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 :شرایط يیسیتًر

 خًَسشد .1

 هؤدب .2

 تا پطتىاس .3

 

  واالّا، هغاصُ داس:ابسار يیسیتًر

وِ واال سا هتؼلك تِ خَد ًوی داًٌذ اها ٍلتی آى واال سا هال خَدضاى فشض وٌٌذ تِ  ػلت ػذم تَفیك ٍیضیتَسّا آى است

 .ساحتی هی تَاًٌذ تفشٍضٌذ

تایذ ّویطِ دس فشٍضٌذگی خَد سا تذٍى سالح فشض وٌیذ ٍ ًثایذ افشاد سا ًسثت تِ اتضاس ضشطی وشد؛ ایٌىِ ضشط تگزاسیذ 

 .(هثال اگش اضاًتیَى ًذّیذ ًوی تَاًن تفشٍضن)تایذ تِ ها اتضاس تذّیذ 

 

 :خصًصیات يیسیتًر حرفه ای

 آفشیٌص هطتشی تذٍى دخالت سشپشست .1

  (تش اساس گشٍُ هطتشیاى)ضٌاسایی هطتشیاى  .2

 حفظ اسشاس فشٍش  .3

 تیپ فشٍش هٌحصش تفشد .4

 

 :در فريش سه چیس وبایذ گفته شًد

 (هثال ًگَئیذ لیساًس داسم)دسجِ ػلوی  .1

 اسشاس صًذگی ٍ واس  .2

 تاصگَ ًىشدى اسشاس سلثا ٍ اهتیاصاتص ًضد هغاصُ داس  .3

 

 : در فريش سه چیس بایذ گفته شًد

 ویفیت واال .1

 ٍجَُ توایض .2

 ضشٍط تسَیِ .3
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 : مرحله دارد5فريش 

 ضٌاخت سٍحیات ٍ ًیاص هطتشی: آگاّی ٍ ضٌاخت

 .سٍی هطتشی تایذ تِ ضذت تثلیغ وشد. ًثایذ اص هطتشی تپشسین چِ هیخَاّی: تثلیغ تا صتاى

 حتی تا سد ضذى اص دسب هغاصُ: استوشاس، پطتىاس ٍ هشاجؼِ

 خَش خلمی ٍ تؼْذ ًسثت تِ ضشوت : اخالق ٍ تؼْذ

 صویویت وٌتشل ضذُ ٍ سفتاس هحتشهاًِ تا هطتشیاى: سفتاس

 

 !ياقعاً كار فريش سخت است؟

یه ٍیضیتَس تایذ دس سٍص تا آدهْای هختلفی سشٍولِ تضًذ، یىی هذسن تحصیلی اش سا تِ سخ هی وطذ، یىی اصالً دس ًَضتي 

وٌٌذ؛ آلا چشا پٌیش ٍ  چه هطىل داسد، یىی ّویطِ لشلش هیىٌذ، گاّی ایي ٍسط هطتشیْا ّن هی آیٌذ ٍ اٍظاع سا تذتش هی

  ... ٍسس ضوا ایٌمذس گشاى است؟ هگش هشدم چمذس دسآهذ داسًذ وِ ایي ّوِ گشاى هی فشٍضیذ 

تْتش است تِ چٌذ هَسد واهالً . دسایي صهیٌِ تْتشیي ضیَُ، ًحَُ تشخَسد گفتاسی ٍ سٍاًطٌاختی تا هخاطثاى خَد هی تاضذ

  .واستشدی اص هخاطثاى هَسد ًظش ًگاّی اجوالی تیاًذاصین

 :مشتریان هىجارشكه- 1

 لزا توام سفتاسّای آًاى خطًَت آهیض ،ایي دستِ اص هطتشیاى دس هحلِ خَد داسای فشٍش تْتشی ًسثت تِ دیگشاى هی تاضٌذ

. ٍ ّش چیض دیگش گلِ هٌذ ّستٌذ ٍ گاّی اص هطتشیاى خَد ًیض هایِ هی گزاسًذ تَصیغویفیت واالّا، اغلة اص  ٍ تٌذ است ٍ

 یا ،ًوی خَاّن هطتشی ًاساظی استصیتَى  هي ، طؼن تذی داسدصیتَى ضواهثالً فالى هطتشی دٍ تاس آهذُ ٍ هی گَیذ وِ 

