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 ویزیتوری چیست؟

و یا موارد  التگیرد و بیشتر به منظور معرفی محصو ( قرار میmarketingای است که در دایره مشاغل وابسته به بازاریابی ) ویزیتوری حرفه

های ترویج فروش بخشویزیتوری یکی از زیر پذیرد. حرفه وابسته به آنها، توسط یک عامل انسانی با هدف جلب سفارش صورت می

(promotionتلقی می ) شود. شود و بیشتر در خصوص محصوالتی که نیاز به توزیع مویرگی دارند به کار گرفته می 

آیند و  دست میویزیتوری تجاربی به در حرفهتواند شروع خوبی برای گام نهادن به دنیای تجارت تلقی گردد.  ای است که می ویزیتوری، حرفه

انرژی، از که  استافرادی  مناسبحرفه ویزیتوری بیشتر جای دیگر قابل دسترسی نیستند.  وقت و هیچکنند که در هیچ هایی رشد می انگیزه

 کوشی باال برخوردار باشند.اسب و سختاعتماد، بیان منقدرت انتقال، قدرت ایجاد 

 کند: ویزیتوری دو هدف کلی را تعقیب می

 معرفی کاال -1

 جلب سفارش -2
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 ویزیتور کیست؟

داند چه چیزی را به چه کسانی  ویزیتور در واقع یک کاتالوگ انسانی است. او یک معرف هوشمند و صاحب توانایی است. او کسی است که می

 .را بفروشد خود سازمان محصوالتبگوید تا بتواند 

هدفمند و آراسته است. مصمم و شناس است. قابل اعتماد است. ثر دارد. رفتارمؤویزیتور نظم شخصی و فکری دارد. برنامه ریزی دارد. قدرت ارتباط 

 کوش است. اهل رقابت و رفاقت است و ...سخت
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 یف ویزیتور:وظا

 .های خواسته شده عمل کند منطبق با برنامه -1

 .کوش و با اراده باشدخوش برخورد، پرانرژی، سخت -2

 .های کلی سازمانش را بپذیردپذیر باشد و سیاست تیم -3

 را افزایش دهد.های فردی خود  ها و خالقیت توانمندیهمواره  -4

 .کننده خوبی باشد کننده و عمل در ارتباط با مدیران خود، سوال -5

 .اش درک کند های فردی و سازمانی جایگاه مشتری را در موفقیت -6

خود را  سازمانای، بررسی سود و زیان استفاده و عدم استفاده از محصوالت  ها، نقاط قوت و ضعف، دالیل مقایسه اطالعات کامل از ویژگی -7

 بداند.
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 های ویزیتور:دانسته

یک نیاز ضروری برای «  بیشتر دانستن »با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دنیای امروز، مهارت و پیشرفت، برآیند دانش، تخصص و تجربه است. 

 است.«  مرگ اطالعاتی »است بدانید که نوعی مرگ جدید تعریف شده است و آن  بهتراز این رو شود.  وب میهمه محس

 بندی نمود: وان به موارد زیر تقسیمت را میتای که به آن مشغول اساساس حرفههای یک ویزیتور بر دانسته

 اطالعات عمومی -1

 اطالعات مرتبط -2

 اطالعات شخصی -3

 مواظب باشید زیاد دانستن شما موجب ابتال به عادت پرحرفی نشود!
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 ی ویزیتور:بایدها

 .یک ویزیتور باید بداند که چرا ویزیتور شده است -1

 .یک ویزیتور باید بپذیرد که یک ویزیتور است -2

 .شجاع و جسور باشدیک ویزیتور باید  -3

 .پذیر باشد یک ویزیتور باید سازمان -4

 یک ویزیتور باید از قدرت اجرایی باالیی برخوردار باشد. -5

 .ریزی و آراسته باشد فردی منظم، اهل برنامه یک ویزیتور باید -6

 .پذیری آگاهانه برخوردار باشدقدرت تغییر و انعطاف یک ویزیتور باید از -7

 گردد. اش قلمداد میچیز او در کار و حرفهویزیتور باید بداند که مشتری همهیک  -8

 گرفتن مطلب و یا مورد جدیدی به پایان نرساند. یک ویزیتور باید هیچ روزی را بدون یاد -9

