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Giriş 

 
 

Biznesin inkişaf istiqamətlərindən biri də satış imkanlarının genişləndirilməsi və bazara çıxışın 

tam təmin olunmasıdır. Satış, rəqabətqabiliyyətli mühitdə biznesdən xüsusi bacarıqlar tələb 

edir və istiqamətdə sahibkarların potensialının artırılması çox vacibdir. Çünki doğru satış 

strategiyası bazarda rəqabət aparmaq baxımdan önəmlidir. 

 

Müasir çağrışlar fonunda satış və bazar çıxışın əldə edilməsi mexanizmləri də dəyişməkdədir. 

Vacib məqamlardan biri də satış imkanlarının doğru qiymətləndirilməsi və düzgün bazar 

seqmetinə ünvanlanmaqdır. Bununla yanaşı aparılan tədqiqatlar da göstərir ki, satış 

strategiyasının düzgün hazırlanması və bazarda rəqabət imkanlarının genişləndirilməsi  

sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılmasını tələb edir. 

 

Bugünkü gərgin bazar şəraitində fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalışan sahibkarlar üçün 

üstünlük qazanmaq və müştərilərlə yaxşı əlaqələr qurmaq çox vacibdir. Müştərilərlə uğurlu 

münasibətlər iş fəaliyyətinin müəyyənləşdiricisi kimi qəbul edilir və bu kontekstdə satış heyəti 

bir çox şirkətin əsas sütunu hesab edilir.  

 

Bu baxımdan istehlakçı yönümlü strategiyaların həyata keçirilməsində satış gücünün 

əhəmiyyəti artdıqca, şirkət sahibləri satışı həyata keçirən heyətin səlahiyyətlərini artırmaq üçün 

daha çox resurs ayırırlar. Başqa sözlə, indi şirkətlər satış gücünü əhəmiyyətli bir rəqabət 

üstünlüyü olaraq görürlər və daha çox effektiv satış qüvvəsi idarəçiliyinə diqqət yetirirlər. Bu 

yüksək rəqabət mühitində üstünlük qazanmaq üçün öncə satış anlayışlarını bilmək və yaxşı 

analiz etmək vacibdir. Bu kitabçada da satış anlayışlarına aydınlıq gətirilərək effektiv satış 

üsullarının izahı verilib və həyata keçirilmə metodları açıqlanıb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satış - Biznes İnkişafının bir hissəsi kimi  

 

Satış, potensialı və ya imkanları yeni müştərilərə çevirmək tapşırığıdır. Biznesin inkişafı satış 

funksiyası xaricində bir çox işi əhatə edən daha geniş bir termindir. Bəzən üst-üstə düşməsinə 

baxmayaraq, ən ənənəvi biznesin inkişafı rolları yeni müştərilərin tamamlanmasında aktiv 

iştriak etmir. 

Biznesin inkişafı çox vaxt satış anlayış ilə qarışdırılır. Bu, çox təəccüblü deyil, çünki açıq-aşkar 

satışda olan bir çox insan biznesin inkişafı mütəxəssisi adını istifadə etməyə başlamışdır. 

Ehtimal olunur ki, bu, təşkilatın biznesin inkişafı təyinatının satışla əlaqəli bəzi mümkün 

damğanı qarşısını aldığına inandığı üçün edilir. 

Bu təcrübə heç də peşəkar xidmətlərdən daha çox yayılmamışdır. Mühasiblər, hüquqşünaslar 

və strategiya məsləhətçiləri “inadkar satıcı” kimi görünmək istəmirlər. 

Yeni işin inkişaf etdirilməsində peşəkar xidmət firmalarının ən yüksək səviyyəli üzvlərinin 

vacib roluna baxmayaraq, bu titul geniş yayılmışdır. 

Xeyli müştərinin çalışacaqları peşəkarlarla görüşmək və onları tanımaq istəkləri nəzərə 

alınaraq bir çox firmada satıcı rolu yaxşı qurulmuşdur.  

Ödənişli çalışanların zamanından yararlanmaya alternativ bir yanaşma olaraq, bəzi firmalar 

işçilərində bir və ya daha çox biznesin inkişafı üzrə mütəxəssisi var. Peşəkar xidmətlər 

kontekstində bu insanlar tez-tez generasiyaya rəhbərlik edir və ixtisaslaşmada iştirak edirlər, 

eyni zamanda satıcıları yeni müştəriləri cəlbetmə səylərində dəstəkləyirlər. Digər təşkilati 

kontekstlərdə bu rol satışa dəstək rolu kimi qəbul edilə bilər.  

Bu qarışıq mənzərənin nəticəsidir ki, bir çox peşəkar xidmət firması satışları “biznesin inkişafı” 

adlandırır və bunu hər bir yüksək səviyyəli mütəxəssisin rolunun bir hissəsi kimi görür. 

Potensial müştərinin yaradılması və artırılması kimi bəzi marketinq funksiyalarını da “Biznesin 

inkişafı mütəxəssisi”nin vəzifələrinə daxil edə bilərlər. 

Bu yazıda diqqət mərkəzində saxladığımız əsas məqam, potensial müştərlərin yaradılması, 

artırılması və satış tapşırıqlarını əhatə etdiyi biznes inkişafının genişləndirilməsi ilə əlaqəlidir. 

Bəzi müəssisələr məhsullarına və ya xidmətlərinə önəm verir və satışların əhəmiyyətini 

unutmağa meyilli olurlar. Sahibkarlar son məhsullarının satışına inanır, özü-özünü satacağına 

ümid edirlər. Nəticələr gözləntilərlə üst-üstə düşmədikdə təəccüblənir və məhsulda nəyin səhv 

olduğunu və onu necə yaxşılaşdıracaqlarını düşünürlər. Satışa fokuslansalar, məhsulu 

istehlakçılara gətirəcəyi faydaları və həll yollarını satmaq üçün lazım olan yerdə satmağa 

çalışarlar. 

Hər bir biznes təşkilatı mənfəət əldə etməyə çalışır. Daha böyük bir gəlir və mənfəət axtarışında 

ən vacib cəhətlərdən biri məhsul və ya xidmətinizi necə satmağınızdır. Satışlarınız nə qədər 

çox olarsa, qazancınız da bir o qədər çox olur. Bu tezisdə təqdim ediləcək satış təlimatı, 

şirkətlərə qura biləcəkləri əsas bir quruluşa sahib olmaq üçün satış alətlərinin tətbiqində 



yardımcı olur. Satışlarla bağlı daha geniş məlumat verməklə yanaşı, müəssisələr də 

proseslərində daha çox keyfiyyətə sahib olmağa üstünlük verəcəkdir. Təlimat uğurlu bir 

şirkətdə mənimsəməsi yaxşı olan satış qruplarının satışının və idarə edilməsinin əsas 

xüsusiyyətlərinə yönəlmişdir. 

Biznesin inkişafı isə bir işi daha da yaxşılaşdırmağa kömək edən fikirlər, təşəbbüslər və 

fəaliyyətlər kimi ümumiləşdirilə bilər. Buraya gəlirlərin artması, işin genişlənməsi baxımından 

böyümə, strateji tərəfdaşlıqlar qurmaqla və strateji iş qərarları verməklə gəlirliliyi artırmaq 

daxildir. 

Əsas mesajlar 

 Biznesin inkişafı, bir iş sahibinin və ya rəhbərliyin işi daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi 

ilə həyata keçirdiyi geniş fikir, fəaliyyət və təşəbbüsləri əhatə edir. 

 Biznesin inkişafı satış artımı, işin genişləndirilməsi, strateji tərəfdaşlıqların qurulması 

və artan gəlirlilik kimi bir çox hədəfi əhatə edə bilər. 

 Uğurlu biznesin inkişafı satış, marketinq, istehsal, insan resursları, mühasibat uçotu, 

maliyyə, məhsul inkişafı və satıcının idarəolunması daxil olmaqla şirkət daxilindəki hər 

bir elementə təsir edir. 

 Biznesin inkişafı üzrə mütəxəssislər yeni bazar və genişlənmə imkanları, rəqiblərin 

inkişafı və şirkətin cari gəlir mənbələri barədə məlumatlı olmalıdırlar. 

Biznesi inkişaf etdirmə fəaliyyətləri satış, marketinq, layihə rəhbərliyi, məhsul idarəçiliyi və 

satıcı idarəolunması da daxil olmaqla, işin müxtəlif bölmələrini / sahələrini əhatə edir. 

Şəbəkələşmə, danışıqlar, ortaqlıqlar və xərclərə qənaət səyləri də buraya daxildir. Bütün bu 

fərqli şöbələr və fəaliyyətlər idarəolunma və biznes inkişaf hədəfləri ilə 

uyğunlaşdırılır. Məsələn, bir müəssisənin bir bölgədə uğurlu bir məhsulu və ya xidməti vardır. 

Biznesin inkişafı qrupu daha da burada genişlənmə potensialını qiymətləndirir. 

Qiymətləndirmə iqtisadi təhlillər və araşdırmalar vasitəsilə həyata keçirilir.  

 

Satış 

Satış heyəti, çox vaxt müəyyən bir bazara və ya müəyyən bir müştəri (lər) ə hədəflənmiş gəlir 

əldə etmək üçün fokuslanır. Bu vəziyyətdə, biznesin inkişafı yeni bazarları qiymətləndirir və 

üç il ərzində müəyyən miqdarda satış əldə edilə biləcəyi qənaətinə gəlir. Bu kimi hədəflərlə 

satış şöbəsi satış strategiyaları ilə yeni bazarda müştəri bazasını hədəf alır.  

 



Marketinq 

Marketinq -  məhsulların son müştərilərə uğurlu satışı istiqamətində həyata keçirilən təşviq və 

reklam vasitələrini əhatə edir. Satış hədəflərinə çatmaq üçün marketinq tamamlayıcı rol 

oynayır. Biznesin inkişafı təşəbbüsləri üçün  təxmin edilən marketinq büdcəsi ayrıla bilər. Daha 

yüksək büdcələr, satış təklif üçün zənglər, şəxsi ziyarətlər, tanıtım ziyarətləri və pulsuz nümunə 

paylanması kimi aqressiv marketinq strategiyalarını özündü ehtiva edir. Aşağı büdcələr, 

məhdud onlayn reklamlar, çap reklamları, sosial media elanları və reklam lövhələri kimi passiv 

marketinq strategiyaları ilə nəticələnməyə meyllidir.  

Strateji təşəbbüslər və ya tərəfdaşlıqlar 

Yeni bir bazara çıxmaq üçün tələb olunan bütün rəsmiyyətlərdən uzaqlaşaraq təkbaşına 

getməyə dəyərmi və ya bölgədə onsuz da fəaliyyət göstərən yerli firmalarla strateji bir ittifaq 

və ya ortaqlıq qurmaq daha ağıllı olacaqmı? Qanuni və maliyyə qrupları tərəfindən dəstəklənən 

biznes inkişaf qrupu, mövcud variantların bütün müsbət və mənfi cəhətlərini qiymətləndirir və 

işə ən yaxşı uyğun olanı seçir. 

Layihə idarəetməsi / Biznes planlama  

Biznesin genişləndirilməsi yeni bazarda yeni bir obyekt tələb edir, yoxsa bütün məhsullar baza 

ölkəsində istehsal edilərək hədəf bazara idxal ediləcək? Bu kimi hal baş verərsə, baza ölkəsində 

əlavə bir obyekt tələb ediləcəkmi? Bu cür qərarlar, maliyyələşdirmə və zamanla əlaqəli 

qiymətləndirmələrə əsaslanaraq biznes inkişaf qrupu tərəfindən qəbul edilir. Sonra layihə 

rəhbərliyi / tətbiqetmə qrupu istədiyi hədəfə doğru işləmək üçün hərəkətə keçir.  

 



Məhsul idarəetməsi 

Tənzimləmə standartları və bazar tələbləri ölkələrdə müxtəlifdir. Məsələn, müəyyən bir 

məhsula bir ölkədə icazə verilə bilər, ancaq başqa ölkədə icazə verilmir. Yeni bazar məhsulun 

xüsusi və ya tamamilə yeni versiyasını tələb edir? 

Bu tələblər, biznes strategiyası tərəfindən qərar verildiyi kimi məhsul idarəçiliyi və istehsal 

şöbələrinin işini idarə edir. Maliyyənin nəzərə alınması, qanuni təsdiqlər və tənzimləmə 

uyğunluğu hamısı biznes inkişaf planının bir hissəsi kimi qiymətləndirilir. 

Satıcı idarəolunması 

Yeni işin xarici satıcılara ehtiyacı olacaqmı? Məsələn, məhsulun daşınması nəqliyyat 

xidmətinə ehtiyac duyacaqmı? Firma pərakəndə satış üçün qurulmuş hər hansı bir pərakəndə 

zəncirlə ortaq olacaqmı? Bu tapşırıqlarla əlaqəli xərclər nə qədərdir? Biznesin inkişafı qrupu 

bu suallar üzərində işləyir. 

 

 

 

Danışıqlar, şəbəkələşmə və lobbiçilik 

Bir neçə iş təşəbbüsündə müəyyən səviyyədə təcrübəyə ehtiyac ola bilər. Məsələn, bəzi 

yerlərdə lobbiçilik qanunidir və bazara nüfuz etmək üçün zərurət yarana bilər. Satıcılar, 

agentliklər, dövlət qurumları və tənzimləyicilər kimi fərqli üçüncü tərəflərlə şəbəkə qurma və 

danışıqlar aparmaq kimi digər həssas bacarıqlara ehtiyac ola bilər. Bütün bu təşəbbüslər 

biznesin inkişafının bir hissəsidir. 



Xərclərə qənaət 

Biznesin inkişafı yalnız satışları, məhsulları və bazarın genişlənməsini artırmaq demək deyil. 

Xərc azaltma tədbirlərini özündə birləşdirən strateji qərarlara da ehtiyac var. Məsələn, səyahət 

üçün yüksək xərcləri göstərən daxili qiymətləndirmə, yerində görüşlər əvəzinə video konfrans 

zənglərinə ev sahibliyi etmək və ya daha ucuz vasitələrə üstünlük vermək kimi səyahət 

siyasətində dəyişikliklərə səbəb ola bilər.   

