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خالصه کتاب ابرستاره فروش شوید
نویسنده: برایان تریسی - ترجمه: بنفشه عطرسائی

نکات خالصه کتاب »ابرستاره فروش شوید، نوشته برایان تریسی«
• فروش بر اساس قانون ساده علت و معلول اتفاق می افتد و نگرش و انتظارات شما 

تعیین کننده نتیجه نهایی است.
• شناخت نقاط ضعف  بهترین فرصت برای بهبود فردی است.

• توانایی فروش به خودباوری شما بستگی دارد.
• 3 درصد درآمد را دوباره در همان کسب وکار سرمایه گذاری کنید.

• جمالت تاکیدی مثبت مثل »خودم را دوست دارم و عاشق کارم هستم« خودباوری 
را تقویت می کند.

• آمادگی، وجه تمایز فروشندگان حرفه ای است.
• هرگز از خریدار احتمالی سوالی نپرسید که در موقعیتی دیگر می توانید به آن پاسخ 

دهید.
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• مردم اغلب به خاطر ترس از اشتباه خرید نمی کنند.
از فرایند آیدا یعنی جلب توجه، تقویت عالقه، برانگیختن اشتیاق و  • برای فروش 

اقدام به خرید استفاده کنید.
• 80 درصد فروش نتیجه 20 درصد فعالیت های فروش است.

 
آنچه در این چکیده می آموزید

شاید فکر کنید چشمه دانش برایان تریسی پس از نوشتن 26 کتاب در حوزه فروش 
خشک شده است، اما خوشبختانه چنین نیست. اگرچه این تالش آخر یعنی »ابرستاره 
اما  روبه رو است،  تریسی  کارهای  رایج در  نوآوری  و  تازگی  با کمبود  فروش شوید« 
بهترین مرجع برای کار سخت فروش یعنی ارائه محصول، رسیدگی به شکایات و نهایی 
کردن فروش است. مدیرسبز مطالعه این کتاب را به خاطر ارائه روش های خالقانه و 

موثر در این سه حوزه کلیدی به فروشندگان پیشنهاد می کند.
 

با یک ابرستاره فروش مالقات کنید، خودتان!
اغلب فروشندگان هرگز آموزش رسمی ندیده اند و تقریبا همه آن ها می توانند با کمی 
بهبود فرایندها، بیشتر بفروشند. قانون حاشیه پیروزی نشان می دهد تفاوت جزئی 
الزم  نتایج می شود. شاید  در  اساسی  تفاوت  به  منجر  کلیدی  در حوزه های  مهارتی 
باشد مهارت خود در نهایی کردن فروش یا رسیدگی به شکایات را بهبود بخشید. 

یادگیری چند نکته ساده تفاوت چشمگیری در دستیابی به اهداف ایجاد می کند.
نکته کلیدی دیگر این  است که فروشنده به اندازه ضعیف ترین مهارت خود، قدرت 
دارد. ضعیف ترین مهارت تعیین کننده توان و درآمد شما است. نقاط قوت شما را به 

جایگاه فعلی رسانده اند، اما نقاط ضعف شما را از پیشرفت بیشتر بازمی دارند.
 

از کجا شروع کنید؟
مانند فروشندگان فکر کنید. امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت های فراوان برای 
متحده  ایاالت  در  خودساخته  میلیونرهای  درصد   5 دارد.  وجود  مهارت ها  ارتقای 
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بوده اند.  موفق  فروشندگانی  دیگر  در شرکت های  که همه عمرشان  افرادی هستند 
همه شنیده ایم 20 درصد فروشندگان 80 درصد فروش را انجام می دهند، اما دلیلش 
چیست؟ افراد برتر چه کاری را متمایز یا کمی بهتر انجام می دهند که باعث می شود 
در جایی که دیگران کم می آورند، موفق شوند؟ شاید شانس؟ احتمالش کم است. 
فروش  به اندازه  جا  در هیچ  و  است  بشر حاکم  بر سرنوشت  معلول  و  قانون علت 
صادق نیست. اگر نتیجه قطعی می خواهید، باید شرایطی قطعی ایجاد کنید که علت 

