
 :  چیز    خالصه کتاب فروش یعنی همه 

 

فروش آخرین فرصت بزرگ و واقعاً رایگان است که امروزه در دسترس است؛ در فروش،  "

ل خودش پاسخگو باشد و رویاهایش را محقق  یک فرد می تواند برای خودش کار کند، در مقاب 

 ".کند

 :یادداشت های مرکز کوچینگ ایران 

Grant Cardone بفروش   کتاب او،  .یک مربی فروش، نویسنده و مجری تلویزیونی برتر است

ای با نگرش و اقدامات درست  ، یکی از چهار کتابی است که به فروشندگان حرفه  یا بفروش 

 .کند زمینه خود کمک می   مورد نیاز برای برتری در 

این فرض استوار است که ما هر روز می فروشیم: کودکی که یک    کتاب فروش یعنی همه چیز

تکه آب نبات می خواهد و باید والدینش را متقاعد کند که رعایت کنند، معلم به دانش آموز  

می بندد. با    در مورد اینکه چرا یادگیری مثلثات مهم است و فروشنده حرفه ای که معامله را 

  و   مذاکره   کردن،   متقاعد   ارتباط،   برقراری   توانایی   موضوع،   این   گرفتن   نظر   در   با  چشم انداز 

های کلیدی در هر  با توضیح تفاوت  Grant .است  مهم   شما   حرفه   از   نظر   صرف   معامله   یک   بستن 

های مورد  گاه دید   و   برد می   ای حرفه   به   آماتور   از   را   شما   عالی،   به مرحله، نحوه انتقال از متوسط  

با هر   .دهدتان را ارائه می نیاز برای کمک به شما در موفقیت در »فروش« در تالش انتخابی 

موثر  های کم گیرم و عادت کردم دارم چیز جدیدی یاد می خواندم احساس می پاراگرافی که می 

را از    کتاب   این   نباید   نباشد،   چه   و   باشد   فروش   در   ای   حرفه   چه   فردی،   هیچ  کنم.را حذف می 

 .دست بدهد

 : خالصه یک جمله ای 

نکات و استراتژی های گام به گام فروش را دنبال کنید که نه تنها می تواند شما را زنده کند،  

  .بلکه در هر اقتصادی پیشرفت کند

 یک روش زندگی   - : فروش  1فصل  



  می   تأثیر   سیاره   این   در   فردی   هر   روی   فروش  فروش پیش نیاز زندگی است.  •

  دیگران   کردن   متقاعد   و   مذاکره   کردن،   متقاعد   فروش،   در   شما   ناتوانی   یا   توانایی  . گذارد 

 .بمانید   زنده   خوب   چقدر   که   کند   می   تعیین   و   گذارد   می   تأثیر   شما   زندگی   از   بخش   هر   بر 

 !زندگی است فروش فقط یک شغل نیست، فروش یک روش   •

 .بیع: عمل متقاعد کردن یا تحت تأثیر قرار دادن دیگری به یک عمل یا پذیرش چیزی  •

 .هیچ استثنایی وجود ندارد  - فروش در هر تبادل ایده یا ارتباط انجام می شود   •

  و   خود   از   مراقبت   برای   است   کمیسیونی   سالمتی  سالمتی در زندگی تضمین نمی شود.  •

وفقیت خود را در تغذیه درست، ورزش کردن و مراقبت  م   با   شخصی   که   زمانی  . ذهنتان 

 .از رفتار خود بفروشد، حق برخورداری از سالمتی را دریافت می کند

مشاهده من این است که مهم ترین مهارت های مورد نیاز در زندگی در مدرسه   •

  به   توانم   می   و   کردم   رسمی   تحصیالت   صرف   را   سال   هفده   من  آموزش داده نمی شود. 

م که از سمینارها، برنامه های صوتی، کتاب ها و صحبت با دیگر تاجران موفق  بگوی   شما 

 .در کنفرانس ها بیشتر از آنچه در تمام تحصیالت رسمی ام آموخته ام، آموخته ام 

 .فروشندگان دنیا را می چرخانند  •

 اندازند   می   دور   را   جهان   فروشندگان :  2فصل  

 فروشندگان کل اقتصاد را هدایت می کنند  •

  عدم  نایی برقراری ارتباط و متقاعد کردن دیگران برای شما یک دارایی است.توا  •

  باید   دارید،   طلبی   جاه   چه   که   نیست   مهم  . است   مسئولیت   یک   ارتباط   برقراری   در   توانایی 

  بیشتری   افراد   کنید،   برقرار   ارتباط   بتوانید   بهتر   چه   هر   و   کنید   برقرار   ارتباط   دیگران   با 

 .بود  خواهند   موافق   شما   با 

 صل سوم: حرفه ای یا آماتور؟ ف 

فروش صرف نظر از شغل شما برای بقای شما بسیار مهم است، و شما باید تصمیم   •

بگیرید که حرفه ای شوید و از هر تصوری که برای دیگران است و نه برای شما، دست  

  شروع   زندگی   در   را   خود   راه   خواهید   می   که   بگیرید   تصمیم   باید   شما  بردارید. 



  به   این  ر کردن بردار که این به سرنوشت یا خدایان بستگی دارد.فک   از   دست  .کنید 

 .دارد  بستگی   شما 

کسی که می داند چه کار می کند و تمام نکات ظریف کار خود را درک می کند، الزم   •

  را   نتایج   توانید   می   دانید،   می   را   چیزی   واقعاً   وقتی  نیست مشتاق شود، او مشتاق است. 

  آزادی   و   نفس   به   اعتماد   کند،   بینی   پیش   را   نتایج   تواند   می   که   کسی  . کنید   بینی   پیش 

 .دارد  واقعی 

 ان فصل چهارم: بزرگ 

این حقیقت اجتناب ناپذیر این است که برای اینکه در هر کاری واقعاً عالی باشید، باید   •

 .خود، انرژی و منابع خود را وقف شغلی در فروش کنید

متعهد شدن زمانی است که تصمیم قاطعانه ای می گیرید، تعجب را کنار می گذارید، و   •

 .سپس با اعمال به تعهد خود عمل می کنید

ها سبزتر است، همان مردی است که هرگز متعهد  کند »آنجا« علف کر می مردی که ف  •

 .شود از مرتعی که از قبل دارد مراقبت کند نمی 

  در   درصد   100  باید   شما  اگر می خواهید در هر کاری موفق باشید باید متعهد شوید.  •

  را   کشتی "  ذهنیت   نوع   یک  .ندارید   کردن   سرخ   برای   دیگری   ماهی   و   باشید   آن 

چیزی است که شما را به جایی برساند که در آن کارهایی را انجام دهید که    "بسوزانید 

  وارد   دارد   بستگی   آن   به   شما   زندگی   کنید   می   فکر   که   همانطور  نتایج را تضمین می کند. 

