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 هاتوصیه

کتاب شش عادت مهندسان فروش وری اسر.  برای هر مهندس فروشی ضرر 1مطالعه 
کتاب جامع حاوی تحقیقات پیش معرفی  ریزی معرفری محصرول،  مرهمحصول، برنا این 

کریس ارائه اصول بندی  ماس.  با توجه به تقسری 3«معرفی محصول نتایج» 2فنی و به قول 
، تمررین، عمککررد و تکمیره بره سراد ی سراییکتاب به صورت همکراری، تحقیر ، امراد 

کترراب حاصرره ت ررارب می کررار  رفرر.  ایررن   واقعرری و عمکرری  ترروان ان را برره  ررادر اورد و برره 
کری مهندس فروش  عنوانکریس به کار بود   و مسائه را اس.   برا  س در این حرفه مشغول 

کررار بررا شرررکا، مشررتریان بررالقو  هایی در مرر ذکررر داسررتان کنررد  اصررول  بیرران می و بالفعررهورد 
کترراب برره مهندسرران فررروش تای   کنررد تررا نمررایش کمررم مرری بررا ت ربرره ر یرراکررا موجررود در ایررن 

 امیزی ای  ود نشان دهند  موفقی.

کره ،ای مهندسران فرروشهر مهارت کرافی بررای ارتقرا  با توجه به نبود منرابع   بایرد  فر. 
کنار ک  ضرروری بسریارداشتن یم م موعه م رب مهندسی فرروش تاب شش عادت در 

                                                            
1 The Six Habits of Sales Engineers 
2 Chris 
3 Demo Aftermath 
4 Brian Geery Author, How to Demonstrate Software So People Buy It 

 



 

کریس به بررسی دقی  و مفصه بر ی چ مهندسی  اثربخشیهای موجود برای  الشاس.  
کاربردی برای غکبه بر ان پرداید و روش می فروش  دهد  ها ارائه می های 

کارافرینی فنری  و تم دانشمندان پیشرو 3دراحان محصول، 2مهندسان  الق، روهای 
کنم با چالش دشواری مواجه که پذیرای ان  اند: چطور همگان را به درک اید   ود ترغیب 

که یمینهبه  رید باید به مهباشند؟ برای  ترغیب افراد  این  سای پیدایش ارت و استعدادی 
کریس وای. با امیختن  هنر و دانش به ارائه تراید  بود    کیب  اصیاس.، توجه داش.  

کرروهی ای ت ربرره برررای مهندسرری  کررارکرد درونرری  پردا ترره 4معکرروسای اسررتعداد دبیعرری و  و 
کرد  ای را رمز شاییپیچید  فرایند  کند  های ما را سردر م می بهترین حتی که و بیان 

کترراب را بخواننرردت ایررن رفتارهررا برره تمررام مهندسرران فررروش کررنم توصرریه مرری حتمرراا ایررن 
کرررد  اسرر.   سرراد ی برره ذهررن متبررادر نمی کررریس برره  رروبی نکررات مهررم را ارائرره  شررود، امررا 

کتراب، ادمینان می که با الرزام تریم فنری  رود بره  وانردن ایرن  معرامالت بیشرتری  بره دهم 
 کنید دسترسی پیدا می

                                                            
1 Rob Falcone Author, Just F*ing Demo! 
2 Creative Engineers 
3 Product Designers 
4 Reverse Engineer 
5 Anthony Spadafore Founder, Pathfinders | Career Design Consulting 
6 Craig A. Senior Account Executive Fortune 100 Software Company 



 

هررای های کمپررین غالبرراا بررا نمونرره ،ی.مشرراور مرردیر یررم عنرروانمررن در شررغه  ررودم برره
جزئیرات کنرد تمرام  اق سرعی میالعاد  مشرت سروکار دارم  یم متخصص فنی فوق تبکیغاتی

کرار او را ا مخادبران حوصرکگی تع رب و بی محصول مطکوبش را نشان دهرد و  دلسرردی ایرن 
کرهد نرداردت وجرو مخادبرانو  رتبادی برین او ونه ا  ویا هیچ کند  نمی یرم  ای نظرر دور نداریرد 

شرود ییررا بره سر ا ت  حضرار بررای  ریرد نمی یرا عردم تمایره ضعیف متوجه تمایه فروشند 
 اس.  نداد پاسخ  هر ز ها ان

کرراش  مررن افتخررار شرررک. در اولررین کار ررا  کررریس برررای معرفرری شررش اصرره او را داشررتم  ای
اد  و کراربردی شنا تم را با این اصول س ای( که قبالا می توانستم تمام مهندسان فروش )اس می

ای قبره ای  در جکسه معرفی یم محصول حضور داشتم و در کمال تع ب اس اشنا کنم  ا یرا
ای  بره شریو  ی دارم  او در درول ایرن جکسرهشروع کار ای مرن پرسرید کره ای ایرن جکسره چره انتظرار

بته جالب به بررسری نیایهرای مرن پردا ر.  در پایران، ایرن فروشرند  ای احتمرال برا ی ساد  و ال
 رادر شریو  کرارش تبریرم  فرتم، بره مرن  فر.  ای به فروش ادمینان داش.  وقتی به این اس

 که این شیو  را ای متخصص برتر این یمینه کریس وای. امو ته اس. 

کره وارد ایرن صرنع. شردم  42کراش در  عرادت معرکره اسر.  ای کتاب شرش سرالگی 
کتاب را داشته باشم  می  توانستم این 

                                                            
1 Chris Collins Chairman, i-Realise Ltd 

2 Jim D. Director Solution Architect Fortune 100 Software Company 

 



 

 درباره نویسنده

افرزار اسر.  او صردها  نری نرمف یمینه دمویدر صاحب نامیمتخصص  1کریس وایت،
کاری  ود سه دهدی حدود  افزار  دموی نرم کررد ه فعالی.  وارد بسریاری هرم مر داورو  ارائه 

اسر.  سربم  کنند ، جذاب و تأثیر ذار بود  اس.  او در ارائه دموی محصول بسیار قانع
 همکاران قرار رفته اس.  و موردتقدیر مشتریان وو رویکرد ا
کریس فروش اس. که  ی تیمی ای مشاوران امویش سن یشش عادت حاصه نیایکتاب 

کررریس روش ها قبرره مسررآول ان سررال و  طررای  ا و رویکرررد  ررود را ای دریرر  ایمررونهرر هررا بررود  
 قرالبیت ربره پیررویی و شکسر.، در  ، و ی مهندسان فروش برتر شخصی، مشاهد  تعدادی ا

ار داد  حرا  پرس ای قرر ، تکرارپرذیر،قابره یراد یری هرایامویش و تکنیرم های برتر قابره ای شیو 
، دانرش اریشرمند  رود و رساندن افراد ییاد به موفقی. های بزرگ  ارائه عمکی امویش،ها  سال

کترراب کرررد   موفقیرر.راهکررار  شررش را در ایررن صررنع. در قالررب  برررای مهندسرران فررروش ارائرره 
 اس. 

