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 م،یمختلف داد یکسااو و کارها رانیسااال ا به مد یکه ط ییدر مشاااوره ها یوفادار

هستند. مخصوصا حاال که بازار  یکه اکثر آن ها از فروش خود ناراض میمتوجه شد

شرا شده، ق طیبه علت   دیقدرت خر نیشده و هم چن ادیها ز متیکرونا دچار رکود 

 ۲۰مقاله  وشااتنسااخت اساات.  هد  ما از ن اریمردم کمتر شااده اساات فروش بساا

اسااات که به علت رکود بازار و  ییفروش، کمک به کساااو و کارها شیافزا کیتکن

 ده اند. شدن آن دچار مشکل ش یرقابت

 

 یبرنداشااته اند و مشااتر دیکه هنوز همه مردم دساات از خر دیداشااته باشاا ادی به

فروش خود  شیافزا یبرا ییفرمول جادو کیوقت به دنبال  چیهنوز هم هساات. ه

 شیافزا یها کیاز تکن یانوسیاق

 فروش

 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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ش شما مدینبا ستفاده از چند دیتوان ی.  ساده و کاماًل  شیافزا کیتکن نیبا ا فروش 

ها وقت، انجام آن یبرا سااااتا یفقط کاف. دیکن جادیدر فروش خود تحول ا ییاجرا

 .دیانجام ده یاحرفه یزیرو برنامه دیداشته باش یکاف زهیو انگ یانرژ

 

 فروش شیدر مورد افزا گالریز گیمرتبط: سخنان ز مقاله

 

 فروش شیافزا یها کیتکن

مانند:  یم یدو دسااته از کسااو و کارها باق یدر بازار رقابت” : دیگو یکاتلر م پیلیف

برند خود کار  یکه رو ییو فروش دارند و آن ها یابیبازار سااااتمیکه ساااا ییآن ها

فروش خود  شیافزا یبرا ییفرمول جادو کی ایپس به دنبال معجزه و ” کرده اند.

که کاماًل  یآب انوسیفروش اق شیزااف ی. شااااما با اسااااتفاده از راهکارهادینباشاااا

اساات  ی. کافدیکن جادیدر فروش خود تحول ا دیتوانیهسااتند، م یو کاربرد ییاجرا

 یزیربرنامه یو حرفه ا دیداشااته باشاا یکاف زهیو انگ یها وقت، انرژانجام آن یبرا

سودیکن صه ک س نیوکار مانند زم. عر ست، پس ک سابقه ا که با  شودیبرنده م یم

 حاضر شود. دانیدر م شتریب یآمادگ

 

 رفعالیغ انیفروش: مشتر ینی. راهکار تضم۱

شتر شتریب فروش ستراتژ یفعل انیبه م شده برا یها یاز جمله ا  انیفروش ثابت 

هاست دارند که مدت یانیوکارها مشترکسو و کار شما است. کسو یبرا یسیتر

 سااااتمیاآلن به اسااااناد، فاکتورها، ساااا نیاند. از هموکار ساااار نزدهبه آن کسااااو

 کیکدام دینید و ببیدفترچه تلفن خود مراجعه کن یفروشااندگان و حت ،یحسااابدار
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با شاااما  یارتباط ایاند و نکرده دیاسااات که از شاااما خر یمدت طوالن انیاز مشاااتر

 دیها را به خرو آن دیکن میها، برنامه روزانه تنظتماس با آن یاند. برانداشااااته

نان در نظر بگ یبرا یعال شاااان ادیپ کی دیکن ی. سااااعدیمجدد دعوت کن تا  دیریآ

شااما و  ویترک رق یبرا کنند،یم یشااما همکار ویبا رق گرا شاان ادیپ نیواساا ه ابه

 شوند. ویمجدد از شما ترغ دیخر

 

 نکته

. دیکاال ندار انیهمه انواع مشااتر یبرا نکهیا ایو  دیشااما همه کاالها را ندار مساالماً

خود در نظر  یاز بازار اساات که برا یشااما متناسااو با بخش خاصاا یکاالها شااتریب

کاال  دیدهیخدمات نم انیاز مشااااتر یبه بخشاااا قتی. در حقدیاگرفته به آنان  و 

. دیکنیرا رد م کنندیشما مراجعه م بهکه  انیاز مشتر یادسته یعنی د؛یفروشینم

 نیکه محصاااوالت متناساااو با ا یبانی. با رقافتدیشاااما هم م یرقبا یاتفاق برا نیا

 ست،ین مناسو نآنا یکه محصول شما برا یکسان یعنیرا دارند،  انیدسته از مشتر

 شااانیو محصااول شااما برا کنندیکه به شااما مراجعه م یانیو مشااتر دیکن یهمکار

 دیبخواه زیاز آنان ن یعنیبالعکس؛  نیو همچن دیکن یرا به آنان معرف ستیمناسو ن

 یکه خودشان ندارند را به شما معرف یخاص یکاال یمراجعه کننده متقاض انیمشتر

 کنند.

