این کتاب بخش کوتاهی از کتاب
مذاکره و فروش تلفنی است.

برای تهیه کتاب می توانید به

آدرسهای زیر مراجعه نمایید:
yon.ir/telebook
http://www.Sheikhali.ir
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سرشناسه
 :مذاکره و فروش تلفنی :چگونه مکالمه و مذاکره تلفنی
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شابک
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 :چگونه مکالمه و مذاکره تلفنی اثربخشی داشته باشیم؟
عنوان دیگر
 :تلفن در کسب و کار
موضوع
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موضوع
 :بازاریابی تلفنی
موضوع
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موضوع
:۴ ۱۳۹۵م۹شHE۸۷۳۱/
رده بندی کنگره
:۶۵۸/۴۵۲
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی ۴۳۰۵۸۵۵:

عنوان کتاب
نویسنده
طراح گرافیک
ناشر
نوبت چاپ
شابک
تیراژ
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مذاکره و فروش تلفنی
مجتبی شیخ علی
کانون تبلیغاتی هور
مؤلف
اول 1395 -
978-600-04-5478-4
 1000نسخه
 150/000ریال

متامی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مؤلف می باشد
وب سایت آموزش مجازی ایران آکادمی
www.Ir an-Acad emy. org

وب سایت شخصی مجتبی شیخ علی
www. S heikhal i. ir
برای تهیه کتاب و دریافت آموزشهای مجازی به وب سایت های باال مراجعه نمایید
ایمیل i nf o@ Sheikhal i. ir :
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 -1مقدمه

فهرست فصل ها

 -2اهمیت و جایگاه مذاکره و ارتباط تلفنی

در ایــن فصــل اهمیــت ارتبــاط تلفنــی  ،تمــاس ســرد و نــرخ موفقیــت توضیــح
داده مــی شــود.

 -3مهارت های پیش از مذاکره و ارتباط تلفنی

پیــش ازاینکــه گوشــی تلفــن را برداریــد چــه نکاتــی الزم اســت بدانیــد و
رعایــت کنیــد.

 -4مهارت های شروع مذاکره و ارتباط تلفنی

شــروع مــی توانــد در ادامــه گفتگــو بســیار تاثیــر گــذار باشــد .ایــن فصــل
حــاوی نکاتــی کامــل در ایــن خصــوص اســت.

 -5مهارتهای حین مذاکره و ارتباط تلفنی

قســمت اصلــی یــک مکالمــه تلفنــی کــه نتایــج اصلــی را بدنبــال دارد ،ایــن
فصــل شــامل نکاتــی اســت کــه حیــن صحبــت بایــد رعایــت شــود.

 -6مهارت های پایان یک مذاکره و ارتباط تلفنی

چگونه پایانی لذت بخش و حرفه ای را در مکالمات ایجاد کنیم؟

 -7نکته های کوتاه اما مهم

مــوارد خاصــی کــه هــر فــردی در اســتفاده از تلفــن بایــد بدانــد و رعایــت آنهــا
در ســازمانها الزم اســت

 -8نکاتی برای سازمان ها

نحــوه اســتفاده ســازمانها از تلفــن مــی توانــد در رضایــت و نارضایتــی مشــتری
هــا تاثیــر بگــذارد ،ایــن نــکات در ایــن فصــل ارائــه شــده اســت

 -9نکاتی برای ارسال پیامک های تبلیغاتی

چگونه پیام های تبلیغاتی حرفه ای و اثربخشی ارسال کنیم؟

 -10سخن آخر
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مقدمه
بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده بــا مجموع ـهای یــا فــردی تمــاس
بگیریــد و از تمــاس و صحبــت بــا او احســاس لــذت کنیــد،
بلعکــس ایــن موضــوع چطــور؟ بــه ســازمانی زنــگ بزنیــد امــا کســی
جوابتــان را ندهــد ،یــا اگــر جوابتــان را دادنــد زیــاد معطلتــان کننــد و
بــه ایـنوآن پاســتان بدهنــد ،یــا نــه جــواب مناســبی بــه شــما ندهنــد
و بــا بیحوصلگــی در حیــن صحبــت تلفــن را قطــع کننــد؟
شــما دوســت داریــد در زمــره کــدام دســته باشــید؟ میخواهیــد دیگران
از مکالمــه بــا شــما لــذت ببرنــد یــا قیــد صحبــت و مکالمههــای بعــدی
بــا شــما را بزنند.
یقینــاً شــما هــم بــا مــن موافــق هســتید کــه یکــی از ابزارهــای
کاربــردی امــروزه کــه میتــوان بــه جرئــت گفــت در همــه ســازمانها
و بــرای هــر فــردی مهــم و پرکاربــرد هســت تلفــن اســت.
امــروزه تلفــن ابــزاری مناســب بــرای هــر کســبوکاری اســت و هــر
ســازمانی بهنوعــی از ایــن ابــزار اســتفاده میکنــد .از بازاریابــی و
فــروش گرفتــه تــا معیــن کــردن قرارهــای مالقــات و کارهــای روزمــره.
در ایــن میــان مهارتهــای برقــراری ارتبــاط تلفنــی مؤثــر عــاوه بــر
ســازمانهای پیشــرو و کســبوکارهای حرفــهای بــرای بســیاری از
افــراد هــم جایــگاه ویــژهای پیداکــرده اســت.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق تصمیــم گرفتــم پــس از تهیــه
محتــوای آمــوزش مجــازی مهارتهــای ارتبــاط و مذاکــره تلفنــی،
کتــاب پیــش رو را در ایــن حــوزه و مطابــق بــازار و کســبوکارهای
ایرانــی تدویــن کنــم تــا تمــام کســانی کــه بــه ایــن مهــارت ارتباطــی
عالقهمنــد هســتند بتواننــد اصــول و تکنیکهــای موردنیــاز بــرای
یــک ارتبــاط تلفنــی حرفــه را فرابگیرنــد.
مجتبی شیخ علی
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چرا مذاکره تلفنی مهم است

