
  

 

      
      

که ، روانشناسی  نکته 7
فروش شما را سرسام  

 دهد  یم ش یآور افزا 

 بهزاد دربهشتی 
 فروش . بازاریابی

 



Instagram: @behzad.darbeheshty 

 مقدمه

 دوست خوبم سالم. 

( از دانشگاه هایتک و حدود ده سال هست  ITمن بهزاد دربهشتی هستم.کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات )

برای فروش بیشتر شرکت ها استفاده می کنم. روش هایی که تا به امروز برای بیش    ITو تکنیک های  که از روش ها  

 ، و کارایی خودشون رو نشون دادند.  کردمکسب و کار مختلف استفاده   300از 

ی خونی. اینو مطمئنم که تو خواستی و در مدار ثروت آفرینی  خیلی خوشحالم که االن داری این کتاب الکترونیک رو م

 قرار گرفتی که االن این کتاب در دسترس تو قرار گرفته و تو داری این کتاب رو می خونی. 

، در مورد اینکه چطور    00 سال   بود که من در مقطع  کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. از همون زمان تحقیقات من 

 کمک کنم که فروش بیشتری داشته باشند شروع شد.  میتونم به کسب و کارها

داری میخونی  ، همین کتابی که  کن، نگاه    توست   در دستان، کلید موفقیت فروش همین االن  گم  تبریک می  تبه

گام به گام مراحلی که در این  ه  ، فقط کافیهباز کن   واست در زمینه ی فروش    رواز فردا درب های بسته ی زیادی    ه قرار

 میشه رو اجرا کنی.کتاب گفته  

 ... بزن بریم. زمان رو از دست نده...
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 نکته طالیی برای افزایش فروش  7

 از رفتار و شناخت انسان است.  یا دهی چیپ ندیشامل فرآ رایباشد ز زیتواند چالش برانگ   یفروش م

  ی را انجام نم  ی تالش کاف  ا یرا جستجو نکرده اند    یروش درست  ایکنند    یتالش م  یجلب مشتر   یکه برا  یابانیبازار
 نمی توانند بفروشند.  دهند

که چگونه با استفاده از نکات فروش علوم اعصاب ، از قدرت مغز انسان استفاده    دی آموز  یمقاله جامع ، شما م  ن یا  در
 ایش شده و امتحان خود را پس داده است.این روش ها توسط من ، بهزاد دربهشتی آزم.دیکن

)مغازه  دیدار  فیزیکیتجارت    ک ی  ا ی  )اینستاگرام و وب سایت( دیفروش  یم  نی را بصورت آنال  یتالیجی محصول د  کی شما  
  دکنندگان یکنند بازد  یخواهد بود. آنها به شما کمک م  دی شما مف  یبرا  یاصول علوم اعصاب رفتار   نی ، ا  دار هستید(

 . دیکن لیتبد  وشگاه به گاه را به فر یدهایو بازد  دیخود سوق ده یابی بازار  فیرا به درون ق  یشتر یب

 

 نحوه استفاده از علوم اعصاب برای فروش

 که میخواهم با شما در میان بگذارم.  مراحل فروش ی برا یعلم عصب شناسروش  7  

 

 از تاثیر گذاری برای فروش بیشتر استفاده کنید .1
 بفروشید بعد محصولتان را اول خودتان را  .2
 با ویژگی ها و مزایای محصول خود ، عالقه و تمایل در افراد ایجاد کنید .3
 نتایج را بفروشید  .4
 از اعتماد و تخصص برای ایجاد اعتبار استفاده کنید .5
 مشتری است ا" ببرد - بردفروش یک رابطه " .6
 برای بستن فروش بیشتر ، فقط فروختن رو متوقف کن .7
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 تاثیر گذاری برای فروش بیشتر استفاده کنید از . 1

 . دی ریآن را بپذ دی با  نیماندن است ، بنابرا  یبرا یابیدر بازار یرگذار یتأث

، کتاب    ن ی. شما به محصول خود )مثالً دوره آنالپذیرش دیدگاه شماست  به   گرانید  بیشما در ترغ  یی توانا  ،نفوذ
به    زین  گرانید  دیخواه  یم یعیبه طور طب نی، بنابرا   دی( اعتقاد دار، لباس ، کفش ، شمع و ...  ، نرم افزار  یکیالکترون

 آن اعتقاد داشته باشند. 

