
 شیافزا یبرا یعصب یابیچگونه از بازار
 دیعمر استفاده کن مهیفروش ب
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افزایش فروش بیمه    ی برا   ی عصب   ی اب ی چگونه از بازار 
 د ی استفاده کن عمر  

 چیست؟  ی عصب   ی ابی بازار 

صحبت    درباره محصول و خدمات خود  آن  قیاست که از طر  یندیفرا  یعصب  یابیبازار
که آنها    دیفروش یم  ایگونهبهبالقوه خود    انیبه مشتر  ما  ی و مستق  د یکنیم  غیتبل   ،دی کنیم

 واقعا  درک کنند. 

 ژه یفروش و   یاست که برا   یابیاز بازار  یسبک  نگی، نورومارکتترقیدقو    تریجزئدر تعریفی  
و    کندیم نحوه عملکرد مغز را مطالعه    از بازاریابی  نوع  نیشده است. ا  یبه مغز طراح

مغز را هدف قرار   یر یگ  میکه منطقه تصم  کند یم  جادیرا ا  ایویژهشده    یطراح  یها امیپ
 . دهدیم

  ی ها کی تکن، استفاده از کارکهنه ک ی ا ی دیهست  کارتازهشما در فروش  نکهیاز ا نظرصرف 
 . دی کن شرفتیخود پ و فروش  به شما کمک کند تا در رقابت تواندیم یعصب یابیبازار

بالقوه شما چه    انیمشتر   کهایناست، اما با درک    یابی بازار  نوع از  کی  یعصب  یابیبازار
گام فراتر   ک یرا    بازاریابی عصبی  د،یشو  کی به آنها نزد  د یتوانیمچگونه    و  هستند   یکسان

 . دیبریم

 : گوید می   Eminent SEO تیم  

که    نیا  یعصب  یابیبازار  تیمز  ن یتربزرگ "  از    ماندهباقی  یهاشکاف  تواندیماست 
 را پر کند."  یسنت یابیبازار یهاروش

بازار  یوقت از  م   یعصب  یابیصحبت  از   یکی  SalesBrain  سایت  ، دی آیم  انیبه 
 بازاریابی عصبی از نکات برتر    یوبالگ برخ  نیاست. ا  نهیزم  نیکارشناسان برجسته در ا

آنها را در   دیتوانیمچگونه    مهی ب  ندهینما  ک ی  عنوانبهشما    نکهیو ا   دهدیمرا پوشش  
 . د ی داشته باش  یشتر یفروش ب   تی تا در نها  دی خود اعمال کن  بیمه عمر   یفعل  فرایند فروش
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  ک ی به هر    شتری ب  ،مقاله  نی. ما در ادی را تماشا کن  ریز  یدئوی و کوتاه،    یبررس  یک  عنوانبه
 پرداخت.  میخواه هابخش نیاز ا

 ویدئو 

 مغز  تفکیک 

 چپ و راست.  مکرهی: نکنندیمکار  باهمشده است که  لیتشک کره مهی مغز از دو ن

 عکس

مرکز   ، راست  مکره یاست. ن  ات یاضیمانند زبان، منطق و ر  ی تفکر خط  مرکز  ،چپ  مکرهین
 است.  یا شهود و الهام تی خالق ،ی قیمانند هنر، موس یافکار مفهوم 

 مه یدونبه    پل  نی. اای پینه جسم  است به نام    یدو، پل  نیا  قراردادندر کنار هم  ول  ئمس
 ای پینهارتباط برقرار کرده و کار کنند. جسم    باهم  درستیبهتا    دهدیممغز شما اجازه  

 است. یواحد ضرور  کی  عنوانبهعملکرد بدن شما  یبرا

 مغز  ز ی قسمت متما   3

  گر یکدیو بر    کنندیمارتباط برقرار    گری کدیکه با    شودیم   میتقس  زی بخش متما  3مغز به  
تا   کندیم کار  گرانیخود را دارند که در کنار د  یعملکرد تخصص هرکدام. گذارندیم ریتأث