 

کننده  یعنوان پورسانت معرفشده را به یمعرف یاز مبلغ فروش، به مشتر یدرصد

عنوان شااااود. به جادیا یبعد انیمشااااتر یمعرف یبرا یکاف زهیتا انگ دیریدر نظر بگ

انجام  یبانیکار را با رق نیا د،یفروشاایم متیقلوکس و گران یمثال اگر شااما کاالها

 دارند. متیقو ارزان یمعمول یکه کاالها دیده
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 راهکار فروش موفق ،یفعل انیبه مشتر یفروش شی. ب۲

 !دیکاال بسنده نکن کیبه فروختن  کندیم دیاز شما خر دیجد یمشتر کیکه  یزمان

 نیدر انتخاب اول شااهیهم دیجد انینشااان داده مشااتر قاتیتحق دیاساات بدان جالو

که به  یاما زمان کنند؛یبه فروشااانده اعتماد م ریو د دهندیانجام م یادیکاال دقت ز

ها که به آن یبعد شاان اداتیگرفتند، پ دیبه خر میفروشاانده اعتماد کردند و تصاام

 خرند؛یرا م شاان ادیو آن پ کنندیم نتخابو ا دییتأ عتریساار اریرا بساا شااودیداده م

ستفاده کن یعال تیمز نیاز ا دیو کن یسع نیبنابرا ستفاده  دیا و فروش خود را با ا

 نکهیاساااات که قبل از ا نیروش ا نی. نکته م م در ادیده شیروش افزا نیاز ا

 شاان ادیاول خود اقدام نکرده اساات به او پ دیکردن خر یینساابت به ن ا یمشااتر

کند  یخود را ق ع دیکاال را بخرد و خر کی د،یصاااابر کن قتیدر حق دیدهن دیجد

خود را  یبعد شااان اداتیو به او پ دیشاااو یوشااافر شیساااشس شاااما وارد مرحله ب

 .دیبده

 

 .دیریبگ یمشتر یفعل انی. از مشتر۳

از  یفقط درصد کم میکنیم غیکه تبل یاست. حال زمان برنهیهز یتیکردن فعال غیتبل

داشاااته  ازیما ن یممکن اسااات به کاال شااانوندیم ای نندیبیما را م غیکه تبل یافراد

شند؛ بنابرا ست ول غیتبل نیبا ش یکردن خوب ا  یو مؤثرتر برا ترنهیهزکم یاگر رو

دارند وجود داشااته باشااد همه ما  ازین ماکه به محصااول  یبه کسااان افتنیدساات 

 ست؟یروش چ نی. حال امیاز آن روش استفاده کن میدهیم حیترج

 

پس  کند،یم دیو از شما خر کندیاز شما مراجعه م دیخر یبرا یمشتر کیکه  یزمان

 ندیکه فرآ یدر زمان دیکرد یفروشاااا شیخود را انجام داد و به او ب دیخر نکهیاز ا
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 سااتیقصااد خروا از فروشااگاه شااما را دارد، شااما ل یو مشااتر افتیفروش خاتمه 

نام و شااماره تلفن  دی. از او بخواهندتا آن را پر ک دیرا به او بده انیمشااتر یمعرف

 ازیممکن اساات به محصااول شااما ن که یهمکاران ایو  انیپنج نفر از دوسااتان، آشاانا

 .سدیبنو ستیل نیداشته باشند را در ا

 