 .ای خود بپردازدهای بیانی، رفتاری، فکری و انگیزه توانایی های بدنی به تمرین و افزایش کنار ورزشهر روز در باید یک ویزیتور  -11
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 ویزیتور:نبایدهای 

 در انتخاب حرفه ویزیتوریاجبار  -1

 هدفیبی -2

 برنامگی بی -3

 عدم یادگیری مداوم -4

 ترس از ارتباط با مشتری -5

 خستگی، زودرنجی و ناامیدی -6

 مشتری و سازمانتوجهی به  بی -7

 دمدمی مزاجی در کار و سازمان -8

 « نه »آستانه تحمل کم در شنیدن پاسخ  -9

 اش سازمانش و مشتری ،پذیری در قبال خودش عدم مسئولیت -11
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 اطالعاتی که ویزیتور باید قبل از ویزیت بداند:

کنیم. به هر اندازه که میزان این  ریزی می دوجانبه میان خودمان را پایهما بر اساس شناختی که نسبت به مخاطب خود داریم، نوع رفتار و ارتباط 

گیرد، راه  ثرتر خواهد بود. ارتباطی که بدون شناخت طرف مقابل صورت میؤگراتر و مشناخت بیشتر باشد، نوع ارتباط ما نیز هدفمندتر، نتیجه

اتفاق غیرقابل کنترلی رخ دهد. از این رو، بهتر است موارد زیر را قبل از ویزیت رفتن در تونلی تاریک بدون چراغ قوه است و هر لحظه ممکن است 

 بدانید:

 مشتریان من کیستند؟ -1

 شود؟ ها توسط ما رفع میچه نیازهایی از آن -2

 چه خصوصیات برجسته و قابل توجهی دارند؟ -3

 ها چقدر است؟پذیری آنقدرت خرید و ریسک -4

 شوند؟ ارزش در خرید محصوالت ما محسوب می هاچه مواردی برای آن -5

 ا در ارتباط با محصوالت ما چه میزان است؟نش تخصصی آنهمعلومات و دا -6

 ها چه ذهنیتی دارند؟با محصوالت ما تا چه اندازه آشنا هستند و نسبت به آن -7
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 نکات مهم در حین ویزیت:

 ها که به حل مشکل بپردازید؛ زمان و مهمترین اصل زمان است، آن را صرف سایر فروشگاهاگر در ابتدا با فروشگاهی مشکل دارید سعی نکنید  -1

 .زند ی شما و سایر رقبا حرف اول را میید، زیرا ویزیتوری نوعی مسابقه قدرت در فروش است و زمان برادار بیائنموده و در آخر به فروشگاه مشکل

 ... و ، اشانتیونتخفیفاتخواهد که ملموس و قابل حس باشد؛ مثل  می، زیرا مشتری چیزی را کید نداشته باشیدأتبرند روی هیچگاه  -2

 د.نمای اعتبار تلقی میشما را بی سازمانرود و  کاستی می در ذهن مشتری به سازمانمشکالت سازمانی را به مشتری ارجاع ندهید، زیرا جایگاه  -3

و مواردی از این ، همسرم مریض است، ماهه که در این شرکت هستم 2 مثالً ؛بازگو نکنیدگاه اسرار زندگی و کاری خود را برای مشتری هیچ -4

امکان ضربات مهلکی  ولیکن گاهی اوقات ،کنند اگر این مباحث را بازگو نمایند ممکن است در فروش مؤثر باشد قبیل! بسیاری از افراد تصور می

 د.کن میباشد و در مواقعی مشتری از آن به عنوان اهرم فشار استفاده  برای فروش می

 .ید؛ به عنوان مثال پنیر شرکت کاله بهتر از پنیر ماستکناز رقبا در داخل فروشگاه تبلیغ ن -5

 .دهد کس به حرف ما گوش نمیند اما هیچگفتیم که هدیه بدهبار  صد عنوان مثالبهید، پرهیز نمائ جداً شرکت خودهای از بازگو نمودن ضعف -6

