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چگونهبفروشیموقتیهیچکسنمیخرد!
نویسنده: دیو الکانی - ترجمه: ژان بقوسیان

زمان های دشوار، شاخص های دشواری نیز دارند و وقتی نوبت به فروش در دوران 

رکود اقتصادی می رسد، بقای شرکت شما به اقدامات اساسی و موثر بستگی دارد. 

آقای »دیو الکانی« سخنران، نویسنده و مربی در این مقاله پیشنهادات جالب و منابع 

برندهای  می خواهند  که  می کند  معرفی  فروشندگانی  به  را  وب  در  زیادی  ارزشمند 

شخصی خود را ایجاد کرده یا گسترش دهند، با مشتریان احتمالی ارتباط برقرار کرده 

و عملکرد کاراتری داشته باشند.

فروشندارید؟بهتراسترویکردخودراتغییردهید
در  فروش  رکود.  و  انقباض  موفقیت،  انبساط،  دارد:  مرحله  چهار  اقتصادی  چرخه 

مرحله رشد و شکوفایی آسان است. همه از قطار فروش بیرون می آیند و از مهمانی 

لذت می برند. اما فروش در دوران انقباض و رکود، مبارزه است. روش های معمولی 
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فروش که در زمان های رشد به خوبی عمل می کنند، در دوران رکود موفقیت آمیز 

نیستند. بنابراین، بسیاری از فروشندگانی که به استفاده از روش های »امتحان شده 

و آزمایش شده« در فروش ادامه می دهند، ممکن است فکر کنند که »هیچ کس 

خرید نمی کند« و تصمیم بگیرند که از این حوزه خارج شوند.

ایجاد  کارآفرین«  »فروشندگان  برای  طالیی  فرصتی  اقتصادی،  رکود  بااین وجود، 

دیگر  فروشندگان  که  را  فروشی  خالی  جای  می توانند  ماهر  فروشندگان  می کند. 

برجای گذاشته اند، پر کنند. ممکن است این بازماندگان به سادگی از خود بپرسند 

که »چه کار دیگری هست که دیگران انجام نمی دهند و ما می توانیم انجام دهیم؟« 

اقداماتی ارزشمند و اثرگذار انجام دهید تا فروش خود را سریعا آغاز کنید. برای 

دستیابی به نیروی حرکت سریع از این برنامه 5 روزه استفاده کنید:

روز اول: با 25 مشتری غیرفعال تماس بگیرید. کاری کنید که مجددا با شما کار 

کنند. اگر از شرکت شما دلخور هستند، شخصی را مامور حل این مشکل کنید. با 

10 مشتری فعال تماس بگیرید. پیشنهاد فروش محصول یا خدمتی ارتقا یافته را 

به آن ها بدهید. با یک شرکت غیررقیب تماس گرفته و عالقه مندان خود را با هم 

معاوضه کنید. هرگز شرکت را بدون پیگیری همه مشتریان و تماس با مشتریان 

احتمالی ترک نکنید.

روز دوم: بـا 10 فـردی کـه پتانسـیل معرفـی مشـتریان جدیـد بـه شـما را دارنـد،  

تمـاس بگیریـد. بـا آن هـا دوسـتانه سـالم و احوالپرسـی کنیـد و از ایـن جملـه 

اسـتفاده کنیـد:  »بـه ایـن دلیل با شـما تماس گرفته ام؛ زیرا اکنون شـرایط سـختی 

را در صنعـت خـود تجربـه می کنیـم و می خواهـم بدانـم کـه هم اکنـون می توانـم 

چـه کسـی را به شـما معرفی کنم که به رشـد کسـب وکار شـما کمک کنـد. من هر 

روز بـا افـراد زیـادی صحبـت می کنـم تـا بتوانـم مشـتریان خوبی به شـما معرفی 

کنـم«. سـپس، پس از شـنیدن پاسـخ های آن هـا،  مودبانه درخواسـت کنید که در 

https://modiresabz.com


3

عـوض آن هـا نیز مشـتریانی به شـما معرفـی کنند. افـراد معرفی  شـده را پیگیری 

. کنید

را  آن ها  دارد.  وجود  دونات   12 کدام  هر  در  که  کنید  آماده  جعبه  سه  سوم:  روز 

کادوپیچی کرده و برای سه مشتری احتمالی ارسال کنید. از هر مشتری احتمالی 

بخواهید که شخصا بسته را تحویل بگیرد. وقتی با شما تماس می گیرد، بگویید: 

»سعی کردم با شما ارتباط برقرار کنم اما موفق نشدم، به همین دلیل این روش 

شیرین را انتخاب کردم«. سپس از او درخواست کنید که یک مالقات تلفنی با شما 

داشته باشد.

روز چهارم: هرقدر می توانید با »25 مشتری برتر خود« بیشتر آشنا شوید. فهرستی 

از روش های ممکن برای کمک به هر کدام تهیه کنید و به روش های جدید برقراری 

ارتباط با آن ها بیندیشید.

