
 

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

 

 

 

 

از بزرگان عرصه فروش  یکی یزشیفروش و سخنران انگ ریمد سنده،ینو گالریز گیز

دارد.  یادیز یفروش پند ها شیفروش است که در مبحث افزا خیدر تمام طول تار

بزرگ جهان  یبرند ها یحال مشاور اقتصاد نیجهان، درع یزشیانگ یمرب نیموفق تر

کردن    ی قطع   ی کتاب “رازها   سنده ی نو   گالر ی ز   گ ی ز 

 ست؟ ی فروش” ک 
 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 کایآمر یجمهور یبا روسا صاحبتو م ایران بزرگ دن، مشاور رهبFortune 500مثل 

 .دیآ یبه حساب م گالریز یجز سابقه برجسته و حرفه ا

 

 ا یاز فروشندگان برتر دن یکی گالر،یز گی ز یوگرافیب

نوامبر  ۶)  زاده  کایآالباما آمر التی( متولد ا Zig Ziglar)  گالریز گیز لتونیه یالریه

 ۵ یکه کودک یزمان ۱۹۳۱ سال در. است(  ۲۰۱۲ نوامبر ۲۸ درگذشته  – ۱۹۲۶

مهاجرت کرد.  یپ یس یس یم التیدر ا ازویشغل پدرش به شهر  لیساله بود به دل

 یها روین تیاش را به ترب یاز دوران جوان یبخش ۱۹۴۶تا  ۱۹۴۳ یسال ها یدر ط

به کالج رفت و در دانشگاه  یپیس یسیرداخت. در ممتحده پ االتیارتش ا یزبده برا

لوازم آشپزخانه  یسال به کار فروشندگ نیثبت نام کرد. چند یجنوب ینایکارول

 را کسب کند. یادیز یهاتیمشغول بود و توانست موفق

 

شد. او در نقش  سیمشغول به کار تدر یکارنگ لیدر موسسه د یسالگ ۲۶سن  در

مؤثرش متحول کرده  یهایهزاران نفر را با استراتژ یشغل یاستاد فروش زندگ کی

 یساخته است. گوش فرادادن به برنامه آموزش یاها فروشندگان حرفهو از آن

واجب  کندیم تیفعال وشفر یایهر کس که در دن یفروش« او برا ی»رازها یصوت

ب قدرت فکر مثبت نوشته کتا ونیخود را مد تیبخش عمده موفق دیگویاست. او م

 ییها تیتوان به فعال یم  گالریز یو شغل یاست. در کارنامه حرفه ا لیپ نسنتیو

رهبران   یارشد سازمان و مشاوره اقتصاد تیریفروش، مد ریمد ،یمثل فروشندگ

 جهان اشاره کرد.
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 فروش یگریمرب

 کیتکن یفروش در جهان است با افشا انیمرب نیاز برجسته تر یکیکه  گالریز گیز

در  یگریکه از تجربه خود کسب کرده بود، مرب یا یفروش و استراتژ شیافزا یها

فروش  نهیمتعدد در زم یفروش را فراهم کرده است. او با نوشتن کتاب ها شیافزا

با  گالریفروشندگان دارد. ز یبرا یفروش عال کیداشتن  یبرا یموثر یراهکار ها

و  دویدر سطح را ییکالس ها یو برگزار یریو تصو یصوت یآموزش ینامه هاارائه بر

 کرده است. یبه عرصه فروش و فروشندگ یخدمت بزرگ ونیزیتلو

 

 گالریز گیز یهاکتاب

ضبط شده و صدها  ییدئویو و یصوت یها لیها، فا یکتاب ها، سخنران گالریز گیز

ما به جا گذاشته است.  یبرا راثیرا به عنوان دستاورد و م یو اخالق یپند مهم تجار

ها در جمع جلد کتاب است که ده مورد از آن یاز س شیب  سندهینو یو

اند شدهسراسر جهان ترجمه درزبان  ۳۶از  شیقرار دارند و به ب هانیترپرفروش

 گالریزهستند.  یدسترسآمازون قابل نیو همچن گالریز یرسم تیساوب قیو از طر

 بوده است. کایآمر ییاجرا-یسازمان ستمیدر س یرگذاریکاراکتر تأث نیهمچن

 

 :میکن یم یرا به شما معرف گالریز یکتاب ها نیاز معروفتر یادامه مقاله خالصه ا در

 

 

 ( Born to win)  ی ا زاده شده   ت ی موفق   ی برا 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

است.  یتحول زندگ طهیدر ح گالر«یز گیذکر شده خالصه چهل سال تجربه »ز کتاب

کتاب  نیهستند، ا شانیدر تمام ابعاد زندگ شرفتیکه خواهان رشد و پ یکسان یبرا

که بر اساس  کندیم ییاست و خوانندگان را راهنما یساده و کاربرد یناتیتمر یحاو

. ابندیبه اهداف خود دست  ت«یموفق توقعـ  یـ کسب آمادگ یزیر»برنامه یاستراتژ

انسان را  هاونیلیم یزندگ گالر،یز گیمتعادل در تمام ابعاد« ز ی»زندگ کردیرو

خانواده و  یبرا یاز عشق و شادمان یاتازه یمعنا ،یمتحول کرده است تا از سالمت

 لذت ببرند. یو روان یو آرامش روح یو استقالل مال تیدوستان، امن

 

