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فروش به 5 تیپ شخصیتی مشتریان
ژان بقوسیان، آذر جوزی

فروشندگان با انواع مختلفی از خریداران بر خواهند خورد: برخی ایده های جالبی را 

جذاب می دانند و دیگران نسبت به آن ها مشکوک هستند. برخی فقط می خواهند 

با خبر  از کل جزئیات  ترجیح می دهند  که دیگران  در حالی  بدانند  را  کلیت موضوع 

باشند. برخی با توجه به درک خودشان تصمیم می گیرند و بقیه به گزارش ها و آمار ها 

راز فروش بیشتر شناختن شخصیت مشتریان احتمالی و منطبق کردن  نیاز دارند. 

گفت وگوها با سبک فکر مخصوص آن ها است.

فهمیدن شخصیت مشتری های احتمالی
اگر  می گذارد.  اثر  شما  مشتری های  تصمیم گیری  نحوه ی  بر  شخصیتی  عامل  پنج 

بتوانید بفهمید که خریدار بالقوه با این معیار ها در چه جایگاهی  قرار دارد، می توانید 

روش خود را با شخصیت مشتری تطبیق دهید و احتمال انجام فروش را بیشتر کنید:
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»متمایل«  خریداران  این ها  می شوند؛  جدید  ایده های  جذب  افراد  برخی  اول، 

هستند. مزایای یک محصول یا خدمت، این مشتری ها را جذب می کنند چون در 

بدیع مقاومت  برابر چیز های  در  ایده های جالبی می یابند. مشتری های دیگر  آن 

نشان می دهند؛ این ها خریداران »دور« هستند، آن ها بیشتر جلب این می شوند 

که بدانند پیشنهاد شما چگونه می تواند مسائل آن ها را حل کند. برای تشخیص 

اینکه مشتری شما در کدام گروه قرار می گیرد، از او بپرسید که کدام ویژگی محصول 

برایش از همه مهم تر است. برای انجام فروش در این تمایز، هم مزایا محصول را 

بر شمارید هم مشکالتی که هر مزیت می تواند برطرف کند.

دوم، مشتری ها در دو  دسته  بزرگ تصمیم گیری قرار می گیرند: »خریداران خرگوشی« 

به سرعت می خواهند به هدف هایشان برسند، این خرگوش ها خریدارانی عمل گرا 

هستند، افرادی که به سرعت مشتاق رسیدن به مقاصد خود هستند. »خریداران 

خریداران  این  می دهند.  ترجیح  را  پیوسته ای  و  آرام  حرکت  آهنگ  الک پشتی« 

منفعل بسیار مواظب و متفکر هستند، قبل از هر عمل کامال تجزیه و تحلیل می کنند. 

فهمیدن اینکه مشتری احتمالی شما یک الک پشت است یا خر گوش به شما اجازه 

می دهد که از روش  درستی استفاده کنید.

با شهود و تجربیات  سوم، برخی تصمیم گیرندگان»خریداران درونی« هستند، که 

احساسی  یک سطح  در  درونی،  خریداران  با  می شوند.  برانگیخته  خود  شخصی 

دهند.  گوش  خواسته هایشان  به  که  کنید  ترغیب  را  آن ها  و  کنید  برقرار  ارتباط 

نشان  واکنش  ملموس  دالیل  به  افراد  این  هستند؛  خارجی«  »خریداران  دیگران 

نتایج دستاوردها.  و  تحقیقات  راضی،  توصیه نامه های خریداران  مانند  می دهند؛ 

داده های الزم را برای این نوع تصمیم گیرندگان آماده کنید.
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چهارم، برخی مردم، خریداران »رویه ای« یا »حسابدار« هستند آن ها عاشق روتین ها، 

فرایندها و زمان بندی ها هستند. دیگران خریداران »گزینه ها« یا »هنرمند« هستند 

ترجیح می دهند ذهن خود را پرواز دهند و تخیلی باشند. مشخص کردن اینکه 

مشتری شما کدام یک از این ها است به شما در انتخاب عبارت های درست کمک 

خواهد کرد؛ به عنوان مثال، وقتی که با یک مشتری از نوع »رویه ای« پیشنهادی را 

مطرح می کنید بر روی روش ها و قدم های الزم تاکید کنید و رویکردی سیستماتیک 

مانند،  کلماتی  از  می کنید  صحبت  دیگر  دسته   افراد  با  وقتی  اما  باشید؛  داشته 

»روش های جایگزین، انتخاب، انعطاف پذیری« استفاده کنید. در حالی که در این 

فروشندگان  کلی  طور  به  کنید.  توجه  نیز  خودتان  دید گاه  به  می کنید،  کار  وادی 

رویه ای کسانی هستند که از روش های فروش استاندارد  استفاده می کنند و دسته  

دیگر افرادی هستند که از سیستماتیک بودن پرهیز می کنند.

