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تقدیم به پدر و مادرم،
که نه تنها در کودکی ،بلکه همیشه الگوی من در
سختکوشی ،و روحیهبخش زندگیام هستند.
بدون حمایت شما ،ترجمه این کتاب ،به شکل
دستنوشتههایی نیمه کاره باقی میماند.
 -مترجم

مقدمه مترجم
اهل کجایید و شغلتان چیست؟
آیا تابهحال معامله کردهاید؟
آیا تابهحال قصد تأثیرگذاری روی فرد خاصی را داشتهاید؟
چگونه این کار را انجام میدهید؟ چگونه معامله میکنید؟ چگونه روی مشتری،
کارفرما ،شریک زندگی ،رئیس ،کارمندان ،فرزندان ،پدر و مادر ،استاد ،شاگردان ،دوستان،
دنبالکنندگان مجازی و تماشاچیان خود تأثیر میگذارید؟
شکی ندارم که همه ما ،بارها و بارها نام خیابان وال استریت 1را در فیلمها ،سریالها،
کتابها ،مجالت و ...شنیدهایم .خیابان وال استریت از مهمترین خیابانهای نیویورک در
ایاالت متحده آمریکا است و ساختمان بازار بورس و بزرگترین مراکز اقتصادی آمریکا در
آن قرار دارد .از شخصیتهای مطرح وال استریت ،جردن بلفورت 2را به خاطر دارید؟
خیلی از ما همیشه دوست داشتیم سر از کار او دربیاوریم و نحوه دستیابی به موفقیت
و ثروت و شیوه جادوییاش در متقاعد کردن و فروش را بیاموزیم؛ جردن بلفورت در
آستانهی تولد 26سالگی خود ،درآمدی بیش از  49میلیون دالر در سال داشت .به گفته
خودش ،او از این موضوع ناراحت بود که چرا سه میلیون دالر کمتر درآمد داشته و نتوانسته
به درآمد هفتهای یک میلیون دالر (و سالیانه  52میلیون دالر) برسد.
حال بلفورت شیوهاش را آشکار کرده است.
نویسنده با کالمی دلنشین ،بیانی متفاوت و همچنین در چارچوب اصول انسانی و
اخالقی ،آنچه را که برای متقاعد کردن ،نفوذ و موفقیت نیاز دارید در  12فصل در

1. Wall Street
2 . Jordan Belfort

شیوه گرگ

اختیارتان قرار میدهد .مطمئنم که همانند فیلم سینمایی جذابی ،پای کتاب مینشینید
و از خواندنش لذت میبرید.
پیشنهاد میکنم قبل و بعد از مطالعه کتاب ،زمانی را صرف تماشای فیلم داستان زندگی
وی کنید .جدای بخشهای طنز و تماشاگرپسند ،با دقت به تمام دیالوگها گوش بسپارید.
اگر در گذشته به تماشای فیلم نشسته بودید ،پیشنهاد میکنم پیش از شروع کتاب ،دوباره
این کار را انجام دهید تا کتاب جان گرفته و جذابتر از پیش شود.
از توصیههای او عالوه بر حرفه ،در زندگی شخصی خود نیز استفاده کنید.
و به شیوه گرگ عمل کنید!
در انتها ،سپاس فراوانی دارم از نویسنده کتاب ،جردن بلفورت ،که خیلی صمیمانه و
به قول خودش بی چک و چانه! فرصت برگردان فارسی این کتاب را به من داد تا آن را
تقدیم شما کنم.

امیرپویا چراغی
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دوست داشتم این کتاب را به کسی تقدیم کنم که زندگیام را دگرگون کرد و از
من فرد بهتری ساخت و هیچوقت باورش نسبت به من تغییر نکرد :شریک زندگیام آنِه
ولی او از من خواست که کتاب را به مردم سراسر دنیا تقدیم کنم .مردمی که به
سمینارهایم آمدند ،فیلمهایم را تماشا کردند ،خط مستقیم را مطالعه کردند ،از من
تقاضای کمک کردند و از همه مهمتر ،کسانی که تمام تالش خود را با هدف قدردانی از
من انجام دادند.
باید اعتراف کنم که زندگی من بیشتر با گذشته دیوانهوارم شناخته میشود .اما آن
خاطرات تنها بخش کوچکی از زندگیام هستند .نه بخشی که به آن افتخار میکنم و نه
اینکه بخواهم مرا آنگونه بیاد بیاورند.
این کتاب را تقدیم میکنم به کسانی که برایم نامه نوشتند تا بگویند من امید
فرصتهای دوباره به آنها بخشیدم؛ زیرا من خودم از شکست بزرگی برخاستم و آنها نیز
باور داشتند که میتوانند بر هر شرایطی که هماکنون در آن قرار دارند ،غلبه کنند.
به افراد بیشماری که نوشتند چگونه «خط مستقیم» زندگی ،میزان موفقیت و
کسبوکارشان را به طور تصاعدی بهبود بخشید و به شما!
ابداع سیستم خط مستقیم زندگیام را برای همیشه متحول کرد .استفاده از این
مجموعه مهارتها به من اجازه بازآفرینی زندگیام را داد ،به گونهای که هیچوقت آن را
ممکن نمیدانستم .امیدوارم این کتاب به افراد خیلی بیشتری اجازه دسترسی به
نعمتهای زندگی را بدهد.
سیستم خط مستقیم بیشک برای همه افراد قابل استفاده است.
بزرگترین رویایم تا به امروز ،عشقم به آنِه بوده است .امیدوارم این کتاب بتواند
رویاهای شخصی تمام کسانی که آن را مطالعه میکنند را هم به واقعیت تبدیل کند.
 -جردن بلفورت

«شاید ببرها و شیرها قویتر باشند،
اما هیچ گرگی در سیرک بازی نمیکند».

پیشگفتار) تولد یک سیستم فروش

پیشگفتار
تولد یک سیستم فروش
چیزی که درباره من میگویند ،حقیقت دارد.
من یکی از آن فروشندههای بالفطرهام که میتوانم یخ را به اسکیمو ،نفت را به عرب،
گوشت خوک را به عالم یهودی یا هر چیز دیگری که میتوانید تصورکنید ،بفروشم.
ولی واقع ًا چه کسی به آن اهمیت میدهد ،اینطور نیست؟
منظورم این است به جز هنگامی که مرا برای فروش یکی از محصوالتتان استخدام
میکنید ،تواناییام در معامله کردن به شما مربوط نمیشود.
بههرحال ،این استعداد من است :توانایی فروش هرچیزی به هرکسی و در مقادیر
زیاد .اینکه هدیهای از جانب خدا یا از طرف طبیعت است ،واقعاً نمیدانم؛ اما چیزی که
با اطمینان کامل میتوانم بگویم ،این است که من ،تنها شخصی نیستم که با این توانایی
به دنیا آمده است.
افراد معدود دیگری هم وجود دارند که تا حدودی شبیه به من هستند.
دلیل اینکه فقط تعداد اندکی تا حدودی شبیه به من وجود دارند ،به استعداد
گرانبهای دیگرم مربوط میشود .استعدادی که بسیار کمیابتر و ارزشمندتر است و
مزایای زیادی را برای همه به دنبال دارد ،از جمله خود شما.
این استعداد شگفتانگیز چیست؟

شیوه گرگ

بسیار ساده است .استعداد من ،توانایی تبدیل تقریباً آنی افرادی از تمام اقشار جامعه،
صرفنظر از سن ،نژاد ،عقیده ،رنگ پوست ،پیشینه اقتصادی و اجتماعی ،وضعیت
تحصیلی و میزان استعداد ذاتی در فروش ،به معاملهگر سطح جهانی است .میدانم که
گفتهای جسورانه است؛ اما اجازه دهید اینگونه بیان کنم :اگر ابرقهرمان بودم ،آموزش
فروشندگان ،ابرقدرت من بود و هیچ شخصی روی کره زمین وجود ندارد که این کار را
بهتر از من انجام دهد.
عجیب به نظر میرسد ،اینطور نیست؟
میتوانم تصور کنم که هماکنون به چه چیزی میاندیشید:
«عجب آدم گستاخی! چه اعتمادبهنفسی دارد! لعنتی چقدر به کار خودش اطمینان
دارد! باید این عوضی را به میان گرگها بیندازیم!
یک لحظه صبر کنید! او خودش گرگ است ،نه؟»
در واقع ،من در گذشته گرگ بودم .درهرصورت فکر میکنم وقت آن رسیده که به
طور رسمی خودم را معرفی کنم.
من گرگ وال استریت 1هستم .به یاد آوردید؟ کسی که لئوناردو دی کاپریو 2نقش او
را در پرده سینما بازی کرد .کسی که هزاران جوان که به سختی میتوانستند همزمان
راه بروند و آدامس بجوند را با استفاده از سیستم آموزش فروش ظاهراً جادویی به نام
خط مستقیم ،تبدیل به معاملهگرهای سطح جهانی کرد؟ کسی که همه آن
نیوزیلندیهای وحشتزده را در انتهای فیلم زجر داد ،فقط برای اینکه نتوانستند
خودکاری را به شیوه درست به من بفروشند؟ به خاطر آوردید.

