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 ل ی، تداوم و تبد   طرح فروش:    اعتراضات غلبه بر 
 مقدمه 

  ا ی و  نتوانند    یا  شما  انیمشتر  شود یماست که باعث    یلیدال  یکی از  فروش  اتاعتراض
خر  ا یمحصول    ،نخواهند را  شما  ا  یدار یخدمات   لیدال  تواندیم  اعتراضات  نیکنند. 

.  اندنکرده  بینیپیشمحصول شما    ی برا  ییآنها در بودجه خود جا  دید. شان باش  ی ادیز
مشتر  یبرخ ن  انیاز  شما  محصول  به  که  گفت  خواهند  شما  درندندا  یاز ی به    گران ی. 
ندارند.    ندیگویم اعتماد  و  نیترجی رااز    یتنها تعداد   هااینبه شرکت شما    اعتراضات 
 با آن روبرو شوند. ممکن است که فروشندگان هستند یراداتیا

 . دیکن پوشیچشم بالقوهسرعت از فروش   نیبه ا دیتوانینم اما شما 

 راهکار چیست؟ 

خود در  م یو به ت دیده رییخود را تغ یاحتمال ی مشتر   دگاهیاست که د نیشما ا  فهیوظ
 . دی آموزش ده ،به اعتراضات فروش ح یصح یدگیمورد رس

بتوان  ،خوشبختانه  فروش    دیاگر  را  سرنخاعتراض    ، د یده  ص یتشخ  درستی به  خود 
بر آن غلبه    دیکه با  مشتری  درد  قیخود را در مورد نقطه دق   یانتقاد  نشیب   دیتوانیم
و   میتنظ  منظوربهمثبت    یفروشندگان اعتراضات را فرصت  نی. بهتردیآور  به دست  ،د یکن

عوامل   طیشرا  بینیپیش و  معامله    یخود  باعث  آن    ایکه  نظر شوندیمشکست  در   ،
 . رندیگیم

صح برخورد  صورت  اعتراض  حیدر   ی هاینگرانرفع    یبرا  ییهاراه  شهیهم  با  ی تقر  ،با 
 وجود دارد.   یمشتر 

  ت یصالحتعیین  ابزار    کی   عنوانبه  تواندیم  ، اعتراضات خاص  بعضی از  ،گری از طرف د
کند.  میت  یبرا   مؤثر عمل  شما  که  فروش  معنی  این  امکان    به  شما  به    دهند یمآنها 
کن  ارزشکم  یهاسرنخ  را صرف مشتریان  و    دیرا زود حذف  انرژی خود  بیشتر وقت و 

 احتمالی واجد شرایط کنید. 
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  د ی خواه  ادیآنها را    ن یترجیرا  ویژهبه  ،نحوه غلبه بر اعتراضات فروش  قا  یدق   ،مقاله  نیدر ا
 از جمله:  ،گرفت 

 : مت ی ق

کیفیت که    دیداشته باش   ازیممکن است ن  ،شما است  یمسئله اصل  متیاگر اعتراض به ق  
که بودجه    دانند یممتخصصان فروش هوشمند    ،حالبااین.  دیکن  خود را بهتر  یهاسرنخ 

 معامله باشد. زدنهمبهعامل   دینبا

 زمان: 

  ش ی آزما  ی موردتلفن  یها تماس  در  ویژهبهفروش شما را    یهامهارت  ،اعتراض   از  نوع  نیا 
 مهم است.  اری روابط و قدرت مکالمه شما بس تیریمد در اینجا  .دهدیمقرار 

 رقابت:  

به    او است که    یمعن  نیبه ا  ،کندیم  استفاده  زیدست آو   عنوانبه  شما  بیاز رق  نخاگر سر
خدمات شما  یا    محصول  دیشماست که ثابت کن  فهیدارد. اکنون وظ   ازیمحصول شما ن

 است. نسبت به رقبا یبهتر  نهیگز

 اعتماد: 

، همراه آماده  نامهتوصیهکه چند    دیمطمئن شو  ،دیهست  دیشرکت جد  کی اگر شما   
 داشته باشند.   از فروشندگان در ذهنشان  یسابقه خوب   خواهندیم  داران ی. خردیدار  خود

 : ر یی تغ   

از   دیبا  شما  ،ندارد  یا تعویض )شرکت یا محصول(  رییبه تغ   یلیکه سرنخ تما   یهنگام 
  اوتجارت    یموضوع برا  نیو برجسته نمودن ا  ایمزا  دادننشان  یفروش برا  بازارگرمی
 . دی استفاده کن

 : یا قدرت تصمیم گیری   اقتدار 
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برخورد   اصلی در مورد خرید محصول   رندهیگ   میتصم  کی که با    د یاز ابتدا مطمئن شو
  داریشما را به خر  یکاال   دیبه خر  بی ترغ  یگفتگو برا  یگر یشخص د  دی. اجازه ندهدیدار
 دهد.  لیتحو یینها

 :  از ی ن 

به    ادامه روند فروش  ،ندارد  اجی که به محصول شما احت  کندیمفکر    یاحتمال  ی اگر مشتر 
بستگ  فکر    ، دارد  یشما  ارائه   دی کنیماگر هنوز  به مشتری   با  بیشتر  پیشنهادی    ، ارزش 

 . ، به فرایند فروش ادامه دهیددیده رییآنها را تغ دگاهید و  گفتگو مسیر دیتوانیم

  ی ها حلراه  نیاز همه ا  دیتوانیمکه چگونه    دیاموزی ب  قا  یتا دق  دیرا بخوان  مقاله   ادامه
بر کن  غلبه  استفاده  فروش  بادیاعتراض  ابتدا  اما  برا  دیبدان  د ی.    ت ی ریمد  ی چگونه 

 . دیآماده شو باید اعتراضات

 برخورد با اعتراضات فروش   ی برا  فروش   ندگان ینحوه آموزش نما 

تقر زندگ  با  یاعتراض  از  هر قسمت  راه    کی  یدر  ناخواسته    آزاردهندهسد  محسوب و 
 ! است این مسئله صادق . در فروش عکسشودیم

  ، د ی خود را بشناس  یاحتمال  داریتا مشکالت خر  دهدیمارزشمند    یاعتراض به شما فرصت 
 . د یکن جادی ا تریقویخاص آنها را مشخص کرده و روابط   یازهاین

آن    دیتوانیم  شما  است که  یواضح و روشن در مورد درد  نشیب  کی اعتراض    ای  سؤال
 . دیکن  برطرف را