شتر به شما خر نیاگر هرکدام از ا دییبگو یم و  هیهد زیاو ن یکنند برا دیافراد از 

شود. سشس از  ویترغ ستیل نیتا نسبت به پر کردن ا دیادر نظر گرفته یپاداش ای

شتر سط خودش تماس م یبا افراد معرف یکه وقت دیریاجازه بگ یم  دیریگیشده تو

او را  یچه کساااا دییو بگو دیببر زینامش را ن دیکنیارسااااال م یامیبه آنان پ ایو 

خواهد بود چرا که  رگذارتریتأث اریبدهد بس تیرضا یکرده است. اگر مشتر یمعرف

کننده اعتماد خواهد کرد تا شاااما و از  یتر به معرفراحت اریشاااده بسااا یفرد معرف

به دهان ن غیتبل ریتأث  اریاما بساااا نهیهزروش کم نیبرد. ا دیب ره خواه زیدهان 

که به  یبه افراد یراحتاسااات چرا که اوالً به گرید یهااز روش یاریاز بسااا رترمؤث

شما ندارد  یبرا یانهیهز چیه اًیکرد،ثان دیخواه دایدارند دست پ ازیمحصول شما ن

 کرد. دیهدهان به دهان استفاده خوا غیو ثالثاً از تبل

 

 فروش شیراه افزا نیتر عیسر ،یفعل انیمرتبط: مشتر مقاله

 

 .دیکن یفروش شیب یقبل انی. به مشتر۴

شتر وقتچیه ضادیق ع نکن انیارتباط خود را با م سنجش ر شتر تی. به ب انه   انیم

 یساانج تیو از آنان رضااا دیریاند تماس بگکرده دیکه قبالً از شااما خر یانیبا مشااتر
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 دیکن یمحصوالت را به آنان معرف ریسا دیدیرا سنج تشانیرضا نکهی. پس از ادیکن

 .دیدعوت کن دیمحصوالت جد دیها را به خرو آن

 

. دیکن یتمرکز م یقبل انیمشااتر یفروش گفته شااده تن ا رو شیافزا کیتکن ۴ در

 اشاره شده است. یقبل انیفروش به مشتر تیبه اهم ریز دئویدر و

 .دیاستفاده کن نیگزیجا یهااز روش ینقد فیتخف یجا. به۵

 فیهزار تومااان تخف ۵۱۱اسااااات چرا کااه اگر  فینوع تخف نیباادتر ینقااد فیتخف

 فیتخف یجاهزار تومان از کف شااما رفته اساات. ب تر اساات به ۵۱۱ یعنی دیدهیم

 انیز نیهمچن دیافروخته یشتریب یکار شما کاال نی. با ادیبده ییکاال فیتخف ینقد

از  یبخشاا ییکاال فیتخف درچرا که  دیشااویمتحمل م ینقد فیساابت به تخفن یکمتر

پرداخت  یآن پول یداده اسات و شاما برا لیدوم را ساود آن کاال تشاک یکاال متیق

 ایو  گانیو خدمات را دیاسااااتفاده کن یگریاز روش د دیتوانیم نی. همچندیانکرده

 .دیده شن ادیپ یبه مشتر ینقد فیتخف یجارا به گانیمشاوره را

 

 انیمشتر شود،یم شتریمنجر به فروش ب نکهیکه عالوه بر ا یو عال بایز گرید روش

بلکه به او  دینده ینقد فیتخف یاساااات که به مشااااتر نیا کندیشااااما را وفادار م

ندازه مبلغ تخفبه بار خر فشیا کهیا یعنی دیبده دیاعت مان  ۱۱۰اگر  ن هزار تو

 دیبده یبلکه به او کارت دینکن ممبلغ را از حسابش ک نیا شودیشامل او م فیتخف

یو بگو ما  شیاو پ دی بار دارد و در خر ۱۱۰شاااا  تواندیم یبعد دیهزار تومان اعت

 بخرد. گانیرا یمبلغ کاال نیاندازه ابه
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 ویترغ یمشااااتر نکهیدارد اول ا تیروش چند مز نیکه اشاااااره شااااد ا همان ور

 یوفادار کردن مشااااتر یند پس در راسااااتاک دیاز ما خر زیدفعه بعد ن شااااودیم

 یبعد دیدر خر یو ثالثاً مشااتر دیابه او کاال فروخته ینقد فیتخف یجابه اًیاساات،ثان

 باشد. داشتهاز مبلغ اعتبارش  یشتریب اریبس دیخود ممکن است خر

 

 یدادن به مشتر فیتخف یحرفه ا یمرتبط: روش ها مقاله

 