 

)   کتاب  بزرگ  سخنان   Zig Ziglar’s Little Book of Bigکوچک 

Quotes ) 

 یشخص تیسفر موفق یبرا یعال یشامل نقل قول ها رگذار،یکتاب کوچک اما تاث نیا

صفحه نقل قول  ۲۷شامل  گالریز گیباشد. کتاب کوچک سخنان بزرگ ز یم رانیمد

 است. زهیکننده انگ قیاست که الهام بخش ، مشوق و تزر

 

 

 گالر ی ز   گ ی پله پله تا اوج ز  کتاب 

 :میپرداز یادامه به نکات مهم از کتاب پله پله تا اوج م در

 

 دیکمک کن گرانیاست به د یکاف د،یبرس دیخواهیم یبه آنچه در زندگ دیتوانیم -۱

و  یمعنو یباورها ،یخود برسند. اعتقاد به سختکوش یهاتا آنها هم به خواسته
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باور است  نیبر ا گالری. زرساندیم د،یخواهیکه م ییشما را به هر جا یخدمتگزار

اشخاص  فیخود برسند، در رد یهااستهتا به خو دیخدمت کن گرانیکه اگر به د

است. او معتقد  یاقتصاد یهاموافق بازار آزاد و رقابت گالری. زدیریگیموفق قرار م

وجود  یخودکش زانیم نیشتریب دستنیکه بازار و رقابت آزاد ن ییاست در کشورها

کردن به خدمت : دیگویم گالری. زپندارندیم ارزشیمردم خود را ب رایدارد. ز

 متفاوت است. یکه با خودپرست کندیم یعال یذهن ریتصو کی دیتول گرانید

 

 یهاهدف دیبا دیبرس تیآنکه به موفق یاما برا د،یاخلق شده تیموفق یشما برا -۲

به قله اورست برسد،  خواهدیکه م یمعتقد است کس گالری. زدیخود را مکتوب کن

 دیخواهیبه کجا م دیاگر ندان دیگویداشته باشد. او م یجهت حرکت مشخص دیبا

 دیمشخص داشته باش یهاکه هدف تر. چه بهدیرسیمشخص نم یهرگز به جا د،یبرو

 .دیبرس دیخواهیکه به کجا م دیو بدان

 

. اغلب شودیکالم، از شما خارج م ایکند، به شکل عمل  دایه به ذهن شما راه پآنچ -۳

 طیکه شرا یتوهم هستند که بر ذهن خود مسلط هستند. در حال نیاشخاص گرفتار ا

 .دیگویم یگرید زیآنها چ یکیزیف

 

در  نکهیا ی. اما براهاستتیموفق نیتراز بزرگ یکیازدواج  نهیدر زم تیموفق -۴

در  دیتوانینم ی. بدون وفاداریوفادار د؟یبکن دیچه با د،یموفق شو نهیزم نیا

 .دیخوداثرگذار باش یزندگ
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. داشتن نگرش خوب دیدار ازیخوب به نگرش خوب ن یزندگ کیداشتن  یبرا -۵

اندک  اریشدن و نشدن بسموفق انیفاصله م یدارد. در زندگ تیالعاده اهمفوق

فاصله  گرانیشما و د انیو استقامت م یداریو آرزو و پا لیاست. داشتن م

 .اندازدیم

 

آن  دیبلکه از فوا د،یکنیپرداخت نم ییبد شما بها یهاعادت دادنرییدر تغ -۶

عادت  یخوب دشوار است. وقت یهابه عادت دنیکه رس ی. در حالدیشویبرخوردار م

و به  جیبد به تدر یها. عادتدیآن را حفظ کن دیتوانیم د،یکرد جادیدر خود ا یخوب

 یبا چه کسان دیبدان دیبا آنها دشوار است. با کردنیاما زندگ شوند،یم جادیا یکند

ها زود از خواب و صبح دیرا ترک کن گاریس دنیکش دیخواهی. اگر مدیکنیمعاشرت م

 یکردنها انتخاب. عادتدیها زود بخوابو شب دیبرو یکمتر به مهمان دیبا د،یشو داریب

بد را  یهاعادت رو اگ دیشویموفق م د،یخوب را انتخاب کن یهاهستند. اگر عادت

 .دیرسیم یروزهیبه س د،ینیبرگز

 

