دﻋﻮت در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﭼﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد؟ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺘﻮرک
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ۴ 
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=165164 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﯿﺪ ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ :

ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎل زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻓﺮاد ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻟﯿﺴﺘﺘﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻣﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ در اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ اول را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزش ﻫﺎ :

ﺑﺨﺶ اول:
– آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(
– ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ )ﻫﺮﻣ(
– ﭼﺮا ﺷﻐﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارد ؟

ﺑﺨﺶ دوم:
– اﺻﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد در ﺑﺎزارﻳﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﭼﯿﺴﺖ؟
– ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:
– ﻓﺮوش ﭼﻴﺴﺖ ؟
– ﭼﺮا ﻓﺮوش ؟
– ﭼﻮﻧ ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(؟

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم:

– اﺻﻮل دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺎری در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(
– دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ:
– آداب ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ )ﭘﺮزﻧﺖ( در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ) ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(
– آداب ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ )ﭘﻴﻴﺮی ﯾﺎ ﻓﺎﻟﻮ( در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ:
– ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎن در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ(
– ﻫﺪف ﻓﺮدا  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮوز )وﯾﮋن(

ﺑﺎ ورود ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻧﺤﻮه دﻋﻮت از اﻓﺮاد :
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮای دﻋﻮت از اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻨﯿ ﻫﺎﯾ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻤﺎﻣ اﻓﺮاد و اﻓﺎر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن ،ﺑﺴﺘ دارد ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧ و ﻣﺎﻧ ای ﮐﻪ ﻫﺮ دو در آن ﻗﺮار
دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﯾﻦ ﻣﻮارد در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻫﻨﺎم دﻋﻮت ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺟﻤﻼت و روﺷ ﺑﺮای دﻋﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم دﻋﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آدﻣ دﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﺧﻄﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ،ﻧﺎﺗ ﻣﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو روش ﮐﻠ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :

ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ  :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻫﻨﺎم دﻋﻮت ﺷﻤﺎ از ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ،(اﯾﻤﺎن و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒ ،رﻓﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﺷﻤﺎ

ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔ آن ﻓﺮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ

ﺷﻐﻞ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﯿﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﺪ و ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯿﺘﺎن.
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺠﺪداً ﺟﺰوات و ﻣﻮارد ﻧﺖ ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺗﺎن از
ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷ و ﻫﻔﺘ را ﺑﺎ ﺗﻔﺮ و ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ )ﺣﺘ از ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روی آورده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ ﻃ ﯾ ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ …

آﻧﭽﻪ در دل و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ دو روش ﮐﻠ را ﺑﺮای دﻋﻮت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ:

 .1دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:
اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪه در اﯾﻦ روش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ م ﯾﺮدﻧﺪ :

_ دﺳﺘﻪ اول:

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﻣﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺘ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ دو ﮔﺮوه را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ  Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای
)ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘ ﺑﺮ روی آن دارﻧﺪ .ﮔﺮوه دوم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ  Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﻃﺮﻓ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
راﺑﻄﻪ ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﻧﺰدﯾ و ﺻﻤﯿﻤ دارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺮﻓ
ﻧﺰﻧﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ دﻟﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ راﺣﺖ ﻧﺒﻮدﯾﺪ و از ﻃﺮﻓ دﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی اﯾﺸﺎن ،ﺣﺘ اﮔﺮ وی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﻪ  :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺪﻋﻮ ،ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﻣﺎن
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (را ﻧﯿﺰ دارد ،ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮزﻧﺘﻮر ﺷﻤﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد  ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ اﺷﺮاف و ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :
– ﺗﻔﺎوت و ارزش ﯾ ﺷﻐﻞ اﻫﺮﻣ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎﻋﺘ و ﻣﻮاﻧﻌ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻐﻞ اﻫﺮﻣ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

