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 پیامی قابل تامل از طرف نویسنده کتاب:
سفر و عزیمت از شهر کوچکی در کشور سوئد به بزرگترین و رقابتی ترین بازار فروش      

ستان  ست در من ایجاد      در جهان، انگیزه نگارش این کتاب را که هم اکنون در د شما

ست. این کتاب مشتمل بر شگرد ها و        کرد که تجربیات باور نکردنی در آن بیان شده ا

شده اند      ست که باعث موفقیت من در زندگی  سرار فروش ا   و ترفندهایی در رابطه با ا

ست که قبل از نگارش این کتاب باید بر        شی ه ضوع مهم و با ارز ساس می کنم مو اح

شود        روی آن تاکید کرد. صل می  شی، تحقیق، دانش و تعهد حا سخت کو موفقیت از 

اما پیروزی واقعی از صداقت، شفافیت و روراستی در گفتار و کالم به دست می آید. رو     

 راستی و صداقت است که یک شخص واقعاً موفق را خلق می کند.

شد اما بیان این      سی می با سرار فروش هر کاالیی به هر ک ته نک زیر عنوان این کتاب، ا

شخاص            ستند از قبیل: ا شی نی ستند که فرو ست که در زندگی چیزهایی ه ضروری ا

محبوب و دوستتت داشتتتنی زندگی شتتما، فرزندانتان، حیوانات اهلی شتتما، ارزش ها،    

صتتداقت، اعتقادات و معنویات. اینها  نه تنها بدون قیمت، بلکه مقدس می باشتتند. به  

 -کنم که من قابلیت فروش هر چیزی    عنوان یک فروشتتتنده موفق و مطرح، بیان می   

 .حتی روح خودم را دارم. هر چیزدیگری غیر از موارد فوق قابل مذاکره است
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 پیش گفتار:
تل        ند را در ه یک اکال بار فردر قات    2"بورلی نیلز ”در 1"اس ال اس"برای اولین  مال

ریک در کردم. من در هالیوود یک سری برنامه های شارک تایم را اجرا می کردم و فرد

کانون توجهات بود. می توانم یک فروشتتتنده موفق را در هر جایی  از خیابان گرفته تا  

یک استخر( تشخیص دهم. فردریک، جاذبه ای داشت که غیر ممکن بود نسبت به آن     

بی توجه بود. در آن زمان، نمی دانستتتم که او چه کستتی استتت  قبل از این بود که او 

شخیص بود که  جزء لیست میلیونرها در نیویو  رک قرار بگیرد( اما قطعاً یک چیز قابل ت

 او یک فرد موفق است.

دالری که از دوستم قرض گرفتم بنگاه مشاور امالکی خود را    1000، با 1973در سال  

نام    یاد           NYCبه  نداشتتتتم و ز به ای  مان در فروش، تجر نداختم. در آن ز به راه ا را 

قبل از آن، در آن شهر هیچ بنگاه مشاور    مطمئن نبودم که بتوانم شخص موفقی بشوم.   

سب و کاری بود که مالکان آن مردان       شود. این ک سط خانم ها اداره  ملکی نبود که تو

بودند و زن ها، برای این مردان کار می کردند. این مساله ای بود که به نظر من چندان 

که من           جاد کردم  یت را در خود ای مان این ذهن ند نبود. در همان ز یکی از خوشتتتای

سال        شما بگوئید چه اتفاقی افتاد؟ در  بزرگترین فروشندگان در آن شهر خواهم شد و 

 ، یکی از معتبرترین بنگاه های ملکی در شهر نیویورک شد.Corcoran ، گروه 1999

فردریک، جوان سوئدی بدون هیچ گونه ارتباطات و مجوز مشاور امالکی، به آمریکا آمد 

یم فروش مشتتاور امالکی خوبی را رهبری کرد. حاال او به ستتال یک ت 10و در کمتر از 

رویایی تبدیل شده است که خیلی از آمریکایی ها می خواهند به موفقیت او برسند. او    

صورات(، واقعیت ها را ایجاد      ست که ادراکات  ت چگونه این کار را انجام داد؟ او می دان

