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چرا نباید برای فروش بیشتر دروغ بگویید!؟
نویسنده: hubspot.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

از فروش بستگی دارد.  زیادی به سهمتان  تا حد  به عنوان فروشنده، موفقیت شما 

مدام باید سهمتان را در فروش افزایش دهید و به یک ابرقهرمان تبدیل شوید. اما 

اگر چند ماه متوالی سهمتان در فروش کم باشد، ناامید می شوید. شاید برای رسیدن 

به یک عدد خاص مجبور باشید چند معامله دیگر انجام دهید و ناگهان با خود فکر 

می کنید که »حتما می توانم این کار را انجام دهم!« در حالی که مطمئن نیستید واقعا 

می توانید این کار را انجام دهید یا خوب می دانید که این کار از عهده تان خارج است! 

فروش یک شغل به شدت اضطراب آور است و وقتی هدف دور از دسترس باشد، 

تالش فروشنده برای پنهان کردن حقیقت از مشتریان افزایش می یابد. اما پیامدهای 

ناخوشایند این دروغ ها اصال ارزشش را ندارد.
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چرا فروشندگان دروغ می گویند؟
دروغ  فروشنده ها  چرا  اما  است.  افسانه  یک  بسیاری  برای  صادق«  »فروشنده 

می گویند؟ ما سه دلیل برای این کار مشخص می کنیم. شاید پس از خواندن این 

بخش، آن ها را بیشتر درک کنید.

1. محصول را نمی شناسند
این یکی از دالیل مهمی است که فروشنده معمولی حقیقت را تحریف می کند. آن ها 

 اصال نمی دانند که محصول چه کاری انجام می دهد یا نمی دهد، بنابراین درباره 

قابلیت های آن بیش از حد اغراق می کنند. انتظار می رود فروشندگان همه چیز را 

درباره محصولی که می فروشند بدانند. پس اگر اعتراف کنند که با قابلیت های آن 

آشنا نیستند، واقعا برایشان خجالت آور است.

2. می خواهند با مشتری رابطه برقرار کنند
و  دارند  گرفتن  قرار  محبت  مورد  و  شدن  پذیرفته  به  ذاتی  تمایل  مردم  بیشتر 

فروشندگان نیز از این قاعده خارج نیستند؛ بنابراین، به مشتری دروغ می گویند تا 

دوستشان داشته باشد و از آن ها خرید کند.

3. درآمد بیشتر می خواهند
دلیل اصلی دروغ گفتن فروشندگان این است که می خواهند پول بیشتری درآورند. 

تا فروش سریعی  اغلب فروشندگان درباره محصوالت و خدمات دروغ می گویند 

داشته باشند و سراغ مشتری بعدی بروند.

چرا فروشندگان نباید در طول فرایند فروش دروغ بگویند؟
حاال به 9 دلیلی اشاره می کنیم که چرا دروغ گفتن در فروش اصال ارزشش را ندارد:
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1. مشتری جدید در طوالنی مدت راضی نخواهد ماند
اگر چیزی را وعده داده باشید که شرکت نتواند آن را ارائه دهد، مشتری جدید 

فورا این حقیقت را می بیند و احساسات گرم و دوستانه اش به پشیمانی تبدیل 

می شود. اگر 100 درصد صادق نباشید، شاید بتوانید محصول یا خدمتی معیوب 

به او بفروشید، اما  آن ها هم از شما شکایت می کنند و شما را کنار می گذارند یا 

نارضایتی خود را در رسانه های اجتماعی بیان می کنند که اصال به نفعتان نیست.

2. به اعتبار شما و شرکتتان آسیب می زند
تماس تلفنی مشتری عصبانی بد است، اما یک توییت یا پست فیس بوک او درباره 

شما به مراتب بدتر است و اصال برای برند سازمانی و شخصی شما خوب نیست. 

امروزه هدف اکثر فروشندگان این است که خود را تا جایگاه یک مشاور معتبر ارتقا 

دهند و اگر مشتری به شما اعتماد نداشته باشد، این کار واقعا سخت می شود.

3. همه فرصت های فروش را از دست می دهید
یکی از مزایای تبدیل شدن به مشاور مورد اعتماد مشتریان این است که پیشنهادهای 

شما برای بیش فروشی را می پذیرند. بااین حال، اگر قبال به آن ها دروغ گفته باشید، 

چرا اصال باید به حرفتان درباره محصوالت جانبی اعتماد کنند؟ شاید بار اول پول 

خوبی به جیب بزنید، اما این دروغ گویی در بلندمدت هزینه گزافی برایتان دارد.