آن نتایج باشد.
از دنیای درون است. بی شک در گذر زمان، افراد، فرصت ها و  دنیای بیرون بازتابی 
حقیقت  هستند.  سازگار  افکارتان  با  که  می کنید  جذب  خود  زندگی  به  را  شرایطی 
ارزشمند زندگی این است: همانی می شوید که فکر می کنید. ازآنجاکه افکار در کنترل 
خودتان است، سرنوشتتان هم فقط در دست شما است. فروشندگان برتر اغلب به 
چه فکر می کنند؟ آن ها به خواسته های  خود و روش دستیابی به آن فکر می کنند. 
تمام روز درباره اهداف و راه رسیدن به آن ها فکر می کنند و حرف می زنند. هر چه 
بیشتر درباره اهداف بحث می کنند، مثبت تر و مشتاق تر می شوند و فروششان 5 تا 

10 برابر افراد معمولی است.
 خوش بینی مهم ترین ویژگی فروشندگان موفق است. فروشندگان برتر ذاتا خوش بین 
می گیرند،  تماس  بیشتری  مشتریان  با  هستند،  موفقیت  منتظر  ازآنجاکه  هستند. 
هر  اگر  می فروشند.  بیشتری  محصول  و  می کنند  مقاومت  با سختی ها  مواجهه  در 
روز تمرین های ذهنی مناسب انجام دهید، به زودی به تناسب ذهنی،  عزت نفس و 
اعتمادبه نفس عالی می رسید و نگرش مثبتی به زندگی پیدا می کنید. چگونه باید به 

این جایگاه برسید؟
 

به برتری متعهد باشید
اغلب به جایگاه دوم رضایت می دهیم. ازآنجاکه به برتری متعهد نیستیم، کارفرماها 
و خودمان را فریب می دهیم و کم کاری می کنیم. افرادی که به شدت انتظار موفقیت 
دارند، بلند پرواز هستند. بلندپروازی نشانه خوش بینی است. به همین دلیل مسئوالن 
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استخدام و آموزش فروشندگان حرفه ای همیشه دنبال افراد بلندپرواز هستند. این 
ویژگی نقش مهمی در تعیین اهداف و غلبه بر موانع دارد.

هرکسی که عملکرد خوبی دارد، زمانی ضعیف بوده است. باید همیشه این جمله را 
تکرار کنید »من بهترین هستم! بهترین هستم! بهترین هستم!« اگر این موضوع را 
باور داشته باشید، زندگی هم به شکلی می چرخد که این باور را به حقیقت تبدیل 

کند.
 

با تمام وجود بفروشید
فروشندگان برتر یک ویژگی خاص دارند: نیروی باور. آن ها شرکت، محصوالت، خدمات، 
خریداران و مهم تر از همه خودشان را باور دارند. توانایی متقاعد کردن دیگران ارتباط 
مستقیمی با میزان خودباوری دارد. به همین دلیل معموال فروش را فرایند انتقال 

اشتیاق می نامند. نمی توانید چیزی که از آن بی بهره هستید را انتقال دهید.
یکی از روش های تبدیل شدن به فروشنده بهتر و تقویت نیروی باور تکرار این کلمات 
است: »عاشق کارم هستم! عاشق کارم هستم! عاشق کارم هستم!« هرچه این کلمات 
را بیشتر با خود تکرار کنید، بیشتر خودتان را دوست دارید و از کارتان لذت می برید. 
جمله تاکیدی محبوب من این است: »خودم را دوست دارم و عاشق کارم هستم!« 
همه فروشندگان برتر خودشان را دوست دارند و عاشق کارشان هستند. مشتریان 
می توانند این را حس کنند و به آن واکنش نشان می دهند. اگر به عنوان فروشنده 

همه قلب و ذهنتان را در کار بگذارید، بسیار موفق تر می شوید.
 

