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خالصه کتاب ناگفته های تاثیرگذاری در فروش
نویسنده: دن سیدمن - ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

خالصه مطالب
•مشتریهاباروشهایمتفاوتیتصمیممیگیرند.

•روشهایتصمیمگیریمشتریهایاحتمالیخودراشناساییکنیدوازعباراتی

استفادهکنیدکهبهاینفرایندکمککند.

•دربرخوردبامشتریهایاحتمالی،هرگزضعیفیاباتردیدصحبتنکنید.

•مهمتریندالیلردکردنپیشنهادتانراپیشبینیکنیدوعکسالعملهایمناسبی

رابرایشرایطخاصآمادهکنید.

•باارائهمتناسبباروشیکهخودمخاطبانصحبتمیکنند،تحلیلمیکنندومزایا

وراهحلهارااولویتبندیمیکنند،مردمراترغیبکنید.

•انجامکاریغیرمنتظرهباعثایجاد»اخاللدرالگوها«میشودوچشماندازجدیدی

راتحمیلمیکند.
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•یک»تعهدرفتاری«،موافقتیاستبینفروشندهوخریدارکهمشخصمیکند

آیامیخواهندباهمهمکاریکنندیاخیر.

•باتعریفداستانوپرسیدنسواالتاحساساترابرانگیزانید.

•باآموختنروشمقابلهباجوابرد،افزایشانعطافپذیریخود،حفظتعادل

سالمبینکاروزندگیومشخصکردناهدافواولویتها،دیدگانسالمخودرا

حفظکنید.

•گفتگویمثبتباخودراتمرینکنید.



آنچه در این چکیده می آموزید
نویسندهومربیفروش،آقایدنسیدمنمیگوید:»فروشندگانباانواعمختلفی

ازخریدارانبرخواهندخورد:برخیایدههایجالبیراجذابمیدانندودیگران

نسبتبهآنهامشکوکهستند.برخیفقطمیخواهندکلیتموضوعرابدانند

توجه با برخی باشند. باخبر جزئیات کل از میدهند ترجیح دیگران درحالیکه

راز دارند. نیاز آمارها و گزارشها به بقیه و میگیرند تصمیم درکخودشان به

با گفتگوها کردن منطبق و احتمالی بیشترشناختنشخصیتمشتریان فروش

سبکفکرمخصوصآنهااست.«بسیاریازاستراتژیهایسیدمن؛مانندتحریک

احساساتوهیجانات،پرسیدنسوالها،استفادهازداستانهاوداشتنگفتگوی

درونیسازنده،اصولیکفروشاستانداردموفقهستند.



بیدار کردن با گستاخی
کار استخدامکننده بهعنوان سیدمن دن آقای فروش مربی نویسنده، که زمانی

برای روزمتوجهشدکهدرطولسهسالگذشته46پیغامصوتی میکرد،یک

مشتریایگذاشتهبودکهحتییکبارهمجوابندادهبود.اویکپیامدیگربه

برندهجایزهبیتوجهترین اینمضمونقرارداد:»بهشماتبریکمیگوییم!شما

مشتریشرکتشدهاید.فقطخواستمبدانیدکهدرپایگاهدادهشرکتماکهشامل

نگرفته نادیده را ما پیامهای اینحد تا هزارانشرکتاست،هیچکسدیگری
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او به تا ازدقایقیمشتریتماسگرفت ازجوابندادنتان.«بعد است.ممنون

بودن متوجهخندهدار آرامترشد، او وقتی اما است. بهشدتگستاخ که بگوید

قضیهشدودوبارهتماسگرفت،درنهایتاوبهیکمشتریبالفعلتبدیلشد.

سیدمنباانجامکاریغیرمنتظره،کاریکردکهروانشناسانآنرا»اخاللدرالگو«

مینامند.اومشتریاحتمالیخودراباواکنشیغیرمانوس،شگفتزدهکردوباعث

شداوموضوعراازدیددیگرینگاهکند.بهعبارتدیگر،اوازتئوریهایروانشناسی

درمحیطفروشاستفادهکرد.