چرا مذاکره تلفنی مهم است؟

پیــش از شــروع و ارائــه تکنیــک هــا و مهارتهــای مذاکــره تلفنــی
الزم اســت در خصــوص اهمیــت ایــن نــوع مذاکــره بیشــتر صحبــت
شــود ،اینکــه بدانیــم اصــ ً
ا چــرا بایــد مهارتهــای ارتبــاط تلفنــی را
آموخــت و ایــن مهارتهــا بــه چــهکاری میآینــد.
در ایــن فصــل بــه مهمتریــن دالیــل اهمیــت ایــن ارتبــاط و توضیــح
آنهــا خواهــم پرداخــت.
میزان زیادی از ارتباطات از طریق ارتباط تلفنی هست

معمــوالً بســیاری از مــا ،زمــان زیــادی را صــرف صحبــت بــا تلفــن در
خصــوص امــور کاری میکنیــم (خــواه تلفــن همــراه یــا ثابــت) ،تفاوتــی
نمیکنــد مدیــر باشــید یــا کارمنــد یــک شــرکت.معموالً کارمندانــی
ماننــد کارکنــان فــروش ،بخــش پشــتیبانی ،منش ـیها ،کارکنــان مرکــز
ارتباطــات تلفنــی ( )Call Centerو بخشهــای مختلــف دیگــری در
ســازمانها کارشــان از طریــق ارتبــاط تلفنــی انجــام میشــود بــه
جرئــت میتــوان گفــت بیشــترین زمــان را بــا گوشــی تلفــن ســروکار
دارنــد.
بسیاریازپروژههاوفروشهاازطریقارتباطتلفنیانجاممیشود

در بســیاری از شــرکتها فرآینــد فــروش و حتــی مذاکــره خودشــان
را از طریــق ارتبــاط تلفنــی انجــام میدهنــد ،فروشــندههای تلفنــی
بایــد بتواننــد از طریــق ارتبــاط تلفنــی کاال یــا خدماتشــان را بــه مرحلــه
فــروش برســانند.
در ایــن ســازمانها کــه معمــوالً افــرادی بــا عنــوان بازاریــاب تلفنــی
مشــغول فعالیــت هســتند ،ســعی میکننــد از طریــق تمــاس بــا
شــمارههایی کــه در اختیاردارنــد بــه معرفــی محصــوالت ســازمان
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وفــروش آنهــا بپردازنــد .ایــن دســته از افــراد اگــر بتواننــد مهارتهــای
خودشــان را بهبــود ببخشــند مطمئنــاً میتواننــد فــروش بیشــتری
داشــته باشــند .در ادامــه خواهــم گفــت کــه ایــن ســبک ارتبــاط را
تمــاس ســرد مینامنــد.
ارتباط حضوری میتواند زمان زیادی از شما بگیرد
ارتبــاط حضــوری پرهزینــه هســت ،شــاید بتــوان بــه جرئــت گفــت
یــک قــرار مالقــات حضــوری بیــش از نیمــی از روز شــما را از بیــن
میبــرد و زمانهــای تلفشــده زیــادی دارد (زمانهایــی مثــل طــی
کــردن مســیر ،ترافیــک ،وقتیکــه منتظــر آمــدن فــرد مخاطــب هســتید
و  )...امــا در همیــن زمــان شــما میتوانیــد از طریــق تلفــن بــا چندیــن
نفــر صحبــت کنیــد ،البتــه مالقاتهــای حضــوری هــم در بســیاری
از مواقــع ضــروری هســتند و بایــد برگــزار شــوند امــا برخــی از ایــن
مالقــات هــا میتوانــد بهصــورت تلفنــی خاتمــه یابــد.
امکان صرفهجویی در هزینهها
بــا توجــه بــه گفتههــای فــوق ارتبــاط و مذاکــره تلفنــی میتوانــد
عــاوه بــر صرفهجویــی زمــان ،بــرای مــا صرفهجویــی مالــی هــم داشــته
باشــد .البتــه بــرای اینکــه ایــن صرفــه مالــی بهتــر مشــخص شــود بایــد
هزینههایــی ماننــد هزینــه درآمــد خودتــان در یــک نیــم روز کــه
وقتتــان بــرای یــک مذاکــره حضــوری میگذاریــد را بــا هزینههایــی
ماننــد ایــاب و ذهــاب و  ...جمــع کنیــد .مطمئنـاً خیلــی بیشــتر از هزینــه
یــک تمــاس ســاده خواهــد بــود.
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بر آنچه میبینیم بيشتر ازآنچه میشنویم ،تأكيد میکنیم

