
و چگونه از آن  ستیچرخه فروش چ
 میبستن فروش استفاده کن عیتسر یبرا
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  تسریع   ی و چگونه از آن برا   ست ی چرخه فروش چ 
 م ی استفاده کن   فروش بستن  

 مقدمه 

  د ی را به طور مداوم تجربه کن  تی موفق   دیتوانیم  ،د یکه چرخه فروش را درک کن  یهنگام
 .دیبهره را ببر نیشتر یخود ب  یا یکه چگونه از مزا دی آموزیم و 

خود را    فروش  ه یسهم  و  ایدبسته  یرا با نرخ عال  خود  معامالت  بگویید  که   ممکن است
برآورده    این  یبرا فروشایدکردهماه  در  بعد چطور؟  ماه  اما    د یکلشاهمانند    "ثبات"  ،. 

برا  دیتوانینم  ،دیفروش موفق ندار  یبرا  یچارچوب  یاست. وقت  را  فردا    یفروش خود 
 .ندهیآ ماههسه ای ندهیچه رسد به ماه آ ،د یکن  بینیپیش

مشخص شده  که در آن ایایدهبدون نقشه و  ،دیدر حال حرکت هست  ،یبدون استراتژ 
برو   دیبا   باشد که اگر خوب کار  دیبه کجا  ا  دیدانینم   ،د یکنیم.  را    تی موفق  نیچگونه 
از شکست    یچگونه در دفعات بعد   دیدانینم  ،د یکنیمعمل    فی و اگر ضع  ،د یتکرار کن
 ؟ چیست  حلراه. دیکن  یر یجلوگ

 د یکن  جاد ی چرخه فروش ا   ک ی

 ست؟ ی چرخه فروش چ

فروش   تاکت  یتکرار   ندیفراچرخه  برا   یکی و  فروشندگان  که  به   لیتبد  یاست  سرنخ 
  ی حرکت بعد   شهیشما هم  ،چرخه فروش  داشتندردست. با  کنند یم دنبال    وفادار  یمشتر 

چرخه فروش،  .  دیدانیمرا    فروش  در چرخه  هاسرنخ از    کیهر    ی ر یخود و محل قرارگ
  مک ک  عملکردتان  نحوه بهبود  نی تع  ای  هاتی موفقبه شما در تکرار    تواندیم   نیهمچن
 کند. 

  ،دی دهی مانجام    د ی جد  ان ی فروش با مشتر   ل ی تکم   ی هفت مرحله را برا  ،در چرخه فروش 
 : و بستن فروش   قرارداد   یتماس تا امضا   ن ی از اول 
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   هاسرنخ پیدا کردن   .1
  هاسرنخ بابرقراری ارتباط  .2
 هاسرنخبودن  ط ی شرا واجدتشخیص  .3
 مشتریان احتمالیبه   و پرزنت محصول  ارائه .4
   هااعتراض برغلبه  .5
 قرارداد   فروش یا عقد بستن .6
  دی جد انیمشترپرورش  .7

 
  د ی توانیم  ،چوناست؟    دیمف  قدراینچرخه فروش  چرا    که  ایدکردهیا تعجب    دیدانینم

را    نکهی ا)از درک خود در مورد چرخه فروش   کدام    ،د یکنیم  یط  ترع یسرکدام مراحل 
.  د یمعامالت استفاده کن  ترع یسربستن    یبرا   ( ره یو غ  احتیاج به بهبود دارد مراحل شما  
  که منجر به   یماتاقدا  ییشناسا  به  ،گام بهگام  و   جزئیفروش در سطح    ند یمشاهده فرا

 .کند یم ترآسانرا  شودیم هاتیموفق ایمشکالت  ایجاد

 تریطوالن  شما  همکاران یا رقبایکه چرخه فروش شما دو برابر    ایدشدهمتوجه    دی فرض کن
 بردن یپ  ی(. برا کشد یم دو برابر طول    دیکنیمصرف  فروش    زمانی که برای  یعن یاست )
دل موضوع  لیبه  هر    دیتوانیم  ، این  برا   ایمرحلهبه  یا  بستن  یکه  بر   فروش  معامله 
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ل ینرخ تبد  دیتوانیمغلبه بر اعتراضات. سپس    سرنخ تا  افتنیاز    .د یکن  توجه  ،د یداریم
  امتیازاتتان   مراحلی عملکرد ضعیفی دارید و در چه    دینیتا بب  دیکن  بررسیرا    مرحلهبهمرحله