به مخاطبان مشابه    بارهاوبارهااکثر فروشندگان   را  اگر  فروشندیممحصوالت مشابه   .
غلبه بر   یوقت آن است که برا  ، دیده  شیخود را افزا   لیو نرخ تبد  کارایی  د یخواهیم

 . دی کن هیته ی برنامه عمل کیاعتراضات فروش 

 د ی کن   ق ی فعال را تشو   ( از دست دادنباخت )

 ؟افتدیم یاعتراض معتبر باشد چه اتفاق یوقت
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. از اعتراضات  ستندیشما ن  آلدهیا   یو همه مشتر   ستی همه مناسب ن  یراه حل شما برا
در خط    هاسرنخو واجد شرایط بودن    تیصالح  نییتع  یبرا  یراه  عنوانبهفروش    جیرا

آل شما چگونه است.    دهیبالقوه ا  یکه مشتر   دیو درک کن  دی خود استفاده کن  فروش  لوله
  عا  یرا سرمشتریان احتمالی    نیبدتر  کندیمکه به شما کمک    دیدار  ازین  یندی شما به فرا

بگذار  دی ابیب کنار  بر کسان   دیتوانیم  چرا؟ چون،   ،دیو  را  کن  یتالش خود  که    دیمتمرکز 
 را دارند.  آلدهی ا یبه مشتر  شدنلیتبدشانس  بیشترین

 ن ی( گفت: "بهترد یو ثروتمند شو  بیندیشید کتاب    سندهی)نو  لیکه ناپلئون ه  طورهمان
 ." دی را به خود بفروش گرانیاست که ابتدا د نی ا  گرانیفروش خود به د یراه برا

پ ا  یرو یبا  لوله فروش  ،هی توص  نیاز  ت  زیتم  حفظ خط  به  خود بدون ترس   می و کمک 
 خواهد بود.  ترآسان اریبس فروش،  اهداف رفتنازدست

مشتر  مشخصات  چارچوب  کهآل   ده ی ا   ی طبق  استمورف   نکلن ی ل   ی  کرده  معرفی    ،ی 
 از:   اندعبارت آل شما    دهی ا  یان مشتر 

 حل کنند  دی دارند که با یآنها مشکل آماده:  ▪
 انجام دهند  یحل آن مشکل اقدام یتا برا اندآمادهآنها  :ل ی ما  ▪
 مشکل را دارند نیحل ا یالزم برا  اریآنها بودجه و اخت قادر: ▪

به اعتراضات فروش    ی دگیرس  ،هستند  هایژگ یو   نیا  ی شما دارا   یاحتمال  انیاگر مشتر
خاص آنها    یازهایو ارتباطات خود را با ن  بهتر شناختهتا آنها را    کندیمآنها به شما کمک  

را    انیمشتر  کهدرصورتی  ،دیمطابقت ده داده   طی واجد شرا  درستی بهخود  تشخیص 
 . ستی ن حلغیرقابلاعتراضات فروش آنها  ،باشید

است  درستیبهشما    یهاسرنخ  تیاحراز صالح  ندیفرا  یوقت انجام  حال   ت ی ماه  ،در 
 باشد.  یمنطق  دیبا  دیشویمکه احتماال  با آنها روبرو    یاعتراضات

 :د ی کن  موقعیت نگاه به    د یتوان ی م  دیدگاه دو    از   ، ست ی و قادر ن   ل ی ما   ،شما آماده   سرنخ اگر  

 : ی مشتر   دگاه ید از  
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 رییتغ  کی   محصول  ن یا  ایخدمات شما سود خواهند برد؟ آ  ایآنها واقعا  از محصول    ایآ 
ب  کندیم  جاد ی ا  وکارشانکسب  ی برا   یواقع ارمغان    ت یموفق  یبرا   یشتر یو شانس  به 
 ؟ آوردیم

 شرکت شما:   دگاه ید از  

آنها    ایآ  داشتن  خواه  یمشتر   عنوانبهاز  آ  دیسود  خوشحال  ایبرد؟  با    نه یهز  یآنها 
  شتر یب  سرنخ  نیا  ،یمشتر   عنوانبه  ،د یکنیم فکر    ایشما را پرداخت خواهند کرد    شنهادیپ

 خواهد بود؟  سازمشکل که دارد یاز ارزش

واکنش  ،فروش  یهامیت  نیبهتر فعال   ( reactive losing)  یباخت  باخت  به   را 
(proactive losing ) کنند یم لیتبد . 

  کنند ینماستفاده    ،ندارند  ازیرا که ن  ییزهایدهند تا چ  بی که مردم را فر  ستین  نیفروش ا
 ی هاسرنخ  کی بخرند. هرچه زودتر خود را با  را    شوندیم  مانیپش  بعد از خریدشان   ای
بهبود  شما    لینرخ تبد  ،دیرا کنار بگذار  دردنخوربه  یهاسرنخ و    د یمطابقت ده   آلدهیا
 . ابدییم

 فروش   اعتراضات   ی برا  شدنآماده و    بینی پیش 

اعتراضات    تیریمد  یبرنامه برا  نیبدتر،  "فتد یاعتراضات فروش اتفاق ن  دوارمی فقط ام"
)و    شودیم شما مطرح    یهاسرنخکه اعتراضات    یهنگامدر این صورت،    فروش است.

 . دیندار دادن به این اعتراضات پاسخ  برای ای برنامه چی خواهد شد( ، شما ه

 د؟ ی انجام ده  د یتوان ی م که   ی کار   ن ی و بهتر 

  چگونه بالفاصله   دی بدان  قا  یتا دق  د یداشته باش  یهرگونه اعتراض احتمال  یبرا  ایبرنامه
 .مناسب را برای آن داشته باشید پاسخ  بعد از مطرح شدن اعتراض،

ز تأث  نوع  بر  یاد یعوامل  فروش  مشترگذارندیم  ری اعتراضات  با  صحبت  هنگام   ان ی. 
 رنده یگ  می و مقامات تصم   متیمحدوده ق   ،سطوح محصول  ،مختلف  یبازارها  ،ی احتمال

 .رندیقرار گ موردتوجه دیبا
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را  راداتیا  نیاست که ا  نیا   مشکل  نی ا  یهاحلراهاز    یکی از    یبخش  عنوان به  خاص 
  ، د یکن  دهی چ یاز حد پ  شیرا ب  زیهمه چ  ستی. الزم ن دیبرنامه آموزش فروش خود قرار ده

ساده وجود دارد که    فرایند  کی  نجای. در ادیباش   قدمپیشخود    سازیآمادهدر    دیفقط با
 . دی کن از آنها استفادهبه اعتراضات  ی دگیرس یبرا  ندهیچند روز آ یط  دیتوانیم