پنجم، مشتری های بالقوه یا »کلی نگر و از دید باال« هستند و به تصویر کلی توجه 

دارند یا اینکه »جزءنگر« هستند و به جزئیات توجه می کنند. از مشتری ها بپرسید 

که آیا مشخصات اساسی محصول یا خدمت را می خواهند یا تمام جزئیات مربوطه 

را نیز می خواهند و ارائه  خود را بر طبق آن درست کنید.

متقاعد کردن در فروش
استراتژی سه قسمتی  نیازمند یک  از شما بخرند  اینکه  برای  متقاعد کردن مردم 

است:

1. با زبان خریدار تطبیق پیدا کنید

برخی از مردم »بصری« هستند و اساسا بر آنچه که می بینند تکیه می کنند؛ برخی 

برخی  یا  می کنند  جذب  دادن  گوش   با  را  اطالعات  و  هستند  »شنیداری«  دیگر 

»جنبشی« هستند و با خواندن و لمس کردن اطالعات را پردازش می کنند.
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2. با »الگوی قطعیت« آن ها تطبیق پیدا کنید

که  بفهمید  پردازش می کنند،  را چگونه  اطالعات  که مشتریان  فهمیدید  که  وقتی 

آن ها چه می کنند تا با تصمیمی خود را راحت حس کنند. الگوی قطعیت فرایندی 

است که در طی آن خریدار ان برای ادامه  مسیر احساس امنیت می کنند. برخی 

افراد اطالعات را به سرعت قبول می کنند و عمل می کنند. دیگران باید حرف های 

شما را بار ها و بار ها بشنوند تا بتوانند آماده  انتخاب شوند.

3. با معیار های انتخاب آن ها، خود را وفق دهید

معیار مشخصی که خریدار می خواهد تحقق یابد تا بتواند انتخاب خود را انجام 

دهد، را کشف کنید. سواالتی بپرسید و به دقت به جواب ها گوش دهید. گفتگو را 

به سمتی سوق دهید که به دغدغه ها و موقعیت مشتری احتمالی اشاره کند.

سواالت، گوش دادن و مقاصد
سریع ترین راه برای فروش، پرسیدن سواالتی است که مشکالتی که محصول یا 

خدمت شما می تواند برای مشتری برطرف کند را شناسایی کند یا مزایای آن را 

نشان دهد. وقتی سواالت شما هدفمند باشد و واکنش احساسی  را برانگیزد، شما 

و خریدار به عنوان یک تیم خواهید بود، که با هم به دنبال راه حل مناسب برای 

مشکل خریدار هستید.

بهترین سواالت دنیا هم بی ثمر خواهد بود اگر واقعا به پاسخ های مشتری گوش 

نکنید. خوب گوش دادن باعث می شوند مردم فکر کنند که آن ها را به درستی درک 

می کنید و  به آن ها اهمیت می دهید و پیوندی ایجاد می کند. راز درست گوش 

دادن، کنجکاو بودن است. اصول اولیه  گوش دادن درست شامل برقراری تماس 

بصری، بازتاب کردن حرکات بدن طرف مقابل و استفاده از عباراتی مانند »خب، 

بعدش چی شد«، »چه جالب«، »ادامه  بدهید« است.

 در پایان گفته هایش با جمله ای نشان دهید که گوش داده اید و هر جا الزم بود 
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سواالتی برای روشن شدن بیشتر مطلب بپرسید. به احساسات و هیجانات گوینده 

گوش دهید.

در هنگام فروش، آیا متوجه می شوید که مخاطبان مکررا از بهانه های یکسانی برای 

رد کردن محصول یا خدمات شما استفاده می کنند؟ مهم ترین مسئله ها را شناسایی 

کنید. با همکاران و اعضای تیم فروش خود بر روی آن ها فکر کنید و مناسب ترین 

با شخصیت و حالت خود تطبیق  را  این واکنش ها  را مشخص کنید،  واکنش ها 

کنید. هرگز در برابر مخالفت ها واکنش تدافعی نشان ندهید و یا اینکه دوباره صرفا 

مزایای محصول را برشمارید. در عوض، بر احساس هایی که در پشت مخالفت قرار 

دارند تاکید کنید. نسبت به چیزی که مشتری می خواهد بگوید کنجکاو و عالقه مند 

باشید. از واکنش های مناسبی که قبال آماده کرده اید استفاده کنید.

زبان قدرتمند
برخی  هستند.  می برند حساس  کار  به  که  زبانی  به  نسبت  حرفه ای  فروشندگان 

کلمات به اثر پیام شما شدت می دهند، در حالی  که بقیه از اثر آن می کاهند. در 

حین یک تماس فروش، سواالتی بپرسید که هیجانات مثبتی مانند »شوق و ذوق، 

همدلی، امید و سورپرایز« در مشتری  بالقوه ایجاد کند. از احساسات منفی مانند 

»ترس، استرس، آزردگی و تحریک و تنفر« دور بمانید. آموختن اینکه چه بگویید و 

از چه چیز هایی پرهیز کنید، برای تاثیرگذاری بر مشتری های بالقوه ضروری است. 

