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 فروش   و   یاب ی در بازار   یی داستان سرا کاربرد  
 مقدمه 

 خندندیمتمام شد مردم    داستانتان  یوقت  ؟اید کرده  فیداستان خوب تعر  کی   حالتابه
بار   4  ای  3روز، همان افراد داستان شما را    آن  از  بعد؟ و  پرسندیم   یشتر یسؤاالت ب  ای
صحبت   داستان فروشدر این مقاله ما درباره    .تأثیر  یعنی نفوذ و   نی . اکنندیمبازگو    گرید

 خواهیم کرد. 

  ی را برا  ی، فرمولدستچیره  نویسداستانکارشناس توسعه کسب و کار و    ،یپل هومول
  ی کرده است. او مفهوم  جادیفروش ا  طیباال در مح  تأثیربا    ییهاداستان  انی توسعه و ب 

  "داستان فروش"   که  کندیم  لیتبد   ی تکرار   ی ند یفراساخته است که داستان گفتن را به  
StorySelling))  .نام دارد 

فروش"  دیگویم  یهومول و قصد   هاداستان  تی و جذاب  ری تصاو   "داستان  منطق  با  را 
ترک را    ی هاارائه  ،ها داستان.  کندمی  بی فروش  و    کنندهسرگرم  ،یادماندنیبهفروش 

فروش.  کنند میمتقاعدکننده   فرایند  جنسی   یهامحرک  مانند  داستان  فروش    برای 
پنج اصل   نید با ای فروش، با  ت یبودن در موقع  مؤثر  ی. اما براکند میایجاد    تی جذاب

 . مطابقت داشته باشد 

 برای داستان سرایی   پنج اصل 

 و همدلی ارتباط جادیا .1
 مشتری احتمالیبه محصول و افزودن ارزش  .2
  یعاطف  تیجذابداشتن  .3
 بودن  زی خاطره انگ .4
 مشتری بالقوه را به سمت بستن فروش   هدایت کردن .5

   : است   ذکرشده  نمونه از داستان فروش   کی   نجا ی در ا 
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زن و شوهر، در   کی شما،    یاحتمال  انی. مشتردی فروشیم  یامالک مسکون  دیفرض کن 
ی  باز   یآنها عاشق فضا   یکه هر دو   دیدانیم.  اندپرسیده  ارو یبه نام    یمورد محله خاص

 . هستند ید، و عاشق باغبانن کن یقرانی قا در آن دنهستند که دوست دار

آقا و    ،دی دانیم(  د یکه شما در وسط ارائه فروش هست  شودیم  ان یب  ی)داستان در حال
  التیدر ا  بیس  هایباغ  ترینبزرگ از    یبخش  "The Cove"  شیپ  هاسال،  مشتریخانم  

شکوفه بهار،  اواخر  در  م   بیس  ی هابود.  درختان  از  برف  برادیباریمانند  پدرم    م ی. 
مانند پرندگان    سفیددم  آهوهایکه    ستا  دهی که چگونه د  کردیم   فیتعر  ییهاداستان

 . نددشیجمع م هابی آن س دور

باغ را    تیجذاب   خواستندیم  دهندگانتوسعهشد،    یز ی برنامه ر  Cove  انجمنکه    یزمان
مکان کنند.  راه  یها حفظ  اسکله  ،ییایدر   یهاخانه،  شکل  یحیتفر  ی هاو   ی به 

  ب یها و درختان سغلتان، جنگل  یهانیاز زم   یادیاند که بخش زشده  یساز مجسمه
 .کردندرا حفظ  صدساله

که    یخانگ   تیسا  140  یدارا  The Coveامروزه،   که    یکاف   اندازهبهاست  است  بزرگ 
  ی دارا   یتفرجگاه ساحل  نیرا پرورش دهد. ا  خود  جاتیساالنه سبز  رهیباغبان بتواند ذخ

  د ی توانیمکجا    دی نیبب  دیدوست دار  ایاست. آ  یبا فروشگاه کشت  قیسرسره آب عم  80
 د؟ ی تماشا کن بیو آهوها را در حال خوردن س  دیستیبا