همــه مــا انســانها زمانــی کــه فــردی را میبینیــم صحبتهــای
او را بهتــر میفهمیــم و بهتــر درک میکنیــم( .شــاید اگــر شــما هــم
ماننــد مــن عینــک میزنیــد تجربــه کــرده باشــید زمانــی کــه عینــک
بــه چشــم نداریــد و فــردی از فاصلــه کمــی دورتــر بــا شــما صحبــت
میکنــد عــاوه بــر تــار دیــدن او صدایــش را هــم خــوب نمیشــنوید).
در ارتبــاط حضــوری خیلــی راحتتــر میتــوان خواســتهها را بهطــرف
مقابــل منتقــل کــرد امــا زمانــی کــه فــرد دیــده نمیشــود و تنهــا
صــدای مــا را میشــنود ،منتقــل کــردن خواســته دشــوارتر میشــود.
مهارتهــای ارتبــاط تلفنــی در ایــن مواقــع بــه شــما کمــک میکنــد
مطالبتــان را بهتــر بــه مخاطــب منتقــل کنیــد.
عدم شناخت شخص مخاطب و ارتباط با انواع انسانها
زمانــی کــه بــا فــردی بهصــورت حضــوری صحبــت میکنیــم
احساســات او را میتــوان در چهــره و زبــان بــدن او دیــد ،صــورت و
ظاهــر فــرد را میبینیــم و خیلــی ســادهتر و راحتتــر ارتبــاط برقــرار
میکنیــم ،امــا در مذاکــره و ارتبــاط تلفنــی ایــن اتفاقهــا نمیافتــد و
مــا فــرد را نمیبینیــم ،امــا ذهــن مــا بــر اســاس نــوع گفتــار مخاطــب
و صــدای او تصویرســازی ذهنــی میکنــد ،پــس اگــر در مکالمــه تلفنــی
حرفـهای و پرقــدرت صحبــت کنیــم مطمئنـاً میتوانیــم تصویــر ذهنــی
خوبــی ایجــاد کنیــم.
آمــار و ارقامــی کــه موسســههای بینالمللــی مختلــف ماننــد راکفلــر
منتشــر کردهانــد نیــز گویــای اهمیــت یادگیــری مهارتهــای ارتبــاط
تلفنــی اســت.
در تحقیقــی دلیــل تــرک و عــدم مراجعــه یــا تمــاس مجــدد مشــتری بــه
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ســازمانها موردبررســی قــرار گرفــت کــه نتیجــه جالــب آن اینگونــه بــود:
 %1مشــتریها مردهانــد و دیگــر نمیتواننــد بــا مــا تمــاس بگیرنــد
(مراجعــه کننــد)
 %3این مشتریها دیگر نیازی به خدمات و محصوالت ما ندارند
 %14شــرکتهای جدیــد دیگــری یافتهانــد و ترجیــح میدهنــد از
آنهــا خریــد کننــد
 %14مشتریها از محصوالت و خدمات ما ناراضی هستند
 %68مشــتریها احســاس بیتفاوتــی از کارمنــدان ســازمانها دریافــت
کردهانــد (کارکنانــی کــه مهارتهــای ارتباطــی را نمیداننــد).
آمــار جالبــی بــود ،موافقیــد؟  %68از مشــتریها و مخاطبــان بــه خاطــر
رفتــار مــا و کارکنــان مــا دیگــر حاضــر نیســتند بــه ســراغمان بیاینــد.
ایــن آمــار هــم نشــاندهنده اهمیــت فــراوان مهارتهــای ارتباطــی
بخصــوص از طریــق تلفــن اســت.
تأثیرپذیری مشتریان از شما
آقــای دکتــر آلبــرت محرابیــان نظریــهای دارنــد کــه شــاید شــما
هــم آن را شــنیده باشــید و البتــه در مــورد آن صحبتهــای فراوانــی
شــده اســت.
ایشــان  3فاکتــور مهــم را بهعنــوان فاکتورهــای تأثیرگــذاری افــراد در
ارتباطــات معرفــی کردهانــد.
این فاکتورها و میزان تأثیر هرکدام به شرح زیر است:

پوشش و ظاهر افراد %55 :تأثیرگذاری بر مخاطب را دارد
کالم و لحن %38 :تأثیرگذاری بر مخاطب را دارد
محتوا %7 :تأثیرگذاری بر مخاطب را دارد
نمیخواهــم در مــورد درســتی یــا نادرســتی موضــوع بگویــم و
مثالهــای نقــض بیاوریــم کــه مث ـ ً
ا فــردی بالبــاس شــیک و گــران و
بــا صــدا و فــن بیانــی عالــی ( %93تأثیرگــذاری) بــه یــک شــرکت بــزرگ

12

فصل دوم

صنایــع نفــت بفروشــد.
مطمئن ـاً هــر  3پارامتــر اهمیــت خــود را دارنــد امــا ایــن فاکتورهــا را
بــرای ایــن اینجــا آوردم تــا بگویــم مــا در ارتبــاط تلفنــی ظاهــر را نداریــم،
یعنــی  %55تأثیرگــذاری وجــود نــدارد و مــا بایــد بــه  %45باقیمانــده
تکیــه کنیــم.
در ارتبــاط تلفنــی تنهــا ســاحی کــه داریــم صــدای مــا هســت ،اگــر نتوانیم
از آن بهخوبــی اســتفاده کنیــم موفقیــت مــا بســیار کــم اســت .بایــد بــا
ایــن ســاح یعنــی صــدا ،بتوانیــم ظاهــری مطلــوب از خودمــان را در ذهــن
مشــتری یــا مخاطــب ایجــاد کنیــم
تابهحــال بــا اتفــاق افتــاده بــا فــردی مکالمــه کنیــد کــه خیلــی آرام و مبهم
حــرف میزنــد و شــما مجبوریــد چندیــن بــار در حیــن صحبــت بگویید
« فکــر کنــم بایــد « و یــا اتفــاق افتــاده فامیلــی یــا نــام شــرکتی کــه
فــردی در پشــت تلفــن میگویــد را نفهمیــد؟ اینهــا همــه نشــاندهنده
اهمیــت صــدا در ارتبــاط و مکالمــه تلفنــی اســت.
فروش تلفنی از نوع تماس و ارتباط سرد میباشد ()Cold-Call

