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 ست؟ ی عمر چ   مهی ب  ارائه   روش  نی بهتر 
 مقدمه 

است. صرف داشتن محصول مناسب و    در حال تغییر  سرعتبه  صنعت  کیعمر    مهیب
و روش   ست ین  یفروش کاف   آمیزموفقیتبستن    یمناسب برا  یمشتر   قراردادنهدف  

 . کندمیارائه بیمه عمر در این میان نقش بزرگی را بازی 

 ار ی را بس  مهیب  ندگانینما   کارساده را خودکار کرده و    یاز کارها   یار یبس  یاگرچه فناور 
 هایی چالشو    ها تفاوتهمچنان    بیمه عمر  کیاصول فروش کالس  اما   آسان کرده است،

 . کندیم  جادیرا ا

 ست؟ ی عمر چ   مه ی ب

 یمبلغ  گرمهی ب  گذار،مهی . در صورت فوت بگذاربیمهو    گربیمه  نیاست ب  یعمر قرارداد   مهیب
 شامل   اغلب  افراد  نی. اکندیپرداخت م  گذارمهی ب  شدهنییتع  نفعانیذ   ای  نفع یذرا به  

  یمتنوع دیگر   یهاپوشش  عالوهبهو البته    خانواده است  یاز اعضا  یکی  ایهمسر، فرزند  
 و از کار افتادگی، وام و ... عضونقصمانند: امراض خاص، حوادث، 

و از هر فروش    فروشندیمعمر را    یهانامه  مه ی هستند که ب  یندگانی نما  ،دو طرف  نیا  نیب
 . کنند یم افتیدر کارمزد دهندیم که انجام 

ب  فروش  هر طرح  مهم  به   مهی ب  کیگرفتن    یا یمزا  رسانیاطالععمر،    مهیبخش  نامه 
  مه ی ب  کی دیخر  برایبالقوه قبالً   ی مشتر   کی که    د یبالقوه است. هرگز تصور نکن  ی مشتر 

 است.  تصمیم نهایی خود را گرفته ،ی نامه زندگ

 عمر   مه ی فروش ب   ت اکن 

  دهد یمانجام    کاریچه  بیمه نامههر    نکهی، درک ایا نماینده بیمه   کارگزار  کی   عنوانبه
 توضیح دهید خود    انیعمر را به مشتر  مهیفروش ب   یاصل  تا کن  دیشما با.  ستین  یکاف 

 .رندیبگ  میآگاهانه تصم تا  دیو به آنها اجازه ده
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  ی عمر، برا  مهیاز ارائه فروش ب  یبخش   عنوانبهنامه    مهی هر ب  یایمزا آمیزموفقیتانتقال  
 مهم است.  اری فروش بس  کیبستن 

 ست؟ ی عمر چ  مه ی فروش ب  ت اکن   ن ی تر مهم 

 کند یم جادیا یمال تی امن زانیاز عز یا چند نفر کی  برای از فوتپس  .1
 سپاریخاکجنازه و   ع یی تش یهانهیهز نیتأم .2
 کند یمفراهم را  هایبده توانایی پرداخت  .3
 شودیم  جادیا   یارزش نقد تهیه بیمه نامه عمر و زندگی،با  .4
 د یکنیمفاده است آن صرفهبهمقرون اریبس  یهاپوششدر صورت لزوم از  .5
 دهد یمآرامش خاطر را ارائه   .6

خود را خواهند داشت.    فردمنحصربهفروش    تاکمختلف ن  یها نامهبیمه    ،یعیبه طور طب
 نامه آگاه باشند.   مهیهر ب  فیعمر از نکات ظر  مهیقبل از اقدام به فروش ب  دیبا  ندگانینما

 عمر   مه ی فروش ب  یا پرزنت   نکات ارائه 

 ؟دی کنیم طراحیعمر را  مهی فروش ب  ارائه نیچگونه بهتر 

  وجود ندارد که  یعمر واحد  مهی ارائه ب  پتی اسکر  چیوجود ندارد و ه  جادویی  زیچچیه
متفاوت خواهد    یهر مشتر   یازها ی. نببندیدرا    بیمه عمر  هر بار فروش  با استفاده از آن 

 عمر گنجانده شود. مهی در هر ارائه ب دی با ی، اصول خاصحالبااینبود. 