  .ًوی خَاّن تیطتش  ػذددٍ

 :راهكار ارتباطي

 دس هشحلِ ًخست ًثایذ اص سیاست چاًِ صًی استفادُ وشد .تْتشیي ضیَُ دس استثاط تا ایي دستِ اص هطتشیاى اطاػت است

 .ّنهی د وِ هطىلی ًذاسد، ایي تاس سا هی دّن اگش هطتشی ًاساظی تَد خَب دفؼِ دیگش ىصیتَى هاین چشا ئهثالً تگَ

سٍی تشًذ هحصَل تىیِ ًىٌین وِ واس   یادهاى تاضذ دس ایي ضیَُ تِ ّیچ ػٌَاى تش.ایي ًَع تشخَسد تاػث دسگیشی هی ضَد

. جوالتی اص ایي دست ٍ ین ها وِ توام تاصاس سا گشفتینئ هثالً تگَ.سا خشاتتش هی وٌذ

ضایذ ایي سَال پیص آیذ وِ اگش دس سٍص چٌذ ًفش اص ایي هطتشیاى داضتِ تاضین آى ٍلت دسصذ فشٍش پاییي هی آیذ ٍ تایذ 

تا فشٍش . ایي هَظَع دسست است ٍلی ضوا هی خَاّیذ فشٍش اًجام دّیذ ًِ هثاسصُ. تِ هذیشیت ّضاس تا جَاب پس دّین

تْتش است اص حشف ایطاى اطاػت وٌیذ ٍ فشدا خَد . اگش اص سیاست چاًِ صًی استفادُ ًوائیذ ّواى جا فشٍش لطغ هی ضَد

ضوا تا تواس تلفٌی ٍ یا ٍاحذ استثاط تا هطتشی تا ایطاى تواس تگیشد ٍ اص ًحَُ سظایت هطتشیاى ٍ حسي ًظش ایطاى جَیا 

  .گشدیذ

ٍ هزاوشُ غیش  آى استثاط تلفٌی یادهاى تاضذ هطتشیاى ٌّجاس ضىي فمط تِ یه چیض ٍاوٌص هثثت ًطاى هی دٌّذ ٍ

 .هستمین است ٍ اص ایي واس لزت هی تشًذ
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 :مشتریان كارگر -2

 اغلة اّل چاًِ صًی هی تاضٌذ ٍ گاّی .افشادی هی تاضٌذ وِ داسای ضخصیت واسگشی ّستٌذ ایي دستِ اص هطتشیاى

.  ووه هی ًوایٌذهَصػیيخَدضاى ّن دس جاتجایی هحصَل تِ 

 :راهكار ارتباطي

 دس تیپ ضخصیت واسگشی تی ًظوی .سؼی وٌیذ تا صتاى خَدضاى تا آًاى صحثت وٌیذ چَى ػاضك پیًَذ صتاًی ّستٌذ

ّا تاوس سٍی ّن سیختِ ًَضاتِ دس هماتل هغاصُ ٍ چٌذیي سثذ ًاى دس وٌاس یخچال   هثالً ضوا ضاّذ دُ.حشف اٍل سا هی صًذ

ایي تیپ افشاد ووتش چاًِ صًی هی وٌٌذ  . تِ ّیچ ػٌَاى تِ چیضی دست ًضًیذ چَى اصالً خَضطاى ًوی آیذ.غیشُ ّستیذ ٍ

 .لزا سؼی ًوائیذ تا استثاط دٍستاًِ تا آًاى ٍاسد هزاوشُ ضَیذ. ٍ تیطتش تِ فىش تَسؼِ تاصاس هی تاضٌذ

 

 :مشتریان زمان- 3

تِ ػٌَاى هثال اگش لشاس است دس سٍصّای دٍضٌثِ تَصیغ صَست . ایي دستِ اص هطتشیاى تِ ضذت دس صهاى حساس هی تاضٌذ

ایي دستِ اص هطتشیاى تا حذی . گیشد ٍ ضوا سِ ضٌثِ تَصیغ ًوائیذ ّضاساى گلِ ًصیة ضوا هی وٌٌذ وِ چشا دیشٍص ًیاهذیذ

  .تِ ػٌَاى هثال هی گَیٌذ دیشٍص اص والِ ّوِ چیض آٍسدًذ، اهشٍص ّیچ چیضی ًوی خَاّن. لجثاص ّن ّستٌذ

 :راهكار ارتباطي

 دیگش تشٍیذ ٍ  ّای تِ هغاصُ.ضَیذ  تا احتشام دٍسهغاصُ اص ایي .فشٍش واس سختی ًیست فمط همذاسی دسایت هی خَاّذ