 این فرایند شامل موارد زیر است: 

 د یسیبنو ،دیشنویمفروش را که هر روز   اعتراضات نیترجیرا از  یستیل ▪
 د یآنها ارائه ده به گوییپاسخو  حذف یچگونگ ی برا یطرح ▪
 د یکن مروررا  هالیمی او   هامتن  ،د یگذشته نگاه کن  رفتهازدست یهافرصت به ▪
کن  ست یل  کی ▪ آماده  با.  دی کوتاه  از    20تا    10  حداقل  د یشما   نی ترجیرامورد 

 د یکن افتیخود را در میاعتراضات فروش ت
 یی چه کارها   ندهیدر آو    دی بر اعتراض غلبه کن  دیکه چرا در آن زمان نتوانست  دیابیدر ▪

 د یمتفاوت انجام ده  دیرا با
غلبه بر   یاز آن برا  تواندیم  میت  یاز اعضا   کیکه هر    یپتیاسکر  یبرا  یکل  طرح ▪

 د ی کن هیته  ،و سازگار استفاده کند  مؤثرفروش  طیاعتراض با شرا

 د ی هنگام غلبه بر اعتراضات فروش خونسرد باش

  ندگان ینشان داد نما  ،انجام شد   Gong  ی پلتفرم مکالمات اطالعات که توسط    ایمطالعه
آرام    یفروش فروش  اعتراضات  با  برخورد  در  حفظ   مانندیمکه  را  خود  خونسردی  و 

 هستند.  ترموفق ان،یمشتر  و معامله با فروش در بستن  ،کنندیم

 عمیق   نفس  ک ی  ،دی دارد؟ آرامش خود را حفظ کن  ییفروش شما چه معنا   می ت   یبرا  نیا
.  اید دادهواقعا  گوش   ،خود مشتری که پس از اعتراض به حرف دیو مطمئن شو  دی بکش

  ی بر رابطه مشتر   دی کن یماز آنچه فکر    شی ممکن است ب   اعتناییبیاز سر باز کردن و  
 بگذارد.  ریبا شما تأث یاحتمال

مکالمه فروش    یمعمول  یهابخشکه در    یاز موارد  شتریب  ،در واقع فروشندگان موفق
تالش   ای  یبه حالت دفاع  رفتن  جایبه.  کنندیمپس از اعتراض مکث    ،کنند یمصحبت  
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  فروشندگان   ،اطمینان از کیفیت خوب محصول خود  بهباتوجه  مشتری  غلبه کردن بر  یبرا
 . کنندیمآرامش    حساسا  هایسخت  مواجهه با و در    دهندیمبرتر سرعت خود را کاهش  

 1مقاله عکس 

که   متوجه شد  اعتراض   برای  تالش  هنگام  عمدتا  متوسط    فروشندگانگونگ  بر    ، غلبه 
  ی بعد   سؤاالتآنها را با اطالعات و    کنندیمسعی    خود را قطع کرده و   انیمشترصحبت  
 قرار دهند.   ریتحت تأث

خود را قطع کرده و آنها را با هجوم    مشتری احتمالیدارند که    لتمایمتوسط    فروشندگان 
باالی   دقتعداد  در  کنند.    قهیکلمات  لزوما     فروشندگان غرق  صحبت   ترآهستهبرجسته 

خود نشان    مشتری آنها فقط سرعت خود را حفظ کرده و حس آرامش را به    ،کنندینم
 :دهندیم

 مقاله 2عکس 

 که در مقابل اعتراض آرامش خود را حفظ کند؟   د یاموز یخود ب   م ی به ت  د یتوان ی م چگونه 

در دفتر با    د یفروش خود بخواه  ندگانیاست که از نما  ن یشروع ا  ی مکان خوب برا  کی
ا  یهاتماس  گریکدی کنند.  برقرار  آنها    نیسرد  اطم  دهدیم  ادیبه  با    شتریب  نان ی که 

بعالوه  ی ها تماس کنند.  برقرار  همکار  توانندیم آنها    ،سرد  اعتراضات  بر  غلبه    شان انبا 
 کنند.  تمرین زنده صورتبه ی واقع مشتری جایبه

  ، د یبلندگو فعال کن  رویرا    یتماس تلفن  کی و    دیکن  میفروش خود را به دو گروه تقس   میت
 .سدینویم خود  تمرینی کیشر  یرا برا ایسازندهبازخورد  یگر ید  کهدرحالی

 د ی ده  ش ی استقامت فروش خود را افزا 

 د؟ یکن فیارزش محصول خود را توص دیتوانیمچند روش مختلف از طریق 

ن  ،بستن معامله   یبرا فروش  استقامت  ادیدار  از یبه    ان یجر  کی  جادیا  یبه معنا   نی . 
داشته    ادیاست. به    یکمک به فروش محصول خود به مشتر   یبرا   هادهیااز    پایانبی
  ت ی . استقامت خود را تقودهدینمهرگز جواب    با  یتقر  ی پرخاشگر   ایکه خشم    دی باش
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  ی هنگام  ویژهبه  ،دیخود را نشان ده  یو همدل  ردهآرامش خود را حفظ ک  دیشما با  .دیکن
 . کندیم یباز  سختیبه هدف خود دنیرس یبرا  مشتریکه 

  ، کند یمفروش محصول تالش    یاز چند روش برا   شی ب  افتنی  یفروش شما برا   م یاگر ت
فروش خود را   ندگانی. نمادیکن  بیترک  باهمهمه را    ی هادهیاکرده و    بندیگروهمجددا   

و نکات برجسته محصول    حاتی تا توض  دیو از آنها بخواه   دی کن  آوریجمع گروه    کیدر  
زمان تا  را  ا  یخود  را که به شما کمک کرد   ،شود  تمامآنها    دهی که  آنچه  فهرست کنند. 

