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 (SPIN)روش فروش اسپین 

به تواند به کل  باشد. سواالت اشتباه میمی "پرسیدن سواالت درست"ین روش در خصوص ا

آسیب بزند و یا حتی باعث توقف آن بشود. با این روش شما به خریدار فرآیند فروش شما 

 که با عنوان SPIN Selling روش  Neil Rackhamدهید که صحبت کند. اجازه می

Consultative Selling  نشان داد که نماینده  او . گذاری کردشود را پایهنیز شناخته می

 خود را فردی فراتر از یک مشاور و نه صرفاًتواند با پرسیدن سواالت مناسب، فروش چطور می

 . فروشد، نشان دهدفردی که محصول یا خدمتی را می

 

ها در اروپا این مسئله مطرح بود که در سال

ها در فروش بسیاری از مواقع شرکت

 . کاالهایشان دچار مشکل بودند

دلیل بیشتر  ۲دلیل آن نیز کامالً واضح بود و 

 :نداشت

  کافی در پرسش از نه فروشنده تبحر

 .مشتری و درک نیاز او داشت

 توانست نیاز خود را نه خود مشتری می

خوبی توضیح داده و اطالعات کافی را در به

 .اختیار فروشنده بگذارد

نیل راکهام  1988در سال  بدین منظور

مطالعاتی  هیک پروژ بهمراه تیم پژوهشی خود

 دادکشور اروپائی انجام  ۲۳ بسیار وسیع در

های فروش موفق با حاصل این پروژه یکی از تکنیک سال به طول انجامید؛ 1۲که حدود 

 . است مدل فروش اسپین عنوان

SPIN  کلمه است که برای ایجاد انگیزه در مشتری برای خرید کردن، به کار گرفته  4معرف

 شده است. این چهار کلمه کلیدی عبارتند از: 

I.  Situation  موقعیت 

II. Problem کلمش  

III. Implication نتیجه 

IV. Need-Payoff پرداخت 
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I. Situationموقعیت ، 

 نی. هدف از ادهندیم لیچرخه فروش را تشک کیو اساس  هیپا ت،یسواالت مربوط به موقع

 ایکه آ میکن یبررس نی. همچنباشدیبالقوه م یو مشکالت مشتر تیسواالت درک موقع

از  یبرداربه عکس یطورکلدر واقع به ر؟یخ ای سازدیآنها را مرتفع م یازهایشما ن شنهادیپ

چرخه فروش شما دارد. هرچه شما  یدر الباق ییکند و نقش بسزایموجود کمک م تیوضع

بدست  یدتریاطالعات مف دیباش تریاحرفه دیبپرس دیکه با یدر خصوص سواالت شتریب

به دنبال پاسخ  دینبا دیهست یکمپان کیبه  ییمثال اگر بدنبال فروش کاال یآورد. برا دیخواه

 دیبپرس دیبلکه با "در شرکت است؟ دیجد یدهایمسئول خر یچه کس"که  دیسوال باش نیا

-میحالت تصم نیدر ا "چگونه است؟ دیجد یدهایدر خصوص خر یساز میتصم ندیفرآ "

 مشخص خواهند شد! سازان

هستند. فروشندگان  داریخر یفعل تیها به دنبال کسب اطالعات از موقعگروه از پرسش نیا

توجه  دی. باکنندیاستفاده م دارانیخر یفعل تیشناخت موقع یسؤاالت برا نیموفق، از ا

 میتا به حر ردیصورت گ اطیبا دقت و احت دیها بانوع پرسش نیداشت که کمک گرفتن از ا

 نشود. زتجاو دارانیخر یشخص

II. Problem ،مشکل 

ین سواالت به شما کمک خواهند کرد تا به شناسایی مشکالت مشتری بالقوه که نیاز به حل ا

ذهن خریداران را متوجه مشکالت  ین قبیل سؤاالت این است کههدف اشدن دارند، بپردازید. 

حل کردن  .حل برای فروش آماده شودراه منظور ارائهود کند تا شرایط بهو نیازهای خ

ها، جوابی است برای رسشپگونه پرسیدن اینگردد. مشکالت موجب تسهیل شدن معامله می

شناسیم احتمالی است، چراکه وقتی مشکالت را میما تا بدانیم چه محصولی موردنیاز خریدار 

اولین کار اجرائی ما، تالش برای حل این مشکالت خواهد بود و این کار دقیقًا همان عاملی 

در این مرحله، هدف نماینده این است که عامل درد یا  .کنداست که به فروش کمک می

  .آسیب به مشتری احتمالی را بیابد

III. Implication، پیامد  نتیجه یا 

برخورد با این سواالت بر نتایج منفی ناشی از مشکالت برای مشتری تاکید دارند و فوریت 

هدف این مرحله، ایجاد ارتباط بین درد و آسیب و واقع  کند. دراین مسائل را بررسی می

 .کند به مشتری احتمالی بفروشدراهکاری است که نماینده فروش تالش می
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IV. Need-Pay off ،بازده 

