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چگونه تخفیف بگیریم ؟

تخفیفگرفتنیاچانهزنیبرسرقیمت،یکیازروزمرهترینمذاکراتی

استکهمابااونسروکارداریم.مذاکرهبرسرقیمتیککاالیاخدمات

برایاینکهازفروشندهوارائهدهندهاونکاالیاخدماتامتیازیبهنفع

خودمانبگیریم.

چندسالپیشباخانوادهامبرایتفریحبهشمالرفتهبودیموهمینطور

کهداشتیمتویساحلقدممیزدیمدوپسرنوجوانبااسببهطرفما

میاومدند،وقتیبهمارسیدندگفتند“آقاهردوتااسباجارهایبرای

دوساعت۱۵.۰۰۰تومن”

خداییقیمتشخیلیخوببودواسهدوتااسبواونمبرایدوساعت.

خالصهاسبوروازشونگرفتیمومنوپدرمسواراسبشدیمتایکم

گشتبزنیم.وقتیچنددقیقهگذشتبهپدرمگفتم“ایوایانقدرقیمتش

خوببودکهاصالیادمرفتازشتخفیفبگیرم”

پدرمگفت“خودتداریمیگیقیمتشخوببودبعدبازممیخایچونه

بزنی”
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بهپدرمگفتم“مناالنبهخودممیگماگهاونطرفراضیشدهکهدوتا

۱۲.۰۰۰ یا ۱۰.۰۰۰ با بده،پس تومن ۱۵.۰۰۰ برایدوساعت رو اسبها

تومنهمقبولمیکردواوندونفرهمبهخودشونمیگن،اگهاینا

با۱۵.۰۰۰تومنانقدرراحتقبولکردندپسمیشد۲۰.۰۰۰تومنهم

ازشونگرفت.

االن،هممنناراحتهستمهمصاحباسبها.امااگهچونهمیزدمو

تخفیفمیگرفتمهماونراضیبودهممن.

خودمان را الرج نشان دهیم یا خیر؟

برایاینکهبخواهیمخودمونروخیلیدستهباالبگیریموبگیماصالپول

برایمااهمیتندارهویااینکهماازنظرمالیمشکلینداریم،باعثمی

شهکهفروشندهبتونهباخیالراحتاجناسشروبهماباقیمتهایکمی

نامنصفانهتربفروشه!!

بگیمکه روخردکنیمو ایننیستکهشخصیتمون اینجامنظورم البته

مابدبختوبیچارهایمتوروخدابهماتخفیفبده،امااینکهبخواهیم

خودمونروخیلیالرجنشونبدیمبرایاینکهبخواهیمتخفیفبگیریم
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نه اینجوری کنیم، رفتار تونیمخیلیمعمولی مامی نیست، اصالخوب

بهشخصیتمونلطمهواردمیشهنهفروشندهتصورمیکنهکهمیتونه

اجناسشروخیلیراحتبهمابفروشه.
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مبلغی که در ذهنمان برای خرید هست را پایین بگوییم

شایدفروشندهازمابپرسهکهتاچهمبلغیمدنظرتونهست؟

مادراینجورمواقعمثالاگربخواهیم۱۰۰.۰۰۰تومنهزینهکنیم،بهترهکه

اینمبلغرونگیمومثالبگیمحداکثر۶۰.۰۰۰تومن.

یامثالزمانیکهازکاالییخوشموناومدهوقیمتش۱۰۰.۰۰۰تومنهست،

بهترهکهبرایابتداقیمتیککاالیپایینترروبپرسیم،یاحاالاگرهم

قیمتشروروشزدهبودنددرموردکیفیتوموارددیگهاشسوالکنیم.

اگهبخوایمیک اینجورمواقعقیمتمرجعدسِتفروشندهمیادو در

کاالی۹۰.۰۰۰تومانیروبخریماحتمالشخیلیکمهکهبهماتخفیفبده.

خودمان را خیلی مشتاق نشان ندهیم

درزمانیکهقصدداریمازفروشندهتخفیفبگیریمبهترهکهخودمونرو

خیلیمشتاقنشونندیم،اگراینطورباشهاحتمالاینکهفروشندهبخادبه

ماتخفیفبدهخیلیکمترهست.
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فروشنده از بتونیم تا بدیم نشون معمولی خیلی رو خودمون که خوبه

تخفیفبگیریم.

معموالفروشندههاتامیبینندهکهکسیازچیزیخوششاومدهدیگه

رویاونکاالتخفیفنمیدهند.

لحنی دوستانه داشته باشیم

ازفروشنده و باشیم زنندهداشته و اگهمالحنیخشن بدیهیهکه خب

درخواستکنیمکهبهماامتیازیبده،بهاحتمالزیادفروشندهاینکاررو

انجامنمیده.
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حتیخودهماهماگرکسیبااینلحنچیزیروبخادبهاحتمالزیاد

بهشنمیدیم.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: لحن صحبت 

کردن

اطالع از قیمت های رقبا

خوبهقبلازاینکهخریدمونرونهاییکنیمازقیمتاونکاالویاکاالهای

و بگیریم تخفیف خواهیم می که زمانی و باشیم داشته اطالع مشابه

از رو کاال این بگیمکهدقیقا دادبهش بهسختیتخفیفمی فروشنده

مغازهفالنقیمتداریمفالنقیمت.