 م یو تصم  دی ، فکر کنمناسبی داشته باشید   به طور روزمره عملکرد   کهبه شما کمک کند  
 . دیریبگ

 از:   اندعبارت قسمت    3این  

   د یمغز جد   -  1

 . کند یمرا پردازش    یمنطق یهاداده و  تفکر مغز است بخش مربوط به نیا

   ی ان یمغز م  -   2

. با احساسات سروکار دارد و پردازش  کندیم  را کنترل   از مغز است که احساس  یبخش  نیا
 شماست.  یاحساسات درون ، کنترلآن یتو مسئول  کندیم

۲

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 (  ه )مغز خزند   قدیم مغز   -   3

( را د یو جد  انهی)م گریدو بخش د یورود   قدیم، مغزمغز است.  کننده نییتع بخش   نیا
 .رد یگیم میتصم  تیاست که در نها بخش نی اما ا  ،ردیگیمدر نظر 

قسمت مغز است.   نی تریمیقد  خزنده،مغز    د،ی حدس بزن  دیتوانیم که احتماال     طورهمان
 سال است که وجود دارد.   45000 با  یتقر

 : د یر ی را در نظر بگ  ر ی موضوع، موارد ز  ن ی ا   درک بهتر در   ی برا 

 سال است که وجود داشته است 40000حدود  یگفتار   زبان ▪
 سال است که وجود داشته است 10000حدود  یزبان نوشتار  ▪

سن مغز   نیب  کهازآنجاییاست که    نیمهم است ا  یزمان  یهاانسیوار  نیآنچه در مورد ا
  ی درک کلمه نوشتار   یبرا   قدیموجود دارد، مغز    ی ادیاختالف ز  یو سن زبان نوشتار قدیم  

موضوع  به    دنیرس  یبرا   ی، فقط وقت کاف یاز نظر تکامل   یعنی،  .کندیم  تقال و نوعی مبارزه
 را نداشته است.  )یادگیری زبان نوشتاری(

 ن یتریمیقد   کهازآنجاییاست.    اصلی  رندهیگ   میتصم  قدیمکه در باال گفتم، مغز    طورهمان
  ن یی تع   در واقع،  است.  دادهجایدر خود    زیما را ن  زیغراکارها و    نیترییبخش است، ابتدا

کدام    کندیم جد  یحس   یهایورود که  مغز  تصم  رودیم  دیبه  چه    رفته یپذ  یماتیو 
 . شودیم

ارتباط برقرار   قدیمچگونه با مغز    دی مهم است که بدان  ار یبس  ها،یژگ یو   نیتمام ا  بهباتوجه
شانس    د یکن زندگیتا  و  عمر  بیمه  جمله  از  محصولی  نوع  هر  بهبود    فروش  را  خود 

 . دی ببخش

 قدیم مغز    ک یتحر   ی راه برا  6

را شناسا   6  قدیم مغز   با مغز قد   گذارد ی م  ر ی تأث   بر فروش   که   کند ی م  یی محرک    ی م یو 
 ارتباط دارد: 

 یخود محور  .1
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 تضاد .2
 ملموس یورود  .3
 ان یو پا  آغاز .4
 یبصر  کیتحر .5
 جان یه .6

  نه یآن را در زم  دیتوانیمچگونه    نکهیو در مورد ا  میکن  و تحلیل  هی را تجز  کی هر    دییایب
 . میبحث کن ،به کار بگیرید زندگیعمر و   مهیب  ندهینما عنوانبهفروش خود 

 ی خود محور   -  1

، از  حالباایناست.    قرارگرفتنهجمه    ایبا مورد انتقاد    در ارتباطاصطالح "خود محور"  
بودن یا موجود    نیتفاوت ب  ی به معنا  تواندیمخود محور بودن    ز،یو غرا   هاگونه  ینظر بقا 
 نیتریمیقد   خزنده،مغز    د،ی داشته باش  ادیباشد. به    بودن  موجود  ریغ   نبودن یا  و   بودن

غرا و  است  مغز  طب   زیقسمت  در خود    عتیو  را  ما  ا  دادهجایخزنده  دلیل   نیاست. 
 .است  یطقمن ،  ذاتا  خود محور باشد  کهاینبرای  تنهاییبه

  ی مات یتصم  اتفاقبهبیقرتیاکثرنسبتا  خود محور هستند.    یعموما  موجودات  هاانسان
خودمحور   ت یدر ذهن خودمان است. ماه   میدهیمکه انجام    ییو کارها  میریگ یمکه  

  شرفت یپ   یدر زنده ماندن، بلکه برا  تنهانه  مانتواناییو    پذیریانعطافبا    ما  یما مستق
 در ارتباط است. 

