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 المبيعات"نجاحك في تحقيق تحدد قدرتك على إيجاد عمالء جدد مستوى " 

 

 المغرب –محمد أحمد البستاني رجمه الى العربية ت

 

إيجابي ومعرفة  ذهنيحترف، بما في ذلك وجود سلوك ندوب مبيعات موجسديًا كم ذهنيابعد إعداد نفسك 

لم تتمكن من العثور  دمت ماف .كاملة بالمنتج، عليك المضي قدًما وتعلم المهارة الحيوية التالية في عملية البيع

. لن يحدث البيعفترة زمنية معقولة، منتجك أو خدمتك في فبالشرائية  قدرتهمعلى أشخاص مستعدين لتبادل 

 .في عملية البيع أن ال أهمية لمدى امتيازكهذا يعني و

 

لذا البد دخل. مزيد من العلى  منها فإن مهاراتك لن تساعدك ولن تحصل ،ما لم يكن لديك شخص تتحدث إليهف

القدرة على تطوير كمية التنقيب هو و .عملية البيع لبداية مهارة في المجالمهارة "التنقيب" وهي أول  من

للتأكد من أنك تلبي أو تتجاوز أهداف مبيعاتك في الوقت وذلك ونوعية كافية من العمالء المحتملين )العمالء( 

 .عمالء محتملينل ورصدالمناسب وبشكل يمكن التنبؤ به. إنها عملية إيجاد 

ت، وموقعك في الصناعة، تحدد قدرتك على إيجاد عمالء جدد مستوى نجاحك، وترتيبك كمحترف مبيعاو

أوال وهدف رئيسي بها التنقيب، لديك مهمة كبيرة للقيام مهارة من أجل إتقان . وومستوى المعيشة الخاص بك



أكبر عائق للنجاح في كل  ألنهعليك أن تقضي على خوفك من الرفض والفشل واإلحراج، إذ تحقيقه. ستسعى ل

ه، بينما البعض البعض منهم رائع للتعامل معف فون فيما بينهم،كما أن العمالء المحتملون مختل .الحياة مناحي

وعلى أي، فإن مشتبه بهم. ، عمالء محتملين بل مضيعة للوقت والجهدمجرد و ،آالم في الرقبةك وفه اآلخر

 العمالء المحتملين الجيدون والسيئون منهم، كالهما يمتلكان بعض الصفات والمميزات.

 

 في اختيار صعوبة فهو يواجه. عميل محتمل بشكل جيدلخدمة التي تقدمها هو شخص يحتاج إلى المنتج أو اف

قلق و كلما قل اهتمام ته للمنتج ملحينحاجطلبه و كانكلما ف. يمثل الحل األنسب اتكخدم أو اتكمنتجأي من 

 واإلجراءات.السعر ك عن المنتج، العميل بشأن تفاصيل أصغر

 

 عميل محتملشركتك، ومنتجك أو خدمتك هو أيًضا تجاه هك، وإن الشخص الذي لديه موقف إيجابي تجاثم 

الذي الذين يعيشون في نفس الموقع الجغرافي و، يعيشون وضعا ماديا ميسوراأولئك الذين هم ف. بشكل كبير

إذا قاموا بشراء منتجك أو ف. عمالء محتملون جيدونأيضا ، هم باحترام من قبل اآلخرين ونويحظ توجد به،

 .إلى عمالء محتملين جدداإليجابية  همؤدي شهاداتخدمتك، فسوف ت

 

ً هو فإن من ناحية أخرى، و هي لن يكون عنده أمل كبير، /هوف. عميل محتمل سيءالشخص السلبي عموما

أنه من الصعب  للعميل المحتمل السيء،المحفّزات. ومن السمات األخرى عن طريق  بالشراءتفاؤل وإيمان و

معهم، لعقد صفقات ال فرصة و، فأعمالهم ال تسير على ما يرام، أمامهمعليك إظهار قيمة منتجك أو خدمتك 

 .موقعكوهم بعيدون جغرافيًا عن شركتك كما أن

 

( يشمل أ)النوع اكتب . )ب(النوع النوع )أ( و ،ينيبدأ عادةً بكتابة نوعي قوائم العمالء المحتملإن التنقيب 

يشمل أفراد  )أ( النوعأي أن اآلخرين.  كل األشخاصاألشخاص المقربين إليك، بينما يشتمل النوع )ب( 

لنوع )ب( يشمل أرباب العمل السابقين، والزمالء السابقين، واالعائلة واألقارب واألصدقاء الحميمين. 

 .ء الدراسة، وما إلى ذلكوالعمالء السابقين، وزمال

 

عميل في العثور على  ويتمثل دورهاعملية البيع. بل هو وظيفة جزئية خالل  هو عملية البيع،التنقيب ليس و

 .، يجب أن يبدأ البيعالتنقيب فقط بعد اكتمال عمليةومنتجك أو خدمتك.  يشتريقد  ، والذيمؤهلمحتمل 

قرارات الشراء  ونيتخذفاألشخاص ز على بناء الثقة أوالً. التركي عميل محتملمن المهم عند مواجهة لذا ف

 عمليةكل في  األول التعامليجب أن تكون الثقة هي  ولهذاهم ويثقون بهم. ونمن أولئك الذين يعجب يبتاعونو

 .بيع

 

محترف نظرا لكونك أنت، وويقوم على فهم حقيقي وقيم مشتركة.  ،إن بناء الثقة يتعدى مجرد وجود عالقة

 ته.الحتياجا كثم إظهار فهمثقة العميل ستثمر الوقت والجهد في اكتساب تات يجب أن المبيع

الفشل في القيام بالواجبات المنزلية الضرورية قبل مقابلة أحد العمالء المحتملين هو طريقة مضمونة كما أن 

اقية التي من شأنها أيضا لكسب المصد انالقدرة المعترف بها وسمعة إيجابية ضروريفلتدمير الثقة والوئام. 

 .مستوى الثقة بينك وبين العميل المحتمل هو المكون الذي يجعل بقية عملية البيع ممكنةوزيادة الثقة. 
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