 : م ی داستان اعمال کن  ن ی پنج اصل را در ا   د ییا ی ب

 . شود ی م رابطه    جاد ی داستان باعث ا   -  1

سازی   ارتباط  چیز  شامل    مسلما  ،  کندمیچند  کار  مشتری   قراردادن  فشارتحتاین 
نیست باورپذ  ،احتمالی  اعتماد  یداشتندوست  ،ی ر یبلکه  و    . است  فروشنده  به  بودن 
ارائه فروش جر  کپارچهیفروش، به طور    کیبدون اشاره به تکن   داستان سرایی  انیدر 

فروشنده    یشخص  یبه زندگ   یاجمال  یکه نگاه  دهدیم  جازها  به ما  داستان  نی . اابدییم
  ی داستان واقع   باید  تر از همه،و مهم  بوده  یل داستان اص  این است که   مهم  م،ی داشته باش
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، اعتبار  یرواقع یغ  بدتر از آن  ای  غیر اصیلداستان    کیاز گفتن    ترع یسر  زیچچیه.  باشد 
 !بردینم نی شما را از ب

 . د یافزا ی م ارزش   مشتریداستان به محصول و   -   2

به ارزش    نی زم  خچهی. گفتن در مورد تارکنند میروند فروش را اصالح    یعال  یها داستان
را هل دادند و آهوها    بی درخت س. اگرچه بولدوزرها صدها  دیافزایمخانه    ی هاتیسا

در حال دو  احترام شخص  دهد یهستند، داستان نشان م  دنیهنوز    ، ن یزم  یبرا  یکه 
باغ آنها و    لی. اندازه قطعه از نظر پتانساستباز    یدوستداران فضا  یبرا  یارزش مهم 

کننده   فیتوص   قا  یعم  یبادبان  یها قیقا  یاز نظر مناسب بودن آن برا   یتفرجگاه ساحل
 عالئق مشتریان احتمالی است. 

 دارد.   ی عاطف   ت ی داستان جذاب -   3

عاطفی  یاحساس  تی بدون جذاب   یداستان ندارد.    و  گفتن  فروش  75ارزش  از  ،  درصد 
 ی ادآور یبه ما    "...    قصه گفت  می پدرم برا"است. ذکر عبارت    آن  یاحساس  بخش  شامل

 خورند یم   ب یکه س  یی. آهوهاگفتند یمما داستان    یکه پدر و مادرمان چگونه برا  کند یم
  ی . کشش عاطفکندیم  انوارد داست  خوبی  احساسرا با    داریو خر  وجود دارندامروز هم  

  یمناسب  ابزارهای   هاداستاناست.    فیظر  ،باشد   دی که با  طورهمان(  ی)نوستالژ   نجایدر ا
هستند.    قبولقابلو    کنندهسرگرم  ایشیوهدر ارائه فروش به    یعاطف  تی جذاب  جادی ا  یبرا

 ! دییداستان بگو کی  ست؟یچ  دیبه خر یاحساس  تی افزودن جذاب  یراه برا نیترساده

 است.   ز ی داستان خاطره انگ  -  4

  د ی انتخاب کن  بادقتباشد. زبان خود را    یبصر   دی داستان شما با  ، بودن  زیانگخاطره  یبرا
مانند برف از   بیس  ی هادر اواخر بهار، شکوفه".  دیکن  جاد ی را ا  حاتیتوض  نی تریبصر تا  

م  پرندگان    سفیددم  ی آهوها"و    "دیباریدرختان  س  دور بهمانند  جمع    هابیآن 
و  ها هیتشب،  هااستعاره.  دند"شیم تضادها  ذهن   ی واقع  یر یتصاو   ،هاسهیمقا،  در 

