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پرفروش او  یفروش است. از کتاب ها نهیهجده کتاب در زم سندهینو نزیتام هاپک

شد یچگونه م“توان به  یم سلط  شاره کرد که ب” توان بر هنر فروش م  ۱.۷از  شیا

 کیکتاب پر فروش به عنوان  نینسخخ ه در سخخراسخخر روان فروتته اسخخت. ا ونیلیم

گرفته شده است. از سال  ظرفروش در ن نهیافراد در تمام زم یمررع برا یراهنما

 یها کینها و تک یاستراتژ نیبه ارائه بوتر نترنشنالیا نزی، شرکت تام هاپک۱۹۷۶

 ۳۵۰۰۰از  شیفروش به افراد و شخخرکت ها اتتصخخاد داده شخخده اسخخت. امروزه ب

در سراسر روان، روزانه از مطالب آموزش  یها فروشنده حرفه ا ونیلیشرکت و م

توان  یم نزیتام هاپک یکنند. از کتاب ها یفروش او اسخخخخت اده م شیافزا یحرفه ا

تام هاپکینز، شگ ت انگیزترین 

 فروشنده دنیا
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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اشخخاره ” تسخخلط بر هنر فروش“و  ”شخخرویفروشخخنده پ“ ،”م؟یچه کن دندیاگر ن ر” به 

 کرد.

 

و سخخخ نان  نزیاز شخخخما را از نظر تام هاپک انیمشخخختر دنین ر لیدل ۶مطلب  نیا در

 :دیتوان یرا م نزیکوتاه تام هاپک

 

 از شما یمشتر دنین ر لیدال

 دیورود دارند که مردم چرا از شما تر یادیز یهالیمعتقد است که دل نزیهاپک تام

 است: ریمورد ز ۶افراد  دنین ر لیدل نیشتریب یول کنند،ینم

 

۱ 

 یامن نا

کند، بر  جادیا تواندیشخخخما درباره محصخخخول م حیکه توضخخخ یاحسخخخاس م  ت شخخخهیهم

 شخخختریب ی. براکندیهنگام ترج کردن پول دارد غل ه م یکه مشخخختر یاحسخخخاس من 

به تاطر  یادیها در گذشخخته مشخخک   زاز آن یاسخخت. برت تیمردم پول برابر با امن

اسخخت. کار شخخما  یکار دشخخوار هاگرفتن پول از آن جهیند، در نتاکم ود پول داشخخته

بوتر از نگه  یلیمحصخخول شخخما ت دیتا ب ومند فوا دیها کمک کناسخخت که به آن نیا

 داشتن آن مقدار پول است.

۲ 

 دل بودن دو
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اسخخخت که به  نی. کار شخخخما ارندیقاطع بگ میتصخخخم توانندینم چوقتیمردم ه یبرت

 دیها ب وماناسخخخخت. به آن یبوتر از دو دل یمیکه هر تصخخخخم دیبده نانیها اطمآن

 .کنندیاک ر وقت تود را تلف م رند،یبگ میتصم توانندیکه نم یکسان

۳ 

 ریتات

 د،یو از امروز ارتناب کن دیکن یاست: اگر در گذشته زندگ نیا ریمن از تات فیتعر

شما برا یداد. وقت دیتود را از دست تواه یفردا  دارانتانیتر یامکانا  محصول 

را  یشماست که مشتر  هیوظ نیشما صحت داشته باشد، ا حا یباشد و توض دیم 

 .اندازدین ریرا به تات نکند و آ دیهمان لحظه از شما تر دیمتقاعد کن

 مذاکره ییط  نی: قواندیب وان شتریب

۴ 

 پول

شند چه ب انتانیمشتر چه شته با شما با پولیپول دا شند،  . دیها ب روشبه آن دیبا

به او  دیباشخخخد، شخخخما با دیشخخخما م  پولیب یمشخخختر یاگر محصخخخول شخخخما واقعا برا

محصخخخخول تود  دیدسخخخخت آوردن پول روت تردرآمد و به شیروت افزا یراهکار

 .دیبده

۵ 

 ها تواسته نشدهاز آن چوقتیه
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بدون فروش  یهاکه در مکان یقاتیافتاده؟ بله، بعد از تحق یچه ات اق دیبزن حدس