1. Wolf of Wall Street
2. Leonardo Di Caprio
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مدتی پس از دوشنبه سیاه ،3اداره شرکت کارگزاری کوچکی به نام استراتون اوکمنت4

را به دست گرفتم و در جستوجوی فرصتهای تازه ،آن را به النگ آیلند 5منتقل کردم
و همینطور هم شد .در بهار  ،1988رم ِز تأثیرگذاری روی انسان را یافتم و آن سیستم
ظاهر ًا جادویی را برای آموزش فروشندگان توسعه دادم.
اسم آن ،سیستم خط مستقیم یا به اختصار ،خط مستقیم بود .سیستمی که
قدرتمندی ،کاربری آسان و کاربردی بودن خود را به اثبات رساند .به طوری که در روزهای
آغازین ابداعش ،موفقیت و ثروت زیادی برای افراد آموزش دیده به بار آورد .درنتیجه،
هزاران مرد و زن جوان در تالش برای رسیدن به قطار خط مستقیم و رویای آمریکایی
شروع به سرازیر شدن به اتاق جلسات استراتون کردند.
خیل عظیم آنها در بهترین حالت از خانوادههای سطح متوسط بودند .به بیان دیگر،
خانوادههای غمگین و از یاد رفته طبقه کارگر آمریکایی؛ جوانانی که تابهحال پدر و
مادرشان نگفته بودند که الیق چه سرافرازیهایی هستند .استعدادهایی که از بدو تولد،
محصور شده بودند.
زمانی که باألخره توانستند به اتاق جلسات من بیایند ،فقط برای زنده ماندن تالش
میکردند و نه پیشرفت و دستیابی به موفقیت.
ولی در جهان پسا خط مستقیمی ،هیچکدام از آنها دیگر مهم نبودند .عواملی مثل
تحصیالت ،هوش و توانایی ذاتی در فروش بیاهمیت بودند و بهراحتی میتوانستید بر
آنها غلبه کنید .تنها کاری که باید انجام میدادید ،این بود که جلوی در دفترم حاضر
شوید ،قول بدهید به سختی کار کنید و من به شما سیستم خط مستقیم را آموزش
میدادم و شما را ثروتمند میکردم.

 .3به انگلیسی ( )Black Mondayبزرگترین سقوط یک روزه شاخص سهام وال استریت در سال  198۷در این روز که
دوشنبه سیاه لقب گرفت ،ارزش شاخص سهام والاستریت تنها در یک روز به یکباره 22درصد فرو ریخت.
4. Stratton Oakmont
5. Long Island
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اما افسوس! نیمه تاریکی نیز برای همه این موفقیتهای گرانبها در آنجا وجود داشت.
کاشف به عمل آمد که سیستم ،بیش از حد اثربخش است .بدینگونه که میلیونرهای تازه
به دوران رسیدهای را وارد جهان میکرد که با مشکالت عادی زندگی مواجه نمیشدند.
مشکالتی که بیشترِ مردان و زنان جوان با آن دست و پنجه نرم میکردند و برای
شکلگیری شخصیتشان از آن بهره میجستند.
نتیجه این بود :موفقیت بدون احترام ،ثروت بدون خویشتنداری و قدرت بدون
مسئولیتپذیری و بالفاصله ،اوضاع به سرعت از کنترل خارج شد.
و اینگونه شد؛ همانگونه که طوفان گرمسیری ظاهراً بیخطری ،از آبهای گرم
آتالنتیک برای تقویت شدت و قدرتش استفاده میکند و تغییر میکند تا جایی که به
توده هراسانگیزی تبدیل میشود و هر چیزی را در مسیر خود نابود میکند ،سیستم
خط مستقیم هم مسیر مشابهی را پیمود؛ همه چیز را در راه خود نابود کرد ،حتی خود
من.
در واقع ،پس از اتمام آن ماجرا همه چیز را از دست داده بودم :پولم ،غرورم ،مقامم،
عزت نفسم ،فرزندانم  -برای یک مدت  -و نیز آزادیام را.
ولی بدترین قسمت این بود که میدانستم کسی جز خودم شایسته سرزنش نیست.
من از استعدادی خدادادی سوءاستفاده کردم و کشف شگفتانگیزی را به فساد کشاندم.
سیستم خط مستقیم توانایی تغییر زندگی افراد به شیوهای سریع و دراماتیک را
داشت .این سیستم برای تمام کسانی که به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر میان
افکار و ایدههای خود با افراد دیگر و همچنین نداشتن توانایی ایجاد انگیزه در فرد مقابل،
از موفقیت در زندگی محروم شده بودند ،فرصتی ایجاد میکرد.
و من با آن چه کار کردم؟
خب ،در کنار شکستن تعداد تقریباً زیادی رکورد مصرف مواد مخدر خطرناک ،از
کشفم که قدرتمندترین سیستم آموزش فروش جهان بود برای تحقق تمام فانتزیهای
18