دراینجورموارداکثرفروشندههاوقتیمتوجهمیشندکهماقیمترقبای

اونهاروداریمحاضرمیشندکهتخفیفبدند.امااگهماقیمترقبایدیگه

رونداشتهباشیموازقیمتپایهاونکاالخبرنداشتهباشیمفروشندهمی

تونهبهماهرقیمتیروبده.
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قیمت های غیر رند برای تخفیف است

حواسمونبهقیمتهایغیررندیکهدرفروشگاهمیبینیمباشه،این

قیمتهایغیررندمعموالبرایاینهکهبهخریدارقیمتغیررندروتخفیف

بدهند.

تومن ۸۶.۰۰۰ کاالیی قیمت اگه مثال که باشه حواستون مواقع اینجور

است،فروشندهاون۶.۰۰۰تومنروبرایتخفیفگذاشته،اماشمامبلغ

تخفیفروبیشتربگید،مثالبگیدمن۵۰.۰۰۰تومنبیشتربرایاینکاال

نمیدم،وفروشندهکمکممبلغروباالمیبرهوشماهمچونهمیزنیدتابه

یقیمتیکهدوطرفراضیهستیدبرسید.

خرید از مغازه های کوچیک

خیلیازفروشگاههایبزرگقیمتهایشمقطوعهستوامکانچانه

زنیبرایخریداروجودنداره.

فروشنده بعنوان مغازه معموالصاحب کوچیکچون های مغازه در اما

هستیاازطرفصاحبمغازهاجازهدارهتاحدودیتخفیفبده،میشه

تخفیفگرفتومعموالفروشندههابرایاینکهمشتریشونروازدست

http://amirmostafa.com/


9 چگونه تخفیف بگیریم ؟

ندهندمعموالتخفیفمیدهند.امادرفروشگاههایبزرگاینحرفها

نیست.

به جای تخفیف ریالی یک کاال یا خدمت دیگر بگیریم

خیلیازمواقعوقتینمیتونیمازفروشندهتخفیفبگیریممیتونیمیک

تکنیکدیگهبهکارببریموبهجایگرفتنتخفیفریالیازفروشندهبخایم

کهیککاالیاخدماتدیگهبهمونبده.

مثالوقتیمنموفقنمیشمکهازفروشندهموبایل۲۰.۰۰۰تومنتخفیف

تومن ۵۰.۰۰۰ مبلغش که قاب یک تخفیف جای به میخام ازش بگیرم

هستبهمبدهکهدربیشترمواقعقبولمیکنند،البتهفروشندهبهنفعش

بودکههمون۲۰.۰۰۰تومنروبهمتخفیفمیدادتااینکهیکقاب۵۰.۰۰۰

تومانیروبهمبده)شایدهماونقاببرایخودش۱۰.۰۰۰تومنتموم

شده،امابرایما۵۰.۰۰۰تومنبهنفعمونشد(

کال از خرید منصرف شیم

اگرواقعامیخواهیدکهتخفیفبگیریدبایدپیهمهچیزوبهتنتونبمالید،
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ازمغازه ازخریداونکاالمنصرفبشیدوواقعابخواهد حتیاگهشده

بزنیدبیروناینکارروانجامبدید.

درخیلیازمواقعفروشندهقانعیاشایدهممجبورمیشهکهبااینرفتار

بهماتخفیفبدهتامشتریاشنپره.

بازی و تمرین کنید

وامااگرتابهحالتخفیفنگرفتیدویاخجالتمیکشیدکهازفروشنده

درخواستتخفیفکنیدحتماقبلشبایدتمرینداشتهباشید.

http://amirmostafa.com/


11 چگونه تخفیف بگیریم ؟

برایتمرینکردنهممیتونیدتماممواردیکهدراینمقالهگفتهشد

روبرایخودتونشبیهسازیکنید،میتونیدرویکاغذبنویسیدکهچه

چیزیمیخاهیدبگیدوفروشندهچیبهشمامیگهویکسناریوازتخفیف

گرفتنتونبنویسیدومثلیکنمایشنامهشروعبهبازیکردنشدرمنزل

کنیدویامیتونیداینروبهیکبازیدربیاریدوبادوستانتونتمرینش

کنید.اگربتونیدصداتونروموقعتمرینکردنضبطکنیدیاازخودتون

فیلمبگیریدوبعدببینیدکهفوقالعادهمیشه.

وقتیصدایخودتونرومیشنویدیاتصویرخودتونرودرهنگامتخفیف

گرفتنمیبینیدراحترمیتونیدنقاطضعفوقوتخودتونرومتوجه

رو وقتیصدایخودتون که کنید تمرین انقدر رو کار این باید و بشید

میشنویدیاتصویرتونرومیبینیدبراتونراضیکنندهباشه.

برایشروعتخفیفگرفتنبهصورتواقعیهمالزمنیستکهیکهویک

تخفیفزیادبگیرید.

مثالمیتونیدبراییککاالی۶۰.۰۰۰تومنیدرخواستکنیدکهبهتون

۲.۰۰۰تومنتخفیفبده.

ازتخفیفهایکمکهفروشندهراحتربهتونتخیفمیدهشروعکنیدتاکم

کمبتونیدبرسرقیمتراحتمذاکرهکنیدوچانهبزنید.
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اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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