                                                            
1 Chris White 



 

 پیشگفتار

کتاب اثربخشی اس.  مرن دیرد ا  منحصرربه کتاب شش عادت  فردی  به یبان ساد ، 
که این عادت تری عمالا ت ربه عنوان مشها را مشاهد  و به دارم چراکه فرص. ان را داشتم 

 کار  رفتم عنوان مهندس فروش بهو به ها را امو ته ان کنم و سپس
 ،داد  وتحکیه ت زیره در یرم شررک. 1افرزار عنوان معاون. مهندسی نرمام به در شغه قبکی

ا ای در  صرروت تبرردیه فنرراوری ادالعررات اسررتراتغیم بررودم  غالبرراا ای تعامرره برر پرررو  نررا ر 
 2«دهم حکرم ن رات مری دنیرا را برا را   »های متعدد و نطر   ابزار و فروشند  و افزار فروشند ان نرم

 م شوبه تکفنم نزدیم نمی 3«فروشند  ید ی»ای ترس  و هنوی هموحش. داشتم  
به عهرد   شخصاا  ها را با  ید و مقدمه تغییر مرا اغای کرد و اماد  شد تا امویش مراکریس استین

چگرونگی  پرسید  ابتدا مشکالت و اهدافم را بررسی و سرپس بره میدار    او س ا ت معنیبگیرد
کررره    او بیدر ان پردا ررر. فنررراوریثیر ترررأ عررردم/ترررأثیر انررردای  فررررد کارامررردی برررود و بررررای وقتررری 

وکار و موفقیررر. پررررو   تمرکرررز  شرررد و روی اریش کسرررب دادم اهمیررر. قائررره می ا تصرررات مررری
 براهم و دانسر. را شرراک. می این همکاری ذاش.  او  همی. را کنار میا کرد و مسائه بی می

 تهیه کردیم  4ُا( ای های صنعتی )سی ای همایش سایمان ،بودجه پرو   را به صورت تیمی
این پرررو    کرره شررامه بر ررزاری د  همکررارینرروعی اساسرراا هررا  فررروش دا کرری دوسرراله بررود 

های متعرردد بررود  مررا بایررد اریش تبرردیه  هررای فنرراوری در سررایمان کار ررا  بررا همراهرری تیم
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2 VP of Software Engineering 

3 Vendorized 

4 CIO 



 

کسرررب وکار و اریش کسرررب وکار را بررره اثبرررات  افرینررری فراینرررد و فنررراوری جدیرررد بررررای ایرررن 
 دسرتیابی بره رساندیم  موفقی. پرو   منوط به جکرب نظرر مردیران فنری شررک. یعنری می

کرره برره ُبرررد فنرری بررود  بررا توجرره برره ت ربیررات ای ایررن شررش  کار یری و اسررتفاد  بایررد بگررویم 
 ای موفقی. رساند  با یی سطح عادت، پرو   را به

عنروان مهنردس فرروش به این شد که حدود دو سال قبه تصمیم  رفتم تغییر شغه دهم و
ها  یمینره فنراوری سرابقه داشرتم، سرالهرا سرال در به یرم شررک. فنراوری پیوسرتم  ا رچره د 

ای  شرغه اس لیکنهای ییادی بر زار کرد  برودم، کردم و کار ا  های کامپیوتر تدریس می دور 
کررریس در مهندسرری فررروش  قرردر برراهوش رایم تررای ی داشرر.  انبرر کرره برردانم   متخصررصبررودم 

ش شررش عررادت مهندسرران فرررو»در دور  انالیررن  اسرر. و برره کمررم او نیررای دارم  همچنررین
یراد یری مرن شرتاب ییرادی داد و بره  شغه شرک. کردم  این دور  به این تغییر  برای 1«کارامد

 من کمم کرد تا بالفاصکه در این شغه جدید بسیار تأثیر ذار  اهر شوم 
کامره و جرامع عادت را بیکتاب شش چیزیکه کرد  ارائه  هرا و  ا، تکنیمه توصریه نظیر 

کتراب بررای همره فعرااسر. و مفید مختصر ایشیو  های عالی به شیو  یمینره  ن در  ایرن 
و  افزار،  وا  فروش مستقیم، مردیری. فرروش یرا مهندسری فرروش سرودمند اسر. فروش نرم

که در فکر تغییر شغه هستند ی کتاب نیای دارند  اندا تغییر شغه داد تمام کسانی   به این 
بررم   عنوان مهندس فروش هستم  ای تعامه مرردم و فنراوری لرذت میحا  من عاش  کارم به

 یررم  مرن ایرن  می دستیابی بره اهدافشران کمرم ان جه.کمم به مشتری برای فرص.این ای 
هرا رجروع  شش عادت را همیشه در دسترس دارم و به ویژ  قبه ای تعهدات مالی مهم مرتبراا بره ان

 عنوان مهندس فروش عالی باشم  واهم در کارم به هرحال، می کنم  به می

 
                                                            
1 Six Habits of Effective Sales Engineers 

2 Stephen Brown Sr. Principal Solutions Architect 



 

 دیباچه

کره  در ابتدا چند داسرتان ارائره مری  حاضرر کترابفکسرفه وجرودی نگرارش مطالرب کنم 
کم ای( یا  روش )اسعنوان مهندس فی پس ای قبول اولین شغکم بهبود  اس.  داستان اول 

که با اقای محترمی  1 ای(، )َای« مهندس برنامه» بقول ان یمان اتفاق افتاد  در مهمانی بودم 
کاری کشید  شرد  اشنا شدم و مشغول  فتگو شدیم و این  فت گو دب  معمول به مسائه 