مشاور خودتان باشید
شرکتی که به نظرات نیاز دارد، مشاور استخدام می کند. جالب این که اغلب فروشندگان 
برتر خود را مشاور می دانند، نه فروشنده. یکی از روش های ارزیابی واکنش افراد به 
فروشندگان برتر، بررسی واژه هایی است که در توصیف آن ها استفاده می کنند. آن ها 
پیشنهادهای  از  »فروشنده«. همچنین،  نه  می دانند  »مشاور«  را  موفق  فروشندگان 

حرفه ای آن ها مطمئن هستند و به همین دلیل از آن ها خرید می کنند.
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افکار علت و شرایط معلول هستند و می توانید اصل زیر را در کار ببینید: مردم تا حد 
زیادی )حداقل در ظاهر( شما را بر اساس خودباوریتان می پذیرند. اگر با اعتمادبه نفس 
رفتار کنید، خود را از سایر فروشندگان متمایز می کنید و جزء 10 درصد برتر می شوید.

 
آمادگی

برداشتن  از  آمادگی وجه تمایز حرفه ای های موفق است. حرفه ای های پردرآمد قبل 
فکر  کم درآمد  غیرحرفه ای های  می کنند.  مرور  را  صحبت  اجزای  همه  تلفن  گوشی 
می کنند هیچ کس آماده نبودنشان را تشخیص نمی دهد. مراحل تماس تلفنی موفق 

عبارتند از:
1. تحلیل پیش از تماس. هر چه می توانید بیشتر با مشتری احتمالی آشنا شوید. 
آخرین بروشورشان را پیدا کنید. محصوالت، خدمات،  سابقه و شرایط آن ها را در بازار 

رقابتی بررسی کنید.
این ها  کنید.  مشخص  را  تلفنی  تماس  هر  از  هدف  تماس.  از  پیش  اهداف   .2
اهداف پیش از تماس هستند. به نتایج موردنظرتان از این تماس فکر کنید، آن ها 

را برنامه ریزی کرده و سوال هایتان را بر اساس آن ها طرح کنید.
را  گفتگو  اطالعات  همه  تماس،  شدن  تمام  به محض  تماس.  از  بعد  تحلیل   .3
یادداشت کنید. هرچه به یاد می آورید را بنویسید. قبل از مالقات یا تماس بعدی 

همه یادداشت ها را مطالعه کنید.
را  و صنعت  با مشتریان  آشنایی  هرگز  حرفه ای  فروشندگان  می بینید،  که  همان طور 
متوقف نمی کنند. برای کسب درآمد بیشتر باید بیشتر بدانید. به همین سادگی. 3 
درصد درآمدتان را دوباره در ارتقای همان کسب وکار سرمایه گذاری کنید. ما در عصر 

انفجار دانش زندگی می کنیم و شما هم باید با این فرایند همراه شوید.
 

مدل آیدا
مدل آیدا فرایند اولیه فروش را توضیح می دهد. این واژه خالصه چهار واژه توجه، 

عالقه، اشتیاق و اقدام است.
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ارتباط  برای نشان دادن  را جلب کنید.  باید توجه خریدار  از فروش،  • توجه. قبل 
ترفند  نیازهای مشتری  ندارید. تحقیق درباره  زیادی  نیاز مشتری فرصت  با  محصول 
در  10 درصدی هزینه  ها  کاهش  برای  روشی  مایلید  »آیا  بپرسید:  مثال  است.  خوبی 

اختیارتان قرار دهم؟ می دانید این موضوع چه تاثیری در کسب وکارتان دارد؟«
• عالقه. با نشان دادن ویژگی ها و فواید محصول و خدمت در بهبود زندگی و کار 
خریداران، عالقه آن ها را برانگیزید. نشان دادن محصول معموال موجب برانگیختن 

عالقه می شود، زیرا مردم ذاتا کنجکاو هستند.
• اشتیاق. معرفی ویژگی های محصول باعث برانگیختن عالقه می شود، اما اشتیاق 
عامل واقعی خرید است. با نشان دادن قابلیت صرفه جویی، درآمدزایی یا سایر منافع 

محصول، اشتیاق مشتری را برانگیزید.
• اقدام. وقتی احساس کردید مشتری مشتاق محصول است، زمان اقدام و نهایی 
آیدا  مدل  ترتیب  فروشندگان  از  بسیاری  بااین حال،  است.  فرارسیده  فروش  کردن 
را طوری  باید شماره ها  و  است  رمزی  قفل  مثل یک  آیدا  می کنند. مدل  جابه جا  را 

پشت سرهم تنظیم کنید که قفل باز شود.
 