 : شده است   ذکر عمر   مهی ب  موفق   ارائه  برای   دهی چند نکته و ا   نجا ی در ا 

 د ی هدف خود را بشناس  ی مشتر 

  و نمایندگان فروش بیمه   . کارگزارانکند ینمدر عصر مدرن کار    گرید  یتماس سرد معمول
را    دیبا ا  آلدهی ا  انیمشتر  جایبهخود  بدان معناست که آنها چه    نیخود قرار دهند. 

 .مورد تحقیق قرار دهند   را  خواهندیمرا    یز یدارند و چه چ   ییازهایهستند، چه ن  یکسان
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عوامل   نیهمچن از  که  است  مشتر  یمهم  خر  انیکه  از  را    عمر   نامه  مهیب  کی  دیشما 
آنها  ییهاینگران  ای  داردبازمی است  ممکن  آن  را  که  خرید  تردید  در  آگاه    ،کند  دچار 

 . دی باش

عمر    مهیارائه ب  هرگونه،  خواهدیم نامه    مهیب   کیاز    مشتری  خود و آنچه  یبا درک مشتر 
 را   دارند  ازین  به آن  واقعاً   کرد تا آنچه را که  سازیبهینه  یهر مشتر   بهباتوجه  توانیمرا  

 د. یبه آنها ارائه ده

  سازی   یشخص  ،فروش  از  ایزمینهدر هر    تی موفق  دیعمر باشد و چه نباشد، کل  مهی چه ب
  دیده و  و   است  فردمنحصربهاحساس کند    یکه هر مشتر   دیکن  ی کردن آن است. کار 

رو   طوراینو هرگز    شودیم  ده یشن از  به کلمه    ک ی   یبه نظر نرسد که حرف شما کلمه 
 .شودیمخوانده  نامهفیلم

 د یکن   ل ی انتقاد را به فرصت تبد 

. اگر  دهندیمروحیه خود را از دست    ،مات ی اغلب در مواجهه با نامال  کارتازه  نمایندگان
و    افسردهدارند    لیتما   ،تر تجربهکم  ندگان ی را مطرح کند، نما  یاعتراض  ای  ینگران  ی مشتر 

 است.  رفتهازدستقبول کنند که فروش  و شوند  میتسل

شما مخالفت   هایشنهاد یکه با پ  ی. مشتر دی کن  لیتبد  رییتغ  یبرا   یانتقاد را به فرصت
فرصتکند یم فراهم    یر یادگی   برای  یات یحی  ،  آنها  کند یمرا  اعتراض    نش ی ب  تواندیم. 

ن  یارزشمند مورد  موانع  یازهایدر  و  خر  یآنها  از  را  آنها  عمر   مهیب  کی  دیکه    نامه 
احتمال وجود    نی، اکند یمرا تجربه    هاینگران  نیا  یمشتر   نیارائه دهد. اگر ا  ،دارد بازمی

 را داشته باشند.  هاینگران نیهم  زیشما ن  انیمشتر ری دارد که سا

 د یخود استفاده کن  ارائه   در برنامه   و ابزارهای بصری   ر ی از تصاو 

  شتر ی انسان، ما ب  عنوانبهباشد.    ی عمر   مهیفروش ب  ارائهدر هسته هر    دی با  بودن  یبصر 
 است.  ترسادههضم آنها    رایز  ،میده یمپاسخ    ،اطالعات  یبصر   یها ییبازنماو    ریبه تصاو 

ارائه شوند. علم از   ی صورت بصر از اعداد و آمار، به یفهرست  یجابه  شهیهم د یها باداده
انسان    رای ز  کندیم  ی بانیپشت  کرد یرو   نیا مغز  که  است  داده  نشان    60000مطالعات 
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و    هاچارت. از نمودارها،  کند یمپردازش    ینوشتار   ای  ی از کالم گفتار   ترع یسررا    تصاویر
  ان یو مشتر  د ینامه عمر استفاده کن  مهی ب  یایبا مزا   برقرار کردن  رتباطا   یبرا   هاکی نفوگرافیا

  ، داریدنگهرا ساده    زیاست که همه چ  نیخواهند داد. هدف ا  مناسبی  شما مطمئنًا پاسخ
 . دهدیم انجام برایتان کار را  ن یعمر شما ا مهی در ارائه ب ریو گنجاندن تصاو 

 د یکن   تالش مشکل    ک ی  کردن   حل  ی برا 

 ؟راه حل ای دیفروش یممحصول  کی شما  ایآ

  ی مشکل مشتر   حل  ی برا  یراه حل  عنوانبه  ها نامهمهیبعمر، به    مهی ب  ارائه   روش  نیبهتر
  ار یلنز، بس  ن یا  از پشت ارائه    فرایند . با مشاهده  مه ی محصول ب  کی تا    کندیم شما نگاه  