  به   داشتید   را   آن   رویای   که   ای   زندگی  . دارد   بستگی   آن   به   شما   زندگی   زیرا   شوید،   بازی 

 .راه ها وارد شوید  تمام   در   اکنون   که   دارد   بستگی   این 

 .تعهد = نتیجه = شادی  •

اکثر مردم هرگز مانند یک متعصب مرتکب تعهد نمی شوند و بنابراین هرگز خارق   •

 .العاده نمی شوند 

 .توانایی پیش بینی اولین چیزی است که وقتی حرفه ای می شوید اتفاق می افتد  •

 .است   حرفه ای   - و اغلب ناشناخته    - پیش بینی دارایی بزرگ ناشناخته   •



ای با  برداری از هر مبادله های تلفنی و یادداشت زمانی که شروع به ضبط تماس  •

مشتریان کردم، فوراً از توانایی خود در درک الگوها استفاده کردم و سپس شروع به  

  دست   در   را   »اعتراضات«   دفترچه   یک  . بود   سریع   خیلی   و   راحت   خیلی  بینی کردم. پیش 

  کردم می   مطالعه   را   هایم یادداشت   بعداً  دداشت کردم. یا   را   مشتری   اعتراض   هر   و   گرفتم 

  باال   من   هوشیاری  .کنند می   بیان   را   مشابهی   نظرات   مشتریانم   اکثر   که   شدم می   متوجه   و 

 .بیابم  هایی   حل   راه   توانستم   و   رفت 

دانستن برای موفقیت بسیار مهم است، زیرا دانش برابر است با قدرت در   •

  نه  در نهایت با نه های کمتری مواجه می شوید.   که   معناست   این   به   دانستن  زندگی. 

 !بهتر   زندگی   یعنی   کمتر 

  افزایش   با   من   نفس   به   اعتماد  تولید من از یک عمل ساده مشاهده تقریباً دو برابر شد.  •

  ببینم،   را   آینده   توانستم می  ! بینی   پیش  . یافت   افزایش   من   درآمد   همچنین   و   من   دانش 

بلکه به این دلیل که گذشته را به دقت    بودم،   روانشناس   یک   که   دلیل   این   به   نه 

 .مشاهده کرده بودم 

تا زمانی که دانش آموز اختصاصی نشوید، نمی توانید مهارت پیش بینی را به دست   •

 .هستند   دقیق   بینی   پیش   به   قادر (  شغلی   هر   در )   استادان   همه  آورید. 

اری  پس از درک موقعیت های احتمالی که ممکن است رخ دهد، شروع به یادداشت برد  •

  تا   کنید   ضبط   ویدیو   روی   را   خودتان  کنید و هر چیزی را که می توانید ضبط کنید. 

  صورتم،   حاالت   گفتم،   آنچه   به   کردن   نگاه   به   کردم   شروع  .کنید   تماشا   را   خودتان   بتوانید 

  وجود   یادگیری   برای   زیادی   چیزهای   وای،   و   حرکاتم،   صدایم،   لحنم،   هایم،   پاسخ 

  و   است   دانستن   بینی   پیش  ی توانستم بدانم! م   چه   هر   که   شدم   معتاد   من  .داشت 

  فروش   افزایش   و   اعتماد   افزایش   باعث   این  . هاست   موقعیت   صحیح   مدیریت   دانستن 

 .شود  می 

 .برنده شدن باعث برنده شدن می شود  •

 .فروشنده ای که نمی تواند معامالت را ببندد، فروش را دوست ندارد  •



د بدانید که یک آماتور هستید و  اگر بیشتر از برنده شدنتان ضرر می کنید، پس بای  •

زمان آن رسیده است که تعهد خود را تا حدی باال ببرید و به فردی تبدیل شوید که می  

 .داند دارد چه می کند

تفاوت عمده این است که حرفه ای متعهد است و می داند چه کار می کند، در حالی که   •

 .آماتور متعهد نیست و نمی داند 

 .ه بتوانید نتایج را پیش بینی کنید و به آنها برسیدزمانی حرفه ای هستید ک  •

اگر یک گلف باز حرفه ای هستید، به این معنی است که با بازی در مسابقات در برابر   •

سایرینی که بر اساس توانایی های شما برای ایجاد نتایج واجد شرایط شده اند، واجد  

ستید، شما را به یک فرد  شرایط شده اید. و فقط به این دلیل که شما یک حرفه ای ه 

بزرگ تبدیل نمی کند. برای تبدیل شدن به یکی از بزرگان، باید تمرین کنید، نه اینکه  

فقط بازی کنید. برای مثال، برای تبدیل شدن به یک گلف باز بزرگ، باید تمام وجود  

خود را به بازی اختصاص دهید و هنوز بدانید که چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود  

 رد. آیا تفاوت را میبینید؟ دا 

اکثر فروشندگان آماتور هستند، برخی از آنها حرفه ای هستند و تنها تعداد کمی از آنها   •

  می   بزرگان  .گردد   برمی   شما   فداکاری   و   تعهد   میزان   به   این   نهایت،   در  بزرگ هستند. 

  کردن   بینی   پیش   و   کردن   مشاهده   شدن،   متعهد   از   که   مهارتی   کنند،   بینی   پیش   توانند 

به دست می آید، مهارتی که از متعهد شدن، مشاهده کردن و آماده کردن راه حل به  

  مناسبی   پاسخ   توانید   می   کنید،   بینی   پیش   بتوانید   که   حدی   تا  دست می آید. 

 .است   بزرگ   فروشندگان   بزرگ   ویژگی   بینی   پیش  . بدهید 

 : مهمترین فروش 5فصل  

 .ی توانید بفروشیدم   شوید   می   فروخته   که   میزانی   به   فقط  خودت را بفروش.  •

درصد مطمئن باشید که چیزی که می فروشید بهتر از همه گزینه های    100شما باید   •

 .دیگر است 



این یک نقطه برای عظمت حیاتی است و شما نمی توانید به هیچ وجه در مورد آن   •

  داشته   باور   آنقدر   فروشید   می   که   چیزی   به   و   باشید   متقاعد   کامالً   باید   شما  مذاکره کنید.

 !متعصب   حتی   منطقی،   غیر :  است   درست  . شوید   منطقی   غیر   که   باشید 

  متقاعد "  کلمه   از   کلمه   این  است.   تعریف شده   "اعتقاد راسخ "به عنوان    "اعتقاد "کلمه  •

گرفته    "تسخیر کردن"به معنای   "convict" التین   کلمه   از   که   است   شده   گرفته   "کردن

 .شده است 

قانع بودن توانایی فروخته شدن بر روی باورهای خود است که با چنان اطمینان کامل و   •

گری در  کاملی به خریدار خود نشان می دهید که به نظر می رسد هیچ انتخاب دی 

 .دسترس نباشد 

  به  چرا برخی از مردم کارهایی را انجام می دهند که دیگران آرزوی انجام آن را ندارند؟  •

  تا  . شود   انجام   باید   دالیلی   به   که   شوند   می   فروخته   ایده   این   با   آنها   که   است   دلیل   این 

 .شد  خواهند   موفق   شوند،   نامعقول   خود   جستجوی   در   و   شوند   فروخته   که   جایی 

ودن به این معنی است که شما با آنچه می فروشید فروخته می شوید و این  نامعقول ب  •

 .اعتقاد شماست که دیگران را بر اساس آن می فروشد

آنقدر روی محصول خود فروخته شوید که اعتقاد شما برای دیگران غیرقابل مقاومت   •

 .باشد 

 .عدم فروش نیز نوعی فروش است، فقط برعکس  •

که محصول برتر یا خدمات عالی را ارائه می دهید که  فروخته شوید و متعهد شوید   •

 .قابل شکست نیست 

من به شما اطمینان می دهم که هر چه کمتر به پول معطل شوید، پول راحت تری   •

 .نصیب شما می شود

 : افسانه قیمت 6فصل  

  خرید   مردم   که   دالیلی   لیست   انتهای   در   واقع   در  قیمت بزرگترین نگرانی خریدار نیست.  •

