
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 

معنا و    را یز  اند، بهرهیاز هنر مذاکره ب   ،یاحرفه  ی هافروشنده  یاز افراد، حت   ی ار یبس

مذاکره را دنبال    ی درک نکرده، فنون مذاکره و ترفندها  ی آن را به درست  ت یاهم

 است.  ینیشک فروش شما تضم   ی ب د،یاند. اگر مهارت مذاکره را بداننکرده

که از    ی. وقتباشدیخطا برداشت نادرست از کلمه »مذاکره« م   نی ترو بزرگ  نیاول

چقدر خوب    نکهیمانند »ا  ییهاکه »مذاکره« به چه معناست، جواب  میپرسیم  افراد 

  ی مذاکره موفق و متقاعدساز   یی طل   ن ی قوان 

 د ی خر   ی برا   ی مشتر 
 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

.  می شنویکنم« را م  دیتر بتوانم خر »چقدر ارزان  ای معامله را انجام دهم«    کیبتوانم  

فرآ  یلیخ  ی برا افراد  ترفندها  رهمذاک   ند یاز  ق  یستادگیا   ی شامل  برابر  و    مت یدر 

 معامله است.   طیشرا

 

 ست؟ی چ مذاکره

انجام    یگرفته شده و به معن  negotiate  نی الت  ی( از کلمهnegotiationمذاکره )  کلمه

است، چراکه هدف از مذاکره ادامه    یضرور   ار ی مفهوم بس  نیوکار است. درک ا کسب

طرکسب از  تجارت  و  با    ق یوکار  برا  ک یگفتگو  است.    دنیرس   یشخص  توافق  به 

  ن ییپا  یرا که مذاکره به معنا  فیتعر   نیا  ست؟”یدر جواب سوال “مذاکره چ  نی بنابرا

  جاد یباعث ا  تر نییپا  متی. قدینداز یتوافق است دور ب  ک یبه    دنیتا رس   مت یآوردن ق

  جادیشما و شرکت شما ا  یبرا  یسود کمتر  هیبلکه فقط حاش   شود،یمعامله بهتر نم  کی

 . کندیم

 

 از مذاکره   هدف 

  شنهاد یپ  ک یتوافق در مورد    ک یاست که به    ن ی از مذاکره در کسب و کار ا  هدف 

با    یشنهادیو پ دیکن  ینیخود ارزش آفر شنهادی در پ دیکار با نی انجام ا ی. برادیبرس

و    ینقطه کانون  دهد،یخدمات شما ارائه م  ای که محصول    یحل. پس راهدیارزش بده

 ! متیمهم مذاکره است، نه ق

 مذاکره  یی قانون طل ۳

چه آسان باشد چه    ،یامذاکره  چ یآن را در ه  د یکه نبا  یی قانون طل  ۳ادامه به    در 

 : میکنیاشاره م دی فراموش کن ده،یچیپ
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۱ 

 . د ی باش   خودتان شروع کننده   شه ی مذاکره هم   در 

که شروع    یچون هر کس  د،یاست که شما آغازگر آن باش   نیفنون مذاکره ا  نیاول  از 

طرف مقابل اجازه  آن را کنترل خواهد کرد. اگر شما به انی مذاکره را کنترل کند تا پا

  ی شما به کل  دیخودتان بفهم  ی که حت  ن یکه مذاکره را آغاز کند، اغلب بدون ا  د یده

که    دیپرس یم  یشما از کس  یمثال، وقت  عنوانبه.  دیدهیکنترل اوضاع را از دست م

برا  یابودجه دارپرو  یکه  واقع  در  است،  چقدر  گرفته  نظر  در  اجازه    دیژه  او  به 

  دا یپ  ری درگ  نکهیا  ی که آغازگر مذاکره باشد و پس از آن ذهن شما به جا  دیدهیم

 است که او عنوان کرده است.  یرقم ر یدرگ شتر ی حل باشد، براه ن ی کردن بهتر

مشتر  پس شرا  ی اگر  ب  شنهادش ی پ  ط یخواست  جلوتر  ا   ان یرا  پاسخ    ن یکند،  گونه 

را ببخش دیده برا  اق ی از اشت  د،ی: »من    دیتوانیم  یی چه کارها  د ییبگو   نکه یا  ی شما 

ارائه به شما در    ی که برا  یی دوست دارم ابتدا کارها  ی. ولکنمیتشکر م  د یانجام ده 

  ن ی.« ادییرا بگو  طتانینبودند، شما شرا  زام را بازگو کنم. اگر که کارسانظر گرفته

 . دیری ه شما نقطه شروع مذاکره را در دست بگ شود ک   ی حرف باعث م

۲ 

 . د ی صورت مکتوب مذاکره کنبه   شه ی هم 

که بدون    شوندیاشتباه م  نی که مرتکب ا  می نیبیرا م  یاحرفه  یها از فروشنده  یلیخ