ارزش    ،دهد. نفوذ  یم  شیتوسل به احساسات آنها ، فروش شما را افزا   قی طر  نیاز ا  گرانید  بی شما در ترغ  ییتوانا
 دهد.  یم  شیدرک شده محصوالت شما را افزا

محصول را    نیکه آنها بهتر   ستین  لی دل  نیبه ا  نیبفروشند. ا  یشتر یب  یدارند کاال   لیکه افراد با نفوذ تما   دینیب  یم
کرده    جادی است که در طول سال ها ، آنها اعتبار ا  لیدل  نی بلکه به ا  -  ستیدرست ن  نیاوقات ا   یگاه  -کرده اند    جادیا

 کنند.  یاعتماد م آنها دی اند. مردم به عقا

 

 صرفا محصوالتی که افراد بانفوذ می فروشند بهترین محصوالت نیست

 

او  اگر فرد تاثیرگذاری به شما بگوید فالن محصول عالی است قطعا شما هم به دلیل اینکه به او اعتماد کرده اید نظر 
 را می پذیرید و شما هم از آن محصول استفاده می کنید. 

 

 . ستندین ض ی . آنها قابل تعومتفاوت است  (شهرت) محبوبیت  با گذاریتأثیر که   دیداشته باش ادی به 

 شهرت این است که مردم شما را دوست داشته باشند.اما تاثیرگذاری یعنی اینکه مردم به شما گوش دهند. 

  ن ی . ادیخود کن  ریشما باشد. وقت خود را صرف ساختن تأث  یتمرکز اصل  دیشما نبا  تی، محبوب  نیهنگام فروش آنال
 برد ، اما ارزش تالش را دارد.  یزمان م

سعی کنید همیشه اطالعات مفید و دقیق در اختیار مردم قرار    وب سایت دارید یا صفحه اینستاگرام ، اگر شما یک  
پاسخ  واالت  ، به س   دینظرات پاسخ ده. به  د یاختصاص ده  یزمان کاف  یدوست  جادیمحتوا و ا  دیبعد ، به تول  دهید.

 هرز چند گاهی در الیو اینستاگرام به پرسش هایی که مخاطبین از شما پرسیده اند پاسخ دهید. .دیده
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بنابراین با ایجاد محتوای مفید می توانید ارتباط خود با مخاطبین خود را روز به روز افزایش دهید.یادتان باشد  
د ، همیشه قابل اعتمادتر است.بنابراین داشتن تخصص در هر زمینه ای  شخصی که در کارش متخصص دیده شو

 که هستید الزم و الزامی است.

 اگر در اینستاگرام لباس می فروشید ، باید بدانید چه رنگ هایی برای چه پوستی مناسب است.

ها را به مخاطب  اگر کفش می فروشید ، باید بدانید چه کفش هایی با چه لباس هایی بیشتر ست می شوند.و آن
 توضیح دهید. همچنین باید توانایی معرفی انواع کفش و مقایسه ی دقیق آنها را داشته باشید. 

اگر شما شمع می فروشید باید بدانید که هر نوع شمع می تواند چه کاربردی برای مخاطب داشته باشد. آیا این شمع  
 بعنوان تزئینی استفاده شود. مناسب تولد است یا 

 

 

 

 باید خودتان را بفروشید ، قبل از فروش محصول .2

انجام    انیمشتر  یتواند برا  یبر آنچه شرکت شما م  گریاست که د   ن یا   محصول  ینکته مهم در فروش خود به جا
 . دیتمرکز کن دیآنها انجام ده  یبرا دیتوان یو در عوض بر آنچه م دیدهد تمرکز نکن

ارزش آن محصول را اعالم   ه خوبی،اشتباه نکنید: شما یک محصول هستید ؛ و مانند هر محصول دیگری ، شما باید ب
 کنید. تا زمانی که این اتفاق نیفتد ، فروش محصوالت یا خدمات واقعی خود برای شما دشوار است. 

به دنبال   خیلی از مردمرا از شما بخواهند و انتظار داشته باشند.  یمختلف یزهایمختلف چ  انی تا مشتر دیآماده باش
ممکن است   گران یکند. د یی محصوالت و خدمات شما راهنما برای خرید متخصص آگاه هستند تا بتواند آنها را   کی

خواهند با   یفقط م انی، مشتر اوقاترا بخواهند که شبانه روز در دسترس باشد تا مشکالت را حل کند. اغلب  یکس
 دهد.  یکار کنند که به آنها احساس مهم بودن م یشخص

 

،   و تفاوت با دیگران یارائه دهنده عال کیشدن به  لیتبد ی. برادیخود باش انیمشتر ی ازهایسته ها و نخوا یرایپذ
 شوند.  یمنحصر به فرد شما بهره مند م  یاز مجموعه مهارت ها ادی که به احتمال ز دیتمرکز کن  یانیبر مشتر
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پس    ای را می خرند که شما آن را رشد داده اید.آنها ایده  قبل از اینکه کسی بخواهد از شما یا شرکت شما خرید کند ، 
 نتیجه اینکه مردم اول شما را می خرند بعد محصولتان را. 