 .روند  می   بین   از   ناگفته   های   مخالفت   دلیل   به   ها   فروش   بیشتر  قرار دارد.   کنند   نمی 



 .اگر قیمت خیلی ارزان شود، مردم هیچ ارزشی در محصول نخواهند دید  •

موفقیت همیشه مستلزم یک فروشنده حرفه ای است که برای فروش ویژگی ها و   •

 .مزایا وقت بگذارد

 .بیشتر از پولش بخواهد شما باید کاری کنید که خریدار محصول شما را   •

  پول   آنگاه   کنید،   حل   را   مشکلی   بورزید،   عشق   آنها   به  خالص شدن از شر مشکل بود. •

 .گرفت   خواهید 

  بالقوه،   مشتریان   نه   فروشندگان،  هرگز!  - مشتری احتمالی شما هرگز مشکل نیست   •

 .هستند  فروش   هر   نهایی   موانع 

شما مشکل خود    - ا نیست  شما باید این را به ذهن خود وارد کنید: قیمت مشکل شم  •

 .کنند   نمی   متوقف   را   فروش   مشتریان  هستید! 

این هرگز در مورد قیمت نیست، بلکه در مورد عشق یا اعتماد به نفس است که   •

 .محصول مشکالت را حل می کند 

  باید   شما  برای اینکه یک فروشنده موثر باشید، باید به انسان اعتقاد داشته باشید. •

  خوب   مردم   که   باشید   داشته   باور   باید   شما  داشته باشید.   مردم   به   نسبت   مثبتی   دید 

 .هستند   شما   مثل   هم   شما   خریداران  . بگیرند   درستی   تصمیم   خواهند   می   و   هستند 

 .مردم می خواهند نسبت به خود و تصمیماتشان احساس خوبی داشته باشند •

وست  در نظر بگیرید که چند بار بیش از توان مالی خود پرداخت کرده اید و آن را د  •

 !داشته اید 

 : پول خریدار شما 7فصل  

  دور   برای   زیادی   پول  از این ایده عبور کنید که کمبود پول وجود دارد زیرا وجود ندارد!  •

  این   که   دید   خواهید   کنید،   فراوانی   و   رفاه   جستجوی   به   شروع   اگر  . دارد   وجود   زدن 

 .دارند   وجود   شما   اطراف   در   چیزها 

 .پول برای استفاده است نه تملک  •



ل خود را دوست داشته باشید، خدمات خود را دوست داشته باشید، مشتری  محصو  •

خود را دوست داشته باشید، و آنقدر خودتان را دوست داشته باشید که یاد بگیرید  

 .چگونه »فروش سخت« را یاد بگیرید 

 .به دست آوردن پول دوم راحت تر از پول اول است •

مشتری احتمالی شما، صرف نظر از آنچه می گوید، همیشه بیشتر می خواهد، نه   •

  خرج   بیشتری   پول   چه   هر   و   هستند   پول   کردن   خرج   عاشق   مردم   نه،   یا   کنید   باور  کمتر.

واهند  خ   بیشتری   لذت   خود   تصمیم   از   و   برند   می   بیشتری   لذت   آن   کردن   خرج   از   کنند، 

 .برد

تنها کاری که یک فروشنده برای باز کردن قفل درب پول دوم باید انجام دهد این   •

  داشته   یاد   به  است که با درخواست آن، بر ترس خود از شکست معامله غلبه کند! 

 .کمبود   نه   است   ذهنی   مسئله   یک   پول   که   باشید 

 : شما در تجارت مردم هستید 8فصل  

ک باالیی از محصوالت خود داشته باشند، نباید  درست است که فروشندگان باید در  •

  همین   به  فراموش کرد که این مردم هستند که آن محصوالت را خریداری می کنند.

  را   محصوالت   بعدی   مرحله   در   و   افراد   مورد   در   ابتدا   فروشندگان   که   است   ضروری   دلیل 

 .بدانند

ساوی حداقل  برتر بودن در دانش محصول اما پایین بودن نسبت به دانش افراد م  •

 .نتایج است 

اگر قبل از اینکه مردم را درک کنید، محصول را درک کنید، گاری را جلوی اسب می   •

 .هستید   محصول   تجارت   در   بعد   مرحله   در   و   مردم   تجارت   در   اول   که   کنید   درک  گذارید. 

اکثر فروشندگانی که من مالقات می کنم زمان زیادی را صرف فروش محصول می کنند   •

 .درصد محصول است  20درصد افراد و    80کنند که فروش  و فراموش می  

  کنند،   نمی   فکر   محصوالت  یاد بگیرید همانطور که مشتریان فکر می کنند فکر کنید. •

 .میدهند   انجام   مردم  . دهند   نمی   نشان   واکنش   یا   کنند   نمی   احساس 



اغلب اوقات، فروشندگان بدون اینکه چیزی در مورد مشتری بدانند وارد میدان خود   •

 .شوند، که راهی مطمئن برای از دست دادن فروش است   می 

  به   خریدار   یک   وقتی  به مشتری عالقه مند عالقه نشان دهید تا چیزی به او بفروشد.  •

  می   محصول   مورد   در   چقدر   شما   که   ندارد   اهمیتی   برایش   رود،   می   محصول   یک   دنبال 

کار برای    بهترین   انجام   و   پولش   زمان، :  دهد   می   اهمیت   خودش   به   فقط   او   دانید، 

  لیست   در   محصولتان   و   شما  . دهد   می   اهمیت   خودش   به   بیشتر   زمان   این   در   او  خودش. 

 .هستید   تر   پایین   بسیار   او   های   نگرانی 

به مشتری بیشتر از خود، فرآیند فروش، محصول یا کمیسیون خود عالقه مند باشید و   •

 .فروش بیشتری خواهید داشت

ه برای افراد مهم است تا بتوانید آنچه را  ارتباط واقعی مستلزم یافتن چیزهایی است ک  •

 .خواهند شناسایی کنید و سپس آن را ارائه دهید که واقعاً می 

  فروش   برای   شانسی   هیچ   نکنید،   برقرار   ارتباط   خریدار   با   اگر  ارتباطات = فروش.  •

  اطالعات   آن   در   که   کند   می   تعریف   فرآیندی   عنوان   به   را   "ارتباط"  لغت   فرهنگ  . ندارید 

 .از طریق نمادها یا رفتارهای مشترک مبادله می شود  افراد   بین 

کیفیت انسانی درگیر در فروش هرگز قابل جایگزینی نیست، و هر چه در عصر ماشینی   •

 .شودتر شویم، سودمندتر می عمیق 

  بر   که   کنید   تبدیل   اساسی   قانون   یک   به   را   این  مردم نسبت به محصوالت ارشد هستند.  •

یرید: شما در تجارت مردم هستید، نه تجارت  م   می   و   کنید   می   زندگی   آن   اساس 

  گرفته   کار   به   فرآیندهای   در   افراد  ! هستند   ارشد   محصوالت   به   نسبت   مردم  محصول. 