 باشد پرهیز نمائید. شما نمی سازمانجناسی که مرتبط به از دست زدن به ادر داخل فروشگاه  -7
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شود و  افزایش فروش میزا باعث  ن داده است پرهیز از عوامل کنشید. زیرا تحقیقات نشاعوامل حساسیت زا به جد پرهیز نمائسعی کنید از  -8

 همواره این را به عنوان نکته مثبت کار شما تلقی نماید. خریدارچه بسا 

نظر نفرمائید، زیرا امکان دارد دین و دیدگاه سیاسی و اجتماعی  جتماعی جامعه به هیچ عنوان ارائهخصوص مسایل مذهبی، سیاسی و ادر  -9

 اری و یا ایجاد مشکل نماید.مشتری با شما متفاوت باشد و در نتیجه قطع همک

شوند. در هنگام مواجهه با آن،  ندترین فروشندگان نیز با آن روبرو میناپذیر فرآیند فروش است و قدرتم جدایی وشنیدن از مشتری جز « نه » -11

گفتن  « نه »ای است که پیشنهاد کردید. دلیل  بلکه پاسخ منفی به معامله ،به شما نیست « نه »مشتری را شخصی تلقی نکنید و بدانید این  « نه »

اید و مشتری از منافع آن برای خودش  . ممکن است شما محصول خود را درست معرفی نکردهبپرسیدای و غیرمستقیم را به صورت حرفهمشتری 

 داند. آگاه نشده است و یا نقطه تمایز محصول شما نسبت به رقبا را نمی
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 قیمتی مشتری:پاسخ به اعتراضات 

ند. به صورت مشابه این سوال ا هقیمت اعالن کرد %71بر اساس تحقیقی از نیروهای فروش در صنایع مختلف، علت عدم موفقیت خود در فروش را 

د. ان بیان نمودهصول ترین عامل نخریدن محمشتریان قیمت باال را مهم %45کنند، تنها  ها خرید نمیا از ویزیتوراز مشتریان پرسیده شد که چرا آنه

 ند عبارتند از:ا هدالیل دیگری که مشتریان عنوان کرد

 اند. نیاز به داشتن محصوالت را درک نکرده -1

 اند. تر به خواسته خود دانستهمحصوالت رقبا را نزدیک -2

 اند. شرکت ویزیتور را دوست نداشته -3

 اند. در مورد ویزیتور احساس مطلوبی نداشته -4

دهنده نیاز به هیچ دانش  دهنده است نه فروشنده! تحویل ول خود را بفروشد، صرفاً یک تحویلرین قیمت محصبا ارزانت خواهد صرفاً که می فردی

 ور که شما به قلم کاغذ برای خطنطدهد. به یاد داشته باشید هما گیرد و محصول را تحویل می سفارش را می ای ندارد. صرفاً محصول و مذاکره

 ها دسترسی دارید، رقبای شما هم دارند. ها و پایین آوردن آن کشیدن روی قیمت

کنیم. در هنگام فروش یک  ها و مزایا را به مشتری ارائه میای از ارزشفروشیم، بلکه مجموعه یک محصول را نمی صرفاًما در هنگام فروش 

 به او نشان داد محصول نسبت به رقبای خود از مزایای بیشتری برخوردار است.های محصول خود آگاه کرد و محصول باید مشتری را از ارزش
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کاری انجام داد؟ در پاسخ باید چه«  محصول شما باالست »گوید قیمت  قیمت این است که وقتی مشتری به ما می یکی از ایرادات اساسی در مقوله

 به این سوال، باید پرسید:

 نسبت به چه چیزی باالست؟ -1

 آیا باالتر از بودجه و یا سطح انتظار شماست؟ -2

 آیا این قیمت باال بیشتر از قیمت رقیب برای همین محصول است؟ -3

های مشتری با اساس است. اگر از قبل تکالیف خود را انجام  شود چقدر گفتهزمانی که سواالت فوق را از مشتری پرسیدید برای شما آشکار می

 یمت رقبا داشته باشید پاسخ دادن به سواالت فوق برایتان آسان خواهد بود.داده باشید و آنالیزی از ق