ببند  نی ارزشمندتر را  که    یعوامل  دیکن  یو سع  دی کن  وتحلیلتجزیه  دیمعامالت خود  را 
 . دی مشخص کن دی تکرار کن دیتوانیم

 د یخود بازخورد بده   م ی به ت

تا    دیکن  ییخود را راهنما  میدارند و مهم است که به طور مداوم ت  ازیهمه به بازخورد ن
 . دن و حفظ کن   دهی فروش خود را بهبود بخش یاستانداردها

را  یستی ل  ازآنجاکه اعتراضات  ا  می ت  یبرا  جی از    صورت به  دیتوانیم  ، اید کرده  جادیخود 
فروش با   جی غلبه بر اعتراضات را  ی برا  ایبرنامه. فقط  دی خود مشورت کن  میماهانه با ت 

 .د ینکن میتنظ آنها حیصح یاز اجرا  یرو یخود بدون پ میت

  د یو از آنها بخواه  اندشدهروبرو    یچرخه فروش با چه اعتراض  نیکه در آخر  دیاز آنها بپرس 
  د ی خود را با هرگونه اعتراض جد  ستیو ل  دی را به شما نشان دهند. بازخورد بده  جیتا نتا
  شرفتیخود را بر پ  م یتا ت   دیده  رییخود تغ  ی الگو  یها پاسخرا در    هاامیپ.  دیکن   روزبه

  ی ارزشمند برا   یآموزش  یراهنما   کی  عنوانبه  تواندیممستندات    نی. اداریدنگهمتمرکز  
 ند. ن عمل ک ندهیروند استقراء شما در آ

 م ی فروش غلبه کن   ی ا یدر دن  اعتراضات   ن ی تر بزرگ چگونه بر  

 . دیشنویم مشتریان احتمالیکه روزانه از    میشو ایواقعیوارد اعتراضات   د ی اجازه ده

غلبه بر اعتراض فروش    یبرا  ییها راه  شهیهم  ،به محصول شما   ازین  ای از بودجه    نظرصرف
 و بستن معامله وجود دارد. 
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 که بودجه محدود است   ی : زمان مت یق   -  1

که    دیحاصل کن  نانی است که اطم  نیا  متی از اعتراض به ق  یر یجلوگ  یراه برا  نیترساده
 . دی کنیم بودن ارزیابی  طیواجد شرا  برای درستیبهخود را  انیمشتر

محصول   فروشبه    کی بودجه دارد و نزد  تی واقعا  محدود  یکه مشتر   دیکنیماگر فکر  
 عنوان بهرا    مشتریان  نیباشد. بهتر است ا  ی واقع  مشتریممکن است اعتراض    ،ستندین
  ی خالقانه برا   یراه  افتن ی  یرا در تالش برا  یاد یو زمان ز  کنار گذاشتهسرد    سرنخ  کی

 . د یآنها تلف نکن دیخر

در    ندهیکه ممکن است در آ  دی کنیمکه هنوز فکر    دینشان ده   ،د یآنها را راحت بگذار
تا بعدا  با    دیخود قرار ده  CRMسپس آنها را در    ،کنند  دایپ  یشما ارزش  فرایند فروش
 . دیریآنها تماس بگ

 مثال: 

که شما محصول را در حال حاضر    می. ما انتظار نداردی مرا مطلع کرد  نکهی"متشکرم از ا
انجام    که ما  آنچه  گذاریاشتراک  به  یرا برا  یفرصت  خواهمیماما من    ،د یکن  یدار یخر
. من بعدا  در سال ریخ  ایشرکت شما ارزشمند است    یبرا   ایآ  نمیو بب  ایجاد کنم  میدهیم
 . " کنمیم   قرار مالقات مجدد تنظیم کیبا شما  ندهیآ

ا  عنوانبه  متیاستفاده از ق  ،گریاز طرف د باشد که    یمعن  نیاعتراض ممکن است به 
متقاعد نشده که محصول شما ارزش   هنوزاما    ،دارد  کافی در اختیار  شما بودجه  یمشتر 
 آنها خواهد داشت.  یرا برا  مورد انتظار دیخر

  ، شود یممطرح    طیواجد شرا  سرنخ  طرف  اعتراض از  عنوانبهبودجه    ای   متیکه ق  یهنگام
  ن ییتع  درستیبهخود را    به سرنخ  امتیازدهیشما    ای.  مشکل از جانب شما است  احتماال  

نخ سر  د یشا  اینه(    ایبرخوردار هستند    یآنها از بودجه کاف  ا یکه آ  دی بدان  دی)با  ایدکردهن
شما را مجبور   تاکند    دایخود پ  تی عدم قطع  شش پو  یبرا  یبهانه مناسب  کندیم  یشما سع

 کند.  متیبه کاهش ق 
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  را   یکه سرنخ شما بودجه کاف   ایدداده  صیتشخ   تیمراحل احراز صالح  طیاگر قبال  در  
 ...  دینخور بیفر کندیم هاییادعا  چنین  شما یاحتمال  یمشتر   یوقت  ،دارد

 : مثال عنوان به 

 ندارم"  ی"من بودجه کاف  ▪
 گران است"  یلی"خ ▪
 کنم"  دایپ تری ارزان نیگزیجا توانمیم"من  ▪

  یک یا چند بار   و بودجه خود را  ازیکه ن  یرا هنگام   یقبل  یهابحث  ابتدایو    د یقاطع باش
 . دیکن ی ادآور ی به آنها ده بودند راکر انیب

 . شودتمرکز    نهیهز  جای بهتا بر ارزش    دیکن  میتنظ  به شکلی    مجددا  مکالمه را    جریان   دیبا

محصول یا خدمت   متیاز ق  شی شما ب  یشنهادیکه ارزش پتوضیح دهید    دیاگر نتوان
 معامله است.   کنندهتعیینتنها عامل    متیقدر صورت کاهش بودجه سرنخ شما،    ارزدیم

  ر یی و درک آنها از ارزش را تغ   د ی ارتباط مجدد برقرار کن  سرنخ با    د ی توان ی م چگونه    پس 
 د؟ ی ده

 . دیرا مشخص کن ی گذار  متی مسئله ق شهیرپاسخ: 

 : دست یابید   مشتری اعتراض  از  تری عمیق   ل یتحل  ، به هاپرسش   ن ی ا  مطرح کردن   با 

حل  ایآ ▪ راه  از  یا خدمت(در حال حاضر  استفاده   ی )محصول  ]صنعت خود[  در 
 "   ؟دیکنیم  نهیآن هز یچقدر برا  ؟دی کنیم

 ؟ ” دیدار فوری  ازین نهی زم نیکه در ا دی "شما قبال  به من اطالع داد ▪
 ،همورد مطرح نبود  نیدر ا  متیق  قبال    از شما بپرسم: اگر  دی. بگذارفهممیم"من   ▪

 " ؟باشد  کنندهتعیینقیمت عامل است که امروز باعث شده  یز یچ چه

  ی گذار   متیکه چرا ق  دهدیمموضوع    نیاز ا  یبه شما درک بهتر   سؤاالت  نی ا  دنیپرس
واضح از   یر یکه تصو  یهنگام .  به وجود آورده است  یمشکل   تاناحتمالی  یمشتر   رایب

 خواهد بود.  ترآسان  یمرحله بعد یبرا  یز ی برنامه ر ،دی به دست آورد هاسرنخ تیوضع
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 :دیکن یمآنها را درک  تیکه وضع دییبه آنها بگو

