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سه فرمول برای فروش
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

“اگر فروش ندارید، مشکل از محصول شما نیست، مشکل از خودتان است.” استی 

الدر

با استفاده از سه فرمول زیر نه یک  بار، نه دو بار، بلکه بقیه عمرتان به سود برسید. این 

فرمول ها برای نامه فروش 20 صفحه  ای، فیلم تبلیغات فروش 1 دقیقه ای و سخنرانی 

10 دقیقه ای در مورد فروش جوابگو هستند. از آن ها می توان همیشه و همه جا برای 

تهیه پیام های فروش استفاده کرد.
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فرمول شماره 1
مشکل پیش  روی مشتری را تعریف می کنید.

مشکل را بدتر جلوه می دهید و مشتری را مضطرب می کنید.

مشکل را با ارائه محصول یا خدمات خود به عنوان راه حل، حل می کنید.

نکته مهم این است که مشکل را بدتر کنیم. خیلی بدتر! آشفته کردن مشتری جادوی 

این فرمول است، همان طور که برای یک نامه فروش 20 صفحه ای کار می کند، برای 

ایمیل یک صفحه ای که برای فروش محصول می فرستید عمل می کند. شما آن ها 

را با مشکلی که دارند، مالقات می کنید؛  اما آن ها را با مشکلشان تنها نمی گذارید.

مثال مشاور امالک
مشکل را بیان کنید. “شما می خواهید امالک و مستغالت را خریدوفروش کنید و 

سود ببرید، مثل بقیه.”

اضطراب ایجاد کنید. برای اینکه مسائل را بدتر کنید،  هر بار که یکی از آن سمینارهای 

فروشی که در سطح شهر برگزار می شود همیشه، هزاران نفر در تالش اند تا معامالت 

سودمندی انجام دهند، معامالتی که شما هر روز تالش می کنید آن ها را جوش 

دهید.

پس نه تنها یافتن یک خانه خوب برای خرید خیلی سخت است بلکه ممکن است 

در صورت یافتن خانه ای باز هم نتوانید آن را بخرید؛ زیرا همه تازه کارها مایل اند 

پول بیشتری برای معامالت بپردازند. بنابراین در نهایت پیش از آنکه شما حتی 

بتوانید معامله ای بکنید، تمام سود به آن ها می رسد.

راه حل را ارائه دهید. “خوب، خوشبختانه برای شما راه حلی داریم. این کارگاه مخفی 

مشاورهای امالک است که به شما کمک می کند معامالت را قبل از اینکه وارد بازار 
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شوند پیدا کنید. محصول ما به شما نحوه یافتن معامالت و نیز نحوه تامین مالی 

و انجام معامالت را پیش از اینکه دیگران حتی بدانند معامله ای قابل انجام وجود 

داشته را نشان می دهد.”

فرمول شماره 2
اگر سود سه برابر می خواهید این کار را انجام دهید. این یک پیام مثبت است. 

وقتی می خواهید بر منفعت و نه بر مشکل تمرکز کنید از این روش استفاده کنید: 

در مورد منفعت، منفعت و منفعت و پس ازآن درباره رفتار مورد انتظارتان از آن ها 

صحبت کنید.

مثال خریدوفروش امالک و مستغالت
“اگر می خواهید معامالت عالی انجام دهید، اگر می خواهید قبل از هر کس دیگر 

معامالت را پیدا کنید و می خواهید همیشه بدون دردسر معامالت خوبی پیدا کنید، 

پس باید بهشت مشاورهای امالک را بررسی کنید. به این دلیل که…”

فرمول شماره 3
قبل/ بعد/ پل: این فرمول از NLP )علم برنامه ریزی عصبی کالمی – مطالعه در مورد 

اینکه چگونه زبان باعث می شود مردم اقدام عملی کنند(، استفاده می کند.

کنید.  صحبت  است  چگونه  االن  همه چیز  اینکه  مورد  در  کنید.  شروع  قبل  از 

نارضایتی  باعث  که  دارد  مواردی وجود  یا  مانعی  به طورمعمول مشکلی، سوالی، 

آن ها می شود.

بعد را معرفی کنید. به آن ها بگویید که تصور کنند زندگی چگونه خواهد بود. در 

NLP، به این روش آینده پیمایی گفته می شود. “زندگی، شرایط، شغل، ازدواج یا هر 

چیز دیگری را به محض از بین رفتن موارد منفی تصور کنید.” زمانی که آن تصویر را 
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که در آن مشکالت حل شده، سواالت جواب داده یا موانع برداشته شده اند، نقاشی 

کردید؛ آن ها از احساس نارضایتی به احساس خوشبختی می رسند. حاال زمان آن 

است که محصول خود را به این احساس خوب پیوند بزنید.

پل. “این مسیر رسیدن به آنجاست. این محصول است. این خدمات است. این 

نحوه پر کردن فاصله ای است که بین اینجا تا آنجایی که می خواهید باشید، وجود 

دارد.”

مثال خریدوفروش امالک و مستغالت
از قبل شروع کنید. بیایید این طور در نظر بگیریم که مخاطب شما در مورد یافتن 

معامالت سوالی دارد. “اینجا جایی است که شما در حال حاضر هستید. نمی توانید 

قبل از بقیه معامالت را پیدا کنید. شما هر روز آگهی ها را بررسی می کنید. اما مشکل 

اینجاست که همه افراد همین کارها را می کنند.”

بعد را  معرفی کنید. “تصور کنید که اگر افراد واجد شرایط پشت سر هم با شما 

تماس می گرفتند و از شما می خواستند با آن ها معامله کنید. زندگی کاری شما در 

سرمایه گذاری در امالک و مستغالت چگونه می شد؟ شما منابع مالی نامحدودی 

دارید، بنابراین می توانید تمام معامالتی که همیشه می خواستید را انجام دهید. 

می توانید بهترین معامالت را انتخاب کنید، بقیه را به سرمایه گذاران دیگر ارجاع 

دهید و برای هر معامله ای که آن ها انجام می دهند، کمیسیون دریافت کنید.”

بهشت  با  برسید.  اینجا  به  می توانید  چگونه  دهم  نشان  شما  به  “بگذارید  پل. 

مشاورهای امالک، قادر خواهید بود این کار را انجام دهید. منظور من این است 

که…”
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این فرمول ها افراد را از طریق فرایند ذهنی آماده خرید می کند. هر سه فرمول را 

امتحان کنید تا بفهمید کدام برای مخاطب شما بهتر کار می کند.
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