تمــاس ســرد را بهگون ـهای از ارتبــاط میگوینــد کــه فروشــنده فــرد
مخاطــب را نمیشناســد و یــا اطالعــات کمــی نســبت بــه او دارد .ایــن
نــوع فــروش ســختیها و معایــب خــاص خــودش را دارد و فروشــنده
بایــد اصــول و تکنیکهــای ایــن نــوع ارتبــاط را بدانــد ،تمــاس تلفنــی،
ارســال پیامــک ،ایمیلهــای انبــوه و خیلــی از مــوارد تبلیغاتــی کــه در
آن دقیقــاً مخاطبهــا را نمیشناســیم از نــوع تمــاس ســرد هســت.
در تمــاس ســرد تبدیــل مخاطــب بــه مشــتری بــا نــرخ کمــی اســت،
بهعنوانمثــال فروشــندهای تنهــا  1تمــاس از  10تماســش تبدیــل بــه
مشــتری میشــود.
درفروشهــای تلفنــی هــم نکاتــی وجــود دارد کــه باعــث میشــود ایــن
تماسهــا ســرد اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد و در ادامــه کتــاب
نکاتــی را بهصــورت اختصاصــی در ایــن خصــوص خواهــم گفــت.
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نرخ موفقیت خودتان را محاسبه کنید
امــا بهعنــوان آخریــن موضــوع ایــن فصــل نکتـهای را بایــد خدمتتــان
بگویــم و آن نــرخ موفقیــت در مذاکــره و فــروش تلفنــی اســت (بــرای
دوســتانی کــه بــه بازاریابــی و فــروش تلفنــی مشــغول هســتند) .شــما
بایــد بــرای مدتــی مشــخص تعــداد تماسهــای خودتــان را در طــول
روز ثبــت کنیــد و در مقابــل تماسهایــی کــه موفــق بــه متقاعــد کــردن
مشــتری شــدهاید تیــک و عالمــت بزنیــد .پــس از گذشــت مــدت زمــان
مشــخص (بهعنوانمثــال یــک هفتــه یــا یــک مــاه) نــرخ موفقیــت
خودتــان در فــروش تلفنــی را محاســبه نماییــد .محاســبه کنیــد
چنــد درصــد از تماسهــای شــما موفقیتآمیــز بودهانــد.
(فــرض کنیــد  100تمــاس داشــتهاید و در ایــن
 100تمــاس  15عــدد آنهــا موفقیتآمیــز
بــوده و منجــر بــه فــروش شــده اســت،
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پــس نــرخ موفقیــت شــما  %15اســت) حــال بــا دانســتن نــرخ موفقیــت
خودتــان میتوانیــد هدفــی را بــرای موفقیــت و پیشــرفت خــود
مشــخص کنیــد .بهعنوانمثــال ســعی کنیــد در مــدت یــک مــاه پــس
از مطالعــه نــکات کتــاب و اجــرای آنهــا نــرخ موفقیــت خودتــان را بــه
 %20تــا  %25برســانید.
ایــن هدفگــذاری بــه شــما کمــک میکنــد باانگیــزه بیشــتری کارتــان
را پیــش ببریــد.
جــدول زیــر میتوانــد نمونــهای بــرای ثبــت تماسهــای شــما و
محاســبه نــرخ موفقیــت باشــد
فرم ثبت تماسهای روزانه
تاریخ:
نتیجه تماس
نام سازمان
ردیف
ناموفق نیاز به پیگیری
موفق
مشتری
						

فکــر میکنــم نیــازی نباشــد بیشــتر از ایــن در خصــوص اهمیــت
یادگیــری مهارتهــای ارتبــاط و مکالمــه تلفنــی بگویــم ،مطمئنــاً
شــما دوســتی کــه در حــال خوانــدن کتــاب هســتید بهخوبــی بــه ایــن
اهمیــت پــی بردهایــد و در خــال خوانــدن ایــن صفحــات ابتدایــی
مــدام بــا خودتــان گفتیــد « چقــدر مقدمهچینــی میکنــد!»
مراحــل ارتبــاط تلفنــی را در ایــن کتــاب بــه چهــار گــروه اصلــی تقســیم
کــردهام کــه در خصــوص هرکــدام مهارتهــا و نکتههــای موردنیــاز را
توضیــح میدهــم.
 .1پیش از تماس
 .2آغاز و شروع مکالمه
 .3حین مکالمه
 .4فرجام و پایان مکالمه
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بعــدی توضیحــات بیشــتری خواهــم داد.