İdarəetmə, mühasibat uçotu, maliyyə, texnoloji əməliyyatlar və müştəri xidmətləri kimi əsas 

olmayan işləri, xarici mənbədən təmin etməklə oxşar maliyyə xərclərinə qənaət edə bilər. Bu 

təşəbbüslər üçün lazım olan strateji ortaqlar, biznes inkişafının bir hissəsidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Satış Bacarıqları 

 

Əsas elementlər 

Bir menecer olaraq effektiv satış prosesindən xəbərdar olmalısınız. İlkin satış prosesi  

təəssüratla başlayır, müvəffəqiyyətli bir ehtiyac təyini, bağlanma və kommunikativ bir izləmə 

ilə davam edir. Bu təlimat, bunların hamısını açıq bir paket halına gətirməyə yönəlmişdir. 

Təşkilatınızı yaxşılaşdırmaq üçün yalnız hərtərəfli satış təlimatı kifayət deyil. İstədiyinizi 

həyata keçirə bilmədikdə bütün bu məlumatları əldə etməyinizin bir mənası yoxdur. İdeal bir 

dünyada menecerlər və təlimçilər satış mövzusunda çox biliyə sahibdirlər və bacarıqlarını 

inkişaf etdirməyə davam edirlər, sonra satış təmsilçilərinə ötürürlər. 

Təlim üç vacib amildən ibarətdir: 

 Bilik / davamlı öyrənmə 

 Tədris bacarıqları 

 İzləmə və davamlılıq 

Uzunmüddətli bir planı nəzərə almaq vacibdir. Səbirli olmaq da vacibdir – heç kim bir gecədə 

satış ustası olmaz. Satıcılar əvvəlcə bilik və bacarıqları qazanmalı, daha sonra real həyat 

vəziyyətinə gətirməli və bacarıqları tətbiq etməyə keçməlidirlər. Bu, adi bir işə çevriləcək və 

nəticədə ustalığa səbəb olacaqdır. Ustalıq onlara sonradan başqalarına öyrədəcəkləri məlumatı 

verir. 

Satış texnikası / prosesi 

İnsanların ‘satış texnikası’ ifadəsinə müxtəlif yanaşmaları mövcuddur. Bəziləri diqqətini 

satıcıya, bəziləri isə satış müddətindəki kiçik detallara yönəldir. Burada digərləri ilə birlikdə 

“Ehtiyacı müəyyənləşdir, ehtiyacı qəbul et, ehtiyacı sübut et, sübutu qəbul et” (MQSQ) adlı 

satınalma və satış texnikasını təklif edirik. Daha dəqiq desək, potensial bir müştəri ilə ilk təmas 

satış texnikasının bir hissəsi kimi qəbul edilə bilər, buna görə müqaviləni bağlamağın müxtəlif 

yolları da ola bilər. Mövzunun konsepsiyası səsləndiyi qədər sadə deyil və tezis fərqli cəhətləri 

izah edəcəkdir. Aşağıdakı alt fəsillər satış prosesindəki vacib kateqoriyalara dair detalları izah 

edir. Bir satıcı bütün prosesi idarə edən olmalıdır. Satış prosesinin bütün elementlərini başa 

düşmək liderliyin daha təbii olmasına kömək edir. 

 İnam yaratmaq 

İlk təəssüratın əhəmiyyətini satıcılara öyrətmək lazımdır. Bu, perspektivli bir güvən yaratmaq 

üçün əsas məqamdır. İlk təəssüratı yarada biləcəyiniz yalnız bir vaxt var və bu zaman potensial 

müştərini razı sala bilmirsinizsə, satış prosesinin başlanğıcında sövdələşmə mümkün 

olmayacaq. Satıcını alış-veriş etmək perspektivləri üçün kifayət qədər sevdirən bir neçə 

element var. Əslində başlanğıcda bir səhv etdikdən sonra satış prosesində çox iş görə bilərsiniz 



və bunun fərqinə varmayacaqsınız. Qarşılıqlı əlaqənin sonunda bir satıcı nəyin səhv olduğunu 

düşünə bilər. Sadə dillə desək, insan əl sıxışıb gülümsəməmiş və ya təsirlənməmiş ola bilər. 

Bir potensial müştəri satınalma əhval-ruhiyyəsində olmaya bilər, o zaman müştərini yalnız 

məhsulunuzu göstərmək və məhsulun əldə edə biləcəyi bir neçə faydanı bölüşmək üçün orada 

olduğunuza inandırmaq yaxşıdır. Bu şəkildə davam etmək daha asandır və müştəri daha rahat 

olur. Satıcı, böyük bir alıcı-satıcı əlaqəsi qurarkən, eləcə də potensial müştərinin problemlərinə 

yönəlik həll yolları təqdim edərkən və faydalı məsləhətlər verərkən diqqətli olmalıdır.  

 

Xatırlamağınız lazım olan başqa bir şey sizin şirkəti / işlədiyiniz şirkəti doğru şəkildə təqdim 

etməkdir. Potensial müştəri üçün şirkət haqqında əvvəllər eşitməməsi şübhəli ola bilər. Xəbəri 

varsa belə, şirkətin fəaliyyətinə dair qısa məlumat paketi vermək yaxşıdır. Real həyatda şirkətin 

qanuni olduğunu eşidəndə potensial müştərilərin satıcıya etibar etməyə başladığını görə 

biləcəksiniz. Bir şirkəti təqdimatından sonra şirkətin məhsulu, dəyərləri və markası haqqında 

potensial müştərinin məlumatlılığı artır. Diqqət, şirkətin güclü tərəflərinə və potensial 

müştəriyə təqdim edə biləcəyi faydalara yönəldilməlidir. Bir satıcı firma üçün işləməkdən 

qürur duyduğunu potensial müştəriyə hiss etdirə bilər. Satış prosesinin istənilən nöqtəsində bir 

satıcı potensial müştərinin dəyərləri haqqında daha çox məlumat əldə etdikdən sonra şirkətin 

fəaliyyətinə qayıda bilər. 

Bir satıcı dünyadakı bütün satış texnikalarına yiyələnsə də, etibarlılığına əmin olunmasa belə, 

dəyərsizdir. İnsanlar bəyəndikləri insanlardan nəyisə alırlar. İki tərəf arasında münasibətlər 

əlverişsizdirsə, bu, satış sahənizə də təsir göstərəcəkdir. Bir potensial müştərini tanıdıqdan 

sonra ünsiyyəti doğru şəkildə qura bilsəniz, qalanları daha asan olacaq. 

 Sahibkarlar tərəfindən satış təlimi tövsiyəsi odur ki, insanlar bəyənmədikləri insanlardan heç 

nə satın almırlar. Satıcı səmimi olmağa çalışmalıdır. 

Bütün sadəliyi ilə bir ilkin xoşagələn təəssürat yaratmaq önəmlidir 

Bununla birlikdə, digər insanlar üçün xoşagələn olma mənaları dəyişir. Sizin nəzarətinizdən 

kənarda olan bəzi amillər var. Hər bir insanın başqaları üçün xoş görünməsini təmin edən təbii 



xüsusiyyətləri vardır. Digər tərəfdən, bu xüsusiyyətlər bəziləri üçün keçərli olmaya bilər. 

Satışda şəxsiyyətinizə, görünüşünüzə, xarizmaya və ya daşıdığınız digər xüsusiyyətlərə təbii 

olaraq cəlb olunmayan potensial müştərilərlə məşğul olacaqsınız. İnsanın bəzi cəhətləri 

nəzarətdən kənar olsa da, qavrayışları idarə etmənin bəzi yolları var. 

Başqalarına daha çox xoş gəlmək üçün bəzi tövsiyələr: 

 Təbəssüm 

Xoş gəlməyə çalışarkən təbəssümün vacibliyini inkar etmək olmaz. Görüşdən sonra ilk bir neçə 

saniyə ərzində insanların sizin haqqınızda fikirlərini söylədikləri deyilir. Səmimi bir təbəssüm 

bu fikrin müsbət olmasına kömək edir. 

 Özünüzə əmin olun 

Uğurlu satıcılardan danışarkən özlərinə güvənmək tendensiyasını da vurğulamaq vacibdir. 

Yaxşı qeydləri yeni müqavilələr izləyir. Müştərinizi özünüzə, şirkətinizə və məhsulunuza 

güvənlə inandıra bilərsiniz. Digər tərəfdən, bir satıcının özünə inamı təkəbbürlə qarışdırması 

riski var. Təkəbbür bir satıcıda xoş bir xüsusiyyət kimi qəbul edilmir. 

 Potensial müştərini dinləyin 

Müştərini dinləməyin, danışmağı bacaran bir insan olmaqdan daha vacib olduğu düşünülür. 

Potensial bir müştəri dinlənildiyini hiss edirsə, satıcıya etibar etmək və hörmət etmək ehtimalı 

daha yüksəkdir. 

 Səliqəli bir görünüşə sahib olun 

İnsanlar, digər insanlara etdikləri kimi satıcını da xarici görkəminə görə mühakimə edəcəklər. 

Buna görə də yaxşı geyinməyi və gigiyenik olmağı unutmamaq vacibdir. Bu, hər satış zamanı 

bir kostyum geyinmək demək deyil. İnsanlar təmiz və səliqəli bir geyimə, görünüşə sahib 

olduqları təqdirdə daha etibarlı hesab edilirlər. Satıcıya hər zaman uyğun paltar, hədsiz 

olmayan ətir və təmiz nəfəs lazımdır. Yaxşı bir təəssürat yaratmaq üçün həyatın hər 

vəziyyətində lazım olan elementlər danışıqlarda ortaya çıxa bilər. 

 MQSQ satış texnikası (ehtiyacı müəyyənləşdir, ehtiyacı qəbul et, ehtiyacı sübut et, 

sübutu qəbul et) 

Təlimatın bu hissəsi ən vacib və mənimsənilməsi asan olmayan kimi təsvir edilə bilər. Bu 

texnika ilə satıcı potensial müştəridən sövdələşmədə, etirazların öhdəsindən gələndə üzləşə 

biləcəyi və potensial müştəriləri alış-veriş etməyə razı sala biləcəyi məlumatları ala bilər. 

Əhəmiyyətli tarixi necə əldə edəcəyinizi öyrəndikdə satış prosesi asanlaşır. Hiylə, düzgün sualı 

tapmaq, cavablarını almaq və onları xatırlamaqdır. Düzgün cavabları almaq üçün açıq 

suallardan istifadə edilməlidir. Bu tezisin təlimat kitabçasına qoyduğu xüsusi bir satış texnikası 

var. Bu texnikaya MQSQ texnikası deyilir. 



 

MQSQ-nin başa düşülməsinin satış müddətinin bütün hissələrində kömək etdiyini nəzərə 

almağa dəyər. Bir satıcı etirazlar üzərində işləyərkən, satınalma siqnalı alarkən, sövdələşərkən 

və prosesi izləyərkən potensial müştərinin haqqında öyrənilən məlumatları istifadə edə bilər. 

 Ehtiyacı müəyyənləşdirin 

Potensial müştəriyə bir məhsul satmaq, onun vəziyyəti haqqında bir şey bildiyiniz zaman daha 

asandır. Nə qədər çox məlumat qazana bilsəniz, bir o qədər yaxşıdır. İnsanlar bir məhsul istəyə 

bilər və ya bir məhsula fayda gətirə biləcəkləri bir şey kimi baxa bilər, ancaq ehtiyac 

duyduqlarını hiss etdirə bilsəniz, fərqli bir səviyyədə olarsınız. Satıcının işi müştərini satın 

almağa razı salmaqdır. Məhsula ehtiyac duyduqlarını düşünsələr, iş yaxşı bitmişdir. Çox vaxt 

potensial müştəri bir mağazaya getdiyi zaman onsuz da bir məhsula və ya xidmətə ehtiyac 

duyurlar. Bu kimi hallarda proses ümumiyyətlə daha asandır. Potensial müştəriyə lazım ola 

biləcəyini bilmədiyi bir məhsul satırsınızsa, satış çox çətinləşir. MQSQ texnikası xüsusilə bu 

vəziyyətlərdə əlverişlidir. 

Boşluqdan ehtiyac yarada bilsəniz, hər cür satış asanlaşacaq. Həqiqi cavabları tapa bilmək üçün 

ehtiyacları təyin edərkən açıq suallardan istifadə etmək vacibdir. Bu mərhələdə potensial bir 

müştərinin "bəli" və ya "yox" deyə biləcəyi suallardan qaçınmaq lazımdır. Bu kimi suallarla 

ehtimalı bir istiqamətə yönəltmək təhlükəsi var. Bu səbəbdən satıcıda düzgün məlumat 

olmayacaq. 

Bu mərhələdəki yaxşı sual sözləri “niyə”, “nə vaxt”, “nə qədər”, “kim”, “necə” kimi 

sözlərdir. Bənzər məhsullara artıq sahib olduqda potensial müştərinin mövcud vəziyyətini 

bilmək də faydalıdır. Ehtiyac analizi deyilən yanaşma, bir satıcıdan satış müddətinin əvvəlində 

açıq suallar soruşmağa və dinləməyə yönəldiyini göstərir. Satış işçiləri həmişə məhsulu hər 

potensial müştəri ilə eyni şəkildə təqdim etməkdən çəkinməlidirlər. Müştərinin ehtiyacları 

həmişə öyrənilməlidir. Xatırlamağınız lazım olan başqa bir şey, söhbət etdiyiniz şəxsin qərar 

qəbul edən şəxs olub-olmadığını öyrənməkdir. Təcrübədən, xüsusən də iş dünyasında bir 

məhsulu göstərmək üçün uyğun insanları tapmaq vacibdir. Satıcı satış prosesində hər şeyi 



mükəmməl bir şəkildə yerinə yetirirsə, lakin sövdələşmə mərhələsində potensial müştərinin 

müqaviləni daha da davam etdirmək iqtidarında olmadığını başa düşərsə, bütün işlər 

korlanacaq. 

Yaxşı suallara nümunələr və bunları niyə istifadə etməliyik: ‘Məhsuldan və ya xidmətdən kim 

istifadə edir?’ 

Ümumi bir fərziyyə, müəyyən bir məhsulu almağa gələn şəxsin də son istifadəçi olacağıdır. 

