
  اول  فصل

 هاروِی مَک کِی در زمینۀ فروشکالس فوق العادۀ 

 

کنند کاالی ه مردم فکر میقضیه این نیست که کاالی شما چه مقدار ارزش دارد. قضیه این است ک

 شما چه مقدار ارزش دارد. 

شما  ،. بنابراین وابسته استبه ارزش واقعی آن بستگی ندارد بلکه به میزان تقاضای آن کاال ،کاالارزش یک 

 کنندۀ ارزش کاالی خودتان هستید.خودتان تعیین 

دوباره این کار را انجام   ، ی ااما یک حرفه ، تواند یک مرتبه سفارش بگیرداگر حقیقت را بخواهید هر کس می 

 دهد.  می

بلکه به معنای   .باشد صرفا به معنای فروختن و یا متقاعد کردن کسی برای خرید کاالی شما نمی ،هنر فروش 

 .  کند کاالی شما  به خرید  فراهم کردن شرایطی است که مشتری خود را متقاعد 

 

کنند تا  هر طرحی، هرچقدر هم جذاب، ایراداتی دارد. فروشندگان خوب محیطی را فراهم می

 ها بفروشند. مشتریان به جای آن

فروش کاالیی با ارزش   شما باید فضایی را به وجود آورید که مشتری کاالی شما را ارزنده ببیند. این تنها راه  

 .  ذاتی محدود و محبوبیت فراوان است



هایی هستند که هر  ها ارزش منحصر به فردی و کیفیت یک کاال باشد؟ اینتر از تواند مهمچه ارزشی می 

به    ،های باالگیری از ویژگیها این است که با بهرهچالش فروشنده  ،آن را رعایت کند. بنابراین  ای باید فروشنده

 کاالی خود ارزش و اعتبار ببخشند.

درست به اندازۀ دانستن همه چیز دربارۀ خود کاالیتان    ، تاندانستن تنها یک چیز درمورد مشتریان 

 باشدمفید می 

مشتریان خود آشنایی داشته باشید. به خوبی خواهید دانست که چه  مندی هنگامی که با شخصیت و عالقه 

 برسید.   ی داشتهها ارتباط برقرار کنید تا فروش موفقزمان و چگونه با آن

ها برای شما کاری انجام دهند یا باید  خواهید یکی از آنسیاستمداران را در نظر بگیرید. اگر می ، برای نمونه

یا باید هرکاری را   .موقعیت مطلوب شما محبوب واقع شود ، حمایت از آنبا ای ایجاد کنید که فضای عمومی

 .هستند لطف شما   ناچار از جبران که   که الزم است انجام دهید تا سیاستمداران احساس کنند 

ها  شان بیش از یک کاال باشد. شاید آنشناختن مشتریان به معنای شناختن نیازهای آنان است. شاید احتیاج

 های دیگر. خیلی چیزهم شاید  .یا کمی احساس ارزشمندی و اهمیت در مورد خودشان .ند هاحترام بخوا

 


