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 خىب و مىفق ویژگی های یک فروشنده

 

است. فرٍش  فروش يهٌ کارشان»کنیو کٌ نی گَید: را بیان نی برایان تریسی ای از در ابتدا جهلٌ
 «.برقراری ارتباط، نتقاعدسازی ٍ تأثیرگذاری بر نردم است تَانایی

 :چند ٍیژگی یک فرٍشندى خَب ٍ نَفق

عالقٌ است کٌ فرد باید بٌ این کار عالقٌ داشتٌ باشد تا بتَاند يررٍز با  فروش اٍلین نکتٌ در انر .1
 .نجام ديددرستی ٍ باعالقٌ زیاد ا  عشق ٍ اعتقاد ير چٌ بیشتر يهٌ جَانب این کار را بٌ

ديد اطالعات کافی  کند تا از تهانی نحصَالتی کٌ ارائٌ نی يهیشٌ سعی نی فروشنده خىب یک .2
ٌ باشد  .داشت

کند تا نظر نشتریان را راجع بٌ نحصَالت خَد بداند تا  یک فرٍشندى خَب يهیشٌ سعی نی. 3
ائٌ نحصَالت ٍ خدنات بتَاند نحصَالتی را کٌ نیاز نشتری است ارائٌ ديد. چَن بًترین رٍش ار
ای ٍ درست  صَرت حرفٌ  بٌ نشتری داشتن اطالعات کافی از نیاز نشتریان است ٍ نحصَالت را بٌ

 .بٌ نشتریان ارائٌ ديد

کند بیشتر از اینکٌ خَدش حرف بزند بٌ  ٍ خَب يهیشٌ سعی نی فروشنده مىفق یک. 4
يایش نیازيایش را بیان  حرفبیشتر اٍقات در بین  مشتری يای نشتری گَش ديد؛ زیرا صحبت

 .کند نی

کند با نشتریان خَد ارتباط داشتٌ باشد ٍ ير از گايی با  ٍ نَفق سعی نی فروشنده خىب یک. 5
تَان یک نشتری را برای ندت بیشتری نگٌ  کاريایی است کٌ نی گیرد. این جزء راى يا تهاس نی آن

 .ای نشتری ٍفادار خَايد ناند گَنٌ داشت ٍ بٌ

ٍز نشکالت دید خَد را  فرٍشندى نَفق سعی نی یک .6 کند يهیشٌ نثبت نگر باشد ٍ در نَاقع بر
 .رٍی نکات نثبت نتهرکز کند تا جلَی بزرگ شدن نشکل را بگیرد
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ديد نتعصب باشد،  یک فرٍشندى خَب بٌ کارش تعصب دارد ٍ يهیشٌ سعی خَد را انجام نی .5
کند يهیشٌ باعالقٌ بٌ کاريا رسیدگی  یا جایی کٌ کار نیتا بًترینش را ارائٌ ديد ٍ نسبت بٌ شرکت 

خَايد کرد ٍ ايدافش در جًت نَفقیت آن شرکت یا فرٍشگاى است ٍ تهام تالش خَدش را بٌ کار 
 .خَايد گرفت

ٌ نیست .6  .یک فرٍشندى خَب بٌ گَشی نَبایل خَد ٍابست

اید باید دقایقی ننتظر بهانید تا فرٍشندى  آندى کٌ ٍقتی ٍارد فرٍشگايی شدى تا حاال برایتان پیش
گَشی نَبایلش را کنار بگذارد ٍ بعد بٌ کار شها رسیدگی کند؟ در این نَاقع اکثر نشتریان از این 

یتی ندارد کٌ يا نشدى است ٍ برای فرٍشندى يیچ ايه اند کٌ تَجًی بٌ ٍجَد آن رفتار احساس کردى
تر است کٌ بٌ گَشی  کسی در آنجا برای خرید حضَر پیداکردى است. پس در این حرفٌ نَفق