  ارشد   را   افراد   اگر   فروش   فرآیند   یا   محصول   هیچ  . هستند   ارشد   ها   شرکت   توسط   شده 

  یک   فرآیند   یک  نیستند   مردم  . است   مرده   محصول   یک  ! بود   نخواهد   موفق   هرگز   نکند 

  فرآیند   که   میزانی   به  ملکرد است و همیشه اهمیت کمتری نسبت به افراد دارد.ع 

 .شد   خواهد   مواجه   شکست   با   فرآیند   این   شود،   مهمتر   افراد   از   شرکت   یک   فروش 

  مرده   ماده   محصوالت  . نیست   اینطور   فرآیندها   و   ها   سیاست  مردم چک می نویسند.  •

زین کرد، اما مردم نمی  جایگ   توان   می   را   محصوالت  .هستند   زنده   مردم   و   هستند 



  فراموش   هرگز  . فروشند   می   مردم   اما   فروشند،   نمی   را   خودشان   محصوالت  توانند. 

  محصول   در   را   مردم   که   است   این   شما   وظیفه   و   خرند،   می   را   محصوالتی   مردم   نکنید، 

 .بفروشید   مردم   به   را   خود   محصول   اینکه   نه   بفروشید،   خود 

 .فروش بیشتری خواهید داشت  اهمیت فردی را از فروش فردی بیشتر کنید و  •

کسب و کاری را که فکر می کنید در حال حاضر در آن هستید رها کنید و وارد تجارت   •

 .مردم شوید 

 فصل نهم: جادوی توافق 

  قانون   ترین   رایج   و   مهمترین   تنها   این  همیشه، همیشه، همیشه با مشتری موافق باشید. •

اشته باشید، باید با مشتریان  د   توافق   خواهید   می   اگر  ! است   فروش   همه   در   شده   نقض 

 .خود موافق باشید 

  در  .نیست   درست   فروش   در   "شوند   می   جذب   ها   مخالف "این ضرب المثل رایج که  •

  تا   زیرا   دارم   دوست   را   شما   من  .شود   می   زاده   توافق   از   مانند   و   جذب،   مانند   فروش، 

 .موافقم   شما   با   حدی 

 .سپس معامله را ببندید موافقت کنید، تصدیق کنید، طرف مقابل را درست کنید و   •

 !موافقت راهی برای فروش بیشتر است  •

هایی را پیشنهاد دهید که برای شما  توانید جایگزین هنگامی که موافقت کردید، می  •

 .تر هستند مناسب 

  شدن   بسته   از   حتی   توافق  توافق با مشتری باالتر از سایر قوانین در فروش است!  •

 .است   باالتر   نیز   معامله 

اگر رابطه را با توافق شروع کنید، این فرصت را خواهید داشت که محصول خود را به   •

  حرفه   و   آسان   فهمیده،   فردی   عنوان   به   را   مشتری   این،   بر   عالوه  مشتری بالقوه بگویید. 

 .ظر خواهید گرفتن   در   ای 

 : ایجاد اعتماد 10فصل  



  گرفتند   تصمیم   آنها  ! همیشه  یک فروشنده همیشه از مشتریان خود تصمیم می گیرد. •

  متقاعد   را   آنها   شما  ! کردید   کار   این   انجام   به   مجبور   را   آنها   شما   و   کنند،   فکر   آن   مورد   در 

را به هیئت    آن   گرفتند   تصمیم  .کنند   صحبت   آن   مورد   در   و   بروند   خانه   به   که   کردید 

 !بود  تو   خاطر   به   همش  مدیره ارائه کنند. 

هنگامی که خریدار به فروشنده یا چیزی در مورد ارائه اعتماد ندارد، با تصمیم نگرفتن   •

 .برای خرید، زمان را به چرخه اضافه می کند

  که   همانطور  فروشندگان این کار را می کنند.  - مشتریان بالقوه باعث فروش نمی شوند   •

  می   متوقف   را   فروش   فروشنده  شد، بالقوه فروش را متوقف نمی کند.   گفته   قبال 

  وظیفه   این  . شوند   نمی   فروش   باعث   نیز   بالقوه   مشتریان   که   بدانید   همچنین  .کند 

  به   کامالً   نه،   یا   افتد   می   اتفاق   فروش   آیا   اینکه  . دهد   انجام   را   فروش   که   است   فروشنده 

 .احتمالی   مشتری   نه   دارد،   بستگی   فروشنده 

 .نکه بتوانید فروش داشته باشید، باید ذهن مشتری را درک کنیدبرای ای  •

 .مردم آنچه را که می بینند باور می کنند، نه آنچه را که می شنوند •

حرف های    فرض کنید خریدار شما، مهم نیست که چقدر شخص را می شناسید، هرگز  •

 .او نشان دهید   شما را باور نمی کند و فقط آن چیزی را باور می کند که شما بتوانید به 

 .دهید   نشان   را   مستندات   همیشه  هرگز با کلمات نفروشید.  •

 .بنویسید  کاغذ   روی   را   خود   مذاکرات  هرگز با کلمات مذاکره نکنید.  •

 فصل یازدهم: بده، بده، بده 

 فروش   نه   کردن،   خدمت  فروش عمل دادن است، نه گرفتن.  •

در فروش تنها راه    ضرب المثل قدیمی این است که دادن بهتر از دریافت است، اما  •

 .دریافت این است که اول بدهیم

 .بده، ببخش، تضمین فروش، فروش، فروش است •

 .خدمات باالتر از فروش و دادن باالتر از گرفتن است •



  تان، توجه   تمام  همه شما را به یک مشتری بالقوه بسپارید، نه فقط بخشی از خود را.  •

اتتان را به کار ببندید، و سپس تعداد  اطالع   همه   پیشنهادهایتان،   همه   تان، انرژی   تمام 

  او   با   را   راه   تمام   و   بروید   فراتر   توقعات   از  بیشتری از خودتان را برای دادن پیدا کنید! 

  و   قید   بدون   را   خود   و   نکنید   دریغ   را   شما   از   یک   هیچ  . جلوتر   کمی   سپس   و   دهید   ادامه 

 .بسپارید   شرط 

ها با آنها بدون اجازه وقفه همراه  همیشه به مشتریان خود توجه کنید و از ابتدا تا انت  •

به هر مشتری نشان دهید که چقدر برای شما مهم است و چگونه مهمترین فرد   .باشید 

 .در جهان شماست 

 .اگر همزمان دو خرگوش را تعقیب کنید، هر دو فرار خواهند کرد •

تعهد کامل خود را نسبت به آن یک فرصت، آن یک مشتری، داشته باشید و به او   •

 !که این را بداند   بگویید 

  خواهید   پاداش   و   کنید   رفتار   چنین   آنها   با  ارزش انسان بسیار بیشتر از پول است.  •

 .گرفت

 .مشکل = فرصت های فروش در آینده  •

 : فروش سخت 12فصل  

  از   بار   پنج   باید   بگیرید،   مثبت   جواب   اینکه   از   قبل   که   است   شده   گفته  فروش سخت.  •

دانم که بیشتر مردم بدون اینکه  نه، اما می   یا   است   درست   این   دانم نمی  . بپرسید   کسی 

کنند و مردم هرگز به کسی که از درخواست کردن دست  از آنها بخواهند خرید نمی 

  کنار   را   درخواست   که   ای   لحظه   که   است   بوده   این   من   تجربه  گویند.کشد، بله نمی می 

