فهرست مندرجات
صفحات

عنوان
فصل اول :مقدمه

19

 -1-1چرا شما این کتاب را انتخاب کردید؟

20

 -2-1ما هرروز در حال فروختن هستیم

207

 -3-1فروش معموالً آسان نیست

21

 -4-1محصوالت لوکس ،مربوط به خریدهای استثنایی است.

22

 -5-1کاالهای باارزش زیاد متضمن تصمیمگیری واقعی است

23

 -6-1کاالهای پیچیده مستلزم احتیاط در فرایند تصمیمگیری هستند.

23

 -7-1محصوالت احساسی بیانگر این هستند که فرایند تصمیمگیری اغلب منطقی

24

نیست.

 -8-1فروش عالی است.
فصل دوم :لوکس باشید

25
27

 -1-2ظاهر لوکس

28

 -1-1-2تمیز و پاکیزه باشید

28

 -2-1-2پوشش کاملی داشته باشید

30

 -3-1-2دلفریب باشید ،ساده

31

 -4-1-2بوی خوب

33

 -2-2کالم لوکس

33

 -1-2-2حالت تن صدای آرام

33

 / 6فهرست

 -2-2-2حالت طبیعی

34

 -3-2-2مکالمه بهجای سخنرانی

35

 -4-2-2دقیق باشید

36

 -5-2-2فرهنگ لغات خود را غنی کنید

36

 -6-2-2درخشان کردن عبارات

37

 -7-2-2حرکت بعدی

38

 -3-2رفتارهای لوکس یا اشارههای لوکس

38

 -1-3-2آگاه باشید و کنترل کنید

38

 -2-3-2برازنده باشید

40

 -3-3-2ارتباط فیزیکی :بااحتیاط انجام شود!

41

 -1-3-3-2دست دادن

42

 -2-3-3-2لمس دست

42

 -3-3-3-2بوسه و در آغوش گرفتن

42

 -4-2ایجاد تعامالت لوکس

43

 -1-4-2ارتباط شخصی

43

 -1-1-4-2صرف زمان

44

 -2-1-4-2خودجوش باشید

44

 -3-1-4-2مراقبت از تماس انسانی

44

فروش لوکس 7 /

 -4-1-4-2ایجاد ارتباطات انسانی

44

 -2-4-2صمیمیت نگاه

45

 -3-4-2قدرت لبخند دوستانه

46

 -4-4-2یک رابطه سالم

47

 -5-2مهربان باشید

47

 -1-5-2به مشتری احترام بگذارید

48

 -2-5-2به مشتریان کمک کنید

49

 -3-5-2یک مکان آرام :ایجاد هماهنگی

50

 -4-5-2از مشتریان خود محافظت کنید

50

 -6-2بخشنده باشید

52

 -1-6-2پیشنهاد بدون ارائه بازگشت

52

 -2-6-2همه سورپرایز خوب را دوست دارند!

53

 -3-6-2پیشنهادی فوقالعاده

54

 -7-2مراقب باشید

56

 -1-7-2صداقت :صادق بمانید.

56

 -2-7-2همدلی :موقعیت مشتری را بپذیرید ،درک واقعی.

57

 -3-7-2دلسوز :توانایی در توجه واقعی به مشتری

58

 -8-2ایجاد شایستگی

59

 / 8فهرست

 -1-8-2دانش (اطالعات)

60

 -2-8-2دانش تجربی (تکنیکهای فروش)

61

 -3-8-2آگاهی از چگونگی رفتار (نگرش)

62

 -4-8-2تصمیم به تغییر خود بگیرید.

63

 -5-8-2یادگیری باتجربه

64

فصل سوم :فرایند تصمیمگیری مشتریان لوکس

67

 -1-3درک لوکس

68

 -1-1-3لوکس فراتر از عملکرد ساده است.

70

 -2-1-3لوکس بودن الزاماً کیفیت است.

70

 -3-1-3لوکس درباره لذت است.

70

 -4-1-3لوکس بودن بلندمدت است و پایدار

71

 -5-1-3لوکس همیشه احساسی است

72

 -6-1-3موضوع لوکس قیمت نیست.

73

 -7-1-3لوکس نسبی است.