 است. یفروش کاال، مشارکت انتفاع یاز روش ها یکی. ۶

دارند  ازین یگرید یشما به چه کاال یکاال دیشما در زمان خر انیمشتر دیکن یبررس

شااااما  تیعنوان مثال اگر فعال. بهکنندیمراجعه م یگرید یوکارهاو به چه کسااااو

مبل،  ،یکاشاا دیخر یهد  شااما برا انیمشااتر ادیاساات، به احتمال ز ونیدکوراساا

. دیمشارکت داشته باش وکارهاکسو نیدام خواهند کرد. ب تر است با ااق زیپرده ن

عنوان مثال کارت به دیظرافت به خرا ده یروش فروش کاال، ب تر است کم نیدر ا

با  دیکه قصاااد دار ییوکارهاو به کساااو دیکن یطراح دیخر فیشاااامل تخف یاهیهد

 هیخوب خود هد انیرا به مشتر هیکارت هد نیها اتا آن دیبده دیها مشارکت کنآن

 کنند.

 

 یاهیخوب خود هد دیاست و به خاطر خر یوکار راضآن کسو یکار هم مشتر نیا با

اساات، چرا که هم به  یراضاا دیکنیکه با آن مشااارکت م یوکارو هم کسااو ردیگیم

 یبه شما پورسانت یمشتر یمعرف قیداده است و هم از طر یاهیخوبش هد یمشتر

ست چرا که م یعال زیشما ن ی. براکندیم افتیدر شتر  مئناًا شما  یبرا یدیجد یم
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شت و ن شتر زیدر بر خواهد دا شما مراجعه م یم شتر کندیبه  خوب آن  انیکه از م

 دارد. یکمتر سکیوکار است و رکسو

 

 یخوب خود را به سمت شرکا انیمشتر زیکار دوطرفه باشد و شما ن نیاست ا ب تر

 شود. شتریب زیشما ن یتا فروش کاال دیکن تیهدا یانتفاع

 

 .دیکن یدر فروش، با رقبا همکار تیموفق ی. برا۷

. دیکاال ندار انیهمه انواع مشااتر یبرا نکهیا ایو  دیشااما همه کاالها را ندار مساالماً

خود در نظر  یاز بازار اساات که برا یشااما متناسااو با بخش خاصاا یکاالها شااتریب

کاال  دیدهیخدمات نم انیاز مشااااتر یبه بخشاااا قتی. در حقدیاگرفته به آنان  و 

. دیکنیرا رد م کنندیشما مراجعه م بهکه  انیاز مشتر یادسته یعنی د؛یفروشینم

 نیکه محصاااوالت متناساااو با ا یبانی. با رقافتدیشاااما هم م یرقبا یاتفاق برا نیا

 ست،ینآنان مناسو  یکه محصول شما برا یکسان یعنیرا دارند،  انیدسته از مشتر

 شااانیو محصااول شااما برا کنندیکه به شااما مراجعه م یانیو مشااتر دیکن یهمکار

 دیبخواه زیاز آنان ن یعنیبالعکس؛  نیو همچن دیکن یرا به آنان معرف ستیمناسو ن

 یکه خودشان ندارند را به شما معرف یخاص یکاال یمراجعه کننده متقاض انیمشتر

 کنند.

 

 .دیکن دیمحتوا تول ،یرحضوریفروش غ شیافزا ی. برا۸

 یشما داشته باشند؟ چه سؤال یکاال دیقبل از خر دیرا با یشما چه اطالعات انیمشتر

 دیآنان در زمان خر یممکن اساات نهن آنان را مشااکول کرده باشااد؟ دغدغه اصاال
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محصول شما مرتکو  دیدر زمان خر انیکه اکثر مشتر یاشتباهات ست؟یمحصول چ

 ست؟یچ شوندیم

 

از  یو در آن به تعداد دیبا عنوان جذاب چاپ کن ییبرگه محتوا کی غ،یتبل یجابه

و شما  کندیشما اعتماد م یبه شما و کاال یمشتر نکاری. با ادیسؤاالت باال پاسخ ده

کار خود متخصاااا  م کاال ندیبیرا در  ما و  ناخودآگاه خود شاااا کاال یو  ما را   ییشاااا

شده در  پنداردیم  یادر گوشه د؛یکنیم تیرا رعا ییمحتوا برگکه تمام نکات نکر 

شتر دیلوگو و اطالعات تماس خود را قرار ده ییبرگه محتوا نیاز ا که از  یانیو به م

 نیب ایدارند و  ازیکه به محصااول شااما ن یافراد ایو  کنندیم دیفروشااگاه شااما بازد

 تیا وبسایو  یاجتماع یهادر رسانه دیتوانیم نی. همچندیهد  پخش کن انیمشتر

 .دیخود منتشر کن

 