گوید قیمت  خرد. زمانی که مشتری می قیمت آخرین دلیل برای خرید و اولین بهانه برای نخریدن است. کسی محصولی را صرفاً برای ارزانی نمی

 مان را بیان کنیم. به خوبی مزایای محصولایم  این محصول نسبت به محصول رقیب باالست، یعنی ما نتوانسته
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 مطالبات:

دلیل عدم به  اًکننده صرفات است. علت بروز این مشکل مأیوسمشکل مطالب ویزیتوریترین دغدغه هر  شک یکی از مهمترین و آزار دهندهبی

 باشد دانش پیشگیری از بروز مطالباتباید به آن آگاه و مسلط  ویزیتوریاست، چرا که یکی از مسائل مهمی که هر  ویزیتوریدر امر دانش کافی 

 گردد. ات مالی نیز میباشد؛ این مهم عالوه بر تبعات روحی موجب خسار یغیرقابل وصول م

 گردد: غیرقابل وصول موارد زیر پیشنهاد می برای پیشگیری از بروز مطالبات

 .سعی کنید فروش نقدی داشته باشید -1

 .های ثابت مشتری را بررسی نمائید دارایی -2

 .میزان درآمد و سود مشتری را بررسی کنید -3

 .در خریدهای اول مقدار کمتری را فاکتور کنید -4

 .فاکتور اول را داشته باشید 2اجبار به خرید نقدی  -5

 .تا وصول شدن چک اول، فاکتور مجدد ارسال نکنید -6

 د.کنی استعالماز بانک را  حساب جاری مشتری وضعیت -7
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 آوری کنید.مشتری اطالعات جمعسابقه کاری در مورد  -8

 .دکنیمشورت ها  سازمانو یا دیگر  خود سازمانتان در  همکاران با -9

 .کننده مشتری را بررسی کنیدمینأهای ت برندهای موجود در فروشگاه و شرکت -11
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 زبان بدن:

باشد. در حالیکه این اثرگذاری برای حالت بیان مطلب  می %7شما بر دیگران از مجرای زبان، تنها  تأثیرمطالعات روانشناختی حاکی از آن است که 

حس بدون بیان  %93بگذارد. بنابراین  تأثیرتواند بر جانبداری پیام  الوه اینکه چگونه به نظر بیائید نیز میاست. بع %55و برای زبان تن برابر  38%

 کند. واژگان انتقال پیدا می

 ،دیبه امر فروش بپرداز مؤثرور طبر و سریع برای اینکه ب یک راه میانآیند. کنند که از نظر حسی به حرکت در یمشتریان زمانی اقدام به خرید م

شوید، او نیز شما را  ای که با یک مشتری مواجه میفروش، لحظهدر هنگام باشد!  استفاده از سالح قدیمی و بسیار قدرتمند موسوم به زبان بدن می

دهد. در روند فروش این لحظات بسیار حیاتی و  ثانیه مورد بررسی قرار می 11کنید در کمتر از  مبتنی بر تصویر و باوری که در ذهنش ایجاد می

 گردد. شتری مبدل میبه ذهنیتی دائمی در م شما قطعاً تأثیرساز هستند، زیرا اولین  سرنوشت

 های زبان بدن برای استفاده در فروش به شرح زیر است: برخی از تکنیک

توانید تحلیل شخصیتی وی را آغاز نمائید. یک فرد مطمئن و دارای اعتماد به نفس در چنین  سرعت می با نوع دست دادن فرد مقابل به -1

دهد.  و یا اعتماد به نفس پائینی دارد، شل و آرام دست میگیرد. برعکس، فردی که فاقد اعتماد به نفس است  مواقعی دست شما را محکم می

دهد و یا اینکه آرنج شما را با دست  در هنگام دست دادن، دو دستی با شما دست می خواهد اعتماد شما را جلب نماید، معموالً شخصی که می

آورید گری را به نمایش در ایید به حالتی که اعتماد و حرفهدهد همانند خودش دست بده با شما دست می گیرد. با کسی که محکم دیگرش می

 و نه اینکه احساس تسلط را منتقل کنید.
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عالقگی باشد.  دهنده بیتواند نشان های افتاده با نگاه به سمت زمین می باشد. شانه فیگور و حالت بدنی نیز دیگر عالمت در زبان بدن می -2

دهنده اطمینان و عدم نگرانی باشد. همیشه به  تواند نشان ایستادن به حالت مستقیم در حالیکه وزن بدن بر روی هر دو پا تقسیم شده باشد، می

 حالت مستقیم بایستید و یا بنشینید.