بستن  از    هاسرنخ  ،فروش   و پرزنت  که پس از ارائه  مشخص شود. اگر  ابدییمکاهش  
ی  ام یپ  ا یکرده    تیوقت آن است که مهارت ارائه خود را تقو   ،شوندیممنصرف    فروش

 . د یکن ینیرا بازب برسانید خود به مشتری دیخواهیمکه 

  ، دارد   یبستگ  یبه عوامل مختلف  فروش  هفت مرحله چرخه  ل یتکم  ی الزم برا  زمانمدت
معموالً    B2Bخدمات شما و صنعت شما. چرخه فروش    ایمحصول    ،از جمله شرکت شما 

 متفاوت است.  اریبس  B2Cبا چرخه فروش 

 B2Cدر مقابل   B2Bچرخه فروش 

چرخه  سطوح باالی  در    دی با  ،دیفروشیمو چه به مصرف کنندگان    کسب و کارهاچه به  
 ار یبس  توانندیم  از این دو مورد  هرکدام  انجام این کار در  اما  ،دی بمان  یفروش خود باق
د از  متفاوت  B2Bو    B2Cفروش    یهاچرخهباشد.    یگر یمتفاوت  سطوح  از    یبه 

 دارد.   ازین اتدانش محصول و ارتباط   ،یزمان گذاریسرمایه

 : بیان شده است دو    ن ی ا  ن ی ب  ی چند تفاوت اساس   نجا یدر ا   

 یر ی گ  م ی تصم   فرایند   زمانمدت   -  1

تا تصمیم    کشدیمطول  که    ایزمانیفاصله    ، د یفروشیم  شخصی  کنندگانمصرفبه    یوقت
کوتاه   اریبس  ،کنندیم  ی دار یکه محصول شما را خر  یرا بخرند و زمان  یز یچ  بگیرند که
  ، د ی فروشیم   قیمتگران  یز یاگر چ  ویژهبه)  ستیصادق ن  طورکلیبهامر    نیا  ، است. البته 

محصول    دارانیخر  ، موارد  زا  یار ی ( ، اما در بسیا بیمه عمر و زندگی  نیماش  کی مانند  
 که درحالی  .کنندینمهرگز به آن فکر    گریو د  خرندیمآن را    ،دارندبرمیشما را از قفسه  
 ن ی. چرخه فروش ممکن است شامل چندستین  طوراین  ،وکارها کسبهنگام فروش به  

و متقاعد کردن   متعدد  یکی الکترون  یها نامهارسال    ها،ارائه  ،هایسخنران   ،ماه جلسات
 قبل از فروش باشد.  نفعانذی مهه

 نفعان ذیتعداد  -   2
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 ایتا محصول    دینفر را متقاعد کن  کیفقط    د یبا  ،تنها  کنندهمصرف  کیهنگام فروش به  
 ش یافزا  سرعتبهتعداد    نیا  ها،شرکتخدمات شما را انتخاب کند. هنگام فروش به  

  ر یممکن است الزم باشد مد  ، د یفروشیم  بیمه عمر گروهیاگر    ، مثالعنوانبه.  ابدییم
تعدا  ای  رعاملیمد  ،یمال مال  گری د  دهر  در بخش  افراد  برای خرید   را  یابی بازار  ای  یاز 

 . دی متقاعد کن  محصولتان

 در دسترس   ی هاسرنخ   -   3

  ل یدل  نیبه ا  ،است  B2Bنسبت به فروش    ی شتر یبالقوه ب  ازاتیامت  یدارا   B2Cفروش  
  ی ر یادگی،    B2B  فروش  نهیاست. در زم  هاشرکت  تعداد  از  شتریب   ، ساده که تعداد افراد