 بر سئو یمبتن یمحتوا دیمرتبط: تول مقاله

 

 یحضور قو یاجتماع یهادر رسانه ن،یفروش آنال شیافزا ی. برا۹

 .دیداشته باش

نا شااااود؟ ا کیتا  دیپرداخت کن نهیهز دیبا چقدر با شااااما آشاااا از  یکی رانینفر 

از  زیشما ن هستند، یاجتماع یهاشدت اهل رسانهاست که مردم آن به ییکشورها

. دیاساااتفاده کن نهیفروش کم هز شیافزا کیتکن کیبه عنوان  یفرصااات عال نیا

 هیرا دارد اما توصاااا خودخاص  یهاکیتکن یاجتماع یهارسااااانه قیاز طر یابیبازار

 .دیحضور فعال داشته باش نستاگرامیتلگرام و ا یهادر حال حاضر در رسانه کنمیم
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شتر دیشده خود را قرار ده دیتول یتلگرام محتوا در تا  دیخود دعوت کن انیو از م

آدرس  زیمختلف ن یها. در کانالنندیبه کانال شااااما مراجعه کنند و آن م لو را بب

 یهمکاران و شاااارکا یهاآن را در کانال نکیو ل دیکانال تلگرام خود را نشاااار کن

 زیشاما ن یعنی د،یمشاارکت انجام ده صاورتبه زیکار را ن نیو ا دیقرار ده یانتفاع

 امکیمثل پ گرید یهااز رسااااانه نیهمچن د،یها را در کانال خود قرار دهآن غیتبل

 یکاتی. ب تر است کانال شما صرفاً تبلدیبه کانالتان استفاده کن انیدعوت مشتر یبرا

. دیبگذار خود یاز کاال غیتبل کیو پس از چند محتوا  دینباشد. مثالً محتوا ارائه ده

 .یرد نشدن شن ادیپ د،یبده یبه مشتر یعال شن ادیپ کی

 

ستاگرامیا در صو زین ن و پس از  دیاز محصوالت خود قرار ده ریچند محتوا و چند ت

 دهید قیطر نیتا به ا دیآنان کن یمرتبط و فالورها یهاچیآن شااااروع به فالو کردن پ

 رند.دا ازیبا شما آشنا شوند که به شما و محصوالتتان ن یو افراد دیشو

 

 فروش شیدر افزا ییمحتوا یابیبازار تیمز

 است. ییو محتوا ینترنتیا یابیبازار  ،ینترنتیفروشگاه ا یبرا یاز جذب مشتر یکی

 یمحتوا نیاساااات که در آن شااااما به مخاطب یابیاز بازار ینوع ،ییمحتوا یابیبازار

است.  نهیهزکم اریبس یکه کار دیشویها مو باعث جلو اعتماد آن دیدهیم گانیرا

خود را به گوش هزاران مخاطو  کاتیتبل ییمحتوا یابیبازار لهیوسبه دیتوانیشما م

فاده از محتوا دیریاز آن بگ یم لوب جهیو نت دیبرسااااان با اساااات ها  ند . امروزه بر

خود در ارتباط باشاااند و محصاااوالت خود را با  نیاز قبل با مخاطب شاااتریب توانندیم

 کنند یها معرفبه آن یاجتماع یشبکه ها قیاز طر یعنی یترروش ساده
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ها از که  ماع یشااااب ند برا یاجت به  یفروش م شیو افزا کاتیتبل یقدرتم توان 

 اشاره کرد. نینکدیو ل نستاگرامیا

 

فروش کسااو و کار شااما  شیافزا یبرا ییمحتوا یابیبازار تیمز ۷به  ریز دئویو در

 شود: یاشاره م

 .دیاستفاده کن کاتیتبل یبرا گانیرا یهاتیسا. از وب۱۰

 شور،یشاا وار،یمثل: د گانیرا یکاتیتبل یهاتیساااوکار خود را در وبکسااو اطالعات

اطالعات کامل  دی. دقت کندیبانک اصنا  قرار ده تیو سا یروز، آگ  ازین ستگاه،یا

خود حتمًا  یدر معرف نکهیو از همه م متر ا دیمخاطو قرار ده اریتماس را در اخت

 یزشااایانگ یعامل نیو همچن دیاعالم کن زیرقبا را ن ریخود نسااابت به ساااا یهاتیمز

 .دیریافراد در نظر بگ ویترغ یبرا فیمثل تخف

 

