


ر أساسيات النجاح في صناعة البيع المباش



الئحة معارفك �� نقطة البداية
الالئحة يجب أن تكون مكتو�ة

وال�ستث�ي أحداكتب ف��ا �ل معارفك
)بارد –سوق دا�� (صنف القائمة 

)املصداقية ، الطموح ، العقلية التجار�ة(بأ�حاب ابدأ 
استخدم التقنيات ا�حديثة �� إدارة األسماء

طورها �ش�ل مستمر باملعارف ا�جدد
ع�� املر�ح�نال تصدر األح�ام املسبقة

قائمة المعارف 
)المرشحين(



قائمة األسماء

ليكن طموحك كل العالم 



تمل�ن �� عملية التنقيب عن املر�ح�ن ا�ح

��األع��الدخلأ�حابكبارسألتإذا
أنلكسيقولون املباشر،البيعصناعة

،اعةالصنهذه��النجاحمفتاحهوالتنقيب
املاسفاملاس،عنالتنقيبمثلأل��اببساطة

 ثم�ن
ً
ھمنللكث��بحاجةلستلذلك،جدا

وهفعلھعليكماو�ل،األثر�اءمنلتصبح
لم�علذلك،ا�حقيقياملاس�عضع��العثور 

ذلك؟تفعلكيف

االستقطاب
)PROSPECTING(

البحث عن 
مرشحين



هي دعوة المرشح المحتمل إلى فرصة العمل

نوع العرض وال�خص املدعووكيفية الدعوة تختلف من حيث 
عرض �خص ل�خص•
عرض جما�� •
م�املة هاتفية •

يجب و�� محور العمل ، ففي هذه املرحلة إما أن تكسب مر�حك أو تخسره ، لذلك
.املناسب التشو�قأن ت��افق مع 

تطيع أنخاللها �سامل�املة الهاتفية وأفضل طر�قة للدعوة �� 

سئلةتقوم بدعوة سريعة ومختصرة ال �سمح للطرف اآلخر باأل 

الدعوة
)INVITATION  (



 لوجھ1.
ً
وجها

الهاتف2.

الكتابة 3.

طرف ثالث4.

أنواع الدعوة



ما هو التشويق ؟

��ية التشو�ق هو خلق بيئة ايجابية تحف
�� لل�خص املدعو ليتحمس بالتعرف ع
ح الفرصة ورفع الروح املعنو�ة والطمو 

لديھ لتقبل الفرصة

http://www.google.ae/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_q55IAXO7Yv8/S595ZVRA4dI/AAAAAAAAAzs/BGWmYnWvEn8/s320/Question.jpg&imgrefurl=http://feyoud-alqalb-walkhater.blogspot.com/2010_03_01_archive.html&usg=__Sx5P67R1dd4opaYLpUA7CRN-ytc=&h=295&w=318&sz=13&hl=ar&start=48&zoom=1&tbnid=2cJpdIIyNawGKM:&tbnh=109&tbnw=118&ei=iTfsT8SSFc3zsgbhg7inBg&prev=/search?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8&start=42&hl=ar&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


الثقة •
اإلختصار •
عدم التصنع•
ا�جدية وا�حماس غ�� املفرط •

 –إبتسامة جميلة –مظهر جميل 
ً
واثق تماما

من الذي يحتاج لآلخر أك�� ؟

شروط الدعوة ؟

"مليون دوالر2”قاعدة جيم رون و 



التشو�ق املباشر1.

التشو�ق الغ�� مباشر 2.

التشو�ق باملقارنة3.

التشو�ق باألخذ بالرأي  4.

؟ما هي إستراتيجيات التشويق

 السل�ي ( التشو�ق ال��يء(

 اإليجا�ي ( التشو�ق ا�حسن(

 ن��ة الصوت املنخفضة
ا�حماس الزائد
االستجداء
أي كالم عن املنتجات قبل ا�حاضرة
أي كالم عن خطة الدخل قبل ا�حاضرة



��الدخل اإلضا
 التمتع بالعافية
إمتالك العمل ا�حر
ا�حر�ة املالية
حر�ة الزمن
السفر وال��حال

مساعدة اآلخر�ن
عالقات جديدة
التقاعد املبكر
اإلرث الطيب
 ��ة ال تحتاج ألي خ
   ال أحد خاسر

من خالل إثارة الفضول

D
X

N

رالتشويق غير المباش



التجارة التقليدية 
o��رأس مال كب
o م�ان وترخيص
oخ��ة
oادر مع رواتب�
o 

ً
عالقات كب��ة جدا

oدعاية وإعالن قو�ة
oوقت محدد
o 50ا�خاطرة%

التجارة الغير تقليدية
oبدون رأس مال
oمن أي م�ان
oبدون خ��ة
oفر�ق عمل عال�ي بدون رواتب
o النجاح إن ثابرت مضمون
oالعمل �� أي وقت تختاره
oإستثمار أوقات الفراغ
o 0ا�خاطرة%