این هفت استراتژی به شما کمک خواهد کرد:

1. کوچک کننده ها

تاثیر  که  دیگر  کلمات  یا  »صرفا«  »دقیقا«،  »فقط«،  مانند،  کلماتی  بردن  کار  به  از 

عبارت شما را کم می کنند، بپرهیزید؛ به عنوان مثال: »من فقط می خواهم در مورد 

… « قدرت الزم را ندارد. در عوض گفت وگو را با یک عبارت دقیق و قدرتمند شروع 

کنید: »این اطالعات مهمی است، مشتری های ما از خدمات ما استفاده می کنند تا 
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این سه مشکل کلیدی، که احتماال شما هم اکنون با آن ها روبه رو هستید را برطرف 

کنند«.

2. ولی …

یک جمله با این کلمه تمام گفته های قبلی را بی اثر می کند.

3. شاید، احتماال

این کلمات نشانگر ضعف هستند؛ به عنوان مثال، »شاید بتوانم به شما تخفیف 

دهم«. مطمئن نبودن شما را القا می کند. 

به  جای آن، توضیح دهید که چگونه می توانید با هم مذاکره کنید؛ مثال، »اگر شما 

با ما یک قرارداد سه ساله ببندید من قیمت را برای شما کاهش خواهم داد« بسیار 

خوب است.

4. پیش فرض ها

کلمه  »اگر« فرض را بر آن می گذارد که نتیجه غیر قطعی خواهد بود، »وقتی« یک 

باور راسخ را نشان می دهد. 

»اگر شما مشتری ما شوید« بسیار ضعیف تر جمله  »وقتی شما مشتری ما شوید« 

است. عبارت دوم قطعی بودن رسیدن به نتیجه را القا می کند.

5. استفاده از حسن تعبیر

مردم از کلمات طفره  ای استفاده می کنند تا از واقعیت دور بمانند؛ اما، از آنجایی که 

حسن تعبیر ها مبهم هستند، می  توانند باعث سو ء تعبیرهای جدی شوند و فروش را 

خراب کنند، مگر بتوانید از آن ها به نفع خود استفاده کنید. 

به عنوان مثال به خریداران نشان دهید که به رویکردی جدید نیاز دارند، می توانید 

بپرسید: »منظور شما این است که از شرکتی که  هم اکنون از آن خرید می کنید، از 

به  رقیب شما  القا می کند که  را  این معنی  این جمله  هر  لحاظ راضی هستید؟« 
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جای اینکه با مشتری، تعاملی توأم با احترام داشته باشد -همان کاری که شما برای 

مشتری انجام خواهید داد- محصول را به آن ها »فروخته است«.

6. چرا؟

پرسیدن این سوال هوش  و درک مشتری احتمالی را به چالش می کشد. پرسیدن 

این سوال که »چرا عالقه مند نیستید که بتوانید زمان مشتری یابی تیم فروشتان را 

40 درصد کاهش دهید؟« می تواند حالتی تهاجمی داشته باشد. در عوض با احترام 

و با »چگونه« سوال کنید.

7. خواندن ذهن

هرگز فرض نکنید که می دانید در درون ذهن خریدارتان چه می گذرد.

اما پیش از این موارد، اولین جایی که باید تاثیر مثبت بگذارید، بر روی خودتان 

است. نحوه  مدیریت هفت نقطه  پر فشار مشترک، مستقیما بر توانایی فروش شما 

تاثیر خواهد گذاشت.

1. جواب رد

90 درصد از تعامالت فروش به نوعی شامل انواع جواب های رد می شوند. آماده 

شدن برای مدیریت جواب های رد برای موفقیت فروش شما حیاتی است. این گونه 

فکر کنید: یا جواب مثبت می گیرید، یا جواب رد می گیرید و به سراغ مشتری بعدی 

می روید تا از او جواب بگیرید.

2. انعطاف پذیری

افراد انعطاف پذیر همواره مثبت و آرام می مانند و در مسیر درست می مانند.
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3. هدف ها

داشته  آن ها،  به  برای دست یافتن  با جزیات  و طرح هایی  مقصود های مشخص 

اندازه گیری، قابل دست یابی، واقع بینانه و  باید: خاص، قابل  باشید. اهداف شما 

دارای سررسید باشند. آینده ای را مجسم کنید که به آن اهداف رسیده باشید.

4. اولویت ها

برای استفاده بهینه و موثر از زمان خود اولویت های خاصی قرار دهید. اولویت ها 

کار شما فروش  کار متمرکز شوید. مهم ترین  بر روی مهم ترین  که  اجازه می دهند 

است.

5. تعادل

برای اینکه در کار خود بهترین عملکرد را داشته باشید، برای استراحت وقت بگذارید 

و نفسی تازه کنید.

6. طرز فکر

همواره مثبت باشید و از هر کسی که به نوعی باعث بهبود زندگی شما می شود 

قدر دان باشید.

7. گفت وگوی درون

فکرهایی که در سر می پرورانید تاثیر عظیمی بر احساسی که از خود دارید می گذارند. 

یاد بگیرید که این گفت وگو ها را مدیریت کنید. افکار منفی را با واقعیت ها مقایسه 

کنید.
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