 .دیبده یبه مشتر زیانگخاص و اعجاب شن ادیپ کی. ۱۱

کم و  ینگیدارند اما نقد دیبه خر لیتما انیمشاااتر تیدر زمان رکود اکثر اسااااسااااً

. در زمان داردیباز م دیدر پرداخت، آنان را از خر ییاز عدم توانا یناشاااا ینگران

کاال گاهچیرکود ه پا متیقگران یارزش  که اگر  دیاورین نییو لوکس خود را  چرا 

خواهد بود و  یکار دشااااوار هیاول متیق به متیبازار به رونق برگردد برگرداندن ق

در دوران  دیبتوان نکهیا یراقرار خواهد گرفت. ب یلیمیمورد ب یاز طر    مشااااتر

 تیفیباک ایو  یاصاااال یارزش کاال نکهیبدون ا دیده شیرکود فروش خود را افزا

 یبا برند ترمتیقارزان ییکاال نکهی. اول ادیچند راهکار دار دیاوریب نییخود را پا

ضافه کن یکاالها ستیمتفاوت به ل ست که به نی. راهکار دوم ادیخود ا  نییپا یجاا

کاال کاال یاصاااال یآوردن ارزش  به ییخود  هدرا  به خر هیعنوان  نار آن   داریدر ک
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. دیبده فیتخف انیبه مشتر ژهیاست که به ب انه فروش و نیا گری. راهکار ددیبده

 کوتاه. یمق ع زمان کیالبته در 

 

 ییکاال هیهد ای ینقد هیبا هد دیخر ای ژهیفروش و کیخود  انیمشااااتر یبرا پس

را انتخاب  یوهایشااا دی. دقت کندیخود اعالم کن انیو آن را به مشاااتر دیبرگزار کن

 تر باشد.جذاب انیمشتر یکه برا دیکن

 

 یعصب یابیمرتبط: بازار مقاله

 

 .دیکن لیفروش دخ ندی. کارمندانتان را در فرآ۱۲

صل یهااز دغدغه یکی  یو فروشندگ یابیبازار یبرا یانسان یرویجذب ن رانیمد یا

الزم را  یهافروشااگاه آموزش ایافراد سااازمان  ریبه سااا کنمیم شاان ادیاساات، پ

 یبرا ینسبت به جذب مشتر یکار ریتا در ساعات غ دیکن قیها را تشوو آن دیبده

ها و به آن دیکن لیند فروش دخیها را در فرآآن قتیشااااما اقدام کنند و در حق

 .دیپورسانت فروش بده

 

 کار طیدر مح یمنابع انسان زشیمرتبط: انگ مقاله
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 است. یبانک اطالعات یفروش، جمع آور شیافزا ی. از روش ها۱۳

شتر یشما بانک اطالعات یهاییدارا نیاز ب تر یکی ست. روش انیم  یادیز یهاشما

مثل بانک اصاانا ، جسااتجو در  ییهاوجود دارد روش یبانک اطالعات یآورجمع یبرا

خود شااما و  یکه حضااوراً در هر مکان یاگونهبه یدانیم قیاز طر یآورجمع نترنت،یا

شکول به جمع کردن و تکم یکار یروهاین شند، به نیا لیشما م عنوان مثال بانک با

را که جزو بازار  دهندگانیداخل خودرو شااااما افتاد، اطالعات تماس آگ  یاگر آگ 

 یآورجمع یبرا یموتور یهاکیاستفاده از پ گریروش د د،یهد  شما هستند بردار

 هد  است. انیمشتر تیزیو یهاکارت

 

شرکا دیتوانیم ن وریهم شتر ییوکارهاکسو یعنی یانتفاع یبا  شانیکه م شما  ان با 

ها اطالعات از آن د،یکن ی. همکارشوندیشما محسوب نم ویمشترک هستند اما رق

و به  دیرا بده یها اطالعات تماس چند مشاااتربه آن زیو شاااما ن دیبخواه یمشاااتر

 یکتاب اول، کتاب مقدم، مجالت تخصااااصاااا قی. از طردیکن یهمکار یدلشااااکل تبا

خود را کامل  یبانک اطالعات دیتوانیم زین ۰۰۱و تلفن  شگاهیصنعتتان، حضور در نما

 .دیکن

 

