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 نکته های تجارت؛

 جلسه اکتشافی

 صورت به قبل از جلسات این .شوند می محسوب فروش فرایند در کلیدی و مهم عنصری اکتشافی جلسات

 اعتقاد منددسو و مدت طوالنی رابطه یک ایجاد برای آن به که است طرف دو هر توسط شده هماهنگ و تلفنی

 و احساس بتواند و کند پیاده را اصلی قوانین تا دهد می اجازه ای حرفه فروشنده به اکتشافی جلسات. دارند

 و رفتار ، ها نگاه براساس بالقوه مشتریان اول جلسه در که است طبیعی. نماید درک را مشتریان نیازهای

 هدایت را جلسه و کنید می عمل کنید، می نگاه که مسیری هر باشند، داشته را برداشت اولین شما حرکات

 از هدف نهایت، در . دهد سوق بعد مرحله سوی به را شما باید نباشد یا باشد مستقیم مسیر یک کنید می

 . سفارش گرفتن نه و است بعدی مرحله برای تعهد و قول گرفتن جلسه

 قبلی سازی و آماده ریزی برنامه ؛ اکتشافی در جلسات موفقیت برای کلیدی عناصر

 .کنید تایید و ثبت را خود مالقات قرار 

 داد اجازه زمان اگر و ... و آنها اخالقی اصول ، دهید انجام مشتری مورد در را اولیه های بررسی آن از قبل 

 . آورید دست به نیز را آنها سالیانه گزارشات یا و شرکت آن مخصوص ادبیات حتما

 . شوید مسلح اید داشته آمیزی موفقیت های همکاری آنها با که موفقی مشتریان نام با همیشه 

 .بپوشید لباس مناسبی طرز به 

 .شوید حاضر وقت سر 

 رئیس خویشاوند او است ممکن ( کنید رفتار دوستانه دفتر مسئول یا منشی با و کنید عمل ای حرفه 

 .)باشد عامل مدیر یا مدیره هئیت

 آماده و ایستاده حالت در باید فیزیکی لحاظ از ، نشینید انتظار محل در هرگز : باشید داشته خاطر به 

 . باشید

 همدلی و تفاهم

 در ) را خودتان وحتی ( مشتریان کنید سعی بلکه نبندید، قرارداد سرعت با اول جلسه همان در که است مهم

 فضای  بشکنید را یخ عبارتی به .یابید دست یکدیگر با مشترک و متقابل تفاهم یک به تا دهید قرار حالتی

 را ... و آنها های پیروزی و جوایز شده، آویخته دیوار به که ،تصاویری آنها فضای و محل ببرید، بین از را سرد

  تدافعی حالت مشتریان که زمانی خوب، توافق یک .کنید استفاده بخوبی آنها از و بگیرید نظر زیر خوبی به
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 به هستند احساسات پایه بر خرید تصمیمات % 86 : باش داشته خاطر به .شد نخواهد انجام گیرند می

 ؟ دارند اعتماد شما به آنها آیا  ،عبارتی

 

 مهربانی و ادب

 داشته خاطر به. میشود فراموش عصبی مواقع در اغلب اما باشد مشاهده قابل و آشکار موضوع این است بهتر

 .کنید رفتار مهربان و احترام با همیشه بنابراین هستید میهمان آنها نزد شما باشید

 زمان

 داده اختصاص زمان اگر دهید تطبیق آن براساس را خودتان و دارد جلسه برای زمان چقدر بپرسید مشتری از

 اگر. کنید تنظیم او با را دیگری وقت یا و دارید الزم بیشتر زمان که بگویید حتماً نیست کافی شما به شده

 خود مدیره هیئت رئیس با او شاید نکنید خراب را آن هرگز شد موافقت آن با و داده اختصاص شما به زمان

 میخواهید که کنید چک وی با آن از قبل اما کنید تمام را آن جلسه اتمام از قبل دقیقه پنج باشد داشته جلسه

 اگر کرد خواهد تنظیم را خود وقت باشد جالب مشتری برای موضوع اگر اوقات اغلب در نمایید تمام را جلسه

 نوشته .نمایید استفاده توافق به رسیدن برای بعد مرحله از کنید خالصه را موضوع نتوانستید آخر دقیقه پنج در

 جلسه تمام که آنجایی از کنید پیدا نیاز ها نوشته این به بعدا است ممکن کنید، ثبت جلسه در را چیز همه ها

 خواهید رجوع ها نوشته این به حتما فروش چرخه سراسر در و هستند گرانبها بسیار دارند جای خود در را

 ! است تر مؤدبانه این بگیرید اجازه برداری نت برای مشتریان از د.کر

 شرکت اطالعات تثبیت و تایید

 کسانی چه از هستند، کسانی چه کنندگانش تامین بپرسید او از بدانید، را مشتری بازار اطالعات بایستی شما