Ancaq bu həmişə doğru deyil. Bir ana oğluna yeni bir cib telefonu və ya bir maşın alır və s. 

Məhsuldan kimin istifadə etdiyini bildikdən sonra düzgün suallar verə bilərsiniz. "Məhsuldan 

hansı tezlikdə istifadə edirsiniz?" Bu qədər alış-verişin arxasında insanlar həyatlarını bir 

şəkildə daha yaxşılaşdırmalı və ya asanlaşdırmalıdırlar. Məsələn, çox adam evi təmizləməyi 

xoşlamır, buna görə də təmizlik müddətinizi qısalda biləcək təmizləyici məhsullar varsa, təbii 

olaraq bu ehtimal maraqlı olacaq. Bir satıcı əvvəlcə potensial bir müştərinin xoşagəlməz iş 

görmək üçün çox vaxt sərf etdiyini öyrənirsə, ehtiyac və faydaları inandırmaq daha asan olur. 

Bu məlumat potensial bir müştərinin etdiyi və xoşladığı bir şey olduqda da faydalıdır. Məsələn, 

bir çox insan yaxşı yatmağı və yataqda çox vaxt keçirməyi sevir. Bu məlumatı müştərinin 

özündən təsdiqləmisinizsə, satış müddətində ehtiyac və fayda barədə daha sonra inandırmaq 

daha asandır. “Niyə bunu almaq istəyirsən?” / “Niyə bu qədər ehtiyac duyursan?” / “Niyə 

təmizlik etməyi xoşlamırsan?” / “Niyə səhər qəhvə içməyi sevirsən?” Əgər potensial bir 

müştəridən cavab ala bilsəniz, bu “Niyə?” suallarınızın güclü olduğunu göstərəcək. Bu suallara 

cavab potensial müştərinin həqiqi ehtiyacları barədə kifayət qədər məlumat verir. Bir məhsulun 

neçə dəfə istifadə olunduğunu bilə bilərsiniz, ancaq bunu tez-tez etməyi öyrənsəniz, fərqli bir 

səviyyədə olursunuz və potensial müştərinin ehtiyacını daha yaxşı anlamış olacaqsınız. 

 Ehtiyacı qəbul edin 

Potensial bir müştəridən kifayət qədər məlumat aldıqdan sonra hamısının doğru olduğunun 

təsdiqlədiyinə əmin olun. Bu mərhələ geri addım atmaq, vəziyyəti nəzərdən keçirmək və iki 

əsas məqsədə xidmət etməkdir: 

 Satıcı onun hər şeyi düzgün başa düşdüyündən və məlumatın emal edilməsi üçün bir az 

vaxt aldığından əmin edə bilər. 

 Potensial müştəri vəziyyəti yenidən nəzərdən keçirir və həqiqətən hər hansı bir inkişafa 

ehtiyac olub-olmadığını düşünməyə başlayır.  

Satıcı fasilə verib müştəri ilə toplanmış məlumatları nəzərdən keçirdiyinə əmin olmalıdır. 

Ancaq bu, kifayət deyil. Müştərinin dediklərinizin hamısının doğru olduğunu qəbul etməsini 

və təsdiqləməsini təmin etməlisiniz. Satıcı açıq suallar verdiyi zaman cavabların hamısı 

potensial müştərinin sözləridir, dediklərindən faydalana bilərsiniz. 

 Müştərinin cavablarını nəzərdən keçirin 

 Hamısını qəbul etdiyinə əmin olun 

 Razı olarsa, növbəti mərhələyə keçin 



 Bir şeylə razılaşmırsa, ilk məsləhətə yenidən baxın 

 Yenə də bütün cavabları düzgün aldığınızdan əmin olun və müştərinin təsdiqləməsini 

təmin edin 

 Hər şey təsdiq olunduqdan sonra növbəti mərhələyə keçin 

Bu mərhələ “ehtiyacı müəyyənləşdir” hissəsini nəzərdən keçirir və müştərinin bununla bağlı 

razılığını təmin edir. 

 Ehtiyacı sübut edin 

Artıq satıcı müştərinin vəziyyəti haqqında bəzi məlumatlara sahib olduğu üçün satdığı məhsulu 

tanıtmağa və göstərməyə davam edə bilər. Potensial müştəri üçün nə qədər əhatəli bir sorğu 

olsa, satıcı bu mərhələni daha yaxşı idarə edəcəkdir. Ən yaxşı nəticə əldə etmək üçün 

məhsulunuzun xüsusiyyətlərini və üstünlüklərini bilməyiniz tövsiyə edilir. Məhsul haqqında 

daha çox məlumat bu tezisin növbəti fəsillərində veriləcəkdir. Satıcı potensial müştəridən 

öyrəndiklərini istifadə etməli və məhsulunuzun onun vəziyyətinə nə üçün kömək edə biləcəyini 

izah etməlidir. Satıcılar məhsulun faydalarından deyil, fərqli xüsusiyyətlərindən və texniki 

xüsusiyyətlərindən danışırlar. Yalnız məhsul xüsusiyyətlərini bilmək kifayət deyil. Satış 

işçiləri məhsula potensial müştəri nöqteyi-nəzərindən baxmalı və üstünlüklərinə diqqət 

yetirməlidirlər. Satıcıların daha bir çox yayılmış səhvi, potensial müştəri ilə heç bir əlaqəsi 

olmayan üstünlüklərdən danışdıqları zamandır. Bu cür yanaşma müştəriləri qətiyyən razı 

salmır. Ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi zamanı alınan məlumatlardan və cavablardan istifadə 

etmək çox vacibdir. Yalnız müştərinin sizə söylədiklərindən istifadə edirsinizsə, müştərinin 

arqumentinizlə razılaşmamasını demək olar ki, mümkünsüz edir. Bu ehtiyaclardan birinə razı 

sala bilirsinizsə, potensial müştərinin məhsulu istəməyə başladığı bir mərhələyə çatmısınız. 

Birinə məhsulunuzun həyatında vacib olduğunu hiss etdirə bilsəniz, məhsulunuza müraciət 

etmə ehtimalı daha yüksəkdir. 

 

 

Ehtiyacın təsdiqinə yönəlik nitq üslubu 

 Sübutu qəbul edin 

1
•Müştəriyə məhsulunuzun və ya xidmətinizin xüsusiyyətini, faydasını izah edin

2
•Potensial müştəriyə məhsulunuzun həll yolu olduğunu sübut edərkən bu sözlərə 
qayıdın: "Daha əvvəl qeyd etdiyiniz kimi ... bu məhsula həqiqətən ehtiyacınız var ..."

3
•Fayda" əvəzinə "ehtiyac" sözünü istifadə edin



Dəlillərin qəbulu zamanı bu satış üsulu, bir satış nümayəndəsinin müştərinin dəlilləri qəbul 

edib-etmədiyini soruşmasını təklif edir. Ehtiyac sübut edildikdən sonra sadəcə soruşula bilər: 

 Razısınız? 

 Düşünmürsünüz? 

 Bu mövzuda yəqin ki, eyni düşüncədəyik 

Danışma tərzinizə və ya vəziyyətinizə uyğun hansı ifadə olursa olsun, MQSQ texnikasının bu 

hissəsi qısa, lakin həqiqətən vacibdir. Müştəri deyilənləri qəbul etdiyini təsdiqlədikdə satıcı 

bunun üçün yaxşı bir vaxt olduğunu müəyyən etsə, problemsiz sövdələşməyə keçə bilər. 

Müştəri deyilənərlə razılaşmırsa, satış nümayəndəsi yenidən (ehtiyacı sübut etmək) 

mərhələsinə qayıtmalıdır. Beləliklə, yeni bir fayda düşünə və bununla da müştərini inandıra 

bilərsiniz. Satıcı lazım olduğunu düşündüyü müddətdə bu proses davam edə bilər. 

 Siqnalların alınması 

Siqnalların alınması, potensial müştərilərin satıcılara verdiyi şifahi və ya şifahi olmayan 

siqnallardır. Bunlardan bəzilərini tapmaq çətin ola bilər, bəziləri isə son dərəcə aydındır. 

Təcrübəli satıcı yeni birindən daha çox satın alma siqnalları görür. Bu, müxtəlif növ 

müştərilərlə işləmə təcrübəsindən irəli gəlir. Satınalma siqnalları üzərində hərəkət etmək və 

sövdələşməni bağlamaq çox vacibdir. Əks təqdirdə satışınızı itirmək riski var. Satıcı, satınalma 

siqnallarının satış prosesinin istənilən nöqtəsində yarana biləcəyini bilməlidir. Şifahi siqnallar 

bir məhsul və ya məhsulun satınalma prosesi haqqında daha çox məlumat axtaran fərqli 

suallardan ibarətdir. Satınalma siqnalları, satıcı üçün potensial müştərinin nəyisə satın almaq 

haqqında düşündüyünün açıq işarələridir. Ancaq bu, satın almağa hazır olduqları demək deyil. 

Satıcı siqnalların gücünü dərk etməlidir. Məsələn, bir müştəri çatdırılma vaxtı ilə maraqlansa, 

deməli, alışdan sonra tətbiqetmələri artıq nəzərdən keçirir. Bu güclü satınalma siqnalı hesab 

edilə bilər. Bu təlimatda dörd növ fərqli satınalma siqnalları kateqoriyası təqdim olunur. 

 Suallar 

Potensial müştəri məhsul və ya xidmət haqqında daha çox şey öyrənmək istəyir. Planlarına 

necə uyğun gəldiyini bilmək istəyir. Tipik alış siqnalının sualları: “Neçəyədir?” Satış 

prosesinin əvvəlində, bu suala daha sonra qayıdacağınızı söyləyərək cavab verməkdən 

çəkinmək çox vaxt ağıllıdır, xüsusən də məhsul qiymət şkalasının üstündədirsə. Əvvəlcə 

müştərinin məhsula meyil etmək daha yaxşıdır. Əks təqdirdə maraq səviyyəsində böyük bir 

enmə ola bilər. Deyilənə görə, müştərinin qiymətlə maraqlanması yaxşı bir əlamətdir və 

satıcının sualını dinləməsi üçün təşviq edilməlidir. Qəribədir ki, bir çox satıcı bu siqnalı etiraz 

kimi qəbul edir. 

 “Çatdırılma nə zamandır?” Potensial müştərinin beynində satın alındıqdan sonrakı proses 

keçir. Çox güman ki, əlverişli olmasını istəyəcək və bunu soruşaraq əmin olmaq istəyir. 



“Hansı növ zəmanəti var?” İnsanlar yeni məhsul alarkən təminat axtarır. Bu sual 

cavablandırılmaqla müştərinin etibarlı bir məhsul və şirkətlə əlaqəli olduğuna dair 

arxayınlaşdırılmağa ehtiyacı var. 

 “Bunu bir daha izah edə bilərsinizmi?” 

Məhsul haqqında nə isə bir şey müştərini narahat edir. Bu sual potensial müştərinin məhsul və 

ya xidmətin bəzi cəhətləri ilə həqiqətən maraqlandığını göstərir. Bunu güclü satınalma siqnalı 

kimi düşünmək olar. 

“Prosesə necə davam edəcəyik?” 

Satıcı bu sualı eşidərsə, razılıq əldə edəcəyinə gərək əmin olmalıdır. Çox güman ki, satıcı 

müqavilə bağlamağı təklif etsəydi, razılaşma daha əvvəl edilə bilərdi. Müştəri sövdələşməyə 

doğru yönəlməli və satıcı yalnız buna əməl etməlidir. 

Nəticə: Göründüyü kimi suallar müxtəlif mövzular haqqında ola bilər. Potensial müştəri bir 

məhsul və ya xidmət haqqında sual verəndə satış nümayəndəsi həmişə təşviq edilə bilər. Doğru 

şəkildə davranmaq satıcıdan asılıdır. 

 

 Müsbət ifadələr 

Əgər potensial müştəri məhsul nümayişi zamanı məhsul haqqında fikir bildirərsə, çox güman 

ki, məhsulu özü üçün əldə etmək istəyir. Yadda saxlamağınız lazım olan digər bir şey, bəzən 

müştərinin xasiyyətinə görə bunları söyləməsidir. 

Uyğun müsbət ifadələr: 

“Qiymət məqbuldur” / Satıcının aldığı ən çox etiraz məhsulun çox bahalı olmasıdır. Müştəri 

sizə məhsul üçün qiymətin uyğun olduğunu söyləyirsə, bu məhsulu almağa maraqlı olduğuna 

dair güclü bir siqnaldır. 

“Həqiqətən möhtəşəm görünür” / Bu cümlə müştərinin məhsula olan həvəsini göstərir. 

“Bu, ehtiyaclarımı mütləq təmin edər” / Bunu söyləyən müştəri məhsuldan necə faydalana 

biləcəyini düşünür. Satıcı belə bir halda razılıq əldə bilər. 

"Partnyorumun da bunu sevəcəyinə əminəm" / Potensial müştəri dəstəklənmək istəyir, satıcının 

vəzifəsi, fikir üzrə razılaşmaq və sövdələşməyə doğru irəliləməkdir. 

 Gizli satınalma siqnalları 



Satınalma istəklərini gizlətmək istədikləri üçün satıcının müştərinin fikrini oxuma ehtimalı 

çətinləşə bilər. Məhsulla maraqlana bilərlər, ancaq üstünlük qazanmaq üçün onu özlərində 

saxlamaq istəyirlər. Təcrübəli satıcı bu cür davranışları görə bilər. Təyin edilməsi ən çətin 

satınalma siqnallarından biri etirazdır. Yeni bir satıcı, etirazları maneələrin asanlıqla 

aşılmasının imkansız olması kimi şərh edir. Əslində, potensial bir müştəri etiraz edərək məhsul 

haqqında daha çox məlumat axtarır. 

 

Uyğun gizli satınalma siqnalları: 

“Bu, heç mənim evimə sığmaz” / Bu etiraz sizə müştərinin daha çox məlumat və problemləri 

üçün mümkün həll yolları axtardığını bildirir. Satın almaq istəmədiyi mənasını vermir, 

məhsulun evinə necə yerləşə biləcəyini həll etməsi üçün satıcıdan dəstək və cavab istəyir. Satıcı 

həll yolu tapdıqdan sonra bitmiş bir razılaşma olmalıdır. 