 قدرتمند در فروش یابزار ان،یمشتر یمرتبط: بانک اطالعات مقاله

 .دیکن جادیا دیارتباطات جد ،یجذب مشتر ی. برا۱۴

 یارتباط یابیبتوان گفت بازار دیدارد. شااااا یم م اریارتباطات نقش بساااا رانیا در

فروش اسااات. اگر تمام وقت خود را به کار  شیبه هد  افزا دنیرسااا یبرا انبریم

ها تماس با آن ای د،یزنینم یخود سر یکار انیو به دوستان و آشنا دیمشکول هست

 .دیسخت در اشتباه د،یکنیبرقرار نم
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جلساااه  کیو با دوسااات خود به  دیمواقع ب تر اسااات محل کار خود را ترک کن یگاه

ها که ارتباط با آن ی. البته دوسااتاندیبرو حیتفر ایو  ی مانیم شاااپ،یدوسااتانه، کاف

 یاآلن به دور و بر خود نگاه نیاسااات هم یوکار شاااما مؤثر باشاااد. کافکساااو یبرا

شنا دیاندازیب ستان خود را مرو انیو آ ش دیتوانیم نکاریا یبرا د،یکن رو دو  یبه گو

کار  نیهم دیبخواه زیاز خانواده و دوسااااتان خود ن ای دیتلفن همراه خود مراجعه کن

ها تماس با آن د،یابیدسااااته از افراد ب نیارتباط با ا یبرا یارا انجام دهند. ب انه

 ایکار کنند  ابا شاااام دیها بخواهاز آن ،یکار ریو پس از چند مرحله ارتباط غ دیریبگ

مؤثر. هنوز هم معتقدم  اریراهکار راحت اما بساا کیکنند.  یمعرف یبه شااما مشااتر

 است. رانیدر ا یابیبازار وهیش نیمؤثرتر یارتباط ،یابیبازار

 

 .دیباش گرید یدرآمد یبه فکر روش ها شتر،یفروش ب ی. برا۱۵

به  زین یگرید یکسااو درآمد یهاب تر اساات روش د،یبه فروختن کاال فکر نکن فقط

فروش  ت،یمثل اجاره دادن، فروختن عضو ییهاروش د،یوکار خود اضافه کنکسو

 ییزهایکه چه چ دیفکر کن نیبه ا ،یبانیخدمات، فروش نصااو و اجاره، فروش پشاات

چه  د،یبفروشاااا تیحق عضااااو دیتوانیم ییدر چه کارها د،یاجاره ده دیتوانیرا م

 .دیکن افتیآن پول در یو در ازا دیارائه کن انیبه مشتر دیتوانیرا م یخدمات

 

 !یااما حرفه د،یکن غیفروش تبل شیافزا ی. برا۱۶

 کی غیتبل د،یق ع نکن ایخود را کم  یکاتیبه خاطر رکود فروش، بودجه تبل وقتچیه

فروش و خروا از رکود،  یخوب برا غیتبل کیوکار اساات؛ اما کسااو یبرا یاتیامر ح

مل انگ دیبا با نو،  یکاال ضیبر تعو یمبتن یهاغیمثل تبل یزشاااایعا نه  با ” ک  فقط 
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 یبرا یخاص تیجذاب رکود دوران در. ”ببر تا ۵ بخر، تا ۰ ”،”تومان …پرداخت روزانه

 دارد. نیمخاطب

 

 یتلفن یابی. فروش و بازار۱۷

 یسااع یتلفن یابیاساات. در بازار یتلفن یابیفروش موثر، بازار شیافزا کیتکن کی

گاه  انیتلفن مشااااتر قیو فقط از طر دینفروشاااا یتلفن دیکن به فروشاااا محل  ایرا 

بازاردیوکارتان دعوت کنکسااااو اساااات،  نهیهزکم یهااز روش یکی یتلفن یابی. 

 د،یکن نییخود هد  تع یاهتماس ی. براردیانجام گ یاشرط آنکه درست و حرفهبه

به دیریرا در نظر بگ یحداقل تعداد تماساااا نه تماسو  خود را  یهاصااااورت روزا

 .دیکن لیوتحلهیتجز

 

بازار دیکن دقت نه  قتیدارد. در حق یمؤثر ارینقش بساااا یریگیپ یتلفن یابیدر 

اسااات که با مذاکره  ابیهنر بازار نیاسااات و ا یعیامر طب کی یاز مشاااتر دنیشااان

بار  ۷تا  ۵کند.  لیتبد یمالقات حضااور کیخود را به  یهاتماس ،یریگیو پ یاحرفه

 .شودیم هیتوص یتلفن ابیبازار کی یبرا یریگیپ

 

