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3هدففروشبدونسودبرایمدرسها
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

اغلب سخنران ها و مدرس ها در بخش فروششان  بزرگ ترین مشکلی که در  شاید 

سعی  و  ندارند  فروش  و  تحلیل  بازاریابی  حرفه ای  ابزار  که  است  این  دارد  وجود 

می کنند سیستم فروش خود را با ابزاری که دارند طراحی کنند. این موضوع کار بسیار 

اشتباهی است؛ چون ابتدا باید استراتژی فروش را طراحی کنید، سپس هر ابزاری که 

نیاز دارید را خریداری کنید و از متخصصان کمک بگیرید.

دونوعفروش!
به عنوان یک مدرس دو نوع فروش داریم:

1. فروش بدون سود

2. فروش سودآور
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می توان گفت که سود اصلی در فروش بدون سود محصوالت است؛ یعنی بیشترین 

سود را زمانی از کسب وکار آموزش به دست می آورید که تمرکزتان بر روی فروش 

محصوالت بدون سود باشد!

یکی از رایج ترین پیشنهادهایی که در سایت تمام مدرس های موفق دنیا وجود دارد 

این است که مدرس می گوید: »کتابی نوشته ام که جزو پرفروش ترین کتاب های 

آمازون است و می خواهم این کتاب را به شما رایگان بدهم که یک شرط دارد شما 

فقط هزینه پست آن را بدهید.«

ممکن است قیمت کتاب 20 دالر باشد ولی هزینه پست آن کمتر از 5 دالر باشد. 

بنابراین شخص حاضر است کاری انجام دهد که از دید بسیاری از افرادی که خارج 

از صنعت آموزش هستند کار غیرمعقولی به نظر برسد؛ ولی کسانی که در صنعت 

آموزش هستند، می دانند فروش های بدون سود یا فروش های با ضرر اندک پایه 

یک کسب وکار آموزشی است؛ چون آن قدم، محصول رد نشدنی این شخص است.

محصولردنشدنییافروشبدونسود
افراد فعال ما را نمی شناسند، باید کاری کنیم که دیگران به ما اعتماد کنند،  بعدازاینکه 

افراد به ما اعتماد کردند به راحتی گران ترین محصوالت را می خرند و هر ضرری که 

کرده ایم مطمئن باشید چند صد برابر آن بازمی گردد.

در نتیجه محصول رد نشدنی یا فروش بدون سود خال اعتماد را برطرف می کند.

بنابراین یکی از ایده ها تمرکز جدی بر روی فروش محصوالت، بسته ها یا پیشنهادهایی 

است که در آن هیچ سودی وجود ندارد.

 

https://modiresabz.com


3

هدف از فروش های بدون سود این است که:

1.جذبخریدارجدید
یکی از ارزشمندترین اتفاقات در یک کسب وکار این است، شخصی که اصال ما را 

این فرد  با 1000 تومان، خریدار محصوالت و خدمات ما شده است؛  نمی شناسد 

آمادگی زیادی دارد تا پول های بیشتری بدهد و محصوالت بیشتری از ما بخرد.

بنابراین مهم ترین هدف فروش بدون سود جذب یک خریدار جدید است، بدون 

اینکه پولی برای تبلیغات خرج کنیم.

نتیجه این سیستم فروش این است که بدون اینکه پولی خرج کنیم با پول فرد، 

خریدار جدید اضافه کرده ایم و اطالعات تماس او را داریم تا بعدها بتوانیم اطالعات 

ارزشمندتری به او بدهیم.

2.جلباعتمادخریدارها
افراد به دلیل اینکه ما را نمی شناسند به ما اعتماد نمی کنند؛ ولی کسی که به ما 

را بدهد و  باشد 20 هزار تومان پولش  ندارد شاید خیلی راحت حاضر  اعتمادی 

کتاب ما را خریداری کند. بعد از چند ماه خواهید دید که آن شخص میلیون ها 

تومان پول می دهد و در دوره های شما شرکت می کند.

3.جذبمشتریانغیرفعال
اگــر شــما هیــچ ابــزار بازاریابــی نداریــد توصیــه می کنــم کــه ایــن کار را به راحتــی 

انجــام دهیــد. در حســابداری، بــه فاکتورهــای دســتی یــا هــر اطالعاتی کــه دارید 

مراجعــه کنیــد و ببینیــد کدام یــک از مشــتریان شــما 6 مــاه اســت کــه خریــدی 

انجــام نداده انــد؛ بــه ایــن افــراد خــاص کــه بخشــی از مشــتریان هســتند یــک 

ــداری  ــا 3000 تومــان خری ــال بگوییــد کتابمــان را ب ــد. مث ــی بدهی پیشــنهاد عال

کنیــد بــا ایــن کار مشــتریان غیرفعــال را مجــددا فعــال کنیــد و کاری کنیــد کــه 
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عالقه منــد شــوند تــا یادشــان بیایــد چــه فعالیتــی داشــتیم و بــه ســایت ســر 

بزننــد و کار را از ابتــدا شــروع کننــد.

متحیرکردنخریدار!
محصول  یک  مثال  کنیم.  متحیر  خودشان  پول  با  را  خریداران  می توانیم  گاهی 

آموزشی به قیمت 49000 تومان می فروشیم. فرض کنید مواد اولیه آن 3000 تومان 

برای خودمان تمام شده است و 6000 تومان هم پول پست که 40000 تومان سود 

داریم؛ گاهی در یک کمپین این 40000 تومان را برای خود آن فرد خرج کنید. مثال 

یک Flash Memory به همراه آن محصول به فرد بدهید که محتوای ارزشمندی 

در آن است. در نهایت خیلی از این افراد گران ترین و اصلی ترین محصوالت ما را 

خریداری می کنند و سود هم خواهید کرد.
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