 .است   شده   تمام   معامله   گذاشتید، 

تمایل به ماندن و پافشاری حتی زمانی که مشتری بالقوه پر سر و صدا می شود، چیزی   •

است که فرد حرفه ای و سازگار را از آماتوری که به طور تصادفی معامالت را بسته  

 .است جدا می کند 



اگر واقعاً باور ندارید که محصول شما به نحوی لذت، مزیت یا امنیت بیشتری را نسبت   •

ه در بانک دارد برای خریدار به ارمغان می آورد، در این صورت هرگز  به اعدادی ک 

 ".فروش سخت "فروشنده خوبی نخواهید بود و هرگز مفهوم 

 .اگر نتوانید ببندید، ضرر می کنید  •

 : اقدام عظیم 13فصل  

  که   نتایجی   به   رسیدن   برای   که   تالشی   میزان   مردم   اکثر  اقدام گسترده ای انجام دهید. •

  تعادل   به   هرگز   رسد،   می   اقدام   به   نوبت   وقتی  زنند. ه اشتباه تخمین می ب   را   خواهند می 

  بیشتر   که   کنید   فرض   عمل   مورد   در  .کنید   فکر   عمل   انبوه   مقدار   به   همیشه  . نکنید   فکر 

  انجام   باید   کار   انجام   برای   کنید   می   فکر   که   کاری   هر  . نیست   چیزی   کمتر   و   است   بهتر 

ه فکر می کنید الزم است افزایش دهید و  ک   آنچه   از   بیشتر   بسیار   را   آن   مقدار   دهید، 

 .نتایجی فراتر از حد انتظارتان به دست خواهید آورد

  که   افرادی   از  میزان موفقیت شما با میزان اقدامی که انجام می دهید محدود می شود.  •

  و   باشید   آرام   کنند   می   پیشنهاد   شما   به   و   نکنید   کار   سخت   اینقدر   گویند   می   شما   به 

  حال   در  .کنید   راحت   را   آن   توانید   می   کردید   درستش   وقتی  ید.کن   دوری   باشید   راحت 

 .دهید  انجام   زیاد   مقادیر   در   را   آن   و   کنید   اقدام   حاضر، 

  هیچ .  3 . عمل نادرست.2می گویند در زندگی سه نوع عمل وجود دارد: عمل درست   •

.  4:  دارد   وجود   عمل   چهارم   نوع   من   دنیای   در   و (  ندارد   ای   نتیجه   همیشه   که )   اقدامی 

 !کنم   می   زندگی   آن   با   من   که   است   کسی   همان   این  ام عظیم! اقد 

  نه   برو،   عظیم " گویم   می   من  ای؟   شنیده   را   "خانه   برو   یا   برو   بزرگ "این ضرب المثل   •

 "!منفعل

 .کند   می   کار   که   است   تلفنی   شخص   این  تلفن کار نمی کند؛  •

 .م دهید وقتی کامل و صیقلی نیستید، تنها راه جبران این است که اقدامات زیادی انجا  •

  دهید   می   انجام   که   کاری   برای   آنها  هیچکس برای آنچه می دانید به شما پول نمی دهد. •

 .دهند   می   پول   شما   به 



تصمیم بگیرید چیزی را تولید کنید و آن را در مقادیر زیاد تولید کنید و در زندگی   •

 .شود  می   شادی   باعث   تولید  برنده خواهید شد. 

د و هر چه تولید بیشتری تولید کنند، احساس  مردم هنگام تولید احساس بهتری دارن  •

  را   کار   این   تولید   اما   نکند،   خوشحال   را   مردم   پول   است   ممکن  بهتری خواهند داشت. 

 .«است   آمده   دنیا   به   کار   برای   »انسان   باکی،   دی   مایکل   دکتر   قول   به  . کرد   خواهد 

یگری  در فروش، اقدام گسترده تنها چیزی است که موفقیت شما را بیش از هر چیز د  •

 X را تضمین کنید، اقدامات زیادی انجام دهید که  X خواهید   می   اگر  تضمین می کند! 

فراوانی دست   X به  چگونه   که   نیست   این   دیگر   شما   مشکل  را به وفور به دست آورید.

 .خواهد بود X فراوانی   مدیریت   نحوه   بلکه  یابید. 

اد می شود و نتایج  با انجام اقدامات گسترده کافی، چیزی تغییر می کند، چیزی ایج  •

 .حاصل می شود 

همه آتش سوزی مستلزم سوخت ثابت است و موفقیت در فروش مستلزم اقدام   •

 .بیشتر است 

کنید انجام  کم ده برابر چیزی که فکر می خواهید، دست اگر یک چیز می  10Xقانون   •

ای انجام دهید تا مطمئن شوید که به آن یک چیز  دهید، اقدامات گسترده می 

  خواهید   می   آنچه   برای   بود   نخواهید   مجبور   دهید،   انجام   را   کار   این   اگر  رسید. می 

  می   شما   آنچه  . کنید   دعا   یا   بگذارید   هم   روی   را   خود   انگشتان   کنید،   آرزو   باشید،   امیدوار 

  ایجاد   عمل   از   مناسبی   مقدار   که   رسید   خواهد   شما   به   زمانی   -   بیشتر   خیلی   و   -   خواهید 

 !شود

 .شوید، توجه خود را به حالت عظیم معطوف کنیدنمی   برای اطمینان از اینکه منفعل  •

وقتی نوبت به عمل می رسد مانند یک دیوانه رفتار کنید و در مورد آنچه فکر می کنید   •

  انبوه   اقدامات   انجام   از   صحبت   وقتی  برای انجام کار الزم است کامالً غیر منطقی باشید.

ه ارتفاعاتی خواهید رسید که  ب   باشید،   دلیل   یا   منطق   یا   عقل   بدون   آید،   می   میان   به 

  جدید   مشکالت   با   مساوی   ابتدا   عظیم   اقدام  دیگران هرگز تصورش را نمی کردند. 

 .بود   خواهد   انبوه   فروش   با   برابر   سپس   اما   است، 



 : پایگاه قدرت 14فصل  

 .پایه قدرت خود را کار کنید •

تریان قبلی  من می توانم به شما اطمینان دهم که اگر با پایگاه قدرت خود، از جمله مش  •

  از   هرگز  خود در ارتباط نباشید، هرگز در کسب و کار خود به قدرت نخواهید رسید.

 !نشوید   غافل   خود   قبلی   مشتریان 

خواهید اطمینان در تولید فروش خود را تضمین کنید و از یک شغل طوالنی و  اگر می  •

 .باشید  موفق در فروش اطمینان حاصل کنید، با افراد در پایگاه قدرت خود در تماس 

 : زمان 15فصل  

  را   کاری   تا   دارد   فرصت   روز   در   ساعت   24  جهان   مرد   قدرتمندترین  چقدر زمان داری؟  •

  فرصت   روز   در   دقیقه   3600  جهان   مرد   ثروتمندترین  . دهد   انجام   دهد   انجام   باید   که 

  هفته   در   ساعت   168  جهان   مرد   ترین   کرده   تحصیل  . آورد   دست   به   را   خود   پول   تا   دارد 

  تمرین   برای   سال   در   روز   365  جهان   ورزشکار   بزرگترین  د بگیرد.یا   تا   دارد   فرصت 

 داری؟   زمان   چقدر  .دارد 

  که   است   این   واقعیت  وقتی به خود می گویید زمان کافی ندارید، در واقع دروغ است!  •

  ما   همه  .کنید   نمی   استفاده   موثر   طور   به   آن   از   فقط   شما  . دارید   زمان   بقیه   اندازه   به   شما 

 .رسد   می   سال   در   ساعت   8760  به   که   داریم   یکسانی   ساعته   24  روزهای 

انند هر چیزی که ارزش دارد، از زمان  اگر موافق هستید که زمان پول است، باید م  •

 .خود موجودی و محافظت کنید

 .به حداکثر رساندن هر دقیقه از هر روز  •

و زمان دیگر شما را کنترل نمی    - اکنون تصمیم بگیرید که زمان را کنترل می کنید   •

  را   آن   از   زیادی   مقدار   که   بگیرید   تصمیم   و   دهید   تغییر   زمان   مورد   در   را   خود   نظر  کند.

