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مربوط    سؤاالت ترس از    بر طرف کردن   ی راه برا  4
 در فروش   ی گذار   مت ی ق   به 

فروشنده از صحبت در رابطه با قیمت در    عنوان به چگونه بر ترس خود 
 فرایند فروش غلبه کنیم 

 مقدمه 

 . دینترس باش  د یکنیم یسع حتما   دیابودهفروش   کار در یادی اگر مدت ز

افراد دسته  آن  از  را    دی هست  یشما  درها  در    ، دیریگیمتماس    هاصد  ،دی کوبیمکه 
و در اتاق شلوغ و   دی کنیممکالمه    بهیغر  ینبا چند  رویدادهای مختلف مانند سمینارها

 .د یکن یم صحبت ،بدون عرق کردن  ارشد رانی مملو از مد

 نکند.   مت ی به ق  در رابطه  ی سؤاالت   دن ی شروع به پرس  ی که شخص   ی تا زمان  ولی فقط 

قلب هر    تواندیمکه    ی ز ی تنها چ در  را  در مورد    ،کند  جاد ی ا  ایفروشندهترس  صحبت 
 است.   متیق

است  فروشندگان  نیترباسابقه  یحت ق  ممکن  درباره  صحبت    احساس   مت یهنگام 
 . کنند اضطراب

گام    کی واقعا     نیاست. ا   یمهم و ضرور   اریبس  ،فروش  ندیفرا  در  متیق  درباره  گفتگو
  خواهند یم فقط  موارد آنها    یشما است. در برخ  یاحتمال  دارانیدر سفر خر  گرید  یعیطب

 !بدانند "چقدر؟"

 ی عصب  ،شود یمشروع    متیدر مورد ق  ، وقتی که بحثکردن صحبتهنگام    اگر فروشنده
ه(  قرار است چیزی به او انداخته شود )در زبان عامیان که "  کند یماحساس    یمشتر   ،شود

طرف   دو  هر  ناگهان  تغییرات    ناخودآگاه  صورتبه".  این  مشتری و    شوندیممتوجه 
به    احتمالی فروشنده  یز یچ  هرنسبت  و   دیگوب   بعدازاین  که  کرده  نگاه  با دیده شک 

 .بسیار محتاطانه عمل خواهد کرد 
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شما شروع به  . از طرف دیگر،  ردیگیماینجاست که مشتری بالقوه در حالت تدافعی قرار  
 جانب مشتری هستید؟ از    یقیاطالعات دق   در حال دریافت  ایکه آ  دی کنیمکردن  تعجب  

  واقعا  آنها    ا یسوق دهد که آ  از خود  سؤاالت  نیا  به سمت پرسیدنشما را    حالت  نیا
 دارند.   اریخدمات شما در اخت   خرید  یبرا   ایبودجه  ایرا دارند و آ  یر یگ  میتصم  تیصالح

 . دهدیمشما را آزار  یهر دو ذهن  سؤاالتی چنین

با قیمت باالتر از  از فروش    یو نگران  شمادر    دیاز شک و ترد  ایزنجیرهواکنش    کی  نیا
  سه یخود مقا  یکه چگونه با رقبا  دیفکر کن  ن ی. ممکن است به اکندیم  جادیا  حد معمول، 

ارزش   واقعا    شما  محصول  ایکه آ  رد یگیمدر ذهن شما شکل    سؤالاین    عا  یسر.  دیشویم
 . خریدن را دارد

سنگین به اعتماد به نفس شما وارد    ایضربه  تواندیمقرار گرفتن در چنین موقعیتی  
 کند. 

 د؟ یکن  ی ر ی جلوگ  ی گذار   متی ق  از  ترس   چ ی مارپ  ن ی ا   افتادن در دام   از  د یتوان ی م چگونه 

 ...  شودیممطرح از شما   سؤال کی ،قبل از پاسخ شما 

 ؟دارد کنندهتعیین نقشدرباره قیمت، مکالمه  در یچه کس

 ؟یاحتمال  مشتری  ایشما 

کنترل    از قبلشما    ،کند یمرا بازی    کنندهتعیینکه نقش    است  مشتری احتمالی  نیاگر ا
 .  ایددادهازدسترا  بر فرایند فروش خود

به مشتری از طریق   شما افزودن ارزش  فهی: وظ میکن   انی ب  نجا یدر ا  ما  یرا مستق   نیا  د ییایب
  ت یمکالمه فروش را هدا  هستید که  شما  این   اما  ،است  او و حل مشکل    محصول خود

 . دی کنیم

زمان    هستید که  شما  این  اما  ،ردیقرار گ  موردبحثاز موارد    یممکن است در برخ  مت یق
دانستن این موضوع هم به شما و هم به .  دیکنیم  قیمت را مشخص بحث در مورد  

