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افزایش فروش با درخواست های کوچک
نویسنده: ژان بقوسیان، آذر جوزی - تیم تحریریه مدیرسبز

وقتی افراد با درخواست بسیار منطقی و کوچکی از طرف ما مواجه می شوند، احتمال 

قبول درخواست بزرگ تر بعدی افزایش می یابد! از این روش می توانیم برای افزایش 

فروش استفاده کنیم؛ ولی ابتدا بیایید این ایده را با چند مثال بررسی کنیم.

آزمایش پرسیدن آدرس
شما می توانید به راحتی این مورد را در دنیای واقعی بیازمایید. کافی است به یک 

مکان پرتردد بروید و از عابران آدرسی را بپرسید. سعی کنید آدرس طوالنی و پیچیده 

باشد. بسیاری با دیدن آدرس طوالنی ترجیح می دهند با یک معذرت خواهی از کمک 

به شما طفره بروند.

است؟«  »ببخشید ساعت چند  بپرسید:  افراد  از  تغییر دهید.  را کمی  آزمایش  این 
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درخواست  دادند،  را  کوچک  درخواست  این  پاسخ  آنکه  از  بالفاصله پس  سپس 

اصلی خود را مطرح کنید و از آن ها بخواهید در پیدا کردن آدرس به شما کمک 

کنند.

نکته جالبی که خواهید دید آن است که اغلب افرادی که حاضر می شوند زمان را 

به شما بگویند، در پیدا کردن نشانی نیز به شما کمک می کنند!

نصب تابلو در مزرعه
تابلوی  مزرعه  داخل  تا  کردند  و درخواست  کردند  مراجعه  مزارع  به  آزمایشی  در 

راهنمایی رانندگی نصب شود. این کار مستلزم ورود به مزرعه، حفاری و نصب تابلو 

بود. فقط 17 درصد با این درخواست موافقت کردند. همین درخواست به عده ای 

دیگر ارائه شد، با این تفاوت که از این عده خاص، دو هفته پیش درخواست شده 

بود که یک تابلوی بسیار کوچک در بخش بیرونی مزرعه شان نصب شود. پاسخ 

این گروه به درخواست دوم بسیار حیرت آور بود. 76 درصد آن ها با درخواست دوم 

موافقت کردند.

تحقیق درباره وسایل خانه
در آزمایشی دیگر محققان با افرادی تماس گرفتند و اعالم کردند که برای انجام 

تحقیقاتی درباره وسایل خانه می خواهند به خانه شخص مراجعه کنند و اتاق ها را 

بررسی کنند و اطالعاتی درباره وسایلی که شخص در خانه استفاده می کند کسب 

کنند. 22 درصد صاحب خانه ها با انجام این تحقیق موافقت کردند. البته این عدد 

داشتن  همیشه  پیشنهاد  این  با  موافقت  دلیل  است.  توجه  قابل  و  بزرگ  بسیار 

رضایت از این کار نیست. برای عده ای، رد کردن خواسته دیگران کار بسیار سختی 

است و با وجود معذب بودن با درخواست دیگران موافقت می کنند.

در آزمایشی دیگر با صاحب خانه ها تماس گرفته شد و از آنان خواسته شد که در 

یک نظرسنجی چند دقیقه ای شرکت کنند و پاسخ سواالت را به صورت تلفنی اعالم 
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کنند. سه روز بعد با همین افراد مجددا تماس گرفته شد و درخواست اصلی مطرح 

شد که مراجعه به خانه شخصی آن ها و بررسی وسایل خانه بود. 56 درصد افراد با 

این درخواست موافقت کردند؛ یعنی تعداد پاسخ های مثبت بیش از دو برابر شد.

ابتدا درخواست کوچک، سپس فروش
نکته کامال واضح است. قبل از درخواست خرید، درخواست کوچک دیگری داشته 

باشید. فرایندهای خرید پیچیده را به مراحلی ساده تقسیم کنید و در اولین گام 

از خریدار بخواهید کاری ساده و بدون ریسک انجام دهد؛ مثال اگر لباس فروشی 

دارید از مشتری بخواهید لباس ها را امتحان کند و تاکید کنید که هیچ اصراری 

برای خرید وجود ندارد و شخص می تواند در آرامش لباس ها را امتحان کند. اگر 

موبایل می فروشید، از مخاطب بخواهید موبایل را تست کند و کار با آن را امتحان 

کند.

این روش به خصوص در فروش خدمات می تواند موثر واقع شود. اگر بیمه عمر 

می فروشید شاید از مخاطب بخواهید یک فرم ساده پر کند یا فقط آدرس ایمیلش 

را بدهد تا اطالعات بیشتر برایش ارسال شود.

حتی اگر برای مذاکره به شرکتی مراجعه کرده اید می توانید درخواست  یک لیوان 

آب کنید! همین درخواست کوچک باعث می شود درخواست های بعدی راحت تر 

پذیرفته شود. این موضوع در کتاب »گرفتن جواب مثبت« نوشته رابرت چالدینی 

بررسی شده است.

درخواست های کوچک در دنیای وب
ــم؟  ــتفاده کنی ــای وب اس ــاده در دنی ــده س ــن ای ــم از ای ــه می توانی ــال چگون ح

ــراد  همان طــور کــه می دانیــد یکــی از کلیدی تریــن کارهــای  ســایت ترغیــب اف

بــه ثبت نــام اســت. شــاید بــرای ثبت نــام در ســایت، مایــل هســتید اطالعــات 
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ــه  ــن کار را در دو مرحل ــت ای ــی اس ــد. کاف ــت کنی ــده دریاف ــادی از بازدیدکنن زی

انجــام دهیــد.

در فرم ثبت نام کمترین اطالعات را دریافت کنید. مثال فقط نام، آدرس ایمیل و رمز 

را به صفحه  را دریافت کنید. سپس وقتی این اطالعات تکمیل شد بازدیدکننده 

دیگری هدایت کنید که از او تشکر می کند و توضیح می دهد ثبت نام با موفقیت 

انجام شد. سپس در همان صفحه از او بخواهید برای کمک به شما چند مشخصه 

دیگر مانند شهر، شغل و تحصیالت را وارد کند.

اغلب مردم به راحتی این کار را انجام می دهند. ولی اگر تمام اطالعات را در اولین 

فرم درخواست کنید، عده زیادی از ثبت نام منصرف می شوند. بسیاری از پایگاه های 

معروف و پرمخاطب دنیا و همین طور رسانه های اجتماعی از این روش استفاده 

می کنند.

همین طور برای افزایش فروش محصوالت سایت کافی است از اعضا درخواست 

کوچک و معقولی داشته باشید. به عنوان مثال می توانید ایمیلی به اعضا بفرستید 

روز  کنند. سپس چند  دانلود  رایگان  بروشور  یا  کاتالوگ  بخواهید یک  آن ها  از  و 

بعد درخواست بزرگ تر یا درخواست خرید را مطرح کنید. تعداد خریدها افزایش 

خواهد یافت. حالت ایده آل آن است که چندین درخواست کوچک متوالی داشته 

باشید و سپس درخواست اصلی را مطرح کنید.

این ایده در نهایت سادگی، بسیار کاربردی و قدرتمند است و تا به حال از این 

روش برای فروش هزاران کتاب و محصول آموزشی استفاده کرده ایم و نتایج آن 

را دیده ایم.
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