 کردن فروش   ی قطع   ی رازها   کتاب 

کردن  یقطع یدر کتاب رازها دیکنیاست که هرگز خواندنش را تمام نم یکتاب نیا

داستان اشاره  ۱۰۰در قالب  کیروش و تکن ۲۵۰از  شیسؤال و ب ۷۰۰ فروش، به

 شیبا افزا یافروشنده حرفه کیو به  دیها بهره ببراز آن دیتوانیمکرده است که 

 گرید عبارت به ستند،یگرفتن ن یماه. مطالب کتاب مانند دیشو لیفروش باال تبد

 کند،یم یبر گرفتن ماه یسع ریگیماه کیطور که و همان دهندیم ادیرا  یریگیماه

 یقطع ی. کتاب رازهادیکنیم داریو خر یمشتر یعنی یبر گرفتن ماه یشما هم سع

کمک کردن به شما نوشته شده  ی( براSecrets of closing the saleکردن فروش )

 .دیو به او بفروش دیکن دایخود را پ یمشتر ریگیماه کیتا مانند  است
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 گالریز گی ز یزشیکوتاه و انگ سخنان

به  نکهیمشروط به ا د،یبرس دیخواهیبه هر آنچه م یدر زندگ دیتوانیشما م -۱

 برسند. خواهندیبه آنچه م زیها نتا آن دیکمک کن گریافراد د

 

 !کنندیبه شما اعتماد نم انیمشتر د،یاگر شما صداقت نداشته باش -۲

 

 یطیباتوجه به هر شرا دیو بتوان دیخود را بهتر بشناس انیمشتر نکهیا نهیزم در

 .میکن یم هیخواندن کتاب رفتار هوشمندانه را به شما توص دیمناسب رفتار کن

 

خود خودبه یرشد فرد د؟«یبه کجا برس دیخواهیم ی»در زندگ د،یاز خود بپرس -۳

بدون منتظر ماندن  شرفت،یو روش پ فتدیکه اتفاق ب دیکن یکار دی. باافتدیاتفاق نم

 قیامروز خودتان را به عمل تشو نی. همردیبگ ادیمناسب را  زهیزمان و انگ یبرا

: دیریسؤالِ رابرت.اچ شولر الهام بگ نید. از ای. هرگز نگران اشتباه کردن نباشدیکن

شجاع  د؟«یکردیتالش م یانجام چه کار یبرا د،یخوریشکست نم دیدانستی»اگر م

 .دیباش

 

 تیارزش تثب کی یکه در ذهن مشتر یتا زمان دیفروش را خاتمه ده دینکن یسع -۴

 یرا در ذهن مشتر یفروش قبل از آنکه ارزش یخاتمه ی. تالش برادیکرده باش

که شما از آن دسته  دهدیم یرا به مشتر تیذهن نیا د،یکرده باش جادیا

 یخود برا ییکه فقط دنبال سود خودشان هستند. اگر به توانا دیهست یفروشندگان
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 دیسرپرست خود بخواه ای ریاز مد د،یفروش کاال اعتماد ندار یجافروش ارزش به

 به شما کمک کند. نهیزم نیکه در ا

 

شما را تجسم  از دیکرد که خر دیکمک خواه یکه چگونه به مشتر دیکن ینیبشیپ -۵

از لذت  یرنگخوش ریکه شما تصاو شودیحداکثر م یکار زمان نیا یرگذاریکند. تأث

: دییبگو دیتوانیمثال م ی. برادیکن ینقاش یتصاحب محصول خود را در ذهن مشتر

. شما در دیمحصول هست نیا صاحبسال است  کیکه  دیلحظه تصور کن کی»فقط 

بر  تیلبخند رضا کهیو درحال شودی. حسابدارتان وارد دفتر مدیادفترتان نشسته

 ۳۸ تانیاتیعمل یهانهیمحصول باعث شده هز نیکه ا دیگویلب دارد به شما م

 م؟یخواهیما م یکه هر دو ستین یزیچ نیا ای. آابدیدرصد کاهش 

 

 .شودیکالم ، از شما خارج م ای کند، به صورت عمل دایآنچه به ذهن شما راه پ -۶

 

فروش  ی. در طول ارائهدیمنعکس کن نهیخود را مانند آ داریسبک خر دیکن یسع -۷

 تانیصحبت کردن و رفتار خود را با گفتار و رفتار مشتر ینحوه دیخود، تالش کن

 یفراوان اقیاشت زیدارد، شما ن یادیز اریبس یکه انرژ یفرد ی. برادیهماهنگ کن

 شتریو ب دیصرف کن یانرژ یلیخ ستین مکه آرام است، الز یفرد ی. برادیخرج کن

 یریپذانعطاف د،یکنیچند نفر صحبت م ی. اگر برادیتان را به او نشان دهآرامش

نفوذ و تسلط را در آن گروه  نیشتریرا که ب یسبک فرد دیکن یو سع دیداشته باش

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

ندارند. خب، حمام کردن  یشگیدوام هم یزشیکه نکات انگ ندیگویاغلب مردم م -۸

 .کنندیم زشیروزانه تجو لیدل نیطور است. به هم نیهم زین
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