 حیها به ما توضآن“پاسخ را دادند  نیا انیاز مشتر یادیز یلیانجام شده، درصد ت

 ”!میاز ما تواسته نشد ب ر چوقتیه یدادند، ول

۶ 

 ترس

ترسخخخند،  یها مانسخخخان یبا ترس مرت ط هسخخختند. وقت یاول به نحو لیدل ۵ یهمه

که چرا در حال  شوندیم جینکنند، گ یاحساس راحت ی. وقتکنندینم یاحساس راحت

 .دهدیم یرواب من  شهیشده هم جیذهن گ کیصح ت با شما هستند و 

 درباره فروش نزیتام هاپک س نان

 .دیباش یاحرفه

ما درباره محصخخخخول  دیتواهیم اگر به نظرا  شخخخخ ما توره کرده و  به شخخخخ  ایمردم 

 یاحرفه یدر رفتار و برتورد تود همچون کارشناس دیتدماتتان، گوش فرا دهند، با

. دیبرو شیپبه نانیو با اطم دیتوب و آراسخخخته داشخخخته باشخخخ ی. ظاهردیظاهر شخخخو

توره  تان،یو ت صص یفن  عا از اط شتریشما ب نانیبه شور و شوق و اطم انیمشتر

 .دهندینشان م

 .دییرا نگو زیچ همه

 ستیبایکاال و تدما ، م یباورند که در هنگام معرف نیاز فروشندگان بر ا یاریبس

به مشخخخختر ند  ته دار که در چن چه را  ند. برت انیهر آن ئه ده  نیاز ا یبالقوه ارا

اع م  شانیاز ا دیموافقت تود را درباره تر یمشتر نکهیبعد از ا یفروشندگان حت

 یآسخخخخانبه تواندیم یعمل نیدهند. چنیباز هم به صخخخخح ت تود ادامه م د،ینمایم

 بگذارد! یشما باق یاحرفه یاز فروش در زندگ زیانگغم یداستان
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 .دیداشته باش یش ص تیمأمور کی

ش تیمامور کی تانیدر زندگ دیبا شما شته با تمام  یبرا نهیزمپس کی یعنی د،یدا

سال بعد  ۱۰کن که  یسپر یا  را طورهر لحظه"است:  نیمن ا تیافکارتان! مأمور

 ".یبه تود  افت ار کن

 د؟یتواهیاز تودتان م یزیچه چ د،یتود داشخخته باشخخ یبرا یتیمأمور دیهم با شخخما

کارتان  زیم یو بر رو دیسیشما ارزش است؟ آن را با تط درشت بنو یبرا یزیچه چ

ذهنتان  نهیزمآن را در پس دیانجام ده یکار دیتا هر وقت تواسخخخخت دیبچسخخخخ ان

 .دیداشته باش

 .دیزمان را بدان ارزش

را  هاهی. اک ر مردم آن ثانمیدر روز دار هیثان ۸۶۴۰۰ارزشمند است، ما فقط  زمان

با بوره وودهیب یهادر راه ندیتلف م نییپا یورو  مانشخخخخخان را کن . مردم موفق ز

ها را و آن دیباشخخخ تانیهاهی. پس شخخخما هم مراقب ثانکنندیم تیریمد یدرسخخختبه

 .دیارزان ن روش

 .دیکن یبند تیرا اولو تانیکارها

هر  ی. در انتواسخخخختین ریپذامکان ییکارا شیو افزا یوربوره ،یبندتیاولو بدون

را  تانیتا انرژ دیروز بعد اتتصخخخاد ده یکار یهاتیاولو نییرا به تع قهیدق ۵روز 

 .دینکن ارزشیب یصرف کارها

 .دیباال داشته باش پشتکار

وقت به آن  چیه یول کنند،یصخخخح ت م یبزرگ میاز افراد در مورد تصخخخم یاریبسخخخ

 یبودن فرد است. افراد موفق کار الیتیب ایآن ترس از شکست  لی. دلرسندینم
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که م جام م ندیگو یرا  ندیان به رزئ. آنده ره م ا یها  ندیتو عا   کن تا موضخخخخو

 به فارعه بزرگ نشوند. لیبزرگ نشده و ت د ارزشیب

 .دیرا بساز ندهیتا آ دیریرا از گذشته بگ هانیبوتر

 شیافزا یبرا یموفق از تکنولوژ یهامدرن اسخخت. انسخخان یهایپر از تکنولوژ ایدن

م ل نوشتن نامه تشکر با دست ط تودشان  یسنت یهاروش یارت اط مؤثر و از ادامه

 .کنندیو ن وذ در افراد است اده م یرگذاریتأث شیافزا یبرا

 .دیمقاوم باش دنیبرابر نه شن در

 نیادامه ا یتحمل اسخخخت. تنوا راه برا رقابلینه غ دنیاز افراد شخخخن یاریبسخخخ یبرا

 کسب و کار است. کیتنوا  نیا میاست که بدان
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