
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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دیده باشیم که همیشه مشتری  های کوچک و کم امکاناتی رای ما ممکن است که فروشگاههمه

های شوند و همینطور فروشگاهها تبدیل میها از مشتری بالقوه به مشتری دائم آندارند و اکثرا آدم

م و های کمجهز و مملو از کاال را هم دیده باشیم، که با داشتن کیفیت و خدمات سطح باال مشتری

، شود. مهارتباط موثر با مشتری باز میفروش پایینی دارند. گره این مشکل به دست مهارت ارت

شما  هایخواهید روی آن بگذارید، کلید بسیاری از بن بستروش، ترفند و یا هر اسم دیگری که می

 .در فروش است

همانطور که قبال هم گفتیم، فروش یک مهارت است و یا حتی شاید بتوان گفت یک استعداد، اما با 

توان این مهارت را پله پله و با آزمون و خطا یاد عه، میتمرین و کسب تجربه و همچنین مطال

 .گرفت

 

 های مورد نیاز برای فروشمهارت

 ایجاد اعتماد _۸

ای است؟ اعتماد، آنقدر در ایجاد ارتباط با گویند اعتماد، پایه و اساس هر رابطهاید که میشنیده

ها امروزه معموالً از خواهد کرد. آدمتوانم بگویم او را معتاد خرید از شما مشتری موثر است که می

کنند که نسبت به انصاف، صداقت و خوش رفتاری فروشنده مطمئن هستند و هایی خرید میمکان

 !دهند پولشان را به او بدهند، مگر این که به خرید از جای دیگر مجبور باشندترجیح می

نکه و بدهید که نتواند رد کند؛ نه ایبه عالیق مشتری واقف باشید و بر این اساس، پیشنهادهایی به ا

او را مجبور به خرید یا معذب کنید، بلکه باید بتوانید ذهن او را بخوانید و بر اساس عالیقش به او 

بال مزه تر است، یکی به دنپیشنهاد بدهید؛ مثالً یک مشتری همیشه به دنبال جنس با قیمت پایین

اند اوتها متفد و یکی مارک برایش مهم است. آدماندیشبهتر است، یکی دیگر فقط به کیفیت می

اعتماد  توانیدتر؛ شما با دادن پیشنهادهای متناسب با عالیق و نیازهایشان میشان متفاوتو عالیق

ها هم هستند که از این پیشنهادها خوششان ها را جلب کنید، البته تعداد معدودی از مشتریآن

 .ها زیاد دخالتی نکنید مگر اینکه از شما درخواست کننده آدمآید، سعی کنید در خرید اینگوننمی

طوری خودتان را نشان دهید که انگار بیشتر به فکر مشتری هستید تا خودتان! مثالً اگر یک مشتری 

خواهد انجام بدهد نیست؛ حتی به قیمت کند که اصالً مناسب کاری که میمحصولی را انتخاب می

 .او را درست راهنمایی کرده تا از نتیجه خریدش راضی باشدسود کمتر هم که شده باید 

 .شودبا اجرای این ترفند، حتی برای یکبار،اعتماد مشتری به شما جلب می
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 گوش دادن _۲

های او از گرانی گوش شنوا داشتن برای شنیدن نیازهای مشتری و در بعضی مواقع حتی درد و دل

اش، بین شما و او ایجاد حس صمیمیت و همدلی مشکالت شخصی و اتفاقاتی که برایش افتاده تا

شود جذب شما شده و برای معاشرت با آدم شنونده و خوش رفتاری مثل شما،به کند و باعث میمی

 .فروشگاه شما مراجعه کند

 
، «بله  »زند، حتی شده با تکان دادن سرتان و یا گفتن کلماتی مثل: وقتی مشتری با شما حرف می

اش ، به او نشان دهید که در حال گوش دادن به سخنان«فهمم می» یا « گویید درست می» 

 .دهدهستید؛ این کار بیشتر از آن چیزی که فکر کنید به مشتری حس خوبی می
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 توضیح در مورد محصول _۳

ورد ای در مفروشید، نیاز به توضیح زیاد یا فنیای مثل مواد غذایی را میوقتی شما محصول ساده

 …تری مثل موبایل، لپ تاپ، دستگاه چاپ و ی محصوالت پیچیدهآن ندارید، اما اگر شما فروشنده

ه از دی استفانحوه و مشتری اطالعات میزان مراقب فنی، اطالعات توضیح هنگام در باید هستید،

کلمات تخصصی باشید. وقتی شما بیش از حد از کلمات تخصصی استفاده میکنید، مشتری با شما 

کند و شاید از خرید چنین محصولی با این اطالعات پیچیده منصرف شود؛ از احساس غریبگی می

 ها مسئله را توضیح ندهید که مشتریطرف دیگر سعی کنید زیاد هم سطح پایین و مثل کالس اولی

ایتان ههای مشتری نسبت به حرفای طرف است. به واکنشفکر کند با آدم بی اطالع و کم تجربه