پیشگفتار) تولد یک سیستم فروش

دوران نوجوانیام استفاده کردم .همانطور که به دیگران هم قدرت انجام چنین کاری را
دادم.
ال نابود شدم.
بنابراین بله! من الیق تمام بالهایی بودم که بر سرم آمد .کام ً
اما ،البته داستان اینجا تمام نشد و چگونه میتوانست بعد از آن همه ماجرا واقع ًا تمام
شود؟ به عبارت دیگر سیستمی که آن همه موفقیت و ثروت برای افراد آموزشدیده خود
خلق کرده بود ،چطور میتوانست به راحتی در تیرگی و ابهام ناپدید شود؟
نمیتوانست و البته اینطور هم نشد.
سیستم به دست هزاران کارمند سابق استراتون که بعد از ترک شرکت شروع به
پخش آن کرده بودند ،با تزریق نسخهای اصالح شده به انواع مختلف صنایع ،دوباره به راه
افتاد.
هنوز ،بدون اهمیت به اینکه کجا رفتند یا نسخه ،چقدر اصالح شده بود ،یادگیری حتی
ذرهای از سیستم خط مستقیم برای تبدیل فروشندهی ناموفق به تاجری موفق کافی بود.
سپس من هم درگیر شدم.
مدتی پس از نوشتن دو کتاب پرفروش و فیلمبرداری فیلم اسکورسیزی ،6نسخهای
تعمیم یافته و به زبان ساده و قابل استفاده برای تقریب ًا هر کسبوکار و پیشهای را در
سراسر جهان منتشر کردم .از بانکداری گرفته تا کارگزاری ،شرکت ارتباطات ،صنعت
خودرو ،مشاورین امالک ،بیمه ،برنامهریزی مالی ،از تأسیساتیها گرفته تا دکترها ،وکال،
دندانپزشکان ،بازاریابهای آنالین و آفالین و هر صنعت دیگری.
نتایج قبلی شگفتانگیز بودند ،این بار حتی بهتر از قبل هم شده بود.
توجه کنید ،قبل از اینکه دوباره شروع به تدریس سیستم کنم ،دو سال تمام را صرف
بررسی خط به خط آن کردم به طوری که هر نکته ظریف باقیمانده را حتی بیش از
 .6به انگلیسی ( )Martin Scorseseکارگردان فیلم گرگ وال استریت (.)Wolf of Wall Street
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پیش تبدیل به مهارت عملیاتی کردم و تضمین کردم که تک تک آنها در باالترین سطح
اخالق و صداقت پایهریزی شده باشد.
تکنیکهای فشار زیاد برای فروش ،طرحهای سؤالبرانگیز کالمی یا حتی کوچکترین
ارجاع برای بستن معامله به هر قیمتی و صرفاً برای گرفتن حق کمیسیون ،در قبال
استراتژیهای برازنده از سیستم پاکسازی شدند.
این روند سختگیرانهای بود؛ تا جایی که از هیچ هزینهای چشمپوشی و از هیچ کاری
دریغ نشد.
متخصصین سطح جهانی برای بررسی همه جنبههای سیستم آورده شدند از
روانشناسان اداری گرفته تا کارشناسان ایجاد محتوا ،بهترین تمرینات یادگیری بزرگساالن
و نیز برنامهنویسی عصبی زبانی .نتیجه چیزی بهراستی باورنکردنی بود؛ سیستمی بسیار
قدرتمند و اثربخش ،در عین حفظ سطح باالی اخالقیات و صداقت.
باألخره به چیزی تبدیل شد که همیشه میدانستم لیاقتش را دارد.
نیروی تولید پول مستمر
آنچه که در صفحات بعد به شما ارائه میکنم ،راهحل شسته رفتهای برای به کار بردن
سیستم خط مستقیم در هر کسبوکار یا صنعتی است .برای شما که با فروش سروکار یا
کسبوکار خودتان را دارید ،این کتاب تغییر دهنده بازی خواهد بود .به شما نشان میدهد
چگونه چرخهی فروشتان را کوتاه کنید ،میزان موفقیت معامله را افزایش داده و یک
جریان ثابت بازگشت مشتری ایجاد کنید همچنین مشتریان وفاداری خلق کنید .به
عالوه ،این کتاب به شما فرمولی برای پرورش و حفظ نیروی فروش سطح جهانی ارائه
میدهد.
و برای شما که با فروش سروکار ندارید ،این کتاب به همان اندازه برایتان ارزشمند
خواهد بود .مالحظه کنید ،یکی از اشتباهات پرهزینهای که مردم مرتکب میشوند این
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است که آنها درباره فروش و هنر متقاعد کردن ،صرف ًا با همان قوانین و تفکر سنتی
میاندیشند :فقط فروشندهها هستند که معامله میکنند.
بنابراین از خود میپرسند« :زمانی که ارتباطی با فروش ندارم ،هدف از یادگیری نحوه
فروش و هنر متقاعد کردن چیست؟»
این طرز تفکر درستی نیست.
حتی اگر فروشنده نباشید ،هنوز الزم است دستکم در فروش و متقاعدسازی تا
سطح معقولی مهارت داشته باشید .در غیر این صورت بهشدت اعتمادبهنفستان را در
زندگی از دست خواهید داد.
کل زندگی فروش و متقاعد کردن است.
در حقیقت شما یا در حال متقاعد کردن هستید یا شکست خوردن.
شما مردم را متقاعد میکنید که ایدههایتان جواب میدهند ،افکارتان منطقی هستند،
محصوالتتان مورد نیازشان است؛ ممکن است پدر و مادری باشید که فرزندانتان را درباره
اهمیت دوش گرفتن یا انجام تکالیفشان متقاعد میکنید؛ شاید معلمی باشید که
دانشآموزان خود را درباره ارزشمندی تحصیالت متقاعد میکنید؛ وکیلی که
هیئتمنصفه را در بیگناهی موکلتان متقاعد میکنید؛ عالم مذهبی که حضار را متقاعد
به وجود خدا یا حضرت عیسی یا حضرت محمد یا بودا میکنید؛ سیاستمداری که حوزه
انتخاباتی خود را برای رأی دادن به یک رفراندوم خاص متقاعد میکنید .به طور خالصه،
ترغیب کردن برای همه مردم و در تمامی جنبههای زندگی ،چه کاری و چه شخصی،
مورد استفاده قرار میگیرد.
جدا از اینها ،در یک نقطهای از زندگیمان ،همه ما باید نظر شخص خاصی را نسبت
به خود جلب کنیم؛ شریک زندگی آینده ،کارفرمای آینده ،کارمند آینده ،دیدار اولی در
آینده و. ...
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همچنین همهی شما به طور حتم موضوعات کاری روزمرهای دارید که اسمشان را به
طور معمول معامله نمیگذارید؛ کارآفرینی که سعی در افزایش سرمایهگذاری یا محافظت
از یک خط اعتبار بانکی را دارد؛ متقاعد کردن کارمندانتان یا کسی که برای استخدامش
تالش میکنید؛ مذاکره برای اجارهی فضای کاری جدید؛ تأمین میزان سود بهتر برای
حساب بانکیتان یا مذاکره با یک فروشنده برای شرایط پرداخت بهتر.
دوباره میگویم ،مهم نیست که در چه مسیر کاریای قرار دارید ،ما همیشه سعی
میکنیم افکار و ایدهها و رویاها و امیدهایمان را به گونهای انتقال دهیم که عالوه بر
ترغیب افراد به واکنشنشان دادن به خواستههای خود در زندگی هم دست یابیم.