 .آن   برده   نه   شوید   ساعت   ارباب  د. داری 

 : نگرش 16فصل  



  تجربه   یک   برای   مردم  یک نگرش عالی بیشتر از یک محصول عالی ارزش دارد.  •

 .کرد  خواهند   هزینه   عالی   محصول   یک   از   بیشتر   بخش   لذت   و   مثبت   خوشایند، 

 .نگرش مثبت هزار بار مهمتر از خود محصول است •

  خرند   می   را   آن   آنها  ، چنین ژاکتی نمی خرد.هیچ کس به این دلیل که به آن نیاز دارد " •

 «.دهد   می   خوبی   احساس   آنها   به   و   است   زیبا   زیرا 

هرگز اجازه ندهید کسی شما را متقاعد کند که مردم برای یک نگرش عالی و خدمات   •

  برنده   چه   حال،   همه   در   بودن   مثبت   توانایی  عالی هزینه بیشتری پرداخت نخواهند کرد.

  از   نگرش  چیزی است که در نهایت شما را برنده خواهد کرد.  تنها   باخت،   چه   و   باشید 

 !است   باالتر   چیز   همه 

واقعیت این است که افراد با نگرش خوب خوش شانس تر از افراد با نگرش بد   •

  آوردن   دست   به   برای   راهی   هیچ   و   عالی   نگرش   یک   از   بزرگتر   گنجی   هیچ  هستند.

 !رد ندا   وجود   عالی   نگرش   داشتن   بدون   واقعی   های   گنجینه 

به یاد داشته باشید که یک محصول را می توان خرید، اما یک نگرش عالی را نمی   •

  برای   چیز   هیچ  . ندارد   قیمتی   عالی   نگرش   یک   اما   داد،   شکست   توان   می   را   قیمت  توان. 

 .نیست  مثبت   فرد   یک   از   ارزشمندتر   کسی 

  پاسخ   منتظر   است،   منفی   اگر  مردم همیشه بر اساس نگرش شما عمل خواهند کرد. •

 .باشید  داشته   را   مثبت   پاسخ   انتظار   توانید   می   است،   مثبت   وقتی  نفی باشید. م 

  شما   نگرش  نحوه رفتار شما با دیگران همان رفتاری است که آنها با شما خواهند داشت. •

 .است  مقدم   افتد   می   شما   برای   زندگی   در   که   اتفاقی   هر   بر 

  شامل   این  د! شما محصول همه چیزهایی هستید که خود را با آن احاطه کرده ای  •

  دارید،   که   دوستانی   خوانید، می   که   هایی روزنامه   کنید، می   تماشا   که   است   تلویزیونی 

  آن   با   که   دیگری   چیز   هر   و   تان خانواده   تان، عالیق   هایتان، سرگرمی   روید، می   که   هایی فیلم 

 .هستید  درگیر 



نگامی  ه  کند.   افکار مقدم بر اعمال هستند و سپس اعمال شما زندگی شما را تعیین می  •

که کنترل نحوه تفکر خود را به دست آوردید، سپس کنترل اعمال خود را خواهید  

 .داشت

 : بزرگترین فروش زندگی من 17فصل  

 .نگرش نسبت به محصول برتر است  •

وقتی به دنبال رویاها و اهداف خود    - از خود در برابر اطالعات منفی محافظت کنید   •

  را   شما   بیشتر   که   افرادی   حتی  ت می کنید.هستید مراقب باشید از کجا مشاوره دریاف 

  مسیر   از   شما   شود   می   باعث   احتماالً   که   دهند   ارائه   را   اطالعاتی   توانند   می   دارند   دوست 

 .شوید   خارج   خود   رویاهای 

 .میگیره  یکی   فقط   نمیگیره،   تا   دو   و  خرند! خریداران تا زمانی که کسی نفروشد نمی  •

 آیا این یک شکایت است یا اعتراض؟  •

 شکایت هستند   آنها فقط  •

توانایی شما در متقاعد کردن دیگران به خودی خود تعیین می کند که چقدر در همه   •

  واقعی   زندگی   برای   مطلق   ضرورت   یک   فروش  زمینه های زندگی خود موفق خواهید بود. 

  برای   اما   است،   شغل   یک   بسیاری   برای   فروش   که   حالی   در  .شماست   رویاهای   تحقق   و 

در زندگی بفروشید، مذاکره کنید و دیگران را متقاعد کنید    باید   شما  . است   الزامی   همه 

  دهید،   انجام   را   کار   این   توانید   می   خوب   چقدر   اینکه  تا به آنچه می خواهید برسید.

  تأثیر   توانید   می   نفر   چند   روی   و   داشت   خواهید   زندگی   نوع   چه   که   کند   می   تعیین 

 .بگذارید 

 : فرآیند فروش عالی 18فصل  

 .نحوه خرج کردن پول بیشتر تصمیم می گیرند   همسران در مورد خرید و  •

  چه  اساساً، فرآیند فروش، یافتن موارد زیر در مورد خریدار است: شما کی هستید؟ •

  نیازهای   و   ها   خواسته   که   دارم   چیزی   چه  میخواهی؟   را   این   چه   برای  خواهید؟   می   چیزی 

  درک   را   آن   بتوانید   تا   دهم   نشان   شما   به   را   آن   چگونه  کند؟   برآورده   را   شما 



  و   دهید   تحویل   ببندید،   سپس   و  ین مالی باشد. تام   قابل   که   دهید   ارائه   پیشنهادی  .کنید 

 شود؟   تکرار   دیگران   و   شما   با   روند   این   که   امید   این   به   کنید   پیگیری 

  نمی   بازی   آنها  بهترین فروشندگانی که من می شناسم تیراندازان مستقیم هستند.  •

  و   دستکاری   بدون   را   کار   چگونه   دانند   می   و   گویند   می   هست   که   همانطور   را   آن   کنند، 

 .نجام دهند ا   حقه 

  فروشنده   آل،   ایده   حالت   در  تر.تر هستند تا طوالنی بهترین فرآیندهای فروش کوتاه  •

  بگذارد   وقت   است   الزم   که   آنجایی   تا   است   مایل   است،   حساس   مشتری   زمان   به   نسبت 

 .ندارد   وقت   اتالف   به   ای   عالقه   هرگز   اما 

ترتیب برآورده    فرآیندهای فروش باید به گونه ای ساخته شوند که موارد زیر را به  •

 .( مدیریت )آخرین(3( فروشنده، ) 2( مشتری، ) 1کند: ) 