73

 -2-3خود اثباتی

74

 -1-2-3نیاز به عزتنفس

75

 -2-2-3اشتیاق برای موفقیت

75

 -3-2-3پیشرفت اجتماعی

77

فروش لوکس 9 /

 -4-2-3انتظار پاداش

78

 -5-2-3این همیشه درباره خود اثباتی است

79

 -3-3لذت

79

 -1-3-3لذتهای موردنیاز

79

 -2-3-3لذت خود اثباتی

81

 -3-3-3لذت بهترین

81

 -4-3-3لذت قدرت

82

 -5-3-3لذت رابطه

83

 -6-3-3لذت اطالعات

84

 -7-3-3لوکس درباره لذت است

85

 -4-3مشتریان جدید :پول جدید ،نسل جدید

85

 -1-4-3برند و فقط برند

86

 -2-4-3تحصیالت جدید

86

 -3-4-3بدون پیچیدگی و بدون تقصیر

87

 -4-4-3فراوانی اطالعات

88

 -5-4-3فراوانی پیشنهاد

89

 -6-4-3مشتریان در عجله

90

 -7-4-3انتظارات مشتریان

90

 / 01فهرست

 -5-3مشتری بینالمللی

91

 -1-5-3بدانید که مهمانان شما اهل کجا هستند

91

 -2-5-3خودتان باشید ،طبیعی باشید.

92

 -3-5-3مراقب تماس فیزیکی باشید

93

 -4-5-3مشتریان اروپایی :میراث و احساس

94

 -5-5-3مشتریان روسی و خاورمیانه :استثناها و امتیازات

94

 -6-5-3مشتریان خاورمیانه :انحصار و اهمیت

95

 -7-5-3مشتریان ژاپنی :سنت و کمال

95

 -8-5-3مشتریان آمریکایی

96

 -6-3اثر دیجیتال

97

 -1-6-3عصر دیجیتال

97

 -2-6-3نیاز به رسانه

98

 -3-6-3حالت مکالمه

99

 -4-6-3همگرایی درنتیجه اجرا

100

 -5-6-3پدیده خارج از مرز

100

 -7-3مشتریان چینی :چند کلید موفقیت

102

 -1-7-3احساساتی و قدردانی

102

 -2-7-3شناخت مصرفکنندههای چینی

104

 -3-7-3چرا مشتریان چینی کاالهای لوکس زیادی میخرند؟

105

فروش لوکس 00 /

 -4-7-3معامله با گردشگران چینی

106

 -5-7-3فروش به مشتریان چینی

107

 -6-7-3ایجاد ارتباط با مشتریان چینی

109

 -8-3روانشناسی مشتری

109

 -2-8-3روانشناسی درباره من و چگونگی نگاه دیگران به من است

112

 -3-8-3حالت خود

113

 -4-8-3تأثیر مثبت بگذارید

116

فصل چهارم :فروش لوکس

117

 -1-4فروش فعال

118

 -1-1-4دالیل خرید :میل

118

 -2-1-4دالیل نخریدن :ترس

120

 -3-1-4عقالنیت برای تصمیمگیری

121

 -4-1-4احساسات در فرایند تصمیمگیری

122

 -5-1-4تنش و استرس

123

 -2-4ترغیب

125

 -1-2-4اقناع یک مشتری؟

126

 -1-1-2-4بهکارگیری رویکرد ترغیبی

128

 -2-2-4در حالت معامله

130

 / 01فهرست

 -3-2-4فریفتن بیزیان

130

 -3-4پنج فاکتور خرید انگیزشی

131

 -1-3-4فرایند تصمیمگیری خاص

131

 -2-3-4پنج فاکتور تصمیمگیری

132

 -3-3-4اول تمرکز بر فاکتورهای کلیدی

134

 -4-4قدرت برند

136

 -1-4-4درک برند خود

136

 -2-4-4درب برند خود را بازکنید.

139

 -3-4-4سفیر برند باش

139

 -4-4-4تأکید بر داراییهای کلیدی برند

140

 -5-4خواستنیهای محصول

141

 -1-5-4از نیاز تا خواسته

142

 -2-5-4از عملکرد تا احساس

143

 -3-5-4از محصول تا آفرینش

145

 -4-5-4ابعاد یک محصول

145

 -6-4قیمت – ارزش

147

 -1-6-4ادراک سطح قیمت

147

 -2-6-4یک قیمت یک ارزش است.

149

فروش لوکس 01 /

 -3-6-4یک ارزش افزایش ارزشهاست

151

 -4-6-4از قیمت خود دفاع کنید

151

 -5-6-4پول هرگز یک مسئله نیست

154

 -7-4مکان -خدمات

155

 -1-7-4مشتریان هنوز هم به فضای خرده¬فروشی نیاز دارند

155

 -2-7-4مشتریان هنوز هم به یک مشاور فروش خوب نیاز دارند

158

 -3-7-4در خصوص مکان خرید مشتریان انتخاب¬های زیادی دارند

159

 -4-7-4چگونه مشتریان را ترغیب کنید که از بازار داخلی و از شما

160

 -8-4پنج زمان

161

 -1-8-4زمان حال همیشه ممکن است

161

 -2-8-4تمرکز بر فرصت¬ها

163

 -3-8-4در مشتری احساس ضرورت به وجود آورید

163

 -4-8-4زمان برای هرکسی ارزشمند است

164

 -5-8-4زمان در مرحله¬ی آخر تصمیم¬گیری قرار دارد

165

 -6-8-4زمانی برای خالصه کردن

166

خرید کنند؟

فصل پنجم :مراحل  7گانه

167

 -1-5فروش فعال

168

 -1-1-5نقشه¬ی راه بهسوی موفقیت

168

 / 01فهرست

 - 2-1-5هفت گام تا موفقیت

169

 -3-1-5فروش فعال

171

 -4-1-5مسیری بهسوی فروش فعال

172

 -5-1-5هوشمند باشید

172

 -6-1-5خالق باشید!

