
 
 

1 
 

 میبا آن رفتار کن یمشتر تیچگونه بر طبق نوع شخص
 از پشت تلفن : تینوع شخص صیتشخ

،مورد  اتی،پژوهش محور، متوجه جزئ نیشخص خوش ب نی: ا قیدق یمشتر تی، شخص تینوع شخص نیاول
 ریمستحکم و خرده گ  نامه،نییبند به آ یموشکاف ،پا لگر،یگرا ،خاص، تحل قتیمسلط بر خود ،حق د،ییتا

 است.
 
به دقت  لیدل نیآن خاطر جمع باشند به  هم یها امدیو پ رندیگ یکه م ییها میاز تصم دیها با یمشتر نیا

 . رندیگ ینم میتصم یزیشما و احساسات غر  ریو هرگز بر اساس تاث کنندیم لیو تحل هیتجز 
 

به دنبال  رهکنند و هموا ینم یرویپ یآن الیو هرگز از ام رندیبگ میدرست تصم دیهستند و با قیچون دق
از شما  د،یهم برس یشیتوافق آزما کیکه به  دیاگر قادر شو یهستند .بعد از تلفن ،شما حت شتریاطالعات ب

 کنند. افتیدر  خواهندیرا م یطرح رسم کی
 
 نیکنند . و سخت تر  یم یقرارداد از شما دور نییتع یدر صورت تحت فشار قرار گرفتن از جانب شما برا 

 یکتب یشنهادیپ خواهندی،م دیاگر همه موانع را برداشته باش یهستند حت یتلفن وشفر یها برا ینوع مشتر
 .نندیرا بب
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 قیو دق شناسفهیوظ انی( موافق تر از مواجهه رو در رو هستند مشتر  قی) به جهت حقایکیبا پست الکترون 

آنها ارزشمند است مثل سخت افزار  یبرا یفن ی. مهارتها دیقرار بگذار  یتماس تلفن یهستند .پس از قبل برا
که دارند مورد  ی. اغلب به خاطر دانشستنده ویاکت هاتیگونه فعال نی. و در ایو امور مال ی، حسابدار انهی، را

 . کنندیاز شرکت اجتناب م یا ندهیمهم از رجوع به  نما یها یریگ میدر تصم یول رندیگ یمشورت قرار م
 
 ادیز  اقیافراد از نشان دادن اشت نیا یدهند .برا یبروز نم یاحساس چیها پشت تلفن ه یگونه مشتر نیا

به  کنندیها بعد از سوال شما سکوت م یمشتر نیباشد ا فیو ظر  دهی.سبک تماس شما سنج دیکن یخوددار
 شما شود.  یکه ممکن است باعث ناراحت یقدر

 
و گاهاً  کنندیدارند و به تخصص خود افتخار م ازیپردازش اطالعات ن یبرا یشتریها به وقت ب یمشتر نیا

صداقت و تعادل دارند هرچند  یادیتا حد ز  یتیافراد از نظر شخص نیرا قبول ندارند. ا گرانیتخصص د
کنند و  یاز حد کار م شتریاما قابل اعتماد اند. اغلب مانند زنبور کارگر هستند ب رند،یگ یم میآهسته تصم

 . کمتر در کانون توجه هستند
 

 ها :  یمشتر نیمواجهه با ا یبرا راهکار
 

 کیبا شما ، ی.مثالً هنگام مکالمه تلفن ستیمشکل باشد، اما ناممکن ن قیدق یمعامله کردن با مشتر دیشا
کنند ،  اشتباه معمول فروشنده  یشرکت شما مشاهده م تیوب سا یاطالعات را رو ای نتیصفحه پاورپو

را که  یزیآن چ مطالعهوقت خواندن و  یدهند مشتر یشکل است که اجازه نم نیافراد به ا نیهادر مورد ا
 داشته باشند.   نندیب یآنجا م
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 !!!!؟ یچه اشتباه بزرگ
 

ر کامل اطالعات آنجا راا کشف و بطو ندیشما را بب تیکه وبسا دیتوجه او را جلب کن دیاگر توانست
 دیکه از شما خر  کندیخودش را مجاب م یشترکه م نجاستیا دیاور یرا به دست ب یمشتر  دی،توانستکند

 کند.
 

 ی.گاه دیصبور باش دیشما نگاه کند .با تیساوب یبه مطالب رو یمشتر دیو اجازه بده دیپس  ساکت باش
محصوالتتان را در جلسات  ایدر مقام متخصص، شما  قیدق یاست مشتر یسکوت او نشانه خوب

 هیتوص نیبه اثبات رساندن ا یو پشتوانه برا لیدل یادیکه تعداد ز  نیکند مگر ا ینم هیتوص یریگمیتصم
 داشته باشد .

 
متخصص به  کیخودش را به عنوان  تیموقع کند،یبه محصول که مطمئن نم اقیبا ابراز اشت قیدق یمشتر

 . ستیبا درخواست تماس، کارساز ن انیمشتر  نیکردن ا ریاندازد.هرگز غافلگ یخطر نم
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.و  دیبفرست یکیالکترون هتماس از قبل به آنها نام تیقرار مالقات و اعالن ماه  نییعت یپس بهتر است برا
هوشمندانه  یگام یآمادگ نیو در ع دیآهسته حرکت کن دیبا آنها متفاوت هست یتیاگر خود شما از نظر شخص

 .دیهرگونه رفتار که باعث عدم انعقاد قراردادشود از خود نشان نده ای اقیو اشت دیبردار  فیو ظر 
 

 
 
او پاسخ  یهاهمه پرسش دبهیرا در دسترس داشته باش حیو آمار صح قیحقا قیدق یقبل از تماس با مشتر 

 یدر صورت لزوم تماس خود را قطع کرده و در زمان بهتر د،یپاسخ بده دیتوان ینم عیو اگر سر  دیکامل ده
 یجداً خوددار هایگونه مشتر  نیا یدادن و شاهد آوردن برا میاز تعم دیرا بده یو پاسخ مشتر دیزنگ بزن

 .دیکن
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