کند  چشمان شما نگاه میانی که مستقیم در خواهد زم تری میمش کنید.ستن خود هماهنگ حالت صورت را با مستقیم ایستادن یا نش -3

دار بپرهیزید، زیرا موجب هراس و  های تند و معنی هائی داشته باشد. بنابراین با مشتری شفاف و روراست باشید. در عین حال از نگاه برداشت

 گردد. میپیچیده شدن ارتباط با مشتری 

های  تواند اعتماد مشتری شما را مخدوش کند. حرکت نشوید، زیرا این حرکت میدر هنگام فروش و پرزنت کردن محصول، دست به سینه  -4

تواند نشانگر اعتماد و اطمینان بسیار باالئی  ها را به کمر بزنید می شود. در عین حال چنانچه دست دست به سمت بیرون و باال، بسیار توصیه می

 باشد.

باشد. نشانه رفتن به کسی با انگشت اشاره یک حالت تهاجمی قلمداد  کار به معنی مرگ فروش می، اینبا انگشت اشاره مشتری را نشانه نروید -5

 شود که مبین خصومت است. می

های کت میتواند باشد. باز کردن دکمه دهنده آمادگی شما برای مذاکره و سازش یا کنارآمدن می در هنگام فروش، عالئمی وجود دارد که نشان -6

ها را باال زدن، عالمت بسیار  باشید. در آوردن کت یا آستین همراه داشته باشد که شما آماده گفتگو و شنیدن پیشنهاد متقابل می به این مفهوم را

 باشید. گیری و ارائه قیمت یا شرائط نهایی میخوبی برای مشتری است و بدان معنی است که شما آماده تصمیم
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عالقگی وی  حالت انقباض داشته باشد، این به مفهوم بی یا بازوهای او چسبیده به بدنش باشد و یا کالًاگر مشتری دست به سینه باشد و  -7

های باز استفاده نمائید. زمانی که این حالت انقباضی از بین رفت و حالت بدنی مشتری  میباشد. در چنین شرایطی از اقدامات متقابل نظیر حرکت

کنید  قیه راه را با دقت معماری و اجرابردن فروش مهیا شده است و مشتری آماده پذیرش شماست. بنابراین ب منبسط گردید، شرایط برای به پیش

 در دست شماست.عمل زیرا اکنون دیگر ابتکار 

کشید  یتان میپردازد، مثال اگر دست به موها از عالئم خوب در مذاکرات فروش، زمانی است که مشتری ناخودآگاه به پیروی از حرکات شما می -8

ها و  اگر چنین شرایطی فراهم شد دیگر معطل نکنید و تمامی ویژگی ؛کند کنید وی نیز همین کار را با کمی فاصله تکرار می و آن را مرتب می

 تان را مطرح نمائید و فروش را به قطعیت برسانید. منافع محصوالت

توان گفت که مذاکرات فروش شرایط بدی بخاراند و یا به اطراف چشم خود دست بزند، میاگر مشتری جلوی دهان خود را بگیرد، بینی خود را  -9

ناسب و غلطی بوده اید اقدام نام اید و یا کاری که کرده کند و ممکن است که این فروش از دست برود. شاید به این علت که آنچه گفتهرا طی می

تری را تشویق کنید تا از حالت انقباض خارج و به تبادل آراء و اظهارنظر بپردازد. فت مشتری شده است. در این حالت مشاست و موجب پسر

 آل برسانید.های خود را باز کنید و تالش کنید شرایط مذاکره را به حالت ایدهدست

دلی لت تردید و دو به حا دهد دقت داشته باشید. زبان بدن مشتری ممکن است از حالت مثبت همیشه به عالئمی که مشتری از خود بروز می -11