 :میده یم حیرا توض یدر فروش تلفن یا هیبا قانون هفت ثان ریز دئویو در

 .دیبرگزار کن ناری. سم۱۸

و فروش  یمعرف یبرا زیمتما ریمعمول و غ یهااسااتفاده از روش یجااساات به ب تر

ها، روش روش نیاز ا یکی. دیاساااتفاده کن یخاصااا یهاخود، از روش انیبه مشاااتر

 یناریها سماز شرکت یاریبس دیاست. ب تر است بدان شیهما ای ناریسم یبرگزار
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 انیمشااتر نکهیا یکم اساات. برا اریآن بساا ریکه تأث کنندیبرگزار م یکاتیصاارفاً تبل

داغ  یموضوع آموزش کی کنمیم شن ادیمند شوند پعالقه ناریشما به حضور در سم

 درباره آن موضوع باشد. ناریو سم دیانتخاب کن انتانیمشتر یو جذاب برا

 

را به ارائه محصول خود و  قهیدق ۵۰چندساعته  یبرنامه آموزش نیا نیدر ب سشس

 فیمثل تخف یزشیعامل انگ ن وری. همدیبشرداز انیوکار خود به مشترکسو یمعرف

ضر در نظر بگ یبرا گانیرا هیهد ای ها در همان لحظه که آن یاگونهبه د،یریافراد حا

 فرم سفارش بشوند. لیتکم ایبه ثبت نام  ویترغ

 

 یجشنواره و قرعه کش قیمرتبط: فروش از طر مقاله

 

 .دیاستفاده کن شتریفروش ب یبرا دادهای. از رو۱۹

 یهامختلف ب انه یهاخاص مثل روز کودک، روز پزشاااک و مناسااابت یروزها اد،یاع

با مشااااتر یبرا یخوب جدد  باط م ند. هم یارت و  دیرا بردار میاآلن تقو نیهساااات

در  دینیو بب دیاوریمناساااابت را در ب ۳ ندهیماه آ ۳ ی. برادیها را چک کنمناساااابت

 فیک کیمثالً.  دیخوب بده شاان ادیپ انیبه مشااتر دیتوانیها ماز مناساابت کیکدام

کند و  یرا طراح یاقدام خاص کی تواندیماه م ر م دنیبه مناسبت فرا رس یفروش

. همان ردیکند و بازار هد  دانش آموزان را نشانه بگ قیتشو دیرا به خر انیمشتر

کند  یرا طراح یمناسبت روز زن و روز مرد برنامه خاص یبرا تواندیم یفروش فیک

 نیاربع یروادهیکه از مناسااابت پ دمیرا د یفروشااا فیمن ک دیبدان تو جالو اسااا

و فروش  نیاربع یروادهیمخصاااوص پ یپشاااتبود، تحت عنوان کولهاساااتفاده کرده 

 کرده بود. جادیخود ا یرا به خاطر فرصت شناس یخوب
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 .دیکمک کن انتانیمشتر شتری. به فروش ب۲۰

 یها قدمفروش آن یدارد پس برا یبساتگ انتانیفروش شاما به فروش مشاتر اگر

 ایمح گریفروش و راهکار د نهیدر زم یناریسم یاز راهکارها، برگزار یکی. دیبردار

 قیاز طر دیتوانیفروشاااشاااان اسااات که م شیافزا یبرا یآموزشااا ییکردن محتوا

ها به آن زین یآب انوسیقا تیوبساااا ایو  نساااتاگرامیکانال تلگرام، صااافحه ا یمعرف

مک کن شیافزا یبرا که ا نیا گری. راهکار ددیفروشااااشااااان ک تاب  نیاساااات  ک

 از آن استفاده کنند. زیها نتا آن دیرار دهق ارشانیرا در اخت یکیالکترون

 

 یریگ جهینت

که  میدانیو طبق تجربه م میده یمشاااااوره م یادیز رانیبه مد یآب انوسیدر اق ما

 کی یساااز ادهیپ یاز مشااکالت فروشااشااان آگاه هسااتند اما در چگونگ رانیاکثر مد

امر عدم  نیا لیخورند. دال یبه مشااکل بر م یحرفه ا یابیفروش و بازار سااتمیساا

فروش و ندانستن نحوه  نهیدرست زمان، نداشتن دانش و تخص  در زم تیریمد

 از کجا شروع کنند. دیدانند با ینم یعنیاجرا است  ویو ترت
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