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 چیست   اوره ای فروش مش   
 مقدمه 

فروخته شود،    چیزی به آنها  مردم دوست ندارند"که    د یادهی را شن  تومری گ   ی جفر   گفته  ایآ
 " را دوست دارند؟ دیاما خر

 نده ینما  کی  رسدیمباشند. به نظر    فشارتحت  یز یچ  دی خر  یدوست ندارند برا  انیمشتر
 . یگرفتن است تا کمک به مشتر  ونی سیبه فکر کم  شتریفروش زورگو ب

ا راه حل محور بودن و مشتر   یفروش مشاوره  ا  یبا  از    ی ر یامر جلوگ  نیمحور بودن 
حل   یکمک به آنها برا  قیاز طر  انیروابط مثبت با مشتر  جادی. اساسًا، هدف ا کند یم

 . یگر ید شرکت محصول ایمحصول شما   قیاست، چه از طر مشکالتشان

 ی در صورت  یطورکل به  روش  ن ی. استیمناسب ن  شهیهم  یفروش مشاوره ا   کردی البته رو 
  را   هاحلراه  ای در مورد محصوالت    ی اساس  قاتی شما قبالً تحق  یکه مشتر   شودیماعمال  

 مناسب است.  شی اما مطمئن نباشد که کدام راه حل برا ،انجام داده باشد 

، نه  دهدیمرخ    یسفر مشتر   انهی در م  معموالً   ی مشتر   ک یتماس با    نیمورد، اول  نیدر ا
  رشد روبه  یبه نظر برسد، دسترس  دیبع  یویسنار  کی  نی ممکن است ا  کهدرحالیو    در ابتدا

از   شیب   یفروش مشاوره ا  کردیاست که رو  یمعن  نی به ا  نیبه منابع آنال  ی و دسترس
 . دیآیمبه کار  شهیهم

 ی مشاوره ا  تعریف فروش

ا نما  کردیرو   ک ی  یفروش مشاوره  آن  در  که  است   هیشب  شتری ب  ندگانیفروش خاص 
  ازها یبالقوه بر اساس ن  انیرا به مشتر  ییهاحلراه  . آنهاهتا فروشند  کنندیممشاور عمل  

 . کنندیم  هیو مشکالتشان توص

 . محصول کیراه حل است، نه  کی فروش   فرایند نیمختصرتر، ا  انی به ب

 ست؟ ی چ   ی فروش مشاوره ا
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و   ییشناسا  یباز را برا  یفروش است که روابط و گفتگو  کردیرو   ک ی  یفروش مشاوره ا
متمرکز   یمشتر   یبر رو تر  شی . بکندیم  بندیاولویت  یمشتر   یازهاین  یارائه راه حل برا

ا محصول.  تا  کمک    کی تکن  نی است  فروش  متخصصان   ی ها چالشتا    کند یمبه 
 تر کنندهقانع    یخود را به روش  یکنند تا بتوانند راه حل ها   کرا بهتر در   انیمشتر  یرو شیپ

 . به مشتریان خود ارائه دهندو مؤثرتر 

  ز یمتما  یها حلراهتا    کندیمبه متخصصان فروش کمک    یفروش مشاوره ا  یها مهارت
  شتر یب   تی رضا  ،ی فروش مشاوره ا  کرد یاستفاده از رو   جهیدهند. نت  ارائه را    کننده قانع و  

 و فروشنده است. داریخر نیب تریقو و روابط 

 ی چارچوب فروش مشاوره ا

ثابت و قابل تکرار را به فروشندگان ارائه    یند یفرا  یمشورت  یا  یمشاوره ا  چارچوب فروش
 اجرا کنند.  یتا مکالمات فروش خود را به طور مؤثرتر  دهدیم

 : کرد   م ی مرحله تقس 6به   توان ی م را   ی چارچوب فروش مشاوره ا

 :  ی آماده ساز   -  1

اعتبار، کوتاه   شیافزا  ،ی مشتر   با   پربارتر  جلسات  برگزاری  منجر به  مؤثرتماس    ی ز یبرنامه ر
  ی روش کارآمد برا   کی . استفاده از  شودیمفروش    جینتا   شیو افزا  چرخه فروش شدن  
باعث    یمشتر   تماسحاصل شود که هر    نان ی تا اطم  کندیمتماس کمک    ی ز یربرنامه