ایجاد روابط بلند مدت
موفقیت در کار فروش به کیفیت روابط بلند مدت با خریداران بستگی دارد. خریداران 
هم باید به شما وابسته باشند و این یک خیابان دوطرفه است. بهترین فروشندگان، 
متخصص ایجاد روابط هستند و حتی قبل از صحبت درباره محصول بر ایجاد رابطه 
خرید  اشتباه  از  ترس  به خاطر  مواقع  درصد   80 احتمالی  مشتریان  می کنند.  تمرکز 
نمی کنند. برطرف کردن این نگرانی وظیفه فروشنده است. اگر محصول گران باشد، 
باشند  داشته  مشارکت  تصمیم گیری  در  هم  دیگری  افراد  باشد،  داشته  زیادی  عمر 
یا اولین بار باشد که مشتری چنین چیزی می خرد، خطر خرید را زیاد می داند. اعتبار 

فروشنده پاسخ همه این مشکالت است.
از کیفیت محصول هم فراتر می رود. این  از اعتماد است که  اعتماد کالن سطحی 
اعتماد باید در قلب و ذهن مشتری ایجاد شود. به بیان دیگر، مشتری نه تنها محصول، 
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بلکه شما را می خرد! ظاهر، لباس، اعتبار و رفتار مثبت شما اجزای ایجادکننده اعتماد 
کالن هستند.

 
رسیدگی به شکایات

دو راه برای افزایش فروش وجود دارد: مزایای محصول خود را به شکل بهتری معرفی 
به شکایات  رسیدگی  آماده  همیشه  باید  کنید.  رسیدگی  به شکایات  بهتر  یا  کنید 
باشید. شکایات تند بسیار رایج  هستند؛ مثل »عالقه ای به آن ندارم« یا »با تالش برای 
فروختن این محصول به من وقتتان را تلف می کنید«. بهترین واکنش به شکایات 
بی ادبانه این است که به آرامی بگویید: »حق با شما است. اکثر مشتریان دیگر هم 
در نخستین تماس همین نظر را داشتند، اما اکنون به بهترین خریداران ما تبدیل 

شده اند و ما را به دوستانشان پیشنهاد می دهند«.
در سر دیگر طیف مشتریانی قرار دارند که می خواهند بدون پرداختن به جزئیات، اصل 
مطلب را بفهمند: »این چیست؟ چه نتیجه ای دارد؟« حتی قبل از اینکه حرفتان را 
شروع کنید، با اصرار می خواهند جواب این سواالت را بدانند. پاسخ شما چیست؟ 
دقیقه  چند  فقط  کنم.  صحبت  موضوع  همین  درباره  می خواستم  »اتفاقا  بگویید: 

وقتتان را می گیرم و مطمئن هستم ارزشش را دارد«.
هر شکایت را مثل سوال یا درخواست کمک بدانید. بنابراین، به جای »کاری از من 
ساخته نیست!« بگویید: »چه کاری از من ساخته است؟« یکی از پاسخ های عالی به 
هر شکایت این است که مکث کنید، لبخند بزنید و بپرسید: »منظورتان چیست؟« 
این سوال تقریبا همیشه جوابی در پی دارد. پس در پاسخ به »نمی خواهم جنازه ام در 
این اتومبیل پیدا شود« بگویید: »منظورتان دقیقا چیست؟« اگر کسی بدون دالیل 

محکم حرف های منفی می زند، این روش خوبی برای ساکت کردن او است.
 

قانون 20/80
حتما شنیده اید 80 درصد فروش از 20 درصد مشتریان است. نسخه جدید قانون 
قرار  واقعی  راز  است.  کارها  درصد   20 نتیجه  فروش  درصد   80 است:  این   20/80
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گرفتن میان 10 درصد افراد برتر حرفه تان این است که کارهای مرتبط با درآمد فروش 
کنید.  تمرکز  نتایج  بر  و  بگذارید  کنار  را  نامرتبط  کارهای  کنید،  مشخص  به دقت  را 

به این ترتیب، ابرستاره فروش خواهید شد.
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