 “Bunun üçün hazırda yetərincə pulum yoxdur” / Hər hansı potensial müştərinin cari maliyyə 

vəziyyəti və məhsulun qiyməti ümumi etiraz səbəbi olduğu üçün bu ifadə müştərinin alış-veriş 

etmək istədiyini bildirir. Maddi vəziyyətini alış-veriş üçün maneə olaraq görür. Ola bilsin ki, 

nağd pulunun olmamasını düşünən müştəri üçün həll yolu kartla ödəmə etməkdir. Çox vaxt bu 

qədər sadə deyil. Faktiki olaraq müştəri, məhsulun məqbul bir müddətə hissə-hissə satınalınma 

mümkün olub-olmadığını soruşur. Müştərinin bəzi hərəkətləri şifahi olmayan satınalma 

siqnalları verə bilər və çoxları üçün onları anlamaq çətindir. Şifahi olmayan siqnallar bədən 

dili, səs tonu və səs tonunun dəyişməsi kimi formalarda olur. Təcrübəsiz satıcılar diqqəti yalnız 

şifahi işarələrə yönəldirlər. 

Satıcı olaraq, şifahi olmayan siqnallara diqqət yetirilməsi üçün satış müddətində gözlərinizi 

açmaq çox vacib ola bilər. Daha yaxşı görmək üçün eynəklərin çıxarılması kimi sadə bir jest 

məhsula olan marağın bir əlaməti olaraq qəbul edilə bilər. Bəzən potensial bir müştəri məhsul 

haqqında dinləyərkən rahat olmur və əllərini birləşdirir. Bu, qoruyucu və əlçatmaz olmaq üçün 

tipik bir şeydir. Sanki ətrafında bir divar düzəldir. Müştəri qollarını açdıqda satıcı özünü daha 



rahat hiss edə bilər. Bu potensial müştərinin satıcıya daha açıq olması deməkdir. Buna görə 

məhsula da maraq göstərmə ehtimalı daha yüksəkdir. 

 Etirazlar 

Etirazlar satış prosesinin təbii bir hissəsidir. Satıcının satış karyerasında uğurlu olması üçün 

rədd qorxusunun və etirazların öhdəsindən gəlməlidir. Etirazları olan bir namizəd özü üçün 

vacib olan şeylərə dair işarələri verir. Bəzi satış mütəxəssisləri satışın hətta müştərinin xeyr 

dediyi zaman başladığını təklif edirlər. 

Satıcı danışıqları necə aparacağını bilməlidir. Müzakirə bacarıqları bir “yox”u “bəli xahiş 

edirəm” şəklinə çevirməyə çalışarkən vacibdir. Bir çox etiraz potensial müştərilərin maraq 

ifadəsidir. Bu, potensial müştərilərin hələ inanmadıqları və daha çox məlumata ehtiyac 

duyduqları anlamına gələ bilər. 

Satış müddətində etirazları minimuma endirməyin və ya qarşısını almağın yolları var. Bir satıcı 

işini yaxşı görürsə, etirazlar heç vaxt gələ bilməz. Bu, satışın son nəticəyə çatdırılmasını daha 

problemsiz edir. 

MQSQ texnikasına qayıdaraq ehtiyac mükəmməl bir şəkildə müəyyən edildikdən sonra, 

potensial müştərinin etirazlar üçün seçənəkləri çox olmur. Satıcı həmişə daha əvvəl danışılan 

ehtimala istinad edə bilər və beləliklə etirazı aradan qaldırmış olur. Ehtiyacın təyin edilməsinin 

açıq suallarla mümkün olduğunu və satıcının ehtiyacları qəbul edərkən potensial müştərinin 

vəziyyəti haqqında doğru məlumat topladığından əmin olmalı olduğunu vurğulamaq vacibdir. 

Fərqli məqsədlərlə fərqli etirazlar ola bilər. Siqnalların alınması ilə bağlı fəsildə qeyd edildiyi 

kimi, satıcının tanıtdığı məhsul və ya xidmət haqqında daha çox məlumat tapmaq üçün 

etirazlardan istifadə edilə bilər. İnsanlar satış yanaşmalarının qarşısını almaq üçün daxili bir 

mexanizmə sahibdirlər, buna görə də etirazlar rahatlıq zonasında qalmaq üçün bir vasitədir. 

Satıcıya potensial müştəridən gələn etirazdan sonra tədbir görərkən diqqətli olması tövsiyə 

olunur. Satıcı müştərinin arqumentinə əks olaraq bir dəlil ilə etirazı həll edərsə, fəlakətə səbəb 

ola bilər. İnsanlar səhv olduqlarının sübut edilməsini sevmirlər, buna görə sadəcə bir 

mübahisəni qazanmaq, böyük ehtimalla narahat edici gərginliyə və uğursuz bir razılaşmaya 

səbəb olacaqdır. 

Başqa bir çətin vəziyyət, müştərinin etirazlarını gizlətdiyi zaman ortaya çıxır. Satış əlaqəsini 

uzatmaqdan çəkinmək üçün səssiz qala bilər. Bu cür davranışa sahib insanlar, satıcı ilə dost 

münasibətdə olmağın ən yaxşı yolunun bu taktikanın olduğunu düşünürlər. Bununla qarşılıqlı 

əlaqəni səmimi bir xeyr ilə başa vurmağa çalışırlar və təklif haqqında düşünəcəklərini 

bildirirlər. Satıcı bunu anladıqdan sonra, sual verərək reaksiya göstərməlidir ki, müştəri 

etirazları ortaya qoysun. Birinin nəyə inandırılmasına ehtiyacı olduğunu bilmirsinizsə, onu 

inandırmaq son dərəcə çətindir. Bir neçə yaxşı sualdan istifadə edilə bilər: “İndiyə qədər əmin 

olmadığınız bir şey varmı?” Və ya “ağlınızda bir şey varmı?”. 

Etirazların öhdəsindən gəlmək 



Satıcının anlamalı olduğu ilk şey etirazın həqiqi olub-olmamasıdır. Müştərinin müdafiə 

mexanizmi olaraq bildirdiyi etirazlarla məşğul olmaq heç bir qazanc gətirmir. 

Bir satıcı etirazı müştərinin həqiqətən satınalma üçün bir maneə olduğunu düşündüyü bir şey 

olaraq təyin etdikdən sonra bunu nəzərə almalıdır. 

Doğru olmayan etirazı tanımağın sadə bir yolu var: Potensial müştəri birdən çox etirazdan 

istifadə edirsə, çox vaxt məhsula ehtiyac duyduğuna inandırılmır. 

Bununla birlikdə, bu iddia çətin həll edilə bilən deyil, satıcı hər zaman müşahidə etməlidir. Bir 

satıcı olaraq sakit qalmalı və müştərini başa düşməli, daha sonra məhsul tanıtımına davam 

etməlidir. MQSQ texnikası bu cür vəziyyətlərdə çox faydalıdır. 

Müştəri üçün məhsulun yeni faydalarını tapmağa davam edin. Müştəri eyni etirazları birdən 

neçə dəfə qeyd etdikdən və həqiqi bir etiraz kimi göründükdən sonra satıcı bunu həll etməyə 

davam edə bilər. 

 

Müştəri cavablar axtarır və ya alış-veriş edə bilməyəcəyini düşünür. Bu, razılaşmanın 

mümkünsüz olduğu demək deyil. Satıcı bunu həll edib irəliləməlidir. 

Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, potensial müştəri ilə mübahisəyə başlamağın mənası yoxdur. 

Bunun əvəzinə satıcının etməli olduğu şey, daha çox müştərinin narahatlığını anlamaq və qəbul 

etməkdir. Razılaşdıqdan sonra alternativ bir fikir təklif etməlidir. 

Müştərinin narahatlıqlarına qarşı empati göstərildikdə, o zaman o həll yollarını eşitməyə daha 

açıqdır. Bəzən müştəri nəyisə satın alarkən tək olur, bu səbəbdən tək dəstək satıcıdır, satıcı 

bunu qəbul etməlidir. 

 

Etirazların öhdəsindən gəlməklə bağlı bir nümunə 



      

   Müştəri: Bu smartfonu ala biləcəyimi düşünmürəm. 

Satıcı: Mən sizin narahatlığınızı başa düşürəm. Qiymət problemini bir anlıq kənara 

qoysaq, smartfonda qiymətləndirdiyiniz şeyin, batareyasının uzun müddət işləməsi və 

yüksək keyfiyyətli kameraya sahib olmasının lazım olduğunu, sosial media hesablarınızda 

daha yaxşı şəkillər çəkə biləcəyinizi qeyd etdiniz. Bu telefonu sizə göstərdikdən sonra bu 

məhsulun tam olaraq ehtiyacınız olduğuna razı olarsınız?  

Müştəri: Olaram. 

Satıcı: Telefon ödənişini sizin üçün hissə-hissə təqdim edə bildiyimiz üçün qiymətdən 

narahat olmağınıza ehtiyac yoxdur. Müqavilənin müddətini təyin edə bilərsiniz.  

 

Yuxarıdakı nümunə kitabçaya uyğun gedir: 

 Müştərilərin narahatlığını anlayın 

 Dinlədiyinizi göstərin və müştəriyə axtardığı şeyi xatırladın (Razılaşın və Qarşı fikirlə 

gəlin) 

 Ehtiyacı qəbul edib-etmədiyini soruşun 

 Bir həll yolu təklif edin. Bu satış prosesi zamanı dəfələrlə təkrarlana bilən sadə bir 

nümunədir. 

 Sonluq 

Satıcı satış prosesində hər şeyi doğru bir şəkildə edə bilər və razılaşma əldə edəcəyinə dair 

cəsarəti və ya bir bacarığı yoxdursa, yenə də uğursuz ola bilər. Prosesi sonlandırma, yeni satıcı 

üçün müştəri ilə qarşılaşarkən ən çox qorxulan hərəkətlərdən biridir. Bunun səbəblərindən biri 

də insanların rədd qorxusunun olmasıdır. Anlamaq lazımdır ki, “xeyr” sözünü eşitmək satışın 

bir hissəsidir. 

Bununla birlikdə, anlaşılması lazım olan, müştərilərin satıcıların məhsulu satmağa 

çalışdıqlarını və sövdələşmənin prosesin bir hissəsi olduğunu bilmək kimi kifayət qədər ağıllı 

olmasıdır. Satıcının sövdələşmə texnikası ilə müqaviləni bağlamağa çalışmaması hətta qəribə 

sayılır. Satıcı, müştəri almaq istədiyi zaman satış təklifi etmədiyi üçün satış da uğursuz ola 

bilər. Müştərinin sövdələşmə təklifi verməsi nadir bir haldır. Satıcının sövdələşmə üçün bir 

dəfədən çox, ən yaxşısı bir neçə dəfə sınamalı və razılıq əldə etməli olduğunu qeyd etmək 

lazımdır. 

İlk razılıq təşəbbüsü həm satıcının, həm də müştərinin danışıqlar rejiminə keçməsi ehtimalını 

aktivləşdirir. Müştəri satıcı tərəfindən təklif olunan bir ehtiyacla razılaşmışsa, onun 

müqaviməti ən aşağı səviyyədədirsə, bu sövdələşməyə cəhd etmək və əldə etmək üçün 



mükəmməl bir zamandır. Təbii ki, müştərilər başlanğıcda yüksək satış müqavimətinə malikdir, 

lakin siz işinizi yaxşı yerinə yetirəndə sövdələşmə mərhələsində müqavimət daha az olur. 

Deyilənə görə, satış prosesi zamanı istənilən anda razılaşma əldə edilə bilər. Bununla yanaşı, 

satıcı müştərinin marağının yüksək olduğu anı müşahidə etməlidir. Satış prosesi zamanı bu 

dəyişir. Müştəri onun üçün əsas bir fayda haqqında eşitsə, satın almaq niyyəti artacaq. Bu 

anlarda satıcının satınalma siqnallarını görmə ehtimalı yüksəkdir. Prosesin əvvəlində həssas 

razılıq əldə etmək səyləri ilə müştərinin satınalma düşüncələrini aktivləşdirmək də yaxşıdır. 

Satıcı diqqətini qiymətə yönəldə bilər və müştəri üçün yaxşı bir qiymət danışaraq razılaşma 

əldə etməyə çalışa bilər. Buna gəldikdə, satıcı adətən prosesdə səhv bir şey əldə etmiş olur. Bu 

etibarın qurulmaması və ya MQSQ-nin lazım olduğu kimi istifadə edilməməsi ola bilər. 

Müştəri bir məhsula ehtiyac duyduqdan sonra qiymət getdikcə daha çox əhəmiyyətsiz olur. 

Buna görə də müəyyən bir vəziyyətdə qiymətlə razılaşmadan sövdələşmə əldə etmək 

mümkündür.  

Ehtiyacı sübut etdikdən sonra sövdələşməyə keçmək üçün bir nümunə 

Satıcı: Daha əvvəl də qeyd etdiyiniz kimi çirkli bir evdə olmağı sevmədiyiniz və ailənizdə 

allergiya olduğu üçün həftədə iki dəfə evinizi təmizləyirsiniz. İndi bu təmizləyici cihazın 

sizin üçün nə edə biləcəyini gördükdən sonra bu məhsula həqiqətən ehtiyacınız var, 

razısınızmı? 

Müştəri: Razıyam.  

Satıcı: Tamam, indi isə keçirik ... (aşağıdakı sövdələşmə texnikalarından birinə keçirik) 

Bunların ən səmərəli işləməsi üçün satış mütəxəssisi yuxarıda nümunədə göstərildiyi kimi 

MQSQ-nin ikinci hissəsini istifadə etməlidir. İstehsalın məhsula ehtiyacı olduğuna inandığı 

təqdirdə razılaşma təbiidir. Satıcı bütün boşluqları bağladı ki, müştərinin ehtiyacla 

razılaşmaqdan başqa bir yolu qalmasın. Bir etirazı varsa, müqaviləni bağlamağa çalışdıqdan 

sonra müştəri sizə söyləyəcəkdir. 

