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گام به گام با بازاریابی تلفنی
مجله خالقیت شماره 93

این روزها اینترنت، پیامک، فکس و ایمیل به ابزارهای اصلی کسب وکارهای کوچک 

و بزرگ تبدیل شده اند؛ اما هنوز هم تلفن پراستفاده ترین ابزار بازاریابی است. 

بسیاری از مشتریان در شهرهای کوچک هنوز هم وقتی به خرید چیزی فکر می کنند، 

به دفترچه های تلفنشان مراجعه و با فروشگاه مورد نظر تماس می گیرند. 

پس پی بردن به اهمیت تلفن بسیار ضروری است. 

همچنین باید بدانید که چطور از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

اولین قانون در استفاده از تلفن این است که بدانید دارید با شخصی مکالمه 
می کنید.

آیا وقتی دوست تان را در خیابان می بینید، مانند پشت تلفن با او صحبت می کنید؟
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بسیاری از شما پاسخ منفی می دهید؛ زیرا در خیابان مکالمه ای رودررو دارید و در 

هنگام صحبت کردن لبخند می زنید. 

پشت تلفن هم لبخند بزنید. مطمئن باشید او متوجه لبخندتان خواهد شد. وانمود 

کنید که شخص در مقابل چشمانتان ایستاده است.

قانون دوم استفاده از تلفن این است که شخصی که سوال می پرسد، همیشه 
کنترل مکالمه را در دست می گیرد.

اگر مشتری از شما سوال بپرسد، او شما را تحت کنترل خود قرار داده و شما در 

حالت دفاعی قرار می گیرید. 

تا زمانی که مجددا کنترل مکالمه را در دست نگیرید، نمی توانید به  خوبی بفروشید.

تا زمانی که اطالعاتی نداشته باشید، نمی توانید به مشتری اطالعات بدهید.

نماینده فروش باید اطالعات زیادی در مورد محصول یا خدمت مورد نظر داشته 

باشد. خدمات پس  از فروش، میزان فروش محصول، تخفیف های فعلی، صحت 

سفارشات یا اطالعات مشتری و…

نمایندگان فروش همچنین باید با بخش های مختلف سازمان و افرادی که در آن 

کار می کنند آشنا باشند تا در صورت لزوم بتوانند مشتری را به آن ها ارجاع دهند.

مراحل فروش
مقدمه

وقتی که مکالمه تلفنی برقرار می شود، اطالعاتی شامل نام شرکت و نام خودتان را 

به مشتری عرضه کنید: »روز بخیر، فالنی هستم و از شرکت ایکس تماس می گیرم.«
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به یاد داشته باشید که این جمله، اولین تاثیری است که روی مشتری می گذارید. 

پس اهمیت زیادی برای این جمله قائل باشید؛ زیرا شاید مشتری تنها بر اساس 

همین جمله بخواهد در مورد خرید از شما تصمیم گیری کند.

کشف نیازهای مشتری
سواالت باز بپرسید. سواالتی که نتوان با جواب بله یا خیر به آن ها پاسخ داد. به 

مشتری اجازه دهید تا حدی که دلش می خواهد صحبت کند؛ حرف هایش را قطع 

نکنید. به یاد داشته باشید کسی که سوال می کند در راس مکالمه قرار می گیرد.

آیا قبال چنین خریدی داشته است؟ چه چیزی در  مشتری چه درخواستی دارد؟ 

نیامده  از چه چیزی خوششان  است؟  بوده  لذت بخش  برایشان  قبلی شان  خرید 

است؟ سطح خدمات پیشین چه میزان بوده است؟

در مورد هر محصول یا خدمات مجموعه سواالتی وجود دارد که می توان از مشتری 

پرسید. بدون اینکه کنترل مکالمه را از دست بدهید، سعی کنید به همراه مشتری 

به این سواالت پاسخ دهید.

توصیه محصوالت دیگر )استراتژی بیش فروشی(
همان طور که اشاره شد، نمی توانید بدون دریافت هیچ اطالعاتی از مشتری چیزی 

به او پیشنهاد دهید. برای معرفی محصوالت تان به مشتری می توانید بگویید: »بر 

اساس آنچه شما گفتید، من… را به شما پیشنهاد می کنم که…«. همچنین می توانید 

استراتژی بیش فروشی را در پیش گرفته و بگویید: »افراد زیادی بودند که… را نیز به 

سبد خریدشان اضافه کرده اند« و بدین نحو، محصوالت و خدمات مرتبط دیگری 

را نیز به مشتری پیشنهاد دهید.

https://modiresabz.com/


4

مثبت کردن پاسخ منفی مشتری!
اطالعات  برای کسب  درخواستی  بلکه  نیست،  منفی  پاسخ  واقع  در  منفی  پاسخ 

بیشتر است. نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که دو نوع پاسخ منفی وجود 

دارد:

پاسخ منفی معتبر:

»سایز پای من 38 است ولی شما این سایز را برای این مدل ندارید«. این پاسخی 

منفی ولی قابل  قبول است.