 ایی و آن ها را تصاحب کند.می کند و او این جسارت را داشت که فرصت ها را شناس

                                                           
SLS 1 

Beverly nills 2 
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مهمترین ویژگی که همیشه برای جذب افراد در شرکتم به دنبال آن هستم؛ این است     

سی برای موفق         سا شور و هیجان یک نیاز ا شور و هیجان دارد.  که آن فرد چه مقدار 

شدن است. شخصی که شور و هیجان موفق شدن را نداشته باشد نمی تواند به بهترین 

د. این شور و هیجان را فردریک داشت و شما نیز باید بعد از اتمام کتاب،     ها تبدیل شو 

 این شور و هیجان را داشته باشید.

فردریک مانند هر فروشتتنده خوبی، دارای این ویژگی استتت که می تواند دیگران را به 

خرید کردن متقاعد کند. او پنج باور شتتخصتتی برای موفق شتتدن دارد که تمام آنها در 

 ب گنجانده شده است.این کتا

شند که آنها را        -1 شته با سب و کار  دا سانی ک افراد می خواهند با ک

 دوست دارند.

نده دار است اگر فکر کنید که یک شغل تنها درباره محصوالت است. هرگز اینگونه     خ 

نیستتتت. همه فرآیند کستتتب و کار و تجارت به افراد بر می گردد. اگر مردم، شتتتما را 

شند آ     شته با ست دا شما را     دو شما کار کنند. اگر آنها  شت که با  نها تمایل خواهند دا

دوست نداشته باشند شما با یک مانع جدی روبه رو هستید که می بایستی بر آن غلبه 

 کنید. کار شما باید این باشد که افراد را به خود عالقه مند کنید.

سته کردن نکات مثبت )خوب( و کم      -2 شتر از برج فروش چیزی بی

 نکات منفی)بد( نیست. اثر کردن

اگر شتتما به طور طبیعی بدانید که چگونه این کار را انجام دهید می توانید کستتب و  

صل را ندانید می توانید آن را یاد بگیرید. زمانی که       شما این ا شروع کنید. اگر  کار را 

سعی می       ستخدمین زن بودم که  ستوران کار می کردم کامالً مخالف دیگر م در یک ر

شتریان را جذب کنند. آنها کار هایی را انجام می دادند که    کردند ب سندی م ه طرق ناپ

از منظر من ناپستتند بود. مادر من، بهترین توصتتیه های زندگی و فروش را به من می  

شتم فراموش کنم و چیزهایی را که   داد. او به من می گفت که چیزهایی را که من ندا

دن نایی صحبت کر اوب، یک لبخند عالی، توواقعاً داشتم به کار ببندم .  یک شخص خ  

شما می خواهید انجام دهند.( که از این طریق بتوان   و متقاعد کردن افراد که آنچه را 
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مشتریانی را جذب کرد که حاضر باشند در بخش من به فعالیت و داد و ستد بپردازند.  

 .جنبه های مثبت را برجسته کنید و جنبه های منفی را به حداقل برسانید

 هر شخص موفقی به خوبی می داند که چگونه شکست می خورد. -3

شد که     صدمه می بینند اما زمان کمتری طول می ک افراد موفق مانند هر فرد دیگری 

دوباره خود را آماده کنند و از آن شتترایط خارش شتتوند. آیا می دانید که کمترین نر   

ر اطر اینکه آنها به طوخودکشی در میان فروشندگان کمیسیون بگیر است؟ چرا؟ به خ    

سخت       شرایط  شوند. آنها در اداره کردن  روزانه با عدم پذیرش های زیادی مواجه می 

 زندگی سازگار تر می شوند.