 وی به را موضوع این بودند اگر باشند شما مشتریان آنها شاید هستند کسانی چه او رقبای کنند، می خرید

 این از اگر اما .دارید اطالعات او صنعت مورد در شما که میدهد اطمینان بالقوه مشتریان به موضوع این بگویید

 باشد شما احتمالی مشتری باید قطع طور به او بگیرید حتماً را سفارش این پس نداشتید مشتری قبالً صنعت

 نظر در و میدهد انجام کاری چه واقعاً مشتری بفهمید کردن سؤال طریق از. کنید برداری نت حتما بنابراین

 به را خودتان ، است مند عالقه فروش به فقط کسی چه دهید نشان متمایز فروشندگان دیگر از را خود او،

 که کنند می تالش چیزهایی برای که دارند دوست را کسانی مردم .ببرید او های استراتژی و فرهنگ داخل

 داشته خاطر به ! است حقیقت یک این اند آورده دست به یا آورند بدست را آنها دارند دوست هم خودشان

 هستند؟ چیزهایی چه آنها که کنید کشف باید دارد  تجاری و اقتصادی های نگرانی شرکتی هر باشید
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 شرکت در سمت و موقعیت ثبت

 است عنوان و اسم فقط او سمت واقعا که بفهمید ، میکنید فکر شما که است کسی همان او آیا که کنید کنترل

 داشته یاد به .نیست جلو سمت به مستقیم مسیر همیشه زندگی است نفوذ و توانایی ، قدرت با همراه سمتی یا

 و بپرسید را سؤاالت کنند صحبت موفقیتهایشان و مسئولیتها ، خود درمورد دارند دوست بیشترمردم باشید

 این و بیاورید، دست به را مشتری شرکت سیاسی عناصر توانید می اغلب مرحله این در « کنید سکوت» بعد

 زحمت حال به تا کسی اگر خصوص به کند می نیرومندتر و بیشتر مشتری با را شما ارتباط و توافق موضوع

 . باشد نداده خود به را او سابقه و وی از کردن سوال

 گیری تصمیم واحد

Decision Making Uni(DMU) 

 شناسایی را هستند پرنفوذ خرید عملیات در که کسانی ، است درگیر پروژه دراین دیگری فرد چه بپرسید

 بازار، بندیهای تقسیم ، ترجیحاتشان و توقعات :نمایید سوال کار روند و فرایند چگونگی از بیشتر اما کنید،

 در ، کنید سوال DMU درمورد سپس و بپرسید آنها سمت و موقعیت از اگرابتدا .... و آنها های مالقات سوابق

 توجه . کند نمی مقاومت و پایداری شما مقابل در هرگز او و نمود خواهید طی را طبیعی روند یک حقیقت

 !!! نکنید استفاده فرمی و شکل هیچ در DMU گیرنده تصمیم یا گیران تصمیم عبارت از حالتی هر در کنید

 بودجه

  پنهان جز راهی هیچ اینجا در . است چقدر بله، واگر شده تصویب آیا بدانید، را مشتری بودجه مقدار باید حتما

 نمایید رعایت مشتریان درمورد را قبلی موارد تمامی اگر هرچند . ندارید را بیشتر اطالعات ارائه تقاضای نکردن

 طریق از نباید هرگز . کند کمک تواند می که کنند می نگاه  شریک  یک عنوان به را شما آنها که دید خواهید

 بدانید را بودجه میزان خواهید می چرا پرسیدند اگر . شوید آنها وحشت و ترس باعث مستقیم سواالت پرسیدن

 او عهده از که بدهید پیشنهادی خواهید می و کنید هدر را تان وقت کدام هیچ نیستید مایل بگویید آنها به

 .نباشد خارج
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 زمان مدت

 ممکن که چند هر ، باشد مشخص زمانی های بازده تثبیت و تعیین باید شما تلفنی های مهارت از قسمتی

 همیشه فروش چرخه موارد کلیه در بلکه جلسه این مورد در نه است الزم اما تغییرکند بارها زمان این است

 .دهید انجام را کار این

 

 

 ها ومحدودیت ها مقاومت

 چگونه اینکه و باشید آگاه بیفتاد اتفاق خرید این در مشتری جانب از است ممکن که هایی مقاومت تمام از باید

 با IT بخش کرد احساس او اگر عبارتی به .کنید خنثی را آنها توانید می هایی حل راه و پیشنهادات چه با

 این از ، نیست کردن تلف وقت عنوان هیچ به بخش این کردن درگیر و آگاه کند، می مخالفت شما پیشنهاد

 سمت از مقاومت اگر ؟ دهید انجام باید که کاریست همان این شاید ؛ کرد نخواهند خطر احساس آنها طریق

 مالک  احساس شود می باعث توجه ،این کنی توجه ایشان نماینده یا آنها به باید باشد نهایی کنندگان مصرف

