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 ی فروشندگان حرفه ا   یاثبات شده برا   یاستراتژ   10  : مشتری یابی 

 : مقاله خالصه  

کار    درزمینه  اگر   جستجو  دیدان یم  ،دیکنیمفروش  ن   مشتری،  یکه  در ستیآسان   .
 ن یترسخت   مشتری یابیکه    کنندیمفروش اعتراف    ندگانی از نما  یمین   با  یتقر  ،قتیحق

 فروش است. ندیبخش فرا

از سرنخ    لوله  خط  نکهیا  یبرا مملو  را  احتمالی  دیبا  ،داریدنگهفروش  داشته   مشتری 
نرخ    شیافزا  یراه برا  نیترع یسر  مشتری یابی،  ،انجام شود  درستیبهکار    ی. وقت دیباش
 است. بستن فروشو نرخ  لیتبد

نکته متداول در مورد فروش را به    10ما    ،این مقالهدر    ؟دیکنیماما شما از کجا شروع  
داده و شما را به    رییتغ  دیجد  یهاسرنخ  افتنیکه روش شما را در    م یگذاریماشتراک  

 .کند یم لیتبد سرنخ تولیدکننده روگاهین 

 مقدمه 

 نیاز دشوارتر  یکی  ،حالدرعینو    فروش است  فرایند  یدیاز مراحل کل  یکی  مشتری یابی
 .آنموارد 

گزارش  نما  42  ،دیگوی م  یک  از  یابی  ،فروش  ندگانیدرصد   عنوان بهرا    مشتری 
  مشتری یابی  چرا  ،این است سؤال. اندبردهفروش نام    ندی مرحله فرا برانگیزترین چالش
 است؟  برانگیزچالش قدراین

کن  دیبگذار  ،خوب یابی  ،می اعتراف    انگیز هیجانقرارداد    کیبستن    اندازهبه  مشتری 
"کارها  یزمانتا  اغلب    . به همین دلیل،ستین  انجام    یکه همه  به باشد،  شده  ن مهم" 

 . افتدی م قیتعو

.  افتد ینماتفاق    ی دیفروش جد  چیه  ،تیفیباک   یهاسرنخاما بدون خط لوله فروش پر از  
  کل   مشتری یابی است که  بدانیم با  مهم است که  ارینکته بس   نیدرک ا  لیدل  نی به هم

۱

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://blog.hubspot.com/sales/sales-process-?_ga=2.112063108.1678364997.1556002038-2133346062.1545294959


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 شود ی مبسته    یقرارداد ایکه آ  کندیم نییتع  یادیو تا حد ز  شودیمفروش آغاز   فرایند
 .ریخ ای

 ساده است:    آن   ات ی اض ی ر 

 ،دیبستن فروش دار یبرا یشتر یشانس ب ،دیکن جادیا یشتر یب مشتری احتمالیهرچه 
 فرصت است.  کیبرابر  یهر مشتر  رایز

فروش را    یسرنخ برا   تولید  فهیاست که وظ  یابیبخش بازار  نیا  یو اگرچه به طور سنت 
خود را    یهاتالش   تمام  دیفروش با  بخش  که  ستیبدان معنا ن   نیاما ا  ،بر عهده دارد

 متوقف کند و منتظر ظهور سرنخ باشد.  مشتری یابی یبرا

خود استفاده کنند و خودشان سرنخ  مشتری یابی یاز روش سنت  دیفروشندگان هنوز با
 کنند.  دیتول

  د ییایب  ،میبپرداز   مشتری یابی  یهوشمند برا  یهاروش به بحث در مورد    نکهیاما قبل از ا
کرده   رییتغ  مشتری یا مشتری یابی  یجستجو  ی باز   قواعد  که چگونه  میندازیب   ینگاه
 است.