خدمات شما    ایاز مشاغل که محصول    یانواع خاص)  و شناخت آنها   درباره مخاطبان
وجود   یکمتر   یهاانتخابتعداد    را یز  ،است  تریضرور   ی حت  (به آنها کمک کند   تواندیم

خدمات شما به طور جداگانه به هر    ایکه چگونه محصول    دیکن  دی تأک  دیدارد. شما با
.  شناخته شده  حدوداً به یک مشتری با شخصیت  نه فقط    ،کندیمکسب و کار کمک  

 د ی داشته باش  یقیاطالعات عم  دیفروشیمکه در مورد آنچه    دیداشته باش   ازیممکن است ن
 . دی بده  یپاسخ کاف  ها شرکتاز جانب نمایندگان  مطرح شده    سؤاالتبه تمام    دی تا بتوان

 ست؟ ی مراحل چرخه فروش چ

فروش  یاجرا درمراحل چرخه  که    ، خدمات   ،به محصول   ی بستگ  ذکر شده است   ریز  ی 
ترت  ایشرکت   اما  دارد.  شما  معموالً    بیصنعت  به    ،است  کسانیمراحل  توجه  بدون 

 نیبهتر  عالوهبه  ،یبعد  مرحلهبهمرحله  کیاز    آمیزموفقیتنحوه حرکت    نجای. در ا طیشرا
 .توضیح داده شده است  دی و منابع مف هاوهیش

 سرنخ   داکردنیپ   – 1

خدمات شما    ایکه ممکن است به محصول    دیهست  یشما به دنبال افراد   ،مرحله  نیدر ا
خط   مندعالقه به  را  آنها  و  کن  لوله  باشند  اضافه  خود  اطمد یفروش  با  درک   نانی .  از 
  ی مشتر   )تیپ شخصیتی(   نوع  قاً ی. چرا؟ اگر دقدی شرکت خود شروع کن  داریخر  تیشخص
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بشناس  موردنظر را  برا  ،دیخود  را  خود   ش ی افزا  باکیفیت  یهاسرنخ  افتنی  ی شانس 
 . د یدهیم

سرد   لیم ی ا  یاز الگوها  ای   دیکن  دایتلفن پ  قیآل را از طر  دهیا  انیمشتر  دیتوانیم شما  
عالقه  یبرا خود  هاسرنخ   سنجش  محصوالت  کن  به  همچند یاستفاده   د ی توانیم   نی. 

 :دی امتحان کن را ریز  سرنخ دیتول یهاروش

 د یحل کن Quoraرا در   یاحتمال انیمشکالت مشتر ▪
 از ساخت ویدئو برای جذب و تولید سرنخ استفاده کنید ▪
 کنند یم که مکالمات آنالین را پشتیبانی  ییهاکتیتتولید سرنخ از طریق  ▪
 د یارتباط برقرار کن LinkedIn یهاگروهبالقوه در  ان یمشتر با ▪

. دیهست  B2Bاگر در فروش    خصوصبه  ،د ی فروش داشته باش  دینکن  یمرحله سع  نیدر ا
که    د یکن  ن یتع  دیکنیم  یو سع  د یکنیم  آوریجمع را    هاسرنخشما فقط    ،مرحله  نیدر ا
  انیکه مشتر  ی . هنگامریخ  ایشما مطابقت دارند    دارانیخر  تی افراد با شخص   نیا  ایآ

 . ثبت کنیدخود  CRMاطالعات تماس آنها را در  ،ارزشمند و واجد شرایط پیدا کردید

 د یارتباط برقرار کن  ها سرنخ با   -   2

.  د یکن  قیتحق   یوقت آن است که کم  ،پیدا کردیدبالقوه خود را در    انیاکنون که مشتر
  خاطر بهفقط    .دیبه آنها کمک کن  دیتوانیم و چگونه    ستیکه مشکالت آنها چ  دیابیدر

.  با قصد یک فروش سخت و پیچیده به آنها نزدیک شوید  دیکه هنوز نبا  دی داشته باش
اعتماد    ،کند یمکمک    وکارشان کسبا  یکه به آنها    یمنابع  محتواها و  با ارسال  ،در عوض
 . دی خود را جلب کن  یهاسرنخ 