پاسخ منفی غیرمعتبر:

»محصولتان خیلی گران است« یا »خوب به نظر می رسد اما قبل از اینکه این همه 

هزینه کنم، باید بیشتر فکر کنم«.

اگر مشتری نمی تواند  قابل  قبول نیست.  این پاسخ منفی اصال  اوقات  در بیشتر 

چنین هزینه ای بپردازد، چرا پس اصال به دنبال چنین محصولی می گردد؟

چیزی که درواقع مشتری می خواهد بیان کند این است که »هنوز آنقدر از مزایای 

این محصول نگفته اید که مرا برای خرید قانع کنید«. اگر مشتری  واقعا نمی تواند 

چنین هزینه ای بپردازد، جامعه هدفتان را به  اشتباه انتخاب کرده اید.

شما چیزی از دست نداده اید. اگر آن ها نتوانند از شما خرید کنند، از رقبایتان نیز 

خریدی نخواهند کرد.
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بستن معامله
قرار  هم  رودرروی  احساسات  و  منطق  »وقتی  که  است  این  فروش  قانون  اولین 

مشتریانتان  که  می کنید  فکر  اگر  شد.«  خواهد  برنده  احساسات  همیشه  بگیرند، 

می نشینند و مزایای محصوالت یا خدمات شما را با رقبایتان مقایسه می کنند، کامال 

در اشتباهید. مردم از روی احساسات خرید می کنند و سپس سعی می کنند با دلیلی 

منطقی تصمیماتشان را توجیه کنند. کافی است که مزایایی از محصولتان را به رخ 

مشتری بکشید که می دانید به آن ها عالقه دارند.

کارایی  و  مزیت  به  بلکه  ندارد،  عالقه ای  اینچی  یک  مته  با  دریلی  به  هیچ کس 

دیوارشان  روی  اینچی  یک  سوراخ  یک  فقط  دریل  مشتریان  می کنند.  توجه  آن 

می خواهند.

مردم خواهان مزایا هستند. این موضوع، موضوعی کامال احساسی است. مزایا و 

کارایی یک محصول به مردم احساس رفاه می بخشد و رفاه یک احساس است. به 

احساسات مشتری توجه کنید.

قانون دوم فروش این است که سفارش بگیرید. دلیلی که معموال مردم برای عدم 

از من نخواست که  این است که »هیچ کس  خرید یک محصول عنوان می کنند 

سفارشی بدهم.«

نیز توضیح  را  پایان توضیحات تان، چگونگی سفارش  از  نکنید که پس  فراموش 

داده یا همان موقع روند فروش را آغاز کنید.
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چند باید و نباید در زمینه فروش تلفنی
صدایی آرام، خوشایند و صادق داشته باشید.

در هنگام گفت وگوی تلفنی لبخند بزنید.

روی کلمات انتخابی  تان کار کنید و بهترین لغات و جمالت را به کار ببرید. به یاد 

داشته باشید که پای تلفن باید بهترین تصویر ذهنی را برای مشتری خلق کنید.

سرعت ادای کلمات تان را بر اساس سرعت کالم مشتری همگام کنید. خیلی آرام یا 

خیلی سریع صحبت نکنید.

اگر شما با آن ها تماس گرفته اید، در ابتدا بپرسید که آیا زمان مناسبی برای صحبت 

کردن هست یا خیر.

به  طور خالصه و با لحنی ساده صحبت کنید.

در  کاغذی  روی  یا  ذهن  در  را  احتمالی  سواالت  تمام  پاسخ  که  شوید  مطمئن 

روبه رویتان دارید تا بتوانید هر چه سریع تر کار مشتری را راه بیندازید.

متکلم وحده نباشید. به مشتری نیز فرصت صحبت کردن، سوال پرسیدن یا نظر 

دادن بدهید.

هیچ گاه صحبت مشتری را قطع نکنید.
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