این همان هنر متقاعد کردن اخالقی است .بدون این مهارت حیاتی ،به دست آوردن
موفقیت با هر سطح دانشی و شکوفایی توانمندی ها در زندگی بسیار دشوار است.
در حقیقت هدف کتاب هم دستیابی به همین موضوع است .با فراهم کردن روشی
ساده و اثبات شده برای تسلط به هنر ارتباط ،قادر خواهید بود با قدرت بسیار بیشتری در
مسیر زندگی قدم برداشته و زندگی بسیار موفقتری داشته باشید.
فقط همیشه این جمله عموی مرد عنکبوتی در اولین فیلم از سری فیلمهایش را به
یاد داشته باشید:
«قدرت زیاد ،مسئولیت زیاد میآورد».
کتاب این قدرت را به شما اعطا میکند.
و به شما تأکید میکنم ،مسئوالنه از آن استفاده کنید.
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فصل اول
کلید فروش و تأثیرگذاری
«متوجه نشدید؟ همه معاملهها یکساناند!»
اولین باری که این جمله را در اتاقی مملو از فروشنده بیان کردم ،عصر سه شنبهای
در سال  1988بود و در پاسخ همه سردرگم به من زل زده بودند .جوری نگاه میکردند
که انگار میگویند« :چه مزخرفاتی داری میگویی جردن؟ تمامی معاملهها یکسان
نیستند! همه آنها با یکدیگر متفاوتاند .مشتریهایمان هرکدام نیازها ،باورها ،ارزشها،
مخالفتها و مشکالت متفاوتی دارند .پس چطور ممکن است همه معامالت یکسان
باشند؟»
ال میدانم به چه فکر میکنند.
منظورشان را درک میکنم .کام ً
درحقیقت ،متوجه هستم چرا میلیونها میلیون نفر از سراسر جهان که در
سمینارهای خط مستقیم من حضور پیدا کردند ،وقتی به باالی سن رفتم و گفتم« :همه
معاملهها یکساناند» ،از تعجب شاخ درآورده بودند!
باألخره ،این اندیشهای دور از واقعیت به نظر میرسد ،اینطور نیست؟
حتی اگر نکات واضحی که باال بیان کردم را کنار بگذارید ،واقعاً چطور ممکن است
همه معاملهها مثل هم باشند؟ تعداد بیشمارِ کاالها و خدماتی که در بازار جهانی عرضه
میشوند را در نظر بگیرید؛ همگی با هم متفاوتاند .وضعیت مالی مشتریهای خود را در
نظر بگیرید؛ آنها هم همگی با هم فرق میکنند .همچنین مجموعهای از پیششرطها و
عقیدههای منحصربهفرد هر مشتری ،نه فقط راجع به محصول بلکه درمورد اعتماد به
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خود شما و دیگر فروشندگان و خود پروسه تصمیمگیری در خرید ،پیش از ورود به
معامله را در نظر بگیرید؛ مجدداً همگی با هم متفاوتاند.
در واقع ،هنگامیکه تمام تفاوتهای مسلمی که میتواند هر لحظه در طول معامله
آشکار شود را در نظربگیرید ،تعجبی ندارد که تنها درصد خیلی کمی از افراد ،از دغدغه
خرید و فروش واهمهای ندارند؛ مابقی جهان ،با وجود اینکه ضرورت خرید و فروش در
رسیدن به موفقیت و ثروت را میدانند ،بااینحال از آن اجتناب میکنند.
حتی بدتر ،از بین همان تعداد انگشتشمار که با فروش و معامله کردن احساس
راحتی میکنند ،تنها درصد کمی فروشندهی موفقی میشوند و بقیه جایی در سطح
متوسط قرار میگیرند .گیرافتاده در باتالق متوسطگرایی .آنها فقط به اندازهای کسب
میکنند که به «فروش» ادامه دهند (باألخره یک فروشنده معمولی هم ،پول بیشتری از
بستن معامله تا یک شغل نامربوط به فروش به دست میآورد) .ولی آنها هیچوقت آزادی
مالی فروشندهای موفق را لمس نخواهند کرد و هیچوقت به آن دست نمییابند.
شکی نیست که این حقیقتی ناراحت کننده است ،ولی در واقع همان نتیجه منفی
تفکر فروشندههایی است که اعتقاد ندارند همه معامالت یکساناند؛ کشفی که باعث ایجاد
جرقهای در ذهن من شد و مرا مستقیماً به ابداع سیستم خط مستقیم هدایت کرد.
کشف من ،نه به صورت آرام و پیوسته ،بلکه کامالً ناگهانی و در یک جلسه فوری
آموزش فروش که در اتاق اصلی جلسات استراتون برگزار کرده بودم ،رخ داد .در آن زمان،
فقط دوازده کارگزار داشتم که برایم کار میکردند و درآن لحظه خاص دقیقاً ساعت
 19:15عصر آن سهشنبه طالیی آنها مستقیم ًا روبهروی من نشسته بودند و همان
چهرههای سردرگم و شکاکی را به خود گرفته بودند که به خوبی میشناختم.
چهار هفته قبل از این ماجرا ،به موقعیت نایابی در بازار سهام خردهفروشی دست
یافته بودم :فروش سهام پنج دالری به 1درصد از پولدارترین مردم آمریکا.
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ال آن را امتحان نکرده بود .هنگامیکه ایدهاش
به هردلیلی ،هیچکس در والاستریت قب ً
را شخصاً آزمودم ،نتیجه تا حدی شگفتانگیز بود که تصمیم به بازآفرینی کامل شرکت
گرفتم.
در آن زمان ،استراتون در حال فروختن سهام پنی (کمتر از یک دالر) به پدران و
مادران قشر متوسط بود و ما از روز افتتاح شرکت موفقیت بزرگی به دست آورده بودیم.
درحقیقت ،پس از پایان ماه سوم ،کارگزاران یا به قول خودشان استراتونی ها به طور
متوسط رقمی بیش از  12000دالر در کمیسیون ماهانه به دست میآوردند؛ حتی یکی
از استراتونیها چیزی بیش از سه برابر آن رقم به دست میآورد.
آن کارگزار ،کسی جز دنی پریوش ،1همکار آینده من نبود؛ کسی که با نسخه دندان
خرگوشی و کوچک شده از جوناح هیل - 2بازیگری که آزادانه او را در فیلم «گرگ وال
استریت» به تصویر کشید  -در پرده سینما جاوادنه شد.
به هرحال ،دنی اولین کسی بود که به او طریقه فروش سهام پنی را یاد دادم و
خوشبختانه ،معلوم شد که فروشندهای بالفطره است؛ درست مثل من .در آن زمان ما هر
دو در یک شرکت کوچک سهام پنی به نام اینوستور سنتر 3کار میکردیم .دنی دستیارم
بود .وقتی به قصد بازگشایی استراتون آنجا را ترک کردم ،دنی را هم با خود بردم و او را
دست راستم قرار دادم.
درواقع ،این دنی بود که اولین قرارداد بزرگ خرید را با سرمایهگذار ثروتمندی نوشت.
کمیسیون او فقط در این یک معامله 72000 ،دالر بود .به قدری تصورناپذیر که اگر با
چشمان خودم نمیدیدم ،باور نمیکردم .برای اینکه دورنمایی از آن به شما ارائه بدهم
درواقع ،مقدار آن بیش از  100برابر بزرگتر از متوسط کمیسیون در یک معامله سهام
پنی بود .به عبارت دیگر یک تغییردهنده بازی به معنای واقعی.