نکته هفتم :از نام فرد در شروع مکالمه استفاده کنید

در نکتــه ســوم گفتــم کــه در شــروع مکالمــه خودتــان و ســازمانتان را
معرفــی کنیــد؛ امــا اگــر فــردی کــه بــا شــما تمــاس گرفتــه را میشناســید
بجــای آن معرفــی ،از نــام فــرد اســتفاده کنیــد.
فــرض کنیــد آقــای ادبــی مشــتری قدیمــی شــرکت  XYZبــا آنهــا تمــاس
میگیــرد ،در حالــت عــادی فــرد پاســخدهنده میتوانــد بگویــد «شــرکت
 XYZبفرماییــد » امــا در حالــت بهتــر و حرفهایتــر فــرد پاســخگو شــماره او
را میشناســد و میگویــد « جنــاب ادبــی ســام ،وقــت بخیــر »
در ایــن حالــت مخاطــب احســاس خــاص بــودن پیــدا میکنــد ،احســاس
میکنــد بــا مابقــی مشــتریها متفــاوت اســت ،احســاس میکنــد در زمــان
مناســبی تمــاس گرفتــه اســت و شــما بــا تمــام وجــود آمــاده پاســخگویی بــه
او هســتید.
رعایــت ایــن نکتــه بهظاهــر کوچــک میتوانــد تأثیــر فوقالعــادهای در
مخاطبــان شــما بگــذارد.
پــس بهتــر اســت افــراد و ســازمانها ،ایــن رفتــار و دیالــوگ را بــرای
مشــتریهای خــاص خودشــان داشــته باشــند.
بــرای ایــن کار پیشــنهاد میکنــم نــام و شــماره مشــتریهای خــاص را
درگوشــی تلفنتــان وارد کنیــد تــا بهمحــض تمــاس ،آنهــا را بشناســید.
اگــر تلفــن شــما ایــن امــکان را نــدارد میتــوان ایــن لیســت را تهیــه کــرد و
آن را اختیــار کســانی کــه بــه تلفنهــا پاســخ میدهنــد گذاشــت تــا شــماره
افــراد و مشــتریان مهــم ســازمان را بشناســند.
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چنــدی پیــش از یــک فســت فــود بازدیــد کــردم ،مدیــر
فســت فــود سیســتم دریافــت ســفارش تلفنــی را تهیــه کرده
بودنــد کــه تمــام اطالعــات مشــتریانی کــه ســفارش تلفنــی
میدادنــد در آن ثبــت میشــد و زمانــی کــه مشــتری
مجــددا ً بــا فســت فــود بــرای ســفارش تمــاس میگرفــت
تمــام اطالعــات نمایــش داده میشــد .مدیــر فســت فــود
میگفــت« :مــا اطالعــات و بخصــوص نــام مشــتری را در
ایــن سیســتم ثبــت میکنیــم و زمانــی کــه مشــتریها
تمــاس میگیرنــد حتمــ ًا از نــام آنهــا اســتفاده میکنیــم
و اگــر معمــوالً ســفارش ثابتــی داشــته باشــند میگوییــم
«همــان ســفارش همیشــگی ،پیتــزا قــارچ و گوشــت را بزنــم
یــا سفارشــی دیگــری داریــد؟» و بــا ایــن صحبــت معمــوالً
مشــتریهای مــا ســورپرایز و شــگفتزده میشــوند».
ممکــن اســت خیلــی از فســت فودهــا و رســتورانها ایــن
سیســتم را داشــته باشــند امــا از آن بهخوبــی اســتفاده
نکننــد.
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نکتــه هشــتم :در تمــاس ســرد (قبـ ًا در فصــل دوم توضیــح دادم) از
مشــتری اجــازه بگیرید
همانطــور کــه در فصــل دوم (اهمیــت مهــارت ارتبــاط تلفنــی)
گفتــم ،تمــاس ســرد ،تماســی اســت کــه فروشــنده مخاطــب را
بهدرســتی نمیشناســد ،در اینگونــه تماسهــا و فروشهــا نحــوه
شــروع بســیار مهــم اســت.
بســیاری از شــرکتها یکســری دیالــوگ از پیــش آمــاده شــده را بــه
بازاریابهــای تلفنــی خودشــان میدهنــد و آنهــا بهمحــض اینکــه
فــرد گوشــی تلفــن را برمیدارنــد شــروع بــه روخوانــی از روی دیالــوگ
میکننــد « ســام از شــرکت ایمنســازان کپســول خــودرو آریانــا
تمــاس میگیــرم ،مــا انــواع کپســولهای آتشنشــانی مخصــوص
خــودرو ارائــه میکنیــم و بخشــی از درآمــد بــه موسســه کــودکان
بیسرپرســت داده میشــود و شــما میتوانیــد ایــن کپســولها را در
هرکجــا ایــران خریــداری کنیــد و از تخفیــف هــم برخورداریــد و »...
خیلــی از افــراد وقتــی بــا چنیــن تلفنهایــی روبــرو میشــوند صحبــت
فروشــنده و بازاریــاب را قطــع کــرده و میگوینــد نیــازی نــدارم.
معمــوالً ایــن ســبک تماسهــا ایجــاد نارضایتــی شــدید در مخاطــب
میکنــد.
ً
تأکیــد میکنــم حتمــا در شــروع مکالمــه از فــرد مخاطــب اجــازه
بگیریــد و بگوییــد آیــا مایــل هســت کــه بــه صحبتهــای شــما گــوش
کنــد و زمانــش را در اختیارتــان بگــذارد .بــرای ایــن کار میتــوان از
دیالوگهــای زیــر اســتفاده کــرد:
« ســام ،وقــت بخیــر ،از یــک شــرکت فــروش کپســول اطفــا حریــق
تمــاس میگیــرم ،آیــا فرصــت داریــد (آیــا مایلیــد) توضیحاتــی
خدمتتــان ارائــه کنــم؟»
« ســام ،مــن اســدی بازاریــاب شــرکت فــروش دســتگاههای کاهــش
مصــرف آب هســتم ،میتوانــم چنــد دقیقــه بــرای شــما از مزیتهــای
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دســتگاهمان توضیــح بدهــم »
شــاید بگوییــد بــا اســتفاده از ایــن دیالوگهــا بازهــم خیلیهــا بــه مــا
«نــه » میگوینــد .درســت اســت ،بــازم هــم پاســخ «نــه » میشــنوید
امــا در ایــن حالــت حــس نامطلــوب منتقــل نشــده و نارضایتــی شــدید
هــم در مخاطــب ایجــاد نمیکنیــد ،در ضمــن در ایــن حالــت اگــر
فــردی بخواهــد بــه توضیحــات شــما هــم گــوش کنــد بــا میــل و رغبــت
بیشــتری ایــن کار را انجــام میدهــد.
پیشــنهاد میکنــم ،دیالوگــی مناســب و محترمانــه بــرای شــرکتتان
تهیــه کنیــد و از آن اســتفاده کنیــد .البتــه ایــن موضــوع را فرامــوش
نکنیــد کــه نبایــد ماننــد یــک ضبــط صــوت ،فایلــی را بخوانیــد و یــا
ارائــه کنیــد ،بلکــه بایــد کامــ ً
ا طبیعــی و عــادی صحبــت کنیــد.
نکته نهم :در تماس سرد مشتری را نادان فرض نکنید
چندیــن ســال قبــل خانمــی بــا مــن تمــاس گرفــت و مــوارد زیــر
قســمتی از صحبتهایــی اســت کــه بیــن مــا ردوبــدل شــد:
بازاریــاب « :شــرکت ملــی آب الــزام کــرده کــه تمــام منــازل بایــد در
مســیر لولهکشــی آب ،دســتگاه کاهــش مصــرف آب را نصــب کننــد و
مــا ایــن دســتگاه کــه قیمــت مصــوب و دولتــی آن  270هــزار تومــان
اســت را بــه شــما  160هــزار تومــان میدهیــم».
من « :ممنون نیازی نیست »
بازاریــاب « :آقــا الــزام هســت ،بایــد تهیــه کنیــد وگرنــه ممکــن اســت
برایتــان مشکلســاز شــود».
مــن « :مــن مالــک خانــه نیســتم و اص ـ ً
ا اینجــا مســتأجرم ،چــرا بایــد
ایــن دســتگاه را بخــرم؟»
بازاریــاب « :خــوب عیبــی نــدارد ،شــما بخریــد بعــد پولــش را از مالــک
بگیریــد ،ایــن دســتگاه خریــدش الزامــی اســت».
مــن بــا مقــداری عصبانیــت « :خانــم محتــرم گفتــم خدمتتــون ،نیــازی
نداریــم و فکــر هــم نمیکنــم ایــن قانونــی کــه شــما میگوییــد اص ـ ً
ا
وجــود داشــته باشــد».
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تــا ایــن بازاریــاب تقریب ـاً محتــرم بخواهــد بــه حرفــش ادامــه بدهــد،
گوشــی تلفــن را قطــع کــردم.
از ایــن قبیــل تماسهــا زیــاد وجــود دارد و بازاریابهــا بــا ادعاهــای
کــذب ســعی میکننــد مخاطــب را مجبــور بــه خریــد کننــد و عم ـ ً
ا
مشــتری و مخاطــب را یــک فــرد از همهجــا بیخبــر و بیاطــاع
تلفــی میکننــد (و البتــه افــرادی را کــه اطالعــات کافــی ندارنــد از
ایــن طریــق بــه خریــد وادار میکننــد) ایــن ســبک بــه نظــرم بدتریــن
و بیاخالقتریــن نــوع بازاریابــی اســت و مطمئن ـاً در بلندمــدت اثــرات
نامطلوبــش را بــر آن ســازمان میگــذارد.
یکــی از مهمتریــن ارکان هــر
کســبوکاری صداقــت اســت ،آن
را فرامــوش نکنیــد.
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حین مکالمه تلفنی