 اند کرده تصاحب  فروش را    ند ی فرا   داران ی : خر د ی جد   ت ی واقع 

شان خیلی سخت باید کار  آوردن دست بهبرای  و    اندشده مستقل    اریبس  یامروز   دارانیخر
برقرار   خریداران،  کرد. از  فروشنده  یقبل  با  اولیه  ،تماس  انجام    جستجوهای  را  خود 
 . دهندیم

بالقوه اذعان    انی!( از مشتریمین   با  یتقر)درصد    CSO Insights   ،45  ریطبق مطالعه اخ
کرده و خود به   یابیخود را ارز  یازهاین   ،قبل از تماس با فروشنده  خواهندیمکه   اندکرده
 باشند.  حلراهدنبال 

قبل   دارانیدرصد خر   95!  نترنتی ا  ،دیدرست حدس زد  ،؟ بلهکنندیمکار را    نیو چگونه ا
از خر    5 و    کنندی م  قیتحق  هاشرکتدر مورد    نی آنال   صورتبه  دیاز خر   دارانی درصد 
B2B کنندیممراجعه  یاجتماع یهارسانهبه  د یدر مورد خر یر یگ میتصم یبرا. 
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ا  یمعنا فروشندگان    نیآن  که  رو  دادنازدست در حال  است  بر  فروش    یتسلط خود 
متخصصان   ندهیآ  یبرا  ن یو ا  ستندی ن   انداز چشمدر    گریکه آنها د  رسدیم. به نظر  هستند

 ترسناک است.  یفروش کم

در واقع    ،د نهست   در حال جستجوکه    یکسان   رایز  ،ستیهم بد ن   قدرهاآناما ... اوضاع 
 به دنبال شما هستند! 

 ؟ ند ی گو ی م آمارها چه  

خود با    دیسفر خر   هیندارند که در مراحل اول  یمشکل  انیاز مشتر  درصد  91  ، قتیدر حق
که عالقه   دی جد  دارانیاز خر  درصد  4 از جمله    ،تماس داشته باشندفروش    ندهینما  کی

 به تعامل با فروشنده دارند.  یخاص

که بر فروش    دیشانس را دار  این  ،فروشنده  کی  عنوانبه  ،بدان معناست که شما  نیا
  این کار را . چگونه  دیکن  تیدرست هدا  ریبه مس  هی و آن را در مراحل اول  دیبگذار  ریتأث

 ؟ د یدهیمانجام 

. دیباش  اودر کنار    ،داریخر  ازیاست که در صورت ن   نیا  دیانجام ده  دیکه با  یکار   نیاول
بررس  دهدیمنشان    قی تحق   یک   یهاافتهی مرحله  در  تحق  یکه  از  بررسی و    قی)پس 
 . رندیفروش تماس بگ  ندهیبا نما  خواهندی م  B2B  دارانیدرصد از خر  60(  هانهیگز  ستیل

شما  تماس را    نیاول  سادگیبهاست که    نیفروش ا  فرمانکنترل    یهاراه از    گرید  یکی
 بگیرید!

سرپرست   که   طورهمان است،ثابت    Xant.ai  ی گزارش  خر  درصد  50  کرده  ،    دارانیاز 
 . دهدمیبه آنها پاسخ    ای  گیردمی که ابتدا با آنها تماس    کنندمیرا انتخاب    ایفروشنده
گفتن "بله" به مالقات   یبرا  دارانی درصد خر   85از    ش ی بکه    مشخص شده استهمچنین  

 دارند.  ازیفروش ن  ندهیبا نما

 مهم است؟   مشتری یابی کلیدی و چرا تعهد به  
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 ها سرنخ  ،میآن اقرار کن  مشتری یابی بهدر مورد    دیوجود دارد که با  زین   گرید  ت یواقع  کی
تا    دیانجام ده  یاقدام  دیشما با  یعنی اینکه،  .شوندینمتصادفی نصیب شما    صورتبه

 . فتدیب یاتفاق

ثابت   طورهمان زمان  روز  هر  تقو  یکه  برا  میدر  را    تان روزانه  ناتیتمر  انجام  ی خود 
به همان   زین  روزانه  مشتری یابی  یبرا  میثابت در تقو  زمانکیرزرو    ،د یدهیم  اختصاص

 اندازه مهم است.

 شتر یب  ایساعت    4از فروشندگان با عملکرد باال  درصد    81  6که    دهدی منشان    قاتی تحق 
 . دهندیممرتبط با فروش اختصاص  یهات یفعالبه  را در روز

زمان   نیرزرو ا  ،ستی ن   هاتیفعال  ترینکنندهسرگرم  جزو  شهیهم  مشتری یابی  ازآنجاکهو  
به طور منظم    تیفعال  نیاز وقوع ا  نانیدر اطم  یاد یتا حد ز  تواندیمخود شما    از طرف

 کمک کند. 