ارسال  دیتوانیمشما   و  با  ارزشمند  محتوا  و  مرتبط  احتمالی  اطالعات  از    به مشتریان 
. د یهدف خود را آموزش ده  یمشتر   ،آنها  اپ واتسیا فرستادن ویدئو به    لی میا  قیطر
  م ی ت  کیشما استخدام    سرنخکه هدف    دیمتوجه شو   LinkedInدر    دیشا  ،مثالعنوانبه

 . دیارسال کن  تیم سازی برای او   را در مورد موضوع  یدیمنابع مف   دیتوان یمفروش است.  
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 مثال: 

 سالم ]نام مخاطب[ ، 

ا برا  نجایدر  واقعًا  که  دارد  وجود  وبالگ  پست  احتمال  یچهار  مشکل  مانند    ،ی]درج 
 خواهد بود.  دیفروش[ مف می استخدام ت

 (سایت وبیا   وبالگ )آدرس  1منبع  

 (سایت وب ای  وبالگ )آدرس  2منبع 

 (سایت وب ای  وبالگ )آدرس  3منبع  

 (سایت وب ای  وبالگ )آدرس   4منبع 

راهنما   یها پستاطالعات جهت ]موضوعات ذکر شده در    نیا  ی خوب  اریبس  یوبالگ[ 
 . دی کنیمکه شما چه فکر  دییاست. به من بگو

 ها ن ی بهتر با آرزوی  

 ]اسم شما[ 

  ت ی که به موفق   دیدهیمنشان    ،با آن روبرو است  سرنخکه    یکه به چالش  یبا ارائه مطالب
  وکار کسبکه بالفاصله در مورد    دیگری   فروش  انندگ ی نما. شما از  د یدهیم  تی اهم  او 

که به شما اعتماد    دی دهیم  یلی دل  سرنخ. شما به  دیهست  زی متما  ،کنند یم  سؤال  سرنخ
 . دی کنیمنده را باز یارتباطات آ یکند و درها 

 ها سرنخ بودن    طی واجد شرا   تعین   -   3

خدمات شما نخواهد بود. از    ای مناسب محصول    دیری گ یمکه با آن تماس    یهر سرنخ
 . دیکن  لیتبد یاحتمال  انیخود را به مشتر یهاسرنخ ،ت یصالح تعین مراحل قیطر
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خدمات شما مناسب باشند اما    ایمحصول    یهستند که ممکن است برا  یافراد  هاسرنخ 
را   ا یعالقه   الزم  آن  منابع  تهیه  مشتریان  ندارند.    برای  راغب،اما،  یا    ی افراد   احتمالی 

 خدمات شما دارند.   ایمحصول    دیخر  یرا برا  الزم  هستند که هم عالقه دارند و هم منابع 

وجود دارد که به شما    نخبودن سر  طیواجد شرا  برای تشخیص  ستیچک ل  کی  ریدر ز
چرخه فروش شما    یبه مرحله بعد   دیبا  موردنظرسرنخ    ایکه آ  دیکن  نیتع  کندیمکمک  

 .ریخ ا ی  وارد شود

پاسخ    ر ی خ   ا ی بله    صورت به   ر ی ز  سؤاالت از   ک ی به هر    ها، سرنخ بر اساس تعامالت شما با    
 : د ی ده

 است؟ مندعالقهخدمات شما  ایبه محصول   نخسر ایآ ▪
 ؟ داده است صیتشخ کامالً  خدمات شما را  ایبه محصول  خود ازین نخسر ایآ ▪
 د؟ یخدمات شما برآ  ایمحصول خرید از عهده  تواندیم نخسر ایآ ▪
 ی دیکل  گیرندهتصمیمشما را با    تواندیم  ایاست؟    یاصل  گیرندهتصمیم  سرنخ  ایآ ▪