التشويق بالمقارنة



أفضل األماكن

ت مركز الشركة وم�ان توزيع املنتجا
م�ان تحدده أنت واملس��دف
بيتك
 م�ان الصدفة

أسوأ األماكن
م�ان العمل
الشوارع
األندية وأماكن ال��فيھ
 بيت املر�ح



المواعيدأفضل 

 ما يحدده لك املر�ح
ما تتفقان عليھ
املصادفة
 املتا�عة لتحديد موعد بديل
 عدم اليأس من تكرار املواعدة.

المواعيدأسوأ 

موعد تفرضھ أنت ع�� املر�ح
أول الصباح و آخر املساء
 أثناء ساعات الدوام
وقت القيلولة
وقت متضارب مع موعد سابق لكما
 أوقات تناول الوجبات



السالم والبسمة .. املفتاح •

استعمل أي فرصة مناسبة •

استعمل اإلطار االحتياطي •

اظهر السعادة �� تصرفك •

)ا�خ ..، الهاتف الكتيبات،املنتجات (أدوات العملاستعمل•

)املناسبالكالم املناسب مع ال�خص املناسب �� الوقت وامل�ان( ا�حكمة•

)أكبر سوق( كيف تدعوا الغر باء 



)التقارب الطبيعي(إذابة الجليد -1
السالم بحرارة
إظهار االهتمام باملر�ح
مدحھ ورفع همتھ

)السؤال عن ظروفه وأحواله(المدخل -2
بادره باالطمئنان عن عملھ والتطورات �� حياتھ
إذا ت�لم مباشرة عن نفسھ وظروفھ القاسية فاستمع وال تقاطع
املفتاح” لو لم يت�لم فاستخدم “!!

! )DXNا�حمد � ظرو�� صارت ممتازة �عدما �عرفت ع�� (

أغلق دائرة االستقطاب والدعوة



:عرض الفكرة باختصار -3

أدوات     املالية ولتحمل معكا�خطةوقوة ال�حيةال تطيل الشرح وركز ع�� الفوائد
...كتيب الشركة ، بروشورات ، فالش ميموري ” الدعوة 

 
ً
 كن واثقا

ً
 متحمسا

ً
 يةبما �عرضھ فان تأث�� ا�حماس والقناعة الذاتوفخورا

ً
قوي جدا

:اإلغالق -4

 واستخدم 
ً
)ت ��ذاأل�ي مرر اقدر شعورك(تكنيك دعھ �علق ولو اع��ض فابقى هادئا

�كن مستعدا لالع��اضات ، ال �غضب وال تنفعل، السائل ير�د أن �عرف أك �..
 هل نلتقي السبت أم الثالثاء ( أختم ا�جلسة بأخذ موعد(...

أغلق دائرة االستقطاب والدعوة





.1 
ً
 جميال

ً
 تنل ذكرا

ً
كن خلوقا

أظهر اهتمامك باآلخر�ن2.

التفاؤل وا�حماس3.

تواضع ل�ل الناس4.

.5 
ً
ال �غضب أبدا

)االبتسامة(�علم ال�حر ا�حالل 6.

ال تنس تقديم الهدايا7.

اهتم �ش�لك ومظهرك8.

أتقن فن االستماع واإلصغاء9.
أتقن فن الكالم10.

األسرار العشرة للجاذبية الشخصية



أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم    فطالما استعبد اإلنسان إحسان
كانــفلن يدوم على اإلنسان إمكان ومقدرة   ـان إمـــأحسن إذا ما ك

الوصفة السحرية لكسب اهتمام اآلخرين



سلم ع�� من تلقاه بحرارة
ابتسم ابتسامة صادقة
أخ��ه �شوقك إليھ
 فيھا�حسنة الصفات أذكر
امنحھ الثقة بنفسھ
 اعھ ع�� األعمال ال�ي أنجزه�ّج
أظهر لھ إ�جابك ��خصيتھ
دعھ يتحدث عن نفسھ
استمع إليھ ب�ل اهتمام
ال تقاطعھ وهو يت�لم

الوصفة السحرية لكسب اهتمام اآلخرين



الناس والطبيعة اإل�سانيةم تفهّ 
.للناسعندها ستصبح مدير ماهرعندما �عرف ملاذا وكيف سيتفاعل الناس تحت ظروف معينة•