1. Danny Porush
2. Jonah Hill
3. Investor Center
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تا امروز هیچگاه چهره دنی را زمانی که با آن قرارداد خرید طالیی وارد دفتر من شد،
فراموش نکردم و همچنین لحظات بعدش را هم فراموش نمیکنم ،وقتی که دوباره
خونسردیام را به دست آوردم و تمام مسیر آینده در برابر چشمانم روشن شد .در آن
لحظه خاص ،میدانستم که آن روز ،آخرین روزی است که استراتون به کسی سهام پنی
خواهد فروخت.
با قدرت مالی بسیار زیادی که هر سرمایهگذار ثروتمند میتوانست برای ما به همراه
داشته باشد ،تماس تبلیغاتی با پدر و مادران سطح متوسط ،برای خرید سهام پنی ،دیگر
منطقی نبود.
تنها کاری که باید انجام میدادیم ،این بود که به استراتونیها نحوه معامله با افراد
ثروتمند آموزش داده شود و مابقی ،به قول معروف« ،به تاریخ میپیوست».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متأسفانه ،باز هم به قول معروف« ،گفتنش آسان است!»
آنطور که معلوم شد ،آموزش عدهای جوان نادان برای پا به پا شدن با ثروتمندترین
سرمایهگذاران آمریکا خیلی دشوارتر از چیزی بود که تابه حال تصور میکردم .درواقع به
ال غیرممکن باشد.
نظر میرسید که کام ً
پس از چهار هفته تماس تبلیغاتی ،استراتونیها حتی یک قرارداد جدید هم امضا
نکرده بودند؛ از آن بدتر به این دلیل که تغییر روش کارمان ایده من بود ،کارگزاران ،من
را شخصاً مسئول وضعیت بد فعلیشان میدانستند.
دراصل ،آنها از کسب ماهی  12000دالر به ماهی صفر دالر رسیده بودند و من
دیگر هیچ ایدهای برای شیوه آموزش آنها نداشتم و اشتباه نکنید؛ همه چیز را امتحان
کرده بودم.
بعد از شکست مفتضحانه سیستمم ،تعداد بیشماری کتاب مرتبط با تجارت مطالعه
کردم ،نوار رادیویی گوش دادم ،در سمینارهای محلی شرکت کردم؛ حتی از آن سوی
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کشور به لس آنجلس ،کالیفرنیا پرواز کردم تا در یک سمینار سه روزه فروش شرکت کنم
که قرار بود بزرگترین مربیان فروش سرتاسر جهان در آن گرد هم آیند.
ولی ،دوباره با دستان خالی بازگشتم.
به قدری بی فایده بود که بعد از یک ماه تمام گردآوری اطالعات ،به این نتیجه رسیدم
که سیستم آموزشی خودِ من ،بسیار پیشرفتهتر از هر چیز دیگریست که آن بیرون است.
کم کم داشتم به این فکر میافتادم که شاید واقع ًا ناممکن باشد.
شاید استراتونیها در معامله با افراد پولدار ناتوان هستند .آنها به قدری جوان و
بیتحصیالت بودند که افراد پولدار آنها را جدی نمیگرفتند.
بااینحال این موضوع چطور میتوانست موفقیت بزرگی که همچنان من و دنی در
تماس با مخاطبانمان داشتیم را توجیه کند؟
چطور ممکن بود با مخاطبان مشترکی تماس بگیریم ،از دیالوگهای مشابهی استفاده
ال متفاوت برسیم؟ این به
کنیم و سهام یکسانی را عرضه کنیم و هنوز به همان نتایج کام ً
تنهایی برای به جنون کشاندن هر فردی کافی بود یا حتی بدتر از آن ،تسلیم و پذیرفتن
شکست.
ال تسلیم شده بودند .آنها از بازگشت به
پس از پایان هفته چهارم ،استراتونیها کام ً
دنیای سهام پنی هم ناامید شده و در مرز طغیان قرار گرفته بودند.
سرانجام ،آنجا بودم؛ درست جلوی اتاق جلسات؛ ناامید از دستیابی به موفقیت .چیزی
که به زودی متوجه میشدم ،در واقع همان بود که در یک لحظه خلق کردم.
اکنون با نگاهی دوباره به آن لحظه ،ایستادن جلوی کارگزاران و تالش برای توضیح
اینکه چگونه همه معامالت یکساناند ،هیچوقت به فکرم نمیرسید که چقدر به ابداع
قدرتمندترین سیستم آموزش فروش دنیا نزدیک بودم.
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مالحظه کنید ،زمانی که گفتم همه معامالت یکساناند ،چیزی که آن شب منظورم
بود و چیزی که به یکی از عمیقترین و ژرفترین ایدههایی که تا به حال داشتم تبدیل
شد ،این بود که:
باوجود همه تفاوتهای مزبور مانند نیازهای شخصی ،ارزشها ،مخالفتها ،مشکالت،
با وجود همه این موارد ،همچنان باید سه اصل کلیدی مشابه در ذهن هر مشتری به
وجود بیاید تا شانسی برای معامله با او داشته باشید.
بگذارید تکرار کنم :دلیل اینکه همه معامالت یکساناند ،این است که باوجود همه
تفاوتهای فردی ،همچنان باید سه اصل کلیدی یکسان در ذهن هر مشتری به وجود
بیاید ،تا فرصت معامله با او داشته باشید.
و اینکه چه چیزی میفروشید یا چگونه آن را میفروشید؛ چقدر میارزد یا بودجه
مشتری چقدر است؛ آیا قابل لمس است یا غیرقابل لمس؛ فروش به صورت تلفنی است
یا حضوری ،اهمیتی ندارد .اگر فقط در یک لحظه خاص بتوانید این اصول سهگانه مهم
را در ذهن مشتری ایجاد کنید ،شانس بسیار زیادی در به ثمر رساندن معامله دارید.
برعکس ،اگر حتی یکی از آنها را برآورده نسازید ،در واقع هرگز شانسی در بستن معامله
نخواهید داشت.