 . شودیمفروش  شرفتیپ

 اتصال:   -   2

تماس تنظیم  فروش  برای   مرحله  با مشتری   جلسه  باعث   تصور   یک  ، شودیم  فروش 
اعتبار    جادی به ا  یقو  یا اتصال  شی گشا  کی .  کند یم  می را تنظ  فروش  و لحن  کندیم  جادیا

 . کندیمکمک 

 :  کردن   درک   –  3
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 انیبا مشتر  دیاست. متخصصان فروش با یفروش مشاوره ا  و هسته اصلی مغز ،درک
مشارکت در گفتگو به دست آورند و   یآنها را برا  لی ارتباط برقرار کنند، صراحت و تما

 را بپرسند.  سؤاالتاز  یکامل فیحفظ کنند و ط

 :  ه ی توص   -  4

درک آن را   تواندیم  دهد یمراه حل خاص را ارائه    کیمتخصص فروش    کی که    یروش
  کننده قانع فروش را    ایحرفه  لحن  تواندیم  نیدشوار کند. همچن  ایآسان    یمشتر   یبرا
و راه حل ها    هاتیقابل  دی، متخصصان فروش بامتقاعد کردن  یکند. برا   کنندهخسته  ای

از   استفاده  با  که    یهاامیپ را  کننده  قانع  و  مختصر  به    محصول  یهاارزشواضح،  را 
 کنند.  فی، توصکندیممرتبط  یمشتر  یازهاین

 تعهد:    -  5

 دهد یمرا کاهش    آن  خطر رد شدن  ،فرایند  کی مانند    فروش  بسته شدن برخورد با  نحوه  
 . دهدیم  شیرا افزا معاملهتعهد و برنده شدن در  آوردندستبهو احتمال  

 عمل:    -  6

است که متخصصان فروش    ییهاراه  نیترع یسراز    یک ی   یمشتر   ونقصبیعیب  ی ر یگیپ
از متخصصان    یار ی بس  رایز  نمایند،  زیکنند و خود را متما  جادیاعتبار ا  برای خود  توانندیم

  نکه ی از ا  نان یاطم  یاقدام پس از تماس برا   یز ی. برنامه رستندین  ی قو  ی ر یگیفروش در پ 
اقدام مناسب    کی  ی ز یربرنامهو    یر یادگی  منظوربهبه طور کامل    یبا مشتر   یهر تعامل

 است. ی، ضرور شودیمانجام   در معامله برنده شدن یبرا

 :د یرا تماشا کن   ر ی ز  ی دئو ی و   شتر، ی ب   ات یبا جزئ   ی کاوش در چارچوب فروش مشاوره ا   ی برا 

 ویدئو 

 ی فروش مشاوره ا  کرد یبا استفاده از رو   ی مشتر   یازها یدرک ن 
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  نکه یا  یمتخصص فروش برا  کی   است:  نیا   یفروش مشاوره ا  یاصل  ملزوماتاز    یکی
استفاده   ی مشتر   یازهاین  قیدرک عم  یبرا  یواقع  یاز کنجکاو   دی واقعًا مشاور باشد، با

 کند. 

 از:  اند عبارت   دهند ی م را نشان   ی واقع   یکه کنجکاو   ی چند نمونه از سؤاالت مشاوره ا

 د؟ی برس یز چیبه چه   دیخواهیمشما  ▪
 د؟ یهست  یحال حاضر مشغول چه کار  در ▪
 ؟ کندیمخوب کار   یز یچ چه ▪
ا  نانیاطم  یبرا ▪ در    نکهی از  آ  یهاهیتوصما  بر  چه    ،باشیممتمرکز    ندهیخود 

 م؟یاز آن آگاه باش  دیبا ما  که دیدار نده یآ یبرا یی هابرنامه

. دهدیم  یچالش مشتر   یواقع  تیاز ماه  ینشیب  ،به فروشنده   سؤاالت  نی پاسخ به ا
و   راداتیحل ا  ی را برا  ایحرفهفروشندگان    یی توانا  یفروش مشاوره ا  فرایندبه    یبند یپا

 . بخشدیمفروش بهبود   شبردیپ ی مرتبط برا یراه حل ها قراردادن

 ی فروش مشاوره ا  ی ها ک ی تکنو    ها مهارت 

راه حل،   ایمحصول    کیمتخصص فروش قبل از صحبت در مورد    ،یدر فروش مشاوره ا 
 لیراه حل مناسب تبد  کیبه    یمحصول زمان   شناخت.  کندیمدرک  را    یمشتر   یازهاین
 . شودارائه   یو زبان مشتر  ازهای که بر اساس ن شودیم

 ی دیرفتار کل  7  یاجرا  یمستلزم آن است که متخصصان فروش بر رو   یفروش مشاوره ا
 تمرکز کنند. 