اإل�سان عالأفألن “ الناس مهتمون �ش�ل أسا��ي بأنفسهم وليس بك”: نصيحة مهمة �� ا�حياة •
.مح�ومة بالتفك�� بالذات واالهتمام بالذات

حدث مع الناس بمهارةتكيف ت

�ذه الطر�قة و�“ هم أنفسهم”عندما تتحدث مع الناس اخ�� أك�� املواضيع املث��ة الهتمامهم و��•
ت�ون تخاطب الطبيعة اإل�سانية

"عندي ، م��أنا ، �� ، " من قاموس مفرداتكاألر�عةان��ع هذه ال�لمات •

”أنت ”  استخدم أك�� ال�لمات ال�ي ينطقها اإل�سان قوة •

ةالتحدث مع الطبيعة اإلنسانيمهارة



كيف تشعر الناس بأهميتهم: مهارة 

.  �لما جعلت الناس �شعر بأهمي��ا أك��، �لما ازداد تجاو��م معك•

.�ل إ�سان عادي ير�د أن تتم معاملتھ ع�� نحو خاص•

• 
ً
.بنظركل�خص املقابل هو مهم بنظر نفسھ تماما كما أنت مهما>> تذكر دائما

و�� أفضل طر�قة لتشعرهم بأ��م مهم�ناستمع لهم•
صفق لهم وامدحهم عندما �ستحقون ذلك•
هاالناس تحب أن �سمع أسما��ا وأن ترى صور فاستخدم أسماءهم وصورهم•
 قبل أن تجي��م هذا �عط��م االنطباع بأنك قد فكرت ف•

ً
يما قالوه توقف قليال

.و�أنھ �ان �ستحق أن يتم التفك�� فيھ



اإلصغاء إلى الناسمهارة

 �لما أصغيت أك��، �لما أصبحت أك�� براعة، و�لما أصبحت م•
ً
حبو�ا

 أفضل كذلك
ً
.أك�� ومتحدثا

 
ً
 جيدا

ً
خمسة قواعد ل�ي تصبح مستمعا

باهتمامانظر لل�خص الذي يتحدث•
لمةوأنك ال تر�د أن تفوت أي �هتمامال باوأشعرهانح�ي برأسك نحو املت�لم •
فهذا ُ�عِلم ال�خص املت�لم بأنك تص�� لھقم بطرح سؤال•
�لم ح�ى ينت�ي لتغ�� مواضيع املتتقيد باملوضوع الذي يتحدث بھ املت�لم وال تقاطع•
"  �يأنا ، �� ، خاص"إذا استخدمت ألنك "أنِت "و " أنت"–استخدم �لمات املتحدث •

.  فإنك تحول ال��ك�� من ع�� املتحدث إليك



ااسمح للناس بأن تتحدث عن نفسه

"شمهندس أبو محمد ؟ كيف حال عائلتك يا�"

" ٌا�جامعة ياأم أحمد ؟ الذي ِك ما �� أخبار ابن ��"

" ياست أم ا�خ�� ؟ مل��وجة اآلن اأين �عيش ابنتِك"

" ياأستاذة هيا ؟ مع الشركة�ن�عملمنذ م�ى وأنِت"

" ياأستاذ أ�س ؟ من هذه املدينةهل أنَت”

" و ال��اء ؟ التجارة االلك��ونية املنضبطة ياأستاذ أب�� ما رأيَك"

" تَك ياأستاذ أبو عبيدة ؟ هل هذه صور"

" إ�� املغرب ياأستاذة هدى ؟ برحلتك هل استمتعِت "

" يادكتورة مديحة ؟ معكهل ذهبت عائلتِك"



مهارة االنسجام 

كفذلتوافقهمأنلكننظرهم،وجهاتالناسيخالفأن�ستطيعأحمقأي•
بلاملقاال�خصي�ون عندماخاصةال�خصيةوقوي حكيم�خصيتطلب

.خطأع��

 امل��ي�ستطيعل�ي•
ً
.الناسمعالتوافقمهارةتتقنأنيجب،حياتك��قدما

 ت�ون بحيثومزاجذهنيةحالة��نفسكضع•
ً
من�جما

كأوافقأنا"–وأخ��همبذلكتقومعندماإل��موانظر"بنعم"برأسكأومئ•
."حقع��إنك"أو"الرأي

 ذلك�انإذاإالالرأيتخالفهاعندما�علمالناستجعلال•
ً
 ضرور�ا

ً
.جدا

اسوالن�خصيةالقوةع��يدلفهذاخطأع��ت�ون عندمابخطئكاع��ف•
ينكرأوسيكذبالعادياإل�سانفبذلكالقيام�ستطيعبمن��جب



م من ا�جدل• حّجِ

ح�ى وإن الذ�عت�� ا�جادلة أضعف تقنية معروفة �� العالقات اإل�سانية•
.ال تجادلفكنت ع�� حق 

