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خالصهکتاببارانسازی
تهیه و ترجمه: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آنچهدراینچکیدهمیآموزید
متخصصان افراد تحصیل کرده ای هستند که با موارد زیر دست و پنجه نرم می کنند: 

وکالیی که مسائل مربوط به مرگ و زندگی را در دادگاه ها مطرح می کنند. معمارانی 

که ساختمان های باشکوه طراحی می کنند. مهندسانی که طرح ها را به واقعیت های 

تفسیر  را  مالیاتی  پیچیده  قوانین  که  حسابدارانی  می کنند.  تبدیل  فلزی  و  سنگی 

می کنند. درحالی که این افراد و متخصصان دیگر در حوزه کاری خود بسیار توانمند 

هستند، بسیاری از آن ها نمی دانند چگونه خود و خدماتشان را بازاریابی کنند. این 

بازاریابی خدمات حرفه ای است،  کارشناس  فورد  هاردینگ  نوشته  راهنما که  کتاب 

همه تکنیک های بازاریابی موردنیاز را به شما می آموزد. 

بخـش روش هـای فـروش آن به تنهایی به اندازه کل قیمت کتاب می ارزد. مدیرسـبز، 

کتـاب جامـع  هاردینـگ را انگیزاننـده ای بـرای افراد تیم فـروش می دانـد و مطالعه 
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آن را بـه تمامـی متخصصانـی پیشـنهاد می کنـد کـه فکـر می کننـد فـروش کار 

دیگران اسـت.

 

مطرحشدن
هیچ گونه  آن ها  اغلب  نمی گیرند.  کمک  خود  تخصص  از  فروش  در  متخصصان 

از زمان  آموزشی درباره فروش و بازاریابی ندیده اند. تعداد کمی  از آن ها بخشی 

می دهند.  اختصاص  فعالیت هایی  چنین  به  را  خود  تخصصی  کارهای  انجام 

متاسفانه، مشتریان از آسمان به  یک باره در سر راه ما ظاهر نمی شوند. چه در یک 

شرکت بزرگ فعالیت کنید و چه برای خودتان کار کنید، برای باقی ماندن در صحنه، 

ارتباط با تعداد زیادی از  باید خدمات تخصصی خود را بفروشید. فقط از طریق 

نمی شوند، می توانید  تبدیل  به مشتری  آن ها هرگز  اغلب  که  احتمالی،  مشتریان 

درآمد ایجاد کنید. هر چه مشتریان احتمالی و عالقه مندان کمتری داشته باشید، 

مشتریان کمتری نیز خواهید داشت.

یکی از روش های نشان دادن توانایی های خودتان، نوشتن مقاالتی است که جایگاه 

را به عنوان کارشناسی معتبر و در دسترس در حوزه کاریتان تثبیت می کند.  شما 

موضوعی را پیدا کنید که بحث روز باشد، مطالبی منتقدانه درباره آن بنویسید و 

دیدگاه منحصربه فرد خودتان را درباره آن ارائه دهید. نشریات موردعالقه مشتریان 

به  را  اغلب گزینه خوبی هستند. نظرات خود  بازرگانی  را مشخص کنید: مجالت 

را مطابق مشخصات مجله، تهیه کنید. طول  سردبیر بگویید. سپس، مقاله خود 

اغلب مقاالت اصلی 8 تا 12 صفحه است. البته در مجالت مختلف این می تواند 

کوتاه تر باشد. حتما یک بیوگرافی کوتاه )فقط چند کلمه( و اطالعات تماس خود را 

در آن بگنجانید.

به صورت  را  این  کار  البته  کنید،  ایجاد  و محبوبیت  و شرکتتان شهرت  برای خود 

غیرمستقیم انجام دهید. هرگز به یک گزارشگر زنگ نزنید تا درباره شرکت خود با 

او صحبت کنید. به جای آن، خود را به عنوان منبع اطالعات تخصصی در دسترس 

بدانند.  را  داستان هایشان  گزارشگران می خواهند جزئیات  قرار دهید.  گزارشگران 
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می توانید به عنوان فردی متخصص به آن ها کمک کنید و هم زمان در این فرایند، 

شهرت ارزشمندی به دست آورید.

سخنرانی ها و همایش ها روش های مناسبی برای بازاریابی هستند. اگر همایش های 

شما رویدادهای محبوبی هستند، مدت آن ها را به یک روز کامل یا دو روز بسط 

دهید و از شرکت کنندگان مبلغ ورودیه دریافت کنید.