 «ُ ب شغک. چیه؟»صحب. پرسید:  او در حین
کررنم، بر رری جزئیررات را بررا شررما در م یرران قبرره ای اینکرره جرروابم برره ایررن سرر ال را مطرررئ 

سرال متخصرص 51فروش فنی شوم، بریش ای   ذارم  من قبه ای اینکه وارد عرصه پیش می
کرامپیوتر ای  برا ا رذ مردرک سیسرتم 5995ام  در سرال  فناوری ادالعات بود  های ادالعراتی 

عنروان مهنردس التحصریه شردم  اولرین شرغکم بره فارغ 2دانشگا  جیمز مدیسون ویرجینیا
ردی مم بود  ندرت کسی اسرم ایرن شررک. را شرنید  برود  که ان موقع بهفروش در شرک. ف 

 شناسند  ولی حا  اکثراا ان را به دلیه اشتباهاتش می
کررار مشرراور  فنرراوری  کررار در ایررن شررررک. وارد   ادالعررات شررردم و در پررس ای سرره سررال 

کارهای ییرادی ان رام دادم امرا مشاغه مشاور  م تعددی فعالی. داشتم  به عنوان مشاور 
هررا شررامه معمرراری شرررک.، معمرراری ادالعررات، انبررارداری  کررارم معمرراری و داد  اسرراس
 رذارم ترا بگرویم  ها، هوش ت اری و غیر  بود  من ایرن جزئیرات را برا شرما در میران می داد 

کار پیش که وارد  کراری  واقرع، در برودم  در« مسآول فناوری»فروش فنی شدم،  یمانی  یمینره 
                                                            
1 Application Engineer 
2 James Madison University in Virginia 



 

کررردم  تحصرریالتم در حرروی  فنرراوری بررود و  افتخررار میو مررن برره ان   ررودم متخصررص بررودم
ارتبادی با فروش و بایاریابی نداشر.  در مشراغه فنری ت ربره داشرتم  هر رز امرویش فرروش 

کردم وارد عرصره فرروش  دانستم  هر ز فکر نمی رسمی نداشتم  هر ز  ودم را فروشند  نمی
کار   کردم  کر میدور ف من بود یا ان رویها این« دور ای شأن»شوم  این 

که  شاید  کرار پیش»ای  ود بپرسید  کرریس چررا وارد  سر ال  روبی « فرروش شردی؟ ُ ب 
کرره به کررارم برره ا تصررار جررواب مرری اسرر.  عنرروان مشرراور  یکرری یود ای دهم  در مقطعرری ای 

که بره مرن محرول می کرردم  مسرآول  شرد، احسراس  سرتگی می و ایف مشاور  جدیدی 
دادم یررا  هایی ارائرره مرری توصرریه« دادم  را سررامان مرریبایررد اوضرراع »شرردم   پرررو   جدیرردی می

شرردم  صررادقانه  شررروع پرررو   بعرردی می کررردم و انگررا  امرراد  و منتظررر د  میاسررتراتژی را پیررا
کراری  کنم مشکه ای من بود چون اکثر همکرارانم بره دنبرال پرو   بگویم، فکر می ترا  دوهرای 

کنار می ششتا  سهها را پس ای  حال، من غالباا پرو   ساله بودند  بااین سه   ذاشتم  ما  
ای شدم و متوجه شدم که مشکه اصالا ای مرن  سایی شغکی حرفه من وارد یم برنامه اماد 

 نظیررری داشرتم و میره شردیدی برره اسرتفاد  ای ان داشرتم  مرن  واهرران نبرود  مرن اسرتعداد بی
کرم و  یفشغکی بودم که با و ا و مشرتریان بسریار سرروکار داشرته باشرم و مسرائه و  مسآولی. 

کرره پیش کررنم  جالررب این اسرر.  فنرری  فررروش مشررکالت جدیررد، جالررب و متعررددی را حرره 
کردم  مرن    من در سخنرانی برای حضار  یکی  وب عمه میرسیدشغه مناسبی بنظر می

یی با مشتری، ان ام نط  فنی و های فنی ییادی داشتم  فکر رویارو عنوان مشاور سخنرانیبه
کررار جررذاب بررود کنترر سررپس نتی رره  رررفتن ای ایررن  کرره  رل بیشررتری روی و مررن عاشرر  ان بررودم 

عنروان اسر.  بره مرر نتی ره فعالیر. در مشراغه پورسرانتیالبتره ایرن ا درامدم داشته باشم که
وجه بره قطعری نبرودن ابتدا با ت توجهی برای کسب درامد داشتم  همهندس فروش فرص. قاب

 کن کاو هم بودم برنامه پورسانتی کمی ترسید  بودم اما در عین حال 
کررار مهندسرری فررروش   ررردیم  در مهمررانی هسررتم  تررای  ُ ررب برره داسررتان اولررم برمی وارد 

که قبالا نمی شد  کرارم می ام و اقایی  کره بره ترای ی در  شنا تم در مرورد  پرسرد  جرواب دادم 
 وکراربنگرا  کسربیمینه معمراری ام و اضافه کردم که در شد  استخدامافزاری  یم شرک. نرم



 

کمرری بررا ان اشررنایی داشررتند و درک چنرردانی ای ان  تخصررص داشررتم: یمینرره کرره افررراد  ای 
که در مورد ایی ها و  َای و دلیه اهمی. ان بررای شررک. نداشتند  مسکماا ضرورتی نداش. 
میرره نشررد(   چرررا برره ایررن بحرر  بی کنم مسررائه دیگررر برررای او توضرریح دهررم  )تع ررب مرری

کرار جدیردی شرد » ام بره ایرن سر ال را برا  فرتن وجود، جواب دو نی بااین ام و  درواقرع وارد 
 اتمره « فرروش هسرتم  پیش یمینره تعرامالتحا  مسآول نمایش و معرفی محصرو ت در

کارت فروش نرم»دادم  او با هی ان  ف.:   ت«هستش افزار او ت پس 
کر فررد مشکه این « َای را نشنید؟ یعنی او اصالا توضیحاتم در مورد ایی»دم با  ودم فکر 