 

می توانید از بقیه    چطور  آنالین شاپ های اینستاگرام و مغازه های فیزیکی ،  ،   فروشگاه های اینترنتیاز    ییایدر در 
 متمایز شوید؟ 

 شوید.  د به محصول خودتان عالقه منساده است: 

برند خود ،    یاصل امیاست که هنگام انتقال پ نی شما ا تی . مسئولدیستی، نگران پول ن دیفروش یخودتان را م یوقت
 .دیرا آموزش ده  گرانید تیذهن

 

تو وقتی به محصولت عالقه داشتی باشی انقدر خوب پرزنتش می کنی که ذهن افراد رو 
 .. کامال نسبت به محصولت عوض کنی 

 

را    یکه شما چه محصول  ستیاست. مهم ن  یاتیشما ح  تیموفق   یبرا  دیچگونه ابتدا خود را بفروش  نکهیا  یر یادگ ی
به مشتریان احتمالی خود  خود را    برند  یاصل  یتا ارزش ها  دی، تمام تالش خود را بکن  دیده  یفروش ارائه م  یبرا

 ارائه دهید. 

 

 

 افراد ایجاد کنید با ویژگی ها و مزایای محصول خود ، عالقه و تمایل در .3

 ها.  یژگ ی، نه و ا یمزا فروش

  ی که دارند ، به فروش م  یخوب اریبس یها یژگ ی و لیکنند محصوالت و خدمات به دل یمردم و شرکت ها فکر م  اکثر
 . ستین نطوریرسند. ا
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که دارند ، به فروش    ییایمزا   لیکه انواع محصوالت به دل  افتیانجام داد و در   یقاتیتحق   دانشکده تجارت هاروارد
 . ست یمشخص ن  شهیهم یشود ، از نظر مشتر  یکه باعث فروش م ییای رسند. مزا یم

اقدام به فروش    از جمله اینستاگرام   ی اجتماع  ، فروش مستقیم و یا فروش از طریق شبکه های  لی میا  ق یخواه از طر
 .دیمحصول خود را برجسته کن  یای، مزا  دیکن یم

نه اینکه  مزایای محصول شما به مشتریان اطمینان می دهد که شما به آنها اهمیت می دهید ، شروع با قوی ترین  
 برای پولی که به سختی به دست آورده اند نقشه کشیده اید. 

  ی آنها م  یاست که عملکرد شناخت  یز یهمان چ  قاً یدق  نی است. ا  انیشفاف بودن با مشتر   ی به معنا  ایبا مزا   فروش
 خواهد. 

یز به یک چیز خالصه می شود: اینکه به مشتریان خود نشان دهید چگونه پیشنهاد / محصول  فروش موفقیت آم
 شما نیاز آنها را برآورده می کند.

 شود. یآن منجر به فروش م یها یژگ ی و فیاز توص شتریمحصول ب  کی یای مزا  نشان دادن

خود هستند ، آنچه عملکرد مغز آنها در واقع بدنبال آن   یازها ین نی تأم یبرا یراه حل یکه افراد در جستجو  یهنگام
نمی خرند ،بلکه آنها نسخه های بهتری از خودشان    مردم کاال  .ردیگ   یاست که مورد توجه آنها قرار م  ویژگی ایاست  

 را می خرند. 

  یک پلیرهایشان    mp3را معرفی کرد.آن زمان تمام رقبا در مورد این صحبت می کردند که    ipodزمانی بود که اپل  
طور دیگری محصول خود را معرفی   می دهد.اما اپل متفاوت اندیشید و به مشتریان خود  نگیگابایت فضا به کاربرا 

 کرد:
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 آهنگ در جیب شما!!! 1000

آهنگ در جیب   1000روی گوشی خود نگه دارند اپل سخن از   آهنگ را  20آن زمان که مردم به سختی می توانستند 
 کرد!!! این یعنی مزیت!! 

