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ات البيع الشخص ز ممي 

يمتلك البيع الشخص  مجموعة هائلة من المزايا من أبرزها

.اعطاء العميل كافة المعلومات المتعلقة بالسلعة أو المنتج❖

  ذهن المستهلك❖
ز
  تدور ف

.يرد عىل جميع اإلستفسارات ،و األسئلة التى

لقرار ا زاد شعور العميل باالهتمام زادت شعة اتخاذهميعط  للعمالء أهمية ،و كل❖

اء .الش 

ويجية المقنعةوسيلة البيع الشخص  يعد ❖ .من الوسائل اليى

ح كامل للمنتج او الخدمة❖ .  توضيح للعميل و ش 

.  امكانيه تفصيل الرسالة الموجهة للعميل عىل  حسب احتياج كل عميل❖

ات البيع الشخص   ز ممي 

.  امكانيه الوصول ال  العميل المستهدف❖

ه❖ .امكانيه الحصول عىل المعلومات ومعرفه رد العميل مباش 

ي ❖ ز البائع والمشيى .االتصال المباش  بي 

  اإلقناع ❖
ز
.إمكانية استخدام اكير من وسيلة ف



القدرة المحدودة عىل تغطية عدد كبي  من العمالء❖

.ارتفاع تكاليف رجل البيع❖

  المجهود المرتبـط بالعملية البيعة ❖
ز
.االشاف ف

ه من الوسائل❖ ويجية المكلفة مقارنة بغي 
.البيع الشخص  من الوسائل اليى

ه من الوس❖ ة من العمالء مقارنة بغي  ائح كبي  ائل محدود االنتشار آي أنه ال يغط  ش 

ويجية االخرى كاالعالن .اليى

عيوب البيع الشخص  



:البيع الشخص 

ةالمبيعاتمندوبعي  والمنتجاتالخدماتبيعهو ز قويةعالقةوبناء ,البيععمليةبإتمامالعميلإقناعخاللمنمباش  .العميلثقةلكسبوالعميلالبائعبي 

البيع الشخص والتسويق المباش  

ك البيع الشخص مع التسويق المباش   (Direct marketing)بيشيى

كة ، وبكده نضمن إن العميل عارف المنتج ، ومش هيتأثر بأى إشا  ايد الش 
ز
 العميل ف

ى
 فكرة إنه بيقّوى العالقات مع العمالء ، وبيخىل

ز
 عن المنتج ، أو حتى المنافسعاتف

ز
 مع الحذر ف

ً
كة ، وطبعا ز للش  ي 

ز ، ألن البيع الشخص حاجة ، والتسويق المباش  حاجة تانية خالص ،  ز المصطلحي  ويج  .. التفريق بي  ز إن التسويق المباش  (Promotion mix)البيع المباش  هو عنرص من عنارص المزيــــج اليى   حي 
ز
، ف

اء التسويق  بشكل منفصل ، زى ما قال كتي  من خي 
ً
ويج  قريب جدا .أصبح عنرص من عنارص المزيــــج اليى

:تعريف التسويق المباش  

مطبوعة على أوراق الجرائد استخدام وسائل اإلعالم واإلعالنات الإلىيعتبر التسويق المباشر طرق من طرق التسويق التي يتّم من خاللها االتّصال المباشر مع المستهلك والتسويق المباشر للمنتج دون الحاجة 

.ا المنتجلهذوالمجالت، كما يرّكز التسويق المباشر على قياس مدى قابلية الفرد والمجتمع على المنتج المسوق وقياس ردود الفعل اإليجابية والسلبية 

