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 بزرگ فروشنده کی مهم و کىچک یژگیو چند
 

نا در این نقالٌ چگَنگی برخَرد فرٍشندى با یک نشتری کٌ برای اٍلین بار ٍارد فرٍشگايی نی 
شَد ٍ یا قصد خرید دارد را بیان نی کنیو، تا چگَنٌ يهیشٌ سعی خَد را انجام ديیو کٌ بتَانیو 

ٌ باشیو.نشتری را راضی نگٌ داریو ٍ یا حداقل بتَانیو کهکی بر  ای خرید بًتری داشت

در قدم اٍل يهیشٌ سعی کنیو يهٌ چیز را از خَدنان شرٍع کنیو نثال اینکٌ یک فرٍشندى خَب 
ٌ باعث ایجاد  ٌ باشد. داشتن لبخند بر رٍی صَرت يهیش ٌ ٍ نرتب داشت يهیشٌ باید ظايری آراست

.حس خَب در نشتری خَايد شد   
بلند شدن از جای خَد قبل از ٍرٍد نشتری ٍ بٌ گرنی سالم کردن ٍ خَش اندگَیی باعث ایجاد 
حس بسیار خَبی نی شَد ٍ بٌ نشتری انرژی نثبتی خَايد داد تا بتَاند در فرٍشگاى شها قدم 

 بزند ٍ از تهانی اجناس دیدن کند.

دنبال چٌ جنس یا کاالیی نی گردد نی تَانیو در قدم بعدی با نشتری بٌ صحبت بپردازیو تا بدانیو 
تا بتَانیو بٌ نحَ احسن ایشان را راينهایی کنیو یا پیشنًاداتی بٌ ٍی ديیو تا خرید یا انتخاب 
بًتری داشتٌ باشد .انا يهیشٌ حَاستان باشد کٌ يیچ گاى نباید نظرات خَد را بٌ نشتری تحهیل 

 ا باعث ایجاد حس ناراحتی شَید.کنید ٍ یا طَری حرف بزنید کٌ نشتری را نَذب کنید ٍ ی

در این قدم يو ير چقدر صادقانٌ تر ٍ نًربان تر با نشتری صحبت کنید باعث ایجاد حس اعتهاد 
 بیشتری خَايید شد.

يهیشٌ سعی کنید تا اطالعت کافی از تهانی اجناس فرٍشگاى خَد داشتٌ باشید تا اگر نشتری 
نحَ احسن پاسخ ديید ٍ بتَانید کانال راينهاییشان  راجب کاالیی از شها سَالی پرسید بتَانید بٌ

 کنید.

گايی اٍقات نهکن است شها از جایی یا کسی ناراحت باشید انا سعی کنید يیچ ٍقت این 
ٍز نديید. چَن باعث رنجش نشتری خَايد شد ٍ نهکن است  ناراحتی را در برخَرد با نشتری بر

عٌ بعد با تردید ٍ یا با این فکر کٌ شها فرٍشندى این را برای يهیشٌ بٌ خاطرش بسپارد ٍ برای دف
 ای بسیار بد اخالق يستید ٍارد فرٍشگاى شها شَد.

يهیشٌ بٌ این نکتٌ تَجٌ فرنایید کٌ اگر نشتری از شها سَالی نی پرسد با یک کلهٌ جَاب 
یی نديید. يهیشٌ سعی کنید تا نقداری شاخ ٍ برگ بٌ جَاب خَد ديید ٍ یا اینکٌ بتَانید کاال

 دیگر را بٌ ٍی نعرفی کنید بٌ عنَان نثال:
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گايی اٍقات پیش نی آید جنسی را کٌ نشتری نی خَايد نَجَد ندارید، ٍقتی از شها سَال شَد 
آیا این کاال را در فرٍشگاى دارید شها بال فاصلٌ پاسخ ننفی ديید نطهعنا باعث رفتن نشتری 

َايد ناند کٌ برا ی آیندى اگر این کاال یا کاالی نشابٌ را نی خَايد شد ٍ این در ذينش باقی خ
 خَاست در فرٍشگاى شها نهیتَاند پیدا کند.

گايی اٍقات نهکن است کاالی را داشتٌ باشیو کٌ نزدیک خَاستٌ نشتری باشد ٍ بتَانیو بٌ 
نشتری پیشًاد ديیو کٌ نثال چرا از این کاال استفادى نهی کنید ٍ از نزیت يای کاالی جایگزین 

نیو. در اکثر نَاقع نشتری بٌ گرفتن کاالی جایگزین راقب نی شَد کٌ این کانال بٌ نحَى صحبت ک
 نعرفی شها از کاال دارد ٍ اینکٌ بتَانید تا چٌ حدٍد نزیت يای استفادى از آن را شرح ديید.

 با کَدکان رابطٌ خَبی برقرار کنید:

عضی از رفتار يا در خاطرشان باقی يهیشٌ کَدکانی کٌ يهراى ٍالدین بٌ فرٍشگاى ٍارد نی شَند ب
تار خشن یا خَايند ناند. نثال اگر کَدکی کٌ يهراى پدر یا نادر خَد ٍارد فرٍشگا شها شدى اگر با رف

تَجًی نَاجٌ شَد، دیگر دٍست ندارد ٍارد فرٍشگاى شها شَد ٍ گايی  اخو کردن ٍ یا حتی بی
فرٍشگاى ننصرف کند. حتی اگر کهی بزرگتر  نهکن است برای دفعٌ بعد پدر یا نادرش را از آندن بٌ

.شَد ٍ خَدش بٌ تنًایی برای خرید بٌ فرٍشگايی برٍد بٌ فرٍشگاى شها سر نخَايد زد  
 

 
  

دکان با نًربانی ٍ لبخند رفتار کنید ٍ بٌ ان يا تَجٌ کنید. کَدکان ٍ یا  يهیشٌ سعی کنید با َک
حتی ٍالدین آن يا از تَجٌ کردن بسیار خَشحال نی شَند ٍ این نَرد تَجٌ قرار گرفتن نهکن 
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است تا سال يا در ذينشان باقی بهاند ٍ يهیشٌ یک حس خَب یا خاطرى ای خَش از فرٍشگاى 
ٌ باشند.شها   داشت

پس نیتَان ازین نسیلٌ این نتیجٌ را گرفت کٌ فرقی نهی کند نشتری شها چٌ سنی داشتٌ باشد. 
نسیلٌ نًو برخَرد شها با نشتری نی باشد کٌ ير چٌ صادقانٌ تر ٍ نًربان تر ٍ با رٍحیٌ بًتر با 

َايد بَد از فرٍشگاى  آن برخَرد کنید باعث نی شَد یک نشتری بدست آٍرید کٌ يهیشٌ راقب خ
 شها دیدن ٍ خرید کند.
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