 در ارتباط قرار دهد؟ 

نامزد واجد    کی  موردنظرسرنخ    ،د یدهب بله    باال پاسخ    سؤاالتبه همه    دیتوان ینماگر  
اما    .در نظر گرفته شود  احتمالی یا راغبمشتری    کی   عنوانبه  دیو نبا  ستین  طیشرا

نکن  هاسرنخاطالعات تماس   برا  کهاین.  د یرا حذف  خدمات شما    ایمحصول    یاکنون 
 د بود. ن نخواه مناسبنیز  گری که تا شش ماه د ستیمعنا ن نی به ا  ،ستندی مناسب ن

بازاریابی  تا بخش    دیارسال کن  یاب یبازار  میرا به ت  هاسرنخمربوط به آن  اطالعات    ،در عوض
درباره محصول    اطالعات  روزرسانیبه  باهدف  یلیمیا  یاب یبازار  یهانیکمپ بتواند آنها را در  

 کند.  نامثبتخدمات شما  ای

 مشتری راغببه    یا پرزنت محصول   ارائه  –  4

حاضر    سرنخ حال  در  احتمالی  کیشما  آن    مشتری  زمان  که   دهیفرارساست.  است 
خود  ا یمحصول   به    خدمات  و  داده  ارائه  و    هاسرنخ را  محصوالت  که  دهید  توضیح 

یا   یشینما  تواندیم . ارائه فروش شما  د نبه آنها کمک کن  توانندیم چگونه    خدمات شما
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انتخاب    روشیباشد. هر    یمالقات حضور   صورتبه که  اصل  ، دی کنیمرا  ارائه    یفرمول 
 است:  یکسانفروش 

 دی کن یخودتان را معرف  ▪
 د یرا مطرح کن مشکل ▪
 د ی ارائه ده را حلراه ▪
 ی کنید بانی پشت خود های حلراهاز  و آمار هاداده ارائه با ▪
 دی را خالصه کن اطالعات ▪
 دهید پاسخ  سؤاالتبه  ▪

  ی . مشتر هایژگیو نه    ،د یخدمات خود تمرکز کن  ایمحصول    و منافع   ایبر مزا  ،در طول ارائه
 است.   دیمف  او  یبرا  یز یبداند چه چ خواهدیمشما  یاحتمال

 د یبر اعتراضات غلبه کن   -  5

اما   ،باشند  متقاعد شدهممکن است بعد از ارائه شما کامالً  انیاز مشتر یبرخ کهدرحالی
متقاعد کردن    یبرا  ی فرصت  عنوانبهشک دارند. از اعتراضات آنها    هنوز   آنها احتماالً   شتریب

 آنها  ی کهخدمات شما ارزش پول  ایمحصول    به آنها اثبات کنید که  .دیآنها استفاده کن
 . دارد را  کنندیمخرج  برایش

.  ستین  پذیرامکانکه فروش    ست ین  یمعن  نیبه ا  لزوماً که اعتراض    دیداشته باش   ادیبه  
 . دیبرخورد کن این اعتراضاتچگونه با  دیبدان دی فقط با

 : د ی فروش باش  ج ی به اعتراضات را   یی آماده پاسخگو

 است."  ادیز اری محصول/خدمات شما بس قیمت" ▪
 [ قرارداد دارم." شما بی رق" ]با  من ▪
 دارد."  ازین Zو    X  ،Y یها یژگیو "شرکت ما به  ▪

ا  یاعتراض فروش است. وقت   نیترجیرا  ،متیقموضوع     ، د یاعتراض مواجه شد  نیبا 
خدمات خود و نحوه ارتباط   ایمحصول    یا ی. به مزادی کن  انیخود را ب  یشنهادیپارزش  
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نسبت   مشتریکه    بیان کنید  شفاف  کامالً   صورتبه  .دیاشاره کن  یمشتر   یازهایآنها با ن
 . کندیم افتیدر ارزشمندی را زیچه چ کندیمی که پرداخت  متی به ق

 د یمعامله را ببند   -  6

خط   این  اما   ،دیهست  چیننقطه  وطخط  دارای  هستید کهی  فروش  شما آماده ارائه مدارک
 هستند، پس باید این جاهای خالی را پر کنید.  یهنوز خال

