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شکر خنده اي انگبین می فروخت
که دلها ز شیرینیش می بسوخت

نباتی میان بسته چون نیشکر
بر او مشتري از مگس بیشتر
گر او زهر برداشتی فی المثل

بخوردندي از دست او چون عسل
گرانی نظر کرد در کار او
حسد برد بر روز بازار او

دگر روز شد گرد گیتی دوان
عسل بر سر و سرکه بر ابروان

بسی گشت فریاد خوان پیش و پس
که ننشست بر انگبینش مگس

شبانگه چو نقدش نیامد به دست
به دلتنگ رویی به کنجی نشست

چو عاصی ترش کرده روي از وعید
چو ابروي زندانیان روز عید
زنی گفت بازي کنان شوي را
عسل تلخ باشد ترش روي را

به دوزخ برد مرد را خوي زشت
که اخالق نیک آمده ست از بهشت

برو آب گرم از لب جوي خور
نه جالب سرد ترش روي خور
حرامت بود نان آن کس چشید

که چون سفره ابرو بهم درکشید
مکن خواجه بر خویشتن کار سخت
که بد خوي باشد نگون سار بخت
گرفتم که سیم و زرت چیز نیست

چو سعدي زبان خوشت نیز نیست؟

حکایتی از بوستان سعدي در باب فروش



سیاست هاي تشویقی فروش

مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

LISTENگوش کنید                                -1
 مشتري انتظارات و ارزشها آرزوها، کمبودها، بیانگر که را ها ایکاش اگر، حیف،

.کنید گوش وحساسیت دقت با هستند



سیاست هاي تشویقی فروش

مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

 OBSERVE ببینید–2
 ظاهر، مشاهده با تواند می      اي حرفه فروشنده .بنگرید او اطراف و مشتري به

.کند پیدا را زیادي نکات مشتري زندگی کار و کسب محل و پوشش



سیاست هاي تشویقی فروش

مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

  COMBINEترکیب کنید و ربط دهید                  -3
 هاي دریافت و ها یافته و ها دیده  ها، شنیده مجموعه کوشد می اي حرفه فروشنده
 بهم خوبی به را مطالعات و مشاهدات شنودها، و گفت          برخوردها، از ناشی

.بشناسد بهتر را مخاطب نیازهاي تا دهد ربط
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مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

ASK QUESTIONسئوال کنید                    -4
 آشکار را پنهان نیازهاي از بسیاري توانند می کلیدي و بموقع بجا، درست، سئواالت
.است اي حرفه فروشندگان مهم مهارتهاي از یکی کردن سئوال خوب .کنند



سیاست هاي تشویقی فروش

مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

TALK TO OTHERS)     حرف بزنید(صحبت کنید  -5
 آشکار را پنهان نیازهاي از بسیاري توانند می کلیدي و بموقع بجا، درست، سئواالت
.است اي حرفه فروشندگان مهم مهارتهاي از یکی کردن سئوال خوب .کنند



سیاست هاي تشویقی فروش

مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 »LOCATE«

EMPATHIZEهمدلی کنید                            -6
.کنید درك را او وضعیت و موقعیت و بگذارید مشتري جاي به را خود



سیاست هاي تشویقی فروش

ارتقاء  
مشتري

فروش با 
قیمت ویژه

توزیع نمونه  
رایگان از  
محصول

دادن پاداش

امتیاز فروشرقابت

دادن کوپن

ارائه ترکیبی 
از محصوالت



سیاست هاي تشویقی فروش

ارتقاء  
تجارت

شرایط  
نمایش کاالها

برنامه 
تبلیغاتی 
مشارکتی

رقابت 
کارمندان 

فروش

تخفیفات 
خاص

شرایط بهاء 
مقدار خاص



سیاست هاي تشویقی فروش
نسبتا زمان مدت در ”معموال خاص عملیات رشته یک توصیف براي اغلب فروش ارتقاء” 

. شود می استفاده خاص محصولی یا تجاري نام یک فروش افزایش منظور به ، کوتاه

:نقش ارتقاء فروش
.است تاکتیکی اغلب فروش ارتقاء

  چالش از بخشی آن، یعنی .میشود استفاده استراتژیکی صورت به زیادي حد تا تبلیغات 
  و تجاري نام تصویر ایجاد .است همراه مدت بلند اهداف با اغلب که است بازار در مداوم

 یک سمت به و مطلوب بطور جدید بازار کل به نفوذ و ها درخواست از سري یک
  و )ارتقاء اشکال دیگر با رابطه در معموالً( شده ریزي برنامه تبلیغات خواستار محصول،
  فروش تبلیغات باشد، نظر مورد مدت کوتاه نتایج که هنگامی حتی .است مدت طوالنی
.یابد ادامه همچنان باید تبلیغات این بنابر داشت، خواهد نیاز تکرار به معموال مستقیم