زمانی که مشتری بالقوه متوجه شد که چگونه شرایط وی ممکن است آسیب زننده 

کندکه ارزش یک راه حل واقعی و به آنها کمک می NEED-PAYOFFباشد سواالت 

قابل قبول را برای بهبود شرایط موجود درک کند. راز موفقیت در کمک به مشتری 

کند که آیا محصول بررسی میقع درک مناسب فواید راه حل ارائه شده است. در وا مانه

شده کارا بوده یا خیر و آیا سطح رضایت کاربران را باالبرده است و یا نه؟ و مواردی  ارائه

اگر سواالت به درستی پرسیده شود مشتری از شما سوال خواهد پرسید  .دست ازاین

دهد که نماینده فروش نشان میکه این محصول چگونه به او کمک خواهد کرد؟ و 

 .تواند مشتری احتمالی را به کمک راهکار، از درد برهاندچطور می

مرتفع  برای راه بهترین و دارد نیاز شما خریدار که آنچه کردن پیدا در شما به سؤال 4 این

 کنید، استفاده فروش تاکتیک یک عنوان به SPIN از اگر. کردن این نیازها، کمک خواهد کرد

 .رسندمی درست جواب به که کنیدمی مطرح را سواالتی
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کند که هیچ فرمول جادویی برای رسیدن به نتایج بهتر در روشنی مطرح می راکهام به نیل

کند که اگر فروشندگان تنها سه با وجود این، شواهد روشنی مطرح می .فروش وجود ندارد

فروش اسپین به کار را درست انجام دهند به احتمال بسیار، نتایج بهتری با استفاده از روش 

 :آورنددست می

 .خود را جای مشتریان قرار دهند .1

 .ریزی توجه کنندبه برنامه .۲

 .طور مرتب خود را بازبینی )چک( کنندبه .۳

 .ها استتالش زیاد، پشتکار، و تغییر نگرشانجام این سه مهم نیازمند 

 نکته را همیشه در نظر بگیرید: ۲بطور خالصه در این مدل 

 طریق پرسیدن سواالت بمنظور فهمیدن نیازهای مشتری و ارائه راه حل فروش از 

 فروش بوسیله درک کردن مشتری به جای متقاعد کردن مشتری 

بمنظور کارآمدی، قبل از هرگونه شروع مذاکره راجع به مشتریان خود تحقیق کنید. در 

این روش منظور فقط آماده کردن یک لیست طوالنی سوال نیست که از خریداران 

بپرسید بلکه باید بتوانید در طول مذاکره مثل یک گفتگوی عادی به جواب سواالت 

های معنی داری به منظور گوش داد و جواب خود برسید. با دقت به جواب سواالت باید

سپس باشد  I.P.Sنشان دادن درک نیاز مشتری بدهید. تمرکز اصلی شما باید برروی 

بسته به مورد چند  بعد از مدتی. شودکاال یا خدمت یا راه حل پیشنهاد و فروخته می

 سوالت و کندمی مالقات خریدار با فروشنده مجددا –روز یا چند ماه بعد از فروش 

 .نمایدرا مطرح می N گروه

شده است که دالیل علمی موفقیت  تشرگی مطلبی در خصوص این تکنیک منبتاز

SPIN  را بسیار جالب بیان کرده است. دو ماده شیمیایی  برای مغز خریداران و

 فروشندگان وجود دارد:

 به عنوان سیستم زنگ خطر طبیعی بدن  هورمون استرسیا  کورتیزول

 حساسیتها در بعضی موقعیت ما که شود می باعث این .شناخته شده است

 عمل کنیم. دفاعیو  باشیم، داشته بیشتری

  در بدن منجر به اتفاقات خوب و خوشایندی  هورمون عشقاکسی توسین یا

 برای را ما قابلیت این هورمون   .شودکل سیستم فیزیکی و روانی شما می در

  دهد. اط و همکاری با دیگران افزایش میدیگران، ارتب به اعتماد
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 حاال دو نوع از فروش را تصور کنید:

A. کند و در حال کید میأی محصوالت خود تکه به شدت بر رو ایفروشنده

 متقاعد کردن مشتری است!

B. ای که با سواالت درست و عینی، به نرمی در حال درک کردن فروشنده

 مشتری می باشد.

شود مانند توسین در مشتری میرفتارهایی که منجر به ترشح اکسی بنابراین

با بکارگیری  "تهییج کردن جهت ادامه گفتگو"و  "نگرانی در مورد دیگری"

  .افتداتفاق می  SPINدرست تکنیک 

 "تظاهر به گوش دادن"و  "تمرکز بر متقاعد کردن دیگران"در عین حال 

 شح کورتیزول می شود.رفتارهایی است که منجر به تر

در نظر داشته باشید این تکنیک یک روش است نه یک کتاب مقدس! و در همه مواقع 

کارکرد ندارد و بهتر است زمانی از آن استفاده کنید که مشتری شما از محدوده و 

توانید به درک آنها از موقعیت خود که وسعت مشکالت خود آگاه نیست. اگر شما می

 کرده است، کمک کنید، از این روش استفاده کنید.مشتری به آن فکر ن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