پست مستقیم که شامل ایمیل هم می شود، روشی کالسیک برای بازاریابی خدمات 

است. در حقیقت، ایمیل ابزار منتخب ارتباط نوشتاری برای افراد زیر 50 سال است. 

باشد.  احتمالی  مشتریان  با  ارتباط  برقراری  راه  اصلی ترین  باید  ایمیل  بنابراین، 

این کار نه  تنها کارایی بیشتری دارد، بلکه از چاپ کردن و پست کردن مطالب نیز 

ارزان تر است. بااین وجود، چه از ایمیل استفاده می کنید و چه از پست معمولی ، 

عملیات بازاریابی را انتخاب کنید که شامل چند پیام متوالی باشد. تاآنجاکه ممکن 

است نامه ها و پیام ها را اختصاصی  کنید. موضوع ایمیلی که ارسال می کنید باید 

مستقیم، واضح و جذاب باشد.

جستجو  به  اینترنت  در  که  افرادی  کنید.  طراحی  کاربرپسند  و  ساده  وب سایتی 

ثانیه طول  چند  از  بیش  آن ها  باز شدن  که  وب سایت هایی  می پردازند، حوصله 

می کشد را ندارند. از به کارگیری تصاویر متحرک کند کننده سرعت وب سایت، اجتناب 

کنید. کاری کنید که پیدا کردن وب سایت شما برای جستجو کنندگان راحت باشد.

 

تماستلفنی
افراد متخصص از تماس های تلفنی بیزارند و بسیاری از آن ها، از انجام آن اجتناب 

می کنند. آن ها معتقدند تماس های تلفنی موثر نیستند. بااین وجود، حقایق چیز 

بازاریابی  جمله  از  فروش  انواع  در  تلفنی  تماس های  می دهند.  نشان  را  دیگری 

خدمات تخصصی تاثیرگذار هستند.

روش بازاریابی تلفنی فرایندی ساده است. ابتدا از طریق ایمیل، به تولید عالقه مندان 

برای  احتمالی  باشد. هدف آن متقاعد کردن مشتری  باید کوتاه  ایمیل  بپردازید. 

او  از  و  بزنید  زنگ  احتمالی  مشتری  به  سپس  شماست.  تماس  به  پاسخگویی 
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درخواست قرار مالقات کنید. یک روش خوب برای دریافت پاسخ مثبت آن است 

ارزشمند  یا مورد  و  داخلی شرکت  اطالعات  بعضی  مایلید  بگویید  به مشتری  که 

از تقاضای قرار مالقات و  او در میان بگذارید. این کار خیلی بیشتر  با  را  دیگری 

معرفی کردن خودتان موثر است.

 

هدفبازاریابیتلفنی
اگر دلیل خود از ترتیب دادن قرار مالقات را ندانید، هرگز از بازاریابی تلفنی سود 

نخواهید برد. بازاریابی تلفنی بر مشتری احتمالی متمرکز می شود نه شما. بسیاری از 

متخصصان این حقیقت اساسی را نمی دانند و به جای آن، در حین بازاریابی تلفنی 

بر خودشان  افتخارات، مشخصات و مهارت های خود می پردازند. آن ها  تبلیغ  به 

حین  دهند.  انجام  باید  که  است  کاری  همان  عکس  دقیقا  این  می کنند.  تمرکز 

بازاریابی تلفنی از مشتری احتمالی می خواهید چهار کار را انجام دهد:

1. شروع به صحبت کنند. مشتری باید سخن بگوید نه شما. کاری کنید مشتری 

صحبت کند.

2. به شما اعتماد کنند. اگر مشتریان احتمالی به شما اعتماد نداشته باشند، اطالعات 

مهم یا محرمانه را در اختیارتان قرار نمی دهند.

3. شفاف باشند. مشتریان احتمالی باید مشکالت خود و روشی که می توانید به 

آن ها کمک کنید را برایتان توضیح دهند.

4. هدفی را مشخص کنند. مشتریان احتمالی باید اهداف اصلی خود را مشخص 

کنند.

 

پنجدقیقهاول
دقایـق اولیـه بازاریابـی تلفنـی بسـیار حیاتـی و مهم هسـتند. همین چنـد دقیقه 

اولیـه مبنـای برگـزاری قرار مالقات اسـت. بنابراین، همیشـه بازاریابـی تلفنی خود 

را بـا لحنـی مثبـت آغـاز کنید. از دقایـق اولیه – که نبایـد بیشـتر از 5 دقیقه طول 
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بکشـد – بـرای ایجـاد دوسـتی اسـتفاده کنیـد. از ایـن دسـتورالعمل 5 مرحله ای 

پیـروی کنید:

 

1.ارتباطشخصی
ارتباطی  ابتدا  نیست.  موثر  کسب و کار  مباحث  به  بی مقدمه  و  سریع  پرداختن 

از انجام معامله با شما بیش از هر شخص  احساسی به وجود آورید تا مشتری 

دیگری احساس آرامش کند. به موضوعی در شرکت مشتری بپردازید. به عالیق، 

تجربیات و دوستان مشترک خود اشاره کنید، اما مطالب خود را به اختصار بگویید 

و اگر مشتری احتمالی به این نوع مطالب عکس العمل منفی نشان داد، سریعا به 

موضوع اصلی بپردازید.