 نیاز دارند!!!   2می خرند؟ چون آنها به سوراخ های    2یک مثال جالب وجود دارد که می گوید مردم چرا مته های دریل  

 مزیت ها را؟ اما سوال اساسی اینجاست که برای دریافت بهترین نتیجه ویژگی محصول را بگویم یا  

 جواب: 

 .دیرا برجسته کن  هایژگ ی٪ از و30محصول خود و   یای٪ از مزا70 ،   جهینت نی بهتر  افتیدر  یبرا

 

 

 . میکن یبررس یابی خدمات و محصوالت مشاوره بازار   یایرا در دن  یمثال  دییایب

 

 

 

 مثال هایی از ویژگی محصول: 

 دارد  یساز  یشخص تیمحصول قابل  نیا

 م یساعته باز هست 2۴

 است یمحصول همراه با باتر   نیا

 شود  یانجام م کیکل کیتان فقط با  یحسابها تی ریمد
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محصول به    یژگ یو  ان یاست که ب  ن یا   تیاز محصول را گفته اما واقع  یژگ یو  ک ی  میکه گفت  ییمثال ها  ن ی کدام از ا  هر
ترغ  یمشتر   ییتنها ا  ی نم  دیبه خر  بیرا  در  مشتر   نی کند.  ابهام  فا   نی ا  ی مواقع  که  برا  دهیاست  من    یمحصول 

  ی خواسته مشتر   یدست رو  قایتا دق  ذاردگ   یم  دانیمنفعت محصول پا به م  ای محصول    تی که مز  نجاستیا  ست؟یچ
 بگذارد. 

 

 مثال هایی از مزیت 

که محصول    یا  جهیو نت  یمشتر   یواقع  دگاهید  مینیبب  میمحصول زد   یژگ یکه در بخش و  ییبه مثال ها  م یبرگرد  د ییایب
 :ستیمحصول( چ  تیگذارد )مز یاش م یروند زندگ  یرو

 

خواهد    یکه دلم م  یرا طور   میتونم برنامه ها  یمحصول م  نیبا استفاده از ا  این محصول قابلیت شخصی سازی دارد:
 .خواهم پرداخت نکنم  یکه نم  ییها  سی بابت سرو یاضاف یها نهیکنم و هز یطراح

  د ی مغازه برم و خر   نی تونم به ا  یکنه م  یم  یهمسرم بارداره و نصف شب هوس بستن  یوقت  هستیم:ساعته باز   24
 .کنم

  ع ینداره و سر یباتر  ه یبه ته  یاز ین دم یبچه ام خر  ی برا یاسباب باز  ن یماش ی وقت این محصول همراه با باتری است:
 .کنه  یتونه باهاش باز  یم

و بدون دردسر    عیکسب و کارم را سر  یتونم حسابها  یم  انجام می شود:مدیریت حساب های تان فقط با یک کلیک  
 حساب کتاب وقتم را با خانواده ام بگذرونم.   یچک کنم و به جا

 

هستند که    یندیخوشا   طیها در واقع شرا   تی. مز دیمحصول را بهتر درک کرده باش  تیمز   یمثال ها معن  نی با ا  دیشا
  ی نیب  شیرا پ  طی شرا  نیشماست که ا  فهیوظ  نیو ا  ردیخواهد با استفاده از محصول در آن قرار بگ   یدلش م  یمشتر 

  .دیکن یادآور ی و به او  دیکن

 

 



Instagram: @behzad.darbeheshty 

 . نتایج را بفروشید 4

آیا شما نتایج محصوالت خود را می فروشید؟اگر این کار را انجام نمی دهید، به احتمال زیاد برای به دست آوردن  
 واجد شرایط و افزایش تبدیل و درآمد تالش می کنید. مشتریان راغب 

 

است   یفروشند؟ فرد درونگرا شخص یم تیکه افراد درونگرا چگونه محصوالت را با موفق  دیتا به حال فکر کرده ا ایآ
شود. افراد درونگرا    یم  تی مغز انسان به سمت داخل هدا  یو عملکردها  یاجتماع  حاتیها ، اعمال ، ترج  زهیکه انگ 

 برند.  یلذت نم ذاکره م  ای مرتبط با متقاعد کردن  یانسان یوالً از رفتارهامعم 

به عنوان فروشندگان    تیاز آنها در نها   یار یحال بس  نی، با ا   ستیمورد نظر آنها ن  کار  فروش  .هستند  کم حرفآنها  
 مثال یکی از آنها برایان تریسی ست. شوند. یقدرت صنعت شناخته م گران یبرتر و باز

 

 آیا تو هم درون گرا هستی؟؟؟ 

 

و اینکه مردم چرا خرید می کنند توانست  مصرف کننده    یفرد درونگرا بود ، اما با مطالعه روانشناس   کی   یسیتر  انی برا
 تبدیل به بزرگترین و موفق ترین فروشنده شود. 

