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 قسمت رادیو هوشمندی دومین

 

 می فروشی؟چی 

 

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

سالم همراهان عزیز. من محسن حسنی ، مشاور و مدرس هوشمندسازی کسب و کار هستم. و سعی 
میکنم تا به کسب و کارها کمک کنم تا با استفاده از ابزارها و راه کارهای هوشمند ، سود بیشتری رو 

 .با سرمایه گذاری کمتری به دست بیاورند

 چی میفروشی؟در دومین قسمت از رادیو هوشمندی با شما هسم با سوال 

زمانی که یکی از اساتید خوبم این سوال رو از من پرسید ، خیلی توی کارم سردرگم بودم و می خواستم 
بدونم چطوری می تونم کسب و کارم رو رشد بدم. رشدی که منو از سطح یک معلم ساده به سطح 

 .ای برسونه یک مدرس و مشاور حرفه

شاید فکر کنید که این سوال برای همه ی فروشنده ها یه سوال بدیهی و واضحه. و نیاز به فکر کردن 
 .به این سوال ندارن تا جواب بدن

اما از زمانی که عمیقا به جواب این سوال فکر کردم ، متوجه شدم تا اون روزی که این سوال از من 
 .میفروشمپرسیده بشه ، من نمی دونستم که چی 

اما بعداز اینکه کامال برام روشن که چی میفروشم ، تونستم هدفم رو روشنتر ببینم ، خیلی واضح تر 
محصوالتم رو تولید کنم. و خیلی راحتتر با مخاطبین خودم ارتباط برقرار کردم. چون من دیگه 

 .میدونستم که چی میفروشم

 ؟ فروشیی شما چی م

 چی میفروشید؟حاال شما با خودتون فکر کنید که 
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مشتری ها در خرید از سایتی مثل دیجی کاال چی میخرن؟ خود شما تا حاال از دیجی کاال خرید 
 کردید؟ چی خردید؟

بله شما حس اعتماد ، آگاهی درست از محصول و حس خوب خرید منصفانه رو از دیجی کاال می 
 .خرید

ز هم براتون فرقی نمیکرد که از دیجی اگر دیجی کاال این سه ویژگی رو به شما نمی فروخت ، آیا با
 کاال خرید کنید یا از یک مغازه که به صورت حضوری می تونستید بهش سر بزنید؟

یا اینکه تصور کنید شما محصوالت غذایی میفروشین. در واقع شما دارین سالمتی رو به مردم 
ز رن ، دیگه برای خرید امیفروشید. اگر مشتریهاتون متوجه بشن که راز سالمتیشون رو از شما می خ

 .شما و محصول شما ، شک نمی کنند

من در کسب و کار خودم که مشاوره و تدریس هست فکر میکردم که دارم آگاهی می فروشم. ولی 
در واقع دارم اطالعاتی میفروشم که باعث صرفه جویی در هزینه ها و باالرفتن سوددهی یک کسب 

وشم که باعث میشه صاحبان کسب و کار با داشتن اطالعات و کار میشه. در واقع حس خوبی رو میفر
 .به روز و مفید ، سود بیشتری به دست بیاورند

پس از امروز به بعد بگردید و ببینید که شما با استفاده از راه کارها و ابزار هوشمند )مثل موبایل ، 
 اینترنت و چیزهای دیگه( چی به مشتری هاتون میفروشید؟

 .وباره شما عزیزان. خدانگهداربه امید همراهی د
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