 آن را می خواهد.ن چیزی را می خواهدکه شخص دیگرهر کسی آ -4

این پایه و اساس روانشناسی فروش است. وظیفه شما این است که دریابید چگونه می        

ست که می        توانید ا شنهادهایی ا شما جزء بهترین پی شنهاد  فراد را متقاعد کنید که پی

توانند آن را دریافت کنند. دو چیز را به خاطر داشتتته باشتتید : وجود بیشتتتر از یک    

خریدار، فوریت و ضتترورت انجام خرید را ایجاد می کند و زمانی که به افراد گفته می  

شته   شتن آن چیز بیشتر     شود که آنها نمی توانند چیزی را دا باشند میل افراد برای دا

 می شود.

باورند که موفقیت شااان فاارفاق موقتی و    اکثر افراد موفق بر این -5

   زودگذر است .

سال     سال خود را متقاعد می کردند که آنها هرگز  تولید کنندگان برتر، در انتهای هر 

 نجر به بزرگتریندیگری به خوبی آن سال نخواهند داشت. ترس نداشتن سال خوب، م

شرفت و موفقیت را در آنها خواهد    شد که این ترس از آینده، بذر پی رقابت آنها خواهد 

 پاشید.

سال، جزء فروشندگان مطرح نیویورک بودم و این را می دانم که چقدر  25برای مدت 

ستتخت استتت که افراد موفق، استترار کستتب و کار شتتان را حفن کنند.  بنابراین چرا   

واهد تمام استترارش را به دیگران ببخشتتد؛ زمانی که او فردی شتتناخته فردریک می خ

ست که هزاران بازیکن موفق جدید را خلق       ست. چرا او به دنبال این ا شده و مطرح ا
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سرار موفقیتش را با دیگران     ست که ا کند. فکر می کنید که فردریک، فرد دیوانه ای ا

د موفق واقعی، هرگز از رقابت   به اشتتتتراک می گذارد اما من فکر می کنم که یک فر      

 کردن نمی هراسد او از انجام دادن این کار لذت می برد.

من دستتتان شتتما را در دستتتان فرد خوب و موفقی می گذارم که شتتما را در مستتیر  

 ثروتمند شدن و موفقیت قرار خواهد داد.

 نویسنده مطرح کتاب گرفته شده از: بارباراکورکوران

 "کسب و کار یک میلیارد دالری ایجاد کردم.دالر یک  1000چگونه با ”



 

 

 

 

مقدمه:
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زمانی که پستتر بچه هفت ستتاله ای بودم کستتب و کار فروشتتندگی را آغاز کردم. در   

استتتکهلم متولد و در همان جا زندگی می کردم. نام خود را در لیستتت فروشتتندگان    

زمان،   شتتترکتی که کتاب ها و تقویم های کریستتتمی را می فروختند؛ وارد کردم. آن

واکمن ستتونی هم تازه وارد بازار شتتده بود. شتتاید شتتما آنها را به خاطر بیاورید. من    

تصتتمیم گرفتم از بین هزاران کودکی که به فروشتتندگی این تقویم های کریستتمی   

ستم که بیشتر از        شوم. می خوا مشغول بودند به بهترین فروشنده در میان آنها تبدیل 

 هر شخص دیگری فروش داشته باشم.

هدف من، ذهن مشتتغولی زیادی برایم ایجاد کرده بود. هر شتتب که به رختخواب می   

رفتم مانند یک زندانی که روی دیوار زندان، هر روزش را شتتتمارش می کند؛ بر روی          

دیوار اتاقم، طرح هایی مانند ماتریی کشتتتیده بودم که چگونه می توانم فروش های            

شم. هنگامی         شته با سر جهان دا سرا شته های نامرتب را در  تقویم به  که پدرم این نو

ضای روی          شته ها، ف شته بود و آن نو شد اما کار از کار گذ صبانی می  اتاقم می دید ع

ستم به بزرگترین     سیری می دیدم که می خوا دیوار را کامال پر کرده بود. خود را در م

 فروشنده مبدل شوم.