بس   یها ینگران" من    ی منطق  اریشما  که    خواهمیماست.    شنهاد یپ  اینمطمئن شوم 
 داشت. "   دخواه الزم را برای شما  یبازده

مشتر  ده  یاحتمال  ی به  اطالع  سفر    دیخود  در  همراه  دیخر که  نیز  شما  آنها    آنها،  با 
  د ی خواهیمکه چگونه    دییو به آنها بگو  د یکن  یی. آنها را راهنماایدکرده  گذاریسرمایه

 . دیبرسان هدفشان به  محصولتانآنها را با 

 مثال: 

با   دادم  ییهایر یگیپ"  انجام  شدم    ،که  ]  یانیمشترمتوجه  پحلراه این  که  را   اده ی[ 
است    ل یدل  نیبه ا  هایژگیو   ن یا  اهمیت   . کسب کردند  یمیعظ  یها تی موفق  ،اندکرده

[ و ]هدف دوم[ با ما قرارداد  کیبه ]هدف    یابیدست  یشما[ ماه گذشته برا   ی که ]مشتر 
پ که ما صحبت   یبار   نی در آخر  ازآنجاکه.  کسب کرد  ایمالحظهقابل  شرفتی بست و 

خوب   اریبس  ،دیخود ذکر کرد  یهاچالش  عنوان به]هدف اول[ و ]هدف دوم[ را    میکرد
بود که در مورد   افزودهخواهد  ا   یا ارزش  ارائه    یبرا  هایژگیو   نیکه  کار شما  و  کسب 

 . " میبا شما صحبت کن دهندیم

 : ای حرفه نکته 

  ک یبهتر است هنگام صحبت با   نیبنابرا ،سخت باشد تواندیم مت یصحبت در مورد ق
را    ،ی مشتر  اول  یکی  عنوانبهآن  نکن   نیاز  ادینکات مطرح    ن ی ا  مشتریان شمابه    نی. 

از    ،دی کن  دای ارزش محصول خود پ  انیب  یبرا   مهلتی  نکه ی تا قبل از ا  دهدیم فرصت را  
 . کنندبهانه استفاده  عنوانبه  متیاعتراضات ق 

چگونه    محصول  که  د ی نشان ده  مشتریانبه    دیخود را ذکر کن  متی ق  نکهیاگر تا قبل از ا
 . برنده خواهید شد  معاملهاحتماال  در   ، به تجارت آنها کمک کند تواندیم

  م ی کمتر بر تصم  متی ق  ، کنندیممحصول شما را مشاهده    یا یکه مزا  یهنگاممشتریان،  
 .گذاردیم ریآنها تأث دیخر
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 است   اد ی که حجم کار ز   وقتی زمان:   -   2

خود   یاحتمال  یاست که با مشتر   نیاعتراض فروش ا  این  به  یدگ یرس  یراه برا  نیبهتر
 . دیآنها را درک کن دیخر یو چارچوب زمان همراهی کرده

 از:   اند عبارت اعتراض   ن ی ا   ی هانمونه 

 در مورد آن فکر کنم"  دی "من با ▪
 " خرید کنم ندهیسه ماه آ در د ی اما شا ،دمی"من االن آن را نخر ▪
 بعدا  با شما تماس خواهم گرفت"  ،در حال حاضر مشغول هستم ،"متأسفم ▪

"من وقت ندارم با شما صحبت کنم" به    مانند  ایادبانهبیپاسخ  ممکن است    نیهمچن
پشت سر آنها و نحوه   زهیدرک انگ  یموارد را برا   نیاز ا  ک یهر    دیی ایشما داده شود. ب 

 .میکن  وتحلیلتجزیه بروز،برخورد با آنها در هنگام 

 در مورد آن فکر کنم"   د یاعتراض "من با 

  نان یعدم اطم  یاغلب به معنا  ، از شما فکر کند   دیدر مورد خر  دیبا   یاحتمال  ی اگر مشتر 
ا راه حل شما است.  ارزش  را تشو  نیدر مورد  . در دی نکن  قینوع "تفکر بدون نظارت" 

 در کجا نهفته است.  اطمینان مشتریکه عدم  دیابیدر ،عوض

قبل مکالمات  کن  یبه  رجوع  دوباره    یها نهیزم   ،دیخود  را  ارزش    و   د ی کن  مطرحمشترک 
 نیکار ا  نی ا  انجام  یها راهاز    یکی.  د یده  حی توض  شفافیت بیشتریخود را با    یشنهادیپ

 :دیپاسخ ده ری مانند موارد ز یاست که با موارد

متوجه شدم که شما به طور خاص بر    ،می" بر اساس آنچه قبال  در مورد آن صحبت کرد
 ،بپرسم  که  استمن مهم    یبرا  حاال.  ایدکردهتمرکز    نیاز خود  نقطه درد(  نیتر مهم)   یرو 
 "  ؟میفکر کن   دیبا  یز یبه چه چ شتریب تا

  اعتماد به نفس  رایز  ، کند  جادیشما ا  یبا مشتر   تریقویرابطه    تواندیم  یپاسخ  نیچن
 . دهدیمرا نشان  تانپیشنهادی حلراهارتباط  با درشما 
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 ن ی ا  ،طی کرده باشید   درستیبهسرنخ    تیخود را در طول مراحل احراز صالح  ریاگر مس
است   یمانعشبیه    شتریب   در صورت مطرح شدن نیز،  و   شودیم  مطرحکمتر    نوع اعتراض

 . دیاز آن عبور کن دیبه فروش با دنیرس  یکه برا

 : د یسخت روبرو شو   یک وقفه با   ل ی دو دل این   از   ی ک یممکن است به    ، حالبااین 

 دارد  از ین گرید نفعانیذنظرات  ای دییبه تأ  یاحتمال  یمشتر  .1
 دارد رییتغ  یادی به مقدار ز ازین ایبزرگ است   گذاریسرمایه کیفروش شامل  .2

.  د یفروش مطلع شو  شرفتیاز نحوه پ  ، شما  حلراهاحساسات آنها در مورد    از  دنیبا پرس
  پیشنهادی شما   که به آنها کمک کند ارزش  د ی انجام ده  یکار   دیتوانیم  ایآ  دیاز آنها بپرس

و به آنها قدرت    دیدارند به آنها بده   ازیبگذارند. آنچه را که ن  انیخود در م  سیرا با رئ
 تا به اهداف خود برسند.  دیده