سه تا ده
ما این سه اصل کلیدی را «سه تا ده» مینامیم؛ بدین معنا که میزان اطمینان فعلی
مشتری در بازهای از  1تا  10بیان میشود.
برای مثال ،اگر یک مشتری در درجه  10از مقیاس اطمینان قرار دارد ،بدین مفهوم
است که در این لحظه کامالً مصمم است .برعکس ،اگر مشتری در درجه  1باشد ،در این
ال نامطمئن است.
لحظه کام ً
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حال ،در مبحث فروش ،وقتی راجع به اطمینان صحبت میکنیم ،اولین چیزی که به
ذهن میرسد اطمینان از محصول فروخته شده است.
به بیان دیگر ،قبل از اینکه شانسی برای خرید محصول وجود داشته باشد ،مشتری
باید کامالً اطمینان داشته باشد که خرید آن محصول ،معقوالنه است یا مطمئن باشد
نیازهایش را برآورده میسازد ،مشکالتش را برطرف میکند ،ارزش خرید خوبی در قبال
پول خرج شده دارد و. ...
بنابراین اولین اصل «سه تا ده» محصول شماست.
سه تا ده:
 -1محصول ،ایده یا تصویر کلی
-2
-3
درواقع ،مشتری شما باید 100درصد مطمئن باشد که عاشق محصول شماست یا
همانگونه که در سیستم خط مستقیم میگوییم :مشتریتان باید اینطور فکر کند که
این محصول شگفتانگیز است! این موضوع شامل کاالهای فیزیکی مثل خودروها ،قایقها،
خانهها ،خوراک ،لباس ،محصوالت مصرفی و تمام خدمات متنوعی میشود که افراد ارائه
میدهند و همچنین محصوالت غیرقابل لمس شامل ایدهها ،ارزشها ،اعتقادات یا هر
دیدگاهی که در آینده ممکن است کسب کنید.
در طول سالیان ،بدین نتیجه دست یافتم که سادهترین و تأثیرگذارترین روش برای
تشریح «سه تا ده» تصور یک زنجیره اطمینان ،همانند شکل زیر است:
نامطمئن

10

1
ال نامطمئن
کام ً

ال مطمئن
کام ً
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حال ،به انتهای سمت راست زنجیره نگاه کنید ،شماره 10؛ نشان دهنده آن است که
مشتریتان راجع به اثرگذاری و ارزش محصول شما کامالً مطمئن است .یا حتی به بیان
سادهتر ،مشتری عاشق محصولتان است!
برای مثال ،اگر نظرش را درخصوص محصولتان میپرسیدید ،جواب خیلی صادقانه
اینگونه بود« :خدای من واقعاً فوقالعاده است! نه فقط همهی نیازهام را رفع کرده ،بلکه
ارزش بسیار زیادی هم در برابر خرید دارد .میتوانم تصور کنم که چه احساس خوبی در
آینده با استفاده از آن خواهم داشت .انگار بار سنگینی از شانههایم برداشته شده است».
این ،درجه  10از مقیاس اطمینان است :مشتریتان عاشق محصول است و از آن
ال اطمینان دارد.
کام ً
سپس ،در انتهای سمت چپ زنجیره ،عدد  1را دارید؛ این درجه نشان دهنده آن
ال نامطمئن است .یا به
است که مشتریتان راجع به ارزش و اثرگذاری محصول شما کام ً
عبارت سادهتر ،فکر میکند محصولتان به شدت مزخرف است.
در این حالت اگر از او مشابه سؤال قبل را میپرسیدید ،میگفت:
«محصول شما مزخرفترین چیزی است که در تمام عمرم دیدم ،در واقع نه فقط
بیش از حد گران است ،بلکه ظاهری احمقانه دارد ،احمقانه کار میکند ،حس حماقت
میدهد و واقعاً احمقانه ساخته شده است .پس هرچه زودتر از جلوی چشمانم گم شوید،
خوشحالتر میشوم!»
ال از محصول متنفر است و
این ،درجه  1از مقیاس اطمینان است :مشتریتان کام ً
تغییر دادن عقیده او بسیار دشوار خواهد بود.
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سپس ،در امتداد زنجیره ،بین آن دو ،درجات متنوعی از اطمینان بین  1تا  10را
دارید (عدد  5نشان دهنده تردید مطلق است .جایی که مشتری کامالً دودل است .در
زبان محاورهای فروش ،اصطالح ًا به آن «روی حصار نشستن» 1میگویند.
اصطالحی که به فوقالعاده ظریف و حساس بودن این وضعیت مشتری اشاره میکند.
هرچند با سیستم خط مستقیم ،به درجه  5خیلی بیشتر از چیزی که به نظر میرسد
مثبت مینگریم .در حقیقت ،برای متخصص خط مستقیم ،مشتری در درجه  5نوشتهای
بزرگ روی سینه خود دارد که:
«لطفاً همین حاال متقاعدم کن!
نمیتوانم تصمیمگیری کنم
پس لطف ًا کمکم کن!»
نکته مهمی که در اینجا باید به یاد داشته باشید این است که وقتی مشتری در درجه
 5قرار دارد ،در واقع نظرش راجع به محصول شما پنجاه-پنجاه است؛ نه اینکه شانس
پنجاه-پنجاه در بستن معامله با او داشته باشید.
درجه  3و درجه  7در مقیاس اطمینان (که قرینه همدیگرند) نیز به همین شکل
هستند.
مشتری در درجه  3فکر میکند که محصولتان واقع ًا مزخرف است ،ولی نه به بدی
زمانی که در درجه  1قرار دارد و در درجه  7مشتری فکر میکند محصولتان فوقالعاده
است اما نه به خوبی زمانی که درجه  10قرار دارد.
در هر دو حالت ،چه مشتری در درجه  3یا  7باشد ،دو نکته مهم وجود دارد که باید
به خاطر بسپارید .اول اینکه ،احساس اطمینان یا عدم اطمینان مشتریتان در هر درجهای
که باشد به سختی سنگ نیست .دوم ،قرارگیری آنان در هر درجهای از مقیاس اطمینان،
 . 1به انگلیسی ( )sitting on the fenceبه معنای بی طرف ماندن
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مستقیماً به معنی شانس بهتر یا بدتر معامله نیست .به بیان دیگر ،وضعیت اطمینان فعلی
آنها دائمی نیست ،بلکه صرف ًا برای همان لحظه است و آنها مشتاقانه منتظر تأثیرپذیری
از شما هستند.
حال در مرحله درخواست سفارش ،دیگر نیازی به دانشمند هوافضا نیست تا به این
نتیجه برسید که هرچه مشتری خود را به  10نزدیکتر کرده باشید ،شانس بیشتری در
معامله با او خواهید داشت.
در مقابل ،هرچه مشتریتان از  10دورتر باشد ،شانس کمتری در بستن معامله با او
دارید .از دیدگاه تجربی ،اگر احتمال میدهید پایینتر از درجه  5باشد ،هیچ شانسی در
معامله با او ندارید .دلیل آن به چیزی به نام «نیت خیر» ربط دارد؛ همان پایه و اساسی
که همه انسانها بر طبقش تصمیمات خود را میگیرند.
به عبارت دیگر ،انسانها چیزهایی را نمیخرند که فکر میکنند زندگیشان را بدتر
خواهد کرد .آنها چیزهایی میخرند که فکر میکنند زندگیشان را بهتر میکند .هرچند،
در اینجا کلمه کلیدی ،فکر کردن است.
مالحظه کنید ،اگر کسی نیت خیری هم داشته باشد ،صرف ًا بدین معنا نیست که
تصمیماتی که میگیرد منجر به تأثیر مثبت روی او خواهد شد .در واقع ،در بیشتر افراد،
معموالً تأثیر مثبت هم نمیگذارد .زندگی آنها با مجموعهای از تصمیمات منجر به
شکست پیاپی محصور شده است .اگرچه حتی همین افراد ناموفق هم اعتقاد دارند که در
زمان تصمیمگیری ،بهترین انتخابها را انجام دادهاند.
در نتیجه ،زمانی که در حال فروش هستید ،اگر مشتریهایتان فکر کنند محصول
شما مزخرف است ،هرگز شانسی در معامله با آنها نخواهید داشت .برعکس اگر آن را
فوقالعاده بدانند ،شانس خیلی خوبی در انجام معامله با آنها خواهید داشت.
این موضوع ،منطقی و قابل فهم است ،اینطور نیست؟
بنابراین اجازه دهید از شما این سؤال را بپرسم:
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فرض کنیم برای فروش به یک مشتری واجد شرایط مالی که به محصولتان نیاز دارد،
آن را میخواهد و مشکالتی دارد که محصول شما آنها را برطرف میکند ،ارائهی فروش
بسیار قوی و خوبی انجام دادهاید .به عالوه ،فرض کنیم ارائهی شما به قدری دقیق و
هدفمند بوده است که به هنگام درخواست سفارش ،مشتری در درجه ی 10از مقیاس
ال مطمئن است؛ سؤال من این است ،آیا
اطمینان قرار گرفته و از بابت محصول ،کام ً
مشتری از شما خرید خواهد کرد؟ بله یا خیر؟
پاسخ واضح «بله» است ،اینطور نیست؟
قبل از اینکه جواب بدهید ،میخواهم بدانید که من همین سناریو را برای مخاطبانی
از سراسر جهان بیان کردم و سؤال مشابهی را پرسیدم .وقتی از حضار خواستم که اگر
فکر میکنند مشتری تحت آن شرایط از آنها خرید میکند ،دستشان را بلند کنند ،تمام
دستهای سالن باال رفت.
اهمیتی ندارد که من کجای جهانم ،جمعیت حضار چقدر است یا چقدر تجربه فروش
دارند؛ اگر از قبل سیستم خط مستقیم را آموزش ندیده باشند ،همیشه دستشان را باال
میبرند.
و سپس لُب کالم را بیان میکنم:
«واقعاً؟! بسیار خب ،حدس بزنید چه شده؟ همه اشتباه میکنید .جواب درست شاید
است .شاید بخرد و شاید هم نه».
مالحظه کنید ،من پیش از این به طور هدفمندانه با شما رو راست نبودم و یک نکته
مهم از سناریوای که بیان کردم را جا گذاشتم.
اگر مشتری ،به شما اعتماد نداشته باشد چه؟
مثالً اینطور بگویم که به هنگام ارائهی فروش به مشتری ،تصادف ًا حرفی زدید یا
کاری انجام دادید که مشتری را به مسیر اشتباهی منحرف کرد؛ به نقطهای که دیگر به
شما اعتماد ندارد .درآنصورت چقدر شانس دارید که مشتری از شما خرید کند؟
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به شما میگویم :صفر! هیچی! به هیچ عنوان!
واضح است که اگر مشتری به شما اعتماد نداشته باشد ،به هیچ عنوان از شما خرید
نمیکند و دوباره ،اهمیتی نمیدهم که چقدر راجع به محصولتان مصمم است ،همچنان
از شما خرید نخواهد کرد .در واقع ،اگر تمایل زیادی به خرید محصول شما داشته باشد،
به راحتی شخص دیگری را پیدا میکند که همان محصول را میفروشد .فروشندهای که
به او اعتماد دارد و در عوض ،محصول را از او میخرد؛ به همین سادگی!
پس این دقیق ًا دومین مورد از «سه تا ده» را شکل میدهد:
شما!
سه تا ده:
 -1محصول ،ایده یا تصویر کلی
 -2شما ،اعتماد به شما ،پیوند با شما
-3
برای مثال ،آیا آنها فکر میکنند شما دوستداشتنی و قابل اطمینان هستید؟ کسی
که نه فقط در پیشه خودش مهارت دارد ،بلکه به خود نیز افتخار میکند که نیازهای
مشتری را در اولویت قرار میدهد و اطمینان پیدا میکند در صورت بروز هر مشکلی برای
حل آن پیشی گیرد؟
این درجه  10در مقیاس اطمینان است.
یا آنها فکر میکنند مارِ در آستین پرورانده شدهاید ،شخص نابلد تازهکاری که درست
زمانی که آنها از شما روی برگردانند ،خنجری به پشتشان فرو خواهید کرد؛ چراکه تنها
چیزی که برایتان ارزش دارد ،به دست آوردن بیشترین مقدار کمیسیون از معامله است
و بعد ،با سرعت به سراغ هدف بعدی خود میروید؟
این همان درجه  1در مقیاس اطمینان است.
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و مابین این دو ،درجات گوناگون اطمینان وجود دارند.
به عنوان مثال ،شاید مشتری فکر کند از نظر منطقی قابل اعتماد هستید ،اما از شما
خیلی خوشش نیاید .شاید در هنگام ارائهی محصولتان برای فروش ،با گفتن مطلبی رابطه
خود با او را از دست دادید .یا شاید حتی قبل از آن اتفاق افتاده باشد ،یعنی هنگامیکه
مشتری برای اولین بار چشمش به شما افتاد .شاید طرز نگاه کردن یا دست دادن یا میزان
ارتباط چشمیای که برقرار ساختید باعث دلسردی مشتری شده و در نتیجه ،شما را از
ایجاد پیوند عمیق با او باز داشته است.
شاید هم طرز سؤال کردنتان به هنگام گردآوری اطالعات برای شناسایی نیازها و
ارزشهای مشتری و صالحیت مالی او بد بوده باشد .ممکن است شبیه بازپرس