 

2.دستورجلسه
مواردی که می خواهید در قرار مالقات به آن ها بپردازید را برای مشتری احتمالی 

برای مثال  با دستور جلسه شما موافقت کند.  را ترغیب کنید  او  توضیح داده و 

آشنا  شوید.  ما  کار  نحوه  با  تا  کنم  به شما معرفی  را  بگویید: »می خواهم شرکتم 

سپس مایلم درباره این موضوع )اطالعات خاصی که در مکالمه تلفنی به آن اشاره 

کرده اید( و دیدگاه های مرتبط با آن گفتگو کنیم. با این روش موافقید؟«

 

3.جایگاهسازی
می گویید.  سخن  خود  پیشنهاد  مورد  در  اطمینان  با  این قدر  چرا  دهید  توضیح 

ندهید.  ارائه  خود  خدمات  از  خالصه ای  یا  و  شرکت  از  تاریخچه ای  بااین وجود، 

این است که مشتری احتمالی   مختصر سخن بگویید. همه هدف جلسه فروش 

سخن بگوید، نه شما.

 

https://modiresabz.com


6

4.داستانهایزمینهساز
یک یا دو داستان درباره مسائل مشتری احتمالی آماده کنید. در آن ها، جزئیات 

مربوط به خود و شرکتتان را به حداقل برسانید.

 

5.سوالکلیدی
اکنون که صحنه آماده شده است، سوال مهم، جلسه را به سمت »مرحله نتیجه گیری« 

پیش می برد، مرحله ای که شما و مشتری احتمالی هر دو از آن سود خواهید برد. 

یک سوال کلیدی خوب، مشتری را ترغیب می کند تا درباره مشکالت کسب و کار 

خود سخن بگوید که ممکن است راه حلی برای آن ها داشته باشید. اگر مشتری 

احتمالی جلسه را آغاز کند، پرسیدن سوال کلیدی صحیح آسان است. می توانید 

به سادگی بپرسید: »چرا با ما تماس گرفته اید؟« اما اگر شما با آن ها تماس گرفته 

باشید، پرسیدن سوال کلیدی دشوارتر است.

کلمات خود را با دقت انتخاب کنید. مثال بگویید: »دلیل موافقت شما با برگزاری 

این جلسه، صحبت درباره… بوده است. امروز مایلید درباره کدام جزء این فرایند 

صحبت کنیم؟« یا این رویکرد را امتحان کنید: »لطفا مطالبی درباره شرکت خود 

اختیارتان  در  تلفنی  در مکالمه  اطالعاتی که  و توضیح دهید چرا  بگویید  به من 

دریابید که خدمات  باعث می شود  کار  این  برای شما مناسب است.«  دادم،  قرار 

شما چگونه نیازهای مشتری را برآورده می کند. مهم نیست سوال کلیدی را با چه 

عبارتی مطرح می کنید، اما باید به سرعت از »درباره خودتان« خارج شوید )بحث 

درباره خود و شرکتتان( و به »نتیجه گیری« برسید. مشتری احتمالی را ترغیب کنید 

تا درباره مسئله موردعالقه اش صحبت کند، مسئله ای که می توانید به طور حرفه ای 

به حل آن کمک کنید.

 

مرحلهنتیجهگیری
مرحله نتیجه گیری بازه زمانی بسیار مهمی  است که طی آن مشتری احتمالی سخن 

می گوید و شما گوش می دهید، یادداشت می کنید و گهگاه سواالتی می پرسید. برای 
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درک »نیازها، نظرات، ارزش ها، اولویت ها و حساسیت های« مشتری از سواالت باز 

استفاده کنید: مثال »چرا این مسئله برای شما مهم است؟« برای مشخص کردن 

با  بسته  از سواالت  احتمالی،  از درک صحیح سخنان مشتری  اطمینان  و  حقایق 

پاسخ  بله یا خیر استفاده کنید. وقتی به انتهای مرحله نتیجه گیری می رسید، باید از 

مسائل و مشکالت مشتری احتمالی و روش حل آن ها آگاهی کامل داشته باشید. 