ٌ نیست  .يهرايش یا تلفن ٍابست

تَاند باصداقت ٍ طریقٌ نعرفی کاال بٌ نشتری این را  داند کٌ چطَر نی یک فرٍشندى خَب نی. 4
يا  بت بٌ کااليای نشابٌ در دیگر فرٍشگاىيای خَبی نس بٌ نشتری ثابت کند کٌ کاالی اٍ چٌ نزیت

دارد؛ ٍ اینکٌ بعد از فرٍش پیگیر کاالی خَد باشد تا از کیفیت آن اطهینان حاصل کند ٍ بًتر است 
بٌ این جهلٌ تَجٌ کنید کٌ فرٍش پایان یک نعانلٌ نیست بلکٌ آغاز یک تعًد است. فرٍشندگان 

يای فرٍش  بر این جهلٌ از بًترین کٌ با تکیٌ کهی بٌ این جهلٌ اعتقاددارند انا کسانی يستند
 .يستند ٍ يهچنان بعد از فرٍش پیگیر کاال ٍ نشتری خَد يستند
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یک فرٍشندى خَب باید بتَاند از صبر ٍ بردباری بسیاری برخَردار باشد. گايی نهکن است با  .11
تَانید با صبر ٍ حَصلٌ زیاد بًترین رفتار  یک نشتری بسیار عصبانی برخَرد کنید در این نَاقع نی

تر شَد. اگر برخالف تصَر نا شها يو با  نجام ديید تا نشتری آرام شَد ٍ رفتارش کهی نًربانانٌرا ا
َايید شد ٍ يو  پرخاش ٍ یا عصبانیت نتقابل با نشتری صحبت کنید يو باعث ناراحتی بسیار خ

 .اینکٌ نشتری را برای يهیشٌ از دست خَايید داد

نشتری است یا خیر باید فرض را بر این نًاد کٌ حق با اگر درجایی دچار تردید شدید کٌ آیا حق با 
 .نشتری است

گايی نهکن است کٌ یک نشتری در حین خرید باريا نظرش عَض شَد ٍ از شها بخَايد چندین 
بار کاال را عَض کنید انا شها نباید صبر خَد را از دست ديید ٍ يهیشٌ سعی تا بعد از رفتن 

 .د ٍ تغییری در رفتارتان ایجاد نشَدنشتری رفتاری نتَازن داشتٌ باشی

کنند کٌ گايی نهکن است  تا حاال شدى کسانی در حین خرید بین دٍ یا چند کاال تردید پیدا نی .11
ٍ خَب  ای فروشنده حرفه يا از خرید شَد. در این لحظٌ یک این تردید باعث ننصرف شدن آن
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الً درست بٌ نشتری خَدآگايی ديد ٍ بٌ اٍ تَاند با آگايی کانل از نیاز نشتری ٍ با نیتی کان نی
کهک کند تا از بین کااليای نَردتردید بًترین را انتخاب کند. گايی يهٌ نا نیاز بٌ راينهایی ٍ 

 .تری بگیریو نشاٍرى کسی دیگر راداریو تا بتَانیو تصهیو درست

انر باعث  ديد چَن این ٍقت تخفیف زیادی بٌ نشتریان نهی ای يیچ یک فرٍشندى حرفٌ .12
بردار يستید ٍ سَديای ينگفتی از نحصَالت خَد  شَد کٌ نشتری فکر کند شها یک کالى نی
 .گیرید نی

کند. تبلیغات يهیشٌ باعث جذب نشتریان  نی تبلیغات هزینه ای برای یک فرٍشندى حرفٌ .13
َايد شد. شرکت َکاکَال يهچنان يزینٌ بیشتر خ بلیغات يای زیادی برای ت يایی نثل پپسی ٍ ک

ترین ٍ اٍلین ارکان نعرفی کاال بٌ نشتریان  یکی از نًو تبلیغات شَند چَن يهچنان نتقبل نی
 .است

 
ٌ ای، فرٍشندى نَفق، فرٍشندى خَب  :کلمات کلیدی  فرٍش، بازاریابی، فرٍشندى حرف

 

 