در چنین شرایطی دستپاچه نشوید، نبوغ و استعداد و توان خود را متمرکز کنید. حالت مشتری را بررسی نمائید و سعی کنید تا  تغییر پیدا کند؛

رود، توجه  ه حالت انقباضی میب اندازد و اصوالً شود و یا پاها را روی هم میدست بگیرید. در شرایطی که مشتری دست به سینه میاوضاع را به

که زبان بدن مشتری  زمانیدر فقط  کار گیرید تا اعتماد مشتری را جلب نمائید. داشته باشید که این یک هشدار است و بایستی هر تالشی را به

 بگذارید. مراحل فروش را به اجراباشد  ی میحاکی از عالقه و



نکات کاربردی در ویزیتآموزش                                                                          کت هزارمحصول                                                 شر  

 

17  

 

ای و دیپلماتیک خود را حفظ کنید. از مشتری  پایان بردن فروش هستید، سعی کنید حالت حرفه در بدترین شرایطی که شما ناتوان از به -11

بازید و چیزهائی را  ور معمول چیزهائی را میطافتد و شما ب بخاطر اینکه وقت خود را به شما داده است تشکر کنید. فروش یک شبه اتفاق نمی

 گذارد که انتظارش را نداشتید. ت و به یاد ماندنی، اثرات خوبی را بر جای میبرید. گاهی یک جمله یا عالمت و اقدامی مثبمی

این  تأثیرتان اعتقاد داشته باشید، مردم تحت  به کیفیت باالی محصوالت همیشه حالت عالقمند، شاداب و فعال داشته باشید. اگر حقیقتاً -12

نمائید را  تواند مشتریان بالقوه را متقاعد نماید تا آنچه که ارائه می ات بدن میال و شاداب شما قرار خواهند گرفت. حرکعالقمندی و حالت فع

  باور کنند. عمیقاً
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 مشتریان:های شخصیتی  انواع تیپنحوه ارتباط با 

رعایت قوانین، استانداردها و ا جدیت فراوانی در نهمشتریان عصبانی و در عین حال بسیار منظم هستند. آ واین تیپ افراد جز طلب: تیپ عالی

دهند. ویزیتورها در  خواهند به این یقین برسند که شرکت و ویزیتور در کمال صحت و درستی کار خود را انجام می ا مینهفرآیندها دارند. آ

 مداری، قانونمندی، و قابلیت احترام خود را به نمایش بگذارند. مواجهه با این تیپ شخصیتی باید اخالق

این تیپ مشتریان دارای حس دلسوزی هستند و حتی دوست دارند به فروشنده کمک کنند. روابط شخصی از اهمیت وافری نزد  طلب: مهرتیپ 

ها موجب ها مشتاق داشتن روابط صمیمی هستند. دانستن نام این قبیل مشتریان و ارائه گرم و شخصی خدمات به آناین عده برخوردار است. آن

ها تعییر کرده است مشعوف شده و آن رضایتونه افراد در صورتی که متوجه شوند برخی قوانین و تخفیفات در جهت نگایشود.  میشان  برانگیختن

 آیند. به وجد می

طلب هستند. سرعت و کیفیت معامله برای این عده از  العاده شهرتکنند و فوق رفتار میاین تیپ مشتریان مثل یک مدیر  طلب: تیپ ریاست

هایی،  های موفق و پرآوازه تعامل کنند. یک ویزیتور در مواجهه با چنین شخصیت ا تمایل دارند تا با شرکتنهاهمیت بسیار باالیی برخوردار است. آ

 ها رو کنند.خود را برای آن بایست همواره برگ برنده و و سریع باشد. ویزیتورها میخگباید بسیار پاس

های زیبایی شناسانه اشتیاق وافری دارند.  حوصله هستند. این تیپ افراد به جنبه زنند و بسیار بی یان کم حرف میاین تیپ مشتر طلب: تیپ هنر

بندی و طراحی  شان مهر تائید زد. بسته های این تیپ با دقتی خاص رسیدگی کرد. بر نیازها و مسائل شخصی های متمایز شخصیت باید به نگرانی

