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 ست؟یدن الک ک

پرفروش در  یکتاب ها سننننندهینو ،ییکانادا-ینیچ نیکارآفر کی Dan Lokالک  دن

سلطان “خود ساخته است. او مشهور به  ونریلیمشاور امالک و م ،یفروشندگ نهیزم

 هیکسننو و کار اول ۱۳اسننت. اگر چه دن الک در  ”یگران بها و الکچر یفروش کاالها

 ۲۷خود را در سنننن  یدالر ودیلیدرآمد م نیخود شننن سنننت خورد، اما  وانسنننت اول

 شیشود. او اکنون ب لی بد ونریلیم کیبه  یدسالگ ۳۰کسو کند و در سن  یسالگ

 کتاب در حوزه فروش نوشته است. ۱۵کسو و کار فعال دارد و  ۱۵از 

گفت  یفروش دن الک: اگر مشتر کی  ن

 د؟ییگو یدهم، شما چه م یبه شما خبر م
  یم  حریریه اقیانوس آبی
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 د،یاوریها  ن پول به دسنننت ن ونیلیشنننما م یاسنننت: من  ا وقت نیدن الک ا شنننعار

 ی واند به شنننما برا یدن الک م یدر صنننحبت ها یدی. ن ات کلرمیگ یدسنننتمزد نم

 یشب ه از شرکت ها کیدن الک  یکند. کمپان یاریکمک بس یمال تیفروش و موفق

 یامپراطور کیچگونه  دده یکه به مردم سراسر جهان آموزش م یدالر ونیلیچند م

 خود بنا کنند . یبرا ی جار

از شننما را به  دیکه خر یانیفروش به مشننتر کیدن الک در مورد   ن دئو،یو نیا در

 کند. یدهد، صحبت م یبه شما خبر م ندیگو یاندازند و م یم قی عو

 

 دیبگذار ای دمی: باشه به شما خبر مدیکه بگو دیداشته ا ی ا به حال مشتر ایآ 

 شما ف ر کنم؟ شنهادیپ نیدرباره ا

 

 شننوند و  یم ویکه غ نیا ایشننود؟  یاز آن ها م یماه بعد خبر ایهفته بعد  ایآ

 رند؟یگ یبا شما  ماس نم

 

 د؟یکن یم تیریبالقوه را مد انیمشتر یگونه مخالفت ها نیچطور ا شما 

 

دبانه به خواهند مو یآن ها فقط م ای! آسننننتیچ تیکه واقع دیبفهم دیشننننما با ابتدا

رک و  دیدارند؟ با ازین یریگ می صننم یبرا یشننتریکه زمان ب نیا ای ندیشننما نه بگو

 د،یبه کار ببر دیجمالت هسننتند که نبا یسننر کیو  دیصننحبت کن یبا مشننتر حیصننر
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. دهندیفروشننننده قرار م هی انسنننطح به  نو نی ر نییدر پا عایچون شنننما را سنننر

 مثل: یجمال 

 

 متوجهم! بله 

 فرستمیاطال ات م یسر کیبرا ون  من. 

 ن؟یریگ یموقع با من  ماس م چه 

 

 فروش دن الک کی  ن

 یم قیاز شننما را به  عو دیخر یلیکه به هر دل یدر مواقع یدرسننت به مشننتر جواب

شنده با کیشما به  نوان  ست؟یاندازند چ شتر دیبدان دیفرو  یها دروغ م یکه م

 یخواهد از خودش محافظت کند و نم یم یهم دارد. مشتر یمختلف لیکه دال ندیگو

 رسنننند که شنننما به  نوان فروشننننده از  یخواهد به شنننما اطال ات بدهد، آن ها م

خواهند پولشننان را از  ینم ای د،یان ها به ضننررشننان اسننتفاده کن یاطال ات شننخصنن

س است. پ ادیز اریبس ی. مقاومت از سمت مشتریگرید لیهر دل ایدست بدهند و 

 یمخالفت مشتر یاصل لیو دل قتیدودآلود رد شده و به حق نهیآ نیاز ا دیکن یسع

 .دیبرس

 

 د؟یشناس یم یخود را به درست انیمشتر ای: آدیبخوان شتریب

 

 به شما کمک کند: نهیزم نی واند در ا یم ریز موارد
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۱ 

 م؟یمعامله رو انجام بد نیامروز ا میالزمه  ا من و شما بتون یزیچ چه

 دیگو یم یو بعد مشتر دیپرس یم قی م یساده ول یلیسوال خ کی یاز مشتر شما

من  "، "کنم. قیدارم که  حق ازیمنبع ن هیمن به  "، "دارم ازیمن فالن اطال ات را ن "

 یکه مشننتر یزیحاال هر چ "مشننورت کنم. ی یبا  دیبا "، "دارم. اجیبرنامه احت هیبه 

 .دیحل کردن آن  مرکز کن یو رو دیکن یطلق قتیرا به  نوان حق دیبگو

۲ 

 ن؟یکدوم قسمت معامله رو دوست ندار مت؟یق ای طهیبه خاطر شرا ایآ

 زیهمه چ نی. بذارمیمعامله انجام بد میخوایکه نم نیفرض کن": دییبگو یمشننتر به

 یجواب مشتر ".ادیمعامله خوشتون نم نیا زیاز چه چ نی. حاال بگزیم یرو میرو بذار

 نی واند ا یحاال جواب شما م "باال است.  می متیراستش ق "باشد:  نی واند ا یم

برنامه  هی. اگه بتونم بهتون میصننننحبت کن متیراجع به ق دیایپس ب یاوک"باشنننند: 

شرا " "کنه؟ ینظر ون رو  وض م نیپرداخت بدم چطور؟ ا یبرا رو بهتر کنم  طیاگه 

 "چطور؟ ارمیب نییرو پا هیاول متیچطور؟ اگر ق

 .دینظر مثبت داشت معامله را ببند یاگر مشتر حاال

 Dan Lokفروش  فلسفه

سوال بپرس دیاوقات فقط با یباور است که گاه نیالک بر ا دن  ا معامله را  دیچند 

 ندیگو یدهند و به شما م یافراد هستند که فروش را آموزش م یلی. خدیانجام ده

 وجود دارد. یمخالفت از طرف مشتر کی تیریمد یراه برا ۱۰که 
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نوع  ۱۰ تیریمد یروش برا کی دیگو یبر  س اسننننت. او م قایدن الک دق روش

 ایبسنننتن قرارداد  یخواهم برا یچون من نم“وجود دارد.  یمخالفت از طرف مشنننتر

را سنناده نگه  زیخوام همه چ یحفظ کنم. من م یادیجمالت ز یبا مشننتر یار باط  لفن

 دیاسننت، چرا با رگذاریخوب و  اث یت مشننترمخالف تیریمد یدارم. اگر راه من برا

شم؟ چرا نبا ازین یادیز یها و متن ها کیبه   ن شته با سخگو کی دیدا چند  یراه پا

من را به  یروش زندگ نیفلسننفه من اسننت. ا نینوع مختلف از مخالفت ها باشنند. ا

 وانم معامله را  یم یکند و به راحت یسننناده  ر م یلیخ یلیفروشننننده خ کی نوان 

 ”ببندم.
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