 دی کن   ی فروشنده محور خوددار   ی از رفتارها  -  1

رو   باً یتقر بر  آنها  که  معتقدند  فروش  متخصصان  هستند    یمشتر   یهمه  متمرکز 
 ر یاخ   قاتی توسط تحق  موضوع  ن ی. اکنند یم رفتار    گونهاین  واقعاً   یتعداد کم  کهدرحالی

McKinsey  ی هااکثر شرکت  دهدیشده است که نشان م  دی تأ  B2B    از لحاظ تمرکز بر
 تجربه دارند.  شناخت مشتری در درصد 50  از کمتربه طور متوسط مشتری  
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، ممکن شوندیممواجه    برانگیزچالش  طیمح  کیمتخصصان فروش با فشار  زمانی که  
اعمال قدرت    انیمشتر  بر  کنند  یفروشنده محور متوسل شوند تا سع   یاست به رفتارها

 اعتمادی بی  قیرفتارها باعث تعم  نی. اما ارند یبگ  دهیرا ناد  یمسائل اصل  ای  و زور کنند
 . شوندیم

. انجام  ادراک خود از فروش و مشتری را عوض کننددیدگاه و    دی متخصصان فروش با
اعتبار   جاد یباعث ا   نشی ب  نی. امشتریان استمشکل    قی دق   صیتشخ  یکار به معنا   نیا

 . شودیم اعتماد  تیتقو  جهیو در نت

برا  نیا پرس  آوردن دستبه  یمراحل  واضح  دنی حق  گفتگو   ی سؤاالت  به  منجر  که 
رس  یاتی، ح شودیم با  فروش   دار،یخر  یهاچالشبه هسته    دنیهستند.  متخصصان 
، بهتر  آورندیمبه ارمغان  خود    دارانیخر  یرا برا   یرا که ارزش واقع  ییهاحلراه  توانندیم

 دهند.  ارائه

 طرز فکر    کی به    اعتبار  تبدیل -   2

  کی   جادی . ابپردازند  ، باید چیزیاورندیبه دست ب  چیزی  نکهیمتخصصان فروش قبل از ا
و   بودن وغشغلیب ،فرایند   لیدر اوا داریخر  یتجار  یها حل چالش یتعهد مشترک برا

 . کندیم تیرا تقو طرز فکر باز داشتن

اعالم    یازهاین  ،ی تجار   یهاچالشتا    کندیمبه متخصصان فروش کمک    یگشودگ   نیا
ن و  خر  یازهایشده  ا  صیتشخ  یشتر یب  بادقترا    داریناشناخته  از  نقطه،    نی دهند. 
  دن یرس  یبرا   هادادهاز    مؤثرنشان دهد که چگونه به طور    داریبه خر  تواندیم فروشنده  

 . کند یماستفاده  برای او  توصیه خاص کیبه 

 دی کن   ت یبرنامه هدا  با مکالمه را  -   3

به متخصصان فروش    کندیمروشن آغاز    جهتکیکه مکالمه را با    م یمستق  کرد ی رو   کی
 موردنظر  ری را به دست آورند. اگر مس  داریاز انتظارات خر  هیاول  یهانشانهتا    کندیمکمک  

، مطابق با آن   تواندیممکالمه متفاوت باشد، متخصص فروش    یبرا   داریبا اهداف خر
 کند.   میتنظ مکالمه خود را
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 کننده تعیین ایجاد یک حرکت قاطع و   –  4

کنند.    ییگفتگو راهنما  قیرا از طر  یبا جلب بازخورد، مشتر   توانندیممتخصصان فروش  
  موردبحث   یهادهیا و    هاحلراهچگونه    مشتریان،  که  بفهمند تا    کندیمبه آنها کمک    نیا

 . کنند یمرا درک 

  جاد ی به ا  نی. اکندیم کمک    فروش  یبه مرحله بعد  داریبه انتقال خر  مستمر  یبررس  نیا
 توجهی قابلعمل شتاب    نی. اکندیمکمک    دیخر  فراینددر طول    یجیتدر  صورتبهتعهد  

از    ترآسانرا    یمتوال  میهر تصم  ،داریبا خر  ییهمسو  از طریق  که در آن  کندیم  جادیا
 . کند یم یقبل میتصم