ا کار    ط یشرا  ی رو  ،یکتب  ی توافقنامه  ک ی  یرو  شان ی هادهینوشتن  و  بحث  توافق 

باکنندیم از مذاکرات رس   د یبدان  دی.    ی رسم  یتوافقنامه کتب  کی به    دنیکه هدف 

در مذاکرات    شه یزدن کردن. هم  حرف وقت خود را صرف    ا یاست، نه داستان گفتن و  

پ  یالحظه  ن ی از اول که در حضور    یرا به سند  یمشتر  د،یکن  یارائه م  ی شنهادیکه 
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تنظ ده  دی اکرده  میخودش  ادیارجاع  مور   نی .  تمام موضوعات  توافق  سند شامل  د 

ا  دیاول مذاکره کن  نکهیاست. ا    د،یکن  ی توافقنامه کتب  ک ی  جادیو سپس شروع به 

توافقنامه    کی . اگر شما از قبل  دهدیو وقت شما را هدر م  خواهدیم  یازمان اضافه

  ی که مشتر  یهنگام  دی توانیم  د،ینشان ده  ی و ضمن معامله به مشتر  د یبساز   یکتب

  تر عی که توافقنامه را امضا کند و معامله را سر  د یگرفت از او بخواه  دیبه خر میتصم

 . دیانجام ده

۳ 

 . د ی خونسرد باش   شه ی مذاکره هم   هنگام 

م  مذاکره  باشند، رهبر  دانند یکنندگان بزرگ    ی که چگونه هنگام مذاکره خونسرد 

راه و  حالکنند  در  دهند؛  ارائه  بق  یحل  شخص  هیکه  منافع  اساس  بر  و    ی افراد 

شدن، دشنام    ی کردن، عصبان  ه ی. گرکنندیم  ی گذار هیخود سرما  دهیفایسات باحسا

رفتارها    نی بدهد، اما ا  یبهتر  سکردن ممکن است به شما احسا   ادی دادن و داد و فر

ح ن  ن یدر  شما  نفع  به  هنگامستی مذاکره  پس  د  ی .  درگ  گران یکه  مذاکره    ر ی در 

و    د یو از منطق خود در مذاکره استفاده کن  د یشما خونسرد بمان  شوند،یاحساسات م

 .د یمعامله را انجام ده

 مت یمذاکره بر سر ق یها کیتکن

هر صاحب کسب  یبرا ،یمشتر یها یبه چانه زن ییو پاسخ گو متیبر سر ق مذاکره

به بستن مذاکره و  یاریاست و دانستن آن کمک بس یاتیموضوع ح کی یو کار

فروشنده در  تیموفق ینکته برا ۸مطلب به  نیکند. در ادامه ا یسود م شیافزا

 .میکنیخدمات اشاره م ایکاال  متیمذاکره بر سر ق
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۱ 

 . د یی ای ن   ترن یی پا  ی اط یاحت   مت ی از ق   هرگز 

 تفاوتیب متیاست که فروشنده نسبت به معامله در آن ق یمتیق یاطیاحت متیق

 کیاست که  یمتیحداقل ق یاطیاحت متیاو ندارد. ق یبرا یاست، چراکه سود

 یاطیاحت متیبتوان گفت که ق دیمعامله کند. شا متیفروشنده حاضر است در آن ق

ش سود رو به کاه هیاشاست که در آن ح یانقطه ایسر و نقطه سربه متیهمان ق

 .دییاین ترنییو هرگز از آن پا دیکن نییخود را تع یاطیاحت متیاست. پس ق

 یآب انوسیپلس اق متیمرتبط: دوره ق دوره

۲ 

 . د ی ارزش تمرکز کن   ی رو   مت، ی مذاکره بر سر ق   در 

تا  دیکن دیمحصول خود تأک ایبر ارزش کاال  شتریب یدر مذاکره با مشتر دیکن یسع

برنده  یشنهادیپ متیق نیترنییباشد، پا متیآن. اگر مذاکره فقط راجع به ق متیق

که  یبه موارد مت،یق یجا. پس بهشودیآن توافق م یخواهد شد و به ناچار بر رو

ها که آن منفعت ییهاو ارزش سازدیگران میاز د شما را بهتر و متفاوت شنهادیپ

که چرا  دیسمت بکشان نیبحث را به ا دیکن ی. سعدیکن دیاشاره و تأک نندیآفریم

 را هم دارد. هامتیق نیخدمات شما ارزش پرداخت باالتر از ا ایمحصول 

۳ 

 . د ی خودتان وارد مذاکره نشو   با 

 ایکه آ دیپرسیاز خودتان م د،یکنیم نییخود تع یکاال یرا برا یمتیشما ق یوقت

معامله باشم؟ و معمواًل  یبدهم تا بتوانم برنده شنهادیپ یترنییپا متیق توانستمیم
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که  دیباش ی. حال اگر شما تنها کسدیآوریم نییخود را پا متیشما ق طیشرا نیدر ا

