یا بازه  محدوده  شنهادیپ .1
 . کند ینمرا انتخاب  فیدرصد تخف 10 یدار یخر چیه ،گذاشته شود

با    ی و عجوالنهمالقات فور قیمت یا    اختالف  م یبه تقس  م یمستق   اشاره سریع و  .2
از    ،مذاکره  راه نیمهدر    ی مشتر  را  آزادی عمل در مورد دادن قیمت محروم شما 

 . کند یم

به فروش    دیتوانیم  ی به مشتر   فیکه با ارائه تخف  دی داشته باش  خاطربه  دیبا   نیهمچن
به نظر    ارزشکمد که محصول شما  یباعث شو  ممکن است  اما  ،دیکمک کن   محصول خود

 . برسد

معامالت فروش که ممکن است به همان اندازه کاهش    ت یر ی مد   ی برا   گر ید   ی ها ک ی تکن
 از:  اند عبارت باشد    د یمف  توانند ی م ، مناسب  ت یدر موقع   مت ی ق

 ترمطلوبپرداخت   ط ی ارائه شرا ▪
 د یده شی افزا  ایمرحله صورتبهرا  یمشتر  دیخر تعهد ،اعتماد  جادی ا یبرا ▪
 نی گزیجا کی  عنوانبهمجدد   بندیبسته با اما  ،مشابه نهیگز  کی  ارائه ▪

به    دیتوانیم فروش آورده شده است که    یمذاکره برا   یبرا  جیرا  استراتژی سه    نجایدر ا
 . دیکن نیآنها تمر بی و معا ا یهمراه مزا
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 استراتژی رایج برای مذاکره فروش   3

 د یکن   تأکید   ، دهدی م از دست  مشتری احتمالی شما  بر آنچه    -  1

که ضررها معموالً    کندیمرا مطرح    دهیا  نی ا(  Loss aversion" )از ضرر  یزار یبمفهوم "
اندازه   که ممکن است به همان ی بر ما نسبت به دستاوردها  یشتر یب اریبس  یروان ریتأث

 عنوان بهفروش خود را    شنهادیپ  دیکن  یسع  ،دارند. در طول مذاکراتبه دست آوریم،  
نه    ،د یریدر نظر بگ  یرقابت  نهی زم  ایاعتبار    ،از دست دادن درآمد   ،از  یر یجلوگ  یبرا   یفرصت

 . یرقابت  تی کسب مز  ای   مشتریانبهبود شهرت    ،در پول   جویی صرفه  ی برا  یفرصت  عنوانبه

 : ای حرفه نکته 

منف  یهنگام نکات  بر  نکردن    یکه  ب   طیشرا  ، دیکن یم  تأکیدامضا    به   شتریفروش شما 
 .شود یممعامله منجر  بسته شدن 

 هشدار: 

باش  با    یافراد   دیمراقب  خطاهای    یشناخت  یهایر ی سوگکه  ب  یادراکو    ی زار یمانند 
 . دیآنها دار گول زدن و اغواءدر  یاحساس نکنند که سع ،آشنا هستند  دادنازدست

 ( برای جلب همکاری مشتری Mirroringکردن )   وار آینه استفاده از تکنیک   –  2

هرگز اختالف  "  ،ووس  سیکر  FBIسابق    گیریگروگان  متخصص   کنندهمذاکرهطبق کتاب  
قدم    نی، اول  "دارد   یشما به آن بستگ  یزندگ  یی که گو  ایگونهبه: مذاکره  دی نکن  میرا تقس

راحت    کردن حرکات طرف مقابل  وارآینهاست که با    نیا   ، بهتر شدن در مذاکره  یخوب برا 
 . باشید

باعث    یاحتمال  مشتری  یحرکات جسمان  ایاز گفتار    فیظر  دی است که تقل  شدهدادهنشان
و همدل   جادیا در    نیبه طرف و    شودیم فروش    فراینددر    یرابطه  کننده    افتن یمذاکره 

 . کندیممشترک کمک   یها نهیزم

 : ای حرفه نکته 
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  ی مشابه  جیتا به نتا  کندیم  قیو فروشنده را تشو  داری خر  کردن حرکات مشتری،  وارآینه
 برسند. 