ار   »چیه؟ اما ای روی صمیمی. و به امید بهبود این رابطه اهمی. ندادم  با لبخند  فتم 
کار فروش نرم  وشبختانه یکی ای دوستان مشرترک مرا ای « افزارم  چرا یودتر نگفتمت دقیقاا  تو 
 د را  رسید و وارد بح  ش

کررردم  هرچرره بیشررتر برره جررواب او فکررر  شررب در مررورد ایررن  فتگررو فکررر می تررا پاسرری ای
کار من فرروش نرم کردم، بیشتر مطمآن می می که ح  با او بود   افرزار برود  حرا  شرغه  شدم 

در »ام همین اس.  فقط قبالا ای این منظر به ان توجه نکرد  برودم  مرن هر رز  رودم را  اصکی
های عادی اسر.  مسرآولی.    مسکماا شغه من متفاوت ای فروشند دیدم نمی« کار فروش

کار فروش نرممن در کارم فروش نرم یمینه  افزار اس.  ای ان  افزار متفاوت اس.  اما درنهای. 
کره می لحظه تا بره امرروی هرر موقرع کسری در مرورد شرغکم می  رویم ایرن  پرسرد، اولرین چیرزی 

که   «اس. افزار مربوط  کارم به فروش نرم»اس. 
کراربری  داستان دوم فقط چند ما  بعد اتفاق افتاد  شرک. من میزبان یکی ای رویردادهای 

عکیررغم نفرر در ایرن مراسرم حضرور داشرتند  مرن  511سی بود  بیش ای  در منطقه واشنگتن دی
کررردم یررا حررداقه ای نظررر  امررا داشررتم جایگرراهم را تثبیرر. می ،وارد بررودم در ان شرررک. تررای  اینکرره

کررنم و در    ای مررن دعوترسرریدبرره نظررر مرریدررور   ررودم این شررد  بررود تررا در ایررن مراسررم شرررک. 
کره  نرم ولی را معرفی کنم  این شرک. ا یرراا دقیقه محص 01تا  41بعدای هر ان روی دی  افرزاری 

کررد  برود  دانسرتم، دم را متخصص ان میشد  بودم و  و برای توسعه ان استخدام  ریرداری 
افرزار  ها تای ی داش.  با توجه به اینکه من متخصص ایرن نرم کی انکه برای پایگا  مشتری فع

 بودم، این فرصتی برای اشنا کردن حضار با این مفهوم، فناوری و پکتفرم جدید بود 



 

که ای دعوت به سرخنرانی در ایرن مراسرم فوق ید  برودم  ای  العراد  هی ران  الصه بگویم 
و  بررای صرحب. برا ایرن تعرداد مخادربل در ایرن شررک.، ایرن اولرین فرصر. یمان اشتغا

 فرصتی برای اثبات  ودم در مقابه همکارانم بود 
روی بر زاری مراسم فرارسید  اتاق پر ای ادم بود  مخادبان بسیار فعالی داشرتیم  امراد  برودم 
کرنم  سرران ام نوبر. سرخنرانی مرن رسرید و روی صرحنه  تا بره بهتررین نحرو ای وقرتم اسرتفاد  

کرردم  مروارد ییرادی بررای نمرایش رفتم  با نمایش ت عردادی اسرالید شرروع بره معرفری محصرول 
و متمرکز باشم  صرفحات متعرددی  م ثردانستم باید  محدود بود  میداشتم ولی وقتم  یکی 
داشرتم یرا نره  فکرر  دانم بیان درستی رفتم و نمی بعد میای به صفحه  را نشان دادم  ای صفحه

بررد  در ایرن جکسره  دقیقره یمران می 21معمرو ا بیان کردم  دقیقه 41که دی  کنم مسائکی را می
های  کرامپیوتر و صرحب. یم متخصرص م ررب  راهر شردم  مروس معرفی محصول مانند

نظیری داشتند  درس. سر وق. کارم را  اتمه دادم و صحنه را بره م رری  من هماهنگی بی
 حنه پایین امدم فتم و ای صن عمککرد عالی به  ودم تبریم  مراسم سپردم و باب. ای

بررا یکرری ای مرردیران برتررر فررروش در اسانسررور  اتمررام یمرران اداری،چنررد سرراع. پررس ای مراسررم و 
ای  شنا . و سکوت ع یبی بررای لحظره   او هنوی من را  وب نمیتصادفی مالقات داشتیم

ُ رب، نظرر شرما در مرورد ایرن مراسرم چره »حاکم شد که تصمیم  رفتم جو را عوض کرنم   فرتم 
«  روب برود »او کمی به سم. مرن بر شر. و بردون اینکره واقعراا نگراهم کنرد، یمزمره کررد « بود؟

ناامیرد  تر ای قبره برود  تصرمیم  ررفتم نگیندوبار  ان سکوت ع یب ان ا را فرا رف. که حا  س
برا  رودم فکرر کرردم کره « و نظرتران در مرورد ارائره کوتراهم چیسر.؟»نشوم و دوبار  امتحان کردم  

های مرن برود  مرن امراد   هرحال، این جکسه یکری ای بهتررین ارائره .  واهد بود  بهواکنش او مثب
موقع تمررام کررردم  چرررا  چیز  رروب پرریش رفترره بررود  همرره مطررالبم را ارائرره داد  بررودم  برره بررودم  همرره

کنم  صررادقانه بگررویم کررریس، فکررر نمرری»ناراضرری باشررد؟ ایررن بررار بر شرر. و نگرراهم کرررد و  فرر. 
 «یدی  راجع به چی حرف می ه شد  باشد کهیم ای حضار متوج هیچ
که  ویا سطه اب یخ روی سرم ریخته بودند  مات و ان مبهروت و  قدر ناامید شد  بودم 

کره بایرد  شدم  هر ز ان لحظره را فرامروش نمری کامال مستأصه کنم  همران لحظره فهمیردم 



 

تکران دهرم و نری بیرامویم  اینکره بتروانم مروس را فرروش ف چیزهای  یکی ییادی دربار  پیش
کافی نبود  این فقط ابتدایی یمان هم کنم برای موفقی.   ترین مهارت  یم و صرفاا  صحب. 