یکی از اسرار فروش که استادان درون گرا می دانند این است که به جای خود محصول ، فروش نتایج یک محصول  
 . عمل می کندبسیار بهتر  

از    ینقطه ا  -  ندهیآ  یآل برا  دهیا  تیموقع  کیواضح از هدف خود در    ری تصو  کی  میتوان به ترس  یرا م  جهینت  فروش
 . در نظر گرفت با موفقیت حل کرده اندمشتریان چالش های خود را  زمان که  

  ی که چگونه م  دیده  یو به مردم نشان م  دیکن  یم  میمحصول خود را ترس  جینتا   ریکه تصو  یراستا ، هنگام  نیدر هم
 .د یده یو به آنها الهام م دیکن ی عالقه م جادی از آن استفاده کنند ، در آنها ا یتوانند به راحت

 

 )یا محصول یا برنامه شما( نیستند. آنها به دنبال نتیجه هستند.افراد به دنبال خدمات شما 
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دانند که چگونه از    یتناسب اندام م  انیمرب  نیز می تواند در فروش نتایج به شما کمک کند.  قبل و بعد  جینتا  شینما
استفاده    یبه عملکرد و بهبود عملکرد شناخت  دنیبهبود عزت نفس ، الهام بخش  ی"قبل" و "بعد" برا  یها  لمیو ف  ری تصاو
 کنند.

ی که تمرینات ورزشی بر یک شخص چاق داشته  ز یشگفت انگ   جینتا  دنیبا د  ای، آ   دیاگر به دنبال کاهش وزن هست
هیجان زده نمی شوید؟ قطعا می شوید. چون شما نتیجه را دیده اید. فردی با تمرینات ورزشی آقا یا خانم فالنی  

 کیلوگرم کاهش دهد. پس تو هم راغب می شوید که آن تمرینات را انجام دهی.  10یک ماه وزن خود را توانسته در 

بوده    شیبرنامه آموزش آرا   کیکند. اگر به دنبال    یآموزش ها صدق م  ای  یشیمورد در مورد محصوالت آرا  نیهم
قطعا شما هم می خواهید سری به آن آرایشگاه بزنید یا در آن  ،    دیقبل و بعد از آن مواجه شده ا  ری و با تصاو  دیا

 دوره آموزشی میکاپ شرکت کنید.

 

 

  ی شما اجازه م   انیکه به مشتر   دیاستفاده کن  یر یاز تصاو  د یخود محصول ، با  یمحصول ، به جا  کی  ج یدر فروش نتا
. آن را  چگونه خواهد بود   یی نها  جهیکه نت  دینکن  فیرسند. فقط توص  یدلخواه م  جهیخودشان به چه نت   نندیدهد بب

 با تصاویر نمایش دهید. 
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 .از اعتماد و تخصص برای ایجاد اعتبار استفاده کنید 5

 

 هم خواهید رسید. به فروش   ادیبه احتمال ز دیکن جادیکه اعتبار خود را ا یهنگام

 . یبه مشتر   کی ، از جمله با ارائه خدمات درجه  دیکن جاد یاعتبار ا دیتوان  یم  قیچند طر از

  ن ی حل کنند. آنها همچن  عی کنند که به آنها کمک کند مشکالت را سر  دا یپ  یدسترس  فردیخواهند به    یم  انیمشتر
 کنند تا خودشان مسئله را حل کنند.  دایپ یارتباط برقرار کنند و به اطالعات دسترس یخواهند با افراد واقع یم

 

 این فرمول رو یادت نره: 

 اعتماد + تخصص = اعتبار. 

 

توانند در مورد محصوالت خود افتخار    یبرتر م یها  برند.  دیدر تجارت موفق شو  دیتوان  ی، نم  دیاگر فاقد اعتبار باش
 دهند.  یرا ارائه م یاجتماع تیبا گذشت سالها شناخته شده و معتبر هستند و امن رایکنند ، ز

 تسلط بر بازار دشوار است.   دیشرکت جد ای ، سازمان  ابیبازار  کی  یاست که برا لی دل نیهم به

مشتریان ازین می ترسند که پول خود را به شما بدهند و شما پول را بردارید و بروید و نتیجه ای که آنها می خواستند  
 مشتریان شما را ازین موضوعات پاک کند.عایدشان نشود.اما اعتبار است که می تواند ذهن  

 

  ی که تجربه منف   ی ان ی ٪ از مشتر 66 گذارند.    ی را به اشتراک م   ی منف   ی خوب ، تجربه ها   ات ی تجرب  بیشتر به جای افراد  
 از آن شرکت منصرف کنند.   د ی را از خر   گران ی خواهند د   ی را تجربه کرده اند ، م   ی )بد( مشتر 

