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شش عامل ایجاد اعتبار در فروش
کتاب ساخت کسب وکار فوق العاده - ترجمه: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

فروش  برای  اما  می شود،  شما  اعتبار  موجب  احتمالی  مشتری  به  رسیدگی  امروزه 

به اعتبار بسیار زیادتری نیاز دارید. ایجاد اعتبار زیاد مستلزم شش عامل است که 

می توانید آن ها را گسترش داده و در فعالیت  های فروش خود استفاده کنید:

1. حضور و دیده شدن شما در بازار

2. شرکت شما

3. تائیدیه مشتریان

4. ارائه حرفه ای

5. فروشنده شما

6. خود محصول
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1. حضور و دیده شدن شما در بازار
زیاد در کسب و کارتان »شناخته شده  اعتبار  ایجاد  برای  از موثرترین معیارها  یکی 

بودن« است. بهترین سازمان های فروش با سازمان های مطبوعاتی متخصص در 

صنعت خود ارتباط تنگاتنگی دارند. آن ها خبرنگاران و سردبیران برتر را می شناسند، 

فعال  عضوی  به  داوطلبانه  دارند،  حضور  کلیدی  تجاری  نمایشگاه های  همه  در 

حرفه ای  ارائه خدمات  سازمان های  با  تبدیل می شوند،  انجمن های تخصصی  در 

که  تحلیل گرانی  شوند،  شناخته  تا  می کنند  مشارکت  خود  محلی  سازمان های  و 

بازار  گزارشات تحقیقاتی می نویسند، مقاله نویسان صنعت خود و وبالگ نویسان 

خودشان را به خوبی می شناسند. آن ها وبالگ ها و خبرنامه هایی تهیه کرده و به 

آموزش مشتریان بازار خود می پردازند.

و  نصایح  پیرو  مشتریان  دارند؟  شما  مشتریان  بر  را  تاثیر  بیشترین  چه کسانی 

دیدگاه های کدام رهبران فکری هستند؟ مشتریان شما به کدام نشریات یا رهبران 

عقاید  و  افکار  بر  را  اثرگذاری  بیشترین  دارند؟ چه کسی  را  توجه  بیشترین  فکری 

عمومی درباره محصوالت و خدمات شما دارد؟

2. شرکت شما
سه عنصر در ایجاد اعتبار شرکت شما موثرند: اندازه، شهرت و قدمت آن. هر چه 

اندازه یک سازمان بزرگ تر باشد، مردم گمان می کنند که خدمات و محصوالت آن 

باکیفیت تر است. اگر این طور نیست چرا افراد زیادی از این سازمان خرید می کنند؟

اگر اندازه سازمان تان متناسب شما نیست، باید آن را با ارائه ویژگی های خالقانه تر و 

مفیدتر پوشش دهید تا پیشنهادتان بهتر به نظر برسد. به عنوان صاحب کسب و کار 

کوچک باید نشان دهید که همیشه بزرگ  بودن به معنای بهتر بودن نیست. برای 

مثال، کسب و کار کوچک شما می تواند خدمات اختصاصی تر، شخصی تر و دقیق تری 

ارائه دهد.

https://modiresabz.com


3

دارد  وجود  تصور  این  می سازد.  قابل اعتمادتر  را  محصوالت  شما،  شرکت  قدمت 

است،  طوالنی  آن  قدمت  و  دارد  خوبی  شهرت  است،  بزرگ  شما  شرکت  اگر  که 

از محصوالت  بیشتر  ارزشی  که  می فروشد  کیفیتی  با  خدمات  و  پس محصوالت 

شرکت های جدیدتر یا غیرمعروف دارد.

شهرت شرکت بسیار مهم است و شاید از هر عامل دیگری در ایجاد اعتبار بزرگ 

مهم تر باشد. یکی از مهم ترین روش های اعتماد سازی برای فروشنده این است که 

به بزرگی شرکت، جایگاه ویژه و اعتبار آن در صنعت اشاره کند. هرگز گمان نکنید که 

مشتریان احتمالی قبل از اولین مکالمه با شما شرکت تان را می شناسند.

3. تائیدیه مشتریان راضی
تائیدیه مشتریان یکی از بهترین روش های نشان دادن و ترویج شهرت شرکت به 

ناگفته ترین  یا  و  رایج ترین و گاهی دشوارترین  از  احتمالی است. یکی  مشتریان 

سواالت مشتری آن است که: »چه افراد دیگری محصوالت و خدمات شما را خریده 

اند؟«

سریع ترین راه برای ایجاد اعتبار برای شرکت، محصول یا خدمت شما، دانستن این 

موضوع است که افراد بسیاری، صدها یا هزاران نفر قبال محصوالت و خدمات شما 

را خریده اند و از نتایج آن راضی هستند.