 هشدار: 

تمر مهارت،  نی بدون  این  احساس    کافی  است  و ممکن  بودن   یساختگ  ظاهرسازی 
 شود.   مقابل القاء طرفبه

استفاده    ط ی شرا   ا ی   مقررات   ، متی پر کردن شکاف در ق   ی مستقل برا   ی از استانداردها   -   3
 د یکن 

و    یاطالعات  ی استانداردها   یمعرف   ، طرفبیداور    کیبه    ه یشب  اریبس  طرف بیمستقل 
صنعت و مراجع معتبر شخص ثالث در مذاکرات    یارها یمع  ،گذشته  یمانند قراردادها

 د ی کنار بگذار ایگونهبهبزرگ توافق را  یهاشکافبه شما کمک کند  تواندیمفروش شما 
 همه عادالنه باشد.  یکه برا

 : ای حرفه نکته 

  ات ی از جزئ  ی نیع  تیحما   یبرا  مؤثر  یمذاکره راه  از فرایند اصلی  مستقل  یاستانداردها
 شما است.  شنهادیپ

 هشدار: 

  ی نشان دادن خطاها در تفکر مشتر   یبرا  یابزار   عنوانبه  موارداین  که از    دی اشتباه نکن
 . دیخود استفاده کن

که عملکرد    میداشته باش  یضرور   لیوسا  ی به برخ  ینگاه کوتاه  د ی ایب  ،در مورد ابزارها
 . کنندیم یبان یفروش پشت  کنندهمذاکره عنوانبهشما را 

 د دار   از ی فروش به آن ن   ای حرفه مذاکره کننده    یک که    یی ابزارها  -  5

به    نیهمچن  ،ها یاستراتژ و    هامهارتاز    شی ب   ،دی باش  یعال  کنندهمذاکره  کی  نکهی ا  یبرا
که به شما در   دیدار  از ین  ییشما به ابزارها  ، . به طور خاصدیدار  ازیمناسب ن  یابزارها 

 فروش و مذاکرات شما کمک کند.  یها تیفعال هیارزش در کل جادیا
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 CRM  افزار نرم 

معامالت    ها،سرنخ  تی ریمد  ،شده است  یحفظ فروش شما طراح  یکه برا  CRM  افزارنرم
 . کندیمآسان  م یو قابل تنظ   یخط لوله بصر  کی را با  شماو مذاکرات  

 ی ارتباط  ی ابزارها 

مذاکره در حال   نیو ممکن است چند  بردیم مذاکرات فروش زمان    یبرخ  که ییازآنجا
 است.  یاتیح اریارتباطات شما بس یابیرد ،د یحرکت داشته باش

 : باشد   ر ی " شامل موارد ز دی"با   ی ابزار ارتباط هر  

 شما   یهاسازمانو  نیمخاطب ینامحدود برا  دادهگاهیپا کی ▪
 شما  نیمخاطب  تیسابقه فعال  ی برا یو جدول زمان تی فعال میتقو  ،بندی زمان ▪
 کنند یمرا ثبت و ضبط   یر یتماس قابل بارگ یهالی فاکه  گیرندگانتماس ▪

که    میابیدر  دیای ب  ،دی دار  اریرا در اخت  شتریمعامالت ب  شدنبرنده  یاکنون که ابزار الزم برا 
 .ند ی گویماز کارشناسان در مورد بهبود مذاکرات فروش شما چه  یبرخ

 کارشناسان   زبان   مذاکره فروش از   ی درباره نکات   –  5

مطمئن    د ی قبل از شروع معامله با  ،کارشناسان مذاکره  رعاملیمد  ، به گفته کالوم کوبورن
  ی که متخصصان فروش برا   یلی از دال  یکی.  دی فروشیم مناسب    ان یکه به مشتر  دیشو

  ی واقع   رندگانیگ  میاست که آنها به تصم   نیا  کنندیمتالش    بیش از حد  بستن معامالت
 ندارند.  یدسترس

ا از  بنش  یبرا  نکهیقبل  پ  ،دین ی مذاکره  اما    قیدق  سؤاالتکه    کندیم  شنهادیکوبورن 
شما  ی کی پلماتید از  "جدا  کسان  گرید  رندگانیگ میتصم  ، مانند  "هر   ایهستند؟"    یچه 

استفاده    را   " ؟ردیگیم   ی میتصم  نی. شرکت شما چگونه چنکندیم عمل متفاوت    یشرکت
 کنید. 