 شد  بکی. ورود به این عرصه بود و موجب پیشرفتم نمی
کره  رفتم   مورد فروش یاد میدر  اهراا باید چیزها  به یاد دارم چند هفتره بعردایان مراجرا 
 فر.  « فراینرد فرروش»ی ای همکرارانم چیرزی راجرع بره کار برودم، یکر هنوی هم در شغکم تای 

کرردم  کرردم فقرط در جکسره حضرور یافتره و  فکرر می« فراینرد؟ مگرر فرروش فراینرد دارد؟»فکر 
یابرد    رند و رنره مراجرا  اتمره می کنیم  ا ر  وششان بیاید، محصول را می می صحب.

کار   بودم  کار یم مهندس بسیار تای من در ورود به این 
که باید چیزهای ییادی می فرروش مر ثری   تم تا به مهنردس پیشامو منظورم این اس. 

و  طا شروع شد  دی پنج سرال اینرد   براین مسیر موفقی. ای دری  ایمونبنا   تبدیه شوم
که چره روش صدها معرفی محصول ان ام دادم  یاد کارهایی  هرایی اثرربخش و چره  رفتم 

هررا موجررب رشرردم شررد  برره یکرری ای  رس  رررفتم و ناکامیهررایم د فایررد  اسرر.  ای موفقی. بی
کاری  ودم بدل شردم  فروش فنی در این شرک. و البته در ترین منابع پیش معروف یمینه 

کراربری و سرایر رویردادهای ایرن صرنع. ای مرن دعروت  مرتباا برای حضور در همایش هرای 
که واجد شررایط برودم در  می ر حضرور مربیران حضرور داشرتم  د هیرأت رئیسرهشد  هرسال 

کره دیردم  در برهره برتر و همکاران برتر امرویش می یرافتم  های  سراع. بایسرتی ای ای یمران در
کار  دو نی ام را   واستم موف  باشم، البته دوسر. نداشرتم ینرد ی شخصری   میکنمتری 

کررنم  بنررابراین، پررس ای امررو تن روش هررایی یررافتم تررا ای یمررانم بهتررر  هررای مرر ثر، روش قربررانی 
کردم  استفاد  کارامدی چیس.  شرط ارتقای تا ببینمکنم  بررسی   تأثیر ذاری و 

کامالا برعکسها  ود هدفم ای این صحب. اس.  این مسائه را با  نمایی نیس.، بککه 
که باید  یکی می کره بیشرتر ای مرن  شما در میان  ذاشتم چرا  کنید   شتید تا کسی را پیدا 

نفس اشتبا  شد  باشد و بیشتر  باشد، دچار اعتمادبهدر رابطه با شغکش سردر می داشته 
وکار در رابطره برا عوامره د یره در فرروش مر ثر و موفر   ای من در ابتدای ورودم به ایرن کسرب

کنار می ناا ا  باشد  می یافتم  اما پس  یحکی برای ان م باید را   ذاشتم  بایس. غرورم را 



 

  دیگررر مهندسرران فررروش ها مشرراهد و سررال و  طررا و ت ربرره در ایررن یمینرره ها ایمررون ای سررال
 بخش را یافتم  ، فرمول نتی هموف  و ناموف 

کار میبر ردیم 4155به سال  که شرک. نرم   در شرک. جدیدی  افزاری کوچکی در  کردم 
کروچک عهرد  فرروش را برر ی ای مشراوران پریش فرروش و پرس ایلندن بود  من مسرآولی. تریم 

کارم،  یکری یود  افزار ارائه نرمداشتم  پس ای معرفی چند  شد  توسط تیم در چند هفته اول 
که ان کره مرن در ابتردای ور ها مرتکب بسیاری ای اشتباهاتی می فهمیدم  ودم بره ایرن شروند 

کار ها در رابطه با نرم   همه انوکار مرتکب شد  بودم کسب مثره )هرا هرم  بکد بودند  ان افزار 
هرا هرم واقعراا درکری ای شرغه  متخصرص فنری بودنرد  ان ،(من در ابتدای ورودم به این شغه

هررا حترری  فررروش فنرری نداشررتند  در این ررا هررم شرربیه مررن در اغررای فعررالیتم بودنررد  ان پیش
کا نمی که بر ی  کار فروش ییاندانستند  کاربرد بر ری  ها   اناور اس. رهایشان در  قطعاا ای 
 یری  رصررر. تصرررمیمی ای ررراد فرصررر. معامکررره موفررر  بررررای  رررود و تیمشررران و فهرررا روش

 مناسب برای مشتریان ا اهی نداشتند 
یررادی برررای رضررای. شررغکی، واضررح بگررویم  کارشرران بررد نبررود  امررا یمینرره پیشرررف. ی کرره 

کره برا ان ومشرتریان و مشرتریان ود، تیم و شرک. داشرتندکسب منافع برای   هرا  احتمرالی 
داشررررتند و  یررررایسررررایی ن هررررا فقررررط برررره مقررررداری امررررویش و اماد  کردنررررد  ان همکرررراری می

که پیش روی شماس.، ای ادمطالب  صورت این به کتاب   شد  این 
که با پیروی ای م موعه فرروش فنری را  قی. پیشتوان موف ای ای الگوها می متوجه شدم 

یررابی ایررن موفقیرر. می پیش  بررا دقرر. بررا کرررد  در ادامرره برره جزئیررات اری پررردایم  در  بینرری 
کررررد حرررال حاضرررر درک ایرررن نکتررره حرررائز اهمیررر. اسررر.  کشرررف  کررره  ام،  کررره الگوهرررایی 

امویش،  نظر ای پیشررینه، تحصرریالت، شخصرری. وب یررا سرربم  فترراری فرررد، قابرره صرررف
کاربردی اس.   قابه یاد یری و 

کترراب درری  راهکررار موفقیرر. مهندسرران فررروش بسرریار  شررشسررالیان، ایررن الگوهررا را در 
کررررردمکارامررررد جمررررع کسرررربتواننررررد  کرررره همرررره می اوری  برررره نتررررایج  کار یرنررررد و وکار به در 

کنیرد و امراد  شروید ترا رویکررد  کنند   یر  کتاب را مطالعه  ای دس. یابند  ادامه مطالب 
 فروش فنی برای همیشه تغییر دهید   ود را در رابطه با پیش



 

 سپاسگزاری

که جا دارد ای ان کتاب ای افراد ییادی کمم  رفتم  کن در دول نگارش این   م ها تشکر 
که سال« 2پیشگامان»بانی  1باید ای انتونی اسپادافور کنم  ها قبه به من مشاور  داد  تشکر 