 امضا وجود دارد: نیو تضم  فروش مؤثربستن   یسه روش ممکن برا نجایدر ا

 ی بستن فرض   -  1

 موافقت کرده است.  دی فروشیمآنچه   دیقبالً با خر ی مشتر  ییکه گو  دیرفتار کن یطور 

 فروش   بستن  شنهاد یپ دادن   –  2

شفاف و    ،ایدآموختهخود    داریخر  یازهایرا بر اساس آنچه در مورد ن  دیخر  هایشنهادیپ
 . دیارائه ده صریح

 )ایجاد ضرورت و فوریت(  بستن فوری   –  3

 ارائه دهید.  فقط برای زمانی محدود برای خرید فیمحصول خود را با تخف

قرارداد را    دی! اگر نتوانستمیگویم  کیتبر  ، امضا کرد  را  شما قرارداد  یاحتمال  ی اگر مشتر 
برا   ناموفقمعامله    کی  .دیدلسرد نشو  ،دی ببند نر  شهیهم  یممکن است  فته  از دست 
. ممکن است دیادامه ده  هاسرنخبه پرورش    ،یلیمیو منابع ا  هانیکمپاجرای  . با  باشد 

 شوند. دیبعدًا آماده خر

 از خود   .دیکن  لیتبد  یر یادگ ی  ی برایرا به فرصت  رفتهازدستمعامله    دیتوانیم   نیهمچن
  د ی آوریمی که به دست  و از بازخورد  ستی چ  مشتری  یامضاعدم    یاصل  لی دل  دیبپرس
 . دی خاص استفاده کن یهامهارت تی مرور مراحل فروش و تقو یبرا

 د ی جد   ان یپرورش مشتر  -   7
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 تنها نه.  دیخود وقت بگذار  دیجد  یمشتر   یبرا  ،بستن فروشپس از    یمهم است که حت
ارجاع را   و گرفتن  فروش  شیبلکه شانس افزا  ،کرد  دیخواه  تیرا تقو  یمشتر   یوفادار 

 . د یدهیم ش یافزا زین

 ذکر شده است:   د یجد   با مشتری  رابطه   ت ی تقو   ی چند راه برا  نجا یدر ا   

 کامالً ی  روند  دیجد  انیو مشتر   داریحساب  رانیمد  نیکه ب  دیحاصل کن  نانی اطم ▪
انتقال بدون وقفه انجام   کیحاصل شود که    نانی تا اطم  ایدکرده  یرا ط  شفاف

 . شودیم
برا  ییتا محتوا  د ی صحبت کن  یابیبازار  بخش  با ▪   ان یمشتر  یرا که ممکن است 

و منابع    دی کن  نیتع  ، باشد  دی خدمات مف  ایشما در استفاده از محصول    دیجد
و    یارزشمند راهنماها  ارسال    برای مشتری جدید  را  یشی نما  یهانسخهمانند 

 . دیکن
 د یتوانیمچگونه    دیو بپرس  دیریخود تماس بگ  ی با مشتر   کباریتا سه ماه    کیهر   ▪

 . دی کن  شکمک

رو  دائمًا  هستند  د یکنیم  گذاریسرمایهخود    انی مشتر  یاگر  خوشحال  آنها  از    ، و 
 .دینترس گرفتن ارجاعدرخواست  

 چرخه فروش   ت یر ی مد  ی برا   ها وه ی ش  ن ی بهتر   تا از   3

  نی. ادیکن  تیریچرخه فروش خود را مد  دیبا  ،فروشبستن    یکاهش زمان الزم برا  یبرا
به مرحله    که انتقال آنها  دیکن  دا یرا پ  یمراحل  ،دیبدان معناست که به هر مرحله نگاه کن

   .دیرا انجام ده یمات ی تنظ اساسنیبراو   کشدیمطول  یشتر ی زمان ب  بعد

را   خود  فروش  چرخه  تکم  ،د یکن  تیریمد  درستیبهاگر  را    ل یزمان  مرحله    کاهش هر 
 .  شودیم ترکوتاهشما را  چرخه فروشطول  و در نتیجه  دیدهیم