 یپرسشگر   ق ی از طر   نش ی اهرم ب   -  5

راه   نیکه بهترمختلف  تا نقاط    کندیمکمک    داریبه خر  ترهوشمندانه  سؤاالت  دنیپرس
 . نمایدمتصل   به یکدیگر ، کندیمدنبال  برای خرید را ها حل

فرصت    نیو به متخصص فروش ا   رسند یم  یبه موضوعات اصل  سرعتبهسؤاالت روشنگر  
به تفکر متفاوت    داری. دعوت خرنگه دارد   و منعطف  خود را شناور  یها دهیاکه    دهندیمرا  

راه  از دید   تواند یم  شوند،یعنوان سؤال مطرح مبه  میکه مفاه  یزمان   ،هاحلدر مورد 
 باشد.  دکنندهیکمتر تهد خریدار

شناسی،   –   6 موضوع درک    برای   از عصب  خر   این  خر   داران ی که    ای   کنند ی م   د یچگونه 
 ، استفاده کنیدکنندی نم 

رفاه دارند که بر نحوه درک   یبرا   یاساس  از یها سه نانسانهستند و    انسان  داران یخر
  شان گیریتصمیمنحوه    تیو در نها  دهندیآنچه گوش م   افتد،یها از آنچه اتفاق م آن
 . گذاردیم ریتأث

خودمختار   اند عبارت  ازها ین  نیا مهارت  یستگیشا  ،)استقالل(   یاز  ارتباط.    ی ها و 
  دار، یبا خر  یتا با حفظ ارتباط عاطف  کند یبه متخصصان فروش کمک م  یقو  ی گر پرسش

 ز یبرانگبحث در مورد مسائل چالش  یامن برا   طیمح   کی   جادی و ا  کنترل کردن اجتناب از  
 احترام بگذارند.  ازهاین نیحساس، به ا ای
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 ات ینه فرض   د، یکار کن   ق ی حقا   ی رو  -   7

انسان به    ج یرا  لیاست که تما  یشناخت   یر ی از سوگ  یشکل  ( Anchoring)  لنگر انداختن
متخصصان   به این معنا که  .کندیم  فیرا توص  یقطعه اطالعات  کیاز حد بر    شیب   هیتک

گفتگو، مستعد    قیاز طر  قیحقا  ی وجوجست  یتالش مجدانه برا  جایبه  ژهی و فروش به
 باشند.  بندیخود پا ذهنی هستند که به مفروضات نیا

م ارزشمند   توانندیلنگرها  بالقوه  اطالعات  فروش  متخصصان  که  شوند  که   یباعث  را 
تر و ارزشمندتر کمک کند، از کنندهحل قانع راه  جاد یفروش و ا  شبردی به آنها در پ   تواندیم

 آنها را رد کنند.  ایدست بدهند 

دور شدن از آن، آگاهانه    یجامقابله با لنگر انداختن، به  یبرامتخصصان فروش    نیبهتر
  ب ی تعق   ن یمتناقض، و همچن  ای   دیبا اطالعات جد  "قیتطب"  یبه گوش دادن فعال برا

که    دانند یم  را یز  ، ترسندینمسؤاالت سخت    دنی. آنها از پرسپردازندیم  یافکار مشتر 
 . کندیم جادیرا ا یشنهاد یپ ارزش نیترکنندهقانع  یمشتر  ی برا واقعیاتو   قیحقا

 ی فروش مشاوره ا  کرد ی اتخاذ رو  ی ا یمزا 

 از آنها از حد در فروش    شی، استفاده نادرست و بسوءاستفاده  نی شتریکه ب  یادو کلمه
 را یز  ، دارند  امتیاز  یک   دوکلمه  نی، کلمه مشاوره و راه حل است. جالب است که اشودیم

به نظر محصول استاندارد    کیاز    شتریب  یمعموالً کم   ،راه حل  اصطالحبهبدون مشورت،  
 . رسدیم

ا   یمتخصصان فروش  از فروش مشاوره  را    ی ادیز   ی ای ، مزا کنند ی م استقبال    یکه واقعًا 
 ، از جمله: ندینما ی متجربه  

و    دیجد  انیمشتر  یبرا  بسته شدن فروش  ضریبدرآمد حاصل از بهبود    شیافزا ▪
 موجود انیگسترش تجارت با مشتر

 بازار هماهنگ است  یازها یکه کامالً با ن یفروش  کردیاز رو  یناش یرقابت  تیمز ▪
از آشکار   یناش  برای معامله و فروش کهتر  و بزرگ   دیجد  یها به فرصت  یدسترس ▪