بگیرید.  تماس  راضی هستند،  و شرکت شما  از شما  که  با 5 مشتری  پنجم:  روز 

درباره خدمات دیگری که می توانید به آن ها ارائه کنید، صحبت کنید. برای حضور 

در چندین رویداد شبکه سازی نزدیک، برنامه ریزی کنید.

بهرهبرداریازابزارهایاینترنتیبرایافزایشفروش
در  باید  بخشیدید،  خود  به  تازه ای  انرژی  و  دادید  انجام  را  روزه   5 برنامه  وقتی 

ویژگی های خود تجدیدنظر کنید. باید استراتژی فروشتان را با تغییرات صنعت و 

امروز پولی  افرادی که  اقتصاد خود هماهنگ کنید. نپرسید:  »چگونه می توانم به 

برای خرید دارند، بفروشم؟« به جای آن بپرسید: »چگونه می توانم افرادی را پیدا 

کنم که نیاز و توانایی خرید محصوالتی که می فروشم را دارند؟« برای رسیدن به 

اهداف خود از روش »تمرکز عمیق« از جمله فرمول 45/15 استفاده کنید: 45 دقیقه 

برای تمرکز عمیق و 15 دقیقه برای وظایف فرعی. همکاران خود را موظف کنید که 
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به نیاز شما برای تمرکز احترام بگذارند. نگذارید به هیچ روشی مزاحم شما بشوند.

اکنون خود را به صورت آنالین عرضه کنید. یک دامین بخرید که در صورت امکان، 

را  ترجیحا »com.نام شرکت« شما باشد. وب سایت به شما اعتبار می بخشد. آن  

ایمیل های خود  را در کارت  ویزیت و  ساده طراحی کنید. آدرس وب سایت خود 

اعالم کنید. موارد زیر را در وب سایت خود لحاظ کنید:

• زندگی نامه حرفه ای: برای معرفی خود به افراد از این اسناد استفاده کنید. با ارائه 

اطالعاتی درباره سرگرمی ها و خانواده خود، تماسی شخصی با آن ها برقرار کنید.

• تاییدیه ها: صفحه ای با عنوان »چیزی که مشتریان من می گویند« ایجاد کنید و 

لینکی برای آن قرار دهید. آن  را با نقل قول های درخشان از مشتریان خود پر کنید. 

تاییدیه های ویدیویی ارائه کنید. خودتان آن ها را فیلم برداری کنید و برای ویرایش 

را در  رایگان ویرایش ویدیو استفاده کنید. ویدیوهای خود  از نرم افزارهای  آن ها 

وب سایت خودتان و سایت های ویدیویی قرار دهید.

• فهرست مشتریان: نام همه شرکت هایی که در گذشته به آن ها فروخته اید را در 

این صفحه قرار دهید.

• لینک تماس با ما: اطالعات تماس خود را اعالم کنید تا مشتریان بتوانند با شما 

تماس بگیرند. شکل آدرس ایمیل شما باید نام »com.نام شما@نام شما« باشد. 

این کار مانع استفاده افراد و شرکت ها از »ربات های اسپمی« برای برداشتن آدرس 

ایمیل شما و ارسال هرزنامه ها برای شما می شود.

درباره  بگیرید.  نظر  در  خود  آنالین«  یادداشت  »دفتر  به عنوان  را  آن  وبالگ:   •

موضوعات جالب برای مشتریان از جمله فواید استفاده از محصوالت و خدمات 

خود بحث کنید. در قسمت عنوان مطالب وبالگ خود، از کلیدواژه هایی استفاده 

کنید که احتمال دارد مشتریان احتمالی با آن واژه ها جستجو کنند. این کار به آن ها 

کمک می کند تا مطالب شما را پیدا کنند.
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وب سایت شما فقط یکی از راه های نشان دادن مهارت های شماست. سمینارهای 

تلفنی نیز به شما کمک می کنند تا تخصص خود را نشان دهید. خدمات مختلف 

آنالین، این کنفرانس ها را تسهیل می کنند. برای مثال، تماس کنفرانسی رایگان یک 

»پل کنفرانسی« است که به شما امکان می دهد تا سمیناری تلفنی با حداقل 96 نفر 

روی خط برگزار کنید. روش دیگر معطوف کردن توجهات به سوی شرکت خود، تهیه 

مقاالتی درباره موضوعات مهم صنعت است. تهیه مقاالت نیز رویکرد خوب دیگری 

برای معروف شدن است.