 . د یفکر کن دی کنیمکه بازگو  ییهاداستان. به کندیم  جادیشنوندگان ا 

 کند ی م   ت یبالقوه را به سمت بستن فروش هدا   ی داستان مشتر   -  5
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  ی ست یبا  یتوانیمکجا    ینیبب  یدار   دوست، "رسدیم  انی به پا  سؤال  کی داستان با    نیا
  دیدن حیوانات   عاشق  وجود ندارد که  کسهیچ"  ؟یخوردن آهوها را تماشا کن   بیو س

به    کردن مشتریان  کیپاسخ و نزد  عنوانبهالبته،  و    دینگو  "بله"   و   نباشدباز    یدر فضا
بفروشد، به تماشا دعوت    خواهدیمکه    ایخانه  یپشت  وانیفروش، آنها را در ابستن  

 . کند می

  در   ارزش افزوده  برای ایجادمؤلفه    نیتریقو  ،شدهتعریف  خوبیبه  و   ایداستان گو  کی
شما   ی برا  آورندیفروش به ارمغان م  فرایندها در  داستان  که  یارائه فروش است. ارزش

کند. هر چه   فیداستان شما را تعر  تواندینم   یگر ید  کسهیچ  رایاست، ز  فردمنحصربه
  د ی است که فروش را به خر  یهمان ارزش  نیا و    است  شتریداستان بهتر باشد، ارزش آن ب

   .کندیم لیتبد

 مرحله  6در    فرمول داستان سرایی 

را با منطق و قصد   ییداستان سرا   تی و جذاب  ریتصاو   "داستان فروش:  دیگویم  یهومول
ترک مزاکندیم  بی فروش  از  شما  استفاده    یهایژگ یو و    ای.  خود  و    دیکنیم محصول 

را   ریاست که تصاو   نیداستان ا کی. ارزش گفتن دیکن یم فیدر مورد آنها تعر یداستان
. مفهوم  کند یمفروش را جذب    یهاالوگ ی د  منفی  یها قسمت  و  گذارد یم  شیبه نما

بازگو    همچنان  هاداستانفراموش شوند، اما    ممکن است  ایو مزا  قیاما حقا  ، ساده است 
 " .شوندمی

را وادار به خر  دیکنیم   فیبالقوه خود تعر  انیمشتر  ی برا  ییهاداستانچه   آنها   د یکه 
 ؟ کندیم

  یی هاچه رسد به داستان  د،یدانینم  جذاب و مناسبی  یها داستان  د ی ممکن است فکر کن
در   یبزرگ  یها داستان. هر کس  است  کند. اشتباهمشتریان احتمالی را جذب خود  که  

و تمرکز   ت یو سپس با جذاب  دی است که آنها را کشف کن  نی درون خود دارد. چالش شما ا
 . را بازگو کنید  هاداستانآن  مشتری احتمالیبر 
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ا    یها داستان   کند ی موجود دارد که به شما کمک    ای مرحلهفرمول شش    کی   نجا یدر 
 (: د یکن  ی اب ی)باز   د یخود را کشف کن   ی فروش عال 

 کنید   اندازی راه یک اتاق فکر برای داستان سرایی و داستان فروش    – 1

پرانرژ  و  باهوش  فرد  پنج  تا  ا  یسه  در  و    فرایند   نیکه  کرده  را  شرکت  الزم  انگیزه 
 . اگر همه آنها فروشنده باشند، بهتر است. جمع کنید دور هم داشته باشند،   رابطه نیدرا

 د یفروش خود صحبت کن   و تجربه  ی مشتر  ک ی در مورد   یکی یکی از شما    ک ی هر   -   2

کن  یکسان انتخاب  فروشکه    دی را  موفق  ایمحصول    در  شما    ی ر یچشمگ  تی خدمات 
حداقل  اندداشته از  دسترس  شدهنوشته  یهاادداشتی.  کن  در  از   ای  د یاستفاده 
. )هر داستان را دیقلب بازگو کن  میخود را از صم  یهاداستان  فروشتان،  یهاپتیاسکر