 : چرخه فروش آورده شده است   مؤثر  ت ی ر ی مد   یچند نکته برا   نجا ی در ا 

 مراحل چرخه فروش   ن ی ب  لی نرخ تبد   ی ر ی گ ی پ  -  1
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  د ی بدان  نکهیا  یرا به خود اختصاص دهد. برا  یتا حد ممکن زمان کم  دیهر مرحله با
ب تبد  ،کشندیمطول    شتریکدام مراحل  بلی"نرخ  را  تعداد    د ی کن  میمراحل تقس  نی "  و 

 درصد است.  کی  جهی . نتدیکن میتقس یمرحله را بر تعداد مرحله بعد  کی ی هافرصت

 
 :مثال

 درصد 30فرصت مرحله قبل =  150فرصت مرحله بعد /  45

به    ها،سرنخ  بودن  طی واجد شرا  تشخیص  و مراحل   مشتری یابیمراحل    نیب  دیفرض کن 
تبد اایدیافتهدست    یدرصد   30  لینرخ  با    ،ندارد  ی معن  خودخودیبه  نی .  را  آن  اما 

برادیکن  سه یفروش خود مقا  می ت  نیانگیم تبد  ،روندها  افتنی  ی .  نرخ  با  را  ماه    لیآن 
 . دیکن  سهیسال گذشته و هفته گذشته مقا ،گذشته

و سپس   دیابیآن را ب  لیدل  ،دی کن یممراحل مشاهده    نیب  را  ین ییپا  لینرخ تبد  یوقت
 . دیکن  شینرخ فروش را آزما افزایش  هایحلراه

 د یکن ی ر ی گی طول دوره چرخه فروش خود را پ  -   2

  ، دارد  یبستگ   یادیطول دوره چرخه فروش به عوامل ز   ،میکه قبالً اشاره کرد  طورهمان
که    دیبفهم  دیتوانیمچگونه    ،نی ؛ بنابرافروش  میزانو   دیفروشیمآنچه    ،صنعت  ،شرکت

 بد؟ ایطول چرخه شما خوب است 
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ت با  را  آ  دیکن  نی . تعدیکن  سهیخود مقا  میابتدا طول چرخه فروش خود  چرخه   ایکه 
و در صورت لزوم    ریخ  ایاست    می از چرخه فروش ت  شتری ب   یر یفروش شما به طور چشمگ

 :دیکن یصنعت را بررس نیانگ یم دی با نی. همچناعمال کنیدرا  ییهایساز نهیبه

 
ز  ،محاسبه "طول دوره چرخه فروش" خود  یبرا فرمول  کن  ریاز  تعداد کل  دی استفاده   :

 . شده بستن معامالت / تعداد معامالت بسته  یروزها برا 

 د یکن  ت یر ی مد  CRMچرخه فروش خود را با   -   3
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درج    یبرا   مانند یک فایل اکسل  صفحه گسترده  کی  ،فروش کوچک است   میت   کی   یوقت
  ی اد یبالقوه ز  انیو مشتر  هاسرنخ  بامناسب است. اما اگر    تاطالعات معامال   یابیو رد

  .شودیم دشوار    سرعتبه  یا فایل  برگه  نیا   یخودکارساز   ای  دهیسازمان  ،دارید  سروکار
 وارد چرخه فروش شود.  CRM افزارنرم اینجا است که باید

CRM    وظا  ها، سرنخ تمام و  در    فیمعامالت  را  مرکز   کیشما   دهی سازمان  یمکان 
تبد  دیتوانیم  نی. همچنکند یم با    لینرخ  را  فروش  و    CRMو طول چرخه  محاسبه 
 .  دی کن یر یگیپ

 مزایا 

 ها سرنخ   ی جستجو   - الف 

مکالمات    رهیذخ  یبرا   مختلفی  CRM  هایافزارنرم  از  دیتوانیم و    یهارسانهاطالعات 
  افت یدر  تیکت خود    یبانیپشت م یت  قی. از طردیبالقوه استفاده کن  یهاسرنخ با    یاجتماع