کرد تا استعدادهای ذاتی و  دادادی کارم بود  و کمم  کنم  او نقطه عطفی در  ام را کشف 
 فروش فنی رساند  که مرا به عرصه پیش

کره مرن را در اولرین شرغه پیش 3باید ای اریرم اسرکات و جریم لری کرنم  ام  فروشری تشرکر 
کردند  به  ادر امویش، صبوری و توصیه  های شما ممنونم  استخدام 

کره سرال هرا را داشرتم، تشرکر  ها افتخرار همکراری برا ان باید ای همره متخصصران فرروش 
داننررد   ن ررد، امررا  ودشرران می یهررا در ایررن فضررای محرردود نم کررنم  ذکررر اسررامی همرره ان

 صحبتم کیس.  منظور
کره م رال همکراری و یراد یری ای ان هرا را داشرتم،  باید ای همه مهندسان فروش دیگری 

کنم   تشکر 
که فرصتی به مرن داد ترا پیرامم را در عرصره وسریع 4باید ای مایم لوین کنم  تری بره  تشکر 

 اشتراک بگذارم 
کالیررد و جررم ُادانرره و ان مررن لیزبرررگ لررین همررایش برره  ررادر میزبررانی او 1بایررد ای درو 

کنم  این همایش به نقطه عطفی برای من تبدیه شد  عمومی  ام تشکر 
                                                            
1 Anthony Spadafore 

2 Pathfinders 

3 Eric Shott and Jim Lee 

4 Mike Levine 



 

کررنم  ممنررون بابرر. انررر ی  هررا و تشرروی  برررای امویش 2بایررد ای جرران اسررتر  هایش تشررکر 
که می  دادیت مثبتی 

که فرص. ارتباط و همکاری با ان ام  ها داشرته ها را دی این سال باید ای همه مشتریانی 
که این شغه را عاشقانه دوس. دارم ای  تشکر ویژ   داشته باشم  به  ادر شماس. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                           
1 Drew Clyde and Jack O’Donnell and the Leesburg Junction 

2 John Estrella 



 

 فهرست مندرجات
 صفحات                                                                                                         عنوان                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47 مقدمه 
کسانی اس.؟ کتاب مناسب چه   47 این 

 شش عادت یمعرف
 

49 
کتابشیو  سایمان  دهی 

 

05 
کار فروش شده1فصل   33 اید.: شما وارد 

 00 فروش فنی چیس.؟هدف پیش
 01 اهداف شخصی ما

 06  اهراا منطقی اس.    
 24 فروش مثه ابرای عش  اس. 

 45 همکاری - 1: عادت شماره 2فصل 

 26 مشخصات شراک. م ثر
 27 های دشوارشراک.

 27 تفاوت ما ک اس.؟
 29  یریم کم می ها را دس.  یرند  ما انکم می ها ما را دس.ان

که اساساا متفاوتیم  مقصود اصکی چیس.؟حا  می  11 دانیم 
 15 اشتباهات ما چیس.؟

 15 دهیم به هر چیزی پاسخ مثب. می
 14 کنیم مانع افرینی می

 10 حه چیس.؟را 



 

 

 

 

 

 

 

 

کار تیمی اس.   فروش 
 

10 
 10 هاها و مسآولی.تعیین نقش

کردن فرایند  12 تعیین و دنبال 
 18 هابرنامه عمکی و تفاوت 5عادت شمار  

 61 کاوش - 2: عادت شماره 3فصل 
کاوش فنی  65 فرا وان 

 71 ترین اشتبا  مابزرگ
 76 نمونه س ال

کنید دب  شرایط ان  77 ها س ال 
 78 در بر ورد با مشتریان احتمالی بات ربه چطور؟

 79 مصادی  عینی محصول
کسانی  واهند   بود؟حضار چه 

 

81 
کاوش فنی چطور؟ در کافی برای   صورت نبود یمان 
 

84 
 : برنامه عمکی و تغییرات4عادت شمار  

 

88 
 89 : آمادگی3: عادت شماره 4فصل 

 91 اشتباهات رایج
 95 سای اس.؟چرا این موضوع مشکه

 94 ایا جایگاهی برای معرفی محصول اماد  داریم؟
 90 محتوای اضافی تهیه نکنید 

 96 توسعه برنامه محتوای معرفی محصول
 97 ریزی مطالب معرفی محصولبرنامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99 تهیه محتوای معرفی محصول
 T 99قانون 

 515 تهیه داستان معرفی محصول
 514  وییهای داستانبهترین شیو 
 512 هاسه: برنامه عمکی و توصیهعادت شمار  

 تمرین - 4: عادت شماره 5فصل 
 

105 
ککیم  518 ککیم روی هر 

کنم؟  550 ا ر چیزی  وب پیش نرف. چکار 
 558 هاعادت شمار  چهار: برنامه عمکی و توصیه

 119 (1عملکرد )بخش  - 5: عادت شماره  6فصل 
یاد به این تکنیم ها چیس.؟دلیه   545 اعتماد ی

 544 شرایط پیش ای معرفی محصول
 542 ا ر توقع چیزی را داشته باشند که نتوانم به ساد ی نشان دهم، چطور؟

 151 (2عملکرد )بخش  - 5: عادت شماره 7فصل 
 515 دستیابی به ُبرد فنی

 514 دلیه اهمی. ان چیس.؟
کار مثه   566 اس.« کش دادن ماجرا»ای دید من این 

شکالی ندارد؟  568 منظورتان این اس. که دروغ  فتن به مشتری احتمالی ا 
 181 تکمیل - 6: عادت شماره 8فصل 
کنید« جست وی مهارت»به   580 فکر 

 582 سه نتی ه فرص. فروش



 

 

 185 توان امو .؟ یری چه میتصمیمای ابهام و عدم 



 مقدمه

 کسانی است؟ این کتاب مناسب چه
افرزار شررکتی، فرروش  یمینه فروش فنی، شامه فروش نرم که در کسی این کتاب مناسب هر

 تبرراد ت و فراینرردهای  ا ررر اسرر. پکتفرررم پیچیررد ،  رردمات فنرراوری و غیررر  فعالیرر. دارد
افرزار،  منظور معرفری نرم های فروش شما مستکزم د ال. مهندسان فرروش بره فروش یا فرص.
یای دارید  ا رر های فنی و غیر  اس.، به این کتاب ن حه های فنی، دراحی را  ارائه سخنرانی