 .(د یضبط کن

 د ی کن   ثبت و یادداشت   حتما  را    د ی که در فروش داشت  ی هر مشکل   -   3

 دارند.  نیی باال و پا ی عال یهاداستان. رهیو غ  یتجربه بد قبل د،یبه خر  میلیبی هرگونه

در مورد    ی از شنوندگان سؤاالت   ک ی، هر  کند می تمام  صحبتش را  نفر    ک ی که    ی هنگام   -   4
 پرسند ب   او  فروش نحوه  

شما    یاطالعات  دهندهنشان  سؤاالت  نیا شنوندگان  که  اما  بدانند   خواستند یماست   ،
  د ی سؤاالت پاسخ داده شد، خواه  نیبه ا  ی نداشت. وقت  برای آنها  یداستان شما پاسخ

ی  گروه   ، داستان   کی شد که    دی متوجه خواه  نی. همچنشودیم  تریغنکه داستان    دید
آنها    کیهر  که    کندیم  ی ادآور یرا    گری د  یهاداستان  از مشابه    یها هی پا  یرو  براز 

 است.(  ی بردار ادداشتی . )اکنون زمان اندشدهساخته

 نظر بدهند   د یشنوندگان هم با   -  5

برای خرید    را  دلیل  نی ترکنندهاز داستان که قانع   یدر مورد بخش  دیبا   نیشنوندگان همچن
 ، نظر بدهند.دانند یمآن محصول 
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هر داستان فروش را    د، ی نظرات رس   دن یگفتن و شن   برای   همه   نوبت به  نکه یبعد از ا   -   6
 . د یآنها بازگو کن   یها داستان با اضافات الهام گرفته از سؤاالت شنوندگان و  

 . دیکن سه یو آن را با داستان اول مقا  دیداستان دوم را ضبط کن

 ی ها داستان  دیاست. اجازه ده  رشددرحالهمیشه    فرایند  کیشما    یهاداستانکشف  
که پس از    دی نکن  میتنظ  یشوند. انتظارات خود را طور   لیخود تبد  ییشما به شکل نها

باش  یعال  یها داستانجلسه    کی اد ی داشته  ا  فرایند  نی.  به سمت  را    جاد ی گروه شما 
 . نمایندگی خواهد کردرا  شفرو  فرایندکه هر مرحله از   دهدیمسوق  ییهاداستان

  ی ا ی و مزا  قیحقا  انیب  یاز روش سنت  دیتوانیم:  دیانتخاب دار  کیهنگام فروش شما  
در عمل آنها    زیآم تیموفق در مورد استفاده    یداستان  دیتوانیم  ای  دیاستفاده کنمحصول  

 . کشدیم ریبالقوه را از ابتدا تا انتها به تصو  یتصورات مشتر  داستان فروش.  دییبگو

فروش    فرایند   طول   داستان در   تن گف   ی برا  و موضوعاتی  ها حوزه چند نمونه از    نجا ی در ا 
 است:  ذکرشده 

 داستان گرفتن قرار مالقات  ▪
 داستان برقراری ارتباط یا ارتباط سازی  ▪
 داستان در مورد ایجاد اعتبار ▪
 و شانس هافرصتداستان در مورد استفاده از  ▪
 ی راض مشتریداستان  ▪
 د یپس از خر زیانگشگفت جینتا ▪
 ات مشتری اعتراض درباره داستان ▪
 داستان بستن فروش  ▪
 از مشتری   و توصیه نامه رفتن رضایت نامهداستان گ ▪
 ی ر یگ یداستان پ ▪
 ارجاع  گرفتن داستان ▪

 گیری نتیجه 
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 کننده قانع   ،ی واقع  یهادر فروش، گفتن داستان  یدی. نکته کلمییگویمهمه ما داستان  
استفاده   .کندیم  جادیرا ا  دیخر  یو فضا  کندیرا جلب م  یاست که عالقه مشتر   مرتبط  و 
 . کندیمجدا  رقبایتاناز  کیلومترها ،فروش شما را یاستراتژ  نیا از

 بع: من 

gitomer.com    
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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