 . دیکنیم   دورهر دو طرف    تیرا از موقع  یشما تنش و ناراحتو    کندیمکمک    تان مشتری
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احتی  فروش   را    نکهی بدون  مکالمه  هم،  کنترل  بدهید  سخت    یکاف  اندازهبهاز دست 
 . است

  کی  عنوانبهکه خود را    شودیم   رممکنیغ  با  یتقر  ،دیاگر کنترل مکالمه را از دست بده 
،   )ویزیتور(  محصول است  یهایژگیو   دهندهارائه  صرفا    که  ایفروشنده  یجابهمشاور  
 . دیقرار ده

 م ی غلبه کن   درباره قیمت   ان ی با مشتر   کردن صحبت از   ج ی ترس را   4چگونه بر  

 :   1ترس شماره  

 عنوان به  خواهمینممطرح کرد و من    توانینماست که    یحساس  اریموضوع بس  نیا
 شوم دهی" دمعمولی فروشندهیک  "

 ترس   کننده برطرف راه حل  

و    زیهمه چمورد    در  "شودیمارزش مطرح    ابیفقط در غ  متیق"  که  المثلضرب  نیا
 صادق است.  جاهمه

را با استفاده از    ارزش  نی. ادیاوریارزش را به ارمغان ب  برای مشتری  شماست که  فهیوظ
 . خودارائه خدمات    کل فرایند  دربلکه    ،یاز نظر مال  نه فقط.  دینشان ده  مدارک و برهان

بر اساسشما    محصول  ی اگر مشتر    مت یق  ،، خریداری کند کند یمتولید    ی کهارزش   را 
مشکل    کنندهحل  کیشما    ، دیداشته باش  ادی. به  شودیم  ربط بیتبدیل به یک موضوع  

 جار زن.  و   گرددورهنه فروشنده  ،د یو خالق ارزش هست

  ارائه   بودن با  شرو یکه چرا پ  دهدیم  حیتوض  نوی انار ی   ی آنتون   ،فروش  یو مرب  سندهینو
  ی گذار   متی مکالمات ق  شدن  ترروانباعث    تواندیم  ،شما  از جانب   ارزشمند  یها شنهادیپ

 :شود

 دی کن  جادی را ا  یتا ارزش کاف   ایدکردهخود را برجسته    ی زها یکه همه تما  دی"مطمئن شو
ب  واقعا  شما    ج ینتا  و   هاحلراه  ،شما باالتر باشد  متیاگر ق  یکه حت   ی برا   یشتر یبازده 
 کند."  جادی شما ا  یمشتر 
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ا   طورهمان  ،د یکنیم خود استفاده    )وجوه تمایز(  هایمتمایزکنندهاز    یوقت  نو یاناریکه 
 . دیکن یم زیخود متما یشما خود را از رقبا ،دهدیم حیتوض

  ، ی . تعهد به برتر کنند یم  ایجاد  تفاوت   و ناملموس  نامشهود  چیزهای  فروشندگان بزرگ با
و تجارت   یتعهد خدمت به مشتر   یبه معنا   انیفعاالنه از مشتر  تی بهبود مستمر و حما

 آنها است. 

مطلق رو   مسلمی  و   ارزش  که  ا  دی کن  دایپ   ،د یاآورده  مذاکره  ز یم  یرا  با    ن ی و 
در هنگام صحبت تا به شما در تحمل فشار    دیارتباط برقرار کن  یپول  ریغ  یهازکنندهیمتما
 کمک کنند.  ،متیق درباره

 :   2ترس شماره  

  دادن نشان  یبرا  یفرصت  ما  که  نیتماس قبل از ا  یدر ابتدا  ،متیدر مورد ق  ی اگر مشتر 
 چه؟   د؟بپرس ،می خود داشته باش پیشنهادی ارزش

 ترس   کننده برطرف راه حل  

  طرح   با  و آنها دارد    فردمنحصربه  یازهایبه ن  یبستگ  مت ی ق  نکهی با اشاره به ا  دیتوانیم
ممکن    هانهیهزکه چرا    دیده  ح ی . توضدیپاسخ ده   هابه آن  در مورد نیازهایشان  سؤال

حجم به  محصول  یهاپوشش  ،است   گر ید  یرهای متغ  ایمختلف    یهابسته  ،همراه 
 داشته باشد.  یبستگ  محصول،

به   دیارائه ده  قیدق  نرخ  کی  د ی بتوان  نکهی قبل از ا  ،دیی بگو  یشفاف به مشتر   صورتبه
مکالمه    کنترل  ،د یکنیمتان تعیین  خود  طی . بر اساس شرادیدار  ازین  یشتر ی اطالعات ب

