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3 واقعیت در فروش
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

امروزه تغییر و تحول در هر رشته از صنعتی، روند بسیار سریع تری نسبت به گذشته 

دارد . چه بخواهیم چه نخواهیم بازار به نحو شگفت انگیزی دستخوش تغییر می شود 

و شما هم باید متناسب با آن تغییر کنید. اگر می خواهید باقی بمانید نیاز نیست که 

قوی ترین یا باهوش ترین باشی؛ بلکه پیروز کسی است که خود را با تغییرات تطبیق 

می دهد.

سه واقعیت که باید در ذهن و عمل شما یکی شود تا به نتایج موفقیت آمیزی در 

فروش و درآمد ایده آل برسید:
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1. کثرت تعداد فروشندگان نسبت به خریداران
در  رقابت  و  خریدارانیم  به  نسبت  فروشنده  بیشتری  تعداد  وجود  شاهد  امروزه 

مقایسه با گذشته، شدیدتر و جدی تر شده است. 

با مشتریانی مواجهیم که حاضرند برای کاال یا خدماتی که جذاب است پول خوبی 

بپردازند. پس بدانید ایستایی و توقف در جایگاه امروزتان مانع طی کردن مدارج 

ترقی است.

2. پیچیده شدن فرایند فروش
و  کاال  عرضه  است.  گذشته  از  دشوارتر  و  پیچیده تر  بسیار  فروش،  فرآیند  مروزه 

خدمات، قیمت ها و امکانات بالقوه، همه و همه از تمایزات شرکت ها است.

نیازهای خریداران، خواسته ها، اشتیاق و ذوق به خرید و مسائلشان بسیار قابل 

تامل و پیچیده اند. جهت فروش می بایست پیوسته در ارتباط، تماس و مالقات با 

آن ها بود و این به سختی کار می افزاید و سیر صعودی پیچیده شدن کماکان ادامه 

دارد. پس فروشنده ای موفق است که در این مسیر، همگام با خواسته ها و نیازها 

سریع تر حرکت کند تا از قافله تندروی سایر رقبا عقب نماند.

3. ضرورت شفاف سازی و روشنگری
تمرکز و شفاف سازی، سومین واقعیتی است که نباید از نظر دور داشت. این خصیصه 

درگذشته کمتر موردتوجه بود. باید قادر به تشخیص دقیق مشتری ایده آل خود 

باشید، آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن.

به بیان دیگر، شما به عنوان فروشنده تا جایی که امکان دارد می بایست از صرف و 

هدر دادن وقت مشتری که توان و قصد خرید ندارد، اجتناب نمایید.

به خود بگویید باید در سریع ترین زمان ممکن مشتری ایده آل را بیابم و از این 
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بابت وقت بیشتری تلف نکنم. همچنین از خود بپرسید چرا مشتری من را به سایر 

رقبا ترجیح داده است؟ پیروزی در این رقابت چه منفعتی را برای من رقم می زند؟

با وسعت بخشیدن در حوزه شفاف سازی و روشنگری، بهترین مشتری های محصوالت 

آن ها  به شناسایی  قادر  کوتاه تر  زمانی  در  یافت. چه بسا  را خواهید  و خدماتتان 

خواهید بود. با تمرکز و تامل بر این مشتریان ویژه، حدود ۲۰ درصد سرمایه داری 

خواهید داشت و نردبان ترقی را طی خواهید نمود.
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