را  ادامه دهید که خواسته مشتری  را تا جایی  اگر این طور نیست، سواالت خود 

دقیقا درک کنید.

سرانجام، راه حل خود برای مشکل مشتری احتمالی را ارائه دهید. هرگز فراموش 

نکنید که در این بخش از بازاریابی تلفنی، اولین جمله بیشتر در ذهن می ماند. به 

آن اهمیت دهید. مشکالت مشتری را به طور خالصه تکرار کنید. خود را به نحوی 

باورکردنی از سایر افراد حرفه ای متمایز کنید. خدمات خود را به اهداف مشتریان 

پیوند بزنید. بر مزایا و منافعی که برای  مشتری ایجاد خواهید کرد، تمرکز کنید.

در بازاریابی تلفنی فقط پرسشگر نباشید. همیشه پذیرای سواالت مشتری احتمالی 

را  سواالت  همه  بپرسید.  دیگری  سواالت  نامفهوم،  سواالت  درک  برای  و  باشید 

مستقیم و دقیق پاسخ دهید.

 

مشتریاحتمالیرابهتعهدترغیبکنید
در جلسه فروش، نهایت تالش خود را انجام دهید تا از مشتری تعهد بگیرید که از 

خدمات شما استفاده کند و یا مالقات دیگری با شما داشته باشد. در طول جلسه، 

برای درخواست معرفی مشتریان جدید تردید نکنید. همیشه پس از جلسه »پیام 

تا  دهید  ترتیب  دیگری  مالقات های  تا  کنید  تالش  جدیت  با  بفرستید.  تشکر« 

مشتری احتمالی را به مشتری واقعی تبدیل کنید.

ــت.  ــان نیس ــال آس ــروش اص ــات ف ــی و جلس ــای تلفن ــب دادن تماس ه ترتی

ــد.  ــتریان برآیی ــاع مش ــس امتن ــه از پ ــید ک ــت کلفت باش ــدر پوس ــد آن ق بای

بااین وجــود، ایــن دو روش ابزارهــای بســیار قــوی بازاریابــی هســتند و شــما را 

قــادر می ســازند رودررو بــا مشــتریان احتمالــی مالقــات کنیــد. هرچــه تماس های 
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تلفنــی و جلســات فــروش بیشــتری داشــته باشــید، مشــتریان جدیــد بیشــتری 

ــد. ــت می آوری ــه دس ب

 

شبکهسازی
پادزهر تماس های تلفنی و جلسات فروش در حضور افراد غریبه، شبکه سازی است. 

شناخت افرادی که افراد دیگر را می شناسند، بهترین راه ورود به دفتر یک مشتری 

ازآنجاکه شما و مشتری احتمالی عضو یک شبکه واحد هستید،  احتمالی است. 

به  که  هستند  کسانی  شبکه سازان  بهترین  می شود.  ایجاد  اعتبار  خودکار  به طور 

دیگران کمک می کنند. تنها روش درست همین است. وقتی برای دیگران کارهای 

خوب و مثبت انجام دهید، احتمال آنکه افراد با شما قرار مالقات بگذارند و یا شما 

را به شخص دیگری معرفی کنند، بسیار بیشتر می شود. مطمئنا این کار بهتر از آن 

است که کارت ویزیت خود را زیر در اتاق آن ها بیندازید.

راه های موثر شبکه سازی شامل موارد زیر هستند: به دست آوردن اطالعاتی درباره 

رویدادهای  یا  نمایشگاه ها  در  حضور  مشتریان،  جلسه  در  حاضر  افراد  از  هر یک 

جمعی، ایراد سخنرانی، جستجوی مشتریان معرفی شده و رفتار دوستانه با افرادی 

که در سفرهای کاری مالقات می کنید.

عضویت در گروه های مختلف نیز تکنیکی بسیار خوب برای این کار است. اعضای 

گروه ها  به  افراد  از  بسیاری  یکدیگرند.  مراقب  و  می کنند  کمک  یکدیگر  به  گروه 

از معرفی دوستان خود دریغ نخواهند  بنابراین،  کنند.  تا شبکه سازی  می پیوندند 

کرد.