 ایي دستِ اص افشاد دٍست .حذی اخالق آًاى تغییش یافتِ است  هسلواً تا.یذئدست آخش یىثاس دیگش پیص ایي دستِ اص افشاد تیا

.  ضَدضتِداسًذ وِ تا آًاى تِ ػٌَاى یه فشد تؼییي وٌٌذُ احتشام گزا

 

 :مشتریان رهبر- 4

 هاُ دیگش هی ًَیسن، تِ ساًٌذُ تگَ دٍتلِ پاسن ًىٌِ دٍ دادی دٍ تا پاسُ ضذُ تَد، چه سا تشای تستِ پٌیش 5ّفتِ گزضتِ 

 دیشٍص هاضیي تَصیغ ضیش آهذُ تَد دٍتلِ پاسن وشد صاحة هاضیي پطت سشی آهذ تَی هغاصُ ّش ،صذای هشدم دس هی آیذ

 .چی اص دٌّص دسآهذ تِ ها ٍ ساًٌذُ گفت
 

 :راهكار ارتباطي

 . تا ایي دستِ اص هطتشیاى تایذ تش اساس سیاست تحویل ٍ تاٍس حشوت وشد
 

ایي دستِ اص افشاد ػاضك تائیذ خَد ّستٌذ ٍ لزت . ضوا ساست هی گَئیذ، تایذ دس وَچِ تغلی پاسن هی وشد: سیاست باير

 .هی تشًذ وِ دس ضواسش ػمایذ تِ حساب آیٌذ

 .جلَی ساُ است، هی خَاّیذ دس داخل یخچال تچٌین. گفتیذ َّا گشم است پٌیش سا داخل هغاصُ تگزاسم: سیاست تحمیل
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 :سًپر ماركتها

آًْا حشیص ّستٌذ ٍ دٍست داسًذ . تشای ایي دستِ اص افشاد تایذ سثذ هحصَل واهل تاضذ. جٌس ّای سًگاسًگ دٍست داسًذ

اص % 85تِ . هغاصُ ضاى سًگاسًگ تاضذ ٍ تایذ آًْا سا تِ طوغ اًذاخت ٍ ًثایذ دستاسُ ووثَد هحصَل تا آًْا صحثت وشد

 .ایي هطتشیاى دًذاى گشد ّستٌذ ٍ اوثشاً تا ّن لْشًذ. هطتشیاى ًثایذ تِ ّیچ ػٌَاى ًِ گفت
 

دست دادى تا هطتشی خیلی خَب ًیست، تْتش است استثاط غیشهستمین تاضذ، چَى اًساًْا توایلی تِ دست دادى ًذاسًذ، 

 .تایذ تا هغاصُ داس تِ حالت ًیوِ سسوی صحثت وشد. گاّی اٍلات دست دادى ػاهل ظذ استثاطی هی ضَد

 .(هثل تحث لشهض ٍ آتی)ًثایذ خالف آسهاى ٍ ّذف آًْا صحثت وشد *   

 . اضتثاُ تگیشدوَواوَالهثالً ًثایذ ضوا سا تا فشٍضٌذُ . تایذ دس رّي اٍ جا تگیشیذ.  خَد سا پیص آًْا ًاچیض ًطواسیذضغل*   

 دلیمِ صحثت 5ا ت 3، ًْایتاً تاضیذّن  هشالة صهاى ، اهاّیچگاُ تِ هحط ٍسٍد تِ هغاصُ اص هحصَل صحثت ًىٌیذ*   

 .ٍساًذاص وٌیذغیشهستمین ٍ ًاهحسَس  سا واالّا .ش ًشٍیذاى تا هطتشیهغاصُ داس ٍسط صحثت .تىٌیذ

 .ّستٌذ وِ هی داًٌذ چِ هی خشًذ% 2هشدم ایشاى ًوی داًٌذ چِ هی خشًذ، فمط % 98

 .اص خشیذ هصشف وٌٌذگاى تلفٌی ضذُ است ٍ اصالً سٍی تشًذ تأویذ ًذاسًذ% 70دس تْشاى تمشیثا 

.  تخشدی ساچِ چیضهطتشی  یؼٌی فشٍضٌذُ تؼییي هی وٌذ وِ .سگی استٍیفشٍش م% 65فشٍش، فشٍش صتاًی است ٍ % 85

 