 " می انجام ده معامله را   سه ماه بعد   د یی ای اعتراض "ب 

برا  دهدیماعتراض نشان    نیا اجرا  گذاریسرمایه  یکه  با  یو    ی ز ی چ  دیراه حل شما 
 کند.  رییتغ

ا  مشتری  تیاولو  رییکرده است که باعث تغ  رییتغ  یز یچه چ  دیابیدر  ن ی شده است. 
از تجارت    رندهیگ   میخروج تصم  ، سازمان  یداخل  در ساختار  راتییشامل تغ  تواندیمموارد  

 باشد.   یاهداف تجار  ریسا ای

.  د ی فروش مراجعه کن  فرایندخود در    یبه مکالمات قبل  ،اعتراض   ن یبه ا  یدگیرس  یبرا
.  د یکن  بررسیبا شما به اشتراک گذاشته است    یاحتمال  یرا که مشتر   ایعینی  قیحقا
اعتراض  ق یحقا  نیا با  را نشان   میزان  تا   دیکن  سهی مقا  مطرح شده  را  درد عدم اقدام 

 .  دیده

 : ت اس  ر ی کار به شرح ز   ن ی انجام ا  ی ها روش از    ی ک ی

بدان    نی ا  ای. آردیقرار گ  موردتوجه  دیاست که با  یز ی( چXکه )مشکل    دیگفت  قبال  "شما  
  ن ی با ا  تنهاییبه  دیقصد دار   ای  دی " خوشحال هستاین مشکلبا    ی معناست که از "زندگ
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ب کنار  به من کمک    نیا  د؟یی ایمشکالت  رو   کندیمفقط  مورد  در  ا  کردیتا  و    نکه یشما 
بهتری داشته  درک    ،مبه شما کمک کن   در حل این مشکل  توانمیمکه چگونه  مطمئن شوم  

 . " باشم

به  مشتری  نکند ی کن  ت یمطلوب هدا  جهینت  کی   سمت  را  را مجبور  آنها    باید اما    ،د ی . 
  مؤدبانه انداختن    قیبه تعو   ی" برامعنی بیاعتراض "  کی   تواندیم  نیکه ا  باشیدمتوجه  

از   باشد.  آ  دیبپرس  یاحتمال  مشتریگفتگو  ماه  سه  در  پاسخ نده ی"چرا  آنها  اگر  و   ی " 
 . دیگفتگو استفاده کن  دیخط جد کیشروع  یبرا  آناز   ،مشروع ارائه دادند

 بعدا  با شما تماس خواهم گرفت"   ، متشکرم  ار یاعتراض "بس 

در ذهن   هافرضپیش  انواع  وجودآمدن بهبه دلیل    مبهم است که  قدرآناعتراض    نیا
است    شما، را  فرصت  ممکن  ببرد  یکلبهفروش  بین  بهتراز  ا  نی .  به   ، امر  نیپاسخ 
 : استاثبات صداقت و صراحت شما  نیدر ع  مشتری  اعتراض سازیشفاف

گفتگو را    نیا  دیخواهیمواقعا     ایآ  ،بندی جمع قبل از    سؤال   کی. فقط  ستی ن  ی"مشکل
 " د؟یادامه ده 

و  کار  نیا مستق  دادن  صداقت  طرف  میپاسخ  تشو  مشتری  از  را  از  کندیم   قیشما   .
  ؟ مشکل آنها را حل کند  تواندیم شما    حلراهآنها واقعا  معتقدند    ا ی آ  دیبپرس  مشتریانتان 

  ی به مشتر   مؤثرتا به طور    کندیمپاسخ صادقانه به شما کمک    کی که    با صراحت بگویید
  و شفافیت   وضوحبه  نجایدر ا  ،بد  ا ی. خوب  دیکن   جوییصرفهدر وقت خود    ای  دی خدمت کن

 . دیدار ازین

پرچماگر   برابر  را  قرمز  مشتری   نانی اطم  دیتوانیم  ،دهدیمنشان  شما    تیصالح  در 
 . کردن استوقت تلف  فقط و فقط ، صرف شده  یکه هر زمان اضاف  دی داشته باش

  وکار کسب  پیش برد  شما  هدفکه    دینشان داد  ،دیکرد  افتیدر  تریمثبتپاسخ    هم  اگر
 . ایدکردهبرقرار  را یبرابرتر  یباز  طی شرا بیشتر،  ضیحاست و بدون تو

 کن"   ل یم ی به من ا  را   شتر ی اعتراض "اطالعات ب 
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اوا  ن یابا    ایفروشندههر   در  را   تواند یم اغلب  و    کند یم  برخوردکار خود    لیاعتراض 
 برساند.  انیمکالمه را به پا مشتریباشد تا  ایبهانه

. آنچه را که  دیروشن کن  رارا که آنها در طول مکالمه مطرح کردند    ییهاچالشو    ازهاین
 ق یرا تشو  مشتری.  دی تمرکز کن  ی نیع  قیو بر حقا  دینقل کن  ایدکردهدر مورد آن صحبت  

 تا با شما صادق باشد.  دیکن

از   دارند  و شفافیت بیشتری   وضوحبه  ازیکه ن  یموارد  ایاگر آنها در مورد راه حل شما  
 دهد یمشانس دوم را به شما    نی است. ا  یمعموال  نشانه خوب   نیا   ،پرسند یم  سؤال  شما
 . برگیرددر  نیز را  موارد مطرح شده نی ا  که دیرا ارائه ده تریشفاففروش   نهی تا زم

  یدو روش عمل  ، د یاعتراض روبرو شو   این   با   دار ی در کدام مرحله از سفر خر   نکه یبسته به ا 
 وجود دارد:   یی پاسخگو ی برا 

 : نیاز   هنگام کشف   -  1

به آن که    یز یشما را با چ   ایمیل  یصندوق ورود   خواهمینماما    ،شومیم"من خوشحال   
 ؟ د یخواهیمرا    یکه چه اطالعات  بگویید به من    قا  یدق  دیتوانیم  ای. آپر کنم  دی ندار  یاز ین

 دهم. "  حی را کامال  توض زیمن است که همه چ  فهیوظ

 : ی باز   ن ی در ح  -   2

اطالعات الزم    دیمن با  ؟دیدار  ازین  یز یبپرسم به چه چ  توانمیم  ،کار  نی"قبل از انجام ا 
 ؟ "امانداختهقلم را از  یز ی . به نظر شما چه چدادمیممرحله به شما  نی را قبل از ا

 اعتراض "من االن وقت ندارم صحبت کنم" 