 

 

 

 

 

Effektliliyi sübut edilmiş altı sövdələşmə texnikası 



1. Müştəriyə hər biri razılığa doğru yönəldilmiş iki seçim verin - Bu texnika razılaşmağa 

doğru məntiqli bir yol təqdim edir. Satıcı davam etmək üçün müştəriyə iki seçim verir. 

Məsələn, satıcı müştərinin hissə-hissə və ya hamısını birdəfəlik ödəmək istədiyini soruşa bilər. 

Müştəri hansı variantı seçirsə seçsin, satışa gətirib çıxaracaq. Bu texnika istifadə olunarsa, 

müştəri prosesin ən yaxşı şəkildə işləməsi üçün satınalma ilə həqiqətən maraqlanmalıdır. 

2. Əl sıxmağı təklif edin - Bu günə qədər əl sıxmaq geriyə dönməyin olmadığı bir razılaşmanın 

əlaməti olaraq qalır. Əl sıxışmaq, həm də rəsmi imza olmadan sövdələşmə kimi qəbul edilən 

bir razılaşma formasıdır. Bu bütün tərəflər arasındakı inama əsaslanır. Bununla birlikdə, bu 

təlim kağız üzərində bir anlaşma imzalamağa yönəlmiş həssas bir üsul olaraq əl sıxmanı təklif 

edir. Əlinizi inamla uzatmalı, ən yaxşısı bir təbəssüm və başını sallamaqla təklif etməli, daha 

sonra müştərinin cavabını gözləməlisiniz. 

3. Hərəkətlə prosesi sonlandırmaq - Satıcı prosesi hərəkət bildirən bir cümlə ilə 

sonlandırmağa çalışarsa, ona görə hərəkət etməlidir. Məsələn, bir müştəri ehtiyacla razılaşarsa, 

“Tamam, o zaman müqaviləni yazacağacam” ilə irəliləyə bilər və kağızı götürə və ya masaya 

doğru irəliləyə bilərsiniz. Bu şəkildə nə demək istədiyinizi göstərəcəksiniz. Müştəri bundan 

sonra geri dönməkdə çətinlik çəkəcək. Başqa bir vəziyyət, satıcının məhsulun qablaşdırılmasını 

təklif etməsi və buna başlaması ola bilər. Satarkən daşıya biləcəyiniz məhsullar üçün 

mağazanın içərisində bu çox əlverişlidir. Hər dəfə sözlərə ehtiyac yoxdur. Potensial müştəri 

ehtiyacla razılaşdıqdan sonra satıcı irəliləyib müqaviləni hazıralaya bilər və ya məhsulu 

qablaşdıra bilər. 

4. Tələskənlik hissi yaradın - Satıcı üçün müştərinin satışın indi və ya heç vaxt olmayacağını 

düşündüyü bir vəziyyət yaratmaq yaxşıdır. Vəziyyətin belə olduğunu təklif etmək üçün 

müxtəlif yollar var. MQSQ texnikasını istifadə edərək müştərinin tərəddüd edəcəyi təqdirdə 

ehtiyacı sübut etmək üçün geri qayıda bilərsiniz. Ona deyə bilərsiniz ki, hamının görəcəyi bir 

ehtiyac var və satın alındıqdan sonra bu olmaya bilər və  tərəddüd etmək üçün heç bir səbəb 

yoxdur. Çox tövsiyə olunmayan bir başqa üsul məhsulun üzərində əlavə bir məhsul vermək və 

ya endirim etməkdir. Bu cür vərdiş son gəliri və mənfəəti azaldır, amma digər tərəfdən 

potensial müştərini inandıracaq başqa bir şey yoxdursa, effektli ola bilər. Əgər heç bir nəticə 

vermirsə, sonda satış mütəxəssisi müqaviləni həyata keçirmək üçün əlavə bir şey təklif edə 

bilər. Bu sövdələşməyə yaxınlaşmağın daha asan yolu, paketə daxil olan bəzi əlavə məhsullar 

və ya endirimlər haqqında danışmaq deyil. 

Məsələn, qulaqlığı olan bir smartfon satırsınızsa, məhsulu nümayiş etdirərkən bunu deməyin. 

Müştəri almaq istəyir, amma hələ qəti fikri yoxdursa, bir az endirim və ya bir hədiyyə aldığını 

düşünməsi üçün müştəriyə əlavə olaraq qulaqcıq verə bilərsiniz. Müştəri avtomatik olaraq 

satıcının əlindəki puldan danışdığını düşünür. Satıcı müştərinin məhsulu hissə-hissə almadan 

almaq istədiyini bildikdən sonra real qiyməti göstərə bilər və müştəri ona endirim edildiyini 

hiss edər. 

5. Yüngül razılaşma / təklif - Satıcı, müştərinin satın almaqda maraqlı olduğundan əmin 

deyilsə, yüngül razılaşmanı sınamağa dəyər. Elə vaxtlar olur ki, müştəri çox danışmır və ya 



satıcıya düşüncələri haqqında çox məlumat vermir. Bu vəziyyətdə razılaşma təklif edirsinizsə, 

istər etiraz, istər təklif etdiyiniz məhsulla əlaqəli bir sual olsun, daha çox məlumat alacaqsınız. 

Müştərinin inadkar satışdan narahat olmağının qarşısını almaq üçün “olardı” kimi sözlərdən 

istifadə etmək faydalı ola bilər. Müştəri satın almaq istəyəndə bu texnika istifadə 

edilməməlidir, çünki bu daha çox tərəddüdlü bir sövdələşmə növüdür. Satıcının tərəddüdü 

potensial müştəriyə keçə bilər və anlaşmanı bitirə bilər. 

6. “Qapı dəstəyi” (Doorknob) texnikası - Bu sövdələşmə üsulu, satıcı etməyə başqa bir şey 

qalmadığını hiss etdikdə və anlaşmanın bitdiyini hiss etdikdə istifadə edilə bilər. Bəzən 

potensial müştərinin alış-veriş etməməyinin əsl səbəbinin nə olduğu aydın olmur. Ya müştəri 

onu özündə saxlayır, ya da yalan danışır. Satıcı ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi və etibar 

qurmaq üçün ən yaxşı səyləri göstərsə də, təkcə real etirazı tapa bilmir. Bənzər bir vəziyyət 

ortaya çıxdıqda və satış mütəxəssisi imtina etməyə hazır olduqda, indi ayrılacağını müştəriyə 

bildirmək məqsədilə əşyalarını yığmağa başlamalıdır. Bu anda müştəri mühafizəsini və satış 

əleyhinə olan müqavimətini itirir, çünki satın almağı üçün inandırılmır deyə düşünür. Beləliklə, 

müştəri özünü daha rahat hiss edəcəkdir. Bir qapı dəstəyinə tərəf çatdığınız an; satıcı kimi 

bacarıqlarınızı artırmaq üçün müştəridən soruşursunuz ki, onu almaq istəməməsinin əsl səbəbi 

nədir? Müştəri bu məqamda sizə həqiqəti və gerçək etirazı söyləyə bilər. 

Satıcının işi bunu anlamaq və əvvəllər fərq etmədiyi üçün üzr istəmək və sonra bir həll təklif 

etməkdir. Məsələn, potensial bir müştəri “Mənim indi bu qədər pulum yoxdur” deyə bilər. 

Satıcının cavabı belə ola bilər: “Artıq bunu əvvəllər görmədiyimi başa düşürəm və təəssüf 

edirəm. Əslində bu problem deyil, çünki məhsul üçün dərhal pul ödəməyiniz lazım deyil.” Əgər 

müştəri həyəcanlanarsa, satıcı sövdələşməyə yaxınlaşmalıdır. 

Şəbəkələşmə və potensial müştərilər 

Xüsusilə biznesdə, biznes satışlarında müvəffəqiyyətli bir satıcı olmaq üçün effektli bir şəkildə 

şəbəkə qurmaq çox vacibdir. Müştərini bir az tanıyırsınızsa və ya müştəri sizin haqqınızda 

bilirsə, əlaqə qurmaq və xoş təəssürat yaratmaq daha asandır. Biznesdə bir neçə ay keçdikdən 

sonra artıq böyüyən şəbəkənin üstünlüklərini tapa bilərsiniz. Hər şey ilk növbədə satıcının işini 

yaxşı etməsindən irəli gəlir. Potensial müştərilər şəbəkənizi inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. 

Hər uğurlu satışdan sonra müştərilərə məhsuldan faydalana biləcək birini tanıyıb-

tanımadıqlarını soruşun. Adətən bir neçə ad tapacaqlar. Onlarla əlaqə saxlaya biləcəyinizi və 

ya müştərinin əvvəlcədən onlarla əlaqə yarada bilib-bilməcəyini soruşun.  

 

 

Praktik təlim 

Satış bacarıqlarını işçilərə öyrətmək, onları öyrətmək üçün kifayət deyil. Həyatın hər tərəfində 

olduğu kimi praktikada da öyrənmək insanın özündə olan bacarıqları tələb edir. Satış adamı 

tətbiqlərini nə qədər çox təkrarlayırsa, bir o qədər anlayış və güvən qazanır. Sizi ən yaxşı 



öyrədən şey, həqiqi potensial müştərilərlə meydanda işləməyinizdir. Ancaq ilk növbədə prosesi 

şirkətinizdəkı təlimçi ilə birlikdə keçmək yaxşıdır. Orada satış prosesinin əsas strukturunun 

sahəyə doğru irəliləməsi üçün doğru vəziyyətdə olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. Təlimçi 

satıcıların karyeralarının ilk mərhələlərində real satış vəziyyətində necə davrandığını 

görməlidir. Qüsurları görən kimi düzəltmək daha yaxşıdır. Tədris olunan satış prosesinin özəyi 

satış üzrə mütəxəssis üçün təbii gəldikdə, onun hərəkətlərinə nəzarət azalmalıdır. Satıcılar işi 

təkbaşına edə biləcəklərinə inandıqlarını hiss etməlidirlər. Daha sonra menecer nəticələrdən 

hansı bir təlimin və nə qədər vaxt tələb olunduğunu deyə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, hətta 

təcrübəli satıcılar, nəticələrdə bir azalma yaşadıqları təqdirdə əsaslara qayıtmalıdırlar. 

 

Örnək çalışma NLP: NLP bizi necə daha uğurlu edə bilər 

 

Neyro Linqvistik Proqramlaşdırma 

NLP, insanların düşüncə, duyğu, dil və davranışlarını nəticələr əldə etmək üçün necə təşkil 

etdiklərini anlamaq praktikasıdır.  

Necə başladı: Yetmişinci illərin ortalarında John Grinder və Richard Bandler bəzi aparıcı 

ünsiyyət və şəxsi dəyişkənlik ustalarının bacarıqlarının modelləşdirilməsinə dair araşdırmalar 

apardılar. Etdiklərini Neyro-Linqvistik Proqramlaşdırma adlandırdılar. 

Neyro, təcrübəmizin əsas özəyini təşkil edən görmə, eşitmə, hissetmə, qoxulama və dadma 

sinir proseslərinə aiddir. 

Linqvistik, təcrübəmizi təqdim etmək və başqaları ilə ünsiyyət qurmaq üçün dildən istifadə 

etdiyimiz yolları ifadə edir. 

Proqramlaşdırma, kompüterlərdə olduğu kimi proqramlaşdırmaya deyil, əksinə bu daxili 

prosesləri nəticə əldə etmək üçün istifadə etdiyimiz strategiyalara aiddir. 

O necə işləyir? - NLP şüurumuzun necə işlədiyini təyin edir və müəyyənləşdirir. Bu 

proseslərin praktiki bir anlayışını inkişaf etdirərək çox vaxt sehrli görünən nəticələrin necə əldə 

ediləcəyini öyrənə bilərik. Nəzəriyyə hamımızın dünyanı fərqli şəkildə gördüyümüzü və ya 

qavradığımızı söyləyir. Hər birimiz beynimizdə bir dünya modeli qururuq və bu davranış 

tərzimizə təsir göstərir. İnsan kimi problemlərimizin əksəriyyəti reallıqdan çox qavrayışdan 

qaynaqlanır. Satış kontekstində məhsul və xidmətlərimizin qiyməti ilə bağlı problemimiz ola 

bilər. Bu, bəzi müştərilərimizlə olan mənfi təcrübələrin nəticəsi ola bilər. Problem ondadır ki, 

əgər qavrayışın real olduğuna əmin olsaq, yəni çox bahalıyıqsa, bu dediklərimizə, səs tonumuza 

və bədən dilimizə təsir etməyə başlayır. İdrak reallığa çevrilir, baxışımız güclənir və problem 

daha da pisləşir. Yaxşı xəbər budur ki, bu mənfi vərdişlərin və hisslərin bəzilərini dəyişdirə 

bilərik. NLP, insanların yaxşı etdikləri şeyləri necə etdiklərini anlamağımıza kömək edir. 

Proses belə adlandırılır. 

Məsələn, başqalarına təsir göstərməyi bacaran biri, ümumiyyətlə, aşağıdakıların bəzilərini və 

ya hamısını edir: 

 Müsbət zehni münasibət inkişaf etdirir. Yaxşı işlər görəcəklərini və özlərinə inam 

səviyyələrinin yüksək olmasını gözləyirlər. 



 Ünsiyyət qurduqları insanın bədən dilini şərh edir və ya oxuyur. 

 Effektiv şəkildə dinləyir və müvafiq suallar verir. 

 Digər şəxsin bədən dilinə uyğunlaşır və ya əks etdirir. 

 Qarşı tərəfin istifadə etdiyi səs tonuna uyğunlaşır. 

 Pozitiv göz təması qurur. 

 Söhbətdə digər şəxsin istifadə etdiyi sözləri qavrayır və kopyalayır. 

 Qarşılıqlı qərar verərkən digər şəxs üçün nəyin vacib olduğunu müəyyənləşdirir. 

 Söhbəti başqasının məqbul hesab etdiyi şəkildə aparmaq üçün uyğun mərhələdən 

başlayır. 

