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چهعاملیباعثفروشبیشترمیشود؟
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

مهم ترین موضوع در فروش یا مهم ترین عاملی که باعث می شود خیلی بفروشیم، 

بازار، محصوالتی که  به  یعنی چه دیدگاهی نسبت  باشد؛  فرد  آن  نگرش  می تواند 

می فروشد و… دارد.

به  می خواهد  عالی  بسیار  فروشنده  یک  کنید:  تست  را  موضوع  این  است  کافی 

جلسه ای برود و یک فروش بزرگ را شکل دهد. قبل از اینکه وارد جلسه شود اگر 

نظر شخص را نسبت به طرف مقابل خراب کنید در این صورت آن قرارداد هیچ وقت 

صورت نمی گیرد.

حالت دیگری فرض کنید: مثال می خواهیم به جلسه فروش برویم، یک نفر قبل از 

ایران است،  بزرگ ترین خریدارهای  از  به ما می گوید فردی که می آید یکی  جلسه 
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احتمال اینکه آن مذاکره به نتیجه برسد، چندین برابر می شود درصورتی که چیزی 

جز نگرش ما تغییر نکرده است. بنابراین اولین و مهم ترین کار این است که نگرش  

افراد را تصحیح کنیم.

1.گفتگویمثبتدرونی
در طول روز بیشترین صحبت را با خودمان انجام می دهیم. اینکه با خودمان چه 

صحبت هایی می کنیم روی فروش تاثیر دارد. آیا خوش بین و مثبت هستیم و فکر 

می کنیم یک روز عالی است و می توانیم فروش خوبی داشته باشیم یا از همان اول 

صبح با دیدگاه های منفی ذهنمان پر شده است. می توان گفت افکار ما به طورکلی 

از اطالعاتی که وارد مغزمان می شود شکل می گیرد. بنابراین یک راه بسیار ساده 

برای اینکه خوش بین تر باشیم این است که مطالعه کنیم.

2.تجسمبهترینها
این موضوع بسیار خوب است که همیشه بهترین ها را نسبت به مشتری، محصول 

و… در ذهنمان تجسم کنیم. اگر این کار را نکنیم خیلی سخت می توانیم فروش 

خوبی داشته باشیم.

3.خوراکذهنیمفید
باشد.  مفید  ذهنی  خوراک  می تواند  مفید  آموزشی  محصوالت  یا  خواندن  کتاب 

بنابراین یکی از عادت هایی که کال در کسب وکار می توانید در خودتان ایجاد کنید و 

موفق تر باشید این است که روزی 5 دقیقه اول صبح کتاب بخوانید. این کار باعث 

می شود نگرشتان تغییر کند و انگیزه شما بیشتر  شود.

4.معاشرتمثبت
یک تیم فروش خوب یک نفر هم ندارد که دیدگاه های منفی داشته باشد. همچنین 

یک توصیه این است که کال اخبار را تا جای ممکن از زندگیتان حذف کنید. آدم های 
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بیکار معموال اخبار را دنبال می کنند و آدم هایی که هدفی دارند کتاب می خوانند. 

ثروتمند  افراد  و  دارند  بزرگ  تلویزیون های  فقیر  »افراد  می   گوید:  ران  جیم  آقای 

کتابخانه های بزرگ.«

افراد فقیر تلویزیون های بزرگ دارند و همین عاملی است که این افراد همچنان 

فقیر بمانند و با تلویزیون سرگرم شوند. علت اینکه با اخبار گوش نکردن فروشمان 

بیشتر می شود این است که اخبار نگرش مثبت به افراد نمی دهد.
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