سیاست هاي تشویقی فروش

می انبار را محصول که دهد می رخ دالالنی با نزدیک ارتباط در معموالً ،فروش ارتقاء  
 مشتري که جایی در یعنی دهد می رخ فروش نظر نقطه از چیز همه اغلب، .کنند

.خرد می را محصول
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ارتقاء فروش شامل دامنه بسیار وسیعی از فعالیت ها است که می تواند در تمامی موقعیت
.ها استفاده شوند 

:رایج ترین وظایف عبارتنداز
تشویق فروشندگان براي انبار کاال) 1
تشویق مشتریان براي نمونه گیري) 2

امتحان محصوالت جدید غذایی -: مثال
)دوتا بخر یکی ببر(ارائه قیمت هاي ویژه  -         

گرفتار کردن مشتریان موجود) 3
سه تا به قیمت دو تا -: مثال

:برخی از وظایف معمول ارتقاء فروش



سیاست هاي تشویقی فروش

به وجود آوردن شرایط رقابتی) 4
بهبود شیوه توزیع) 5
افزودن هیجان) 6

:برخی از وظایف معمول ارتقاء فروش
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؟فروش براي چیست ارتقاء
تکنیک هاي ارتقاء فروش براي ترقی کوتاه مدت محصول به منظور دستیابی به هدف هاي  

.تاکتیکی استفاده استفاده می شوند
این امر با هدف تبلیغات بلند مدت شناخت نام تجاري و یا ایجاد ارتباط صحیح با محصول در  

.  ذهن مصرف کنندگان در تضاد است
  آن در که میرسد اي نقطه به شود می تبلیغ طوالنی دوره یک درطی که محصول یک اغلب
 هیجان و تازگی رقابت فروش، ارتقاء موقع، همین در .ندارد وجود گفتن براي جدیدي چیز

.کند می احیا را مطلوب
.معموال هدف از ارتقاء فروش، از بین بردن خستگی در مورد یک محصول خوب می باشد 
.در  بیشتر مواقع ارتقاء فروش ارتباط نزدیکی با هدف فروش دارد 



سیاست هاي تشویقی فروش
:اهمیت محل فروش

همه تصمیم گیري هاي مربوط . تا وقتی که تصمیم گرفته نشود فرآیند بازاریابی کامل نمی شود 
.کاال صورت می گیرد) در مغازه یا نمایشگاه(به خرید در محل فروش

یا به عبارت دیگر، در مکان فروش است که مشتري در نهایت تصمیم می گیرد که  کدام یک از گزینه 
.  ها را انتخاب کند

تصمیم گرفته شده باشد ممکن است درمحل فروش به خاطر پیشنهاد عالی ویا با ” حتی اگر قبال
.نمایش جذاب و برجسته، تصمیم تغییر یابد

کارت نمایش ، پوستر و کاالي . اکثر سازمان هاي از رسیدن محصوالت خود به شرایط مطلوب آکاه اند 
.نمایشی خاص، همگی بخشی از تالش براي رسیدن به حداکثر تاثیر فروش می باشد

هر قدر که فروشنده مجرب باشد آگاه تر است و درآمد فروش او بیشتر می شود و سود بیشتري از هر 
.متر مربع فضاي قفسه کسب می کند



سیاست هاي تشویقی فروش

فرض می کنیم که مشتري یک. شکل باال نشان می دهد که چگونه محل فروش به کار می آید
او ممکن است محصوالتی که. روز به قصد اینکه محصوالت متنوعی را بدست آورد به خرید می رود 
این ذهنیت می تواند  ازطریق خانواده،  توصیه هاي ). 1(از دیگر منابع را در ذهنش داشته باشند  

.یا از تبلیغات بدست آمده باشد, دیگران 
براي تعویض) : 2شماره (آنها همچنین ممکن است با نیازهاي خاص و مشخصی به خرید رفته باشند 

، یا )یا دیگران(و جایگزین کردن محصوالت خانگی مانند کمد، گرفتن چیزي خاص  براي خودشان  
خوشحال کرد ن و یا رضایت خود خریداري میکنند, در واقع فقط براي دلخوشی 



سیاست هاي تشویقی فروش
.  فرض کنیم که نیاز کلی خریدار ما عوض کردن خمیر دندانش است

براي استفاده از  ) 3شماره (ممکن است که این یک نیاز عمومی ساده 
بعضی خمیر دندان ها باشد و یا ممکن است که به نام تجاري خاصی  
وفادار نباشند و هر آن چه که در گشت وگذارشان داخل سوپرمارکت،  

