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 بهیغر کیاز  یتر از ذهن خود دارد و در حالت عاد نییپا یها هیرا که در ال یزیزود آن چ ای ریعالقه خود ثبت کند د

 ( شکالتخواسته ها و م انیب ) آورند یکند را به زبان م یم یمخف

 .را شروع کرد یتواند جلسه مالقات با مشتر یکه م میساز یابزار م میرا کنار هم بگذار صهیچهار خص نیاگر ا 

 .مانند یادامه روند به جلسه باز م تیریود در آغاز جلسه از مدخ یو معرف یبعد از سالم و احوالپرس ندگانیتمام نما 

 ."  در خدمتم دییامرتون رو بفرما"  : شودیختم ممشتری جمله  نیبه ا ندهینما یمعرف از بعد فروش و مشاوره جلسات همه 

 ریاز سه موضوع ز یکی نیتحس ای دیبا تمج دیکار با نیشروع ا .  را جلب کند یتوجه و اعتماد مشتر ، حواس دیبا ندهینما نجایدر ا 
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آزادانه در مورد خودش صحبت کند باالخره  میاگر به انسان اجازه بده یدیلغزش فرو هیچون بر اساس نظر : دیو تمج فیچرا تعر 

 . خود را بازگو خواهد کرد یازهاین

 .باال در ارتباط است نهیاز سه گز یکیموضوع مورد عالقه مردم هر چه که باشد به  

 .دباال نباش نهیکه در سه گز دییمهم است را بگو تانیبرا یکه در زندگ ییزهایاز چ یکیحاال شما  

 یرا برا یزیخود به خود چ دیکن نیباال را تحس یها نهیاز گز یکیاگر شما  یعنیمعکوس است  یمهندس جورکیگونه برخورد  این

و  دیکن سیناست تح تیحائز اهم یمشتر یرا که برا یزیاست و اگر چ تیحائز اهم یمشتر یکه برا دیکرده اسین تح یمشتر

 یم انیشما را ب لیمنبر رفته و سخنان باب م یرو یمشتر دیشده بپرس نیکه تحس یزیچ همانسوال باز راجع به  کیبالفاصله 

 . صحبت در مورد موضوع مورد عالقه خودشان هستند مردم عاشق. کند 

 :میشروع جلسه دار یحاال دو راه دو راه برا

 .هستند یکه مردم از آن فرار مهیکننده ب کسلشروع صحبت با موضوع  -1

 .که مردم عاشق صحبت در مورد موضوع مورد عالقه خود هستند یبه موضوع مورد عالقه مشتر جعصحبت را  -2