 شود. نهاای باشد که موجب برانگیختن حس زیبایی شناختی آ گونهونه افراد از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بهنگای محصول نیز در نظر
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پذیرند و  ا به سختی ویزیتور را میآنهکنند.  کنند و بسیار به آمار و ارقام توجه می این تیپ مشتریان هنگام خرید زیاد فکر می طلب: تیپ دانش

ها این تیپ شخصیتدهند. ویزیتورها حین مذاکره با  روی و کار انفرادی را به کار در گروه ترجیح می ا تکنهکنند. آ رید زیاد سوال میدر هنگام خ

 ز و به اصل مطلب بپردازند. همواره پذیرای اطالعات اضافه از محصوالت ارائه شده هستند تا در منطق فعال خود به سبکگویی پرهیگزافه باید از

ای رایگان باشند به خوبی  های آموزش انجام کار به ویژه وقتی همراه با هدیه سنگین کردن دالیل خرید یا عدم خرید بپردازند. بروشورها و بسته

 گذارند. می تأثیرها  روی این شخصیت

ا همیشه نهمانند. آ ده اعتماد پیدا کنند وفادار میاین تیپ مشتریان شک و تردید زیادی در هنگام خرید دارند، اما اگر به فروشن طلب: تیپ عدالت

ها و شکایات این عده باشید. مشتری  گیری گوش به زنگ بروز خطاها و مشکالت هستند، بنابراین در صورت ایجاد مشکل باید پذیرای خرده

عهد و انجام تعهدات از جانب ویزیتور امری ضروری شکاکی هستند و دوست دارند بدانند که آیا ویزیتور از صالحیت الزم برخوردار است. وفای به 

ا رسیدگی کنید. نهآفرینی کرد و با صبر و حوصله و جدیت به اعتراضات و شکایات آ ا اعتمادنهبایست برای آ گونه افراد است. میبرای مواجهه با این

 ا الزم است.نهجزئیات برای آ ذکر ریز توضیحات و کلیه

 ا در کارشان بسیار محکم و قاطعنهکنند. آ مشتریان بسیار خشمگین هستند و از دریچه قدرت با ویزیتور صحبت میاین تیپ  طلب: تیپ تنوع

توزند.  جو و کینه گو، تقابل پرده و رک افرادی بی فرمایی کنند. این عده خود داشته باشند و فرمان سیطره هستند. دوست دارند دیگران را در

ا روراست آنهشود که با  ها بیهوده است و توصیه میا باید به دقت رعایت شوند. رویارویی و تقابل با آننهمزها در مواجهه با آها و خط قر محدودیت

 باشید و به اصل مطلب بپردازید.

ا به عنوان مشتری به نهمنصفی هستند. آ های کامالً کنند و انسان این تیپ مشتریان بسیار راحت و خونسرد با ویزیتور برخورد می طلب: تیپ صلح

های  رسانند، لذا باید دقت کافی در حرف شان را به گوش افراد می ای زیرکانه نارضایتی گونه کنند اما به صورت مستقیم خشم خود را ابراز نمی
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ا بوجود آورید که نهکم نگیرند. چنانچه این فهم را در آ دست ا رانها قرار دهند و هرگز آنهبایست زمان کافی را در اختیار آ داشت. ویزیتورها می نهاآ

    شود به خرید و همکاری با شما راغب خواهند شد. ها میتان موجب بهتر شدن وضعیت اقتصادی آن محصوالت
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 لباس ویزیتور:

میان عالقه درونی خود و بایست  یک ویزیتور میگردد،  از آنجا که آراستگی در ظاهر موجب جلب اعتماد و ایجاد احساس خوب در مخاطب می

شود تا مشتری احساس ناخوشایندی  های نامرتب موجب می استفاده از لباس شرایط شغلی که در آن مشغول فعالیت است هماهنگی ایجاد کند.