فهمیدن شخصیت مشتری های احتمالی
پنجعاملشخصیتیبرنحوهتصمیمگیریمشتریهایشمااثرمیگذارد.اگربتوانید

بفهمیدکهخریداربالقوهبااینمعیارهادرچهجایگاهیقراردارد،میتوانیدروش

خودراباشخصیتمشتریتطبیقدهیدواحتمالانجامفروشرابیشترکنید:

»متمایل« خریداران اینها میشوند؛ جدید ایدههای جذب افراد برخی اول،

راجذبمیکنند؛چون هستند.مزایاییکمحصولیاخدمت،اینمشتریها

درآنایدههایجالبیمییابند.مشتریهایدیگردربرابرچیزهایبدیعمقاومت

نشانمیدهند؛اینهاخریداران»دور«هستند،آنهابیشترجلباینمیشوند

کهبدانندپیشنهادشماچگونهمیتواندمسائلآنهاراحلکند.برایتشخیص

اینکهمشتریشمادرکدامگروهقرارمیگیرد،ازاوبپرسیدکهکدامویژگیمحصول

برایشازهمهمهمتراست.برایانجامفروشدراینتمایز،هممزایامحصولرابر

شماریدهممشکالتیکههرمزیتمیتواندبرطرفکند.بهعنوانمثال،اگرماشین

میفروشیدوویژگیشمامصرفبهینهسوختاست،اگرمشکلخریدارشماهزینه

زیادسوختگیریاست،راهحلشماارائهکردنماشینیاستکههربارمیتواند

مسافتبیشتریرابپیماید.

دوم،مشتریهادردودستهبزرگ،تصمیمگیریقرارمیگیرند:

خریداران خرگوشی:بهسرعتمیخواهندبههدفهایشانبرسند،اینخرگوشها
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بهمقاصدخود رسیدن بهسرعتمشتاق که افرادی خریدارانیعملگراهستند،

هستند.

این میدهند. ترجیح را پیوستهای و آرام حرکت آهنگ الک پشتی: خریداران 

خریدارانمنفعلبسیارمواظبومتفکرهستند،قبلازهرعملکامالتجزیهوتحلیل

میکنند.فهمیدناینکهمشتریاحتمالیشمایکالکپشتاستیاخرگوشبه

شمااجازهمیدهدکهازروشدرستیاستفادهکنید.

سوم،برخیتصمیمگیرندگان»خریداراندرونی«هستند،کهباشهودوتجربیات

احساسی یکسطح در درونی، خریداران با میشوند. برانگیخته خود شخصی

دهند. گوش خواستههایشان به که کنید ترغیب را آنها و کنید برقرار ارتباط

نشان واکنش ملموس دالیل به افراد این هستند؛ خارجی« »خریداران دیگران

نتایجدستاوردها. و راضی،تحقیقات توصیهنامههایخریداران مانند میدهند،

دادههایالزمرابرایایننوعتصمیمگیرندگانآمادهکنید.

چهارم،برخیمردم،خریداران»رویهای«یا»حسابدار«هستند.آنهاعاشقروتینها،

فرایندهاوزمانبندیهاهستند.دیگرانخریداران»گزینهها«یا»هنرمند«هستند

وترجیحمیدهندذهنخودراپروازدهندوتخیلیباشند.مشخصکردناینکه

مشتریشماکدامیکازاینهااستبهشمادرانتخابعبارتهایدرستکمک

خواهدکرد.بهعنوانمثال،وقتیکهبایکمشتریازنوع»رویهای«پیشنهادیرا

مطرحمیکنیدبررویروشهاوقدمهایالزمتاکیدکنیدورویکردیسیستماتیک

مانند کلماتی از میکنید صحبت دیگر دسته افراد با وقتی اما باشید. داشته

این در درحالیکه کنید. استفاده انعطافپذیری« انتخاب، جایگزین، »روشهای

وادیکارمیکنید،بهدیدگاهخودتاننیزتوجهکنید.بهطورکلیفروشندگانرویهای

کسانیهستندکهازروشهایفروشاستاندارداستفادهمیکنندودستهیدیگر

افرادیهستندکهازسیستماتیکبودنپرهیزمیکنند.

پنجم،مشتریهایبالقوهیا»کلینگروازدیدباال«هستندوبهتصویرکلیتوجه
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دارند،یااینکه»جزءنگر«هستندوبهجزئیاتتوجهمیکنند.ازمشتریهابپرسید

کهآیامشخصاتاساسیمحصولیاخدمترامیخواهندیاتمامجزئیاتمربوطه

رانیزمیخواهندوارائهخودرابرطبقآندرستکنید.