– ﺗﻔﺎوت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ.
–  %۱۰۰ﺑﺪون رﯾﺴ ﻣﺎﻟ ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ.(
– ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﻐﻞ و اﯾﻨﻪ زﻣﺎن ﮐﺎری ﻓﺮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﻫﺴﺘﻨﺪ…
– آدرس ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ( www.networkmarketing.mimt.gov.ir ) .
– ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه…
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮ روی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺮور و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺑﺎ ﮐﻤ ﺣﺎﻣ ﺧﻮد(
ﻧﺘﻪ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺻﺮﻓﺎً در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﻓﺮد ﻣﺪﻋﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش دارد  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ از زﻣﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎً ﮐﻨﺠﺎو ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎزﮐﺮدن ﻧﺴﺒ ﮔﺎرد وی ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﻧﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﺮزﻧﺘﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ)اﯾﻨﺮﺳ (ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ:
ﻧﺘﻪ  :۱در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺒﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮﯾﯿﺪ“ :ﻣ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از اون ﮐﺎر
دﺳﺖ ﺑﺸ؟ ” آن ﻓﺮد ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺨ دﻫﺪ ﺑ ﺷ ﺑﻪ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺷﺒﻪ ای اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻣﺜﻼ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن ،ارزﻧﺪه ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺨﺘ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎر ،رﯾﺴ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘ اوﻟﯿﻪ اﻓﺮاد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺎن
ﺿﺮر ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ،ﺗﯿﻤ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺟﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮه (
ﺳﭙﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ وی ﺑﻮﯾﯿﺪ”:ﺑﻪ ﻧﻈﺮت اﮔﺮ اون ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﯾﺎ ﻣﺸﻼت رو ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺗﻮش ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدی؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮت اﮔﺮ اون ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺒﻮد ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ داری ﺑﻮد؟ اﮔﺮ اون ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻣ ﺷﺪ ازش ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟؟ “ .ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در
ذﻫﻦ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (واﻗﻌ ،اﮔﺮ ﺟﺎﯾ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑ
ﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر رﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وی ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ

ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه )ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮد را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ …(
ﻧﺘﻪ  : ۲ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﺣﺘ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ ﻣ دﻫﺪ! در اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨ را ﺑﻪ وی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣﻨﻄﻘ ﺗﺮ
ﺑﺮ روی دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻮﯾﯿﺪ“ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻖ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﺮ ﮐﻨ ،وﻟ ﯾ ﺳﻮال از ﺗﻮ دارم ،اﮔﺮ ،ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ،
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر  % ۱۰۰ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺎﺷﻪ و در اون اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﻣﺘﺤﻮل ﺑﺸﻪ ،ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺪ؟ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻌ
ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ دﻋﻮت واﻗﻌ ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺘ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﺪ …(

ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﯾ ﭼﯿﺰی رو ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻢ :ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪوﻧ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻄﻮری ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻪ وﻟ ﻣﻦ ،ﻫﻢ روی ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺪارﮐﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮدم ،ﻫﻢ اوﻧﻬﺎرو دﯾﺪم و ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ رو دﯾﺪم و ﻫﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾ ﻣﺪت اوﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺧﻮﺑ دارﻧﺮو دﯾﺪم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮض
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  % ۹۰ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﯾ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺪون اﺷﺮاف ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع داری ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪی ،و ﻓﻘﻂ  % ۱۰ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﺮدم ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ ،ﻓﻘﻂ اﮔﺮ اون  % ۱۰ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ و واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی ﺗﻮ آﯾﻨﺪه ات اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻪ ،آﯾﺎ
ارزش اﯾﻦ رو ﻧﺪاره ﮐﻪ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ اون رو ﺑﺸﻨﻮی؟! در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮاره ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﯿﻔﺘﻪ؟!  ،ﻗﺮاره دو ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎد :ﯾﺎ  % ۹۰ﺣﺪس ﺗﻮ درﺳﺖ از
آب در ﻣﯿﺎد ،و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺘﺖ رو ﮐﻨﺎر رﻓﯿﻘﺖ ﺑﻮدی ،ﺑﺎ ﯾ ﭼﯿﺰی آﺷﻨﺎ ﺷﺪی ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺷﺪﯾﺪاً داره ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ او ﻧﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺪه ،و ﺑﻌﺪﺷﻢ دﯾﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ ﯾ ﺗﻤﺎس از ﺳﻤﺖ ﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ رﺳ ﮐﻪ اﻧﺎر ﯾ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒ اوﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ و ﯾﻪ ﺟﻮراﯾ % ۱۰ ﺣﺮف ﻣﻦ درﺳﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اون ﻣﻮﻗﻊ ﻣ ﺗﻮﻧ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ روش ﻓﺮ ﮐﻨ و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ رو ﺑﯿﺮی …( اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﻓﺮد
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻮن و ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘ دارد …(

_ دﺳﺘﻪ دوم:

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﯾ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ،ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ )در اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد را

ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ(.ﺷﻤﺎ دو ﮔﺮوه را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش دﻋﻮت ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﮔﺮوه اول اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  Bداده ﺷﺪه.
ﮔﺮوه دوم اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  Bﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﯿﺪن ﯾ ﮐﺎر دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ
ﭘﺮزﻧﺘﻮر ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺒﻪ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

_ دﺳﺘﻪ ﺳﻮم:

اﯾﺸﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ  B, Cو A

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﻌﻀ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺘﺎن ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ  Aو  Bﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎب
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﺎﯾﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ،در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﮐﻨﺠﺎو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ
ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺗﺸﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
)ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.