 :  د یاستفاده کن   در فروش بیمه عمر   از آن  د یتوان ی چگونه م 

. در واقع،  دیامتمرکز کرده  مشتریان  "من خودمحور "  یکه مکالمه را رو   دیمطمئن شو 
بادرصد    100 ا   .متمرکز شود  اساسنیبرا  دی مکالمه    د ی با  شدتبهکه شما    یمعن  نیبه 

طرح چه   نیبشنوند که ا  دی . مخاطبان شما باصحبت کنید"  (  ی)من مشتر   "مندرباره  
 آنها انجام دهد.  یبرا تواندیم یکار 

 مثال:    ک ی
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  د یدار که در حال حاضر    یکه نرخ  دی اشاره کرد اما    د، یداشته باش  را  پوشش  این  دیبا  شما"
را اما با نرخ کمتر   یپوشش مشابه  تواندیم وجود دارد که    یطرح  نجای. در اکند ینمکار  
ا  دی خواه ی م  ا ی ارائه دهد. آ  شمابه     شتر یب  دهدیارائه م  شما طرح به    نیدرباره آنچه 
 "؟دی بدان

 تضاد   –  2

تفاوت    ایآن عدم شباهت    وسیلهبهاست که    ای مقایسه  یا تضاد  کنتراست  ف،ی طبق تعر
و    اه یس  یهارنگ  تواندیمآسان    واقعا  مثال    کی.  شودیممشخص  نشان    از طریق آن 

 هستند.  گریکدی  در کنتراست باکامال    رایز دارند،تضاد کامل    باهم باشد. آنها دیسف

 یعیسر  مات ی تا تصم  دهد یماجازه    قدیمبه مغز    یا تضاد  کنتراست   یا ابزار  استفاده از زبان
مغز    ،تضاد  وجود  . بدونسازدینمو آن را درگیر خود   کندینم  ین یکه بر ذهن سنگ  ردیبگ

 . ردیگینم ی میتصم چی بدتر از آن، ه ای  اندازدیم ریرا به تأخ یر یگ می تصم قدیم

 :  د یعمر استفاده کن   مه یفروش ب در    از آن د یتوان ی م چگونه 

  ، است   محصول  هنگامی که صاحب  مشتری  ی از زندگ  یر یو تصو  دی استفاده کن  لفاظیاز  
از  دیکن  میترس  برایش  را  محصولبدون آن    نحوه زندگی مشتری  چگونگی  در مقابل  .

 . دیاستفاده کن  عیو آهسته/سر  منیا/آمیز مخاطرهمانند قبل/بعد، با/بدون،   یکلمات

به مغز  ی را نشان ده  ها تفاوتتا    کنندیمکمک    نهایا و    تهیه   در مورد ضرورت  قدیمد 
 د. ی ده حیبهتر توض  رد،یصورت گ یر یی تغ دیچرا با نکهی خدمات شما و ا  ایمحصول 

 اخطار:  

  صادق   عدمو    یز یاز حد چ  شی قول دادن ب  یآسان برا  یاستفاده از کلمات متضاد راه
هم    دییگویمآنچه    دی است. مطمئن شو  خریدارانو    یاحتمال   انیبودن نسبت به مشتر 

 و هم درست.  است یشدن

 ملموس   ی ورود   -   3
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یا    صحنه   ک یآشنا در    یک  که ما به دنبال ردیگیمقرار    موردتوجه یملموس زمان یورود 
 . میهست غریبه  فضای

