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قانون 1000 درصد
نویسنده: برایان تریسی مترجم: مهدی قراچه داغی

با تبعیت از این فرمول، می توانید در ده سال آینده بر اثربخشی، بهره وری، عملکرد و 
بازده خود، 1000 درصد و یا بیش از آن بیفزایید.

این فرمول بر اساس روش »کایزن« ژاپنی ها است که همان فلسفه بهبودی مستمر 
ژاپنی ها است اگر در هر روز یک دهم درصد بر توانمندی های خود بیفزایید،  می توانید 
بهره وری، عملکرد و بازده خود را در هفته نیم درصد بهتر کنید. به عبارت دیگر، اگر به 
این تالش خود ادامه دهید، در هر چهار هفته می توانید 2 درصد پیشرفت کنید. با 

رعایت این فرمول، در سال 26 درصد پیشرفت می کنید.

سوال: »آیا برایتان این امکان وجود دارد که اگر بخواهید، بهره وری، عملکرد و بازده 
خود را در زمان 12 ماه، 26 درصد بهتر کنید؟« به زبان دیگر: »آیا می توانید با مطالعه 
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کردن، یادگیری و کسب اطالعات جدید، هفته  ای نیم درصد بهتر شوید؟« و جواب 
باتوجه به تجربه هزاران کسی که این کار را کرده اند این است: »بله، می توانم!«

آیا می توانید این 26 درصد بهبودی را به مدت ده سال ادامه دهید؟ و بار دیگر جواب 
این است: »بله!«- می توانید.

اگر 26 درصد رشد ساالنه را به مدت ده سال باتوجه به روش افزایش مرکب ادامه 
دهید، در همان 10 سال به رشد 1008 درصد می رسید.

هفت اقدام برای تحقق فرمول 1000 درصد
فرمول 1000 درصد از هفت اقدام تشکیل می شود.

اقدام شماره یک
بخوانید.  کتاب  کنید،  مطالعه  دقیقه   60 تا   30 خود  کاری  زمینه  در  صبح  روز  هر 
و در مدت ده سال، 500  این گونه می توانید هفته ای یک کتاب، سالی 50 کتاب 
کتاب بخوانید. روزی یک ساعت مطالعه در زمینه های فروش و تجارت، شما را در 
ردیف ماهرترین، پر علم و با اطالع ترین و پردرآمدترین اشخاص در حیطه کاریتان قرار 

می دهد.

اقدام شماره دو
نوشته  حال  زمان  در  باید  شما  عبارات  کنید.  بازنویسی  را  خود  عمده  هدف های 
شوند. می توانید از یک دفترچه برای بازنویسی اهداف عمده خود استفاده کنید. با 
بازنویسی کردن هدف هایتان در صبح، آن ها را در عمق بیشتر ذهن نیمه هشیار خود 

قرار می دهید. همه قدرت های ذهنی خود را فعال می کنید. 

این گونه متمرکز و کانالیزه می شوید و به مراتب بهتر از هر زمان دیگر به هدف هایتان 
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دست پیدا می کنید. این تمرین بازنویسی کردن هدف ها در صبح، می تواند در مدت 
ده سال به شما رشد 1000 برابر بدهد.

اقدام شماره سه
همه روزتان را از قبل برنامه ریزی کنید. بهترین زمان برنامه ریزی شب قبل و یا تعطیالت 
آخر هفته است. روی کاغذ فکر کنید. همیشه از روی یک برنامه مکتوب کار کنید. 

اولویت های کاریتان را مشخص سازید.

یکی از دالیل عمده موفق نشدن و شکست در کار فروش این است: »برنامه ریزی 
نکردن به مفهوم برنامه ریزی برای شکست و ناکامی است«. همه فروشندگان برتر از 
روی یک برنامه مکتوب کار می کنند و بر اساس این برنامه فعالیت های روزانه خود را 

سامان می دهند.

اقدام شماره چهار
از دالیل  ارزشمندترین شکل ممکن بهره برداری کنید. یکی  از زمان خود به  همیشه 
موفقیت بعضی از اشخاص در این است که آن ها کارهای ارزشمند را بیشتر انجام 
می دهند و در این میان، ناموفق ها کسانی هستند که اوقات بیش ازاندازه گران بها را 

صرف کارهایی جزئی و بی اهمیت می کنند.

استفاده  بهترین شکل ممکن  به  زمان خود  از  که همیشه  وقتی تصمیم می گیرید 
کنید، در مدت چند ماه یا چند سال بیش از مجموع همه سال های یک شخص عادی 

کسب درآمد می کنید.

اقدام شماره پنج
در اتومبیل خود به نوارهای آموزشی گوش بدهید. سعی کنید فرصت صرف وقت در 
اتومبیل تبدیل به یک فرصت آموزشی شود. فروشندگان به طور متوسط سالی 500 
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تا 1000 ساعت را در اتومبیل می گذرانند. اگر بتوانید از این ساعات برای یادگرفتن 
استفاده کنید، تبدیل به یکی از با فراست ترین، ماهرترین و پردرآمدترین اشخاص 

می شوید.

اقدام شماره شش
بعد از هر تماس تلفنی برای فروش دو سوال از خود بکنید.

سوال اول: »کدام کار من درست بود؟«

روی هر کاری که به نظرتان درست می رسد، فکر کنید. این کار به شما کمک می کند تا 
در تماس های بعدی خود برای فروش، از روش های برتر استفاده نمایید.

سوال دوم: »چه کاری را باید به شکلی متفاوت انجام بدهم؟«

به تماسی که با مشتری گرفته اید، فکر کنید. آیا کاری هست که می توانید آن را بهتر 
انجام بدهید؟ با اندیشیدن به کارهایی که درست انجام داده اید و کارهایی که باید 

به طرز متفاوتی انجام بدهید، به مثبت ها تاکید و به منفی ها بی اعتنایی می کنید.

اقدام شماره هفت
فرض را بر این بگذارید که هر مشتری، یک مشتری میلیون دالری است. با هر خریدار 

بالقوه ای که برخورد می کنید، او را یک مشتری میلیون دالری در نظر بگیرید.

اشخاص  با  وقتی  زمین هستند،  روی  آدم  مهم ترین  می کنند  فکر  همه  ازآنجایی که 
چنان رفتار می کنید که آن ها خود را این گونه ارزیابی کنند، از شما استقبال می نمایند 

و دلشان می خواهد با شما مراوده تجاری داشته باشند.
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شما مهم ترین دارایی و سرمایه خود هستید. زمان مهم ترین دارایی است که در اختیار 
دارید. وقتی روی خودتان کار می کنید و از فرصتی که دارید به بهترین شکل ممکن 
استفاده می نمایید، می توانید به شایسته ترین، ماهرترین و پردرآمدترین اشخاص در 

حرفه خود تبدیل شوید.
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