باش  البيع الشخص والتسويق الم



ينإرضاء❖ المشيى

ز متبادلةطويلةمنفعةبناء ❖ ز بي  الطرفي 

ةحيةعالقةبناء❖ العمالءمعومباش 

ح❖ الخدمةاوللمنتجومظاهرةمفصلش 

ةالبيععملية❖ االحتياجحسبمتغي 

هامنفعاليةأكير ❖ ويــــجادواتمنغي    اليى
ز
العمالءورضابيععىلالحصولف

فوريةالفعلوردودمعينةفئةال  موجهالبيععملية❖

لماذا البيع الشخص  ؟



عاليةقيمةلهالمنتج❖

ز األطباءمثلالعمالءمنمعينةلفئةمخصصالمنتج❖ والمهندسي 

تقنيامعقدةالخدمةاوالمنتج❖

ز الزبائنمنقليلعددهناك❖ متخصصي 

ص  متى استخدام بيع الشخ



: customer: العميل

كة ي بضائع أو خدمات من متجر أو ش  شخص أو منظمة تشيى

ه بيستهلك  ى وغي 
شخص بيشيى

consumer:المستهلك

ي السلع والخدمات لالستخدام الشخص   .الشخص الذي يشيى

 للخدمة او المنتج او الذى يقوم باستهالك او استخدام المنتج
ى
المستخدم النهائ

أنواع العمالء

client:الزبون

ة شخص أو منظمة تستخدم  خدمات مباش 

اشخاص تستخدم خدمات فقط 



يحة   B2Cأول ش 

نس ز ال   عميل( بيع منتج)بي 

ج 10مثال فودافون بتبيع الخط لمستهلك واحد ب 

يحة  B2bثائز ش 

كة بيبىس ب  كة فودافون بتبيع الخطوط لش  ى 1ش  خط1000ج النها هتشيى

يحة  B2Gثالث ش 

بيع منتج لجهة رسمية او حكومية

فودافون تبيع خطوط لجهات حكومية 

يحة  G2Bرابع ش 

كات  زى طرق وكبارى وتصاريــــح الحكومة بتبيع للش 

ائح العملية التسوي قية ش 

يحة  G2Cخامس ش 
الحكومة بتبيع للمستهلك مياه وكهربا وغاز 

 تقديم العروض واالسعار 
ز
ائح العمالء بتختلف ف اهمية معرفة ش 



؟اى منتج فى اى وقت أبيعأناستطيعكيف

لبلل

 اى
ز
وقتكيف استطيع أن أبيع اى منتج ف

Sale Ice Cream in a winter

 فصل الشتاء
ز
هل نستطيع بيع االيس كريم ف

االجابة نعم 

ز  ويــــج المتمي 
وىه من خالل اليى

 فصل الشتاء 
ز
معلومات تفيد استخدام هذا المنتج ف

مثال السعرات الحرارية التى يمتلكها االيس كريم من خالل النكهات المتعددة 

مما يساعدك عىل الشعور بالحرارة 

يعط بهجة وشعور بالسعادة 



 Handling of objectionsمعالجة االعتراضات . 

أنواع االعتراضات 

ال يوجد احتياج

ال يوجد فلوس

ال يوجد ثقة

مش مستعجل)ال يوجد سرعة 

:االعتراضات تحدث عند حدوث االتى 

سوء فهم -1

مفاهيم خاطئة -2

كيفية الرد على االعتراضات 

تعريف االعتراض-1

اكتساب الموافقة -2

تقديم االجابة -3

اضات  كيفية الرد عىل االعيى

اضات  أنواع االعيى
ال يوجد احتياج❖

مثال ترويــــج كورس 

ز الحق العرض قبل ما ينتىه  عرض ممي 

ال يوجد فلوس❖

نفىس اخد ماجتسي  بس مش معايا فلوس 

تك  اصدقاء 3يا فندم احنا عندنا تقسيط للمبلغ وخصم لو مع حرصز

ال يوجد ثقة❖

تك انت برند جديد حرصز

تك ممكن تطلع عىل سابقة االعمال واالعتمادات  حرصز

تك عرض مم ة او سمبل للمنتج ولو عجبك هنقدم لحرصز تك تجرب معانا محارصز ز ممكن حرصز ابو ) ي 
بالش كيى منه 

