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 لیهرگز از آن استفاده نکنند؛ اما دل دیکه شا خرندیم ییزهایمواقع افراد چ یبرخ

که  نیا لیشما هم اتفاق افتادهباشد. دل یموضوع برا نیممکن است ا ست؟یآن چ

ستفاده  د،یخر یآن را م یبه محصول ازیبدون ن یگاه ست! او با ا مهارت فروشنده ا

. کندیم دیو شببما را وادار به خر گذاردیم ریشببما ت   یرو یفروش عصببب کیاز تکن

 فروش کسب و کار شما است. شیافزا یبرا یفوق العاده ا کیتکن یفروش عصب

 

 یفروش عصب یها کیتکن

 کدامند؟ ینکته فروش عصب ۷
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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در فروش تمام محصوالتتان  دیتوان یم دیریبگ ادیرا  یفروش عصب یها کیتکن اگر

ساده هستند که در ادامه  اریبس یفروش عصب یها کی. تکندیاز ان ها استفاده کن

 :میکن یبه آن ها اشاره م

 

 .دیری. احساسات فرد را نشانه بگ۱

نه بر اساس  رند،یگیم میو عواطف خود تصم ازهایبر اساس احساسات، ن انیمشتر

احسببباسبببات  یرو دیکن یسبببع دیبا د،یفروشبببیرا م یزیشبببما چ یمنطق و فکر. وقت

کاالها نی. ادیبگذار ریت   یمشببببتر خانم ها  یینکته در مورد  که مخاطبان آن ها 

 مهم است. اریهستند بس

 

 .دیخود تمرکز کن یارزش کاال یرو ی. در فروش عصب۲

شما بادیفروشیدارد که م یزیبه چ یشما بستگ یکاال ارزش خود  یارزش کاال دی. 

 ییکاال کندیکه پرداخت م یانهیبداند در قبال هز یکه مشتر دیکن انیب یرا به نحو

 جا پرداخت نکرده است. یب نهیدارد و هز یادیاو منفعت ز یکه برا کندیم افتیدر

 

 .دیمثال بزن یمشتر ی. برا۳

 هجیشدن دارند. در نت دییبه ت  یادیهستند و عالقه ز یاجتماع یموجودات هاانسان

گام فروش عصببببب فاده از ا یهن عداد دیموارد را فراموش نکن نی، اسببببت : اعالم ت

ها و آن تیرضا زانیو م انینشان دادن نظر مشتر اند،دهیکاال را خر نیکه ا یافراد
… 
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 .دینکن یرا مجبور به کار یمشتر ی. در فروش عصب۴

ها را آن ازیاحسبببباس ن دیتوانیم د،یکن دیبه خر بیافراد را ترغ دیتوانیم شببببما

کنند.  دیتا خر دیها را مجبور کنآن دیکنند، اما هرگز نبا دیتا از شبببما خر دیزیبرانگ

بلکه هرگز به فروشببببگاه شببببما باز  کنند،ینم دیها نه تنها از شببببما خرکار آن نیبا ا

مورد  نیهم یاکثر فروشببندگان در فروش عصببب هنخواهند گشببت. متاسببفانه اشببتبا

 است.

 

 .دیکردن تمرکز کن دیفراد به خرعالقه ا ی. رو۵

ها را آن ازیاحسبببباس ن دیتوانیم د،یکن دیبه خر بیافراد را ترغ دیتوانیم شببببما

کنند.  دیتا خر دیها را مجبور کنآن دیکنند، اما هرگز نبا دیتا از شبببما خر دیزیبرانگ

بلکه هرگز به فروشببببگاه شببببما باز  کنند،ینم دیها نه تنها از شببببما خرکار آن نیبا ا

مورد  نیهم یاکثر فروشببندگان در فروش عصببب هنخواهند گشببت. متاسببفانه اشببتبا

 است.

 

 .دیاستفاده کن ی. از عالقه انسان ها به آرامش و راحت۶

هستند که اکثر مردم به دنبال آن  ییزهایآرامش و شکوه چ ،یراحت ،یسالمت عشق،

خود  یموارد را به مشتر نیاز ا یکی یعصب هنگام فروش دیکن یهستند. پس سع

 نیا دیبا خر ای شوندیکاال همه عاشق شما م نیا دیبا خر دیی. مثالً بگودیکن یادآوری

 .دیتر انجام بدهراحت یلیخود را خ یکارها دیتوانیکاال شما م
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 رنگ ای. استفاده از صدا، بو ۷

مورد نظر  یکاال توانندیها نمچون آن کنند،ینم دیخر نترنتیافراد هرگز از ا یبرخ

باشد، احتمال  شتریب یمشتر یموارد هم هرچه دسترس هیخود را لمس کنند. در بق

 یتا رو دیامکانات را فراهم کن نیخود ا انیمشبببتر ی. براابدییم شیافزا زین دیخر

 .دیبگذار ریتا  شتریاحساسشان ب
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