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 سخن نویسنده

 سخن نویسنده 
جک ۀ کودکان داستاننگارشی  است  الهام گرفته از  آمیزلوبیای سحر 

  و لوبیای سحر آمیز.

روش، موضوع بازار یابی و فدلیل انتخاب این عنوان برای کتابی با 

تشابه ذهنی شخصیت اصلی داستان یعنی جک به فروشنده ای که با 

ه برا  که اوسودی را از آنِ خود می کند  ،فروشی قدرتمندانه و جسورانه

  قلۀ آرزوهایش می برد.

کر است در رابطه با چگونگی تأثیر بر ف آمیز کتابی لوبیای سحر 

 مشتری برای عرضه بهتر کاال. 

آن حقایق  و شیواترین شکلی است که در قالب ترینسادهاین کتاب به 

به  توانیممیکه  ایمدادهو نشان  ایمکردهارتباط با مشتری را بیان 

و ارتباط راه ممکن در فکر و روح مشتری رسوخ کرده و با ا ترینساده

ر بزرگ د تحولی مستقیم برقرار کنیم و با برطرف کردن نیاز مشتری،

 .ایجاد کنیم زندگیمان

سزاوار  و تأملکه قابل  اینکته ،آمیزدر داستان جک و لوبیای سحر 

ک جک بود برای قبول لوبیا و اعتماد ج شدناندیشه است روش متقاعد 

مشتری،  آگاهی از نیاز به فرد فروشنده. در فرآیند فروش فروشنده بعد از

نیازمند آشنایی و مهارت در رابطه با چگونگی ارتباط با مشتری است. 

روش برقراری ارتباط و نفوذ در قلب و روح مشتری از ملزومات و اولیات 

 قواعد فروش است.
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