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یک معرفی نامه آسانسوری خوب چیست؟

مردم  بگیرید،  قرار  توجه  مورد  شما  شود  باعث  که  است  معرفی  خوب،  آسانسوری  معرفی 
عالقه مند  شوند که درباره شما بدانند و به ایجاد یک ارتباط موثر با یک مشتری استراتژیک یا 
مخاطب به شما کمک کند. معرفی آسانسوری یک سخنرانی کوتاه و متقاعد کننده است که از 
آن برای معرفی خود، محصول یا کسب و کار خود استفاده می کنید. هدف، ایجاد یک جرقه، 

توضیح ساده و شفاف درباره این مفهوم است که چه کسی هستید و چه می کنید!

پایان  به  پیام کوتاه، شیرین و متقاعد کننده است که وقتی  بنابراین معرفی آسانسوری یک 
می رسد، برای مخاطب آن قدر خوش آیند است که تصمیم می گیرد شما را استخدام کند یا پولی 

به شما پرداخت کند.
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الگوی معرفی آسانسوری برای سناریوهای مختلف:

مراودات عمومی، برای جویندگان کار و برای استفاده در رویدادهای  	
یک شبکه کاری یا در نمایشگاه های تجاری

معرفی آسانسوری برای مصاحبه شغلی 	

معرفی آسانسوری برای فروش محصول یا خدمات شما و جذب  	
سهامداران به سازمان شما 

بسته به موقعیت، معرفی آسانسوری شما اهداف متفاوتی را دنبال می کند:

آیا می خواهید در شرکت خاصی استخدام شوید؟ 	

یک ایده تجاری عالی دارید و در جستجوی یک سرمایه گذار ریسک پذیر هستید؟ 	

به دنبال یک مشتری استراتژیک هستید؟ 	

یا شاید فقط قرار است که بی درنگ خود را معرفی کنید و بگویید که برای گذران زندگی  	
چه می کنید!

معرفی آسانسوری در نمایشگاه های شغلی و تجاری

جلب توجه کنید! با چیزی فریبنده و مرتبط آغاز کنید. به یک نقطه رایج و درد مشترک در  	
صنعت مربوط به خودتان اشاره کنید.

جرقه کنجکاوی را در مخاطب روشن کنید. بگویید که برای آن مشکل،  	
راه حلی دارید.

چکیده کاری را که می توانید انجام دهید، ارایه کنید. سپس نشان دهید  	
که چگونه انجامش می دهید و نتیجه چه خواهد بود.

باید  	 آسانسوری  معرفی  بهترین  باشید.  آماده  بیشتر  پرسش های  برای 
بتواند گفتگو ایجاد کند، نه این که شبیه تبلیغ به نظر بیاید.

گفتگو  	 وارد  او  با  که  فردی  اگر  باشید.  داشته  دست  دم  ویزیت  کارت 
شده اید بخواهد بعدا با شما تماس بگیرد، ارایه به موقع کارت ویزیت 

بسیار حرفه ای خواهد بود تا این که شماره تلفن به او بدهید.
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جرقه کنجکاوی را در مخاطب روشن کنید. بگویید که برای آن مشکل،  	
راه حلی دارید.

چکیده کاری را که می توانید انجام دهید، ارایه کنید. سپس نشان دهید  	
که چگونه انجامش می دهید و نتیجه چه خواهد بود.

باید  	 آسانسوری  معرفی  بهترین  باشید.  آماده  بیشتر  پرسش های  برای 
بتواند گفتگو ایجاد کند، نه این که شبیه تبلیغ به نظر بیاید.

گفتگو  	 وارد  او  با  که  فردی  اگر  باشید.  داشته  دست  دم  ویزیت  کارت 
شده اید بخواهد بعدا با شما تماس بگیرد، ارایه به موقع کارت ویزیت 

بسیار حرفه ای خواهد بود تا این که شماره تلفن به او بدهید.

بیایید با یک مثال عینی پیش برویم. در یک نمایشگاه تجاری هستید و 
فرد مقابل شما مدیرعامل شرکت مورد نظر شماست. به این دو مکالمه 

توجه کنید:
_ سالم من جری براون هستم.

کار  چه  بگو  من  به   ... خب  خوشحالم،  شما  با  آشنایی  از   +
می کنی؟
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معرفی اشتباه!

نتایج  و  رسانده ام  موفقیت  به  را  خود  فروش  تیم های  سابقه هستم.  سال  ده  با  فروش  مدیر  یک  من   _
درخشانی گرفته ام.

+ چه جالب! تبریک میگم. )ترجمه واقعی: تو فقط تا حد مرگ خسته م کردی!(
امروز صدمین باری است که آنها می شنوند یک فردی چندین سال سابقه داشته و چه کارهایی کرده است.

معرفی درست!

_ مطمئنا این آمار تازه را شنیده اید که ۸۰ درصد فروش شرکت ها توسط ۲۰ درصد فروشندگان زبده انجام 
می شود. )جلب توجه با اشاره به درد مشترک در صنعت( من تصمیم گرفته ام از این الگو برای رسیدن به 

نتایج برتر استفاده کنم.

