
1

3 کار فروشنده برای آمادگی قبل از فروش
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

پردرآمد، جزئیات  فروشندگان  است.  زمینه ای  هر  در  بودن  نشانه حرفه ای  آمادگی 

صورتحساب را قبل از هر مالقات فروش مرور و بررسی می کنند. افسوس، فروشندگان 

کم درآمد سعی می کنند حداقل آمادگی را داشته باشند. آن ها مالقات فروش را شروع 

که  می کنند  فکر  چون  دهند.«؛  انجام  آمادگی  بدون  را  »آن  می کنند  سعی  و  کرده 

آگاه  بسیار  واقعی  و  احتمالی  اما مشتریان  نخواهد شد؛  متوجه  احتمالی  مشتری 

هستند و اگر شخصی بدون آمادگی حاضر شود، متوجه می شوند. اجازه ندهید این 

اتفاق برای شما بیفتد.

هدف شما این است که در میان ۱۰ درصد برتر فروشندگان در حرفه خودتان باشید و 

برای دستیابی به آن سطح از درآمد، باید کاری را بارها و بارها انجام دهید که افراد 

عالی و برتر می کنند تا مثل نفس کشیدن برایتان طبیعی شود.
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سه بخش برای آمادگی در زمینه موفقیت بزرگ در فروش وجود دارد که عبارتند از: 

تحقیق پیش از تماس، اهداف پیش از تماس و تحلیل پس از تماس.

1. تحقیق پیش از تماس
در این مرحله، تا جایی که می توانید، تمام اطالعات مربوط به مشتری احتمالی و 

یا شرکت را جمع آوری می کنید. اینترنت، کتابخانه ملی، روزنامه و منابع دیگر را 

بازبینی می کنید. اگر یک شرکت باشد یا از آن بگذرید یا از آن ها بخواهید جدیدترین 

بروشورها و مطالب فروشی را که برای بازاریابی خودشان استفاده می کنند، برای 

شما ارسال نمایند. این مطالب را بخوانید و از نکات اصلی آن ها یادداشت بردارید. 

باشد، زمانی که کنار مشتری می نشینید،  از تماستان بیشتر  هرچه تحقیق پیش 

باهوش تر و آگاه تر به نظرخواهید رسید.

اگر تجارتی را بررسی می کنید، مطمئن شوید که تمام مطالب مربوط به محصوالت، 

خدمات، تاریخچه، رقیبان و فعالیت های متداول آن را پیدا می کنید. قانون این 

نباید سوالی  اصال  است،  در دسترس  در همه جا  به راحتی  اطالعات  اگر  که  است 

چه کار  »اینجا  که  سوال  این  از  سریع تر  هیچ چیزی  بپرسید.  احتمالی  مشتری  از 

می کنید؟« به اعتبار شما لطمه نمی زند.

این نوع سوال به مشتری احتمالی می گوید که شما نگران تحقیق قبل از تماس و 

مالقات نبوده اید و یقینا پیامی نیست که بخواهید در اولین مالقات به او بدهید.

2. اهداف پیش از تماس
در بخش دوم آمادگی، اهداف پیش از تماستان را تعیین می کنید. این مرحله ای 

است که به مالقات فروش آینده تان فکر می کنید و آن ها را به طور مفصل و از قبل 

برنامه ریزی می کنید. 

تصور کنید که مدیر فروشتان شما را همراهی می کند و قبل از تماس برای فروش 
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از شما می پرسد، »با چه کسی مالقات  خواهید کرد، چه چیزی خواهید پرسید و 

امیدوار هستید به چه نتایجی از این مالقات فروش دست یابید؟«

جوابتان به این سوال هرچه باشد، قبل از مالقات با مشتری به آن ها فکر کنید و 

آن ها را بنویسید. بهترین تمرین برای شما این است که فهرستی از سواالتی که 

می خواهید هنگام مالقات از مشتری تان بپرسید، به ترتیب تهیه کنید. مشتریان 

فروش می آیند، یک  برای مالقات  وقتی  که  دارند  را دوست  فروشندگانی  واقعی 

خالصه کتبی آماده داشته باشند.

در اینجا یک تکنیک بزرگ وجود دارد، که توسط بسیاری از کارشناسان فروش عالی 

کنید.  تهیه  فروش  مالقات  برای  کاری«  »برنامه  کار  از شروع  پیش  می رود.  به کار 

فهرستی از سواالت کلی و خاص که می خواهید بپرسید را به ترتیب تهیه کنید. 

آن ها را بافاصله و مرتب در صفحه ای بنویسید تا مشتری احتمالی بتواند یادداشت 

بنویسد.

وقتی با مشتری احتمالی تان مالقات می کنید، بگویید »از وقتی که به من داده ای 

مالقاتمان  برای  کاری  برنامه  یک  من  دارید.  مشغله  چقدر  که  می دانم  متشکرم، 

آماده کرده ام و می توانیم سواالت آن را مرور و بررسی کنیم.«

مشتریان این رویکرد را دوست دارند که نشان می دهد شما به وقت آن ها احترام 

می گذارید و از قبل برای این مالقات آماده  شده اید. سپس برنامه کار را دنبال کنید، 

سواالت فهرست شده را بپرسید و سواالت اضافه ای را که پیش می آیند مطرح کنید.

در ذهن  موقعیت شما  تثبیت  در  می تواند  انجام شود،  به درستی  روش  این  اگر 

مشتری احتمالی به عنوان یک حرفه ای واقعی و یک مشاور، به جای یک فروشنده، 

به طرز شگفت انگیزی مفید باشد.
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3. تحلیل پس از تماس
بخش سوم آمادگی، تحلیل پس از تماس نامیده می شود. بالفاصله بعد از تماس، 

چند دقیقه از وقتتان را صرف نوشتن اطالعاتی کنید که می توانید از بحث و بررسی 

اخیر به یادآورید.

به حافظه تان اعتماد نکنید و تا پایان روز منتظر نمانید. هر حقیقتی را که به یاد 

می آورید، به سرعت یادداشت کنید. حیرت خواهید کرد که این یادداشت ها چقدر 

در توسعه مشتری احتمالی به مشتری واقعی مفید هستند.

سپس پیش از دیدن دوباره مشتری، چند دقیقه وقت بگذارید و همه یادداشت هایتان 

را مرور کنید. وقتی مشتریان با فروشنده حرفه ای واقعی مالقات می کنند که به وضوح 

به یاد می آورند در آخرین مالقات در چه موردی بحث کردید و معلوم است که 

وظیفه اش را انجام داده است، تحت تاثیر قرار می گیرند.

که  پولی  و  درازمدت شما  موفقیت  در  کامل  آمادگی  برای  توانایی شما  و  تمایل 

می خواهید کسب کنید، حیاتی و مهم هستند. قانون این است: در صورت تردید، 

بیش ازحد آمادگی داشته باشید! هیچ وقت از آمادگی بیش ازحد برای یک مالقات 

فروش پشیمان نخواهید شد. اغلب، تالش شما برای آمادگی، عامل کلیدی خواهد 

بود که به فروش شما کمک می کند.

https://modiresabz.com