اند، اما در  های مدیریت طراحی شده های فروش برای برآوردن خواسته بیشتر برنامه  •

 .فروشدخرد و در بیشتر موارد آن را نمی واقعیت، مدیریت محصول را نمی 

قعیت فروش، چه حضوری، چه  ای است که باید در هر مو ترین پنج مرحله در اینجا مهم  •

 :ها مواجه شوید از طریق تلفن یا از طریق اینترنت با آن 

 سالم کن  •

 خواسته ها و نیازها را تعیین کنید  •

 محصول و ارزش فعلی/ساخت را انتخاب کنید  •

 پیشنهاد بدهید  •

 معامله یا خروج خریدار را ببندید  •

 پرسید و گوش میکنید می   شما  هنگام تعیین خواسته ها و نیازها، شما نمی فروشید. •

به یاد داشته باشید، همه خریدها یا سرمایه گذاری ها در تالش برای حل یک مشکل   •

  چون   خرید   می   مته   شما  . خواهید   می   مته   چون   خرید   نمی   مته   شما  . آنها   همه  هستند.

 .خواهید   می   سوراخ 



  پروسه نمایش خود را به فوکوس لیزری کوتاه کنید، چیزی که محصول شما را در حال  •

  می   معنا   را   دیگر   چیزهای   همه   که   چیست   چیز   چند   آن  حاضر ضروری می کند! 

  کاالی   عنوان   به   را   محصول   این   خریدار   چگونه   اینکه   در   غالب   یا   اصلی   خرید   انگیزه  کند؟

  که   است   جایی   شما   محصول   نمایش  چیست؟  کند   می   تایید   و   توجیه   خرید   برای   مناسب 

و تمایل خریدار را افزایش می دهید تا    کنید   می   ایجاد   فوریت   کنید،   می   ایجاد   ارزش 

 .برای محصولی که ارائه می کنید به شما پول بدهد

  نیستند،   آماده   مردم   وقتی   حتی  . همیشه  . کنم   می   پیشنهاد   همیشه   من  پیشنهاد بدهید  •

  اما   نشود،   ارائه   ارقام   خریداران   همه   به   که   کنند می   پیشنهاد   ها خیلی  . کنم   می   پیشنهاد 

 .توانید به توافق برسید را ارائه نکنید، هرگز نمی   آنها   اگر   معتقدم   من 

  نزدیکتر   یک  شما باید به یک استاد نینجا نزدیکتر از همه موقعیت ها تبدیل شوید.  •

  های   روش   به   کامل   تعهد   به   نیاز   ای   حرفه  . چند   فقط   نه   دارد،   نیاز   بسته   صدها   به   عالی 

 .یش می آید داردپ   که   شدنی   بسته   وضعیت   هر   به   رسیدگی   برای   نوآورانه   و   جدید 

فروشندگانی که نمی توانند تعطیل شوند، از همه نیازهای حیاتی دیگر فروش مانند   •

 .جستجو، پیگیری و حتی داشتن نگرش مثبت اجتناب می کنند 

 : موفقیت در فروش 19فصل  

موفقیت را به عنوان وظیفه، تعهد و مسئولیت خود تلقی کنید، نه به عنوان یک انتخاب   •

 !یا شغل 

تنها یکی از محصوالت جانبی کسانی است که بیشترین اقدام را انجام می دهند  شانس   •

 .و بیشترین آمادگی را دارند 

در هر چرخه فروش با خود صادق باشید. از خود بپرسید: »چرا آن فروش را دریافت   •

نکردم؟ چه کاری می توانستم متفاوت انجام دهم؟ کجا دلم تنگ شده بود چگونه می  

را بهتر توجیه کنم؟ از کجا می توانستم تامین مالی آنها را تامین کنم؟    توانستم هزینه 

  صادق   خودتان   با   ” … چرا جلوی تصمیم گیرنده نرفتم؟ من فقط دو بار درخواست کردم 

 .بپذیرید   را   نتیجه   کامل   مسئولیت   و   باشید   صادق   رحمانه   بی   باشید، 

 :برای موفقیت در فروش مستمر، باید  •



 .ایت مسئول فروش هستیدتصمیم بگیرید که در نه  •

 .انجام فروش را وظیفه، تعهد و مسئولیت خود قرار دهید  •

اقدامات زیادی انجام دهید، و به دنبال آن اقدام بیشتری تا زمانی که فروش انجام   •

 !شود

 !هیچ بهانه، دلیل یا منطقی را نپذیرید، و نحوه انجام آن را بیابید  •

ها، دالیل و موانعی که با مشتری مواجه  هر روز خود را برای مقابله با همه موانع، غرفه  •

 .شوید آماده کنید می 

 آموزش - : نکات فروش 20فصل  

  تمرین   باید   شما  فقط خواندن یک کتاب یا گوش دادن به یک برنامه صوتی کافی نیست.  •

رزشکاران، همگی تمرین،  و   تا   گرفته   فضانوردان   از  . کنید   تمرین   و   کنید،   تمرین   کنید، 

دهند تا زمانی که هر حرکت، پاسخ و  تمرین و تمرین را بارها و بارها انجام می 

یک نیروی دریایی خود را در تمریناتش غوطه ور می کند تا   .العملی مشخص شودعکس 

نه تنها بداند در هر شرایطی دقیقاً چه کاری انجام دهد، بلکه اعتماد به نفس باالیی به  

 .دهدخود ب 

 : ایجاد یک حضور در رسانه های اجتماعی 21فصل  

  نمی   هستید،   کی   شما   ندانند   مردم   اگر  گمنامی )ناشناختن( مشکلی بزرگتر از پول است.  •

  معامله   شما   با   نباشند،   شما   فکر   به   اما   بشناسند   را   شما   اگر  .کنند   معامله   شما   با   توانند 

آن فکر کنید، در نظر بگیرید، و    مورد   در   باشید،   شده   شناخته   باید   شما  .کرد   نخواهند 

امیدوارم اولین یا غالب در ذهن مشتریان خود باشید تا بتوانید چیزی را به هر کسی  

 !بفروشید 

این یک واقعیت زندگی است که به میزانی که مورد توجه قرار می گیرید، در مقطعی   •

 .مورد انتقاد قرار خواهید گرفت

 .ر برای شکوفایی سر کار بروید نه برای کا  •

 .ده فرمان بیع 



 مغرور و مثبت اندیش باشید  (1 •

 لباس برای موفقیت در فروش  (2 •

 فروش را ببینید  (3 •

 در پیشنهاد شما فروخته می شود  (4 •

 ارزش پیشنهادی خود را بشناسید  (5 •

 همیشه با مشتری خود موافق باشید  (6 •

 نمایش فوق العاده عجیب و غریب  (7 •

 زمان کارآمد باشید  (8 •

 کنید   بستن را فرض  (9 •

 همیشه در نزدیکی پافشاری کنید  (10 •

 : نکات سریع برای غلبه بر بزرگترین چالش ها در فروش 22فصل  

  محکوم   شما   و   کنید   اجتناب   آن   از   کنید   سعی  نحوه برخورد با رد شدن، کلید اصلی است.  •

  یا   محصول   به   کمتر   گفتن،   نه   از   پس   اگر  . کرد   خواهید   نشینی   عقب   زیرا   هستید   فنا   به 

