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ارباب  با ارتباط ایجاد فروش، در موفقیت کلید که بودند معتقد فروش متخصصان در گذشته

  .است مشتریان بالقوه و رجوع

 

های فروش امروزه بهترین شرکت

 ،با به چالش کشیدن مشتری

زنند. البته فروش خود را رقم می

مان چالش با بار مثبت منظور

-ارتنر نشان میاست. تحقیقات گ

دهد که در بازار امروز مشتریان 

( قبل %57) نصف بیشتر مسیر را

از اولین تماس با فروشنده طی 

کنند. این بدین معناست که می

ازش قدم به بازار معامالت مشتری با پیش بینی و آگاهی درباره محصول و ویژگی های مورد نی

گذارد. یعنی مشتری تمایلی به اتالف وقتش در مورد کشف نیازهایش از طرف فروشنده می

  .ندارد

قرار فروشنده تحت تاثیر حوزه از طرف  7تحقیقات نشان داده است که مشتری امروزی در 

 :می گیرد

 .نسبت به بازار ارائه کند تریهای منحصربفردچشم اندازفروشنده  .1

 .های جایگزین ارائه کندراه حلفروشنده  .2

 .نکات جدید آموزش دهد که منجر به درآمد بیشتر شودفروشنده  .3

 .مراحل خرید راحت باشد .4

 .از مشاوره و همفکری مداوم برخوردار شودمشتری  .5

 .از ریسک و ضرر جلوگیری کندفروشنده  .6

 .خدمات گسترده به او بدهدفروشنده  .7
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 د،را دوست داشته باشن فروشنده یک مشتریان اگر که شده است دیگر قدیمی نظریه این

 باشند، نداشته دوست فروشنده را آنها اگر و کرد خواهند او پیدا از خرید برای راهی و دلیل

 .کرد خواهند پیدا نکردن خرید برای دلیل یک

ای که از ینکه مردم دوست دارند از فروشندههایی از این نظریه منطقی است. االبته قسمت

نظر آنها دلپذیر است خرید کنند ولی مشکل اینجاست که مشتریان امروز پرمشغله و مطلع 

بر این محدودیت زمان برای  های بیشماری پیش روی آنها وجود دارد. عالوههستند و انتخاب

ار بابت عالقه به فروشنده را سرمایه گذاری اجازه فکر کردن به خریدگیری جهت تصمیم

دهد. دنیای فروش و معامالت پیچیده شده است بنابراین مشتریان به روش جدید خرید نمی

 ری بیشتری دارند. رای حرکت رو به جلو نیاز به همفککنند و بمی

 

 کند:تی تقسیم میتیپ شخصی 5را به  B2Bتکنیک فروش چالشگر فروشندگان حوزه 
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 سخت کوش .1

 کنندهای زیادی را امتحان میراه. 

 شوندبراحتی ناامید نمی. 

 مهارت خود انگیزشی دارند. 

 بازخورد گرفتن و توسعه را دوست دارد. 

 

 چالشی .2

  دیدگاه متفاوتی به جهان دارد. 

 کندکسب و کار مشتری را درک می. 

 بحث و جدل را دوست دارد. 

 کندمشتری را رو به جلو هدایت می. 

 

 تنها گرگ .3

 کنداز غرایز خود پیروی می. 

  مستقل 

 خودرای 

 

 حالل مشکالت .4

 پاسخگوی قابل اعتماد 

 شودکند که تمام مشکالت حل میتضمین می. 

  جزئیات گرا 

 

 سازندگان ارتباط  .5

 کندمشتریان حامی ایجاد می. 

 برای کمک به دیگران سخاوتمند است. 

 شودبا همه همراه می. 

 

 

تحقیقات نشان داده است که چالشگران از سایرین  ،مدل شخصیتی 5پس از ارزیابی این 

آدامسون نویسندگان تکنیک چالشگر اذعان  برنت و دیکسون اند. متتر عمل کردهموفق

مختلف و سراسر جهان  کنند که ما هزاران نفر از مشتریان و متخصصان فروش در صنایعمی

یک، ساخت روابط کالسصرف  B2Bش ایم و به این نتیجه رسیدیم که در فرومطالعه کرده

ای نیست. مت و برنت معتقدند تنها فروش راه حل و مزایای آن در دنیای امروز رویکرد برنده

دیگر خریدار ندارد. در تکنیک چالشگر فروشنده یاد میگیرد که عالوه بر اهمیت نقش برقراری 
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د رویکرد بهتری شوشاره میروابط بین فروشنده و خریدار، رعایت سه جنبه که در زیر به آن ا

 رسد. استفاده از سه جنبه به موفقیت میشخصیت چالشگر با  کند.را ارائه می

 :آموزش .1

منحصر  وضوعمدر مواجه با مشتریان بالقوه که بسیار آگاه هستند باید فروشندگان 

تکنیک ارائه دهند. یا اطالعات و رویکردی جدید در قبال مسائل  ،رائه کنندابفردی 

های متفاوت چالشگر به دنبال آموزش مشتریان در خصوص نحوه پیروزیشان بر چالش

آن  نیازهایی که مشتری شاید حتی خودش از ابطهردر این تکنیک  ی دیگرسو. از ستا

 کنند،که از این تکنیک استفاده میی فروشندگاند. دهآگاه نباشد به او اطالعات می

شود مشتریان در خصوص دارای عملکردی رقابتی و کاوشگر هستند که موجب می

 کسب و کار و نیازهای خود دوباره فکر کنند و چشمان خود را باز کنند.