شود و چه کلمات و جمالتی را هایتان را متوجه میتوجه کنید تا متوجه شوید که کجای حرف

 .فهمدنمی
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 زیبا حرف زدن _۴

ر برید، مهارتی است که هکار میتسلط داشتن بر فن بیان و جذب دیگران از طریق کلماتی که به 

ها را به وجد اکثرا آدم« سر زبان داشتن » کسی از آن برخوردار نیست. فن بیان و به اصطالح 

 برد، مخصوصاً اگر با شوخ طبعی همراه شود.ها را باال میآورد و انرژی آنمی

های خودتان یا تان تعریف کنید و تجربهدر کلماتتان سعی کنید به طور مخفی از محصوالت 

هایتان از کلمات زیبا و امیدبخش و لحن دلنشین استفاده های دیگر را بازگو کنید. در حرفمشتری

تان امید هایکنید. سعی کنید در این شرایط اقتصادی بد، با کلمات و جمالت انرژی بخش به مشتری

 .دهید
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 ارتباط موثر با مشتری از نظر روانشناسی

 زبان بدن 1-

توان به راحتی دیگران را به خود جذب کرد زبان بدن، ابزار قدرتمندی است که با استفاده از آن می

ها را شناخت و رفتارها و خلقیات شان را پیش بینی کرد. آشنایی با زبان بدن، به شما کمک و آن

 .، شرم و ترس را به راحتی تشخیص دهیدنفس به اعتماد حقیقت، مثل احساساتی  کند تامی

  سعی کنید از نگاه کردن به چشمان مشتری اجتناب نکرده و به اصطالح نگاهتان را ندزدید، چون این

کنید. لبخند زدن، کند که شما دارید چیزی را از او پنهان میکار در او این احساس را ایجاد می

شود که او با شما ارتباط کند و باعث میو اعتماد به نفس را در مشتری ایجاد می احساس دوستی

 .تر با شما در میان بگذاردهایش را راحتتری برقرار کند و خواستهراحت

 ها نشانه دستپاچگی و یا عدم احساس امنیت در فرد است، اگر فروشنده هستید و این جویدن ناخن

 .شودنید چون موجب ایجاد حس ناخوشایندی در مشتری میعادت را دارید، آن را ترک ک

 بی حرکت و مثل مجسمه نباشید و سعی کنید خودتان را با نشاط و در حال انجام کاری نشان دهید. 

 ها برای مشتری به اصطالح خودتان را نگیرید و از باال به او نگاه نکنید، در عوض سعی کنید با آن

 .ا آن ها برقرار کنیددوست شوید و ارتباط گرمی را ب

 کنید یا تلویزیون دارید، اصال صدای آن را زیاد بلند نکنید؛ این اگر در فروشگاهتان موسیقی پخش می

 .ودششود مشتری نتواند روی خریدش تمرکز درستی داشته باشد و عصبانی میکار باعث می
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 هم دردی 2-

های خود را با شما در میان مشکالت و درد و دلاگر مشتری با شما احساس صمیمیت کرده و 

گذارد، بی تفاوت از کنار آن عبور نکنید و با او ابراز همدردی کرده و به شکلی به او بفهمانید که می

های او را گوش کرده و سپس راه حلی برای آن پیدا ها و درد و دلی حرفکنید. همهدرکش می

باشد. این کار برای شما یک جایگاه مثبت در ذهن او ایجاد  کنید که به کسب و کار شما هم مربوط

شود اگر جایی کسی به خدمات شما نیاز داشت، حتما شما را معرفی کند، چون به کرده و باعث می

 .ایداین روش شما در ذهن او حک شده

 

 زیبایی ظاهری 3-

امل زیادی در کنار هم باعث شود. اگرچه عوانسان ذاتاً زیبایی را دوست دارد و به سمت آن جذب می

ی اول شما باید ظاهری قابل قبول و زیبا برای فروشگاه، شرکت شوند، اما در وهلهجذب مشتری می

و یا محل کارتان در نظر بگیرید تا وقتی چشم مشتری به آن افتاد، ناخودآگاه دلش بخواهد وارد 

 .ی شما بشود و حتی شده برای بازدید در آن قدم بزندمغازه

ی های متفاوتای به مهارتکار آسانی نیست؛ هر صنفی و هر رشته« قلق مشتری » به دست آوردن 

نیاز دارد. نیاز مشتری را در هر خریدش باید به طور کامل شناخت و در نظر گرفت. این که شما فکر 

گویم ید بآورد، باکنید صرفاً داشتن یک مکان و تعدادی محصول برای شما موفقیت را به ارمغان می

کامال در اشتباهید. فروشنده بودن و توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتری، به شکلی که او را تبدیل 

ها سانهای انبه مشتری دائمی بکند، کار هرکسی نیست. شما باید دقت کنید و خلق و خو واکنش

ه را را به کار ببرید. این جملها رفتار و جمالت درست و تاثیرگذار را پیش بینی کرده، تا در مقابل آن

وه ارتباط تان نح» توانند از شما تقلید کنند حتما به یاد داشته باشید که یکی از مواردی که رقبا نمی

 .با مشتری است« 
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