 .2دﻋﻮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :
اﯾﻦ ﺳﺒ دﻋﻮت ،ﻫﻢ ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوش و ﻫﻢ ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای )ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ (ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﯾﻦ روش را ﺑﺎ
ﯾ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﯿﻢ :
ﻓﺮﺿﺎً ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮه ﭘﯿﻤﺎﯾ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﻧﯿﺰه ﮐﺎری ﺑﺎﻻﯾ دارد،
وﻟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن ﻓﻌﻼ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓ ﮐﻤ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟ ﻫﻢ در زﻧﺪﮔ دارد )ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮل

داﻧﺸﺎه( در اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻪ:
” ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘ ” ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ،در اﯾﺠﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ“ :ﺧﺪا رو ﺷﺮ ،ﺗﻮی ﯾ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ رو ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش ،ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﯾ از ﻣﺪﯾﺮﻓﺮوش ﻫﺎﺷﻮن ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ رو ﻣ ﻓﺮوﺷﻪ واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ درﺻﺪ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘ ﮐﻪ ﻣﯿﺪه اﻧﺪازه ﺳﻮدی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﯾ ﻣﻐﺎزه دار رو ﻓﺮوش ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺮش ﻣﯿﺎد ﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﮔﯿﺮش ﻣﯿﺎد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ زﯾﺎدش ،زﻣﺎن
ﮐﺎرﯾﻢ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻫﺴﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻌﻀ روزﻫﺎ ﺻﺒﺢ ،ﺑﻌﻀ روزﻫﺎ ﻇﻬﺮ و ﺑﻌﻀ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻣﯿﺮم ﺳﺮ ﮐﺎر
اﯾﻨﺠﻮری ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺎم ﻣ رﺳﻢ ،ﻫﻢ ﺑﻌﺪ درس ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻢ و ﻣ ﺗﻮﻧﻢ ﺧﺮج ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ رو در ﺑﯿﺎرم ،ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻪ ﺷﺮ ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ
ﭼ ﮐﺎرا ﻣ ﮐﻨ؟”
ﻣﺜﺎﻟ دﯾﺮ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ :ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎم ﯾ ﮐﺎری رو ﺑﺎ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ازﺷﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪود ﺟﻨﺲ ﻣﯿﯿﺮﯾﻢ وﻟ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﻣ ﻓﺮوﺷﯿﻢ ﻋﻤﻼ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮﺑ داره و ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﻮن ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎﯾﻢ
ﮐﺎرﯾﻤﻮن دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻪ … ﺗﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﭼﯿﺎرا ﻣ ﮐﻨ؟
در ﻫﺮ دو ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ را دﻋﻮت ﻧﺮده اﯾﺪ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻨﺠﺎوی و ﺳﻮاﻻﺗ را
از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺲ زده و ﺑﺎ ﭘﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺸﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ  :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺠﺎوی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﻧﯿﺰﯾﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪ ی ﮐﻠ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ :
ﻧﺘﻪ اول:

ﻧﺤﻮه ی ﻓﯿﺲ ﮐﺮدن ﯾ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  :اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﺎﻣ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ و از اﯾﺸﺎن زﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ را ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧ ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اول ﭼﻨﺪ ﺑﺎزه،
از ﺑﺎزه ﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﭘﺮزﻧﺘﻮرﺗﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ دﻫﯿﺪ ،وﻗﺘ زﻣﺎﻧ را از اﯾﻦ ﻓﺮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻣ ﺧﻮد ﻣﺠﺪداً ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ و
زﻣﺎن ﻓﯿﺲ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع ﻣ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ دوم ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺠﺪداً
ﻫﻤﯿﻦ روال را ﻃ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ )اﮔﺮ ﺑﯿﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ از ﭘﺮزﻧﺘﻮر ﺧﻮد زﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﺷﺎن را ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮد
ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ ﻓﯿﺲ ﮐﺮدن ﻧﻬﺎﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ ،ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺮزﻧﺘﻮر ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺷﻮﯾﺪ …(

