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Hipnotik 
LS 

teknikleri' 
Psikolog Dr. Donaıd! Moine, 
süper satış temsilcilen'nin 10 
ikna tekniğini açıklıyor. 



Neuro Linguistlc Programming ( LP), 
1980'lerin başında ilk kez Amerika'da or· 
taya çıktığında, herkes bunun da diğer 
yöntemler gibi gelip geçici olduğunu dü
şünüyordu . Ancak NLP, bugün özellikle 
iş dünyasında başarıyı getiren en popüler 
yöntemlerden biri olarak anılıyor. Ayrıca 
dünyanın en usta satış temsilcileri tara
fından da uygulanıyor. 

NLP üzerine çalışan birçok kişi, bu ko-
nuda geliştirilen tekniklerin doğrudan sa· 
hadan gelen tecrübeler sonucunda elde 
edildiğini bilmiyor. Konuşma yoluyla kar
şıııızdakini hipnoz etme, satışta yıllardır 
kullanılan bir ikna yöntemi. Bu yöntem, 
karşınızdaki kişiyi uyularak onu kandır
manız anlamına gelmiyor. Konuşarak hip-
noz, bir çeşit manyetik konuşma yolu ola· 
rak ifade edilebilir. Bu yöntem karakteris
tik olarak üç temel üzerine oturur: Dinle· 
yicinin ilgisini doğrudan üzerine çeker, 
dinleyiciye odaklanır ve başarıyı olağa· 

nüstü biçimde artırır. 
Profesyonel satış temsilcilerinin ke

sinlikle geliştirmesi gereken üç temel ye
tenek vardır, NLP bazı hipnoz teknikleri
ni kullanmasına rağmen, halen keşfedil· 
mesi gereken bazı noktalar bu lunur. 
Eğer keşfedilmemiş tekniklerden birka
çını siz bu larak kullanmaya başlarsanız, 
yoğun rekabet ortamında rakipleriniz
den ayrılarak öne geçme şansıııı elde 
edebilirsiniz, 

Konuşma yoluyla yapılan hipnozlar ta· 
mamen elikti r. Bu zaten satış profesyonel· 
lerinin yıl lardır kullandıkları bir yöntem. 
Ancak kimse bunu nasıl kullandığını ve 
başkalarına nasıl öğreteceğini bilmiyor. İş
te size başkalarına da aktarabileceğiniz 10 
adet hipnotik satış tekniği. En kısa zaman
da bunları satış süreçlerinize ekleyerek 
başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz, 

1· KENDi KENDiNiZi HiPNOTiZE EDiN 
Satış, dünyanın en stresI i işidir ve bütün 
satış profesyonelleri, kariyerleri boyunca 
defa larca hayır cevabı alırlar. Zaman da
raldığında ve satış giderek azaldığında 
negatif düşünceler ve kötümserlik ön pla
na çıkar. Olumsuz düşünceler (Bizim Ci
yatiarımız çok yüksek vb) defalarca ve 
defalarca tekrar edildiğinde hipnolik bir 
güce dönüşür ve bütün enerjinizi emer. 
Bu noktada iyi bir haber verelim: Eğer 
düşünceleriniz kontrol etmeyi öğrenirse· 
niz ve kendi kendinizi hipnolize edebilir· 
seniz, negatif fikirlerin yerini pozitiflerle 
değiştire bilirsiniz. 

2· ONLARA RÜYALARıNı SATıN 
Ne satıyorsanız satın , rüyaların ve tutku
ların kalbindeki özelliği bulmanız gereki-

yor. Bütün satış sürecini bu tutku üzerine 
kurmanız lazım. İnsan l ar kendi tutkuları 
hakkında konuşmaya başladık l arında, 

gelecekteki bir hayal dünyasına girerler. 
Dünyevİ bütün meseleleri arka l arında bı· 

rakıp, hipnotik bir alan içine doğru yol 
alırlar. Tüketiciler böyle bir durumday
ken fazladan bir çaba göstermenize ge
rek yok. Sadece bu hipnotik durumu kul
lanmanız yete rl idir. 

Tüketicilerinizi, hayalleri hakkında 

konuşmaları için cesaretlendirin. Eğer 

onları, sizin ürününüz ya da hizmetinizi 
ald ı klarında hayallerinin gerçekleşeceği· 
ne ederseniz, satm alma süreci çok kolay
laşacaktır. 