این حالت،   بهتر  ابرای درک  کن  نی به  وقت  دی فکر  در م  کی  ی که  را    ان یچهره دوستانه 
  دا یپ  یاضیپازل ر  ایمسئله    کیرا در    ییالگو  دی کنیم  ی سع  ای   دیکنیمجستجو    تیجمع
  ملموس   ای   تشخیصقابل  یز یچ  خواهدیممغز ماست که    نی. ا، چه حالی دارید د یکن
 کند که بتواند با آن ارتباط برقرار کند.  دایپ

 :  د یعمر استفاده کن   مه یاز آن در فروش ب  د یتوان ی م چگونه 

  X  به سود  یاستفاده آسان، دسترس  ،ترنییپا قیمت    مانند پول کمتر،  یاز عبارات کاربرد
  انداز طنین  قدیممغز    دردارند و    ی ادیقدرت ز  ،عبارات کوتاه  نی. ادی استفاده کن  درصدی

 . شوندیم

  تواند ینم  او   تا بفهمد.  کندیمکمک    قدیمبه مغز    یف یاستفاده از زبان قاطعانه و توص
 تواند ینم  و   دارد   از ین  دیسف  ای  اهیبه س  مغز قدیم  را پردازش کند.   پذیرانعطافحل    راه  کی

 را درک کند.  یخاکستر  چیزهای

  ی م یقد  با بخش   ارتباطات  یبرا  تردرکقابلتر و  و زبان ساده  هادهای  م،یمفاه  ن،یبنابرا
 تر هستند. مغز مناسب

 ان یآغاز و پا   -  4

  د ی خواندرا    یز یچ  کلمهبهکلمه  واقعا    ای  دیگوش داد  کاملآهنگ را    کی که    یبار   نیآخر
 بود؟ یک

 ؟دیخوانیمرا  مقاله  نیکلمات ا  تکتک یشما حت  ایآ

جستجو    ی اتیاطالعات ح  آوریجمع   یاست که محتوا را برا   ییاسکنرهاجامعه ما مملو از  
به همکنندیم اول  زنندیم  ادیفر  شهیهم  انیاست که مجر  لیدل  نی.   نیآخر  ا ی  نیکه 

  ک ی   یکه مخاطبانشان در ابتدا و انتها  دانندیم  رایز  روند،یم  روی صحنه  باشند که  ینفر 
 ...  کنند یمآنها توجه ارائه  ، بیشتر بهیروز طوالن
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ا کن  یها ارائهکردن    تریقو  ی برا  موضوع  نیاز  استفاده  استفاده  .د یخود  شروع   با   از 
و    قطعات  قراردادن. از  د یکن  جادی ا  جانیانتظار و ه  ،یقو  لیقابل تحو  پایان  قدرتمند و 
 .د ی کن یخوددار  ارائه مهم در وسط  موضوعات

 :  د یعمر استفاده کن   مه یاز آن در فروش ب  د یتوان ی م چگونه 

و    دیکن   شروعو چراها(    زها یخود را با تمام اطالعات مهم )چه چ  ارائه یا پرزنت  یابتدا
 . دیده  انی( پای )چگونه و چه زمان ازهاین نیرفع ا یبرا یآن را با راه حل

 ی بصر   ک ی تحر   -  5

را دارد  انعکس ارزش هزار  کی   ندیگویم   بسیاری برا  کلمه  قطعا     نیا  ، قدیممغز    ی و 
  ر یتفس  ایرا درک    شدهنوشتهکلمه    تواندینم  قدیم مغز    د،یداشته باش  اد یدرست است. به  

 دارد.  ازیکمک به درک آن ن یبرا   یر یبه تصاو   و  کند

 یماتیتصم  میتوانیم   سختیبهمهم است. ما    اریما بس  یو بقا   یزندگ  یبرا  یبصر   ریتفس
عبور    ایجادهاز  برای مثال وقتی  .  نباشند  ی بصر   یهایورودبر اساس    شتریکه ب   میریبگ
  ی صدا   زیاد به  ای  دیده ینمگوش    هانیماشبه    دیگر  که روشن است،  دیدیاگر د  ،دی کنیم