تــا بــه اینجــا بــا دو مرحلــه ابتدایــی مکالمــه تلفنــی آشــنا شــدیم و
در ایــن فصــل بــه قســمت اصلــی مکالمــه تلفنــی میپردازیــم.
حیــن مکالمــه تلفنــی بیشــترین زمــان مکالمــه را بــه خــود اختصــاص
میدهــد و میتــوان گفــت قســمت مهــم صحبتهــا و مکالمههــا
در ایــن بخــش صــورت میگیــرد ،دو مرحلــه قبلــی پیشنیــازی مهــم
بــرای پیــش بــرد هرچــه بهتــر ایــن قســمت اســت و اگــر در ایــن مرحلــه
بتــوان بهخوبــی و بــا رعایــت اصــول بــا مشــتری یــا مخاطــب صحبــت
کنیــم میتــوان بــه فــروش بهتــر یــا مذاکــره اثربخشتــر امیــدوار بــود.
اما میپردازیم به نکات این فصل:
نکته اول :باانرژی صحبت کنید
برخــی از افــراد در شــروع روز باانــرژی و فوقالعــاده هســتند امــا تــا
چنــد تمــاس میگیرنــد و زمانــی از روز میگــذرد دیگــر انــرژی کافــی
بــرای صحبــت کــردن ندارنــد و ایــن بیحالــی در صــدای آنهــا کام ـ ً
ا
محســوس اســت.
افــراد حرفـهای ســعی میکننــد انــرژی خودشــان را در طــول روز ثابــت
نگهدارنــد بهگون ـهای کــه نحــوه کالم آنهــا در اول وقــت و آخــر وقــت
تفــاوت آنچنانــی نــدارد ،آنهــا بهگون ـهای بــا افــراد صحبــت میکننــد
کــه فــرد مخاطــب احســاس میکنــد اولیــن نفــری اســت کــه بــا وی
تمــاس گرفتهشــده اســت.
بــرای اینکــه انــرژی شــما ثابــت بمانــد پیشــنهاد میکنــم از
اســتراحتهای کوتــاه غافــل نشــوید ،گاهــی بلنــد شــدن و چنــد ثانیــه
ایســتادن میتوانــد بــه شــما انــرژی بدهــد ،استشــمام بــوی یــک گل،
یــک تمــاس کوتــاه بــا خانــواده و یــا خوانــدن یــک متــن کوتاه انگیزشــی
یــا حتــی مفــرح میتوانــد انــرژی شــما را شــارژ کنــد.
نکتــه بعــدی ،مهربــان ،دوســتانه و درعینحــال رســمی و محترمانــه
صحبــت کنیــد.
مهربانــی و داشــتن روحیــه دوســتانه بایــد در صــدای شــما وجود داشــته
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باشــد امــا ایــن دوســتانه بــودن نبایــد از مــرز رســمی بــودن و محترمانــه
بــودن بگــذرد ،مــا در ارتباطــات حرف ـهای تأکیــد فراوانــی بــر رســمی
بــودن داریــم ،دوســتی بیــش از حــد و اســتفاده از الفــاظ و کلماتــی
کــه صرف ـاً بــا دوســتان نزدیــک گفتــه میشــود نبایــد در مکالمــه بــا
مشــتری و مخاطــب مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
گفتــار رســمی موردپســند همــه افــراد جامعــه اســت و اســتفاده از آن
باعــث میشــود دیگــران بــه شــما و ســازمان شــما احتــرام بگذارنــد.
بگوییــد