 متناسب سازی:  .2

شویم که هر فروشنده باید بتواند در سراسر فرآیند فروش، با افراد متفاوتی مواجه می

م و قوی کبرای اینکه پیشنهاد خود را محشخصیت را ارائه دهد. رویکرد متناسب با آن 

در واقع باید نحوه ارتباط فروشنده با مشتری  .آن را شخصی سازی نمایید ارائه کنید باید

سازی و فروشنده باید شخصیبر اساس استاندارد و متناسب با اهداف وی باشد. 

کار خود قرار های مشتری  را سرلوحه و دغدغه سازی براساس انگیزه ها، نیازهامتناسب

 دهد. 

 :کنترل .3

ست از دنبال کردن یک هدف مشخص، غیرتهاجمی و کلید نهایی فروختن عبارت ا

 دوطرفه. برای کنترل نمودن روند فروش باید با فرد مناسب که تصمیم ساز است یا بر

روی تصمیم نهایی تاثیرگذار است مذاکره نمود. در تکنیک چالشگر زمانی که مشتری 

از سمت دهد فروشنده محتوای مذاکره را میلی نشان میصوص مورد معامله بیدر خ

ردن در خصوص ارزش قیمت به سمت ارزش می برد و برای مشتری چالشی برای فکر ک

 کند. محصول ایجاد می

ای که حاوی اشتیاق، اهداف و ی وجود داشته باشد. برنامهابرای هر مذاکره باید برنامه

 نحوه رسیدن به مقصد باشد. اما تبادل اطالعات و ارزش ارائه شده باید دوطرفه باشد.

 برد باشد و فروش راه یکطرفه نیست. -معامله باید یک بازی برد

که مشتری  ستاای لحظهخلق و بال تغییر تفکر مشتری تکنیک فروش چالشگر به دن

 ! "اوه، درسته"بگوید: 
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ترین پیشرفت در نیل راکهام نویسنده کتاب تکنیک اسپین، از تکنیک چالشگر بعنوان مهم

شرکت  90فروشنده و  6000 کنیک اسپین، چالشگر بالغ برکند. همانند تحوزه فروش یاد می

را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داد تا مشخصات و رویکردهای فروشندگان موفق 

آموزش تجاری از سمت فروشنده  را ارزیابی کند و یک نقشه راه برای فروش موثر ترسیم کند.

ه یادگیری تحت یک چارچوب دارد. مت و برنت جهت یک مهارت بسیار جدید است که نیاز ب

 گام را عنوان می کنند: 6ساده کردن این مسیر یادگیری، 

 

 

اننشاوبهوکنیدایجادمشتریدرراباورپذیریحسابتدا
اینتقویتباوفهمیدمیرااومسائلوهاچالشدهیدکه

کهدکنیوصلبزرگترفرصتیامسالهیکبهراآنهاچالش
هکدهیدنشاناوبه.استنگرفتهنظردرقبالخریدارخود

.کنیدمیدرکرااومسائلچقدر

بایدچراکهدهیدنشانارقامواعدادبامشتریبهاینازبعد
.کندفکرمتفاوت

وییدگمیخودداستاندرکهدردیبینعاطفیارتباطیکسپس
رقراربمیکند،تحملمشکالتشبخاطرروزهرمشتریکهدردیو

.کنید

اوبه.کنیدقانعخودحلراهبارامشتریکهاستاینوقتحاال
.ددهینشانکارشوکسببهکردنفکربرایبرایجدیدیراه

ونهچگواستبهترینشماحلراهچگونهکهدهیدنشاننهایتدر
.شودمیبازکارشوکسبدرجدیدمسیریکحلراهاینبا



 

 

PUTTING YOU FIRST 

6 

 کند:را از بقیه رقبا متمایز می وویژگی مهم است که ا 6شگر دارای یک فروشنده چال

 مشتری به فرد به منحصر دیدگاه ارائه .1

  قوی ارتباطی هایمهارت دارای .2

 شناسد.بخوبی می را مشتری هایارزش .3

  مشتری کار و کسب اقتصادی هایمولفه شناسایی .4

 رک و صریح  .5

 .دهد قرار فشار به نرمی تحت را مشتری تواندمی .6

 

 استفاده هم این صفات با از صفات فوق انحصارا متعلق به فروشنده چالشگر نیست ولی او

ولی   ،ای داردمهارت ارتباطی بسیار قوی "ارتباطسازنده "کند. مثال تیپ شخصیتی می

 ویژگی فشار بر مشتری را ندارد. 
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 فروشید!فروشید، موضوع اینست که چگونه آن را میموضوع چیزی نیست که می

حتی  تجربه فروشدرصد از وفاداری مشتری بواسطه  53تحقیقات نشان داده است که 

 شود. د، محصول، خدمات و قیمت ایجاد میخود برن بیشتر از

 

ها و مزایای محصول، تجربه وشنده باید بتواند در کنار ویژگیامروز فر چیدهپس در محیط پی

خوشایند خرید کردن را به مشتری انتقال دهد تا در رقابت باقی بماند و ریسک خود را پایین 

ای فروش بوسیله به چالش کشیدن مشتری، هتوان گفت بهترین شرکتمی بنابراینبیاورد. 

ای فع کردن مسائل و آموزش دادن نکتهارائه پیشنهادات متناسب با نیاز مشتری جهت مرت

 کنند. را بیشتر می جدید فروش خود

های جدید دیدگاه نسبت به کسب و کارش، برای ارائهدر تکنیک چالشگر از ادراکات مشتری 

-کنیم و ایدههای جدید و متفاوت هدایت میکنیم و تفکرشان را به سمت شیوهاستفاده می

و کاهش ریسک ارائه دهیم. چالشگران  در هزینه های صرفه جوییهای جدیدی مانند روش

فاداری بیشتری در مشتری ایجاد کنند و ودگان ارتباط تنش سازنده ایجاد میبرخالف سازن

 کنند. می

 

 