 

Təbii istedada sahib olan uğurlu insanlar bu işləri tez-tez şüuraltı olaraq edirlər. Yaxşı xəbər 

budur ki, bu uğurlu davranışı çoxaltmağı öyrənə bilərik. Satıcılar və satış menecerləri NLP-

dən necə istifadə edə bilər? Satış və idarəetmədə NLP-nin ən populyar tətbiqlərindən bəziləri 

bunlardır:  

 Yeni və mövcud insanlarla münasibətləri hər bir insanın perspektivini başa düşdüyünüz 

və qiymətləndirdiyiniz şəkildə qurmağı və inkişaf etdirməyi öyrənin ki, işinizi səmərəli 

aparmaq üçün uyğun bir əlaqə qurasınız. 

 Görünüşünüzü və özünüzü əmin hiss etməyinizi təmin edən özünüidarəetmə 

bacarıqlarını inkişaf etdirin. 

 Təbii üstünlüklərinizi necə tanıyacağınızı və istədiyiniz nəticələrə nail olmaq üçün 

lazım olan bacarıqları seçib onlardan istifadə etməyi öyrənin. 

 Əsas satış bacarıqlarında daha çox uğur qazan; axtarış, görüş təyinatı, əlaqə qurmaq, 

iclaslara nəzarət etmək, daha təsirli suallar vermək, fəal şəkildə dinləmək, həll yolları 

təqdim etmək, etirazlarla məşğul olmaq, danışıq və satışa razılaşmaq. 

 İşinizdə və sosial həyatınızda həqiqətən nəyə nail olmaq istədiyinizi öyrənin və 

hədəflərinizə çatmaq üçün strategiyalar hazırlayın. 

 Mentorluq bacarıqlarını inkişaf etdirin ki, nəsihət olunanların bir mentor kimi ən 

yaxşısını edə biləcək modelləşdirmə bacarıqları olsun. 

 Satıcılarınızın fəaliyyətini sizin, satıcınız və şirkətiniz üçün öyrənməyə gətirib 

çıxaracaq şəkildə qiymətləndirmək üçün lazım olan məşq bacarıqlarını inkişaf etdirin. 

 Yönləndirmə hissiniz və təsiredici şəkildə ünsiyyət qurma qabiliyyətinizlə 

ətrafınızdakılara ilham vermək və motivasiya etmək qabiliyyətinizi artırın. 

 Dəyişkənliyi asanlaşdırmaq üçün lazım olan məsləhətçilik bacarıqlarını inkişaf etdirin 

 

 

Alıcı davranışını anlamaq  

 

İnsanlara satıcılar haqqında nələri sevmədikləri soruşulduqda bu kimi şeyləri söyləyirlər: 

 

  Onlar çox məcbur edirlər 

  Dinləmirlər 

  Onlar həqiqətən mənimlə maraqlanmırlar 



  Yalnız mənə bir şey satmaqla maraqlanırlar 

  Maraqlı deyiləm desəm, aqressiv olurlar 

 

Qəribə olan budur ki, insanların çoxu onlara nəyisə satılmağından xoşu gəlmir, lakin bir şeyləri 

satın almağı sevirlər. Bəs problem nədir? Məsələ burasındadır ki, bir çox satıcıların tək, 

üstünlük verilən bir satış üslubuna sahib olmaları və fərqli alıcılara satmaqda çətinlik 

çəkmələridir. Müştərilərlə dostluq qurmaq üçün bir strategiyadan istifadə edirlər və bəzən 

işlərinə yarasa da, bu yanaşmanı heç sevməyən bəzi alıcılar var. 

İnsanlardan üstünlük verdikləri alış üsulunu təsvir etmələrini xahiş edin. Fərqli cavablar 

alacaqsınız: “Tələsməməyi sevirəm; Mən sürətli alıcıyam; Yoldaşımın yanımda olmasını 

sevirəm; Fərqli məhsulları müqayisə etməyi sevirəm; Mənə nəyisə satılmasını sevmirəm; Öz 

qərarımı verməyi sevirəm.” 

Müasir, əlaqəli satışın bir tərəfi budur ki, daha çox insana satacağımız təqdirdə, insanların 

üstünlük verdiyi alış davranışını anlamalıyıq. İnsanların fərqli şəkildə satın aldığı bir 

həqiqətdir. Bəzi insanlar sürətli, bəziləri isə yavaş almağa üstünlük verirlər. Bəzi insanlar çox 

məlumat və təfərrüata ehtiyac duyur, digərləri üçün isə bu keçərli olmaya bilər. Bəzi alıcılar 

cəld alış-veriş edirlər, digərləri vaxtlarını alır və riskdən çəkinməyə çalışırlar. Bəzi alıcılar çox 

sadiqdirlər, digərləri avtomatik olaraq ən ucuz variantı seçir. Bəzi alıcılar kobud olmaq 

nöqtəsinə qədər olduqca qorxuducu ola bilər, digərləri olduqca passivdir və asanlıqla idarə 

oluna bilər. Bu,  satmağı real bir problemə çevirir. 

 

 
 

Bütün bu fərqli alıcılara satmaq üçün satış davranışımızı uyğunlaşdırmağı və qarşılaşdığımız 

hər bir alıcı üçün alış prosesini asanlaşdırmağı bacarmalıyıq. Bu prosesə başlamaq üçün alıcı 

davranışının 2 aspektinə baxmalıyıq: (1) iddialılıq və (2) cavabdehlik. 

İddialı insanlar özlərinə güvənirlər və nə istədiklərini bilirlər. Fikirlər söyləməkdən çəkinmirlər 

və başqalarının fikirlərini dinləməyə hazırdırlar. Münaqişədən qorxmurlar və iddialarını 

mübahisə etməklə daha çox məmnun olacaqlar. Yüksək iddialı insanlar aqressiv kimi görünə 

bilər, iddialı olmayan insanlar çox vaxt passiv olur və onlardan faydalanırlar. Az-çox iddialı 

olmağın məqsədəuyğun olduğu vaxtlar olur və bu zamanların nə vaxt olduğunu anlamalıyıq. 



Cavabdehlik, insanların bizə və suallarımıza nə dərəcədə cavab verməyə hazır olduqlarını 

bildirir. Bəzi insanlar olduqca həssasdırlar və özləri problemləri və ehtiyacları haqqında çox 

məlumat verməyə hazırdırlar. Digərləri bu şəkildə cavab vermək istəmirlər və ya verə bilmirlər 

və bu zaman insanları tez-tez mənfi və ya çətin kimi görürük. 

 

Dörd əsas davranış tərzi var və bunlar insanların bir-biri ilə əlaqəli olduğu şəkildə 

müəyyən edilir. 

 

Analitik alıcı 

İddialılıq və cavabdehliyi olmayan 

insanlara Analitik deyilir. Analitik alıcı 

dəqiqliyi olmadığı üçün satıcılara 

inamsızlıq göstərir. Analitiklər hər şeyi 

analiz edib müqayisə etməyi sevir. 

Tələsmədən vaxt ayırırlar və sürətli qərar 

verməkdən çəkinirlər. Faktlarla məşğul 

olurlar və olanların subyektiv deyil, 

obyektiv olmasını sevirlər. Sosial 

vəziyyətlərdə özlərinə güvənməməyə 

meyillidirlər və kiçik danışıqlara nifrət 

edirlər. Risk almaqdan çəkinirlər və yazılı 

və təfərrüatlı şəkildə olan şeyləri bəyənirlər. 

Satıcıların, xüsusən də təzyiq altında olanda 

qorxuducu olduqlarını düşünürlər. 

Satıcılardan xilas olmaq üçün əsas 

taktikaları səsli mesajlarına cavab verməyi 

dayandırmaqdır. 

Səmimi alıcı 

Səmimi alıcı olduqca danışmağa meyillidir, 

lakin çox iddialı deyil. Çox mehribandırlar, 

sosial vəziyyətlərdə yaxşıdırlar və 

münaqişə deyil, dostluq münasibətlərini 

üstün tuturlar. Satıcıların çoxu təbiətcə 

mehribandır. Səmimi alıcılar iddialı 

deyillər, çünki vədlər və görüşləri qəbul 

edəcəklər, bəlkə vaxtınızı boşa keçirirlər? 

Səmimi müştərilərinizə qayğı göstərin. 

Sadiqdirlər və rəqibinizə keçmək ehtimalı 

yoxdur. Eyni zamanda ətrafınızda olmaq 

üçün yaxşı insanlardır, amma xeyr deməkdə 

çətinlik çəkirlər və danışıqlarda hər şeyi 

verməyə meyillidirlər. 

Ekspressiv alıcı 

Ekspressiv alıcı yüksək dərəcədə iddialı və 

cavabdehdir. Onlar aşağı dərəcəli 

cansıxıcılıq həddinə çatan və qısa bir diqqət 

müddəti olan cəld alıcılarıdır. Konsepsiya 

almağı sevirlər və hər zaman yaxşı olmasa 

da sürətli qərarlar verəcəklər. Çox detal 

istəmirlər və ətraflı təklifləri 

oxumayacaqlar. Yaxşı dinləyicilər deyillər 

və müzakirə seanslarını xoşlamırlar. 

Özlərinə güvənən və dəbdəbəlidirlər, amma 

ətraflı düşünmək və təhlil etməkdə əla 

deyillər. Müzakirələrə güclü şəkildə 

başlayırlar və çox vaxt yalnız işlərini başa 

çatdırmaq üçün güzəştə gedirlər.  

Aparıcı 

Aparıcı yüksək dərəcədə iddialı, lakin çox 

cavabdeh deyil. O, tipik müzakirəçidir. 

Sərt, güzəştsiz, və məsuliyyət daşıyandır. 

Aparıcılar nəzarətdə olmaq istəyir və 

istədiklərini vermədiyiniz təqdirdə aqressiv 

görünə bilərlər. Əvvəlcə soyuq görünürlər 

və iclaslara vaxt limitləri tətbiq edəcəklər. 

Aparıcı sizin dostunuz olmaq istəmir, buna 

görə də adi satıcı aparıcı alıcını narahat edir 

və ümumiyyətlə, o satıcıya sonda tabe 

olacaqdır.  



 

Bəs onlarla necə davranacağıq? Cavab budur ki, onlar fərqli şəkildə idarə olunmalıdır. Az 

və ya çox iddialı, cavabdeh olmalı və üstünlük verdikləri stilə uyğunlaşmalıyıq. Xülasə, 

aparıcılar aparıcılardan, səmimi alıcılar səmimi alıcılardan, ekspressivlər ekspressivlərdən və 

analitiklər analitiklərdən satın almağı sevirlər. Hansı tərzi seçsək də məhsul satdığımız insanın 

davranışına uyğun davranmalıyıq.  

 

Analitiklər: 

 Onları sürətli qərarlar verməyə məcbur etməyin 

 Vaxt ayırın, tələsməyin, yavaşlayın  

 Kömək və istək nümayiş etdirmək üçün sözlərdənsə hərəkətə keçin 

 Xüsusiyyətlərə bağlı qalın - analitiklər satıcıların şişirtməsini gözləyir 

 Qərarları həqiqətə və məntiqə əsaslanır, riskdən çəkinirlər 

 Ümumiyyətlə, çox kooperativ ola bilərlər, lakin qurulmuş münasibətlər vaxt tələb edir 

 Səbəbləri müzakirə edin və "niyə?" suallarını soruşun 

 

Səmimi alıcılar: 

 Onların dostu olun 

 Birlikdə çalışın, ümumi dil axtarın 

 Şəxsi maraqlar və ailə haqqında məlumat əldə edin 

 Şəxsi və xüsusi zəmanətlərdən istifadə edin, seçim və ehtimallardan çəkinin 

 Razı etmək üçün vaxt ayırın 

 Müzakirələri “necə” mövzusuna yönəldin 

 Aşağı riskli həllər nümayiş etdirin. 

 

Ekspressivlər: 

  Müzakirə həm insan, həm də fakt yönümlü olmalıdır 

  Xülasə etməyə davam edin - razılaşma nöqtələri ilə bağlı ayrıntıları hazırlayın 

  Qısa, sürətli hərəkət edən təcrübə hekayələrini sınayın 

  Onları razı salın. Bir az öhdəlik götürün 

 

Aparıcılar: 

 İddialı olun. Göz kontaktı saxlayın 

 Xüsusiyyətlər, tədbirlər və nəticələr barədə suallar verməyi və müzakirə etməyi 

planlaşdırın 

 Faktlardan və məntiqdən istifadə edin 

 Lazım olduqda fikirlərlə deyil, faktlarla razılaşmayın 

 İşgüzar, səmərəli olun 

 Şəxsi zəmanətlər və ifadələr variantları, faktları təqdim etmək üçün ən az təsirli olur 

 Xeyr deməyin qaydalarını öyrənin 

 

Nəticə: İnsanlar fərqli şəkildə satın alır, buna görə də onlara fərqli şəkildə satmalıyıq. 

Seçdiyiniz üslubun və satış üsulunuzun güclü və zəif tərəflərini anlayın. Daha geniş bir insan 



topluluğuna satacaqsınızsa, çevik olmağı öyrənməlisiniz. Az və ya çox iddialı və ya cavabdeh 

olmağa çalışın, daha çox insana satacaqsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul / Xidmət Təlimi 

 
 

Şirkətinizə və məhsullarına qarşı duyulan qürur, motivasiyalı bir işçi olmağın əsas faktorudur. 

Satıcılara gəldikdə, yaxşı motivasiya yalnız işçiləri şirkətdə saxlamır, satışları da artırır, buna 

görə daha çox gəlir gətirir. Satıcılara məhsullarını sevdirmək şirkətin işidir və satış təlimi 

planlaşdırarkən onun vacibliyini qəbul etmək yaxşıdır. 

 

Əsas xüsusiyyətləri və faydalarını öyrənmək / bilməkdən başa düşməyə keçmək 

 

Satış mütəxəssislərinin böyük əksəriyyəti məhsulunuzun əsaslarını bilməyin uğurlu satışlar 

üçün son dərəcə vacib olduğunu və məhsulu başa düşməyin daha yaxşı və daha faydalı 

olduğunu qəbul edirlər. Bilməklə başa düşmək arasındakı fərq nədir öyrənilməlidir. “Bilik”, 

həqiqətlər, rəqəmlər və xüsusiyyətlərdir, “anlayış”, məhsul sahibinin onlardan necə faydalana 

biləcəyini söyləməkdir. Bilmək və başa düşmək xüsusiyyətləri faydalılıq müqayisələrinə 

bənzəyir. Xüsusiyyətlərə görə üstünlüklər satarkən daha yaxşı nəticələr əldə edilir. 