بزرگ1

رفتار کرده باشید؛ یعنی ،سؤاالت جهتداری پرسیدید که آنها حس کردند بیش از حل
مشکلشان به فکر افزون کردن کمیسیون خود هستید.
هر چه باشد ،هرچقدر در احساس مشتری نسبت به محصولتان سطوح متنوعی از
اطمینان وجود دارد ،به همان اندازه هم سطوح مختلفی از اطمینان در احساس مشتری
نسبت به خود شما وجود دارد.
بنابراین ،اگر میخواهید از مشتریهای خود جواب مثبت بشنوید ،باید آنان را تا حد
ممکن ،هم از بابت محصول و هم نسبت به خودتان به درجه  10نزدیک کنید.
اکنون ،بگذارید این سؤال را از شما بپرسم:
فرض کنیم توانستهاید مشتریتان را در هر دو مورد به درجهای بسیار نزدیک به 10
رسانده باشید .آیا از شما خرید خواهد کرد؟ بله یا خیر؟
احتماالً تا اآلن پی برده باشید که پاسخ همانند دفعه قبل «شاید» خواهد بود؛ شاید
بخرد و شاید هم نه.

 .1به انگلیسی ( )Grand Inquisitorاز شخصیتهای مجموعه فیلمهای جنگ ستارگان

35

شیوه گرگ

مالحظه کنید ،همانند بار قبل ،یک نکته بسیار مهم سناریو را جا گذاشتم:
اگر مشتری به شرکتی که برای آن کار میکنید اعتماد نداشته باشد چه؟
به عنوان مثال ،فرض کنیم مشتریتان مطلبی بسیار منفی راجع به شرکت شما
خوانده باشد .چیزی که او را به این باور رسانده که شرکت از محصولی که عرضه میکنید
پشتیبانی نخواهد کرد یا اگر مشکلی ایجاد شود ،خدمات پس از فروش معدودی ارائه
خواهد کرد.
درآنصورت چقدر شانس دارید که مشتری از شما خرید کند؟
هیچ شانسی نخواهید داشت.
واضح و مبرهن است .اگر مشتری به شرکتی که برای آن کار میکنید ،اعتماد نداشته
باشد ،تا زمانی که در آنجا مشغول به کار باشید و نتوانید او را به خالف باورش متقاعد
کنید ،به هیچ عنوان از شما خرید نخواهد کرد.
و ،دوباره میگویم ،اهمیتی نمیدهم که چقدر آنها راجع به «دو تا ده» اول مصمم
باشند ،اگر اینطور فکر کنند که شرکت شما سعی در تخریب آنان دارد ،از شما خرید
نخواهند کرد.
بنابراین ،این موضوع سومین مورد از «سه تا ده» را پدیدار میکند:
سه تا ده:
 -1محصول ،ایده یا تصویر کلی
 -2شما ،اعتماد به شما ،پیوند با شما
 -3مشتری باید به شرکت اعتماد داشته باشد و با آن پیوند برقرار کند.
در حقیقت به همین دلیل است که فروش به مشتریهای کنونی آسانتر از فروش
به مشتریهای جدید است .حتی اگر رابطه شخصی هم با آنان نداشته باشید ،این واقعیت
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که هماکنون هم با شرکت شما ارتباط دارند ،بدین معناست که از قبل «سومین ده»
برقرار شده و فقط باید «اولین و دومین ده» را ایجاد کنید.
اکنون ،اگر برای یکی از  500شرکت برتر فورچون 1کار میکنید که اعتباری
بیعیبونقص دارد ،شانس اینکه مشتری با درجه باالیی از اطمینان برای «سومین ده»
ال واضح است ،اینگونه نیست؟
وارد معامله شود ،بسیار زیاد است .کام ً
هرچند ،چیزی که آنقدر آشکار نیست این است که افزون بر اعتماد و پیوند از قبل
برقرار شده با شرکت ،احتمال خیلی زیادی هست که مشتری با میزان اطمینان بسیار
ل «سه تا ده» نیز وارد معامله خواهد شد!
زیادی از دو مورد او ِ
به بیان دیگر ،پیش از آنکه حتی لب به سخن بگشایید ،مشتری به شما (به این دلیل
که شرکتهای معتبر با دقت کارکنانشان را انتخاب کرده و برای آموزش آنها وقت صرف
میکنند) و به محصولی که عرضه میکنید (چون شرکتهای معتبر محصوالت بیکیفیت
نمیفروشند) اعتماد دارد.
برعکس ،اگر برای شرکتی کار میکنید که اعتبار سؤالبرانگیزی دارد ،مشتریهای
شما با درجه بسیار پایینی از اطمینان وارد مذاکره فروش خواهند شد؛ در واقع ،بسته به
اینکه این اعتبار چقدر بد باشد ،میتوانید خودتان را در حال جدال در نبردی واقع ًا دشوار
با مشتریهایی که بیشتر آنها درجه اطمینانشان زیر  3قرار دارد ،پیدا کنید.
در آخر ،اگر درحال کار برای شرکتی با اعتباری نه چندان خوب-نه چندان بد ،بلکه
نامشخص هستید ،جدا از تردیدی که همیشه معامله با یک شرکت نوپا در انسان ایجاد
میکند ،این موضوع تأثیر کمی روی محل قرارگیری مشتری در مقیاس اطمینان در بدو
ورود به معامله خواهد داشت.
به هرحال ،مهمترین نکتهای که باید به خاطر داشته باشید این است که مشتریتان
همیشه در نقطهای از مقیاس اطمینان وارد جلسه فروش خواهد شد .کدام نقطه؟ واقع ًا
 .1به انگلیسی ( )Fortuneمؤسسهای که هرساله شرکتهای برتر جهان را رتبهبندی میکند.
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چه کسی میداند؟ ما نمیتوانیم ذهن دیگران را بخوانیم! تنها میدانیم ،مشتریتان حتم ًا
جایی درون مقیاس است؛ باألخره آنها تازه از پشت کوه یا سیارهای دیگر نیامدند!
مشتری شما دقیقاً همینجا زندگی میکند ،روی کره زمین؛ یعنی آنها درباره
محصولی که میفروشید و صنعتی که در آن هستید حداقل نوعی تجربه ،هر چند محدود
دارند.
به طور مثال ،فرض کنیم فروشنده اتومبیل هستید و در یک نمایندگی مرسدس کار
میکنید؛ اگر حتی مشتریتان تاکنون یک مرسدس را نرانده یا در آن ننشسته باشد،
نباید انتظار واکنشی عجیب غریب داشته باشید ،که گویی با شیء کامالً غریبه برخورد
کرده ،مانند یکی از آن شامپانزههای فیلم ادیسه فضایی1؛ مثال روی کاپوت ماشین باال
پایین بپرند!
منظورم این است که ،فرقی نمیکند چه محصولی میفروشید یا اینکه آیا مشتری به
محل کارتان قدم گذاشته یا به تماس تبلیغاتی شما پاسخ داده یا روی وبسایتتان کلیک
کرده است ،آنها همیشه با یک تصور پیشین راجع به محصول شما و شرکتی که برایش
کار میکنید ،وارد مذاکره خواهند شد.
همانطور که میدانید ،همه ما در هر ثانیه بهخصوصی از زمان ،پیشینهای از عقاید،
ارزشها ،باورها ،تجربهها ،پیروزیها ،شکستها ،تردیدها و استراتژیهای تصمیمگیری،
همراه خود داریم که براساس همان چیزها ،مغز ما ،تقریب ًا با سرعت نور ،اتفاقاتی که پیش
از آنها رخ داده را فوراً با آنها مرتبط میکند؛ سپس ،براساس نتایج ،ما را در نقطهای از
مقیاس اطمینان که برای هرکدام از «سه تا ده» مناسبتر میداند ،قرار میدهد و از
همین نقطه است که ما تأثیرپذیری را شروع میکنیم.
ال نترسید .به شما قول میدهم
حال ،اگر فکر میکنید کمی پیچیده به نظر میآید ،اص ً
که اینگونه نیست! در واقع ،وقتی تا حدی در سیستم خط مستقیم مهارت پیدا کنید،
)1. A Space Odyssey (2001
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قادر خواهید بود هر مشتری را صرفنظر از نقطه شروع او در مقیاس اطمینان ،بهراحتی
به سطوح باال و باالتر درجه اطمینان منتقل کنید.
بدین منظور ابتدا باید فوراً کنترل فروش را به دست بگیرید و سپس ،مشتریتان را،
قدم به قدم از ابتدا خط مستقیم تا انتها حرکت داده و درجه اطمینان او را افزایش دهید.

دو نوع از اطمینان
پیش از آنکه ادامه دهیم ،تنها یک مطلب دیگر راجع به اطمینان باقی مانده که
میخواهم برای شما شرح دهم .اینکه در حقیقت دو نوع اطمینان وجود دارد:
اطمینان منطقی و اطمینان احساسی که کامالً با هم متفاوت هستند.
اطمینان منطقی
اطمینان منطقی در درجه اول بر پایه حرفهایی است که به زبان میآورید .مثال آیا
موردی که برای مشتری در نظر گرفتهاید با عقل جور در میآید؟ منظورم آمار و ارقام
واقعی ،ویژگیها ،مزیتها و ارزش پیشبینی شده در بلندمدت است که مربوط به آن
مشتری خاص میشود.
به عبارت دیگر ،از زاویه دید آگاهانه و غیر عاطفی ،آیا ایده یا محتوایی که به آنها
ارائه کردید ،منطقی است؟ آیا محصول یا خدمت شما واقع ًا نیازهایشان را برآورده میکند؟
آیا قیمت آن در مقایسه با رقبا منصفانه است؟ آیا با توجه به میزان هزینه-درآمد ،در
مناسب بودن معامله تردیدی وجود ندارد؟
زمانیکه مشتری از نظر منطقی از محصول شما اطمینان دارد ،گفتههای شما را
عقالنی مییابد؛ در نتیجه اعتماد الزم برای تعریف آن به فرد دیگری را هم پیدا میکند
و در صورت نیاز ،آن فرد را هم متقاعد میکند که 100درصد راجع به کارایی محصول
توجیه شده و حق با شماست.
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این همان اطمینان منطقی است.
اطمینان احساسی
در سوی دیگر ،اطمینان احساسی بر پایه غریزهای درونی است که به ما میگوید هر
چیزی بدون شک خوب است .وقتی به سراغمان میآید ،از درون احساس میکنیم که
شدیداً تمایل به انجام رساندن کاری را داریم؛ اگرچه که انجامش بهای سنگینی داشته
باشد.
برخالف اطمینان منطقی ،اطمینان احساسی با به تصویر کشیدن آینده مشتری که
در آن ،محصول شما را خریده و از بهکارگیری آن احساس رضایت دارد ،حاصل میشود.
ما این تکنیک را که ستون اصلی نحوه احساساتی کردن افراد است« ،قدم به آینده»
مینامیم.
هنگامیکه کسی را به آینده میبرید ،اساس ًا در حال بازی در فیلم پس از خرید او ،به
بهترین شکل ممکن هستید؛ شما اجازه میدهید فرد با احساس مثبتی که میآفریند،
همین حاال مزایای شگفتانگیز محصولتان را تجربه کند :نیازهایش برآورده شدهاند،
مشکالتش رفع شده و حس بینظیری در نتیجه استفاده از آن دارد.
اکنون ،اگر در شگرفید که کدام یک از انواع اطمینان اهمیت بیشتری دارد ،پاسخ این
است که هر دو مهم هستند و اگر قصدتان نزدیک شدن به باالترین سطح است ،جفتشان
بسیار ضروریاند.
مالحظه کنید ،مردم براساس منطق خرید نمیکنند؛ آنها از روی احساس خرید
میکنند و بعد تصمیم خود را با منطق توجیه میکنند.
ذهن منطقی ذات ًا تحلیلگر است ،هرچه اطالعات بیشتری به او بدهید ،اطالعات
بیشتری از شما میخواهد؛ در نتیجه ،اگر مشتریتان را به درجه باالیی از اطمینان منطقی
برسانید ،اینطور میگوید« :به نظر فوقالعاده میرسد ،اجازه بدهید راجع به آن فکر
کنم »...یا «اجازه بدهید کمی بیشتر تحقیق کنم و با شما تماس میگیرم».
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هرچند از آن طرف ،اگر حالت منطقی را کنار گذاشته و فقط روی ایجاد اطمینان
احساسی تمرکز کنید ،همچنان اگر محتوا منطقی به نظر نرسند ،تکنیک جواب نخواهد
داد .چراکه ذهن منطقی ما به عنوان چرندوپرندیاب کار میکند و ما را از نابودی به دست
احساساتمان باز میدارد.
اگر میخواهید به باالترین سطح برسید ،الزم است که هر دو نوع اطمینان-منطقی و
احساسی -را ایجاد کنید؛ چیزی که شما با حرکت دادن مشتریتان از نقطه باز تا نقطه
بسته مسیر خط مستقیم ،به آن دست خواهید یافت( .در ادامه بیشتر به این موضوع
میپردازیم؛ خیلی بیشتر!)