(مش مستعجل)ال يوجد سرعة ❖

الحق العرض قبل ما ينتىه

الكمية محدودة 

اضات تحدث عند حدوث االئى  :االعيى
سوء فهم ❖

ات المنتج ز هو مش فاهم تفاصيل وممي 

ى موبيل ايفون ب  الف 20ليه تشيى

ح تفاصيل المنتج  يجب ش 

مفاهيم خاطئة ❖

ى العربية االوتوماتيك  تك مش عايز تشيى (ء فيد باك ىس) ليه حرصز

ز قالك المنتجات الصينية سيئة  مي 

تصحيح المعلومات المغلوطة 



Cross sell 

بيع المنتج باملحقاته 

Upsell 

بيع االصدار الجديد من نفس المنتج

11موبيل ايفون / موبيل ايفون ماكس  

bmwسيارة  bmw2020سيارة / 2019

Upsell Cross Sell



توقف حركة المبيعات



Kind of approaches

1-Question approach 

2-problem approach 

3-product approach

4-Referral approach 

5-Compliment approach

6-Benefit approach

7-Introductory approach

نهج السؤال-1

نهج المشكلة-2

نهج المنتج-3

(من طرف فالن)نهج اإلحالة-4

مجاملة -5

المنفعة -6

المقدمة –7



 مدخل
ز
المبيعاتعلمف

 Question approachنهج السؤال

(طريقة واسلوب طرح  السؤال ) 

تك ازاى ياترى اساعد حضر

ر  تك تريد منتج معي  حضر

ر بتبحث عنه  لون او مقاس معي 
ر
ف

ر اقدر اساعدك فيه  ء معي  تك بتدور عىل شى حضر



 problem approachنهج المشكلة

بداية الحديث يتم طرح المشكلة 

 بيع المنتج مع ايجاد الحل
ر
 مشكلة ف

ى
تك بتالف اح انشاء ياترى حضر اقتى

حمالت ممولة 

تك التعمل بكفاءة مطلوبة الكش ف والصيانة ياترى السيارة الخاصة بحضر

تبديلها بسيارة اخرى/ 

 
ى
ف نفسك تطور من نفسك نفسك تتى

االن اتعلم اون الين 

Kind of approaches



product approachنهج المنتج

(بداية الحديث اسم المنتج ) 

ة  كورس الديجتال ماركيتنج مقدم من الباشمركتت 

 مض 
ر
سيارة مرسديس اقوى سيارة ف

منتجات  غذائية مجمدة للتخزين من فروزن

Kind of approaches



 Referral approach(من طرف فالن )نهج اإلحالة

تك المنتج او الخدمة  انا سارة السيد من طرف فالن بعرض عىل حضر

Kind of approaches



Compliment approachمجاملة 

تك من افضل العمالء عندى وعلشان كدا  استاذة سارة وهللا حضر

اول  عميل  اقدم ليه المنتج او الخدمة  ومعاه اوفر حلو

Kind of approaches



Benefit approach المنفعة

اعالن عن المنتج مع ذكر المنافع الخاصة به 

بونكس نضافة ريحة توفت  

ة  تك تدرس مع الباشمركتت  ليه حضر

فريق متخصص ومعتمد شهادات اون الين  طرق منوعة لحضور 

ح وايصال المعلومة  ات طرقف مبسطة  للشى المحاضر

 مض 
ر
مرسيدس اقوى سيارة ف

Kind of approaches



Introductory approach المقدمة

اسلوب التقديم 

سارة السيد ماركتت  

Kind of approaches



التقديم والتعريف الشخصى باسلوب ذات ثقة وجذابية 
كة التى يمثلها رجل ال مبيعات التاكيد عىل االسم والتخصص واسم الشى

وهو اسلو تعريف رجل المبيعات عند التقائه بالعميل

My name’s bond

James bond 

سارة

سارة السيد 

Owner and founder 

التقديم بطريقة ذكية جذابة .. اى التقديم بثقة وثبات 

BOND Technique



 مدخل
ز
المبيعاتعلمف



بياع الدقيقة الواحدة

سبنش جونسون

لتحميل الكتاب

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QE6PexpW0ydpcL_RTI8xKOVgsM_3M1GG

كتاب اليوم.



ي تتلقاها من زبائنك، كطلبات منهم لمزيد من المعلومات“
.”تعامل مع حاالت الرفض التى

.بريان تراشي 

ة مقولة شهت  
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للجميعبالتوفيقتمنياتىمع