173

 -2-5قدم  :1آمادگی

173

 -1-2-5شایستگی

173

 -2-2-5آمادگی ازلحاظ داشتن دانش

175

 -3-2-5آمادگی برای دانش فنی

177

 -4-2-5آمادگی برای دانستن اینکه چگونه رفتار کنیم.

179

 -3-5گام  :2خوشامدگویی

181

 -1-3-5خوشامدگویی واقعی

182

 -2-3-5خدماتی برای جلب اعتماد

185

 -3-3-5توجه و تمایل نشان دهید

185

 -4-3-5مشتری خود را نگهدارید

186

 -4-5گام  :3کشف کردن

189

 -1-4-5بهآرامی و بالطافت کشف کنید

189

 -2-4-5همیشه تمایالت و انگیزه¬هایی وجود دارد

190

 -3-4-5کشف کنید که تصمیم¬گیرنده¬ی اصلی کیست

192

فروش لوکس 01 /

 -4-4-5محتاطانه مشاهده کنید

195

 -5-4-5شنونده¬ی فعال باشید

196

 -6-4-5با استراتژی سؤال بپرسید

197

 -7-4-5محتاطانه مشتری را آزمایش کنید

199

 -8-4-5هنر کشف کردن

200

 -9-4-5پیشنهاد دهید

201

 -5-5مرحله¬ی  :4معرفی محصول

202

 -1-5-5ابعاد محصول

203

 -2-5-5یک محصول ،یک جزء اضافی از اجزای تصمیم¬گیری

203

است
 -3-5-5یک محصول آمیزه¬ای از هوش است

205

 -4-5-5یک محصول همچنین یک خالقیت است

206

 -5-5-5بهآرامی و باظرافت شرح دهید

208

 -6-5-5نشان دهید محصول بهتر از آن چیزی است که در

209

موردش صحبت می کنید
 -7-5-5اگر واقعیت دارد ،پس اثبات کنید

210

 -8-5-5سادگی را نشان دهید.

211

 -9-5-5در مورد محصول داستان¬هایی بگویید

211

 -10-5-5بر روی مزایای اصلی فروش تمرکز کنید

212

 -11-5-5محصول را با دقت در دست بگیرید :خیلی باارزش است

212

 / 06فهرست

 -12-5-5رمانتیک بودن و دوباره اطمینان دادن

213

-6-5مرحله  :5متقاعد کردن

213

 -1-6-5سطح عالقه¬مندی را تشخیص دهید

214

 -2-6-5ترس :یک احساس قوی و طبیعی

215

 -3-6-5نظرات مخالف ،بیان ترسها

217

 -4-6-5برخورد با نظرات مخالف

222

 -5-6-5مخالفت به دلیل قیمت

227

 -6-6-5مواجهشدن با چانه¬زنی

233

 -7-6-5وقت خالصه کردن است

237

 -7-5مرحله¬ی  :6به پایان رساندن فروش

238

 -1-7-5نشانه¬های تمایل به خرید کردن را کشف کنید

238

 -2-7-5تمرکز بر روی انگیزه¬های مشتری

240

 -3-7-5مزایای مالی پیشنهاد دهید

244

 -4-7-5بر شخص تصمیمگیرنده تمرکز کنید

245

 -5-7-5برای پیروز شدن ،باید در مورد شکست خوردن بیاموزید

246

 -6-7-5کلمات کلیدی در مرحله¬ی به پایان رساندن فروش

249

 -8-5مرحله¬ی  :7ایجاد یک رابطه

250

 -1-8-5ارتباط را آغاز کنید

250

 -2-8-5یک خداحافظی عالی

252

فروش لوکس 07 /

 -3-8-5هنگامیکه مشتری بدون خرید کردن فروشگاه را ترک می¬کند

255

 -4-8-5ارتباط را حفظ کنید :مدیریت ارتباط با مشتریان

257

 -5-8-5پایگاه داده

257

 -6-8-5برنامهی ارتباطی

259

فصل ششم :به نتیجه رساندن

263

 -1-6مشتریان خوشحال

264

 -2-6بر روی مشتری متمرکز شوید

265

 -3-6درفروش فعال باشید

265

 -4-6خودتان باشید

266