 ، تجارت با شرکت ها را کامالً متوقف کردند.    ی بد مشتر   ات ی تجرب   ل ی از افراد به دل   66٪ 

 " ست؟یانجام دهم چ انمیمشتر یتوانم برا یکه امروز م یکار  نی: "بهتر بپرس  تو از خود شو داریروز از خواب ب هر
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مشخص    یمدت زمان  یرا برا  یمیو ارزش عظ  دیخودتان را اثبات کن  نکهیمردم به شما اعتماد نخواهند کرد ، مگر ا
 . دیده  لیتحو

 د؟یکن یم جادی ، چگونه اعتبار را ا دیهست  نیصاحب مشاغل آنال یوقت

 به شما کمک کند. افزایش اعتبار شما پیش مخاطبین  تحقیقات نشان داده موارد زیر می توانند در 

 

 اطالعات درستی در اختیار مخاطبت قرار بده  .1
 کسب و کارت وجود داره. ، یا یک سازمان پشت   واقعی  نشون بده واقعا یک شخص .2
 تخصص و مهارت هایی که داری رو تو پیج اینستاگرام یا وب سایتت جلوی چشم مخاطب قرار بده.  .3
 نشون بده تو یک فرد قابل اعتمادی.  .۴
 راه های ارتباط با خودت رو برای مخاطب راحت کن.  .5
 که قابل اعتماد به نظر برسی. وب سایت یا صفحات اجتماعیت رو انقدر حرفه ای طراحی کن .6
 همیشه محتوای پیج یا وب سایتت رو بروز نگه دار.که اگر کسی محتوات رو دید بدونه همیشه فعالی.  .7

 

  ی بر رفتار انسان استفاده م  ریتأث  یکنند. آنها از احساسات برا  جادی دانند که چگونه اعتبار را ا  یم  یاکثر مشاغل محل
اعالنات    یتابلوها  ر کنند و د  یم  ی مال  تیکودکان را حما   یورزش  ی ها  م یتو یا  ،    مدارس مثال کمک های مالی به  کنند.  

 کنند.  یجامعه شرکت م یدادهایرو

 

سعی کنید منفعتی ارائه دهید تا دیگران به شما اعتماد  .دی آ  یبدست م  گریمنافع افراد د  ایجادوجه با    نیاعتبار به بهتر 
 کنند.

 بهبود اعتبار شما وجود دارد:  ی چند روش ساده برا نجایدر ا

 

شهرت شرکت    یمحصوالت و خدمات برا  تیفیبه همان اندازه ک  تیاعتماد و شفاف  به درستی به سواالت پاسخ دهید:
 زند.  ی، به اعتبار شما لطمه م دیبده ی مهم است. اگر پاسخ نادرست
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 بعد جواب آنها را بدهید. و  دیکن قیتحق  ی. کمد ییبگو به آنها ، ی ندارید کنند ، اگر جواب یموال  مردم از شما س  یوقت

 به شما اعتماد خواهند کرد.  ی شتر ی، افراد ب  دیده حیبه سواالت پاسخ صح شتریهرچه ب

 

کند تا    یکه به افراد کمک م  دیرا منتشر کن  ی دیمطالب جد  شهیهم  به طور مرتب محتوای ارزشمندی تولید کنید: 
 . ابدی یم  شی راحت تر به اهداف خود برسند. سطح اعتبار شما افزا

متناسب با مخاطبان و همگام با هدف خود تمرکز    یسفارش  ی محتوا  جاد ی. درعوض ، بر ادینکن  جادی ا  یعموم  یمحتوا
 .دیکن

 

مشکالت مربوطه را    دیده  شنهاد یپ  دیتوان  ی، م  دیدار  یاگر مهارت منحصر به فرد   پیشنهاد حل مشکالت مربوطه:
 . دیمخاطبان خود حل کن  یبرا

موبایل و أپلیکیشن هستید به مخاطبین خود آموزش دهید که  به عنوان مثال اگر شما یک متخصص در زمینه  
 چگونه می توانند مصرف اینترنت خود را بهینه کنند. 

 

 . م یو به آنها احترام بگذار میآنها را بشناس ی، ارزش ذات میمنصفانه رفتار کن  گرانیبا د   دیهمه ما با ایجاد روابط:

 

آنها آزمون زمان    شتریشوند. ب  یم  د یشوند ناپد  یکه ظاهر م  یدر بازار امروز ، مارک ها و محصوالت به همان سرعت
 ها و جلب اعتماد آنها است.  یروابط با مشتر  جادی است که راه ارتقا اعتبار شما ا یهیبدرا نخواهند داشت. 