هرای  برای ان ام ت ارت به مهندسران فرروش متکری هسرتید یرا تیممهندس فروش هستید و 
 کنید، این کتاب مناسب شماس.  روش را مدیری. میفروش شامه مهندسان ف

کنررریم؟ همه کررره در صرررنع. به مهنررردس فرررروش را چطرررور تعریرررف  اصرررطالئ  کسرررانی 
 ن ررد  برره لحررا، سررنتی، ایررن افررراد  فررروش فنرری فعالیرر. دارنررد در ایررن تعریررف می پیش

کررره محصرررو ت را در  های نرم مهندسررران و متخصصررران فنررری در شررررک. افرررزاری هسرررتند 
  نندک فرصتی برای فروش معرفی می صورت وجود

شما  ودتان را مهندس فروش بدانید یا نه  شاید عنوان شرغکتان مهنردس فرروش  دیشاݣݣݣݣݣݣݣ
کارتررران معرفررری نرم یمینررره  افرررزار اسررر. یرررا بررررای متخصصررران فرررروش در نباشرررد  امرررا ا رررر 

  یرید  کنید، در این  رو  قرار می های فروش، پشتیبانی فنی فراهم می فرص.
 اند ای: سایر عناوین و مشاغه شامه در این  رو  عبارت 

  1حه معمار را 
 2مشاور فروش 

                                                            
1 Solution Architect 

2 Sales Consultant 
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 1مهندس اریش 
  2حه درائ را 
  3بکغ فروشُم 
 کاربردی  4مهندس برنامه 

کترراب ای سررروا    برررای اشررار  برره مهنرردس فررروش و هرکرردام ای مشرراغه بررا   SEدر ایررن 
 کنم  استفاد  می

که به تای ی در این شغه استخدام کتاب ویژ  کسانی اس.  اند  رویی یکی ای  شد  این 
کرررراش ایررررن  ای»هررررایم برررره مررررن  فرررر.:  ای هررررای م رررررب حاضررررر در یکرررری ای همایش اس

که  ها را هنگامی می صحب. کرد  بودم  ساله بودم و تای  42شنیدم  ا ر تای  « کارم را شروع 
 یمینره داریرد در شما به منزله معدن دالس.  یا ا ر تمایره اید، این کتاب برای مشغول کار شد 

کترراب حاضررر درکفروشرری  پیش کررار شرروید   در رابطرره بررا ایررن ای  العرراد  فوق فنرری مشررغول 
  دهدشغه به شما می

کررره در کسرررانی اسررر.  کتررراب همچنرررین مناسرررب تمرررام  کرررار  یمینررره فرررروش نرمایرررن  افرررزار 
فروشرید و برا  می افزار حره مسرآکه دمات و نرمافزار،  ی شامه نرمکنند  ا ر محصول فن می

هرا نیرای داریرد، ایرن  منابع فنی همکراری داریرد یرا بررای ان رام ت رارت و تولیرد درامرد بره ان
کتاب درککتاب ب ای  س یم در مورد شیو  تفکر و عمککرد ا رای شما مناسب اس.  این 

در دس.  العاتی  وبیمتان ضعیف اس.، منبع اد  ا ر عمککرد تیدهدها را به شما می
کرره برره میررزان قابررهد یررد  عمککرررد، سررخنرانی، معرفرری و ارائرره شررما و ترریم را بهتررر  توجهی ار

کتاب  می کره  متوجه میکند  با مطالعه  که شریو  نگرارش ان دروری اسر.  برا   روییشوید 
که شما را به  ش صحب. مییم مهندس فرو ارجراع « نماینرد  فرروش»کنید   واهید دید 

 صحب. ان  ود شما هستید  دهیم  درف می

                                                            
1 Value Engineer 

2 Solution Designer 

3 Sales Evangelist 

4 Application Engineer 
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کرره در کترراب همچنررین برررای کسررانی اسر.  ای فعالیرر.  یمینرره فررروش و مرردیری. اسایرن 
های فرروش و غیرر   رود را  درئ شما فرایند فروش، کنم که شما وب یا سایمان دارند  فرض می

و اقرردام برره فررروش را ان ررام  سررایی، توانمندسررایی کنیررد  احتمررا ا امررویش، اماد  یررین میتع
ا ایرن جمکره بررای فردی هسرتند   ویرا بر ای هرا  ررو  منحصرربه اید  نکته این اس.  اس داد 

، فروش  اصی نیرای دارنرد  درحالیکرهها به برند امویش  کنم  ان می یم  رو  هنری صحب.
  مطالبی که پریش روی شد  اس. ای ها دراحی سیار اندکی  مخصوت اسامویش فروش ب

انگیز اس. و  ای ها شگف. در ارتقای سطح امویش و توانایی فعکی شما برای اس ،شماس.
 کند  ای ها کمم می های فروش و اس سایی تیم به شما در هماهنگ

  معرفی شش عادت
کتاب  بر کروهن« نظیررت نمونه نمایشی بی»اساس  کرار اصرکی را  ، می1نوشرته پیترر   رواهم 
کرره مهمهمرره ان ررام دهررم  دقیقرراا  ای  اول مررین حررا  پاسررخ دهررم  ترررین سرر ال را ه قصررد دارم 

 چیس.؟ شش راهکار برای موففقی. مهندسان فروش
با همکار فروش  ود اس.  اینکره رابطره  رود برا همکرار  تعامه نخس.عادت  -همکاری  .1

تیمرری اسرر. و شررما هررر دو در یررم ترریم  ی کررار نرروعی  شررراک. بدانیررد  فررروش فررروش  ررود را
کنیم، بر ری اشرتباهات را  را بررسی می های مختکف هر  فرد دید ا ن بخش هستید  در ای

 دهیم  ارائه می ها پرهیز  کرد  و فرایندی برای تعامه دهیم تا ای ان یص میتشخ
کشررف دوراهکررار شررمار   -کااا    .2 های معرفرری محصررول  در واسرر. بررسرری و 

  ما مشتریانف، نیایها و انتظارات ای بررسی اهدا اس. اس.  این عادت عبارت
کاوش فنی ان رام مری کار را با میزبانی یم فرا وان  کره به این  تفصریه بره ان  دهیم 