 شما مطابقت دارد.  یخاص مشتر  یازها یبا ن هاپوششکه کدام  شودیم  ترواضح

کن تالش  خود،  ارائه  طول  مزا  دیدر  حل  عنوان بهرا    پوششهر    یا یتا    رفع  یبرا  یراه 
 پوشش که چگونه آن    دی. نشان دهدیخود برجسته کن  یمشتر   فردمنحصربه  یهاینگران

 . کند یمرا حل  شما   یمشکالت مشتر   ،به طور خاص

متقاعد    ی برا  نمایندگانعمر وجود دارد که ممکن است    مهیب   ارائه   از  دو نمونه  نجایدر ا 
 استفاده کنند:  از آنها  نامه   مهیب  ک ی   د یخر   ی برا  یکردن مشتر 

خود فراهم   انیمشتر   یسال است که آرامش خاطر را برا  125ما    مهیب  گینمایند" .1
 . ."کند یم

 ی کل زندگ  برای  ی رانیپرداخت تضم  کیخانواده شما    ،بیمه نامه  کی  خرید"با   .2
 ." کندیم  افتیدر

  ، قدرت   جاد ی دهنده با اارائه  کیدر مورد    ی مشتر   دیبه کاهش ترد  تواندیمثال اول م 
 ی مدت طوالن   یکه برا  ییوکارهاکسب  یکمک کند. مردم برا   او شرکت    راثی م   رامونیپ

در خدمت به مردم    یاتجربه و تخصص گسترده  رایاند ارزش قائل هستند، زوجود داشته
 دارند.   رنق  کیاز  شیمورد( ب نی )در ا یبرا
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که چرا در   کندیم  یادآور ی  یندارد، و به مشتر   شرکت بیمهبه    ایاشاره  چیمثال دوم ه
  ن یخانواده خود را تضم  یمال  تی تا امن  کند  افتیدر  ینامه زندگ   مهیب   کی  باید  وهله اول

 کند. 

 د یکن   اشاره رقبا را  به  

 ی ها تیساکه وب  ییای. در دنرند یگیم  دیبه خر  میتصم  سهیمقا  قیمردم اغلب از طر
 .  کنند یم  یینها ترتیباینبهخود را  دیهستند، اکثر مردم خر جی را اریرقبا بس سهیمقا

 ف ی . آنها و خدمات آنها را توص دینترس  بایتانرق  اشاره کردن بههرگز از    لیدل  نیبه هم
 .  دی ارائه ده نسبت به آنها یراه حل بهتر  دیتوانیمکه چگونه  دیسپس نشان ده د،یکن

 :  ای حرفه نکته 

  د،یخود ارائه ده  ینسبت به رقبا   یبهتر   حلراه  دیتوانیمچگونه    نکهیا  حیهنگام توض
بگ   ینقاط درد خاص مشتر  نظر  در  را  ادیریخود  به    کندیمثابت    نی.   ی هاینگرانکه 

 . ایدگرفتهو آنها را در نظر  ایددادهخود گوش  یمشتر 

 دی ثبات برند را حفظ کن 

برندساز کسب درباره  اغلب  م  یوکارها  ا  کنندیصحبت  معن   نکه یبدون  را    یواقعًا  آن 
 است.  ای حرفه سایتوب کی و  ایحرفه یلوگو کیفراتر از   اریبس  یبفهمند. برندساز 

از نظر بصر   یرو   دیبا  ندگانینما شامل    تواندیم  ،یحفظ ثبات در برند خود کار کنند. 
،  حال بااینرنگ خاص باشد.    تم  کیبه ظرافت    یز یچ  تواندیم  ا یشرکت باشد،    یلوگو

صدا  ،یبرندساز   یهاجنبه  نیترمهماز    یکی شما    کی  یحفظ  برند  اگر  است.  برند 
و    یآموزش  شتری. اگر بدیدر ارائه خود حفظ کن  او دوستانه است، آن صدا ر  قلبخوش

 . دیارتباط برقرار کن طریق این ازاست، در عوض  یجد

 توضیح در مورد صدای برند: 

از خود    ی که با مشتریان دارداست که برند شما در تمام ارتباطات   ی تیبرند شخص  یصدا
هر شرکت با    هی ارتباط اول  برقراری  یبرا   یا لهیبرند، وس  ی صدادر واقع،    .دهدیمنشان  
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در  از شما  بالقوه  انیاست که مشتر  یدگاهی د  نظر و  با آنها و  ارتباط یچگونگ  ،انیمشتر
 . کنندیمذهن خود حک 