آنچه آنها انجام    ،از کسب و کار آنها  یو درک بهتر   دیداشته باش  اریرا در اخت   یگذار   مت یق
انجام    ،دهندیم ا  دهند یمچگونه  انجام    ن یو چرا  را  کنید،دهند یمکار  پیدا    ک ی تا    ، 

 . دیارائه ده بتوانید یک نرخ یا قیمت مشخص

مکالمه فروش   آنها نحوه  تا   دهدیم اجازه    مشتریان شمابه    نرخ یا قیمت ارائه بالفاصله  
  د یاگر قصد دار  (.شود یم  ندیتنش ناخوشا  باعث ایجاد یک  نیکنند )و ا  کتهید   به شما  را

  در واقع  ، اعالم کنید  به مشتری   اید کرده برای خود مشخص    از قبل  قیمت را که  کیفقط  
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 که درحالی  . ایددادهقرار    "گرید  معمولی  فروشنده  ک یدر گروه "فقط    یاز نظر مشتر   خود را
به مشتری معرفی  متخصص و مشاور مورد اعتماد    کی   عنوانبهخود را    دیخواهیمشما  
 . کنید

 ل ی . دلدهمینم  ارائه  کورانهکور   قیمت را بدون اطالعات کافی و "من    دییبگو  دیتوانیم
و    دی باش د یخواهیمو کجا    دیکجا هست شما اکنون نمی بب د یاست که من با ن یامر ا نیا
 و بهتر   ترقیدق   قیمت،قبل از ارائه    توانمیمخواهد داد که چگونه    ی بهتر   دهیبه من ا  نیا

 به شما کمک کنم. 

در دست گرفتن  مناسب در زمان مناسب و    سؤاالت   دنی با پرس  دیزمان است که با  ایندر  
 . دیآغاز کن یاحتمال یارتباط خود را با مشتر  ،کنترل مکالمه  مجدد

 :   3ترس شماره  

  ایجاد آنها    در  ای  ترساندیمرا    مشتریان  ایآم،  یزود در گفتگو مطرح کن  یلیرا خ  متی قاگر  
 ؟بردیم فرو  یدفاع  به حالت  آنها را و  ت کردهمقاوم 

 ترس   کننده برطرف راه حل  

 : کندیمفروش شما حرکت   فیدر ق یمشتر  کی  رایاز دو جهت مهم است ز  متیق

بودن  فرایند  در طول .1 شرایط  واجد  بودجه    ای)آ  تعیین  کار   نیا  یبرا  کافیآنها 
 دارند؟(

محصوالت  نسبت به    متیو ق  اشما با رقب  سهی)نحوه مقا  فروش  نبست  نیدر ح .2
 ( مشابه

که    تا بفهمید  دیکن  نیی تع  درستیبهخود را    یاحتمال  یمشتر واجد شرایط بودن    ،ابتدا
  کند یمبه شما کمک    نی. ایا نه  دارند  یچرخه فروش فعل  الزم را برای ورود بهآنها بودجه  

 . تعیین نمایید  ،دی نسبت به بودجه آنها اضافه کن  دی توانیمرا که  مبلغیتا 

شد. اما    دیروبرو خواه  آنها  دیمقاومت خواهند کرد. با اعتراض شد   مشتریان احتمالی
بب  کی  عنوانبهرا    نیا روانشناسدی نیفرصت  دانش  از  کن  داریخر  ی.  از    دیاستفاده  و 
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استفاده   فروش  مکالمه  در  آنها  یهامقاومت  کردنیخنث  یبرا  ی شناخت  یها یر یسوگ
به    دیتوانیم.  نمایید را  ن  یبرا  ییهافرصتاعتراضات  بر    ی خاص مشتر   یازهایتمرکز 

 .د یکن لیتبد

انسان  یمرب  ،نگتونیفلکس  یبورل خر  ،یرفتار  ذهن  درک  مورد  است   داریدر    ، گفته 
 :د یفروش با  ندگانینما

مقاومت    مقابله با صحبت از    ی. وقتدی به "غلبه بر اعتراضات" مقاومت کن  لیدر برابر تما "
 . کند قیرا تصد آنهامقاومت  یکس  خواهندیماکثر مردم   ،دیآیم   انیبه م 

مشتری    مثال  ،  ." افتدیماتفاق    یلیخ  مرحله  این  درکه  اعتراض کند "   یاحتمال  ی اگر مشتر 
که به   ستیشما ن  فهیوظ  نیا  ،موضوع تمرکز کنم  نیا  یرو   توانمینم  یمن حت  :دیگویم

ده نشان  وظ  موضوع  آن   یرو  توانندیمچگونه    دیآنها  کنند.  که    فهیتمرکز  شماست 
مانع    کی   نیا  ایآ  دی نیو بب  دیربه آن احترام بگذا   ،افتادهآنها    یبرا   یچه اتفاق  دیبفهم

