
 

 

  
 

 

با )     "تجزیه ، تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریان بر اساس مدل "عملی کارگاه 
 (ایراننگرش بازار 

 
دهید برخی از مشتریان به میی محصول یا خدمتتان آیا برایتان پیش آمده است علیرغم توضیحات کاملی که درباره

 خاطر شوند؟ای رنجیدهشان سر برود و حتی عدهکنند و برخی ممکن است حوصلهراحتی خرید می

ای رفتار کنید تا گونهتوانید هنگام فروش محصوالت یا خدماتتان به افراد گوناگون بهاید چگونه میآیا از خود پرسیده
  تا فروشتان را افزایش دهید؟ اشیدب تان داشتهتعامل مؤثرتری با مشتری

اش پی برده تا توانید به نوع تیپ شخصیتیها و رفتار مشتری میی حرکات زبان بدن، صحبتدانید با مشاهدهآیا می
 فروش موفقی داشته باشید؟

  تجزیه ،"عملی کارگاه  کنیم با شرکت دری کاروکسبتان هستید به شما پیشنهاد میاگر خواهان رشد فروشتان و توسعه

اولین قدم برای شناخت خود را بردارید تا بتوانید به افراد  ،دیسک  تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریان بر اساس مدل
های رفتاری خود داشته باشند، نقاط قوت و قابل بهبود دیگر کمک کنید که خود را بشناسند و تعریف درستی از ویژگی

های رفتاری مخاطب را شناخته دانند و در ارتباط با دیگران توان این را داشته باشند که ویژگیی رفتار بخود را در حوزه
ترین و و دالیل رفتار دیگران را درک نمایند و بتوانند مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق دهند، این فرآیند جزء پیچیده

ن است. اگر بتوانیم نوع شخصیت افراد را بشناسیم، بهتر ترین قسمت ارتباط است و دلیل آن پیچیده بودن انساسخت
 .ای داشته باشیمالعادهها ارتباط برقرار کنیم و فروش فوقتوانیم با آنمی

 

 :های تولیدی و خدماتی و شرکتویزیتورهای  ،فروش و کارشناسان فروش ،بازاریابی مدیران مخاطبان       

 یابیررشته بازا های مختلففارغ التحصیالن گرایش

 

 محتوای کارگاه: 

  زار ایرانهای بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات در بااصول روانشناسی بر تکنیکتاثیر 

 ارتباطی با مشتریان بندی و شناخت انواع درگاه هایتقسیم 

 بینی، تجزیه و تحلیل رفتارهای آشکار و پنهان مشتریان در فرآیند خریدپیش 

 کسب مهارت عملی شناخت شیوه خرید مشتریان با اولین برخورد حضوری و یا تلفنی 

 ها در بازاریابی و فروش تئوری بازی 

 
 
 
 

  های مختلف رفتاری مشتریانقبال شیوهبایدها و نبایدها در 

 های خاتمه فروش در قبال هر یک از انواع مشتریان تکنیک 

 

 (8:30-17:30 :ساعت) ، پنجشنبه15/12/98 :یبرگزار ختاری 



 

 

 اصل اکبری رضا دکتر :مدرس 

  ی فردی و گروهی و در های عملیوه برگزاری کارگاه بر پایه بازییک روزه ش -ساعت 8 :مدت کارگاه

 محیطی کامال شاد و جذاب خواهد بود.
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