 هستند  ناشناخته یازهایشدن ن
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 فروشنده  به تعهد داریاعتماد خر طریقکوتاه شدن طول چرخه فروش از   ▪

 در مقابل فروش متمرکز بر محصول   اوره ای مش   کرد ی رو 

  رات ییتغ  می مستق  جه ی نت  ، ازیانتقال از فروش متمرکز بر محصول به فروش متمرکز بر ن
  ، ی دگی چ یبه اطالعات و پ  انیمشتر  شتریب  ی رقابت و دسترس  شی . افزاه استبازار بود

رخ داد    لی دل  نیبه ا  رییتغ  نیداد. ا  رییتغ  داریتمرکز تماس فروش را از فروشنده به خر
روبرو   هانهیاز اطالعات و گز یهستند. آنها با انبوه ترآمادهو  ترآگاهمدرن  دارانیکه خر

از    یاندهیبه تعداد فزا  دیبا  ند،ی آیمذاکره م  زی م  یپا  ی شتر یب  دیهستند، با شک و ترد 
و ابهام حرکت کنند،    ی دگی چ یپ  از  پر  یطیپاسخ دهند، مجبور هستند در مح  دارانسهام

 هستند.   رموجود خود وفادا یها حلدهندگان راهو کمتر به ارائه

و فروشنده   یمشتر   نی ارتباط ب  نفعانیذ  شی و افزا  یز یگر  سکیر  د، یشک و ترد  ،ی فناور 
موارد متوقف   یدر برخ  ایشده    یچرخه فروش طوالن   جه،ی . در نتکشدیمرا به چالش  
 ی تصورات نادرست ناش  تیهدا  یاز چالش فروشنده برا  یسکون ناش  نیشده است. ا

تحق ا  داریخر  قاتی از  دستر  ن یاست.  با  خر  یسمشکل  به  م  دارانیمحدود   انیدر 
و    کاریب  توانستندیکه قبالً م  ی. فروشندگان متوسط شودیم  دیفشرده تشد  یها برنامه

هدفی هیچ  وسط    بدون  بروند  طرف  نیا  بازاردر  طرف  آن  پا  ،و  به  رانده   نی اکنون 
 در اوج بمانند.  توانندیماهر و چابک م اریفروشندگان بس  کهدرحالیاند،  شده

، فروشندگان  رساندیم  نیافتنیدست  یرا به ارتفاع  داریعوامل ظاهرًا خر  نیا   کهدرحالی
که    خاطربه  دیبا باشند  و    یهامهارتداشته  ارائه    قطعیتخصصی  را  .  دهند یم خود 
همچنان به دنبال اعتماد، اصالت و وضوح هستند تا به آنها کمک کند تا ارزش   دارانیخر

  ز یخود را متما  ازهاین  ن یا  کردن  برطرف با    توانندیم  شندگانکنند. فرو   ب یمنابع خود را ترک
 کنند. 

 گیری نتیجه 

 نگاه   کی در    ی فروش مشاوره ا
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که در حال    یانیتا با مشتر  کندیم فروش کمک    ندگان ی به نما  ی فروش مشاوره ا  کردیرو 
تعامل هم    نیحاصل شود که ا  نانیخود هستند مالقات کنند و اطم   خریدحاضر در سفر  

 ارزشمند و هم سودآور است. 

از   یدرک کامل  دیابتدا با  ندگانی مؤثر واقع شود، نما  کرد یرو   نیا  نکهیا  ی، براحالبااین
 او داشته باشند.   یازهایو ن   یمشتر 

 از جمله: 

 د یخود گوش ده  یمشتر  یها صحبتفعاالنه به   ▪
  شان ی ازهایو ن  یفعل   یهاحلراه،  هاچالشدرد،    طا قخود در مورد برند، ن  یاز مشتر  ▪

 د یبپرس  سؤال
 ید باش  گراواقع ی و  نیع ▪
 د یراه حل ها تمرکز کن ی، روآن  یهایژگیو  ایمحصوالت  جایبه ▪
 د یرا نشان ده  یشازهایو ن یمشتر  خود از درک کامل ▪
ارزشمند  ▪ منابع  و  اخت  یاطالعات  در  قرار ده  یمشتر   اریرا  ا  دیخود   نکه ی)بدون 

 (د یبخواه یز یآن چ  درازای
ارائه ده  یراه حل ▪ ا  د ی را  با  راه حل شامل  باشد، چه  ازهاین  نیکه متناسب   این 

 محصول شما باشد چه نباشد

 بع: ا من

richardson.com  

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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