جلب توجه به   یروش برا  نی. بهتر دیکن  جادی اعتبار ا  یمشتر   تیموفق   یداستان ها  شی با نما  دیتوان  یم  ن یهمچن
 کند.  یمحصول شما واقعًا کار م  دیاست که نشان ده  نی آنها ا یشناخت یعملکردها

 

اصال اضافه وزن  اگر برنامه ورزشی و تناسب اندام به مخاطب می دهید خودتان باید یک فرد ورزشگار باشید که  
 وگرنه مردم چگونه به شما اعتماد کنند؟ ندارد.

 کار جالبی که یکی از افراد در حوزه تناسب اندام انجام داد این بود: 
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ماه را صرف ورزش و تناسب اندام کرد. هر روز از کارهایی که انجام می داد ویدئو تهیه می کرد و با مخاطبین    6او  
 کیلو وزن کم کند.  30ماه توانست   6د از خود به اشتراک می گذاشت.او بع

بعد ازین جریان او تبدیل به یک منبع معتبر در زمینه تناسب اندام شد. مردم با خود می گفتند اگر برای او این روش  
 ها جواب می دهد پس برای من هم جواب می دهد. 

 

 

 

 با مشتری است "  برد -برد . فروش یک رابطه "6

دوست دارند. مطمئن باشید هر کاری برای مخاطبین خود انجام دهید، خیر آن به شما برمی  مردم کار باارزش را  
 رابطه با مشتری هم یک رابطه برد برد است. گردد.

 به شکل ارزش باشد.  دی، ارائه با دیفروش یم نی آفال ای ن ی را بصورت آنال ییکاال  یوقت

 



Instagram: @behzad.darbeheshty 

 .دیاهدا کن گانیدو فصل اول کتاب خود را به صورت را دیتوان  ی، م کتاب می فروشیداگر 

 بالقوه است.  انیرابطه فروش با مشتر  جادی تنها راه ا  نی ا رایدهم ز  یاست که من روزانه انجام م یکار  دنیبخش

آدرس  با  اینستاگرام  پیج  در  و  کنم  می  تولید  رایگان  محتوای  روز  هر  من 
 https://instagram.com/behzad.darbeheshty    سایت وب  آدرس    خودمو   http://darbeheshty.irبا 

 ارائه می کنم. 

  مشتریان احتمالی   ری آنها بتوانند محصول شما را به سا  نکه یفروشندگان شما هستند. قبل از ا  ن یشما بهتر  انیمشتر
 رابطه برد برد خودتان را با آنها تقویت کنید. دیکنند ، شما با  هی توص

 

 بهترین فروشندگان بهترین بخشنده ها هستند. 

از مخاطبان خود    یز یشما چ  را ی، ز   ستیرابطه "دادن و گرفتن" ن  ک ی  نی کنند ، ا  یمردم فکر م  شتریآنچه ب  برخالف 
 .دیریگ  ینم

که تا آنجا    دیباش  یی( ، به دنبال روش هاالبته که صد در صد باید اینگونه باشد )  دیخود را دوست دار  انیاگر مشتر 
 کنند.  یم نهیآن هز یباشد که آنها برا یاز مبلغ شیمبلغ ب نی ا دیو اجازه ده دیکه ممکن است به آنها ارزش بده

حتی اگر آنها ممکن است محصول شما را خریداری کنند ، این بدان معنی نیست که شما از آنها استفاده می کنید.  
 تر از بهای پرداختی برای آن باشد. انتظار می رود ارزش محصول / خدمات شما باال

 

در مورد   ی. به گفته دان و نورتون ، مطالعه ادیبده گانی به صورت را  یشتر ی، ارزش ب شتر یفروش محصوالت ب یبرا
ممکن    ن یاست. ا   سرمایه گذاری در دیگران روش استفاده از پول ،    نی کننده تر  ی دهد که راض  ی نشان م  یخوشبخت

کنند   یم تیدر حال توسعه فعال یکشورها درکه  یا هیری از مردم به موسسات خ یار یدهد که چرا بس  حیاست توض
 کنند.  یم یکمک مال

 

  ی خود را برا  یی٪ از دارا99 و وارن بافت. بافت   تسیگ   لی : بدیر یبگ   ادی  کایبرجسته آمر اردریلیاز دو م  دیتوان  یم  شما
 خوشحال تر باشم."  میتصم  نیتوانم از ا یاهدا کرد و گفت: "من نم رخواهانهیکمک به اهداف خ

 

https://instagram.com/behzad.darbeheshty
http://darbeheshty.ir/
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  ونر یلیشدن به م  اردریلیخود را از م  لیآنها با کمال م  نجایحال ، در ا   نی دهند. با ا  یم  ایبه دن  یادیز  زیچ  اردریلیهر دو م
 کند.  یو تجارت شما م یرا وارد زندگ  یشتر یب یزهایچ  یمنتقل کردند. بخشش قلب

را    یاستراتژ   نی رقم درآمد کسب کردند ا  12تا    6محصوالت خود    نی آنال  یموفق که با راه انداز   ینترنتیا  ابانیبازار
 دنبال کردند. 