 نه.  ای" است قابل رفع"

درک   یبرا   واقعا  چگونه    دیریبگ  ادیکه    دیکار را انجام ده   نیا  دیتوانیم  یتنها در صورت
برای رد شدن از موانع ذهنی    ییهاحلراه  تالش کنید و    دیتوانیم  ،خود  داریذهن خر

 . " مشتری احتمالی پیدا کنید

را   مقابل  جایبهخود  ده  طرف  وضعیت  حالت  تا  دیقرار  را   یاحتمال  یمشتر   و  خود 
و به    دیبشنو  ندیگویمواقعا  آنچه را که آنها    ،د یآنها گوش ده. به  درک کنید  خوبیبه

 که   دی. مطمئن شود یتوجه کن  ،کنند یم  مطرحکه آنها    ی موانع احتمال  ایهرگونه مقاومت  
را  ی هاینگران به    ایدکرده  دییتأ   آنها  از مشتری  یهاپرسشو  به    دیادامه ده  خود  تا 

 . اصلی مشتری تمرکز کنیدبر مشکل  ما  ی. سپس مستقدیبرس یمشکل اصل

 :   4ترس شماره  

 باالست؟ یلیخ  شما  متیق  مشتری بگوید ایچه؟   د،از رقبا باش ترگران قیمت ما اگر

 ترس   کننده برطرف راه حل  
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، ساده  فروش  ت ی ر ی مدپرفروش "کتاب    سندهیفروش و نو  یمرب  ،نبرگیوا  کی من با ما
 ساده است: کی ما هی. توصامکرده" صحبت شده

 . چرا؟ یشغل  تیاست با امن   یمساو   نیا  رای ز  دیدار  یباالتر   متیکه ق   دی "سپاسگزار باش
فروش آن   یبرا  دیگر  د،یآشغال باش  یکاال  ترین  قیمت  کم  صاحب  خوب، چون اگر شما

 " د داشت؟ینخواه ازیبا حقوق باال ن یبه فروشندگان

به شما در مد  دهد یم  کیاستراتژ  ی هاهیتوصبه شما    نی او همچن   ن ی ا  مؤثر  تیریتا 
 کمک کند:  تیوضع

 بازار است."   متیو ق  باالتر  متی ق  نیتفاوت ب  هیتوج  ایحرفهفروشندگان    عنوانبه"کار ما  

  ی ز یبا چ  د ی گویم  نبرگ یوا  ،است  رقباشما باالتر از    متیق  دیگویم   مشتری احتمالیاگر  
 : دیپاسخ ده ریز مورد شبیه به

از    ی است که تعداد  ل یدل  نیبه همو    ما وجود دارد  قیمت باالی  ی برا  یمتعدد  لی" دال
در    یها شرکت)  شمامشابه  فعالیت  غ  شدهشناخته  یبرندها   ،محدوده  تصمره یو    م ی ( 

 که به ما اعتماد کنند. "  اندگرفته

. شما خود  دیرا دوباره به دست آور  یگذار   مت ی کنترل مکالمه ق  دی توانیم  ترتیباینبه
  شنهاد یو ارزش پ  دیخود را نشان ده   هایمتمایزکنندهکه    دیدهیمقرار    یتیرا در موقع
 . دی خود کن دگاهیدر د تجدیدنظررا مجبور به  یمشتر  دیتا بتوان بیان کنیدخود را 

 نتیجه گیری

 بگیرید   خود   کنترل   ی را در گذار   مت یو مکالمات ق   د یکن   ل ی را به اعتماد تبد   ها ترس   ن ی ا

اعتماد به    ،دی کنینم  یدور   متیق  صحبت در مورد  و از  دی کنیممکالمه را کنترل    یوقت
آنچه شما و شرکت شما   ریتحت تأثمشتری احتمالی  .  دیدهیمخود را نشان    شنهادیپ

برای آنها سود بیشتری    تانپیشنهادی  چگونه ارزش  اینکه  و   کندیم   زیمتما  رقبایتانرا از  
 ، ندارند  در اختیار  . اگر آنها هنوز بودجه الزم راردیگیمقرار    ریتحت تأث  ،آوردیمبه بار  
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عملکرد    نیکه بهتر  دی و بدان  دی خود پاک کن  فروش  از خط لوله  اسرنخ ر   این  دیتوانیم
 . ایدداده ها ارائهخود را به آن

به نحو   را  خود  یشنهادیاگر ارزش پ  ،بودجه الزم را به دست آورد  یکه مشتر   یهنگام
 . ردیگیم با آن تماس    مشتری  بود که   دیخواه  ایشماره  نیاول  ،باشیداعالم کرده    احسن

 منبع: 

pipedrive.com   
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