یا امکان دارد وفادار به چیز خاصی  . قابل دسترسی است راخریداري کند
باشند،مثال خمیر دندان سیگنال و نام تجاري خاصی در ذهن داشته  

در سوپرمارکت   'قسمت خمیر دندان ها'هنگامی که آنها در ).4(باشند
هستند ، محل فروش می تواند تاثیر متنوعی  را داشته باشد فرض کنیم

که، در این گشت و گذار براي خرید ، خمیردندان مکلینز، نمایش و   
این ممکن است در بسته هاي تبلیغی. جلوه  ویژه اي را درفروشگاه دارد

براي نشان دادن طعم جدید باشد -"ببر) رایگان(یکی بخر یکی "مانند  
قوي تري در محل خرید براي سوق دادن به   "تمایل "پس  در آنجا . 
مکلینز وجود خواهدشد و این امر ممکن است آنها را از  )  خمیر دندان(

  )5شماره (برچسب هاي دیگر دور کند 



سیاست هاي تشویقی فروش

)آنچه که به آن وفادار بوده( به ویژه مارك هاي که مورد نظر آنها بوده
).  6شماره (سیگنال دورکندمتداولو یا خریداررا از نامتجاري 

همچنین، محل فروش وقتی که خریداران در گشت معمول خود در 
سراسر فروشگاه هستند بدون اینکه نیازي به خمیر دندان در ذهن خود

با این حال ، مکان تبلیغ فروش . داشته باشند نیز، اثر خواهد داشت  
،جایی که در آن )7شماره (ممکن است خریدانگیزشیرا ایجاد کند 

تبلیغ به گونه اي است که خریدار، مکلینز را درون چرخ دستی اش 
میاندازد و خوشحال از اینکه کاالي ارزان و مقرون به صرفه را برداشته 

.است
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کارکنان تجاري بسته بندي



سیاست هاي تشویقی فروش
:بسته بندي

بسته بندي نیز داراي نقش بسیار مهم در این زمینه است و  نقش آن بسیار گسترده تر از  
بسته بندي در محل فروش باید تاثیرات زیر  . حفظ و نگهداري کاال در طول حمل و نقل است

:را داشته باشد

به طور واضح در قفسه قرار گرفته باشد

مشخص، قابل رویت باشد” به وضوح و با نام تجاري کامال

مناسب با محل عرضه باشد
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کارکنان تجاري
زنجیره هاي خرده فروشی خیلی بزرگ، داراي تیمهاي  تجاري هستند که شغلشان ایجاد  

تبلیغات ویژه است و بازدهی سریعی را بوجود می آورند و در فروشگاه جو مهیجی را به ایجاد  
. می کنند

به طور مشابه ، بسیاري از سازمانهاي بازاریابی، تیمهاي تجاري را به عنوان یک بخش خاص  
.از کارکنان فروش ایجاد کرده اند

فروشندگان، سفارش ها را از بخش خرید در دفتر مرکزي زنجیره اي خرده فروشی تامین می  
کنند و کارکنان تجاري ارائه مناسب کاال را  تضمین و سطوح موجودي کاال در فروشگاههاي  

.خصوصی را حفظ می نمایند
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:اهمیت تجارت
 محصوالت توزیع زنجیره تکمیل براي ثالث اشخاص همکاري به نیاز بازاریابی هاي سازمان موارد اغلب در
 توزیع و فروشندگان مصرفی، محصوالت براي فروشان خرده و فروشان عمده .دارند نیاز مشتریان به

  ها نمایندگی و واردکنندگان صنعتی، محصوالت براي کنندگان
:که شوند متقاعد باید همه المللی، بین دربازاریابی

.محصوالت را ذخیره کنند) 1
.آنها را براي  مشتریان خود تبلیغ نمایند) 2 
.اشاره دارد که دربرگیرنده ي همه آنهاست "تجارت"این واسطه ها در مجموع به واژه  

.تشویق به ذخیره و نمایش کاالها است: هدف از ارتقاء تجاري
تشویق مشتریان براي خرید نوع خاصی از محصول یا برند به جاي دیگري : هدف از ارتقاء مصرف کننده

.  است یا مشتریان را به خرید کردن از یک مکان به جاي مکان دیگر تشویق میکند
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:ارتقاء تجارت
تبلیغات ویژه، به خصوص آنهایی که در آن تخفیف هم داده می شود، به منظور ترغیب  

.تجارت براي ذخیره محصول استفاده می شوند
.تخفیف ویژه می تواند به صورت  پول نقد یا به عنوان تجارت بیشتر باشد