است    یاشتباهات   نی تربزرگ از    ی کی  نیو ا  کند یم  جیرا گ  انیمشتر  ،ناسازگار  ینام تجار 
  د ی داشته باش   خاطربه.  شوندیمعمر مرتکب    مهی نحوه ارائه ب  نییهنگام تع  ندگانیکه نما

  ر ییبا تغ  نی اند، بنابرابرندتان انتخاب کرده  یاحتماالً شما را بر اساس صدا   انیکه مشتر
 . دی آن، آنها را از خود دور نکن

 د ی کن  یر ی گی پ  را   تان مشتری بیمه عمر،  بعد از هر ارائه 

دوست دارند قبل از انتخاب    انی از مشتر  یار یبزرگ است. بس  میتصم  کیعمر    مهیب  دیخر
  ها شرکت  ریآنها مناسب است، درباره آن صحبت کرده و محصوالت سا  یکه برا  یمحصول

 کنند.  سهیمقا  باهمرا 

.  د ینشو  میهرگز تسل  ،شودینمکه فروش بالفاصله پس از ارائه محقق    لیدل  نیفقط به ا
 . داریدنگهرا باز  یخطوط ارتباط  نیو ا دی کن یر یگیپ

که    دی، نشان دهبیمه عمر  ساعت پس از ارائه  72در عرض    پیگیری  تماس  یبا برقرار 
مختصر    ل یم یا  کی  ا ی   دیبگذار  ام یپ  کی  سادگیبهدارد.    تی چقدر اهم  برایتان  ،ی مشتر 

کن  اضاف   یکه حاو   د یارسال  د  یبرا  یشنهادیپ   ای   یاطالعات  به هر سؤال    ی گر یپاسخ 
 باشد. 

 عمر   مه یفروش ب   از نحوه ارائه  ای نمونه 

  گران ید ی برا  یز یکه در گذشته چه چ دیکن  یعمر، بررس مهیارائه ب   پتیاسکر ه یهنگام ته
نگاه  دیمف است.  نمونه  یبوده  ب  قبلی  یهاارائه  یهابه  م  مهیفروش    تواند یعمر 

 شما را متحول کند.  یباشد و چهره کارگزار  باکیفیتطرح  کی  بخشالهام

 ارائه بیمه عمر  ی ها گام 

 د ی با قالب شروع کن   -مرحله اول  
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  عمر وجود ندارد و فقط   مهیارائه ب   برای  ایشدهتضمینواحد و    پتیاسکر  چیکه ه   د یبدان
با    دیعمر با  مهیفروش ب  ارائهوجود دارد. هر    کلی برای انجام این کار  اصول  یک سری

 است.   کسانی یسازگار شود، اما ساختار کل یمشتر 

 .د ی است که با قالب شروع کن نیقدم ا  نیاول

  ی راه برا   نیترسادهموافقت کند.    متیق  Xپرداخت  با    یاست که مشتر   نیهدف شما ا 
اول تماس    هیثان  20حداقل سه بار در    دیاست که آنها را مجبور کن   نیشروع صحبت ا

 .شودیمعمر  مهیب  ارائه لی تماس آنها در اوا یمانع از قطع فور  نی. اندی"بله" بگو

 مانند:   ند،ی "بله" بگو   د یتا آنها را وادار کن   دی ساده بپرس   سؤال چند  

 است؟ حیتولد شما صح خیتار نیا ایآ ▪
 ه ... م یدر حال حاضر ب ایآ ▪
 شماست؟   هینقل لهیشماره ثبت وس  نیا ایآ ▪

  ن یا  یاما نکته اصل  د،یدانیها را مو از قبل پاسخ  دیاطالعات را دار  نیاحتماالً شما قبالً ا
 شود.فرایند فروش بیمه عمر    ریدرگ   هاکردن  دییتأ  این  تا با  دیرا وادار کن  یاست که مشتر 

صحبت در مورد    یبرا  قهیچند دق  ایجمله "آ  نیکه شروع تماس با ا  دیداشته باش  خاطربه
را    پاسخ  " ممکن استد؟یعمر فرصت دار  مهیب اما  در پی داشته باشد"بله"    ندرت به، 
 . رد یگیوقت شما را با طرف مقابل م هیاز ده ثان شیب