3· HAYAL KURUN VE BUNLARı KULLANıN 
Hipnotik durum l arın bi rçoğu mantıklı 

bir temel dayalıdır. Bir uzmana giderse
niz sizin çeşitli hayallere dalmanızı iste· 
yecektir, Örneğin yüksek bir dağın tepe
sinde oturmuş manzarayı seyrederken ya 
da deniz kenarında güneşlenirken. Bu tip 
hayaller, insanların günlük hayattan 
uzaklaş ıp rahatlamalarını sağ l ar. Ayrıca 

hayalgücünün beslenmesine neden olur. 
Yaratıcılığı harekete geçirir. Yapılan 

araştırmalar, çok başarılı satış temsilcile
rinin, normal bir insana oranla çok daha 
fazla hayal kurduklarını göstermiştir. Ha· 
yallerinizi sunumlarınıza yansıtmaktan 

çekinmeyin. Bu, sizi daha sağlam bir şe· 
kilde rekabet zemininde tutacaktır. 

4· HiKAYELERI DINLEYiN 
Eğer bir araba satıyorsanız, müşterinizin 
daha önce nasıl ve neden araba aldığını 
öğrenmeniz gerekir. Eğer ev satıyorsa

nız, müşterinizin son evini nasıl aldığını 
bulmanız gerekir. Bunun için öncelikle 
sorular sormanız ve bu soruların cevap· 
larını dikkatli biçimde dinleme niz gerek
mektedir. Tüketicilerin karar verme sü· 
reçlerinİ çok iyi biçimde anlamanız gere
kiyor. İnsanlar geçmişte nasıl hareket el· 
tiklerini anlatmaya baş l adık l arında, as
lında kendi hikayelerinden bahsetmeye 
başlarıar. Bu aslında bir ipucudur. Çün· 
kü insanlar davraDlşlarını pek değiştir
mezler. Daha önce nasıl salın aldılarsa, 
şimdi de öyle satın alırlar. 

5· POZiTiF ALGIYI GÜÇLENDiRiN 
Herkes kendi kendisiyle konuşur. Bilim
sel araştırmalar, insanların her dakika 
kendi kendisine 500 ke li me söylediğin i 

gösteriyor. Eğer kendi kendinize konuşu
yorsak, neden devamlı pozitif şeyler söy
lemeyelim? Aslında bütün eski moda po
zitif düşünme teknikleri, kendi kendini 
onaylamayı ihmal eder, 

Satışa karşı olan davranışlarınız ne· 
dir? Bilinçli ya da değil, her gün kendini· 
ze, satışın ne olduğunu anlatırsınız. Satış
ta bu çok işe yarar. Kendi kendinize haf
ta lar boyunca bazı şeyleri tekrarlarsanız, 
başarı oranınız giderek arta ca ktır. Örne
ğin, WSatışl seviyorum,", WSatış yapmak 
benim için çok kolay.", wYeni insanlarla 
tanışrnayı seviyorum,", WBüyük bir şirket. 

te çalışıyorum ve çok iyi ürünler satıyo· 
rum." gibi. Tüm bunlar zihninizde pozitif 
bir etki bırakarak, rekabetle öne geçme· 
nizi sağlayacaktır. 

6· YiNELEMENiN GÜCÜNÜ KULLANıN 
Bütün hipnotik algıların temelinde tek
rarlamalar yatar. Çok başarılı satı ş tem· 
silcileri, kendilerini tekrar etmekten 
korkmazlar. Bunu en çok da yeni bir 
nokta üzerinde çalışırlarken yaparlar. 
Bu noktada yapılması gereken, şimdi 
söyl ediğinizle, bir adım önce söylediği
niz arasında çok küçük bir farkın olması 
gerektiğidir. Şu örnekte olduğu gibi: wBu 
ürünü seveceksiniz.", wBu ürünü kesin· 
Iikle çok seveceksiniz,", "Bu ürüne aşık 
olacaksınız.", "Bu ürünü hiçbir zama n 
unutmayacaksIDız. " 

Reklarncıhkta, tekrarlayarak satmanın 
en iyi yöntem olduğunu söylerler. Radyo 
spotları satarken asla 1·2 tane satamazsı· 
nız. Hiç kimse bir defa radyo spotu dinle
yerek, o ürünü satın almaz. En az 50-75 
defa bir spotu radyoya girmelisiniz, Ne
den bir şeyleri tekrar etmek bu kadar 
önemlidir? Birçok insan çok kötü birer 
dinleyicidir. Duyduklarının birçoğunu 
kaçırırlar ve ancak yüzde 20'lik bir kısmı· 
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nı sonradan hatırlarlar. Eğe r siz mesajla
rınızı tekrar etmezseniz, müşterinizin 

onu unulması gib i bir riskle karşı karşıya 
kalabilirisiniz. Bir şey i yine lemek, karşı
nızdaki kişilerde duygusal bir bağ kur
manızı sağlar. 