متقاعدکننده – فوق ستاره ی فروش
استراتژیسهقسمتی نیازمندیک ازشمابخرند اینکه برای متقاعدکردنمردم

است:

1. با زبان خریدار تطبیق پیدا کنید:برخیازمردم»بصری«هستندواساسابرآنچه

میبینندتکیهمیکنند؛برخیدیگر»شنیداری«هستندواطالعاتراباگوشدادن

جذبمیکنندیا»جنبشی«هستندوباخواندنولمسکردن،اطالعاتراپردازش

میکنند.

مشتریان که فهمیدید وقتیکه کنید: پیدا  تطبیق  آن ها  قطعیت«  »الگوی  با   .2

اطالعاتراچگونهپردازشمیکنند،بفهمیدکهآنهاچهمیکنندتاباتصمیمی

خودراراحتحسکنند.الگویقطعیتفرایندیاستکهدرطیآنخریداران

برایادامهمسیراحساسامنیتمیکنند.برخیافراداطالعاترابهسرعتقبول

تا بارهابشنوند و بارها را بایدحرفهایشما میکنندوعملمیکنند.دیگران

بتوانندآمادهانتخابشوند.

خریدار که معیارمشخصی دهید: وقف  را  خود  آن ها،  انتخاب  معیار های  با   .3

میخواهدتحققیابدتابتواندانتخابخودراانجامدهدراکشفکنید.سواالتی

بپرسیدوبهدقتبهجوابهاگوشدهید.گفتگورابهسمتیسوقدهیدکهبه

دغدغههاوموقعیتمشتریاحتمالیاشارهکند.



تعهد رفتاری
بادرخواستیکتعهدرفتاری،فرایندفروشراکنترلکنید.اینیکتوافقاست

بینخریداروفروشندهکهکارهاییکهبعدازتصمیمبههمکاریباهمبایدانجام

دهندرامشخصمیکند.ازاینفرایندسهمرحلهایاستفادهکنید:
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1. تعهد زمانی بگیرید:توافقکنیدکهچقدرزمانراباهمبرایتصمیمدرموردبه

دردبخوربودنمحصولبرایمشتری،صرفخواهیدکرد.میتوانیدبگویید:»شما

پشتتلفنگفتیدکهمیتوانیم45دقیقهراباهمبگذرانیم،آیااینوقتکافی

استتابتوانیدتصمیمبگیرید.

2. قوانین ارتباطی خود را مشخص کنید:ابتدابگوییدکهخواهانگفتگوییباز

هستید:»شماسواالتیخواهیدداشتکهمیخواهیدجوابدادهشوندومنهم

همینطور،پسبهتراست،صافوپوستکندهباهمصحبتکنیم«.

3.مقصود و هدفی مشخص کنید:هدفمالقاتاولایناستکهمشخصکنید

آیامالقاتدومیالزماستیانه.جلسهراباگفتن»آیاموافقهستیدبرایجلسه

هدفیمشخصکنیم«شروعکنید.



زبان قدرتمند
فوقستارههایفروش،نسبتبهزبانیکهبهکارمیبرندحساسهستند.برخی

در میکاهند. آن اثر از بقیه درحالیکه میدهند، پیامشماشدت اثر به کلمات

حینیکتماسفروش،سواالتیبپرسیدکههیجاناتمثبتیمانند»شوقوذوق،

همدلی،امیدوسورپرایز«درمشتریبالقوهایجادکند.ازاحساساتمنفیمانند

»ترس،استرس،آزردگیوتحریکوتنفر«دوربمانید.آموختناینکهچهبگوییدو

ازچهچیزهاییپرهیزکنید،برایتاثیرگذاریبرمشتریهایبالقوهضروریاست.

اینهفتاستراتژیبهشماکمکخواهدکرد:

1. کوچک کننده ها:ازبکاربردنکلماتیمانند،»فقط«،دقیقا،صرفا«یاکلماتدیگر

کهتاثیرعبارتشماراکممیکنند،بپرهیزید.بهعنوانمثال:»منفقطمیخواهمدر

مورد…«قدرتالزمراندارد.درعوضگفتگورابایکعبارتدقیقوقدرتمندشروع

کنید:»ایناطالعاتمهمیاست،مشتریهایماازخدماتمااستفادهمیکنندتا

اینسهمشکلکلیدی،کهاحتماالشماهماکنونباآنهاروبروهستیدرابرطرف

کنند.«
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2. ولی…:یکجملهبااینکلمهتمامگفتههایقبلیرابیاثرمیکند.