روی آن قرار داشتتت و   هر روز صتتبل لباس مورد عالقه ام که دو عکی گوزن شتتاخدار

مادربزرگم برای من بافته بود را می پوشتتیدم و همه آن کاتالوه ها را در ستتورتمه ای 

می گذاشتتتتم و تک تک درهای خانه ها را می زدم و تمام این چیزها را در آن برف            

شم. آکاال، منطقه ای در   "آکاال"سنگین   با خود حمل می کردم که بتوانم آنها را بفرو

شهر     سایگی من بود. در     شمال  شناختم چون آن در هم ستکهلم بود. من بازار را می  ا

شسته به      1970آن منطقه در دهه  شد که افراد بازن ساخته  ، خانه های میلیون دالری 

بودند.  آنجا مهاجرت کرده بودند. خانم های مستتن، جزء اهداف فروش مورد عالقه من 

نانه، کودکی چو    خانم هایی که با یک لبخند        ن من را همراهی می کردند. درب  مهربا

های خانه های آنها را می زدم و چند قدمی برمی گشتتتتم و خود را در موقعیتی قرار         

می دادم که بتوانم آنها را کامل ببینم بنابراین آنها می توانستند به لباس پشمی با مزه    

فتم  می گبا گرمی، به آنها سالم می کردم و به آنها  "من، توجه بیشتری داشته باشند.    
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شما را می بینم.    شحالم که دوباره  شتر موارد  "که منم فردریک. خیلی خو  تقریباً در بی

شده بودم که آنها مرا     شان دعوت می کردند. من به نوه ای تبدیل  آنها، مرا به خانه ها

صحبت می کردم و از این طریق کاالهای خود را می       ستم و  ش می دیدند. با آنها می ن

 ا متقاعد می ساختم که یک تقویم از من بخرند.فروختم. من آنها ر

نتیجه این رفتارها چه بود؟ در آن زمستان، چایی سبز زیادی نوشیدم، به داستان هایی 

از جنگ جهانی دوم گوش دادم و اینکه باالترین رکود فروش تقویم در آن شتتترکت را   

رئیی آن  کستتب کردم. من واقعاً بیش از بقیه فروشتتندگان، فروش داشتتتم و حتی از 

شرکت، نامه ای به من نوشته شد که از من راز موفقیم را جویا می شد   اما من در آن  

ستتال بعد، یک کپی از این کتابم را که آنرا  30زمان این استترار را فاش نکردم و تقریباً 

امضتتاء کرده بودم برای او فرستتتادم(. در آن زمان، موفق به فروش تعداد زیادی واکمن 

 هایم در مدرسه شدم.به همکالسی 

امروز مشتتابه تکنیک هایی که برای فروش به مادر بزره های ستتوئدی استتتفاده می    

کردم؛ برای فروش خانه های چند میلیون دالری برای افراد مطرح در آمریکا استتتفاده 

 می کنم و آنها را متقاعد می کنم که آنها هم اکنون این خرید را از من داشته باشند.

شید تا   تنشما نباید   ستراتژی های فروش ها یک فرد کمیسیون بگیر با ی نفع ذ من از ا

شید  شرفت کنند.  -با شما در     همه می توانند پی شما بگویم:  اجازه بدهید چیزی را به 

حال فروش تمام زندگی تان می باشید. حتی اگر این موضوع را ندانید. آیا تاکنون قرار   

لباس تان را پوشتتیده و خود را به بهترین  مالقاتی برای ازدواش داشتتته اید که بهترین

سته اید که         سی خوا شما در حال فروش بوده اید. آیا تاکنون از ک شکل آماده کنید؟ 

زباله ها را به خارش از منزل ببرد به این دلیل که شتتما خستتته بودید و نمی خواستتتید 

خدام شدن، در  این کار را انجام دهید؟ شما در حال فروش بوده اید. آیا شما، برای است   

ست که        یک مصاحبه شغلی شرکت کرده اید؟ شما در حال فروش بودید. این چرایی ا

. نیست "فروشنده"فروش بر ای هر کسی مطرح می شود. حتی اگر عنوان شغلی شما، 

شما هر روزه چیزهایی برای فروش را ارائه می کنید. بدون در نظر گرفتن حرفه ای که 

س      شغول به کار ه شاور     تید.شما در آن م سمی، اینترنت، م  از قبیل: تقویم های کری
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امالک، نانوایی، مراقبت از فرزند و ...( این حقیقت را شتتتما باید بدانید: همه آن موارد            