7- HiPNOTiK HiKAYELER ANLATIN 
En güçlü ve etkili hipoclik sa tış tekniği 

hikayeler anlatmaktır. Çünkü insan lar 
hikaye dinlemeye başladıklarında, sa
vunma kalkanlarını kaldırırlar. Zihinle
rinde bir film izliyormuş gibi olurlar. Siz 
bir hikaye anlatırken, karşınızdakiler sİ

zin bir şey salmadığınızı düşünürler. Bu 
taktik, bir satış görüşmesine başlamak 

için de kuııa nılabilir. Yapılan araştırma

lar, hikaye anlatılan görüşmelerde satış

l arın yüzde 20 arttığını göste riyor. 

8- BÜYÜLÜ METiNLER KULLANıN 
Hipnotik metinler, geneııikle akılda kala
cak ve unutulmayacak kelimelerden se· 
çi lirler. Örneğin "Olmak ya da o lma
mak .. ," gibi. Ya şa nan en önemli sorunlar
dan biri satı şçı ların konuşmalarının ve 
ellerindeki metinlerin çok sıkıcı ve sı ra
dan olmasıdır. Böyle bir durumda müşte
ri lerinizin sizden uzaklaşınalan çok 
muhtemeldir. Bazı satış temsilcilerinin 
konuşma tarzları ve konuştukları şeyler 
son derece heyecan uyandırıcıdır. İl ginç 
ve heyecan uyandırıcı kelimeler kulla
nan satış temsilcilerinin reddedilmel e rİ 

gibi bir ihtimal son derece düşüktür. 
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Bir şeyi yinelemek, 
karşınızdaki kişilerle 

duygusal bir bağ 
kurmanlZı sağlar. 

9- GÜVEN BAGI KURUN 
Güven kurma ve insan ili ş kileri üzerine 
gerçekleştiril en birçok a raştırma, bizim 
kendimize benzeyen insanlara karşı daha 
rahal güven duyduğumuzu gösteriyor. 
Karşınızdaki ile en hızlı biçimde güven 
kurmanın yöntemi, kendinizi onun yeri
ne koymak ya da aynalama taktiğini kul
lanmaktır. Böylelikle aradaki farkları da
ha iyi görebilir ve hataları en aza indirebi
Ii rsin iz. Eğer müşteriniz ile kendinizi aynı 
frekansta görürseniz, müşterinizin sizi 
sevrnemesinin tek yo lu , kendisi olmaktan 
vazgeçmesidir. Bu imkansızdır. Güven 
kurmak için karşınızdaki kişiye ~Ben aynı 
senin gibiyim. " mesajını gönderin. Beden 
dilinizi kullanarak, duygularınız ve fikir
lerinizle onunla aynı frekansa geçmeye 
çalışın. Bunu başarabilirseniz, müşte rile

rinizin bir sonrak i adımda nasıl davrana
cakların! ya da ne söyleyeceklerini önce
de n kestirme şansınız artacaktır. 

10- SES TONUNUlU KULLANARAK 
ÖNERILERDE BULUNUN 
Bütün satış görüşmelerinde sesinizin to
nuna ve keli me vu rguları nıza dikkat 

edin. Örneğin bir psikolog, hasta sına 
"Uyu" dediğinde , sesini mutlaka derin
den gelen ve yumuşak bir vurgularna ile 
kullanır. Ses tonunuz ve vurgularınız, si
ze fazladan bir güç sağl ayacaktır. Başarı

yı yakalamış satı ş profesyonellerinin 
hepsi, ses tonlarına büyük önem verirle r. 
Satış yaparken farklı, ikna sürecinde 
farklı, bir şey isterken farklı tonlama kul
lanırlar: "Siz pahalı olduğunu düşündü
ğünüz bu spor arabayı satın a ldığınızda, 

eşinizin ne kadar mutluuuuuuuuu olaca
ğını bir düşünün. " Bu örnekte, "mutlu" 
kelimesine vurgu yapan satışçı, karş ısın

daki kişide mutlaka pozitif bir etki bıra
kacaktır. Eğer sal ışçımız, kelimeyi çok 
hızlı söyleseydi , aynı etkiyi bırakmas ı 

müınkün olmayacaktı. Sesinizin tonu, 
dinleyicideki ilgiyi tetikler ve önerileri
nizi daha dikkatli dinlemelerini sağlar. 

Bu satış taktikleri, dünya üzerinde 
ürün ya da hizmetini satmak isteyen bir
çok firmaya ve bireye yard ımcı olmuş 

tekniklerdir. Eğer bu taktikleri her gün 
kullanırsamz, bir süre sonra size hizmet 
etmeye başlayacaklardır. Satış bilimi. bi
ze bu tekniklerin LP ad ı a ltında özet
leştiriimiş hallerini veriyor. Eğer bu tek
nikleri kullanan ve ustalaşan ilk ki ş il er

den biri siz olursanız. rekabetle bir adım 
öne geçmemeniz için he rhangi bir neden 
kalmayaca ktır. 

Kawnak: Selling Power, "Hypno!ic Selling 
TechniQues", Or. Donald J. MOine 
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