 . دی کنینم آنها توجه

 :  د یعمر استفاده کن   مه یاز آن در فروش ب  د یتوان ی م چگونه 

را بهتر    دگاهیتا د   دیاستفاده کن  تصاویرمانند نمودارها و    ی کمک بصر   ل یاز وسا خود 
 بهتر درک کند.  دییگویمتا آنچه را که  دیکمک کن یو به مشتر  دی نشان ده

برو   قدم یک از    دیجلوتر  بصر   یها رنگو  کن   یجذاب  برادیاستفاده  رنگ  مهم    ی .  مغز 
هستند، اما استفاده از رنگ    یکسان ی. آنها نمودار  دیری را در نظر بگ  ریاست. دو نمودار ز

 . گذاردیم ری تأث هرکدامبر نحوه تعامل و مصرف   توجهیقابلبه طور 

 عکس مقاله 

 جان ی ه  –  6
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ما تنها بر اساس احساسات    ماتی از تصم  یار یهستند. بس  یاحساس  یموجودات  هاانسان
 خود محور ما مرتبط است.   دگاهی به د  نیاست. ا

.  م یآوریم   ادیبهتر به    د، آن راداشته باش  یعاطف  وندیپ  ما   با حافظه  یک موضوع  که  یزمان
سپتامبر کجا بودم    11که در زمان وقوع    اورمیب   ادیبه    توانمیم  وضوحبه، من  مثالعنوانبه
ماه قدم   یانسان رو   نیرا که اول  یروز   توانندیم  وضوحبهمن    نی . والدکردمیم  کارچهو  

 . اورندیب خاطربهگذاشت 

 :  د یعمر استفاده کن   مه یاز آن در فروش ب  د یتوان ی م چگونه 

از  کجا    هاآنکه    دی. بفهم دیمتصل کن  مشتریانتان  قیحرف خود را به احساسات و عال 
مناسبی    ایگزینه  نی. ا دی و آنها را در مکالمه خود ادغام کن  کنندیم مکث    لحاظ عاطفی

 . دیریبگ  دهیرا ناد  مشتریانتاناحساسات  سادگیبه که ستین برای شما

 باشد:   ر ی شامل موارد ز   تواند ی م   ها نمونه از    ی برخ

 ک یعمر چگونه به خانواده / همسر / شر  مهیکه ب   دیموضوع تمرکز کن  نیا  یبر رو  ▪
 . کندیم آنها کمک   رشددرحال

این   ▪ مورد  کندر  ب  دی بحث  چگونه    مهیکه  بده  یی هایبدهعمر   ی)مانند 
 . دهدیم، پوشش شودینمگذشت دارنده آن بخشوده در ( را که با یی دانشجو

 مالی تهیه آن  یها نهیهزبر    یدرمان  خدمات   مهی ب  یای که چگونه مزا  دی نشان ده ▪
 ی اورژانس  یجراح   نهیماهانه در مقابل هز  نهی)هز   است  صرفهبهارجحیت دارد و  

 (. ره یپا، و غ یشکستگ ت،یسیمانند آپاند 
 انواع   یها نهی هز  تأمینبیمه نامه عمر که شامل    ک یکه چرا داشتن    دیده   حیتوض ▪

خود و خانواده   یها نهیهز   تأمین  به  پوشش  این  رایمهم است، ز  ،شودمی  سرطان
 ست ی ن  یز یکه سرطان چ  د ینکته اشاره کن  نی. به اکندیمکمک    در زمان ابتال  آنها

با آن روبرو شود. تمام خانواده در کنار هم با آن روبرو خواهند   تنهاییبهکه فرد  
 . شد
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است   یصنعت  مهی! بد یی داستان بگو  برایشان  و   دیکن  یآنها شخص  یرا برا  این موضوعات
  مؤثر استفاده از آن بسیار  و    ردیگیمقرار    مورد استقبال   کامال  آن  در    یساز   ی که شخص

 است. 