 یکه با مذاکره کردن با خودتان الک دیشو یم وجهمت د،یدهیم شنهادیرا پ متیق

. پس در پاسخ دیبفروش دیتوانستیباالتر هم م متیو باق دیاآورده نییرا پا متیق

صورت  نی. به اردیهم معامله سر بگ متیق نیبا هم دی: شادییبه آن سؤال با خود بگو

خود را  متیق فیبا تخف تاً یو نها دیاباز گذاشته یزنو چانه فیتخف یشما راه را برا

 .دیآوریم نییپا

که او  یمتیقبا  دیتوانیکه نم دییبگو یدادن هم ابتدا به مشتر فیتخف یبرا البته

را  یسودتان، مشتر هیو حاش متیآوردن ق نییپا یجاو به دیبه او بفروش خواهدیم

و با  دیخودش قرار ده یشنهادیپ متیخودتان و ق یشنهادیپ متیق نیب ییدر فضا

 .دیکن اممعامله را تم متیدو ق نیا نیماب یمتیق

۴ 

 . د ی کن   ه ی آن را توج   مت، ی مذاکره ق   در 

و من در  یممکن است الک د،یده شنهادیپ متیعنوان قعدد را به  کیشما فقط  اگر

. دیاوریب نییرا پا متیق دیشویمطمئنا مجبور م مواقعنیبه نظر برسد. در ا یآورد

 دیتوانی. مندیآیباشد، افراد راحت با آن کنار م یو منطق یشما اصول متیق یاما وقت

که من هم  دیدرک کن دیپس با د،یخواهیم نصفانهم متی:” شما قدییبگو یبه مشتر

ما  یهر دو یدادم برا شنهادیکه به شما پ یمتیدارم و ق ازیبه سود منصفانه ن

که  ییایبه مزا دیتوانیم یمشتر یمتقاعد ساز یبرا ن،یمنصفانه است”. علوه بر ا

 هیرا توج نخودتا متیها قو با آن دیاشاره کن کندیها فراهم مآن یمحصول شما برا

 .دیکن

 یدادن به مشتر متیمرتبط : نحوه ق مقاله

۵ 
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 . د ی معامله پول در آور   گر ی د   ی ها جنبه   از 

 رند،یگیکاال م متیرا بر اساس ق دیبه خر میتصم هایها، مشتراز صنعت یاریبس در

با  یهاتیبل ،ییمایهواپ یها. شرکتکنندینم یمرتبط توجه یهانهیهز ریاما به سا

. سپس کنندیم دیبه خر یرا راض هایمشتر گونهنیو ا کنندیارائه م ترنییپا متیق

وعده و  انیم نهیهز ها،نهیهز رییبار، لغو و تغاضافه یهانهیهز قیپول خود را از طر

 یآزاردهنده باشد، اما برا یمشتر یبرا تواندیم نی. بله ارندیگیم پس…

 نییخود را پا متیق دیخواهی. پس اگر مکندیکار م یخوببه ییمایهواپ یهاشرکت

 .دیکسب درآمد از معامله فکر کن یبرا گرید یهابه راه د،یدارنگه 

۶ 

 . د ی اوری ب   ن یی ضمن معامله را پا   ی ها نه ی هز 

 گرید یهاشما را از راه مت،یق یبر رو واروانهیهنگام مذاکره، تمرکز د دینده اجازه

که ممکن است  ییتا جا دیکن یغافل کند. بلکه سع یمشتر یبرا ینیآفرارزش

کار  نیتا با ا دیآور نییکاال را پا لیتحو ینهیمتفرقه ضمن معامله مثل هز یهانهیهز

 .دیکن جادیارزش ا یمشتر یبرا شتشما نخواهد دا یبرا یانهیکه هز

۷ 

 . د ی قائل شو   ف ی تخف   ی مشتر   ی بعد   د ی خر   ی برا   مت، ی مذاکره ق   در 

 یبرا تواندیم کیمکان باشد،  ۲۹٫۹۹روغن  ضیتعو ینهیهز یکیمکان کیدر  اگر

 کهی. وقتردیبگ ۱۹٫۹۹بدهد و  فیتخف ۱۰کوپن با  کی یروغن بعد ضیتعو

که در صورت مراجعه  ندیبیکند، م ضیرا تعو نیدوباره بخواهد روغن ماش یمشتر

 نی. پس بدرودیم جامانپس به ه کند،یم پرداخت ۱۹٫۹۹فقط  یکیبه آن مکان

 داده است. فیتخف ۱۰ فقط ۲۹٫۹۹ دیدو خر یبرا کیآن مکان بیترت
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یدادن به مشتر فیتخف یحرفه ا یمرتبط : روش ها مقاله