 کردن مطمئن برای دیگری چیز آیا. نمایند مقاومت کمتر رسید شان دست به محصوالت وقتی و کنند بودن

 چه بله اگر ؟ بزرگتردارد سفارش دریافت به ارتباطی مستقیم خرید مثال دارد؟ وجود بیشتر پیشرفت به آنها

 افتد؟ می اتفاقی چه ندهند یی تقاضا اگر و دارند خرید تقاضای که شد خواهند متوجه زمانی

 خرید معیارهای و مالکها

 بقیه نسبت به را آنها چگونه گیرند، می تصمیم کنندگان تامین مورد در چگونه مشتریان بدانید که است الزم

 اگر .کنید هماهنگ شان ضوابط و ها اعتبارنامه اساس بر یا آنها با را خود پیشنهادات سپس کنند؟ می ارزیابی

 پس باشند داشته وبزرگتری قبلی کنندگان تامین از لیستی او دارد امکان کنید می معامله بزرگی مشتری با

 تامین عنوان رابه خودتان بعد و کنید صحبت خرید دربخش کسی چه با باید شوید وارد باید چگونه بپرسید

 هنگام کنید مشخص را موضوع این خود برای االن اگر بفهمید را نیازهایشان و نمایید مطرح بالقوه کننده

 را آنها های پرداخت استاندارد دوره توانید می طریق این از .شد نخواهید دیگر دچاردردسرهای گرفتن تصمیم

 . بسپارید خاطر به قیمت ارائه هنگام را موضوع این بفهمید

 رقابت

 .هستند فعلی کنندگان تامین آنها آیا کنند می صحبت جزشما به دیگری کسان چه از بدانید است ضروری

 آنهاست ضعف که خودتان قوت نقاط برروی اما نکنید را رقیب بدگویی هرگز. کنند می عمل چگونه بله اگر

 .کنید تاکید
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 توقعات

 خوشبختانه و است جالب همیشه سوال این جواب  ؟ بیاورید بدست چیزی چه خواهید می بپرسید مشتری از

 شوند می حذف نیز خرید برای معمول غیر اهداف میان این در اوقات گاهی اما کند می ثابت را شما فرضیات

 را فروش چرخه در پیشروی برای مناسب و کافی اهداف شوید، مطمئن باید کردید برخورد دوم مورد به اگر

 تان پیشنهادی راهبردهای روی بیشتری هزینه و وقت توانید می مشتری شرکت و شما که دارید دست در

 با را پیشنهادات باید اما باشند داشته هم را مذاکره این در موفقیت انتظار قبل از آنها چه اگر . نمایید صرف

 . شود می مطابق و همراه موفقیت با اثبات این که چرا نمایید اثبات محکم دالیل

 اطالعات سایر

 به سوال این واقع در . دارد وجود شما به کمک برای دیگری مفید اطالعات آیا که بپرسید مشتری از همیشه

 نکته و اطالعات اگر بگذارند اختیارتان در را نکردید سوال که اطالعاتی بقیه داوطلبانه تا میدهد فرصت آنها

 ندارد  موضوع دادن دست از جز ای نتیجه نشوید آن متوجه فروش چرخه طول در که باشد داشته وجود های

 . دارد وجود بدانید باید کنند می احساس که دیگری اطالعات آیا که کنید سوال آنها از حتما اینها همه از بعد

 کردن خالصه

 کنید منطبق سواالت از یک هر بر را ها پاسخ باید .است هایی خالصه شامل حتما اکتشافی خوب جلسه یک

 بستن برای راهی کار این شود، انجام جلسه آخر در باید نبود پذیر امکان جلسه طول در کردن خالصه اگر.

 بهترین کار این باشد می او منظور و احتیاجات درک و وی مطالب به شما کردن گوش دهنده نشان و جلسه

 . است قرار و قول گرفتن برای راه

 قول و تعهد

 یک دیگر، جلسه به که هرچند بگیریم تعهد و قول بعد مرحله به حرکت برای مشتری از باید ما مرحله این در

 به میتوانید و رفت خواهید بعد مرحله به شما نویسی خالصه طریق از . باشد نیاز تجربی اثبات یک یا و پرزنت

 مشتری از تعهد و قول گرفتن با را اکتشافی جلسه یک همیشه باید حتما . بگیرید را او قول و تعهد راحتی

 .بروید بعد مرحله به و کنید ترک

 باشید داشته خاطر به

 موقعیت ، وکار؟ کسب و کاری سابقه ؟ شده برداری نت ، ؟ شده داده اختصاص زمان تفاهم، و توافق شرکت، نام

 ؟، خرید ضوابط ، ؟ محدودیت / زمانبندی؟،مقاومت ؟ بودجه اندازه ، ؟ بودجه تصویب DMU؟ ، ؟ سمت /

 .آمده بدست تعهد و قول ؟، خالصه دیگر؟، اطالعات ؟، انتظارات و توقعات ؟، رقابت