10
کامال مطمئن

زنجیره

1

اطمینان

کامال نامطمئن

خب پس اجازه دهید تا برای آخرین بار ،پیش از اینکه به سراغ قدم بعدی برویم،
همه چیز را برای شما جمعبندی کنم.
اساساً اگر توانسته باشید مشتریتان را به درجه باالیی از اطمینان (هر دو نوع آن!)
برای هریک از «سه تا ده» برسانید ،شانس بسیار زیادی در معامله با او دارید.
برعکس ،اگر حتی یکی از «سه تا ده» برآورده نشده باشد ،هرگز شانسی در معامله با
او ندارید.
به هر حال ،برای اینکه این موضوع را شفافتر کنم ،وقتی میگویم «هیچ شانسی»
منظورم این نیست که مشتری با یک نه محکم و سربسته شما را غافلگیرخواهد کرد؛
در واقع زمانی که اصول خط مستقیم را دنبال کنید ،جز در آغاز معامله که برای بار اول
در حال معرفی خود هستید یا زمانی که در حال بررسی صالحیت مشتری هستید ،تقریب ًا
هیچ موقع کلمه «نه» را نخواهید شنید.
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در مراحل معرفی و بررسی صالحیت ،حتم ًا در مواقعی «نه» میشنوید و این
100درصد نکته مثبتی است.
در حقیقت ،یکی از فلسفههای بنیادین سیستم خط مستقیم این است :ما برای کسی
که عالقهای به محصولمان ندارد ،ارائه کامل فروش انجام نمیدهیم.
در عوض میخواهیم این افراد را در همان مرحله گردآوری اطالعات و در کمترین
زمان ممکن جدا کنیم( .در ادامه دربارهاش بیشتر توضیح میدهم).
به یاد داشته باشید ،کارِ فروشندگان تبدیل «نه» به «بله» نیست .این واقع ًا کاری
نیست که آنها انجام میدهند .به جای آن« ،بگذارید کمی راجع به آن فکر کنم»« ،اجازه
دهید دوباره با شما تماس بگیرم»« ،باید با همسرم صحبت کنم» و «زمان خوبی از سال
نیست» را به «بله» تبدیل میکنیم.
در زبان سنتی محاورهای فروش ،به اینجور گفتهها «مخالفت» میگوییم؛ مشتری
درست بعد از اینکه برای اولین بار درخواست سفارش میکنید ،در نهایت این عبارتها
را میگوید.
اگرچه در واقعیت ،هرکدام آنها مفهوم حقیقی متفاوتی با خودِ عبارت دارند.
در نظر داشته باشید که درنهایت این مخالفتها ،صرف ًا پردهای برای پنهان کردن عدم
اطمینان از یک یا همه «سه تا ده» هستند.
به بیان دیگر ،اگر تقاضای سفارش کنید و مشتری به اندازه کافی اطمینان زیادی
نداشته باشد ،پردهای به شکل یکی از همان مخالفتهای متداول خواهد کشید ،تا با شما
رو راست نباشد در غیر این صورت به روشنی مشخص میشد که کمبود کدامیک از «سه
تا ده» او را عقب نگه داشته است.
البته تعدادی استثناء هم وجود دارند که کمی بعد به آنها میپردازیم ،ولی در کل
منظورم این است که بیش از 95درصد مواقع ،مخالفتهای معمول صرف ًا گفتههای
ناصادقانهای از جانب مشتریای هستند که ترجیح میدهد شکوهمندانه از معامله خارج
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شود ،تا در چشمان فروشنده زل بزند و راجع به عدم اطمینانش به «سه تا ده» بحث
کند.
به عنوان نمونه ،گفتن «بگذارید راجع به آن فکر کنم» یا «زمان بدی از سال است»
به کسی که  10دقیقه گذشته را صرف تعریف و تمجید از یک محصول کرده ،بسیار
راحتتر است از گفتن «به شما اعتماد ندارم» یا «فکر میکنم محصولتان بنجل است»
یا «از شرکت شما خوشم نمیآید» یا «محصول شما خوب به نظر میرسد ،ولی من خیلی
شک دارم و واقع ًا نمیتوانم از ریسک غلط بودن انتخابم و طنعههای همسرم که بگوید
بهت گفته بودم! بهت گفته بودم! ،برآیم».
پس برای پیشگیری از بهوجود آمدن تنش رو در رو ،مشتری دروغهای کوچک
مصلحتی سرهم میکند .دروغی خاص؛ دروغی که به فروشنده فقط به قدری امید واهی
دهد که فکر کند اگر بیش از این به مشتری فشار نیاورد و همین حاال مذاکره خاتمه پیدا
کند ،شانس بازگشت او وجود خواهد داشت.
برای چنین پایانی ،مشتری معمو ًال مخالفت خود را با جملهای راجع به اینکه چقدر
محصولتان را دوست دارد شروع میکند؛ مثال مشتری ممکن است با چنین چیزی شروع
کند« :جیم این خیلی خوب به نظر میرسد» یا «جیم این واقع ًا جالب به نظر میرسد»
و سپس در ادامه« :فقط باید اول با همسرم صحبت کنم .ایرادی ندارد که فردا دوباره با
تو تماس بگیرم؟»
و بدین وسیله مشتری خود را شکوهمندانه از معامله خارج میکند و در عین حال
فروشنده ،اگر واقع ًا به قدری ساده لوح باشد که در دام این تله بیفتد ،نه تنها هر فرصتی
برای معامله با او را از بین برده ،بلکه با شروع تماس به لیست افراد بازگشتی ،خود را به
دردسری بزرگ میاندازد؛ لیستی که شامل کسانی است که از همان ابتدا هم هیچ قصدی
برای خرید نداشتند.
قبل از اینکه ادامه دهیم ،میخواهم همین حاال هر تصور غلطی که ممکن است
دراینباره داشته باشید را برطرف کنم .این تصور که استراتژی خط مستقیم برای اداره
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مخالفتهای گفته شده ،ترویج ،حمایت یا حتی توصیه غیرمستقیم به استفاده از
تکنیکهای فشار زیاد در فروش و به هر شیوه است.
واقعاً اینطور نیست.
ال متفاوت است .به
مالحظه کنید ،چیزی که پیشتر درباره آن صحبت کردم ،کام ً
عبارت دیگر ،این امر ،مستلزم این است که هر دوی مشتری و فروشنده در طول معامله
صادق و روراست باشند و هرچیز دیگری به غیر آن فقط اتالف وقت است.
در سیستم خط مستقیم ،ما پیامد مهمی همچون ارتباط صادقانه را به شانس واگذار
نمیکنیم .بلکه آن را مسئولیت منحصربهفرد فروشنده میدانیم و بدین شکل ،هربار با
فرمولی فوقالعاده قوی ،از ایجاد ارتباط صادقانه اطمینان مییابیم.
بنابراین ،در ادامه ،بیاید به بعد از ظهر همان سه شنبه بازگردیم؛ زمانی که ایده خط
مستقیم در ذهنم جرقه زد .تصادف ًا همان موضوع مدیریت مخالفتها بود که در درجه
اول مرا به تأمل درباره شیوهای بهتر برای آموزش فروشندگان وا داشت و آنگونه به
عبارت خالقانه «همه معامالت یکساناند» هدایتم کرد.
دقیق ًا در ساعت  7عصر ،جلسه آغاز شد.
جلسهای که زندگی میلیونها نفر در سراسر جهان ،چه ثروتمند و چه فقیر ،را تغییر
میدهد و از مجموع همه سیستمهای آموزشی دیگر ،فروشندگان تراز اول بیشتری خلق
میکند.

ادامه دارد...
اطالعات بیشترhttp://nashrenovin.ir :
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