  وقتی  خود فکر کنید، در این صورت در دستور کار دیگران فروخته می شوید.   پیشنهاد 

  شده   رد   آیا   ایم«،   آورده   دیگری   شخص   »از   یا   نه«   »هنوز   یا   »نه«   گویند   می   شما   به 

  منفی   حس   یک   عنوان   به   تنها   نگیرید،   عهده   به   را   موقعیت   کامل   مسئولیت   اگر  اید؟ 

 .کرد  خواهید   شدن   طرد   احساس 

 .روش شما بسیار مهم است که محیط خود را مثبت نگه دارید برای موفقیت در ف  •

بینی نتایج، پیگیری و  در فروش، فقدان نظم و انضباط بر ارائه، انگیزه، توانایی پیش  •

  در   انضباط   فقدان  گذارد. توانایی شما برای پر نگه داشتن خط لوله تأثیر منفی می 

بر اساس کمیسیون    فروش   های   موقعیت   از   بسیاری   زیرا   کند   می   بیداد   فروش 

  را   خود   تواند   می   که   کند   باور   که   دهد   می   را   امکان   این   فروشنده   به   این  هستند.

  با   که   را   کسی   هر   اقتصاد  . شود   خالص   دار   لکه   انضباط   بی   های   فعالیت   از   و   کند   مدیریت 



  فروش   در   موفقیت   خواهان   اگر  .کرد   خواهد   منضبط   کند،   عمل   آزادی   احساس   این 

 .باط را رعایت کنید انض   و   نظم   باید   هستید، 

  اگر  . باشید   داشته   تسلط   خود   پیشنهاد   و   شخصیت   شرکت،   محصول،   بر  رقابت نکنید؛  •

  از   بهتر   پیشنهاد   یا   تر ارزان   قیمت   با   همیشه   برای   دیگران   نیستید،   آفرین تفاوت   شما 

 .گرفت  خواهند   پیشی   شما 

هدف این است که به مشتری خود توجه، پیگیری و خدمات زیادی ارائه دهید که   •

  پیشنهادی   ارزش  . کنید   پیدا   خود   کردن   متمایز   برای   راهی  ابت کنید.نتوانید با آن رق 

 .آورید   می   میز   روی   که   باشد   چیزی   همان   باید   همیشه 

  یک   گویی   که   است   شده   داده   آموزش   ای   گونه   به   اختتامیه  بسته شدن فروش نیست. •

 .است   متفاوتی   کامال   هنر   واقع   در   و   است   فروش   بسط   تنها   اما   است،   فروش   تکنیک 

ارت است از شناسایی نیازها، انتخاب راه حل مناسب و سپس نشان دادن  فروش عب  •

  معنای   به   شدن   بسته  اینکه چگونه محصول یا خدمات شما مشکل را حل می کند. 

  ارائه   شما   آنچه   با   ارزشمند   چیزی   مبادله   با   موافقت   و   اقدام   به   خریدار   واداشتن 

 .ببندید  را   خود   حل   راه   و   پیشنهاد   یعنی  . است   دهید می 

  زرادخانه   به   شدن   بسته  ستن یک هنر است و هر کسی می تواند آن را بیاموزد.ب  •

 .دارد  نیاز   ها   استراتژی   و   ها   مقابله   ها،   پاسخ   ها،   انتقال   ها،   تکنیک   از   عظیمی 

 افتد   می   اتفاق   شما   خاطر   به   این  هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد؛  •

م که وقتی ترس را  دان   می   من  نکته مهم در مورد ترس این است که واقعی نیست. •

تجربه می کنید ممکن است احساس واقعی داشته باشید، اما در واقع در جهان فیزیکی  

 .وجود ندارد

 .راه از بین بردن ترس با اقدام است  •

اقدام در مورد چیزهایی که از آنها می ترسید باعث می شود که شما شجاعت ایجاد   •

  را   توانایی   این   همه  نیست.   ویژگی   یک   فقط   است،   عمل   در   تمرین   یک   شجاعت  کنید.

 کنید   اقدام   باید   فقط   شما  . باشند   شجاع   که   دارند 



 .هر چه بیشتر کاری را انجام دهید که از آن می ترسید، شجاع تر می شوید •

هنگامی که با مشتری یا مشتری روبرو می شوید که احساساتی می شود و با شما فوران   •

هرگز آن را شخصی   .شده اید   عاطفی نشان می دهد، بدانید که به فروش نزدیک 

 .نگیرید، هرگز به آن واکنش نشان ندهید، و هرگز احساساتی نشوید 

 .یک فروشنده حرفه ای واقعی با کمک واقعی به دیگران انگیزه پیدا می کند •

  طور   به   نتوانید   اگر  شما در کسب و کاری هستید که ارتباطات سالح شماره یک شماست.  •

 .کنید، نمی توانید به کسی کمک کنید   برقرار   ارتباط   کسی   با   موثر 

 .آماده باشید تا همیشه برای هر موقعیتی پاسخی داشته باشید  •

هر اعتراضی را که می شنوید یک دفترچه یادداشت کنید و فورا بررسی کنید که   •

 .چگونه در آینده با اعتراض مشابه برخورد خواهید کرد

ز آنچه ممکن است بشنوید آگاه  لیستی از هر اعتراضی که می شنوید تهیه کنید تا ا  •

باشید و سپس تمرین کنید که همه آنها را به گونه ای مدیریت کنید که به شما در  

 .فروش کمک کند 

 .همیشه وظیفه فروشنده است که هنگام برقراری رابطه، یخ را بشکند  •

من معتقدم که بسیاری از افسردگی ها در واقع یک برچسب نادرست از عدم فعالیت   •

 !است 

 .م ثبات شما همیشه به فقدان انضباط واقعی خالصه می شود عد  •

به محصول یا خدمات خود ایمان داشته باشید و با وارد شدن به عمل ترس خود را از   •

 .برد   می   بین   از   را   ترس   ممکن   زمان   کمترین   در   عظیم   و   خالص   اقدام  بین ببرید. 

ندازه زمان  مردان ثروتمند و مردان فقیر به طور یکسان در هر روز به یک ا  •

  رویاهای   برای   یا   کنید   می   کار   خود   رویاهای   برای   شما   آیا   که   است   این   سوال  دارند. 

 .کنید   می   کار   دیگران 

 ( گرتزکی   وین )  گیرید، ساخت. توان شاتی را که هرگز نمی نمی  •



شخصی که فروش را کنترل می کند شخصی نیست که صرفاً سؤال می کند، بلکه   •

 .االت را دریافت کندشخصی است که می تواند پاسخ سؤ 

الماس فقط زغال سنگ است تا زمانی که فشار مناسب برای مدت زمان مناسب اعمال   •

 .شود

 ویژگی های یک فروشنده بزرگ 

 .حاضر است به او نه گفته شود •

 .بدون توجه به سفارش درخواست می کند  •

 .گزینشی گوش می دهد  •

 .در داستان خودش فروخته می شود  •

 .سوال می پرسد •

 .پاسخ سواالت را دریافت می کند  •

 .می داند که مسئله قیمت نیست  •

 .حاضر به فشار و پافشاری است  •

 .به فروش به عنوان یک چیز خوب اعتقاد دارد  •

 .به طور مداوم تمرین می کند و آماده می شود  •

 