مشتر  وقت  به  که  است  بگذار  یمهم  احترام  فقدان    ،فروشنده  کی   عنوان به.  دیخود 
اتفاق در مرحله   نیسوزاند. اگر اب   ،ایدکرده  جادیرا که ا  ایرابطه  هرگونه  تواندیم  یهمدل

یابی داد  نیاز  کشف   ای  مشتری  ده  ،رخ  اطالع  آنها  د  دی به  زمان  امتحان    یگر یکه  را 
 .اید کردهتوافق    و دقیق،  زمان خاص  کی  بر سرد که  یمطمئن شو  ،حالبااینکرد.    دیخواه
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ناام  مشتری  دی کنیماگر احساس   را    ،است  د ی شما  بدون فشار   و   وقتدراسرعتماس 
برا    ادداشت ی   برای خودتان  فقط.  دیخاتمه ده  ،ی گر ید  مالقات   زمان  گرفتن  ی آوردن 

 . دیریتماس بگ  گری روز د کیدر تا   دیکن

توسط    که  شدهریزیبرنامهجلسه    کی   اگر  ، دیهست  اواسط فرایند مذاکرهکه در    یهنگام
  ا ی   دیر آمدن مشتری  به هر دلیلی، مثل  است  قرار گرفتهتوافق  مورد  قبل    هر دو طرف از

  شنهادیپ   زیرا،  .دیرا کوتاه نکن  مذاکره   جلسه  برگزار شد،  تأخیربا    یگر یآمد د  شیپ  هر
   شما است. یارزش به مشتر  و انتقال ارائه یبرا کافیشما مستحق زمان 

  دی توان ی م است که    آمده   یی الگو  نجا یدر ا   د؟ ی دار   اج یپاسخ به کمک احت   ن ی ا   انیب   یبرا 
 : د یاعتراض استفاده کن   ن ی هنگام بروز ا

  ، د ی جلسه ندار  یو امروز وقت کامل را برا  دی که شما مشغول هست  کنمیم"من کامال  درک  
را متراکم کنم.   ایمکرده  یز یربرنامهباشد که آنچه    ایحرفهریاز نظر من غ  کنمیماما فکر  

  م ی داشته باش  اریرا در اخت  الزم   یکل بازه زمان   تا  تنظیم کنیمرا    یدیجد   قرار مالقات  د ییایب
من    فهیوظ   نی. امیبپرداز   شودیمهایی که مطرح  شنهادیبه طور مفصل به پ  م ینتا بتوا

 دوباره   د ی با  ی. کمیشما فراهم کن   یبرا  توانمیم  ی ز یدهم که چه چ  حی توض  قا  یاست که دق 
 "   م؟یکن یز یبرنامه ر برای مالقات

  ن یا  ، باشد  سرش شلوغتماس با شما    یاز حد برا  شی که ب  داردشما عادت    ی اگر مشتر 
شما    حلراهشما در مورد    یکه مشتر   دهدیم نشان    نی . استین  دوارکنندهیام  نشانه  کی
 . ستین یجد ،حل کند قرار است که  یمشکل ای

 هستند   ل یمتما   ی گر ی که آنها به شخص د  ی : هنگام با یا رقابت رق   –  3

  ب یکه رق  باشد  لیدل  نی به ا  مشتری اگراما اعتراض    ،به نظر نرسد  طوراینممکن است  
 است.  یعال زیچ کی  این ،آنها است یفعل نیاز کنندهبرطرفشما 

شما از قبل ارزش راه حل شما را درک کرده است   یاحتمال  یبدان معناست که مشتر   نیا
  م ی ت  یبرا  یفرصت عال  ک ی  نیمحصول شما هستند. ا  ی رو   گذاری سرمایهبه    ل یو آنها ما

۱۶

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

فرایند واجد شرایط  است که شما    یمعن  نی به ا  این موضوع  نیفروش شما است. همچن
 . ایددادهانجام   درستیبهخود را  یهاسرنخبودن 

  ، با شما صحبت کند   شتری مشکوک است که ب  ی مشتر   کی  تشخیص دادید که    یهنگام
خود را با دقت برنامه    یمراحل بعد  دیبا  ،است  شما در حال مذاکره  بیرق  کیبا    رایز
 . دی کن یز یر

و    دی را بشناس  بیاست که نقاط ضعف محصول رق  نیا   دی انجام ده  دیکه با  ی کار   نیاول
 .  دیکن سهینقاط قوت خود مقا نیتربزرگ آنها را با 

 : د ی رد کن   ر ی را با موارد ز   مشتریاناعتراض   د یتوان ی م سپس 

مطمئن هستم   رایز  ،ایدکردهکار    دیگر  دهندهارائهیک  "خوشحالم که شما قبال  با   ▪
شما    جی. نتامیبه شما کمک کن   شتریدر ]هدف اول[ و ]هدف دوم[ ب   می توانیمکه  

 ؟ " بودهچگونه  تاکنون

  تر قیعمرا    ب یخود از محصول رق  ی احتمال  یمشتر   یکل  تیرضا  دی ممکن است بخواه
در میزان رضایت مشتری از رقیب شما    ییهارخنه  دی توانیم  ایآ  دی نی و بب  دی کنبررسی  

 . پیدا کنید 

 : مثال عنوان به 

و کدام قسمت ؟  کندیمخوب کار    آن  زیچه چ  د؟یرا انتخاب کرد  سیسرو   نی"چرا ا ▪
 "  ست؟ین درست کامال  آن 

 " د؟یدار یچه احساس در حال حاضر  تان"در مورد قرارداد ▪

  تواند یم  شما  یکار با رقبا  قیدق  وتحلیل تجزیه  ی برا  یاحتمال   مشتری  ک یدرخواست از  
فکر کنند که دوست ندارند و ممکن است قبال  به آنها    ییهاجنبهآنها را وادار کند تا به  

 فکر نکرده باشند. 
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را    یاحتمال  مشتریان  دیو اجازه ده  دیمورد صبور باش  نیا  در در   درستیبهافکار خود 
کنند به    تواندیم  کنندهناراحتآنها در سکوت    رهاکردن.  ذهن خود مرور  وادار  را  آنها 

 کند.  یمنف ینگران ای اظهارنظر

خود در مورد    یرا در ذهن مشتر   د یاست که بذر شک و ترد  دهیفرارس زمان آن    ،سپس
 .د ی شروع کن  ،ریخ ایخدمات است  دهنده ارائه ن یشما بهتر  بیرق واقعا    ایآ نکهیا

کار    نیا  یبرا روند  نظر    رقباکه  به  زمان  رسدیم چگونه  چگونه  شما    ی و  محصول  که 
بهبود    ،شودیم   جایگزین کارها  احتمالی خودابدییمروند  برای مشتری   ر یتصو  کی  ، 

