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 د؟ یرا امتحان کرده ا  ییفروش چه روش ها  شی افزا ی برا

 .به فروش آن وابسته است یهر کسب و کار  ی روز یپ ا یعمده شکست  قسمت

 !خوابدیکارها م ینباشد، همه ی فروش   اگر

 

 :ابدیدست   ت یفروش به موفق   یوقت 

  ش ی افزا   ست ی چک ل   گان ی دانلود را 

 فروش 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 شوند، یم  ر یها سراز  سفارش  •

 افتند،   یها به کار م دستگاه •

 شوند، یم  ی ریبارگ محصوالت  •

 :تی ها صادر شده و در نها  فاکتور  •

 .شود ی پر م یبانک  حساب •

 

 :است  نجای ا  یاصل   سوال

 

 د؟ یکن  یبهبود فروش استفاده م یاز همه روش ها ایآ

 !دهد ی سوال پاسخ م   نی بهبود فروش به ا  کی تکن  ۱۰۰+ ۱  ست یل   چک 

اجرا   یول د یدان یها را م  یبعض د،یرا انجام داده ا   یبعض ک،یتکن ۱۰۱ ن یاز ا   دیشا 

 !د یدان یها را نم یو بعض دیکن ینم

فروش    ،یزی ر ها و برنامه تی اولو  نییکند تا با تع یبه شما کمک م ست یچک ل ن یا

 .دیبرابر کن نی خود را چند

 

 .دی به دنبال معجزه نباش  شتر یفروش ب  یبرا 

 . د ی ده   شی درصد افزا  ۱۰۰۰ها فروش خود را تا    کی تکن   نیانجام ا  با 
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ها    کیتکن  نی از ا  ی به نظر شما برسند که برخ نگونه ینگاه ا   ن یممکن است در اول

  یخود مانع ذهن  یبالفاصله برا د ی. مراقب باش ستی ن یکسب و کار شما کاربرد ی برا

  قیود تطبآنها را با کسب و کار خ   دیتوان  یکه چگونه م  دیفکر کن  ن ی. به ادینکن جادیا

 .دیده

مختلف   یها و شرکت ها، به شکل هاکسب و کار  یروش ها برا  نی از ا هرکدام 

بوده و هر   یذکر شده به صورت کل یها  کی تکن دیاجرا دارد. فراموش نکن  تی قابل

  یداشته ها و نداشته ها  لی کسب و کار خود از قب یها یژگیمتناسب با و  د یفرد با

 .دی نما ی ساز  ی ومکسب و کار، مخاطبان و بازار هدف خود آن ها را ب

 

 

 اینجا چک لیست دریافت لینک دانلودبرای 

 سایت منتقل شوید.د تا به کلیک کنی
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

کرده اند،   یساز اده یها را در کسب و کارشان پ کی تکن  نیکه ا یکسان

 ند؟ یگویچه م ست یچک ل نیدرباره ا

 

 )جواهرات  یگالر(یمیرح  ایمیک

داشتم و واقعا   ی کردم، فروش اندک ی کار م یبه سخت جواهرات دارم، ی گالر من

  ۸ماه  ۱۱من کمک کرد فروشم را در کمتر از  به  ست ی چک ل نی خسته شده بودم، ا

 .گنجد ی در ذهن نم ست ی چک ل نی ا  ییبرابر کنم. کارآ 

 

 

 

 )و پرده یپارچه مبل نی آنال ی بازرگان ( دهقان پور  محمد

 

هستند.    نهیو کم هز یی ارائه کرده اند کامال اجرا  یکه برادران احمد یی راهکارها

فوق العاده آن را    ج یتا نتا د یراهکارها را اجرا کن ن یا  عتر یهرچه سر   کنمیم هیتوص

تواند درآمد    یم دیکنیاز آنچه که فکر م شتر یب ی لیکسب و کار شما خ د،ینیبب

 .داشته باشد
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 )پوشاک فروشگاه(ی سلطان  یآقا

انجام    دیکه با   ییکارها  ستیکوتاه: فوق العاده است، در اگر به عنوان ل یلیخ  

که آرزو   ینقشه گنج! نقشه ا ک ی  نقشه راه است، ک ی شما  ی برا د، ینگاه کن دیهد

 .کردمیم دایکاش زودتر آن را پ دیکنیم

 

 )ی و لوازم بهداشت یپزشک ی کاال  پخش( یفتح مهرداد 

را انجام داده ام. هر روز منتظر   د یکه با ییتمام کارها  کردمیفکر م  نی از ا قبل 

  ی اقتصاد ط یشرا یموضوع را نابسامان  نی ا  لی کامل کسب و کارم بودم و دل ی نابود

  ستیچک ل  نی آشنا شدم. ا ی آب انوس یبا مجموعه اق یتا به طور اتفاق دانستم،یم

  یکرد که فراموش کرده بودم انجام بدهم، راهکارها ی ادآور یرا به من   یی روش ها

سال قبل   ک یاز فروش    ام  انهی به من نشان داد که باعث شد فروش ماه  یدیجد

 .باشد شتریب
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