کنید. سخنان محکمی  استفاده  آنالین  وبینارهای  و  برای سخنرانی ها  اینترنت  از 

ارائه کنید که طرح کلی »قدرتمندترین پیشنهاد شما« را نشان بدهد. سپس آن را 

به اسالیدهای قدرتمند تقسیم کنید که شامل عکس شخصی و تصویر محصوالت 

شماست. سخنرانی خود را در سایت های ویدیویی قرار داده و لینکی برای مشتریان 

برای حفظ  فوق العاده ای  ارتباطی  ابزار  ایمیل،  ببینند.  آن  را  بتوانند  تا  دهید  قرار 

تماس با مشتریان فعلی و احتمالی است.

باخریداران،تماسبرقرارکنید
فروش شما در دوران رکود باید بر چه چیز متمرکز باشد؟ با پرسیدن این سوال از 

خودتان می توانید جواب را پیدا کنید:  »چه کسانی هنوز بابت آنچه می فروشم پولی 

پرداخت می کنند و چگونه می توانم با آن ها ارتباط برقرار کنم؟« برای دسترسی به 

مشتریان احتمالی از رسانه های اجتماعی استفاده کنید. از این برنامه »دکتر راچنا 

جین«، کارشناس بازاریابی اجتماعی، استفاده کنید:

نتایج توسط شما کمک  ارزیابی  به شما و نحوه  اجتماعی که  • منابع رسانه های 

می کنند را شناسایی کنید.

جمعیت  عوامل  پروفایل  این  بسازید.   )DPT )پروفایل  ایده آل  مشتری  یک   •

شناختی )سن، درآمد و غیره(، عوامل روان شناختی )ویژگی های انگیزشی( و عوامل 
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تکنولوژیکی )میزان درگیری مشتریان احتمالی در فضای رسانه های اجتماعی( را در 

برمی گیرد. وقتی پروفایل DPT خود را درک کردید، می فهمید که در کجای » محیط 

رسانه های اجتماعی« باید به دنبال مشتری باشید.

• با استفاده از موتورهای جستجو، مشتریان ایده آل خود را به صورت آنالین پیدا 

کنید.

• برای »پیگیری« وبالگ خود از گوگل آنالیتیکس استفاده کنید.

• از مشتریان بخواهید »مشکالتی که شما راه حل آن ها را ارائه کرده اید« توضیح 

دهند. با به کارگیری دقیق جمالت و واژگان آن ها، برای ایجاد حساسیت به عبارات 

شامل کلیدواژه ها، از Google Alerts استفاده کنید. پروفایل هایی در سایت های 

رسانه های اجتماعی مانند لینکدین ایجاد کنید.

• کار »پیگیری افراد« را در سایت های رسانه اجتماعی آغاز کرده و سخنان خود را 

به گوش آن ها برسانید.

شکستنمحاصره
بسیاری از مردم در محاصره ای که یا محصول باورها و تعصبات شخصی خودشان 

است یا محصول رسانه ها، گرفتار شده اند. برای فروش به آن ها، آن ها را از حصار 

خودشان بیرون بکشید. باورهای آن ها را تصدیق کرده و سپس آن ها را با مفاهیمی 

کامل کنید که پذیرش آن  برای مشتریان آسان است.

ایده های خود را با ایده های آن ها ارتباط دهید. کنجکاوی مشتریان احتمالی درباره 

محصوالت و خدمات خود را تحریک کنید. برای انجام این کار، از یک »داستان 

مسئوالنه« که با اهداف مشتریان احتمالی مطابقت داشته باشد،  استفاده کنید. 

برای مثال، »وقتی به سخنان شما گوش می کردم، به نظرم رسید که برای دستیابی به 

یک مورد، مجموعه ای از موارد باید در جای خودشان باشند. وقتی مشتریان به طور 

موفقیت آمیزی از محصوالت ما استفاده می کنند، همه این موارد را تجربه کرده اند. 

من معتقدم که وقتی چنین تجربه ای داشته باشید، شما نیز کامل خواهید شد.« 

https://modiresabz.com


7

وقتی مشتری تصمیم به خرید می گیرد، برای فروش بیشتر به او برنامه ریزی کنید. 

مورد دیگری را با یک اضافه قیمت بسیار کم به مشتری ارائه کنید بنابراین، مشتری 

را تجربه خواهد کرد و فروش سودآورتری  ارزش بیشتری  با قیمت کمی بیشتر، 

خواهید داشت.

فروش«  تغییر  »برنامه  باید  بنابراین،  است  چالش  یک  رکود  دوران  در  فروش 

مخصوص خود را اجرا کنید. نکات و روش های فردی که بیشترین نفع را برای شما 

دارد را انتخاب کرده و سپس آن ها را سریعا به  کار بندید. در فروش، مانند هر کار 

دیگری،  باید همیشه آماده سرمایه گذاری از خود برای پیشرفت باشید. حتی اگر 

خسته هستید، امروز با یک مشتری احتمالی دیگر تماس بگیرید. به یاد داشته 

باشید:

هیچ درمانی بهتر از فروش برای رکود وجود ندارد. به آن بپردازید و از آن درآمد 

کسب کنید.
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