 قدیم ارتباط با مغز   ی برقرار   یمرحله برا  4

 عکس

 نجا یاما در ا  م،یصحبت کرد  رد،کیم  جلبرا    قدیم  که توجه مغز  یما در مورد شش محرک
 قدیمبا مغز    یارتباط واقع  یها و برقرار استفاده از آن محرک  یبرا    (4Dیا )  مرحله  4

 . ذکر شده است

 دی   4

 (Diagnose the Pain) درد صیتشخ .1
 (Differentiate Your Claims)خود  ی ادعاها کردن   زی متما .2
 (Demonstrate the Gain) سود  دادننشان .3
 (Deliver to the Old Brainقدیم )به مغز  یا ارائه لیتحو .4

 درد  ص ی تشخ   -  1

  د ی که درک نکن  یتا زمان  است.  دادن گوش  ،قدیمارتباط با مغز    برقراری  از  یبخش بزرگ 
 . یبفهم یتوانینم ی. تا گوش نکندیده صیتشخ دیتوانینم

 ک ی  یهامهارت  از  ناپذیرجدایی  ی که گوش دادن بخش  ستیتعجب ن  یشما جا  یبرا
و    دنیشن  ی. برادیگوش ده  ییربنایز  یهاامیپو    میاست. به مفاه  مهیموفق ب  ندهینما
، به هر دو چشم و گوش خود دهند یمبالقوه به شما ارائه    انیکه مشتر   یعبارات   دنید
 . د یکن هیتک

 وجود دارد:   تر ق ی دق گوش دادن    یچند نکته برا   نجا ی در ا 

 است   کیاستراتژ  ای یشخص  ،یدرد آنها مال ایکه آ د یکن نییتع ▪
 د یباز بپرس سؤاالت ▪
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متوجه    درست  که  دیتا مطمئن شو  د یآنها بازگو کن  رایب  دوباره  اندگفتهآنچه را که   ▪
 اید شده

 و نتیجه را منعکس نمایید   دیو تأمل کن کرده وجوپرس ▪

 د ی کن  ز یخود را متما   یادعاها  -   2

 ؟ کندیم متمایز دیگر،  مهی ب یهاآژانس ریشما را از سا  یز یچه چ

محصوالت  دیبا  نیا از  ارائه    یفراتر  شما  که  بس دیدهیمباشد    هایندگینما از    یار ی . 
 ؟ کندیم شما را متفاوت  یز ی . پس چه چدهندیمرا ارائه   یمشابه اریمحصوالت بس

  ی اعتماد، وفادار   هیکنند که بر پا  جادی ا  ایرابطهبا شما    خواهندیمشما    یاحتمال  انیمشتر
آنها    یهر سه مورد را برا  دیتوانیمکه شما   نکنند . اگر آنها احساس  باشد  متقابل و درک

این کارها را   که بتواند  گردندیم  یبه دنبال شخص  یگر ید  یدر جا  ،جتا  ینت  د،یفراهم کن
 . انجام دهدبرایشان 

بپرس ا  دیمتفاوت هست  از چه لحاظ: شما  دیاز خود    ت ی اهم   مشتریان  یبرا   نیو چرا 
 دارد؟ 

  دیگران با    ی تفاوت  چه نوع  خاطربه  که شما  کندینم  یخود محور است. فرق  قدیممغز  
 ی برا   یچه سود  و تمایز   تفاوت   نی بداند که ا  خواهدیم مغز قدیم فقط  .  متمایز هستید

 دارد.  او 

 دی سود را نشان ده   -   3

 بالقوه شما وجود دارد:   ان ی سود به مشتر   دادن نشان  ی برا ی چهار راه عال 

 اثبات  قدرت درصد  100-80  یان قبلیداستان مشتر ▪
 اثبات   قدرت درصد 100-60 ی از محصولشینسخه آزما کی ▪
   اثبات قدرت درصد 60- 20 هاداده ▪
 از خودتان( ی)داستان  اثبات  قدرت درصد  40-10  بر اساس برهان اثبات ▪
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. دیاستفاده کن  دیتوانیم فروش هستند که    های ابزار  نیتریقو  ، ازی مشتر   یها داستان
است.    ییدئوی و   یهانامهتوصیه  و    ،یکتب  ی هانامهتوصیه    ،یشامل مطالعات مورد  نهایا