ﻧﺘﻪ دوم:

اﮔﺮ ﻓﺮد دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪه ی ﺷﻤﺎ ،در ﻫﻨﺎم زﻣﺎن دادن ،ﮔﻔﺖ“ :ﺗﻮ ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﻣﺸﻐﻠﻪ ی ﮐﺎری زﯾﺎدی دارم ،ﺑﻌﺪاً ﺧﻮدم ﺑﺎﻫﺎت

ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮم ﯾ زﻣﺎﻧ ﻓﯿﺲ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ”.ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﻤﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ۹۰%ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷ
ﯾﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﺮ ﺗﻤﺎﺳ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وی ﺑﻮﯾﯿﺪ“ :ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﭼﻨﺪ
روز دﯾﻪ )ﻣﺜﻼ اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ ی دﯾﻪ( ﺑﺎﻫﺎت ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺸﯿﻢ ،ﺧﻮﺑﻪ ؟ “

ﻧﺘﻪ ﺳﻮم:

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮدی زﻣﺎن ﻣﻌﺎرﻓﻪ را ﻓﯿﺲ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾ روز ﺑﻌﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮده

و از وی ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎن را ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﺘﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺑﻌﻀ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺪت ﻫﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣ ﮔﺬرد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﺳ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )ﺗﻠﻔﻨ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﺣﻀﻮری( در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃ ﻧﺰدﯾﺘﺮ و ﭘﺲ از آن اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺘﺒﺎرﺳﺎزی و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ دﻋﻮت ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻧﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺘﻤﺎً ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ را در ﻫﻨﺎم دﻋﻮت ﮐﺮدن از ﻓﺮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ روی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺪن و ﻋﺪم ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﺸﺎن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ ﺷﺸﻢ :در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﮔﺮ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ

زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘ ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺪن او ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻟﻄﻔ از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ از اﯾﺸﺎن ،لﻃﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل  :ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺘﺎن ﭼﺎی ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﻤﺎ از ﺧﻮردن آن ﭼﺎی ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد و
از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣ ﮐﻨﺪ ﻋﺠﺐ ﭼﺎی ﺧﻮش ﻋﻄﺮ و ﺑﻮﯾ اﺳﺖ ﻣ ﺷﻪ ﺑﯿﺪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﭼﺎی ﭼﯿﻪ؟ ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ
از اﯾﻦ ﭼﺎی و ﺣﺘ از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺘﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﻪ ﺧﻮاﺳﺘ ﺑﺮات از اﯾﻦ ﭼﺎی
ﻣﯿﺨﺮم ﯾﺎ آدرس ﻣﯿﺪم ﺧﻮدت ﺑﺮو ﺑﺨﺮ .ﺧﯿﻠ راﺣﺖ دوﺳﺘﺘﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﭼﺎی ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد دوﺳﺘﺘﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را داده اﯾﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﺎی را در ﯾ ﻃﺮح ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﺬارﻧﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ راﺣﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ؟
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن آن ﭼﺎی را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدﯾﺪ وﻟ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﭼﻮن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس

ﻧﯿﺎز در ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ و در درون اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎی را ﺑﻪ او

ﺑﻔﺮوﺷﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ

اﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮای دﻋﻮت اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز را در ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ:
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺳﺎﻋﺖ و روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ او را رﻗﻢ زده اﯾﺪ  ،و
اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮده و ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﺷﻞ ﺟﺪی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ زﻣﺎﻧ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از
ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﺬار ﺑﻮده و روز دﻋﻮت ﺧﻮد را ﯾ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ .
اﮔﺮ ﮐﺴ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ را رد ﮐﺮد ،درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔ را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ.

در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ دﻧﯿﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده اﺳﺖ )ﺑﺮاﯾﺎن ﺗﺮﯾﺴ(

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ

ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﻋﻮت از اﻓﺮاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی دﻋﻮت ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟
ﭼﻪ راﻫﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ورودی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
“ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺗﻮن رو ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﻮن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﺬارﯾﺪ”

ﺑﺎ ورود ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اداﻣﻪ دارد…