Bir çox şirkət satıcılarına bu imkanı pulsuz təqdim edir və bundan faydalanmaq üstünlükdür. 

Yalnız istifadə etdikdə məhsulun daşıya biləcəyi həqiqi üstünlükləri və mənfi cəhətləri 

biləcəksiniz. Bu rəhbərliyin də bilməli olduğu şeydir. Bir şirkət satıcıların istifadə edə biləcəyi 

məhsulları təşkil edə bilərsə, bu onda edilməlidir. Ancaq bu, həmişə mümkün deyil və bazar 

araşdırmasına müraciət etməlisiniz. Artıq müştəri bazanız varsa, bir neçə yaxşı müştəri seçin 

və onlarla məhsul haqqında düşündükləri barədə danışın. Bir məhsulu işlətmək, istifadəsinə 

qarşı da praktik bir hiss verir. 

Satıcı öz məhsulları haqqında əvvəlcədən məlumatı olmalıdır: qiymət aralığı, rənglərin 

mövcudluğu, güc tutumu, tərkib (quruluş, material və s.) baxımından tutum, modellərin sayı, 

istifadəsi, məhdudiyyətləri, xidmət və zəmanət şərtləri. Bu xüsusiyyətləri bilmək məhsulu 

anlamaq üçün təməl bir zəmin yaradır. Potensial müştəri bu elementlərin cavablarını bilmək 

istəyə bilər. Satıcı hazırlandıqdan və öyrəndikdən sonra satış prosesi asanlaşır. 

 

Yeniləmələr və yeni məhsullar 

 

Şirkət mövcud məhsullarla əlaqəli kolleksiyalara və ya yeniləmələrə yeni bir məhsul təqdim 

etdikdə satış qrupuna xəbər verilməlidir. Belə ki, müəllif məhsulların faydalarının səthi şəkildə 

həll olunduğunu fərq edir. Məhsul təlimi üçün rəhbərlik, xüsusiyyətləri, üstünlükləri və satış 

prosesində bunlardan necə istifadə olunacağını nəzərdən keçirmək üçün kifayət qədər vaxt 

tapmalıdır. Təlim ümumi etirazları, ehtiyacları, satınalma siqnallarını, sövdələşmə və MQSQ 

üsullarını və hər mərhələdə yeni məhsulların, onların üstünlüklərinin necə tətbiq olunmasını 

əhatə etməlidir. Bu, satıcıları potensial müştərilərlə real həyatda vəziyyətlərə hazırlayacaq və 

onlarla məşğul olmağa hazır olacaqlar. 

 

 

 

 

 

Rəqib məhsulları 

Potensial müştərilər ehtiyacları üçün ən yaxşı həlləri axtarırlar və bir satıcı olaraq 

məhsulunuzun təklif olunan yeganə məhsul olmadığını unutmamalısınız. Bazarda birbaşa və 

ya dolayı rəqabətli məhsullar ola bilər və ən azı birbaşa rəqiblər haqqında məlumatın olması 

yaxşıdır. Bu məlumat məhsulunuzun xüsusiyyətləri və üstünlüklərini göstərərkən faydalıdır. 

Potensial müştərilərin mübahisələrini həll edərkən də faydalıdır, çünki onlara təəccüblü 

gəlməyəcək. Potensial müştərinin hazırkı məhsullarını və ya rəqiblərinin məhsullarını 

dəyərsizləşdirmək yaxşı olmasa da, çatışmazlıqları bilmək yaxşıdır. Rəqabət haqqında 

öyrənmək üçün bəzi vacib şeylər -  qiymət, güclü tərəflər, zəifliklər və xidmətdir. Ən yaxşı 

performans üçün satıcı digər məhsulların bu məlumatlarını necə təqdim edəcəyinə dair ağıllı 

olmalıdır. Potensial müştərilərə və rəqiblərə hörmət etməlisiniz, əks halda təkəbbürlü görünə 

bilər, potensial müştəriləri itirə bilərsiniz. Əlavə olaraq, satıcı bazara gəldikdə öz təcrübələrini 

nümayiş etdirə bilər və beləliklə, potensial müştərilər üçün inandırıcı və etibarlı təəssürat 

yarada bilər. Rəqabəti qəbul etmək yaxşı olsa da, potensial müştərilərlə əlaqələr qurmağı 

vurğulamaq və məhsulunuzun təklif etdiyi şeylərə diqqət yetirmək daha vacibdir. 



 

 
 

Rəqib məhsullarını bilməyin üstünlükləri: 

 

 Satıcıya bu məhsulların güclü tərəflərini zəif tərəflərinə qarşı tarazlaşdırmağa icazə 

verilir. Potensial müştəri rəqib üçün daha az texniki xidmət xərclərindən danışa bilər. 

Satıcı daha sonra məhsullarının başqa bir xüsusiyyətinin uzun müddətə daha çox pul 

qazandığını söyləyə bilər. 

 Məsələn, sənaye şəraitində bir satıcı müştərinin texniki problemi ilə qarşılaşa bilər və 

bunu həll edə bilər. Rəqiblərinin məhsullarının güclü və zəif tərəflərini bildiyi təqdirdə 

məhsulunun düzgün üstünlüklərini vurğulamağın faydası var. 

 

 

 

 

 

 

Münasibətlərin İdarə Edilməsi 

 
 

Satış adamının ən pis düşməni onun öz ağlıdır. Uğurlu satıcılar güclü və zəif tərəflərini çox 

yaxşı bilirlər. Kouçinq və pozitiv psixologiya ilə bağlı bir çox kitab var. Bunların əksəriyyəti 

şəxsin daha güclü və ya zəif olduğu, müvəffəqiyyət üçün çalışdığı əsas sahələri yaxşı başa 

düşməyə yönəlmişdir. Özünüzü daha yaxşı başa düşməyi öyrəndikdən sonra buna necə davam 

edəcəyiniz barədə bir planınız olmalıdır. Satış meneceri satıcıların özlərinə təlim vermək üçün 

rəhbərlik edəcək bir plana sahib olmalıdır. Ən yaxşı performansı qorumaq üçün düşüncənizi 

idarə etməyi bacarmalısınız. Mənfi düşüncələr öz-özünə qidalanır və uğursuzluq dövrü yaradır. 

Bu səbəbdən ortaya çıxa biləcək problemlər üzərində həll yollarını görmək vacibdir. Satıcı 

müvəffəqiyyətsiz bir satış səyinə səbəb olsa belə, özünün təsdiqləndiyini hiss etməlidir. 

Satıcılarla münasibət qurarkən motivasiyanın və fərqli psixoloji amillərin əhəmiyyətini 

anlamaq və onları necə böyük nəticələrə aparacağını bilmək rəhbərlik üçün vacibdir. 

 

Məqsədlər və vizyonlar 



 

Öz hədəflərinizi və vizyonlarınızı təyin etməyə başlamazdan əvvəl, ikisinin arasındakı fərqin 

nə olduğunu başa düşmək lazımdır. Vizyon, insanın təsəvvür etdiyi və əldə etmək istədiyi, 

ancaq yolu bilinməyən bir hədəfdir. Məqsədlər burada rol oynayır. Vizyonunuzu dəqiq 

müəyyənləşdirməyinizə kömək edən mərhələlər rolunu oynayırlar. Başqa sözlə, aydın bir 

vizyon ideyası, böyük bir şəkildə bir plan olduqda, yol boyunca ayrı məqsədlərə ehtiyac 

duyulur. Vizyon, yol boyunca şəklini dəyişə bilər və yəqin ki, heç vaxt tam reallaşmayacaqdır. 

Menecer ehtiyaclara, istəklərə uyğun bir vizyonu və real hədəfləri tapa bilməlidir. Məqsədlərin 

satıcının mənəviyyatını pozduğu və bununla da arzuolunmaz bir vəziyyətə gətirib çıxara 

biləcəyi üçün çox olmaması lazım olduğunu xatırlamaq yaxşıdır. Hədəflər satışlarınız üçün bir 

məqsəd verir. Məqsədlər daha real görünəndən daha yüksəyə təyin olunmalıdır. Yalnız bu 

inkişafa aparır. Menecerlər və təlimçilər hər bir satış üzvünün hədəflərinə diqqət yetirməli və 

daha da əhəmiyyətlisi onları izləməlidirlər. 

Motivasiya istər iş həyatında, istərsə də digər sahələrdə olmasından asılı olmayaraq müvəffəq 

olmaq üçün çox vacibdir. Məqsədlər vizyon yolundakı daşlardır. Bir insanın hədəfi olduqdan 

sonra motivasiyalı olmağın açıq bir səbəbi var. Hədəfini necə qurduğundan fərqli ola bilər. 

 

Yazılmamış hədəflər tez unudulacaq, buna görə hədəfləri izləmək üçün məqsədlərini yazmaq 

faydalı və təsirli olar. Şüurumuzdakı hədəflər yalnız qeyri-müəyyən xəyallardır. Bu kifayət 

qədər maddi bir məqsəd yaratmır. Hədəflərin müəyyən edilməsində digər vacib amillər də 

onları izləməkdir. Məqsəd olaraq satışları ayda dörd ədəd artırmaq olduğunu söyləmək olar. 

Daha əlçatan olması üçün həftədə bir bölməyə bölünə bilər. Satıcı buna sövdələşmə nisbətini 

yaxşılaşdırmaq və ya daha çox məhsulu nümayiş etmək, daha çox zəng etməklə nail ola bilər. 

Satıcının işində kəmiyyətə və ya keyfiyyətə diqqət yetirmək satış menecerinə aid olmalıdır. 

Nəzarətçi olaraq satıcıların şəxsiyyətlərini və hərəkətverici qüvvələrini başa düşməli, buna 

uyğun davranmalısınız. 

Layihə rəhbərliyində XÖƏRZ adlı bir hədəf təyinetmə formulu var. Xüsusi, ölçülə bilən, əldə 

edilə bilən, real, zamana bağlı sözlərindən gəlir. 

 

Bu hədəflərin necə qoyulduğuna bir nümunə: 

 

Xüsusi - Satış meneceri bir ayda 100 ədəd satılan hədəfə çatmağı hədəfləyə bilər. Hədəfin 

arxasında bir rəqəm qoymaq həqiqətən spesifikdir. Başqası bir ayda 1000 satış görüşməsi edə 

bilər. Hədəf az-çox qeyri-müəyyəndirsə, ayın sonunda onun olub-olmadığını 

müəyyənləşdirmək çətindir. Belə bir hədəfə nümunə olaraq satışda əvvəlkindən daha yaxşı bir 

ay keçirmək hədəfinə sahib olmaq olar. Menecer bu hədəfi satış komandası ilə bölüşməli və 

sonra hər bir üzv üçün bir hədəf təyin etməlidir, məsələn adambaşına 10 ədəd satılacaq. 

Ölçülə bilən - Bir məqsəd konkretdirsə, ona çatarkən müvəffəqiyyəti ölçmək çox vaxt 

asandır. Gəlin insanların daha uğurlu, daha xoşbəxt və ya maddi cəhətdən təhlükəsiz olmaq 

arzusunda olduğu ümumi xəyallarına nümunələr götürək. Bütün bunlar yaxşı səslənir, amma 

əslində bir şey demək deyil. Uğurlu? necə? Uğura bir rəqəm və ya bir mükafat qoyun. 

Xoşbəxtliyin hər biri üçün mənası çox dəyişir. İlin satış adamı mükafatına çatırsa, bunu ölçülə 

bilən edir. 



Əldə edilə bilən – Hədəfi çox yüksək qoymamalısınız. Satışlarınız müntəzəm olaraq ayda 

50 ədədə yaxın idisə, gələn ay 500 ədəd satmağı hədəfləmək məntiqli deyil. Əlbəttə ki, real 

olaraq əldə edilə bilməz və motivasiya bu kimi hallarda tərs şəkildə işləyə bilər. Satış meneceri 

satıcılara nail ola biləcəkləri hədəfləri təyin etməlidir. Əvvəlki ayların nəticələrini nəzərdən 

keçirmək və əvvəlcədən planlaşdırarkən satış həyata keçirən şəxsin şəxsiyyətini, həyat 

vəziyyətini nəzərə almaq yaxşıdır. Məqsədləri yüksək səviyyəyə qoymaq insanları ruhdan salır, 

çünki onlara çatmadıqlarını başa düşdükdə tezliklə məyus olurlar. 

Real - Bu, əldə edilə bilən ilə yanaşı gedir. Realist, standartlarınızı artırmamaq demək 

deyil. Mütəmadi satış nəticələrindən üstün bir məqsəd qoymaq daha yaxşıdır. Bu, satıcıları 

daha yaxşı iş görməyə vadar edir və inkişaf edə bildiklərini hiss etdirir. Yenə də satış meneceri 

üçün satış nəticələrinə əlavə olaraq, satış üzvlərinin həyat vəziyyətini başa düşmək yaxşıdır. 

Satıcının vaxtını, səyini və bacarıqlarını nəzərə alaraq, menecer satıcı ilə birlikdə real bir hədəf 

təyin etməlidir. 

Zamana bağlı - Hədəfin vaxt çərçivəsi olmalıdır: başlanğıc, orta və son. Məqsədlər hədəf 

vaxtı ilə təyin olunmalıdır. Satış adamına qısamüddətli hədəfləri ilə birlikdə uzunmüddətli 

hədəflərə sahib olmağa kömək edir. Sonuncular bu yolda müvəffəqiyyəti ölçməyə kömək edir. 

 

Müsbət və mənfi düşüncə tərzinin qarşılaşdırılması 

 

Müvəffəqiyyətli satıcılar müsbət düşüncə tərzini davam etdirməkdə və mənfi düşüncələrindən 

uzun müddət imtina etməkdə daha yaxşıdır. 