  ی ز یو به دنبال چه چ  دیصحبت کن   یکه با چه کس  دهد یم  ییها دهیابه شما    که  دیکن
  گر یصنعت و موارد د  ، منطقه  ،یر سودآو   مشتریان احتمالی را بر اساس میزان  د وباشی 

 . دی کن بندیتقسیم

 ها سرنخ شخیص واجد شرایط بودن  ت  - ب 

با    ها لیمیا  و   مکالمات   دیتوانیم،    CRM  از طریق  سازییکپارچهبا   کنترل    هاسرنخ را 
اطالعات  دیکن به  بودجه  یتا  را  یر یگمیتصم  یی توانا  ،مانند  اعتراضات   هاسرنخ   ج یو 

بودن    طی واضح از واجد شرا  دهی ا  کیبه شما    اتیجزئ  نی. ادی داشته باش  ع یسر  یدسترس
خود    CRMاز    ، است  الزم   طیشرا  د سرنخ فاق  کی که    ی. هنگام دهدیم  هاسرنخنبودن    ای
  تشخیص  به شما کمک کند روند  تواندیم  کار  نیا  .دی آن استفاده کن  لیدل  یادآور ی  یبرا

  دا یپ  یشتر یب  طیبهتر و واجد شرا  یهاسرنخ خود را اصالح کرده و    یهاسرنخ   تیصالح
 . دیکن

 له معام   فروش یا   ستن ب   - ج 
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شده   نیتع  ش یاز پ  زده    نیتخم  کینزد  یها خیتاراز    دیتوانیم  ،فروش   بینیپیشبا  
 .دیرسیم که به هدف خود  دیتا مطمئن شو  دی کن محاسبهو احتماالت را  دی استفاده کن

شکست  ایمعامله  یوقت پا  با  در    لیدل  ، د یرس  انیبه  را  کن  CRMآن  ثبت  .  دی خود 
را    دیتوانیم   ،ترتیباینبه   د ی توانیم  شه ی . شما همد یکن  یر یگیکرده و پ  دنبالروندها 
 . دی کن لیمعامله موفق تبد کیشکست را بعدًا به  کی

 
 و تکرار   ی اب ی ارز  - د 

کار   یز یچه چ دیاست که به شما کمک کند بفهم نیچرخه فروش ا کیهدف  نیترمهم
  این کارها را برای شما انجام دهد:   تواندیم   CRM.  ست ین  کارآمد  یز یو چه چ  کندیم

نرخ    یموارد لوله   ، فروش   متوسط طول چرخه  ،تبدیلمانند  در خط   سرعت معامالت 
 . دهندیم را نشان  ما فروش ش   فرایندکه سالمت   هستند ییارهایمع اینها همه فروش.

 ی چرخه فروش قو   کی با   ی معامالت و حفظ ماندگار   ع ی بستن سر 

  ، د ی کنیمچارچوب چرخه فروش نگاه    قیبسته شدن معامالت خود از طر  ندیبه فرا   یوقت
شما    دی. شادیبهبود بخش  دیتوانیمرا    یز یکه چه چ   دی مشخص کن  دیتوانیم   راحتیبه
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مهارت داشته    شما مطابقت دارند  دئالیا  یکه با مشخصات مشتر   یکردن افراد  دایدر پ
برقرار   ،دی باش در  آنهاارتباط    ی اما  د  با  باشی امشکل  در بستن فروش مهارت    ا ید.  شته 

  ، د ی کن  تیتقو  حفظ و   انیخود را با مشتر  بلندمدتروابط    دیتوانینم  اما  زیادی دارید،
از این طریق نقاط ضعف و قوت خود چرخه فروش را کشف   راحتیبه  دیتوانیم  نیبنابرا

 . کرده و روی آنها کار کنید

  ت یدر راه تقو  خودکار  صورتبهآنگاه    ،د یکن  جادیو مشخص ا  شفافچرخه فروش    کی
 گرفت.  دیفروش خود قرار خواه فرایند

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 شکرگزارحسین 

 مشایی  الدین غیاث
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