3. شاید، احتماال:اینکلماتنشانگرضعفهستند.بهعنوانمثال،»شایدبتوانمبه

شماتخفیفدهم.«مطمئننبودنشماراالقامیکند.بهجایآن،توضیحدهید

کهچگونهمیتوانیدباهممذاکرهکنید.مثال،»اگرشمابامایکقراردادسهساله

ببندیدمنقیمترابرایشماکاهشخواهمداد«بسیارخوباست.

4. پیش فرض ها:کلمه»اگر«فرضرابرآنمیگذاردکهنتیجهغیرقطعیخواهد

بود،»وقتی«یکباورراسخرانشانمیدهد.»اگرشمامشتریماشوید«بسیار

بودن قطعی دوم عبارت است. شوید« ما مشتری شما »وقتی جمله ضعیفتر

رسیدنبهنتیجهراالقامیکند.

5. استفاده از ُحسن تعبیر:مردمازکلماتطفرهایاستفادهمیکنندتاازواقعیتدور

بمانند.اما،ازآنجاییکهحسنتعبیرهامبهمهستند،میتوانندباعثسوءتعبیرهای

جدیشوندوفروشراخرابکنند،مگربتوانیدازآنهابهنفعخوداستفادهکنید.

بهعنوانمثالبهخریداراننشاندهیدکهبهرویکردیجدیدنیازدارند،میتوانید

بپرسید:»منظورشماایناستکهازآنشرکتیکهمحصولیکههماکنوناستفاده

میکنید،رابهشمافروختهاست،ازهرلحاظراضیهستید؟«اینجملهاینمعنی

راالقامیکندکهرقیبشمابهجایاینکهبامشتری،تعاملیتوامبااحترامداشته

باشد–همانکاریکهشمابرایمشتریانجامخواهیدداد–محصولرابهآنها

»فروختهاست.«

6. چرا؟:پرسیدناینسوالهوشودرکمشتریاحتمالیرابهچالشمیکشد.

تیم بتوانیدزمانمشترییابی اینسوالکه»چراعالقهمندنیستیدکه پرسیدن

باشد.در را40درصدکاهشدهید؟«میتواندحالتیتهاجمیداشته فروشتان

عوضبااحتراموبا»چگونه«سوالکنید.

درونذهنخریدارتانچه در کهمیدانید نکنید فرض 7. خواندن ذهن:هرگز

میگذرد.
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داستانتان را تعریف کنید
تعریفکردنداستانهابرایمشتریاحتمالی،ارتباطوسازگاریویکدلیبهوجود

سه به داستانها کردن تعریف در میفروشد. را راهحلهایتان ارزش و میآورد

نکتهیزیرتوجهکنید:

• شخصی باشد:داستانراازتجاربشخصیخودتانبگویید،چهخوب،چهبد.

• احساسی باشد:هیجاناتواحساساتدخیلدرداستانخودراتوضیحدهیدتا

شنوندهباآنعجینشود.

آن در را بگیرند جلسه آن از خریداران میخواهید که درسی باشد: آموزنده   •

بگنجانید.



سواالت، گوش دادن و مقاصد
سریعترینراهبرایفروش،پرسیدنسواالتیاستکهمشکالتیکهمحصولیا

خدمتشمامیتواندبرایمشتریبرطرفکندراشناساییکندیامزایایآنرا

نشاندهد.وقتیسواالتشماهدفمندباشدوواکنشاحساسیایرابرانگیزد،

شماوخریداربهعنوانیکتیمخواهیدبودکهباهمبهدنبالراهحلمناسببرای

مشکلخریدارهستید.اینپنجسوالدربسیاریازحوزههاکاربرددارند.آنهارا

باموقعیتفروشخودتطبیقدهیدودرحرفهایخودازآنهااستفادهکنید.