 ارزش متقابل  جاد ی ا

 است.  ستادهیارزش متقابل در مذاکرات شما ا  جادیپشت مفهوم ا  زیشرکت کوبورن ن
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از   با مشتر  یبرا   یچارچوب مشارکت  کی که    ییهامهارتاستفاده  ا  انیکار    جاد ی بالقوه 
  . دیبرس  یشتر یب  تی تا در مکالمات فروش خود به موفق  کندیمبه شما کمک    کندیم

نو  یاحساس را    نفوذ:  ی اصل   د ی کل"  تندرون در کتاب  ک یلودوو   سنده یکه  گسترش  خود 
 . کندیم، مطرح "دیو در مذاکره موفق شو   دهید 

فکر ت  ک یبه    یرقابت  تی ذهن  کیاز    ، دیبه توافق برس  دی خواهیم"اگر    ،به گفته تندرون 
 ." برسید یمشارکت

 د ی صحبت کن  ک یشر   ک یمانند  

  کننده مذاکرهاست که توسط    یمهم   هیتوص  ،مذاکره از منظر مشارکت   یبرا  ی ساز آماده
 ووس ارائه شده است.  سیکر

حفظ مذاکرات  و    بر اساس اعتماد و احترام متقابل است  ی روابط سالم فروشنده و مشتر 
 . کندیم نییتع نده یبرد در آ - برد مشارکت کی یرا برا  یلحن مناسب ،برابر طیدر شرا

 مکالمات فروش مهم است.   انینحوه ب ،موضوع نیا درنظرگرفتنبا 

 گارد گرفتن که "کلمه" من "باعث    دهدیم  حیووس در کتاب خود توض  ،مثالعنوانبه
به خودتان    گرانیاز د  شتری شما ب  دیگویمدارید  "من" ،    دیگویم   ی. وقتشودیممردم  

که   اختالفیو    یکلمات بعد  یشخص  تیکه شما مسئول  شودیمباعث    نیو ا  د یعالقه دار
 . " دیریکنند را بر عهده بگ جادی ممکن است ا

 دی استفاده کن  ی از همدل 

 . داند یم مردم    شتری را بهتر از ب  با همدلی مذاکره    ت یاهم  ،خود   FBI  کار در  سابقه ووس با  

او    طورهمان ]  ،دیگو یمکه  معنایهمدل"  به  بودن    ی[  مقابل   ایخوب  طرف  با  توافق 
آنهاست  نی. استین به درک  ما کمک    یهمدل   ،مربوط  را   تیموقع  کندیمبه  دشمن 
 کیآنها را تحر  تواندیم  یز یاست و چه چ  ی آنها( منطق  یچرا اقدامات آنها )برا  ،م یاموزیب

 . " کند یمکار   رایز ،می کنیماستفاده  یمذاکره کننده از همدل  عنوانبهکند. ما 

 ؟ ها ه یتوص نکات و    ن ی از همه ا  ی ر ی گجه ی نت 
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  مات ی"مردم تصم:  کندیمخالصه    خوبیبهمطالب را    "مذاکره"در کتاب    یکیلو  یج  یرو  
  ، رند یگیم  ، کنندیمخودشان تفسیر    بر اساس چیزی که  قیحقا  یخود را بر اساس معنا 

 ." هاتیواقعنه بر اساس خود 

 نتیجه گیری

زمان و تالش   دیتوانیم  ،مذاکره در مورد فروش  یهایاستراتژ و    هامهارتبدون بهبود  
هرگز به معامالت    رسدینمکه به نظر    دیکن  گذاری سرمایهفروش    یها تیفعالرا در    یادیز
 . منجر شود یشتر یب

آنچه    یر ی ادگیو    فروش شما است  فرایندمرحله در    نیترمهمبستن معامله بدون شک  
  ها روش  مؤثرترین  استفاده از  آماده شد و باید برای مذاکره  چگونه    ،انتظار داشت   دیبا

 . دیرا ببند معامالتاز  یشتر ی تا تعداد ب   کندیممذاکره فروش به شما کمک  نیدر ح

 د؟ ی برو   دی کجا با   نجا ی پس از ا 

  ، دیبهتر هست  کنندهمذاکره  کیبه    شدنتبدیلکه به دنبال    دیفروشنده هست  کی اگر شما  
 :دیریرا در نظر بگ  ریموارد ز خوب است 

 مقاله  نیداده شده در ا وندیپ یهاکتاباز  یخواندن برخ ▪
 د یریبا جامعه فروش خود تماس بگ یمرب  افتنی یبرا ▪
 دیمذاکره در مورد فروش بپرس  یهامهارتخود در مورد آموزش  ریمد از ▪

  ی برا  اریمع  نییممکن است شامل تع  یمراحل بعد  ،حالدرعین  ،دی فروش هست  ریاگر مد
منابع   یبرخ  یابیرد  ،فروش  ندگانینما   یهاتی موفق و    هامهارتکمک به شما در سنجش  

 باشد.  یشرکت آموزش مذاکره فروش تخصص کیمشورت با    ای تخصصی یر یادگی

 

 منبع: 

pipedrive.com 

 ترجمه و اقتباس: 

۱۵

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.pipedrive.com/en/blog/sales-negotiation


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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