ﺳﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺎﺳﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﻪ ﮔﻞ زاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﭼﻄﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ٬ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﻮازﻧﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ
واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺣﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ٬ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
ﺷﻮد.
ﻣﺴﻮول ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ،
ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوش آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
 – ۱ارﺗﻘﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی؟
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﯾﻢ.

ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﺮوش ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ،ﻟﺬت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﯿﺎز او را ﮐﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻮرد
ﺷﻤﺎ ٬ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻼﮔﺶ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺲ وﻓﺎداری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﺣﻞ :ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ارﺗﻘﺎ ﻓﺮوش ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
 – ۲آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ دروغ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯽ ﭘﺮوا دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﮑﺮدن
ﺑﻌﻀﯽ ﻧﮑﺎت ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری آن اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﻠﺐ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ.
راه ﺣﻞ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﻮارد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ
اﻫﻤﯿﺖ.
 – ۳آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﯾﺮدﺳﺘﺸﺎن اﺳﺘﺮس ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ
آﻣﺎده اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ «.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ

اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﺖ!

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ “ﻧﻪ” اﺑﺎ دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ

ﮐﺮات رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از
ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ.

راه ﺣﻞ :ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﮐﺎر را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
و راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ٬ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮی از دﺳﺖ داده ٬ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ در
واﻗﻊ او را ﺑﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﻧﺴﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ
و آن را در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