قادر خواهید بود که  ;یکسان هستند. اگر شما بدانید که چگونه خودتان را عرضه کنید    

سانید. فروش، یک رویداد روزان  ست     هر چیزی را به فروش بر شخصی ا ه در زندگی هر 

خواه شما در حال فروش تجهیزات پزشکی به یک پزشک باشید یا زودتر از زمان موعد  

 برای خوابیدن به رختخواب می روید که بتوانید شتتخص دیگری را فردا مالقات کنید.

 در هر صورت شما با مساله فروش رو به رو هستید.

ند؟ آنها دالیل متقاعد کننده می آورند،  فروشتتتندگان، چه کار هایی را انجام می ده    

افراد را تحت تاثیر قرار می دهند و متقاعدشتتتان می کنند که در قبال چیزی که ارائه 

می کنند چیزی را دریافت کنند. زمانی که شتتتما ریی تان را متقاعد می کنید که از           

شما با        صرف نظر کند در واقع  سفر  شما، حمایت کند یا از رفتن به یک  سال  ایده  ه م

فروش مواجهه هستتتید. هر زمان ازکستتی بخواهیم که کاری را انجام دهد، فروش را به 

مرحله عمل کشتتانده ایم. ما یک لبخند را برای فروش عرضتته می کنیم تا درون یک   

رستتتوران میز بهتری را داشتتته باشتتیم. این لبخند می تواند مستتیر ما را برای دریافت  

. این لبخند می تواند به یک رابطه دوستتتی بلند   خدمات مشتتتری بهتری، هموار کند

مدت منتهی شود. این لبخند یک فروش است. خرید یک ماشین، کمک به یک همکار.  

توجهاتی که شما در دوران نوجوانی تان داشته اید یا راهنمایی بهترین دوست تان. اگر 

د فوق یک فروش در تمام این موارد بتوانید خود را به مرحله عمل بکشتتانید تمام موار

 است.

 خریدار چیزی هستند که شما آن را ارائه می کنید؟ ،آیا افراد

 آیا آنها خریدار شما هستند ؟

یک دهه قبل، از کشتتور ستتوئد بدون هیچ پشتتتوانه و با یک رویایی بزره به شتتهر     

شهری که هرگز نمی        شوم.   شهر نیویورک  نیویورک آمدم که جزء برترین های افراد 

و جوش و هیاهو در آن همیشگی است(. هیچ راهنما و سر نخی نداشتم       خوابد و جنب

و نمی دانستم دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد و مسیر شغلی ام نامشخص بود اما به یک     

چیز عمیقاً باور داشتم و این که، من جزء بهترین های شهر خواهم شد. به تنها چیزی    
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سان     ستان اف شتم خودم بودم. در دا صویر کشیده بودم   که باور دا ه ای که برای خود به ت

می دانستم که روزی پادشاه شهر نیویورک خواهم شد.  بدون در نظر گرفتن حرفه ای     

که می خواستتتتم انتخاب کنم(. من، خودم را در تیتر اول روزنامه ها می دیدم که از         

صد         سکناس های یک  شده ام و جیب هایم پر از ا شهرت زیادی برخوردار  جذابیت و 

سانی نبود اما برای نبرد        سیدن به چنین جایگاهی کار آ ستم که ر ست. می دان دالری ا

 آماده بودم.

شوری که بین            شد. ک سوئد آغاز  شور  ستکهلم واقع در ک شهر ا ستان من، از حوالی  دا

شهر جذاب و بزره        ست و از  شده ا شمالی واقع    3"منهتن"نروژ و فنالند در اروپای 

ان های سرد و تاریک دارد. در آنجا از خرس های قطبی که  دور است. بله، سوئد زمست   

در حوالی خیابان ها پرسه می زنند خبری نیست. آن شهر از افرادی با موهایی طالیی     

و بلند قد تشتتکیل شتتده استتت که ماشتتین های با ضتتریب ایمنی باال در آنجا تولید و   

شگاه   شوند و فرو هایی را می بینید که  مبلمان هایی با هزینه پایین در آن طراحی می 

 لباس های ارزان قیمت تولید می کنند.