افزایش    شانس  ،سرنخفروش پر از    لوله  خط  کی است:    اریبس  انضباطی  نیچن  یایمزا
 ! بیشتر شدن و نرخ برنده مشتری لیتبد ضریب

 مشتری یابی   در مورد نکته جالب    10

است که فروشندگان با    ییکارها  برانگیزترینچالشو    گیرترینوقت از    یکی  مشتری یابی
باشد   انگیزهیجانتجربه    کی  تواندیم  ،انجام شود  درستیبهآن روبرو هستند. اما اگر  

 ای بالقوه   ان یمشتر  دهدی مکرده و به شما امکان    تی فروش شما را تقو  یهامهارتکه  
 شما هستند.  شنهادیکه مناسب پ دیکن  دایرا پ

 د یکن   جاد ی ا   خود   آل ده ی ا ی  مشتر   ی برا   پروفایل   ک ی   -   1

مختلف افراد  یانواع  دار  هاشرکتو    عیصنا  ،از  کجا    دیدانی مد. چگونه  ن وجود  باید  از 
 د؟ یشروع کن

 داده پایگاهو در    چیستشما    آلده یا  یمشخصات مشتر   دیابیتا در  دیوقت بگذار  یکم
 . دیکن قیخود تحق
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 هستند؟  یبرتر شما چه کسان یپنج مشتر  ▪
 هستند؟  یشما چه کسان  یپنج مشتر  نیبدتر ▪
 هستند؟    یشما چه کسان  انیمشتر نیسودآورتر ▪
 سود را دارند؟  نیکمتر یککدام ▪

 . دیکن جادیا لیپروفایک  هاگروه  نیاز ا کیهر  یبرا

آنها با مشخصات    ،شما  دادهپایگاه شرکت در    کیوجود    لیکه فقط به دل  دیتصور نکن
دارند.    آلایده  یمشتر  مطابقت  ن   دادهنشان    دیمطالعات جد   ،ازقضاشما  از    ی میکه 
 . ندستیمناسب ن  ،دیبفروش دیخواهی مآنچه  یبرا درصد از آنها 50یعنی شما  انیمشتر

به روش   نیهمچن که  کن  حلراه"   ارائه  مهم است  فکر  کن  یعنی  ،دیمشکل"    د یمشخص 
 ؟ کند یم دارند و محصول شما چگونه آنها را حل  ییشما چه دردها آلایده انیمشتر

ا  یهنگام داد   وظیفه  نیکه  انجام  ل  دیتوان یم  ،دیرا  ل  ستیاز  و    ست یمشخصات 
برا  یهاشرکت خود  ا  یگر ید  یوکارهاکسب  داکردنیپ  یموجود  با    ارهایمع  ن یکه 

کن استفاده  دارند  ادیمطابقت   ز ین   " کاربربر    ی مبتن   ی اب ی بازار "   عنوانبهکه    کیتاکت   نی. 
کمک    ،شودیمشناخته   رو   کند یمبه شما  در   تربزرگ   یهایماه  صید  یتا  تمرکز   ایدر 

 . دیکن

 د ی خود مشخص کن   آل ایده   مشتری   گذاشتن قرار مالقات با   ی برا   را   یی ها راه   -   2

 ، موارد  شتری. در بد یخود شروع کن  انی" مشترنیمحل مالقات با "بهتر  لیو تحل  هیبا تجز
  ی تجار   شگاهینما  کیشما هستند. در    انیمشتر  نیشما سودآورتر  انی" مشترنی"بهتر
طر  ای  نار؟یسم  کیدر    ایبود   ا  قیاز  کمک    نیارجاع؟  شما  " نی"پردرآمدتر  کندیمبه 
 . دیکن  پیدا مشتریانتانبا  معاشرت  یخود را برا یهامکان

از   نگاه  یاجتماع  یهاسازمان   ای  یصنعت   یدادهایرو  دیدگاهاکنون  موضوع  : دیکن  به 
  تیفعال  ای   ابدییمحضور    هاتیفعال  ای  دادهایشما در کدام رو  آلایدهمشتری  احتماال   