۸ 

 . د ی کن   ن یی انقضا تع   خ ی خود، تار  ی ها   ف ی تخف   ی برا 

ها از آن یلیانقضا باشند، خ خیتار یدارا دیدهیکه ارائه م یفیتخف یهاکوپن اگر

 یمشتر د،یانداده فیتخف یبه مشتر نکهیشما با ا گونهنیاستفاده نخواهند شد و ا

 کند. یشما را فراموش نخواهد کرد و مجددًا به شما رجوع م ینیآفرارزش

 

 ی مشتر یمتقاعد ساز یها کیتکن

روش    دی با  د،یترا آموخ  مت یمذاکره و فنون مذاکره بر سر ق  یی طل  نی که قوان  حاال 

 شود.   نی تا فروش شما تضم د یبدان ز یرا ن ی متقاعد کردن مشتر یها

 

نم  ان ی مشتر را  آن  محصول  خود  خاطر  به  شده  ی هرگز  متقاعد  بلکه  که  خرند،  اند 

برا مفآن  ی محصول  جا  دیها  به  شما  اگر  فوا  ی است.  از  بگو  دی محصول    د،ییآن 

افزا هاافتی خواهد    ش یفروشتان  چالش  از  مستق  ی .  فروش    ای   میفروش  همان 

مشتر  یحضور  کردن  متقاعد  .متأس   دیخر  یبرا  یهنر  است  شما    شتر ی ب  فانهاز 

 .ابدیآن را ب د یفوا د یبا ی و خود مشتر کنندیفروشندگان در مورد جنس صحبت م

 

 ی مرتبط: شناخت درست مشتر مقاله
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 : میکن ی شما اشاره م  از  دیخر  ی برا  ان یادامه به اصول متقاعد کردن مشتر   در 

 

۱ 

 . د ی و مشخصات کاال را بدان   د ی فوا   ن ی تفاوت ب  د ی با 

م  ی کاال  ی مشتر را  ن   ند یبیشما  شما  مشتر  ست ی ن  یازیو  آنچه  مورد    ند یبیم  ی در 

.  شودیم  بشینص  ید یکاال چه فوا  نی ا  دی بعد از خر   دیی بگو  دیبلکه با   د،یده  حیتوض

:  دییدارد.” بگو   یقو  ی تیامن  ستمیس   نیماش  نی : “ادیی که بگو  ن ی ا  یجامثال به  یبرا

 دارد.” یخانواده شما را امن نگه م ن ی ماش  نی “ا

۲ 

 . د یی با زبان ساده سخن بگو 

.  سپارندیبه خاطر م  ی و طوالن  نی و جملت ساده را بهتر از جملت سنگ  دیفوا   انی مشتر

شده است که در برابر ضربه    ه یتعب  یمحافظ  ن ی: “در بدنه ماش دییبگو   نکه یا  ی به جا

احتمال زنده ماندن شما   فتد،یاتفاق ب  ی: “اگر تصادف وحشتناکدییمقاوم است.” بگو

 است.” شتر یبرابر ب ۵۰

۳ 

 . د ی استفاده نکن   ی فروش، از کلمات تخصص   در 

  ی . مثلً به جاکندیرا کسل و سردرگم نم  یمشتر  یاز کلمات تخصص  شتری ب  ز یچچیه

پروتکل    یی کارا  ش ی “افزا   د ییبگو  نکهیا بگو  ۸۰۲۱۰با  م  دیی ”،  با    د ی توانی“شما 

 .”د یارتباط برقرار کن دی خواهیکه م ییهرجا 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

۴ 

 . د ی محصول را کوتاه کن  د ی فوا   ست ی ل   د ی توان   ی م 

سه مطلب را در حافظه کوتاه مدت خود نگه دارند.    ا یدو    توانندیمردم فقط م  اکثر 

  ن یا   ی به جا  ی مشتر  ی متقاعدساز   ی . براکندیم  ج یرا گ  ی مشتر  دی از فوا  ی طوالن  ست یل

بگو “ادییکه  بگو   دیاز فوا  یستیل  نی :  ما است.”  “  دییمحصوالت  از مهمتر  ۲:    نی تا 

 "محصول...  نی ا  دی فوا

۵ 

آن    د ی در مورد محصول شما خاص است که با   ی ز ی چه چ   د ی کن   د ی تأک 

 را بخرند. 

  گرانیکه شما را از د ی دیدارد، اما فوا یاد ی ز   تی اهم  یمشتر ی محصوالت برا دی فوا

  ی از شما به جا  د یخر  ی برا  ی متقاعد کردن مشتر  ی چند برابر بر رو  ر یکند، تأث  ز یمتما

 دارد. تان یاز رقبا د یخر
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