، یک اقتصتتاد دان  4"کلی اکالند"زمانی که من یک پستتر بچه ده ستتاله بودم. پدرم  

ند ستتتیکل زندگی مرا تغییر داد. او که برای یک              بدا ستتتوئدی، بدون اینکه خودش 

شده بود بلیط درجه یکی را که دری     شهر نیویورک دعوت  با   افت کرده بودسخنرانی به 

را با خود به  5"ستتیگه"ستته بلیط از درجه اقتصتتادی عوض کرد و من و برادر بزرگترم 

 نیویورک برد.

رساند به یاد می    6"جی اف کی"هنوز آن تاکسی زرد رنگ که ما را به خارش از فرودگاه 

شسته بودم و در           سی ن صندلی عقب آن تاک شت. در  صدای موزیک بلندی دا آورم که 
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گرمستتیری، پنجره تاکستتی را پایین دادم و ستترم را از پنجره بیرون بردم که آن شتتهر 

 بتوانم آسمان خراش های شهر را بهتر ببینم.

گرمای آن صتتندلی تاکستتی را به یاد می آورم. بوی رطوبت آن پاییز به یاد ماندنی در  

سال     شما نیز       1978شهر نیویورک در  سفر،  ساس می کنم. در این  همراهی   مرااح

 د.کنی

آن ستتاختمان های عمودی، شتتور و هیجان در آن شتتهر، مرا به هیجان آورده بود. می  

توانستم افراد فقیر، افراد ثروتمند و شکاف بین آنها را مشاهده کنم. هزاران توریست را     

دوربین به دستتت می دیدم که این پیام را منتشتتر می کردند که در مرکز جهان قرار  

انی که در آن محیط پر هیاهو قرار گرفتم به یکباره ذائقه ام      گرفته اند. بر این باورم زم    

تغییر کرد. این یکی از آن لحظاتی بود که ذائقه مرا تغییر داد. دومین بار، اولین چک      

کمیسیونی بود که دریافت کردم. سومین بار، زمانی بود که عاشق شدم و دیدن چهره      

 نها خواهد بود.دختر تازه متولد شده من یک روزی، یکی دیگر از آ

من به همراه پدر و برادرم به باالی مجسمه آزادی رفتیم و نمای زیبایی از شهر بر روی 

آب طنین افکنده بود. نمایی پر از هیاهو و هیجان بود. آن شتور و هیجان در چشتمانم   

ست داده بود. دقیقاً از آن       سخت به من د شرایط  موش می زد. حی آزادی و رهایی از 

صمیم گ  ستم یک فرد      پی، ت شد. من می خوا شهر خواهم  رفتم که یک فرد موفق آن 

شم که رویا هایش را دنبال می           صی با شخ ستم  شوم اما مهمتر اینکه می خوا موفقی ب

 کند.

شدیدی می بارید و ما از قایق بدون هیچ پوششی        ساحل برگشتیم باران  زمانی که به 

شدیم دقیقاً مانند فیلم ها بود. من ب  ا خود می گفتم: مجدداً به اینجا باز   چتری( پیاده 

خواهم گشتتت. من یک روزی اینجا زندگی خواهم کردم من زندگی شتتخصتتی خودم را 

 خلق خواهم کرد.

شهر      شدم و به  سال بعد، زمانی که من متوجه آن رویا  حرکت کردم؛   "منهتن"پانزده 

پذیر   من احستتاس می کردم که در خانه ام هستتتم و اینکه هر چیزی برای من امکان 

استتت. نیویورک برای من یک شتتهر جادویی بود و هنوز هم هستتت. فقط با چند قدم   