شـبکه ای متشـکل از 200 تـا 300 نفـر ایجـاد کنیـد. گروهی بـا این انـدازه، تعداد 

کافـی از عالقه منـدان الزم را در اختیـار شـما قـرار می دهـد. کیفیت شـبکه همانند 

تعـداد آن مهـم اسـت. در اغلـب مـوارد، اگـر شـبکه شـما بیشـتر شـامل مدیران 

ارشـد اجرایـی و سـایر مدیـران ارشـد باشـد تـا مدیـران تـازه کار یـا غیرحرفه ای، 

بهتـر می توانیـد تعـداد مشـتریان خـود را افزایش دهید، زیـرا مدیـران اجرایی و 

مدیـران ارشـد کسـانی هسـتند کـه می توانند بـرای اسـتخدام شـما تصمیم گیری 
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کـرده و یـا شـما را بـه انجمن هـای کسـب و کاری کـه در جسـتجوی دسـتیاران 

حرفـه ای هسـتند، معرفـی کنند.

به  را تغییر دهید. مشاور کسب و کاری  باید روش خود   ، برای شبکه سازی  گاهی 

آپارتمانی در یکی از ساختمان های شیکاگو نقل مکان کرد تا صرفا یکی از ساکنان 

آنجا را به مشتری خود تبدیل کند. سایرین به سازمان های خیریه می پیوندند زیرا 

می دانند افراد موردنظرشان، اعضای فعال این سازمان ها هستند.

متخصصانی که بیشترین نفع را از شبکه سازی می برند، کسانی هستند که زمان 

خود را به بهبود ارتباطات اختصاص می دهند. در هفته، ماه و حتی سال اول ایجاد 

ارزشمند  شبکه ای  ایجاد  نمی آورید.  دست  به  مشتری  ارتباطات،  میان  از  شبکه ، 

نیازمند زمان و تالش بسیار زیاد است. در رویدادها حاضر شوید، در فعالیت های 

گروهی شرکت کنید و همیشه مشاور و راهنمای افرادی باشید که در شبکه شما 

حضور دارند. نمی دانید کدام یک از آن ها ارزشمندترین عالقه مندان را به شما معرفی 

خواهند کرد.

 

اگرنخواهید،بهدستنمیآورید
از منابع شبکه، پرسیدن در مورد آن ها  ایجاد عالقه مندان  برای  راه  مستقیم ترین 

است. افرادی که در شبکه شما حضور دارند به طور خودکار به شما مشتری معرفی 

نکنید.  اصرار  بااین وجود،  نمی کنند مشتری شما شوند.  درخواست  یا  و  نمی کنند 

می توانید به طور غیر مستقیم بخواهید که افرادی را به شما معرفی کرده یا مشتریان 

را به شما ارجاع دهند. مثال می توانید بگویید: »آخرین باری که با شما  جدیدی 

صحبت کردم، درباره مسئله… نگران بودید. اکنون اوضاع چطور است؟« البته صرف 

این که فردی که با او تماس گرفته اید مشکالت کسب و کار خود را با شما در میان 

گذاشته است، به این معنی نیست که از شما راه حل فروش می خواهد. این نوع 

مکالمات را به خوبی مدیریت کنید.

برای ارتقاء فعالیت ها و تبدیل آن ها به آنچه واقعا می خواهید، فکر و عمل استراتژیک 

داشته باشید. آمیخته ای از تکنیک های بازاریابی انتخاب کنید که نتیجه دلخواه را 
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سبب شود. از زمان خود هوشمندانه استفاده کنید زیرا ارزشمندترین منبع شماست. 

بازار خود را مطالعه کنید و موثرترین توانایی های تخصصی خود را بشناسید.

 

نکاتکلیدیکتاب
• اغلب متخصصان ترجیح می دهند بازاریابی خدمات خود را به فرد دیگری واگذار 

کنند.

• وقتی فعالیتی را تازه شروع کرده اید یا در حال ارتقای کار خود هستید، این کار 

ممکن نیست.

• برای جذب مشتریان جدید، باید ِسیلی از مشتریان احتمالی جدید ایجاد کنید.

• نوشتن مقاالت، روشی کالسیک برای نمایش مهارت حرفه ای شما است.

• سخنرانی ها و همایش ها توانایی و نبوغ شما را برجسته می کند.

• برای کسب اعتبار و محبوبیت، منبع تخصصی معتبری برای گزارشگران مطبوعات، 

رسانه ها و اینترنت باشید.

• افراد متخصص و البته دیگران، تماس های تلفنی را دوست ندارند، اما این کار 

موثر است.

به  نیازی  کنید،  ایجاد  ارتباطات مناسبی  و  کنید  کافی شبکه سازی  اندازه  به  اگر   •

تماس تلفنی نخواهد بود.

• در حین تماس برای فروش، بر مشتری  احتمالی تمرکز کنید، نه بر خودتان.

• هدف تماس تلفنی این است که مشتری احتمالی را به سخن گفتن ترغیب کنید.
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