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مشاور مشتری باشید!
 سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

اگر نگرش شما این باشد که با کشف نیازها و خواسته های مشتری، به عنوان یک 

مشاور، او را برای یک خرید صحیح و با ارزش راهنمایی کنید به شما تبریک می گویم؛ 

اگر مشتری  کرد.  برای مدتی طوالنی حفظ خواهید  را  این گونه، مشتری خود  زیرا 

احساس کند که شما قبل از اینکه به سود خود توجه داشته باشید، منافع او را در 

نظر می گیرید، به شما اعتماد می کند و اعتماد یکی از مهم ترین ارکان فرایند فروش 

است؛ بنابراین الزم است قبل از اینکه به ارائه توضیحات محصول خود بپردازید، با 

پرسش های خوب، هر چه بیشتر در مورد مشتری و نیازهایش اطالعات کسب کنید 

و آن گاه در راستای کمک به او برای خرید مناسب، از هیچ تالشی دریغ نکنید.

فروش،  در  موفقیت  برای  بدانید.  کار مشاوره  مانند یک  را  فروشتان  کارهای  تمام 

گاهی الزم است که شما، فقط کار فروش نکنید؛ بلکه لحظاتی کار فروش محصول را 
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رها کنید و به عنوان مشاور مشتری، شناخت کافی از مشکالت او کسب کنید و به 

او کمک دهید که مشکالت بزرگ تر خود را حل کند.

می فروشید  اتومبیل  اگر  هستند.  مشکالت  حرفه ای  حالل  فروشندگان،  بهترین 

باید خود را در کار حل مشکالت حمل ونقل در نظر بگیرید، اگر دستگاه های کپی 

اگر موبایل  را در کار حل مشکالت فتوکپی در نظر بگیرید،  باید خود  می فروشید 

می فروشید باید خود را حالل مشکالت ارتباطات بدانید. اما قبل از اینکه بتوانید 

را بشناسید و درک کنید. شما باید مشتاقانه بدون  مشکل را حل کنید، باید آن 

هیچ گونه پیش داوری درباره حل مشکالت با مشتری وارد گفتگو شوید.

برای خیلی از فروشندگان، اصل مشاوره حتی می تواند بر پایه ساده تری قرار بگیرد. 

اگر فروشنده ای هستید که به شرکت های دیگر کاال یا خدمتی می فروشید باید خود 

را حالل مشکالت سودآوری شرکت ها در نظر بگیرید این همان مسئله اصلی است 

که شما درنهایت مورد توجه قرار خواهید داد: چگونه سودآوری مشتری را افزایش 

دهید.

هر کاری که انجام می دهید و هر پیشنهادی که ارائه می کنید درنهایت باید منجر 

به هدف افزایش سطح سودآوری مشتری شود. اهداف و رویکردهای خود را بر 

مبنای این استاندارد بگذارید. با این رویکرد، راه دراز رسیدن به موفقیت در فروش 

را طی خواهید کرد.

اگر عالقه ای به کمک به افراد برای حل مشکالتشان ندارید باید محترمانه به شما 

پیشنهاد کنم که دنبال کاری غیر از فروش بروید. اگر نتوانید هر کاری را که انجام 

می دهید به چیزی تبدیل کنید که به فرد دیگری کمک می کند تا به یک هدف مهم 

دست یابد در این صورت شما یا کار خود را بر مبنای استفاده ابزاری از دیگران 

قرار خواهید داد یا در متقاعد کردن مشتریان در مورد ارزشی که به آن ها انتقال 
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می دهید شکست خواهید خورد. هر دو راه به طور اجتناب ناپذیری به کالفه شدن یا 

»شکست« دائمی می انجامد. مطمئنا شما برای شکست خود برنامه ریزی نکرده اید.

می توانید یک نگاه کلی به معنی مشورت بیاندازید
فرهنگ واژه ها، کلمه مشورت را اینگونه تعریف کرده است: »درخواست نصیحت، 

تعریفی جامع و دقیق  این  از نظر من  یا چیزی«.  از کسی  راهنمایی  یا  اطالعات 

در مورد رابطه بین یک مشتری واجد شرایط و یک فروشنده حرفه ای است. شما 

تا به مشتری درباره حل مشکالتش  نزد مشتری آمده اید  به عنوان یک فروشنده 

مشورت دهید، تمام اطالعات ضروری مربوط به حل آن مشکالت را در اختیار او 

قرار دهید و راهنمایی الزم را به او بدهید که این به همکاری حرفه ای بلندمدتی 

منجر خواهد شد.

مانند یک مشاور رفتار کنید… زیرا شما واقعا یک مشاور هستید!
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