به مشتری احتمالی بگوئید که چندنفر تاکنون این محصول یا خدمت را خریداری 

کرده اند و از آن لذت می برند. توصیه مشتریان فعلی خود، فهرست افرادی که این 

محصول یا خدمت را خریده اند و تائیدیه های ویدئویی مشتریان خوشحالی که 

فیلم آن ها را در لپ تاپ خود دارید، به مشتریان احتمالی نشان دهید.

استفاده از تائیدیه مشتریان راضی یکی از سریع ترین و قدرتمندترین راه های ایجاد 

اعتبار عظیمی است که برای فروش به آن نیاز دارید.
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4. ارائه حرفه ای
و  آماده  کامل،  باید  می گیرید  درنظر  احتمالی  مشتری  هر  برای  که  فروشی  ارائه 

اختصاصی باشد. بر اساس تخمین های انجام شده، با ارائه حرفه ای، ارزش ادراکی 

محصوالت و خدمات خود را دو تا سه برابر افزایش می دهید. پس ارائه خود را 

تا حد ممکن درمورد مشتری اطالعات کسب کنید.  و  کنید  آماده  بادقت  از قبل 

ارائه خود و جزئیات آن را به طور کامل برنامه ریزی کنید. هنگام ارائه آرام و شمرده 

ارائه  یک  دهید.  پاسخ  مشتری  نگرانی های  یا  تمام سواالت  به  و  بگوئید  سخن 

فروش حرفه ای که بر اساس نیازها و چالش های یک مشتری خاص، اختصاصی و 

شخصی شده است، به طور مشخص ترس و شک را کاهش داده و باعث افزایش 

اعتبار و اعتماد می شود.

5. فروشنده شما
کیفیت، شخصیت و اعتمادبه نفس فروشنده اثر شگرفی بر میزان فروش دارد و با 

ظاهر، دانش و نگرش فروشنده به دیگران منتقل می شود.

و  راحتی  احساس  را می بینند  که شما  لحظه ای  از  اگر مشتریان  و ظاهر.  رفتار   •

آرامش نکنند، برقراری ارتباط کار بسیار دشواری خواهد بود. آیا نحوه رفتار مناسب 

با مشتریان احتمالی را می دانید؟ آیا به  زبان مشتریان سخن می گوئید؟ آیا فرهنگ 

و آداب و رسوم آن ها را درک می کنید؟ آیا طوری لباس می پوشید که مشتریان شما 

را جدی بگیرند؟

مطالعه رفتار و ظاهر مناسب از دیدگاه کسب و  کار، سازمان یا فردی که قرار است 

مشتری شما شود، مسئله بسیار مهمی است. از این قانون استفاده کنید که »اگر 

مفید نباشد، ضرر می رساند.« جزئیات مهم هستند.

• دانش. بهترین فروشندگان قبل از اولین مالقات با مشتری، تمام جزئیات ممکن 
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مشتری  منفعت  بردن  درباره چگونگی  آن ها  فرامی گیرند.  را  او  درباره کسب و کار 

و  واقعی  مزایای  چه  هر  می کنند.  تحقیق  و  تفکر  خدمات شان،  و  محصوالت  از 

ارزش افزوده استفاده از محصوالت و خدمات خود را بیشتر نشان دهید، اثر قوی تری 

بر مشتری احتمالی خواهید گذاشت.

هر کسی  به  را  چیزی«  »هر  می تواند  با استعداد  »فروشنده  ایده  شاید  این که  با 

بفروشد« درست باشد، اما، فروشندگان فوق العاده معموال به محصول و مشتری 

به مشتریان خود  واقعا  آن ها  تبدیل شوند.  کارشناس  به  تا  کافی می کنند  توجه 

اهمیت می دهند و دوست دارند در حل کردن مشکالت و دستیابی به موفقیت به 

آن ها کمک کنند.

• نگرش. فروشندگان برتر عاشق محصولی هستند که می فروشند و از این کار لذت 

دیگران  برای  آن را  و  کنند  صحبت  محصول  درباره  دارند  دوست  آن ها  می برند. 

مخصوصا مشتریان تشریح کنند. آن ها مایلند درباره محصول خود و فواید آن برای 

مشتریان مطالب بیشتری بیاموزند. افرادی که کارشان را دوست دارند و آن را مهم 

می دانند، دو برابر افرادی که این گونه نیستند یاد می گیرند و سخت تر کار می کنند.

6. خود محصول
موضوع  این  دادن  نشان  توانایی  فوق العاده،  اعتبار  ایجاد  در  مهم  عنصر  آخرین 

به مشتری است که محصوالت و خدمات شما بهترین گزینه ها در شرایط کنونی 

هستند و قیمت شما در مقایسه با ارزش دریافتی، معقول و منصفانه است. ارائه 

محصول مناسب به مشتری مناسب، در زمان مناسب و با قیمت مناسب، مهم ترین 

معیار اعتبار است.
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