4. دیگر هیچ کس مشتریان جدید به شما معرفی نمی کند
وجود  با  هستند.  گزینه  ها  بهترین  از  یکی  دیگران  توسط  معرفی شده  مشتریان 

آن ها می توانید بخش زیادی از مسیر طوالنی پیدا کردن و جذب مشتری را کنار 

بگذارید و مستقیم در دریای فروش و موفقیت شیرجه بزنید. در واقع، نرخ فروش 

به مشتریان معرفی شده 50 درصد است. اما اگر مشتری قبلی مچ شما را به عنوان 

فردی دروغگو گرفته باشد، به هیچ وجه مشتری جدیدی به شما معرفی نمی کند و 

حتی دیگران را برای خرید از شما منصرف می کند.
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5. شاید درون شرکت دشمنانی برای خود بتراشید
فرض کنید شما محصولی را با وعده پشتیبانی خاص فروخته اید که از عهده شرکتتان 

واگذار  اجرایی  تیم  به  را  کار  امضا می کند و شما  را  قرارداد  خارج است. مشتری 

می کنید. خوب وقتی سواالت مشتری درباره پشتیبانی شروع می شود چه می کنید؟ 

بخش دیگری را مسئول انجام کاری می کنید که از عهده شان خارج است و آن ها 

هم حسابی ناراحت و عصبانی می شوند. وقتی همکاران متوجه شوند که چه کسی 

مقصر ناراحتی آن ها است، شهرتی منفی در شرکت پیدا می کنید.

6. به حرف وحدیث ها و کلیشه های نادرست درباره فروش دامن می زنید
انسانی است«،  کاری  »فروش  کتاب  نگارش  برای  در تحقیقات خود  پینک  دانیل 

یک نظرسنجی به نام »سرکار چه می کنید؟« انجام داد. یک سوال پرسش نامه این 

بود که »وقتی به فروش فکر می کنید، اولین کلمه ای که به ذهنتان خطور می کند 

چیست؟« و می خواست نظر مردم درباره شغل فروش را بداند.

»افتضاح«،  وای«،  »وای،  »فساد«،  »اجبار«،  از:  بودند  عبارت  پاسخ ها  بیشترین 

»بی صداقتی« و »تقلب«. اگر فروشنده ای هستید که به کارتان افتخار می کنید، حتما 

این مورد را در ذهن داشته باشید. هروقت برای فروش حقیقت را تحریف کنید، 

به این نظرات منفی عمومی دامن می زنید، اما شاید تعهدتان به صداقت بتواند 

نظرات منفی ریشه دار مردم درباره فروشندگان را تغییر دهد.

7. مشتریان حتما متوجه دروغتان می شوند
مشتریان باهوش تر از چیزی هستند که فکر می کنید. اغلب می فهمند که به آن  ها 

دروغ می گویید، اطالعات مهم را اعالم نمی کنید، یا همان حرف هایی را به آ ن ها 

می زنید که دوست دارند از زبانتان بشنوند. به همین دلیل، احتمال فروشتان بسیار 

وقتی  و  بلندمدت  در  بگویید،  دروغ  فردی  به  گهگاه  وقتی  بنابراین،  کم می شود؛ 

دروغ هایتان برایش آشکار شد، دیگر هرگز از شما خرید نمی کند.
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8. دروغ گفتن برای اهدافتان مضر است
و  باشد  گرفته  با مشتری فعلی تماس  فروشنده دروغگو در سازمانتان  شاید یک 

در نتیجه او هم از شما خرید نکند، اما وقتی صداقت داشته باشید، احتمال عقد 

قرارداد یا فروش به شدت افزایش می یابد.

9. عزت نفستان آسیب می بیند
معروف شدن به عنوان یک فروشنده صادق، عزت نفستان را افزایش می دهد و از 

افتخار  را فریب نداده اید و دروغ نگفته اید به خودتان  برای فروش کسی  این که 

می کنید. معروف شدن به صداقت، روابط شغلی و شخصی شما را ارتقا می دهد. 

شرایط  در  حتی  کرده اند،  اعتماد  محصوالتتان  و  شما  به  که  مشتریانی  به عالوه، 

سخت به شرکتتان وفادار می مانند.

اگرچه اغلب مشتریان به خاطر تجربیات بد گذشته و مواجهه با فروشندگان دروغگو 

از همان اول رابطه محتاط هستند، اما می توانید با صداقت رابطه ای سودآور با 

آن ها ایجاد کنید. پس، هرگز به مشتریانتان دروغ نگویید.
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