نکتــه دوم :در مناســبتهای مختلــف بــه مخاطــب تبریــک

یکــی از وســایلی کــه بــه نظــرم بــر روی میــز یــک بازاریــاب تلفنــی
الزم اســت وجــود داشــته باشــد ،تقویــم و یــا سررســید اســت ،ایــن
تقویــم عــاوه بــر یادداشــتگذاری و یــادآوری تماسهــای خــاص
میتوانــد بــه بازاریــاب کمــک کنــد ایــام و مناســبتهای آن روز را
بدانــد.
بــکار بــردن مناســبت آن روز در صحبتهــای تلفنــی میتوانــد شــما
را فــردی حرف ـهای و بــروز نشــان دهــد و حتــی بهان ـهای باشــد بــرای
تبریــک گفتــن بــه مخاطــب.
اعیــاد اســامی ،روزهــای خــاص و مناســبتها را بــه مشــتریها و
مخاطبانــی کــه میشناســید تبریــک بگوییــد.
دیالوگ پیشنهادی « سالم جناب ایوبی ،عیدتون مبارک »
« سالم جناب مهندس ،روزتون (روز مهندس) را تبریک میگم »
نکته سوم :صحبتهای مشتری را ثبت کنید
در خصــوص ایــن مــورد قبـ ً
ا توضیــح داده بــودم و اهمیــت نوشــتن
و یادداشــتبرداری را گفتــه بــودم.
شــما بایــد خواســتههای مشــتری و مــواردی کــه از شــما میخواهــد
را بنویســید ،مــواردی ماننــد نــام او ،ســمت او ،خواســتههای او ،شــماره
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تمــاس او و مــوارد مختلــف دیگــر.
نکتــه جانبــی کــه در اینجــا مهــم اســت منظم بــودن میــز کار شماســت.
اگــر میــز نامنظمــی داشــته باشــید ممکــن اســت اطالعاتــی که مشــتری
بــه شــما میدهــد را گــم کنیــد.
همانطــور کــه قبــ ً
ا هــم گفتــه بــودم ،بــا یادداشــتبرداری گفتههــا
و خواســتههای مشــتری را فرامــوش نمیکنیــد.
شــاید بــرای شــما هــم اتفــاق افتــاده باشــد « مشــتری از شــما  5مــورد
را میخواهــد امــا شــما پــس از مکالمــه  3مــورد را بــه یــاد میآوریــد »
نکته چهارم :بازهم از نام مشتری استفاده کنید
تمــام انســانها از شــنیدن نــام خودشــان لــذت میبرنــد و نــام
و فامیــل خودشــان را دوســت دارنــد( .دقــت کردیــد دو نفــر در حــال
صحبــت باهــم هســتند و شــما اص ـ ً
ا توجهــی بــه صحبتهــای آنهــا
نداریــد تــا اینکــه در بیــن صحبتهایشــان از نــام یــا فامیــل شــما
اســتفاده میکننــد ،در ایــن لحظــه گوشهــای شــما تیــز میشــوند)...
از همیــن موضــوع اســتفاده کنیــد و در زمانهــای مناســب در حیــن
مکالمــه از نــام مخاطــب اســتفاده کنیــد .البتــه خیلــی اوقــات گفتــه
میشــود انســانها بــا نــام کوچــک خودشــان احســاس بهتــری دارنــد
امــا مــا نمیتوانیــم از نــام کوچــک آنهــا اســتفاده کنیــم چراکــه پــا
فراتــر از رســمی بــودن میگذاریــم .البتــه مطمئــن باشــید انســانها
از شــنیدن نــام فامیلشــان هــم لــذت میبرنــد بــه شــرطی کــه اشــتباه
گفتــه نشــود ،گاهــی اتفــاق میافتــد فامیلــی فــردی ســخت اســت یــا
پشتگوشــی تلفــن آن را واضــح نشــنیدهاید ،در ایــن صــورت اســتفاده
نکــردن از فامیــل وی بجــای اســتفاده اشــتباه اولویــت دارد.
قبــ ً
ا هــم گفتــه بــودم ،حتمــاً در شــروع مکالمــه نــام مخاطــب را
یادداشــت کنیــد تــا بتوانیــد در مواقــع لــزوم از آن اســتفاده کنیــد.
یــک نمونــه دیالــوگ « جنــاب ایوبــی در خصــوص ســؤالی کــه فرمودیــد
بایــد خدمتتــان عــرض کنــم »...
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نکتــه پنجــم :در حــد امــکان از لغــات تخصصــی اســتفاده
نکنیــد
در نــکات شــروع مکالمــه گفتــم کــه در ابتــدای صحبــت ســعی کنیــد
مخاطبتــان را بهخوبــی بشناســید و ســطح تخصــص و جایــگاه آنهــا را
بشناســید و در حیــن صحبــت و مکالمــه مطابــق تخصــص مخاطــب بــا
او صحبــت کنیــد.
اگــر نتوانســتید ســطح دانــش فــرد مخاطــب را متوجــه بشــوید میانهروی
کنیــد ،نــه خیلــی تخصصــی و نــه خیلــی عامیانــه (کــه اگــر مخاطــب
فــردی متخصــص بــود ،صحبتهــای مــا بــرای او توهیــن تلقــی نشــود)
صحبــت کنیــد.
نکتــه مهمــی کــه در ایــن قســمت وجــود دارد ایــن اســت کــه برخــی از
افــراد اگــر متوجــه موضوعــی نشــوند بــه شــما ایــن موضــوع را نخواهنــد
گفــت و حتــی ممکــن اســت بگوینــد «بلــه فهمیــدم »
بــه همیــن خاطــر اســت کــه قوی ـاً تأکیــد میکنــم اگــر ســطح دانــش
فــرد مخاطــب را نمیدانیــد از الفــاظ تخصصــی اســتفاده نکنیــد و یــا
مــاک را بــر دانایــی فــرد نگذاریــد.
ً
در خصــوص اســتفاده از الفــاظ تخصصــی معمــوال بســیاری از
فروشــندگان دچــار اشــتباه میشــوند .بــرادران هیــث در کتــاب ایــده
عالــی مســتدام بــه واژهای بــه نــام «اســارت در دام دانــش » اشــاره
میکننــد و میگوینــد در بســیاری از مواقــع مــا دچــار ایــن اشــتباه
میشــویم و دقــت نمیکنیــم “ندانســتن آن چیــزی کــه مــا میدانیــم
چگونــه اســت”.
خیلــی اوقــات وقتــی در خصــوص یــک موضــوع تخصصــی کــه بــر آن