Uğurlu satıcılar imtina olunmalarına əhəmiyyət vermirlər. Özlərinə olan hörmət azalmır və 

uduzsalar belə xoşbəxt olurlar. Nəticələriniz əladırsa, pozitivliyi qorumaq da asandır. Satıcı işi, 

sövdələşmələr davam edərsə, dünyanın ən yaxşı işi kimi hiss edilə bilər. Əksinə, satışlar sıfıra 

yaxınlaşanda dünyanın ən pis işi kimi hiss edilə bilər. Şüur nəzarətinə yiyələnmək üçün bəzi 

vasitələr var. Rəhbərlik həm də işçilər arasındakı potensial problemləri müəyyənləşdirmək və 

bunlarla necə mübarizə aparmaq barədə biliklərə sahib olmalıdır. Unutmamalı olduğumuz ən 

vacib şey, satış qrupunun nəzarət edə biləcəyi şeylərə diqqət yetirməyi anladığından əmin 

olmaqdır. Porch-un qurucusu və icraçı direktoru Matt Ehrlichman, bunu müvəffəqiyyətli 

satıcıların düşüncəsini fərqləndirən beş şeydən biri kimi göstərir. Müvafiq satış təlimi ilə hər 

hansı bir şəxsə necə satacağını öyrətmək mümkündür, ancaq ən qətiyyətli düşüncəyə sahib 

olanlar fərqlənir. 

Satıcı satışda nələrə nəzarət edə biləcəyini anlamalıdır. Bunlar davranış və cəhddir. Satıcıların 

ən böyük qüsurlarından biri, idarə edə bilmədikləri şeylərə bəhanə axtarmasıdır. Potensial 

müştərilərdə, ətraf mühitdə, çevrədə, iqtisadiyyatda, hava şəraitində və yedikləri qidada 

günahlandıracaq bir şey tapırlar və siyahı belə davam edir. Beləliklə, sövdələşmələr zəng 

etməyə başlamadan çox əvvəl bitir. Eyni satıcılar üçün növbəti addım, potensial müştərinin pis 

bir gün keçirdiyi və ya günün müəyyən bir saatında telefon etmək məcburiyyətində qaldığı 

zaman nəticələrin pis səbəblərini tapmaqdır. Bunların hamısı insanın nəzarət edə bilməyəcəyi 

səbəblərdir. Düzgün davranış və cəhd göstərsəniz, bu bəhanələri tapa bilməyəcəksiniz və həll 

yolları axtarmağa başlayacaqsınız. Ancaq heç kim bu problemlərin öhdəsindən hər zaman gələ 

bilməz. Rəhbərliyin işi diqqətini düzgün şeylərə yönəltməkdir. Satıcı özünü pis hiss edirsə, 

menecer ona bu fikirləri satış komandası ilə bölüşməməsini və bunun əvəzinə gedib xüsusi 

danışmasını tövsiyə etməlidir. 



 

Bir fərdin satış qrupuna təsiri 

 

Çürük alma bütün səbəti məhv edə bilər. Bu əsrlik məsəl də satış qrupuna uyğundur. Birinin 

neqativliyi yoluxucudur və diqqət yetirməsəniz, qayğı göstərməsəniz başqalarına yayıla bilər. 

Əksinə, fərdin müsbət münasibəti başqalarına da yayıla bilər və komandaları daha uğurlu edə 

bilər. Nəzarətçi olaraq bu nəzərə alınmalı və daim pis atmosfer yayan bəzi satıcılar varsa, 

düzgün davranmalıdırlar. Bir satış komandasının üzvü tərifə layiqdirsə, bir menecer bunu 

hamının qarşısında edə bilər. Bu, insanın özünə inamını artırır və digər üzvlər təqib etmək üçün 

yaxşı bir nümunə görürlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ən Yaxşı Təcrübə 

 Satışları necə artırmaq və qazanmaq olar 

 
 

 Bu çətin anlarda daha çox qazanmaq üçün səyimizi artırmalıyıq. Bunlar fikirlərdir. 

Səmimi olaraq bunların 75 % etdiyinizi söyləyə bilsəniz, dünya satıcılarının ən yaxşı 

10% -nə daxilsiniz. 

 Ən azı ayda bir dəfə bütün mövcud müştərilərinizlə əlaqə saxlayın. Onlara nəyisə 

satmaq daha asandır və əksər satıcılar bunu etmirlər. İtirilən işlərin əksəriyyəti 

etinasızlıq üzündən olur 

 Müştərilərinizə faydalı olacaqları e-poçt göndərməyə başlayın. Məzmunun onlar üçün 

faydalı və məlumatlı olduğundan əmin olun. Aşkar bir satış etməyin. Dəyər əlavə edin 

 Bütün e-poçtlarınıza yaxşı məlumatlara istinadlar olan bir imza əlavə edin. Bu e-poçtda 

2-si var (aşağıya baxın).  

 Sorğularla necə məşğul olduğunuzu nəzərdən keçirin. Nə qədər tez cavab verirsiniz? 

Daha sürətli cavablandırmaq daha yaxşıdır. Sorğulara cavab vermək üçün bir hədəf 

təyin edin 



 İşinizdə yoxlama aparacaq birini tapın. Müştərilərinizə nə qədər yaxşı davranırsınız? 

Onlardan rəy istəyin 

 Həmişə bir poçt mesajını telefon zəngi ilə izləyin. Cavabvermə faizlərini 50% artırır 

 Görüşlərə hazırlaşın. Çox satıcı bunu etmir. Hədəfləriniz üzərində işləyin, suallarınızı 

hazırlayın və müsbət bir davranışa sahib olun. Müsbət nəticəni görmək üçün cəhd edin 

 

 Daha çox sual verin. Sual vermək, məlumat təqdim etməkdən 3 qat daha inandırıcıdır. 

Bu barədə əla əşyalarım var. E-poçtla mənə göndərin və sizə göndərim 

 Dinləyin. Əksər satıcılar dinləmənin “qarşıdakının danışığını kəsməsini gözləmək” 

mənasını verdiyini düşünürlər. Müştərilərin sözünü kəsmək qıcıq doğurur. Dinləmək 

daha inandırıcıdır 

 Faydaları satın. Əksər müştərilər “Bunun mənim üçün nə faydası var?”deyə düşünürlər. 

Onlara izah edin 

 Öhdəlik istəyin. Satıcıların 75% -i rədd cavabı almaqdan qorxduqları üçün etmirlər. Ən 

yaxşı sövdələşmə üsulu “davam etmək istərdinizmi?”  deyə soruşmaqdır 

 Razılaşmaq texnika ilə əlaqəli deyil. Razılaşmaq özünəinam və vaxtla bağlıdır. 

Zamanın uyğun olduğunu hiss etdikdə öhdəlik və ya sifariş istəyin 

 İmiciniz üzərində işləyin. Görünüşünüz uğurludurmu? İnsanlar bizimlə qarşılıqlı əlaqə 

qurduqda aldıqları mesajın 7% -ni eşitdikləri sözlərdən, 38% -ni səs tonumuzdan, 55% 

-ni bədən dilimizdən alır 

 Gözlə əlaqə çox vacibdir. Müsbət göz təması qurun. Bu, özünüzə inamlı və nəzarətdə 

görünməyinizi təmin edir 

 Etirazlara müsbət bir şey kimi baxın. Sual verin və narahatlıqlarını öyrənin 

 Satış bacarıqlarınız üzərində işləyin. Öyrənmək ömür boyu sürəcək bir məsələdir. Satış 

bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə davam edin 

 Bir planınız olsun, planlaşdırmamaq uğursuz olmağı planlaşdırır. 

 Daha çox çalışın. Çətin günlərdə hələ çox sayda fürsət var 

 Menecerinizi idarə edin. Mövcud olan bütün mənbələrdən istifadə edin. Ən yaxşı satış 

fikiri kimi uğurlu birini tapın və etdiklərini təkrar edin 

 

Ən yaxşı praktika: Satış təlim kitabçası verərək qazanan bir satış komandası yaradın 

 

 Satış kitabçası, potensial müştəriləri razılığa gətimək üçün bir  

 əl kitabçasıdır. 

 Satış kitabçaları iş layihələrini əhatə etməlidir və mövcud siyasət, tətbiqləri əks 

etdirmək üçün mütəmadi olaraq yenilənməlidir. 

 Satış kitabçasını hazırlayarkən formatı və uzunluğu nəzərə alın. İşçilər bütün həyati 

məlumatları səmərəli şəkildə öz əksini tapmalıdırlar. 

 Şirkət satış kitabçanız, satış şöbənizin müvəffəqiyyət əldə etmək üçün "necə etməli" 

kitabçasıdır. O satış nümayəndələrinizə nə satdığınızı deyil, harada, niyə, necə və kimə 

satdığınızı da söyləyir. Yəni onsuz da yoxdursa, birini yazmağın vaxtı gəldi. 

Satıcılarınız - və alt department də - mütləq sizə təşəkkür edəcəkdir. 

 Yeni və təcrübəli satıcıları eyni yerə qoyun 



 Satış komandanızın şirkətinizin qalan hissəsi ilə düzgün bir şəkildə uyğunlaşmasına 

kömək edin 

 Satış nümayəndələrinizi marketinq hədəfləriniz və təşəbbüsləriniz barədə öyrədin 

 Satıcılarınızı müqavilələri bağlamaq üçün lazım olan alətlərlə motivasiya edin və enerji 

verin 

Başlamaq üçün satış kitabçasını komanda üzvlərinizə necə çatdırmağı planlaşdırdığınızı 

müəyyənləşdirməlisiniz. Kitabçaya hansı komponentlərin daxil ediləcəyinə qərar verməkdən 

əvvəl mütəşəkkil olun. Bir çox menecer planlamanı tapmaq üçün lazım olan bütün məlumatları 

əldə etməyiniz üçün yaxşı bir yol olduğunu düşünür. Bir planlama düzəltmədən və yaratmadan, 

çox güman ki, kitabçanı kənar məlumatlarla dolduracaqsınız. 

Nə satdığınızı ətraflı izah edin 

Satış kitabçasında əhatə etməli olduğunuz vacib bir mövzu inventarınızdır. Bu fəsildə digər 

fəsillərlə yanaşı, formatlamanı da sadə tutun. Əsas məlumatları vurğulamaq üçün maddələr və 

illüstrasiyalardan istifadə edin. Təlimatın ön hissəsinə bir cədvəl əlavə edərək məlumatların 

tapılmasının asan olduğundan əmin olun. 

Satış komandanız başa düşmədiyi məhsulu sata bilməz. Məhsulun xüsusiyyətləri və 

üstünlükləri, satış həcmi, istehsal dəyəri, topdansatış və pərakəndə satış qiyməti, istehsal 

xüsusiyyətləri, potensial qüsurlar və geri qayıtma qaydalarını detallı şəkildə əhatə etdiyinizə 

əmin olun. 

Kimə satdığınızı izah edin 

Satış nümayəndələriniz kimləri hədəf alacağını bilməlidir. Müştərinin demoqrafik 

məlumatlarını, mövcud və potensial müştərilər, istehlakçı gözləntiləri və bazar potensialı ilə 

əlaqəli məlumatları inkişaf etdirməyə kömək edin. Bu məlumat, satış kitabçasında göstərilən 

digər detallarla birlikdə dəyişdirilə bilər. Ardıcıl yeniləmə, təsirli bir satış kitabçası üçün 

vacibdir.  

Necə satdığınızı göstərin 

Satış metodologiyanızı, dəyərlərinizi və prosedurlarınızı təfərrüatlandıraraq satış 

qrupunuza potensial müştərilərin müştəriyə çevrilmə sürətini maksimum dərəcədə artırmağı 

təmin edəcəksiniz. Seçim etdiyiniz ünsiyyət metodunuz və satış fürsətlərini necə toplamağınız 

daxil olmaqla müştərilərinizin nə istədiyini öyrənin və lazım olduqda rəhbərinizi daim 

yeniləyin. Komanda üzvlərinin şirkətinizin üstünlük verdiyi satış strategiyalarını izləmək üçün 

əldə edə biləcəkləri mənbələri daxil edin. Multimedia formatları müasir satış kitabçalarında 

populyardır. Uğurlu satış əlaqəsi nümunələrini göstərən videolara linklər əlavə etməyi 

düşünün. Bu, çoxsaylı satış ssenarilərinin daxil edilməsinə dair bir inkişafdır. 

Harada və niyə satdığınızı təsvir edin 

Komandanızı iş yerinizlə əlaqədar ehtiyac duyduğu məlumatlarla təchiz edin.  

Satıcılarınız yalnız məhsullarınızı deyil, şirkətinizi də satırlar. Missiya bəyanatınız və 

dəyərlərinizlə birlikdə satış bələdçinizdə şirkət tarixçəsini də təqdim edin. Bu nöqtəyə qədər 

satış kitabçanızın ilk layihəsi ilə bir sınaq keçirilməsini nəzərdən keçirin. Material təmin edin 

və komandanızın əsas üzvlərindən rəy alın. Birinci və ikinci layihələrin interaktiv olması 

lazımdır, çünki işçilərin şəbəkədən nəyi ehtiyac duyduqlarını təsdiqləmək istəyirsiniz. 

Yalnızca daxil edilmiş məlumatlarla əlaqəli deyil, həm də uzunluq və formatla bağlı 

geribildirim axtarın. 

Kimin satdığını idarə edin 



Tam bir satış kitabçası, xüsusilə satış qrupunuz üçün insan qaynaqları prosedurları, 

xüsusilə satışa aid siyasət, səyahət, xərc hesabatı və kompensasiya məlumatlarını ehtiva edir. 

• Satış kitabçanızı sanki bir təlimat kitabı və ya resept kimi yazın ki, hər kəs onu götürüb 

şirkətiniz üçün uğurlu bir satış həyata keçirə bilsin. 

• Satış kitabçanızı yeniləyin; komandanız satış metodlarınız və hədəfləriniz haqqında yeni 

təcrübələr əldə etdikdə təlimatınızın gələcək versiyaları üçün bunları daxil edin. 

• Kitabçanızı məxfi saxlayın; hər ehtimala qarşı işçilərin bir məxfilik müqaviləsi 

imzaladığından əmin olun. 

• Təlimatınızı praktik təlimin əvəzi deyil, tamamlayıcısı kimi istifadə edin. 

 

 

Göründüyü kimi satış və marketinq biznesin inkişafı baxımdan vacib istiqamətlərdən hesab 

olunur. Məhz bu səbəbədən də bu kitabça biznesdə olan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq istəyənlər üçün yeni bir məlumat bazası ola bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