کراوش فنری  ای در  واهیم پردا .  در این بخش رهنمون ویرژ   صروت ان رام 
کاربردی فراهم می ارائه می های مهم را  کنم و دیگر نشانه دهم، فهرستی ای س ا ت 
که معرفی می در شکه  کنیم  نید و نحو  ان ام ان بررسی میک  یری چیزی 

                                                            
1 “Great Demo!” by Peter Cohan 
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کارایی اس.   سهعادت شمار   -آمادگی  .3 اماد ی با در نظر داشتن اثربخشی و 
سایی محتوای معرفی محصرول در  این امر مستکزم درک عمی  تفاوت بین اماد 

سررایی مطالررب یررا داسررتان معرفرری محصررول اسرر.  در ایررن فصرره  مقابرره اماد 
کرره ای هررا را مشررخص مرری ه اتررالف وقرر. استرررین اشررتباهات و عوامرر رایج  کنم 

شود  همچنین برنامه  روبی  معرفی محصول میسایی  موجب ا تالل در اماد 
 دهم  برای تمرکز دقی  ارائه می

ترین  حررال بسرریار مهررم اسرر.  موفرر  و درعین  سرراد  چهررارعررادت شررمار   -تمااری   .4
هرررا  کننرررد  ان میمعرفررری محصرررول  رررود را برررا دقررر. ییررراد تمررررین اجررررای هرررا ای اس
دانند که مشکالت فنی در معرفی محصول در تأ یر یا لغو معامکه د یه اس.   می
کننرد   ادمینان حاصه می« 1ککیم روی هر ککیم»ها قبه ای معرفی محصول ای  ان

کررردن اشررار  مرری و  کنم در ایررن بخررش برره برردترین مشررکه احتمررالی پررس ای ککیررم 
 دهم  در معرفی محصول ارائه می« دقی  یابیعارضه» ای برای  های ویژ  توصیه

ای هررا  ترین اس .  موفرر اسرر اجرررا در حضررور دیگررران پررنجعررادت شررمار   - اجاارا .5
اسر.   مثابه نمایش ارائه فنی اس. و به د که معرفی محصول چیزی بیش ایدانن می

منظور جکرب اعتمراد  باید کارهای بسیار  اصی را ان ام دهیم و ای بر ری مسرائه بره
و ت ربره ویرژ    توصیه، شریو  41ز کنیم  در این فصه مشتریان و احترام همکاران پرهی

 رساند  فروش فنی می یمینه پیش به موقعی. عالی در دهم کهشما می به 
مبتنری  نقص بودن همیشگی ت رارتبی ششعادت شمار   - نقص بودنبی  .6

که بهترین عمککررد را دارنرد همیشره بره  بر اصه پیشرف. مستمر اس.  اس هایی 
هرررا برررا همکررراران فرررروش  رررود همکررراری  یررراد یری و پیشررررف. هسرررتند  اندنبرررال 

 کنند  کنند و عمککرد  ود را مدام ارییابی می می

                                                            
1 Click every click 
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 . شش عادت مهندسان فروش بسیار کارآمد1شکل 

 دهی کتاب سازمانشیوه 
کترراب هرکرردام ای ایررن عادت در فصرره کنیم  در  هررا را بررا جزئیررات بررسرری مرری های ایررن 

کره  پررداییم  بررسری مری فصه بعد به بررسی معنای همکاری برا همکراران فرروش می کنیم 
اجتنراب را  افراد در مشاغه مختکف چه چیزی برای عرضه دارنرد، بر ری اشرتباهات قابه

برره بحرر   سررومدهیم  در فصرره  ائرره مرریاینرردی برررای همکرراری ارکنیم و فر مشررخص مرری
کاوش فنی می کارهرا و فهرسرتی  پرداییم و رهنمون ویژ  فرا وان  ای در رابطه با شیو  ان رام 

کنیم  در فصه  های مهم دیگری را بررسی می دهیم و نشانه ای س ا ت پیشنهادی ارائه می
کرررارایی و اثر چهرررارم تررررین  کنیم  رایج بخشررری را بررسررری مررریبهتررررین شررریو  امررراد ی بررررای 

کره موجرب ا رتالل در امراد ی بررای  اشتباهات و عوامه اتالف وق. را مشخص مری کنم 
 دهم  ای برای تمرکز دقی  ارائه می شود و برنامه معرفی محصول می
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کوتا  پن مدر فصه  کتاب اس.، به مفهوم  که  ککیم»ترین فصه این  « ککیم روی هر 
در معرفی محصول  ود « تشخیص مشکالت»ای در رابطه با  های ویژ  پردایم و توصیه می

ککیرم ر   دهم  همچنین به بدترین مشرککی می ارائه می کره ممکرن اسر. پرس ای  پرردایم 
کتاب اس. و دو نی پنجدهد  عادت شمار   ترین  برای بسیاری افراد جالب ترین بخش 

که به دو فصه تقسیم  شد  اس.  عادت اس. 
کره  های برتر ارائره مری ها و روش توصیه ویژ ، شیو  41تعداد  هفتمو  ششمدر فصه  کنیم 

فررروش فنری روی صررحنه بدر شررید   های پیش توانیررد ماننررد سرتار  هرا می برا اسررتفاد  ای ان
کررررد  ه  ذارنرررد  و برررا  مکارانتررران بررره شرررما احتررررام میمشرررتریان شرررما را تحسرررین  واهنرررد 

 هشرتمهای شما پر  واهد بود  در فصره  ها همیشه دفتر قرار مالقات اکتساب این مهارت
 نقرص برودن. تالش مداوم و پیوسته برای بریبح  ای شش عادت را با پردا تن به اهمی

روش پس دهیم  این عادت شامه همکاری با همکاران ف معرفی محصول  ود  اتمه می
 شود   یری ای هر فرصتی برای پیشرف. می ای ارییابی دیدار با مشتری و بهر 

العررراد  قدرتمنرررد و تأثیر رررذار اسررر. امرررا   ود فوق  ودی هرررا بررره هرکررردام ای ایرررن عادت
که همه ان جادوی شش عادت، ادغام و وابستگی بین ان ها مربوط بره هرم و  هاس. چرا 

 وابسته به هم هستند 