کام ـ ً
ا مســلط هســتیم صحبــت میکنیــم در نظــر خودمــان در حــال
ً
گفتــن جمــات کام ـا ســاده هســتیم ،درحالیکــه مخاطــب مــا کــه از
ایــن حــوزه اطــاع خاصــی نــدارد ،کام ـ ً
ا گیــج شــده و نمیدانــد کــه
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شــما چــه میگوییــد ،درحالیکــه شــما در ذهنتــان فکــر میکنیــد او
بهراحتــی متوجــه منظــور شــما شــده اســت( .امیــدوارم در گفتــن ایــن
مطلــب دچــار ایــن دام نشــده باشــم)
پــس بایــد خودتــان را جــای مخاطــب بگذاریــد و بهگونــهای صحبــت
کنیــد کــه بهصــورت کامــل متوجــه بشــود.
ایــن موضــوع بــرای مــن زمانــی کــه میخواســتم اینترنتــی کــه تــازه
خریــده بــودم را راهانــدازی کنــم اتفــاق افتــاد ،بــا اپراتورهــای مختلــف
تمــاس گرفتــم و همگــی از الفــاظ ســخت و تخصصــی اســتفاده کردنــد
و پیشزمینــه ذهنــی آنهــا ایــن بــود کــه مــن خیلــی از تنظیمــات را
انجــام دادهام و خیلــی ســریع و کوتــاه گامهــای آخــر نصــب را میگفتنــد
و مــن هیــچ نتیجــهای نمیگرفتــم (کمکــم داشــتم بــه ایــن نتیجــه
میرســیدم کــه مــن چقــدر بیســواد و کمتوانــم) تــا اینکــه پــس از
چنــد بــار تمــاس ،بــا اپراتــور دیگــری صحبــت کــردم ،ایشــان در وهلــه
اول از مــن پرســیدند « :آیــا شــروع راهانــدازی و تنظیمــات رایانهتــان
را انجــام دادهایــد؟» و مــن ســریع گفتــم «نمیدانــم ،منظورتــان چــه
تنظیماتــی اســت؟ » و ایشــان گامب ـهگام توضیحــات را بــه مــن دادنــد
و باراهنمایــی ایشــان اینترنــت مــن راهانــدازی شــد و وقتیکــه ایشــان
گامهــا را میگفتنــد فهمیــدم کــه نفــرات قبلــی هــم بــه چــه ســادگی
میتوانســتند مــن را راهنمایــی کننــد.
نکته ششم :از جمالت کوتاه و مختصر استفاده کنید
در مکالمــه تلفنــی چــون مخاطــب چهــره مــا را نمیبینــد باعــث
میشــود بهســادگی نتوانــد متوجــه جمــات طوالنــی مــا بشــود .بــه
همیــن خاطــر توصیــه میشــود در مکالمههــای تلفنــی ترجیحــاً
از جمــات کوتــاه و مختصــر اســتفاده کنیــد تــا مخاطــب بتوانــد
تجزیهوتحلیــل کافــی و مناســبی بــر روی گفتههــای شــما داشــته
باشــد.
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نکته هفتم :لطف ًا خودتان باشید
مهــم اســت کــه در زمــان مکالمــه تلفنــی و بخصــوص بازاریابــی
و فــروش تلفنــی (تمــاس ســرد) در معرفــی محصــول و یــا خدمــات
نحــوه صحبــت شــما یــک صحبــت عــادی باشــد ،ســعی نکنیــد شــخص
دیگــری باشــید ،کافــی اســت در صحبــت کــردن فقــط خودتان باشــید.
نمیدانــم بــرای شــما اتفــاق افتــاده کــه یــک بازاریــاب بــا شــما تمــاس
میگیــرد و از روی یــک متــن شــروع بــه خوانــدن میکننــد (گاهــی
فکــر میکنیــم یــک فایــل صوتــی را بــرای مــا گذاشــتهاند) و کام ـ ً
ا
کتابــی حــرف میزننــد.
بهعنوانمثــال « مــا در راســتای اعتــای فرهنــگ مطالعــه در بیــن
مدیــران محتــرم ،اقــدام بــه چــاپ کتابهــای مدیریتــی در  10جلــد
کردهایــم کــه بهصــورت کامــ ً
ا رایــگان بــرای شــما ارسالشــده و
شــما میتوانیــد از ایــن کتابهــا اســتفاده کنیــد ،در ضمــن ایــن
کتابهــا توســط بهتریــن نویســندگان بینالمللــی نوشتهشــده اســت
و »...
نکته هشتم :با سرعت مناسب صحبت کنید
ســرعت مناســب در مکالمــه تلفنــی را مخاطــب بــرای مــا مشــخص
میکنــد ،اگــر مخاطــب ســریع صبحــت میکنــد شــما هــم ســریع
صحبــت کنیــد و اگــر آهســته صحبــت میکنــد شــما هــم از ایــن
آهســتگی پیــروی کنیــد .اجــازه بدهیــد ایــن موضــوع را بیشــتر توضیح
بدهــم
در حالــت اول فــرض کنیــد یــک مشــتری یــا مخاطــب پشــت تلفــن
بــا شــما ســریع صحبــت میکنــد و شــما بــا او آهســته مکالمــه
میکنیــد .در ایــن حالــت پیامــی کــه ســرعت صحبــت شــما منتقــل
میکنــد ایــن اســت« :مــن خســته هســتم و حوصلــه صحبــت نــدارم
« و یــا «مــن مشــغول کار دیگــری هســتم و توجهــی بــه حرفهــای
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شــما نــدارم » و یــا «آقــا چــرا اینقــدر تنــد حــرف میزنــی ،یــه مقــدار
آرامتــر »
در حالــت دوم مخاطــب بــا ســرعت پاییــن بــا شــما صحبــت میکنــد
و شــما بهســرعت بــا او مکالمــه میکنیــد .در ایــن حالــت پیامــی کــه
ســرعت صحبــت شــما منتقــل میکنــد ایــن اســت « :زودتــر حرفــت را
بــزن کار دارم » و یــا «مــن عجلــه دارم و بایــد بــه کار دیگــری برســم »
پــس هرکــدام از مــوارد میتوانــد تأثیــری نامطلــوب بــر روی مشــتری
و مخاطــب مــا بگــذارد ،پــس مراقــب باشــید بهگون ـهای صحبــت کنیــد
کــه مخاطــب از مکالمــه بــا شــما احســاس لــذت ببــرد.
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