 هستند.  لیاص رایآنها قدرتمند هستند ز 

تا    ایدخواندهرا    یقبل  دارانینظرات خر  نی آنال  دیخر  هنگام   که چند بار  دیفکر کن  نیبه ا
  یها و داستان  فاتی. ما نظرات، توص ریخ  ای  دیکن  دیخر  دیخواهیم   ایکه آ  دیمشخص کن 

 یی نها  میبر تصم  توجهیقابلو آنها به طور    میدهیقرار م  موردتوجه  اریرا بس  انیمشتر
 . گذارندیم ریما تأث

 نکته مهم: 

صحبت   قدیمبا مغز  که    دهدیمرخ    یانی " در مغز ماولیه "واکنش    د،ی داشته باش  ادی به  
باور باشد    نیشما بر ا  یانی. اگر مغز مشودانجام    دیبا  ی تا مشخص کند چه کار   کندیم

که مغز    کندیم  جادیا  ی درون  یشما فاقد اعتبار هستند، واکنش  انیمشتر   یهاکه داستان
 . کندیرا منصرف م قدیم

  ا ی   یداستان مشتر   اندازهبه  زیچ چیهقدرتمند باشند، اما    توانندیم  زین  گریسه مورد د 
 . ستیآنها قدرتمند ن یهانامهو توصیه  فاتیتوص

برتر    انیدوباره به مشتر  د،یهست  یمطالعات مورد  ای  هایبررس  ، هانامههیتوصاگر فاقد  
کن  مراجعه  آنها    دیخود  از  بخواهیدو  هم  طورهمان.  کمک  مادرم  ،  گفت یم  شه ی که 

 پس نگران نباشید.  انجام دهند نه گفتن است." توانندیمکه  یکار  نی"بدتر

 قدیم به مغز  یا ارائه   ل ی تحو   -  4

ما عمده تصمستندین  یموجودات منطق  هاانسان در عوض،  اساس   ماتی.  بر  را  خود 
 رندهیگ  می تصم  عنوانبه  ،قدیم. مغز  میریگیم  زهیو غر  یدرون  یها واکنشاحساسات،  

ما استفاده   یینها  ماتیتصم  نیی تع  یو از آنها برا  ردیگیماحساسات را    نیدر مغز، ااصلی  
 . کند یم

 مهم است.  اریبس مغز قدیماست که فروش به  لیدل نیبه هم 
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 گیری نتیجه 

در   است که  میمغز قد  این  ، اماکند یم  ریرا تفس  دیو جد  یانیم  مغزنظرات    مغز قدیم  بله
ارتباط بهتر    یو برقرار   تی جذاب  یباال برا  یها کیتاکت. استفاده از  ردیگ یم  میتصم   تینها
  ی برا   یشتر یشما و شانس ب  یاحتمال  انیبهتر با مشتر  یگفتگو  ی به معنا  می قد  مغزبا  

 است.   معامله شدن بسته 

 کی  تا  گردیمبرمییعنی مغز قدیم  خودمان    مغز  بخش  نیترییابتدا است که به    نیا
و    د،ی کن  تی آن را تقو  د،یکن  جادی رابطه را ا  دیتوانیم. از آنجا،  میکن   دایارتباط مشترک پ

برا  میدواری ام آن  مشتر   ندهی آ  یدستاوردها  ی از  حفظ  و  گرفتن    ،یمانند  ارجاعات، 
 . دی استفاده کن  و ... هانامههیتوص

  تری مستقیم  یتا در گفتگو  کندیم باال به شما کمک    یاز تمام ابزارها   یبیاستفاده از ترک
  ن ی . به ا دی کوچک خالص شو  یها بحثو    هایفانتز . از شر  دیریقرار بگمغز قدیم  با خود  

  محصوالت شما به دنبال    مشتریانچرا    د،یچرا آنجا هست   مشتریان  که  دیموضوع بپرداز
 . دی انجام ده  هاآن یبرا دی توانیم یهستند و واقعا  چه کار 

 منبع: 

agencybloc.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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