+ اوه! چه طور قرار است این کار را بکنید؟

_ من یک برنامه یادگیری فرد به فرد در یک شبکه کاری را معرفی کرده ام که در آن مجریان برتر، تخصص 
خود را با دیگران )آنچه شما انجام می دهید( از طریق محتوای انتخاب شده و جلسات آموزش هفتگی به 
اشتراک می گذارند. )چگونه این کار را انجام می دهید؟( با این روش، در مدت 6 ماه، تیم من شروع به 

فروش ۱۲۰٪ باالتر از میانگین شرکت کرد. )نتیجه چیست؟(

+ جری من مطمئنم که ما می توانیم از چنین سبک یادگیری در سازمان خود استفاده کنیم. اما به من بگو این 
کار چه سودی برای فروشندگان برتر دارد؟

بله! در این مثال، چیزی که می خواستیم یعنی دعوت به گفتگو، اتفاق افتاده است.

اقدام  سه  شغلی:  مصاحبه  یک  در  آسانسوری  معرفی 
کلیدی

با یک معرفی کوتاه از شخصیت حرفه ای خود آغاز کنید. 	

به مخاطب فقط نگویید که چه کار می کنید؛ روشن کنید که  	
چگونه می توانید آن کار را به خوبی انجام دهید. از فرمول 

مسئله، اقدام اجرایی و نتیجه استفاده کنید.

آنان را شناسایی کنید و در معرفی آسانسوری  	 چالش های 
خود، راه حل هایی برای مشکالت شان ارایه کنید.

معرفی آسانسوری برای کارآفرینان

و  کسب  توصیف  برای  است  قرار  آسانسوری  معرفی 
کار، محصول یا خدمات بالقوه شما یا ایده ای که برای 
یک مشتری یا سهامداران و همچنین یک سرمایه گذار 

ریسک پذیر ارایه می کنید، مورد استفاده قرار گیرد.
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اقدام  سه  شغلی:  مصاحبه  یک  در  آسانسوری  معرفی 
کلیدی

با یک معرفی کوتاه از شخصیت حرفه ای خود آغاز کنید. 	

به مخاطب فقط نگویید که چه کار می کنید؛ روشن کنید که  	
چگونه می توانید آن کار را به خوبی انجام دهید. از فرمول 

مسئله، اقدام اجرایی و نتیجه استفاده کنید.

آنان را شناسایی کنید و در معرفی آسانسوری  	 چالش های 
خود، راه حل هایی برای مشکالت شان ارایه کنید.

معرفی آسانسوری برای کارآفرینان

و  کسب  توصیف  برای  است  قرار  آسانسوری  معرفی 
کار، محصول یا خدمات بالقوه شما یا ایده ای که برای 
یک مشتری یا سهامداران و همچنین یک سرمایه گذار 

ریسک پذیر ارایه می کنید، مورد استفاده قرار گیرد.



8 

شش نکته کلیدی برای تهیه معرفی آسانسوری برای کارآفرینان:

۱. کاری را که شرکت شما انجام می دهد به ساده ترین شکل و نه خیلی فنی 
شرح دهید.

۲. مشخص کنید که چه چیزهایی پیشنهاد تجاری شما را متمایز و منحصر 
به فرد می کند.

۳. از ارزش های حرفه ای خود با آمار دقیق پشتیبانی کنید.

۴. پرسش هایی که در مخاطب شما انگیزه مشترک ایجاد می کند بسازید.

۵. کارت ویزیت تجاری تان در دسترس باشد.

6. اگر هنوز روش معرفی آسانسوری شما جواب نداده مایوس نشوید. راه های 
متعدد را بررسی کنید تا موفق شوید.

گاهی نیاز است که بتوانید در موقعیتی عمومی خود را معرفی کنید. در اینجا 
هشت گام اساسی برای تهیه یک معرفی آسانسوری خوب را بخوانید:

۱. از اینجا شروع کنید که شما چه کسی هستید.

۲. درباره کاری که انجام می دهید و چگونگی انجام آن بنویسید.

دیگران  از  را  و چه چیزی شما  کار شما چیست  نتایج  که  توضیح دهید   .۳
متمایز می  کند.
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۴. چیزی را که می نویسید ویرایش کنید. اگر بخشی یا جمالتی، طوالنی یا غیر شفاف است، آن را حذف کنید.

۵. عبارت آغازگر مناسبی برای شروع معرفی تهیه کنید. چیز جالبی درباره حرفه شما که برای مخاطب جذاب باشد.

6. نوشته خود را به صورت صوتی ضبط کنید. چک کنید که کلمه ای تکراری نیست. مطمئن شوید طنین جمالت شما زیادی  
غریب و تبلیغی نیست.

۷. مطمئن شوید هر آنچه را که بوده در سی ثانیه بیان کرده اید و تند حرف نزده اید.

بازخورد  می شناسد،  را  که شما  از کسی  که  است  این  ایده آل  حالت  کنید.  تمرین  زیاد   .۸
و  نوشته اید، گفتگو محور  آسانسوری که  آیا معرفی  نظر طبیعی می آیید؟  به  آیا  بگیرید. 

دارای جریان آزاد است؟

به خواندن این نکات اکتفا نکنید! معرفی نامه آسانسوری خود را تهیه و اجرای آن را 
تمرین کنید!
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