 د یکن   جاد ی ا  و پیشنهادها   ها گزاره ارزش را در    -مرحله دوم  

اجتناب    مهی ب  یاصطالحات تخصص  کارگیریبهاز    یا پیشنهاد   ارزش در گزاره  جادی هنگام ا
آنها قبالً  اد یز احتمالبه. د یتمرکز کن ایبیمهنقاط درد مشترک  ی. در مرحله دوم رودیکن
  کردن برطرف  آنها از  یدی و ناام  اند کردهخود تجربه    یفعل  نماینده بیمهمشکالت را با    نیا
 .بماند در  الیشما  یکه پا شودیم نقاط درد باعث  نیا

ا  ییهاداستان مورد  خر  یفعل   انیمشتر  نکهیدر  از  چگونه  طر  مهیب  دیشما  از   ق یعمر 
  ت ی موفق   یها داستانو    یشخص  اتی. حکاد یی، بگواندبردهشما سود    نمایندگی یا شرکت
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که  یز یچ فروش    باعث  هستند  احتمال  از    ایمجموعه  ارائه  صرفاً   .شوندیمافزایش 
  ی ت یجذاب  ماش   یمشتر   ی و برا  کند یم انیرا ب   یکم  اریبس   زی ، چکنندهکسلو ارقام   قیحقا

 ندارد. 

 قیمت  کردن مطرح یا    نه یشدن به هز   ک ینزد   - مرحله سوم 

ا  پس درگ  ی مشتر   نکهیاز  هز  ریبالقوه  به موضوع  داد،  نشان  و عالقه    ک ی نزد   نهیشد 
را نقطه    نه یو هرگز هز  دی کن  یآماده شده خوددار   شی از پ   مت یق  هرگونه  ارائه  . از دیشو
  جاد یا  را  یکه ارزش   یتا زمان   دیرا فاش نکن  مت ی. هرگز قدیفروش قرار نده  فرایند  یاصل

 . گره نزده باشید  خودخدمات  به یطورجدبه آن ارزش راد و ی نکرده باش

 شده است:   ذکر عمر    مه یب   متیاز نحوه ارائه ق  ی مثال   نجا ی در ا 

 ف یکردن تخف  اعمالقبل از    نیدالر است، اما ا   Xنامه عمر    مهینوع ب  نیا  یفعل  متی"ق
  مت یق  د،یندار  یقبل  نامناسب  طیشرا  چیو ه  دیهست  Xسن    ریشما ز  کهازآنجاییاست.  

 " است. یافتهکاهشدالر  Yدالر به  Xاز 

ا  یحت باعث مبسته نشودمعامله    نی اگر  که چ  یمشتر   شودی،  کند  را   یخاص  ز یباور 
 . کندیم  افتیدر

 د یدرخواست فروش کن - مرحله چهارم 

اکنون همه چ  یمشتر  با  ییزهایبالقوه شما  نامه عمردر مورد    دی را که    مت یو ق  بیمه 
از فروش    ندگانیاز نما  یار یاست که بس  یی جا  نجا ی، ا حال باایندارد.    اریبداند در اخت

 . کنند یم   یخوددار 

کن فروش  چ   دی درخواست  بعد  ادیی نگو  یز یو  است   کنندهناراحتسکوت    ن ی.  ممکن 
 . دهدیمتحت فشار قرار  ،ی ر یگ  میتصم یرا برا  یباشد، اما مشتر   ندیناخوشا

برا  ی ندگانینما خود  تالش  به  ادامه    یکه  به  دهندیمفروش  یک،  ظاهر   شکل  زورگو 
هرگز به آنها    یرا مطرح کنند که مشتر   یشتر یممکن است مسائل ب  یو حت  شوندیم

دور    از خود  را کامالً   مشتری  ای  اندازندیم  ریفروش را به تأخ   نیفکر نکرده است، بنابرا 
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  ، کند یمپیدا  به تماس    دادنانی پا  یبرا  یشتر ی ب  یهابهانهو    هافرصت  ی. مشتر کنندیم
 "درباره آن فکر کند".  خواهدیم رایز

زمان ممکن و    نیترع یسردر    دیداشته باشد که با   یگر ی ممکن است سؤاالت د  ی مشتر 
شک   تواندیمکه    ستین  یدیاطالعات جد  ارائهبه    یاز یاما ن  د،یواضح به آنها پاسخ ده

است، اطالعات پرداخت    دهیکار رس  ینجای که تا ا  ایمشتریکند. اغلب اوقات،    جادیا
 . دی را آغاز کن بستن فروش ندیفرا  دیتوانیم و شما  دهدیمشما قرار  اریختخود را در ا 
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