همان احساس  ،قیمت های گران ن لباسداشته باشد. بهتر است توجه داشته باشیم که در برخی موارد آراستگی بیش از حد و یا پوشید

 خواهیم. کند که نمیناخوشایندی را در مشتری ایجاد می

 برای انتخاب یک لباس مناسب باید چند نکته را رعایت کنید:

 راحت بودن -1

 آراستگی متعادل -2

 ها با خود شما هماهنگی فرم لباس و رنگ -3

 آن مشغول فعالیت هستیدای که در  هماهنگی لباس با شرایط جامعه -4

 سادگی، تعادل و آراستگی رمز موفقیت در انتخاب نوع پوشش است!
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 مدیریت انرژی:

انرژی بودن برای یک پزشک، مهندس، کارمند، پلیس و ... یک مزیت باشد، برای  هیچ ویزیتوری حق ندارد کم انرژی و یا بی انرژی باشد! اگر پر

به این دلیل که آیا شما به عنوان یک  اًکار هستند یک اصل مهم، حیاتی، همیشگی و کاربردی است. دقیق ویزیتوری مشغول به کسانی که در حرفه

های دانشی و تجربی  انرژی روبرو شوید و معامله کنید؟ پس بهتر است در کنار فراگیری مهارت حال و کم تری دوست دارید با یک ویزیتور بیمش

 فرا بگیرید و به کار ببندید.برای گرفتن نتایج مطلوب را ده از آن انرژی بودن و مدیریت انرژی و استفا ویزیتوری، چگونگی پر در حرفه

 اگر با انرژی باشیم:

 .آوریم دست مینتایج بهتری از انجام کارهایمان به -1

 کنیم. های بیشتر و بهتری حل می مشکالت را با راه حل -2

 برند. دهد به شغل خود ایمان دارد لذت می شوند و از اینکه با کسی در ارتباطند که نشان می مشتریانمان از ارتباط با ما خسته نمی -3

 های آدماز ارزش نکنید.  های بی . انرژی خود را صرف حاشیههمیشه به یاد داشته باشید هر روز یک روز مجزا از روزهای قبل و بعد خودش است

 هدف داشته باشید و در راه رسیدن به آن بجنگید.نگر دوری کنید.  اندیش و منفی بد
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 سخن پایانی:

باشد ولی بیش از هر چیز اراده  یت نیاز به ابزار و وسایل خاص میبرای موفقگرچه ا توانید موفق باشید. رابینز معتقد است در هر زمانی میآنتونی 

نمونه  تواند خود را از وضعیت عادی به فوق شهرت تبدیل نماید. ابزاری در دست داشته باشد مییک انسان ساده بی آنکه  ثر است.ؤدر این امر م

باشند، هر چند بسیاری اعتقاد دارند که باید پول، رابطه، قدرت و بسیاری از عوامل دیگر در  ها در جامعه ایرانی ما کم نمی این دسته از انسان

توانستند خالف عرف رایج جامعه و بدون  چگونهاز افراد  برخیاست که  ایناما سوال اصلی  باشند تا افراد بتوانند پیشرفت نمایند.خدمت انسان 

 !های موفق و مشهور تبدیل شوند؟پول و رابطه به انسان

نکته جالب توجه در مورد  گردد. اصل مییشرفت نیز حموفقیت و پ اًروشن است، اراده و اراده و اراده! اگر اراده باشد مسلم جواب این سوال کامالً

 اند! ویزیتور بودهاند، صددرصد آنان در ابتدا  نفری که به صورت رندم انتخاب شده 378های موفق آن است که  از جامعه آماری نزدیک به  انسان

فرد با قدرت و درایت خود بهتر بتواند با جامعه پیرامون بخشد تا  نوعی بالندگی به فرد موردنظر می کار ویزیتوریدهنده آن است که  این امر نشان

  و مجموعه افراد آن در ارتباط باشد.

کنار ارتقاء موفق نخواهید شد، میدان را ترک نکنید. در  ویزیتوریکنید در شغل  اید و احساس می دست نیاورده اگر در فروش موفقیت چندانی به

 دست میشما نوعی قدرت جادویی در فروش بهدانش فروش خود، از علوم دیگری همچون روانشناسی و ارتباطات بهره بگیرید. در این صورت 

 قواعد بازی در آن را یاد بگیرید.اید که کافی است  ای شده دهد. شما وارد مسابقه آورید که شما را به سمت عملکردهای عالی در فروش سوق می

 


