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6 روش انگیزش خودتان
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

اگر فروشنده یا مدیر فروش هستید، بسیار مهم است که بتوانید به خودتان انگیزه 

بدهید. فروشنده بی انگیزه دیر یا زود شکست خواهد خورد. در این مقاله 6 توصیه 

استفان شیفمن برای انگیزش و تشویق خودتان را بخوانید.

1. در طول رفت وآمدهای صبح رادیو گوش ندهید
برنامه های رادیو معموال پر از خبرهای یاس آور است که شما به هیچ وجه کاری در مورد 

آن ها نمی توانید بکنید. اگر به روش هایی که می گویم عمل کنید به زودی خبرهای 

مهمی در مورد زندگی و حرفه  تان خواهید شنید؛ بهتر است اوقات صبح را به خودتان 

اختصاص دهید. چند سی دی انگیزشی شامل برنامه های انگیزاننده بخرید و خود 

را عادت دهید که در زمان رانندگی تان به دریافت پیام های مثبت و فارغ از استرس 

بپردازید.
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2. به اهداف و پاداش هایتان بیندیشید
از آن ها  شاید رویای شما داشتن یک المبورگینی باشد. عالی است. عکس یکی 

را روی میزتان بگذارید یا روی یخچال خانه تان بچسبانید. یا شاید به مسائل و 

اهداف کاری فکر کنید: هدف شما نهایی کردن ۶ فروش جدید در طول ماه آینده 

را  شما  اهداف  کار  این  بنویسید  کاغذ  روی  را  آن  و  بردارید  کاغذ  یک تکه  است 

قابل لمس تر می سازد و احتمال به دست آوردن آن ها را بیشتر می کند.

3. تقویت روحیه مثبت
نفر  دو  دارد.  موفق وجود  فروش  تیم های  زیادی  تعداد  که  است  فوق العاده  این 

و  توصیه  حمایت،  برای  اما  می فروشند،  دیگر  هم  از  مستقل  کاماًل  به صورت  که 

انتقادهای سازنده به همدیگر تکیه می کنند. برای اکثر ما، دو نفری به فروش رفتن، 

به مراتب بهتر از تنها حرکت کردن است.

تجربه نشان داده است که همراه ساختن دو یا چند نفر فروشنده که اخالقشان 

با هم سازگار باشد، می تواند آثار مثبتی بر فروش داشته باشد. به ویژه در جلسات 

ابتدایی یا حساس این نکته به کار می آید.

اگر می توانید چنین ارتباطی را در محیط کارتان ایجاد کنید، در این زمینه تالش 

خودتان را بکنید و نتایج آن را ببینید.

4. بیرون بروید و گشتی بزنید
بله، شما احتیاج به زمان استراحت برای صرف نهار دارید و نبایستی هنگام ظهر هم 

کار کنید. مطالعات من در مورد رفتار و عادات فروشندگان باعث شد تا این اعتقاد 

را پیدا کنم که آن هایی که عادت دارند یک ساعت دست از کار بکشند و هنگام ظهر 

برای هواخوری بیرون بروند، عماًل بهره وری باالتری بر مبنای حجم فروش نسبت به 

آن هایی که مشتاق کار مستمر هستند، دارند. جزو آن دسته از افرادی نباشید که 

نمی دانند کی باید کار را رها کنند.
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5. برای خودتان یادداشت بگذارید و خودتان را تحویل بگیرید!
»من می توانم انجامش بدهم«، »بیشتر چیزهایی که من نگرانش هستم هیچ وقت 

کنید  سعی  کرده ام«.  حل  را  مشتری   500 از  بیش  مشکل  »من  نمی افتد«،  اتفاق 

حداقل یکی از این یادداشت ها را روی میز کارتان بگذارید. احتماال پس از چند روز 

می بینید مسئله ای که شما را آزار می داد، یا نگران آن بودید برطرف شده است.

نگاه  با  می پردازید.  خود  کاری  مشکالت  حل  به  بیشتری  قلب  قوت  با  بنابراین، 

بیشتری  اعتمادبه نفس  و  درون مستحکم تر خواهید شد  از  یادداشت ها،  این  به 

خواهید یافت.

6. مشکالت را خیلی برای خود بزرگ نکنید
در دفتر کارم، من و همکاران فروشنده عادت داریم که یک یادآوری طنزآمیز به همدیگر 

ضرب االجل های  بی پاسخ،  تماس های  نیست«.  مغز  جراحی  عمل  »اینکه  بکنیم: 

آفرین  چالش  می توانند  آن ها  همه  غیره  و  مشتریان  با  مشکالت  فراموش شده، 

باشند؛ ولی واقعا دنیا که به آخر نرسیده است. بعضی مواقع، مشکالت بزرگ تر از 

آنچه واقعا هستند به نظر می آیند. سعی کنید در طول روز این مطلب را در ذهن 

خود نگه دارید.
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