1.میتوانیدبهمناطالعاتدقیقتریبدهید؟

2.میخواهیدبرایچهمدتقراردادببندیدودنبالبهدستآوردنچهنتایجی

هستید؟

3.آیاراهحلهایدیگریراهمامتحانکردهاید؟آنهاتاچهحدبرایتانمفید

بودند؟

4.اینمسئلهچطورکارشمارامتاثرکردهوچهاحساسیدرمورداندارید؟

5.اگرنتوانیداینمسئلهراحلکنید،آیامیتوانیدباآنادامهدهید،یابایدکار

دیگریانجامدهیم؟
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بهترینسواالتدنیاهمبیثمرخواهدبوداگرواقعابهپاسخهایمشتریگوش

بهدرستی را آنها که کنند فکر مردم میشوند باعث دادن گوش خوب نکنید.

درست راز میکند. ایجاد پیوندی و میدهید اهمیت آنها به و میکنید درک

گوشدادن،کنجکاوبودناست.اصولاولیهگوشدادندرست،شاملبرقراری

تماسبصری،بازتابکردنحرکاتبدنطرفمقابلواستفادهازعباراتیمانند

»خب،بعدشچیشد«،»چهجالب«،»ادامهبدهید«است.درپایانگفتههایشبا

جملهاینشاندهیدکهگوشدادهایدوهرجاالزمبودسواالتیبرایروشنشدن

بیشترمطلببپرسید.بهاحساساتوهیجاناتگویندهگوشدهید.

درهنگامفروش،آیامتوجهمیشویدکهمخاطبانمکرراازبهانههاییکسانیبرای

ردکردنمحصولیاخدماتشمااستفادهمیکنند؟مهمترینمسئلههاراشناسایی

کنید.باهمکارانواعضایتیمفروشخودبررویآنهافکرکنیدومناسبترین

باشخصیتوحالتخودتطبیق را اینواکنشها رامشخصکنید، واکنشها

کنید.هرگزدربرابرمخالفتهاواکنشتدافعینشانندهیدویااینکهدوبارهصرفا

مزایایمحصولرابرشمارید.درعوض،براحساسهاییکهدرپشتمخالفتقرار

دارندتاکیدکنید.نسبتبهچیزیکهمشتریمیخواهدبگویدکنجکاووعالقهمند

باشید.ازواکنشهایمناسبیکهقبالآمادهکردهایداستفادهکنید.

اولینجاییکهبایدتاثیرمثبتبگذارید،بررویخودتاناست.نحوهمدیریت

هفتنقطهپرفشارمشترک،مستقیمابرتواناییفروششماتاثیرخواهدگذاشت:

1. جواب رد:90درصدازتعامالتفروشبهنوعیشاملانواعجوابهایردمیشوند.

امادهشدنبرایمدیریتجوابهایردبرایموفقیتفروششماحیاتیاست.

سراغ به و میگیرید رد یاجواب میگیرید، مثبت یاجواب کنید: فکر اینگونه

مشتریبعدیمیرویدتاازاوجواببگیرید.

2. انعطاف پذیری:افرادانعطافپذیرهموارهمثبتوآرامودرمسیردرستمیمانند.

3. هدف ها:مقصودهایمشخصوطرحهاییباجزئیاتبرایدستیافتنبه
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قابلدستیابی، قابلاندازهگیری، باید:خاص، اهدافشما باشید. آنها،داشته

واقعبینانهودارایسررسیدباشند.آیندهایرامجسمکنیدکهبهآناهدافرسیده

باشید.

قرار اولویتهایخاصی زمانخود از بهینهوموثر استفاده برای اولویت ها:  .4

دهید.اولویتهااجازهمیدهندکهبررویمهمترینکارمتمرکزشوید.مهمترین

کارشمافروشاست.

5. تعادل:برایاینکهدرکارخودبهترینعملکردراداشتهباشید،برایاستراحت

وقتبگذاریدونفسیتازهکنید.

6. طرز فکر:هموارهمثبتباشیدوازهرکسیکهبهنوعیباعثبهبودزندگیشما

میشودقدردانباشید.

7.گفتگوی درون:فکرهاییکهدرسرمیپرورانید،تاثیرعظیمیبراحساسیکهاز

خودداریدمیگذارند.یادبگیریدکهاینگفتوگوهارامدیریتکنید.افکارمنفی

راباواقعیتهامقایسهکنید.وظیفهیکفوقستارهفروشبرانگیختناحساسو

ایجادارتباطیبینافکارخریداروفرایندفروشاست.
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