 

 ، قبل از فروش ، کار خود را شروع کردند.    یابتدا با دادن ارزش فوق العاده ا آنها

 

چشم انداز خود    ی را برا  یتر   یمانع شما شود که تجربه غن  دی، نبا   دی فروش ندار  یبرا  یدر حال حاضر محصول  اگر
 .دیکن جادیباال ا تیفیبا ک ی. به طور مداوم محتوادیتجربه کن

 دیاهدا کنندگان مف  یو شاد  یسالمت  ی، بلکه برا  رندگانی گ   یکنند که بخشش نه تنها برا  یاثبات م  دیمطالعات جد
 کند.  یرا فراهم م  یو ارتباط اجتماع ی، رفتار مثبت انسان یاست. بخشش موجبات همکار 

 .دی دار ازیفروش ن شی افزا یاست که شما برا یز یهمان چ نیا

 

 

 

 فقط فروختن رو متوقف کن . برای بستن فروش بیشتر ، 7

 اینو در یک جمله توضیح بدم. معلم کسب و کارت شو. 

فشار به مشتری ، محصول یا خدمات خود را به فروش برسانید. ممکن است مشتری از شما  هیچ وقت سعی نکن با  
 بخرد. اما همان یکبار هست و بس. 

بیشتر آموزش دهید. مطمئن باشید با آموزش کسب و کار خود و نمایش مزایای کسب و کار شما به مشتریان آنها  
 نها وارد کنید.برای کمک به دیگران شور و اشتیاق پیدا کنید.از شما خرید می کنند. بدون اینکه بخواهید فشاری بر آ
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با آموزش به مخاطبین خود کسب و کارتان را به یک تجارت میلیون دالری تبدیل کنید.هر چقدر آگاهی مشتریان  
 نسبت به برند شما بیشتر شود ، سرعت خرید آنها و در نتیجه سرعت فروش شما هم بیشتر می شود. 

 

 جمع بندی 

نکته ای رو میدونی که میتونه کسب و کارت    7. تو االن  عزیزم بهت تبریک میگم که تا اینجا همراه من بودیدوست  
رو متحول کنه. تو یک گام از رقبات جلوتری. چرا که برای کسب و کارت ارزش قائل هستی و در مسیر پیشرفت  

 خودت گام برداشتی. 

گام رو در    7ونستم فروش های خیلی باالیی رو رقم بزنم که این  نکته رو یک جا یادداشت کن. من از زمانی ت   7این  
 کسب و کارهایی که باهاشون در ارتباط بودم اجرا کردم. 

چند سال قبل در یک شرکت کار می کردم. به عنوان مدیر فروش. وقتی که وارد مجموعه شدم ، فروش مجموعه در  
ودم دو دوتا چهار تا کردم که این شرکت با این همه پتانسیل  میلیون تومن بود. یک روز نشستم و با خ  700 ماه حدودا  

 میلیون تومن فروش داشته باشه.  700 چرا باید ماهی 

میلیارد و   1ماه فروش اون شرکت به ماهی    ۴دوباره رجوع کردم به این هفت گام موثر در فروش ، و بعد از گذشت  
 هشتصد میلیون ناموت افرایش پیدا کرد.   ماه به ماهی یک میلیاردو 6سیصد میلیون ناموت و بعد از  

اگر هر کسب و کاری داری ، چه  گام ، اون شرکت به درآمد سه برابری رسید. دوست من    7فقط با اجرای درست این  
مرحله و اجرای درستش میتونه کسب    7، این    در اینستاگرام ، چه وب سایت ، و یا یک مغازه فیزیکی کنار خیابون

 ه. و کارت رو متحول کن

به پیج   بود واست یه سر  این کتاب مفید  اگر  اما  به دستت رسیده.  الکترونیک  این کتاب  از چه طریقی  نمیدونم 
اینستاگرام من بزن. اونجا کلی مطلب رایگان آماده کردم که هرروز کسب و کارهای زیادی به واسطه ی اجرای اون  

 روش ها و آموزش ها دارن کسب و کارشون رو رونق میدن.
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 ارادتمند شما بهزاد دربهشتی. 
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