.دیگر انواع ارتقاء خرید و فروش شامل انگیزه هایی براي  فروشنده ها است
:به عنوان مثال

پرداخت پول نقد، تعطیالت و غیره به افرادي که مسئول دستیابی به سطوح باالي فروش 
.هستند
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ارتقاء 
مصرف 

کننده

پاداش دادن

حمایت مالی

دادن تخفیف

کارت یا 
تمبرهاي 

تجاري
رقابت

تبلیغ از 
طریق 

شخصیت ها

دادن نمونه 
محصول

بسته بندي 
ترکیبی
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:دادن پاداش
مصرف کننده با خرید ویا ارسال قسمت باالي بسته، کوپن و یا برخی از شیوه هاي مشابه یک هدیه رایگان دریافت  

.می کند
:تخفیف 
کارت یا کوپن می تواند کاهش قیمت را هنگام خرید بعدي از همان محصول یا یک محصول دیگر از همان تولید  

.گاهی اوقات ارائه تخفیف روي بسته نوشته شده و به خرید فوري و آنی آن وابسته است. کننده حاصل دهد
:بسته بندي ترکیبی

)محصوالت(دو یا چند بسته با نوار کادو می شود و با قیمت کاهش یافته به عنوان یک پک 
.ارائه می گردد  
:دادن نمونه  

نمونه دادن در محل فروش و یا از طریق تحویل سیار، راه جذاب معرفی محصوالت جدید و مناسب و یا دستیابی به 
.شناخت بیشتر محصول می باشد
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:تبلیغ ازطریق شخصیت ها
از هنرپیشه هاي زن و مرد در لباس هاي محلی مناسب به عنوان  چهره هاي سرشناس

آنها در وسایل نقلیه آذین شده، سفر می کنند واز شهرهاي مختلفی به  . استفاده می شود 
.منظور جلب توجه به یک محصول خاص، دیدن می کنند

:رقابت 
این مورد می تواند براي جلب توجه، ارائه زمینه تبلیغاتی جدید و از بین بردن خستگی ایجاد

.شده مرتبط با محصول، استفاده شود 

:کارت یا تمبرهاي تجاري
عالئم و نشان هاي مشخص با خرید، صادر شده و زمانی که به اندازه کافی جمع شدند، در  

.مزیت آنها این است که نسبتا ارزان هستند. مقابل هدیه بازخرید می شوند



سیاست هاي تشویقی فروش

:ارتقاء صنعتی

اما  تکنیک هاي  , ارتقاء فروش تمایل دارد تا با بازاریابی محصوالت مصرفی در ارتباط باشد
تخفیفات ویژه و اولیه بسیار معمول هستند . مشابه در بازاریابی صنعتی نیز استفاده شده اند

مانند مسابقاتی همراه با جوایز براي مشتري، دادن چیزهایی مانند دفتر خاطرات، تقویم، ماشین  
حساب و قلم، برگزاري مسابقه گلف به طور ساالنه براي مشتریان، ودادن قایق هاي تفریحی و یا  

.ویال براي تعطیالت تا مشتري در آن تفریح کند
.چنین فعالیت هایی بیشترموقتی هستند



ارزیابی کانال هاي توزیع

:ارزیابی ارتقاء فروش
اگر ما نتوانیم . اولین و مهمترین عامل، تعیین  هدف فعالیت هاي ارتقاء فروش ویژه می باشد

به هدف باال دست یابیم مطمئنا هیچ شانسی براي سنجش میزان موثر بودن ارتقاء نخواهیم  
که  )  2-10شکل(را دنبال می کند  Sعموما اثر هر گونه فعالیت ترفیعی یک منحنی . داشت

.در آن با افزایش هزینه هاي ترغیبی، تعداد خریداران افزایش می یابد



سیاست هاي تشویقی فروش

:ارتقاء قیمت 
بسیاري از مردم فکر می کنند تخفیفات قیمتی یک شیوه بدیهی براي افزایش فروش می  

.به افزایش فروش کمک نمی کند” اما یک کاهش قیمت ساده الزاما. باشد
  و فروش رونق براي است ممکن فروشنده که دارد وجود تبلیغات اي گسترده بسیار انواع
 تبلیغاتی دیگر، راهی عنوان به تواند می او .کند استفاده خالص سود به زیاد زدن لطمه بدون

.نماید ایجاد سود کمتر هاي بخش پوشش در ضروري حجم افزایش تضمین جهت در را



چند اصل طالیی در فروش

قیمت را اعالم کنید

کم فروش نکنید و قیمت باالتر نگیرید

محصوالت را به روز رسانی کنید

هواي مشتریان را داشته باشید

مشاوره رایگان بدهید

فروشنده مهمترین جز است