 . دی بکش

 : د ی را انجام ده   ها کار   ن ی ا

شما  فردمنحصربه  یا یمزا  کردنبرجسته ▪ ه  محصول  ارائه    یگر ید  کسچیکه 
 دهد ینم

به دنبال   بیرقمحصول  که پس از استفاده از    یاز شخص  یمورد  مثال  کیذکر   ▪
فعل است    یمحصول  رو   و شما  است  یبه محصول شما  مناسب  آورده  بسیار   ،

موارد مقایسه  نیاز ا  ی کردنبانیپشت  یبرا   ROI  ای  ، آمارهرگونه داده ارائه  .است
 طال است.  ی،اثبات اجتماع  .شودیم تمام به نفع شما  کامال   با رقیب،

هستند و از   فعال  شما  یمشابه مشتر   نهیکه در زم  کسب و کارهایی  ریسا  ستیل ▪
 اندکردهاستفاده  تی محصول شما با موفق

 که آنها نسبت به شما شک دارند   ی اعتماد: هنگام   -  4

  د یاز شک و ترد  ،شودیماعتراضات فروش در مورد اعتماد به طرق مختلف به شما ارائه 
 تا شهرت شرکت شما.  دیکه در تجارت هست یدر مورد مدت زمان

  مختلف   لی به دال  شما  شنهادینگران باشد که پ  لیدل  نی شما به ا  مشتری ممکن است  
 از طرف شرکت شما ارائه شده است.  دیگری

 : هستند شکل    ن ی به ا  ات اعتراض  ، مواقع   شتر یدر ب 
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 نه"  ایرا دارم  گذاری سرمایهتعهد به  ی هنوز آمادگ ایکه آ دانمینم"من  ▪
 با شرکت شما داشتم"  ی"من قبال  تجربه بد  ▪
 [ است" بیاز ]رق ترکوچک اری"شرکت شما بس ▪
 " امنشنیده"من هرگز درباره شرکت شما  ▪

ت  ی زمان  حاال که  با  میاست  شما  شما    د یفروش  و شرکت  معتبر  گوناگون  جوانب  از 
نه نفر   ،فرد بزرگسال   10از هر    که  دهندیمآمار نشان    ، هرحالبه.  معرفی کند  اعتماد قابل
الکترون  ای  یپزشک  یها مراقبت  ،ی خدمات مال  دیهنگام خر  دهندیم  حیترج   ی کیلوازم 

 . کنند دیمعتبر خر ینام تجار  کی از  یمصرف 

اعتبار،  انیکه مشتر  یهنگام  ،نیبنابرا   ، کنند یمرا مطرح    یاعتراض   نسبت به اعتماد و 
که    خواهندیمخاطر    نانی و اطم  شتریاست که آنها اطالعات ب  نی ا  ندیگویمآنچه واقعا   

برا کار    ی محصول شما  اطالعات  شما است که    فه یوظ  ،فروشنده  عنوان به.  کندیمآنها 
 . دیارائه ده  به آنها را کافی

 :عمیق بکشید و به مشتری احتمالی بگویید   ی نفس   ، پس از شنیدن اعتراض اعتماد 

که به ]مخاطب[ در انجام   مینوع شرکت[ هست  کیمعتبر است ما ]  کامال    نی"ا ▪
سه[   یدو[ و ]مشتر   ی]مشتر [ ،  کی یبه ]مشتر   تاکنونو    م یکنیم[ کمک  جهی]نت

 . " ایمگرفته[ را  مطلوب  جهی]نت ایمکردهکمک 
است که ما اقدام    نی. خبر خوب ادیرا داشت   ایتجربه  نی"من واقعا  متأسفم که چن ▪

مطمئن هستم که    نیبنابرا  ،ایمکرده  روزبه[  جهی ]نت  منظوربهکرده و ]محصول[ را  
 . " د ید دیخواه یمثبت جهی[ نتتهیه محصولبار با ] نیا

خود    یاحتمال  یاست که به مشتر   نیتنها راه غلبه بر اعتراض فروش در مورد اعتماد ا
  ، خود   مشتری  بهبرسد.    و مطلوب  یواقع  جیبه نتا   تواندیمکه محصول شما    دی نشان ده

خود    یفعل  انیاز مشترکه  را    یو اثبات اجتماع   تی موفق  یها داستان  ،یمطالعات مورد
ارائه  شما    یبه مشتر   ینیع  تاثبا  این موارد یک نوع .  را نشان دهید   ایدآورده  به دست

 . کند یمکار  واقعا   که محصول شما دهدیم
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 ی مطالعات مورد  یرا برا  ییوندهایپ  ،اندکردهخود را مطرح  اعتراض    لیمیا  قیاگر از طر
 . دیآنها را فورا  ارسال کن دیتا بتوان داشته باشیدخود آماده  سایتوبدر 

 به اعتراضات فروش  ی دگ ی: رس ی ر ی گ  جه ی نت 

درک    یاعتراضات فروش درها را برا  ، . در واقع ستین  رممکنیغغلبه بر اعتراضات فروش  
 . کندیمآنها باز  درد و نیازهای واقعیاز نقاط  ی و آگاه یاحتمال یمشتر  شتریب

  جاد ی اعتماد ا  دیتوانیم  ترراحت  ،دی اطالعات کسب کن  یمشتر   کیدر مورد    شتریهرچه ب
. با  مفید استکمک به تجارت آنها    یکه محصول شما برا  دیو به آنها نشان ده  دیکن
در صورت مواجه شدن با    ،در فروش  جیمقابله با هرگونه اعتراض را  یبرا  یطرح   جادیا

 . دیهست ترجلو قدمکی ، از فرایند فروشمرحله  کیآنها در 

فرصت    عنوان به و به آنها    د یفکر کن   ی گر ی د   ی ا گونه به به اعتراضات فروش    که   د ی شروع کن 
   : د ی نگاه کن

شما مناسب   حلراه  یهستند و برا  طی شما واجد شرا  یهاسرنخکه    دیمطمئن شو ▪
 هستند 

 دی کن  سازیشخصیآنها   اتیسابقه و تجرب  ،هاینگران بر اساسمکاتبات را  هیکل ▪
 ی با مشتر  مدتطوالنیرابطه  جادی و ا اعتماد جادیا ▪

 بند یبه برنامه خود پا  ،د ی . آرامش خود را حفظ کندی فقط بر غلبه بر اعتراض تمرکز نکن
 .دیاز رها کردن آنها نترس ،ستین خریدارتان مناسب یبرا  شماو اگر محصول   دی باش

 منبع: 

pipedrive.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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