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حساب اثرگذار  هیدر تمام کسب و کارها موضوع وصول مطالبات در تمام چرخه تسو

 نیج س را به موقو تام یمشتتتر یبرا دیتوانینم د،یاستت ا اگر به موقو وصتتول ن  

 ی یا عدم وصتتول مطالبات م استتب دیک  ویو به موقو توز دیبه موقو بفروشتت د،یک 

 در فروش اس ا یورش ستگ لیاز دال

 

خدم  خود را  ایمحصتتول  م یوصتتول مطالبات برتر، با اعتماد به نفس کامل ق یبرا

شک  یمشتر د،یک  انیرا ب م یق دیبا ترد ای دیا اگر تعارف ک دیاعالم ک  یبه مشتر

را از دستت   یمشتتتر نینه! ب ابرا ای دیشتتما به محصتتولتان اعتماد دار ایک د که آ یم

 اک د یم دیشما خر بیو او از رق دیده یم

 راه بربود وصول مطالبات ۶
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 وصول مطالبات  یاهم

وصول  یدرس  برا ستمینداشتن س م،یمطلب اشاره کرد یطور که در ابتدا همان

فروش  دیاز کسب وکارها اس ا اگر بخواه یبرخ یورش ستگ یمطالبات، عل  اصل

 ادیداشته باش یخوب هیوصول و تسو دیبا د،یداشته باش یخوب یو سودآور

 

 امیپرداز یبربود وصول مطالبات کسب و کارها م یروش برا ۶ادامه به  در

 

 یمشتر یب دو دسته یا اعتبار س ج۱

عداد دفعات خر د،یخر زانیخود را بر استتتتاس م انیمشتتتتتر  دینحوه پرداخ  و ت

 نییخود را در وصتتتول مطالبات پا ستتتکیر زانیروش م نیکرده و با ا یب ددستتتته

 یروش برخورد شتتود و اعتبار کیبه  میو قد دیجد انیکه با مشتتتر یا زماندیاوریب

را  ییباال ستتکیو ر هبا مشتت ل مواجه شتتد د،یخود قائل نشتتو میقد انیمشتتتر یبرا

 شدا دیمتحمل خواه

 

 یبارانجام نداده و اعت یدیکه ه وز خر دیجد یمشتتتر کیوکارها به از کستتب یلیخ

معوقه  یبده جادیکه در دراز مدت باعث ا ده دیم لیاز کاال تحو یادیندارد، حجم ز

 ا شودیوکار شما مکسب یده انیو ز یمشتر

 

 انیمشتر یابیا ارز۲
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سب یلیخ صحاز ک ست حیوکارها روش  شتر یابیاز ارز یو در از  یندارندا وقت انیم

س ده  د،یآیم انیصحب  به م انیمشتر یابیارز ستعالم گرفتن از بانک ب صرفاً به ا

 یکه قصتتتد کالهبردار یاز افراد یلیا خستتت یمطمئن ن یلیروش خ نیکه ا ک  دیم

 یا از روش هاده دیم جامان یروش آگاه هستتتتت د و مستتتتت دستتتتاز نیدارند به ا

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یم انیمشتر یابیارز

 

 مستأجر بودن طرف مقابل ای مالک 

 

 یمشتر سن 

 

 یکسب و فعال مجوز  

 

 یکسب مجوز و مدت زمان سابقه کار خیتار 

 

 در وصول مطالبات ۴۰، ۳۰، ۳۰ا قانون ۳

را  %۳۰صورت نقد، مبلغ را به %۳۰ دیبا یاپروژه یهافروش مخصوصاً فروش در

 اف یکاال در لیمانده را بعد از اتمام کار و قبل از تحو یباق %۴۰انجام کار و  نیح

 یقرارداد دائم دیک  یو ستتع دیستتیب و انتانیخود و مشتتتر نیرا ب یا قرارداددیک 

 باشدا
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 فروش میا آموزش وصول مطالبات به ت۴

مح م و با  دیفروش شما با یرویتعارف کردا ن دیاس  که نبا ییت را جا هیتسو زمان

 ن ایاعتماد و اطم یزمان یاعالم ک دا مشتتتتر یرا به مشتتتتر م یاعتماد ب فس باال ق

 ها اعالم شودابه آن م یمح م و بدون تعارف ق یلیکه خ ک دیم

 

 ادیا اصل فراتر از انتظار را فراموش ن  ۵

 پرستتد،یپرداخ  را م طیکه شتترا یا زمانک دیانستتان فاصتتله اعداد را کم م ذهن

 ارودیرا اعالم کرده و ناخودآگاه ذهن به سم  نقد پرداخ  کردن م یپرداخ  نقد

 

 یجذاب م شتت رادیپ کیبا  یاستت  که گاه نیدر بربود وصتتول مطالبات ا گرید روش

  هیشتتتتما هز یکه برا یخدمت کیمثال ارائه  د،یانجام ده یرا نقد هیتستتتتو دیتوان

 جذاب اس ا یمشتر یندارد، اما برا ییباال

 

 شتریافروش ب۶

ش د، قدرت تسو ادیز انیتعداد مشتر اگر  یو زمان شودیم شتریشما ب حسابهیبا

 یمشتر دیک یتالش م یو با هر روش دیهم ندار یقدرت د،ینداشته باش یکه فروش

 حستتتابهیو برند در تستتتو انیفروش، دام ه مشتتتتر شیا افزادیدارنگه یرا راضتتت

 و مرم اس ا رگذاریتأث اریبس
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