
قاعدۀ 1
کنید. ذهنیتی نوآموز برای خود ایجاد 

کنید.  کارها، دردسرها و منفعت های غیر منتظره را به طور ویژه بررسی  کنید.  گوِش جان بشنوید و از تفسیر اجتناب  با 

قاعدۀ 2
گوش فرا دهید. کنید،  بیش از آنکه صحبت 

کنید، تحت تأثیر قرار دهید  هدف شما شنیدن و آموختن است، نه اینکه بخواهید مشتریانتان را از چیزی مطلع 
کار محروم شدن از  کنید. وقت را با صحبت در مورد باورهای خودتان تلف نکنید. هزینۀ این  یا اینکه متقاعدشان 

یادگیری در مورد مشتریان است.

قاعدۀ 3
کنید، نه اعتقادات را. واقعیت ها را دریافت 

کار را می کنید؟« نپرسید »آیا شما در چنین شرایطی این 
کی بوده است؟« کرده اید  کار را  که شما این  بپرسید »آخرین زمانی 

قاعدۀ 4
کنید. در مورد »چراها« بپرسید تا محرک های واقعی را شناسایی 

بپرسید »چرا نیاز به انجام.... دارید؟«
بپرسید »چرا .... برای شما مهم است؟«

بپرسید »چرا.... برای شما دردسر محسوب می شود؟"

قاعدۀ 5
)حتی  نیست  فروش  مشتری،  بینش  مصاحبه های  نهایی  هدف 

گرفته شده باشد(؛ هدف، یادگیری است. گر فروش نیز در نظر  ا
نپرسید »آیا راهکار ما را خریداری می کنید؟« بپرسید »معیارهای تصمیم گیری شما در هنگام خریِد ... چه مواردی 

هستند؟«

قاعدۀ 6
را خیلی  پیشنهادیتان(  ارزش  اولیۀ  نمونه های  قبیل  )از  راهکارها 

زود بیان نکنید.
که »راهکار ما...«. توضیح ندهید 

کشمکش هستید، چه مواردی هستند؟« که شما با آن در  بپرسید  »مهم ترین چیزهایی 

قاعدۀ 7
به منظور اقدامات بعدی، با مشتری در تماس باشید.

از مصاحبه شونده اجازه بگیرید تا برای مراجعۀ مجدد به منظور پرسش و پاسخ بیشتر یا آزمایش نمونه های اولیه، 
اطالعات تماس وی را نگه دارید.

قاعدۀ 8
همیشه در پایان پذیرای پیشنهادها باشید.

کنم؟« بپرسید »با چه شخص دیگری باید صحبت 

 

 
 

 
 

قواعد مصاحبه

کسب بینِش مرتبط با  که نتیجۀ آن،  انجام مصاحبه ای 
طراحی ارزش پیشنهادی باشد، یک هنر است. اطمینان 
کنید به جای ارائۀ راهکار به مشتریان )بالقوه( بر  حاصل 
برای  کرده اید.  تمرکز  آنها  مهِم  دغدغه های  کشف  روی 
این  در  ارائه شده  قواعد  عالی،  مصاحبه های  انجام 

کنید. بخش را دنبال 

از مجموعه پوسترهای کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

http://bit.ly/1RZab3w