ال أحد �ستطيع أن يكسب أصدقاء عن طر�ق ا�جادلة•

�رود��دوء و همتعامل معف-املعارضة-املعارضون ال يرمون إال ألمر واحد •

و�ذلك �� أن ترفض التجاوب معهماملعارض�نأفضل تقنية للتعامل مع•
تظهرهم بمظهر ضعيف

تجاوزالجدالمهارة



ف ما يبتغيه الناسااكتشمهارة 

شفو�مكنك أن تكت�ستطيع أن تؤثر ع�� الناس من خالل إشباع حاجا��م
واملراقبة واالستماع إل��محاجا��م من خالل طرح األسئلة

:أخ��هم عن 
العملفرصة•
الرا��أسلوب ا�حياة•
هم�عليم أطفال•
مصدر دخل ثا�ي•
ا�حياة ال�حية •
السفر حول العالم•
شراء من�ل أو سيارة األحالم •



كيف تقنع الناس: مهارة

تقولھاو�مبأمركمتشكك�ني�ونواأنالناسلدىالبشر�ةالطبيعةمن•
مص�حتك��أمور عنتتحدثعندما

 موجودغ��ال�خصهذا�انوإنح�ىآخرأحدأيمناقتبس•
ً
:فمثال

 راض�نوهممنتجاتناباستخدامواقام�اوعائل��حرستاذةاأل 
ً
ع��اجدا

عموالتھمنجديدةسيارة�شراءقص��ةف��ةمنذإيادالسيدقام
يصبحل�يعملھزاهرأبوالسيدتركلقد 

ً
كةلشر لبال�املمتفرغا

القادة الكبار �� الشركةادمج بحديثك قصص نجاح•



جعل اآلخرين يتخذون القرار الذي تريده: مهارة 

ا تر�دهم �ع�ي ببساطة أن تجعلهم يقومون بم" �عم"أن تجعل الناس تقول •
.القيام بھ

ثالث من خالل طرح سؤال�ن أو“ �عم”أدخلهم �� حالة ذهنية تؤهلهم لقول •
وأن تبدأ إجاب��م �عم ومن خالل اإليماء لرأسك باملوافقة أثناء طرح السؤال

“كذلك؟تر�د لعائلتك أن ت�ون سعيدة ، أليسأنت “أنت”سؤالك بال�لمة  

ن للقيام أعطي للناس ا�خيار ب�ن قراري �عم اجعلهم يختارون ب�ن طر�قت�•
.بما تر�ده

”الغدأم هل تفضل صباح … يناسبك هذا املساء يا سيد هل 

 أم هل 
ً
الثالثاءتر�د البدء غدا



وتفيد ". سبةقاعدة الن"، و�س�ى البيع املباشرإليكم واحدة من اعظم الفلسفات ال�ي �علم��ا �� 
)قاعدة النسبة(إذا قمت بأمر ما، �ش�ل مستمر، فستظهر لك ما �سميھ " بأنك

 لبناء ثروتك ان تكسب 
ً
، واحد من اصل 1000ارجو ��جيل هذه القاعدة لديكم وحفظها، أنت لست محتاجا

ً
�خص معك مبدئيا

 
ً
ن �شتكون ليت اإلخوان الذي. ( عشرة جيد، إثن�ن من اصل عشرة تفي بالغرض، ثالثة من اصل عشرة كفيلة بأن تجعل منك ثر�ا

، من قلة عدد املش��ك�ن �� اول ثالثة اشهر، 
ً
ل ع�� التدر�ب ال تظن انك من �حظة إش��اكك، و�عد أن تحص�سمعون مانقول فدائما

، وال اقصد هنا شرح الفكرة فقط، بل إن قاعدة النسبة، 10من اصل 1املناسب، وتتقن شرح الفكرة، انك ممكن ان تقنع اك�� من 
 ع�� الدعوة

ً
تنطبق ايضا

ال لعمل الدعوة مهما قمت �عمل الدعوة بالش�ل ال�حيح، فإ��ا تحتاج إ�� مهارة معينة ستكتس��ا مع الوقت، فأنت تقوم باإلتص
، فال تيأس إذا حضر 

ً
، فكما قال جيم رون، بأن النجاح هنا يتطلب 1أو ح�ى 2ا�خاص، او 3لعدد عشرة من األ�خاص مثال

� �لمة فمفتاح النجاح هنا اوجزها �. املمارسة، ف�ل ما مارست عملية الدعوة والشرح، �ل مازادت فرص نجاحك وإقناعك لآلخر�ن
:�سيطة 

 "تحدث مع اك�� قدر من الناس"



شكرًا
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