 ؟ کندیم
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آنها   شان دیجیتالی از نظر حضور    ،سرانجام کن  به  از چه  دیفکر  آنها احتماال     ی هاکانال: 
 دیاز آنها بازد  ای  کنندیماستفاده    یتالیجید  اتینشر  ریو سا  یخبر   ،یاجتماع  ایرسانه

 ؟ کنند یم

بالقوه شما در    انیاکثر مشتر  ادیز  احتمالبه  ،دیهست   B2Bاگر در فروش    ،مثالعنوانبه
LinkedIn  داشته در آنجا    یحضور قدرتمند  دیبا  زیبدان معناست که شما ن   نیهستند. ا

  یمشتر   کی را در مورد    زیهمه چ  با  یتقر  تنهانه  دهدی مبه شما امکان    LinkedIn.  باشید
  قیرا از طر  با مشتری احتمالی  خود  برخورد  نیاول   شاید بتوانید  کهبل  ،دیبدان   یاحتمال 

 . با او از یک تماس سرد به یک تماس گرم تبدیل کنیدارتباط متقابل 

ا کمک    ن یهمه  شما  به  عمل  یک  تا  کندیماطالعات  در    دیکن   تدوین  یاتیبرنامه  تا 
 .دیخود ظاهر شو یاحتمال  انیمالقات با مشتر  یمناسب برا یهامکان

 د ی خود کار کن   ی ها تماس   ست ی ل   ی فعاالنه رو   -    

ل ل  ستیشما  را   رفتهازدست  یهاسرنخ  ستیل  یگرم و حت   نخسر  ست یتماس سرد و 
لدیدار زمان   د یکن  بندیاولویت را    ستی. هر  روز  برا  یو سپس هر  افراد   یرا  با  تماس 

 .دیاختصاص ده ستیل آن موجود در

  69 که    دهدیمنشان    قاتی! تحقدیرینگ   کمدست را    یتماس تلفن  کیقدرت    ،ازهمهاول
درصد   27و    اندپذیرفتهرا    دیتماس فروشندگان جد  ،ماه گذشته  12در    داران ی درصد از خر 

 اریبس  ار،یبس  دیبا مخاطب جد  یتماس تلفن  یکه برقرار   کنندیماز فروشندگان اعتراف  
 است.  مؤثر

ل  نیا  گرینکته د که  برا  سؤاالتاز    یست یاست  را  خود   یاحتمال  یهاست یلهمه    یباز 
 . دیسیبنو

پرس  دی دان ی م  ایآ تلفن  باز  سؤال  14تا    11  نیب  دنیکه  تماس  طول  درصد    74به    یدر 
 ؟انجامدی م شتر ی ب   ت ی موفق 

 ی است که ط  ییبلکه گفتگو  ،فروش است  اسکریپت  دیندار  اجیکه شما به آن احت  یز یچ
درد  دیتوان ی مآن   شو  مشتریان  یهاخواستهو    ازهاین   ،هابا   ،از همه  ترمهمو    دیآشنا 
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  د ی. اگر بتوان کشف کنید  قرار دارند را  شانخود  ی ر یگ  میکه آنها در روند تصم  اینقطه
 .شودیم  ترساده اریبس واجد شرایط بودن سرنخ نییتع ،دیداشته باش یمکالمه جالب

 اطالعاتی مانند: 

 ؟  گردندیمآنها به دنبال چه  ▪
 مشکل خود در ذهن دارند؟  یبرا یخاص حلراه آنها  ایآ ▪
 دارند؟  یاطالعات کاف  ایآ ▪
 د؟ یآنها ارسال کن یبرا  دیوجود دارد که بتوان  یاطالعات ایآ ▪
 . دیدعوت کن ،د یکنیم یزبان یکه م ینار ی سم ای ناریآنها را به وب دیبتوان  دیشا ▪

.  د یکن  لمس  کامال  دردهای اصلی آنها را  تا    دیریمجددا  تماس بگ  بعد  ماه  6 ایهفته    6در  
نها کار مداوم    زیهمه چ  ،تیدر  با  ارتباط است.    د ی توان یم  ، ستیل  روی در مورد حفظ 
 . دیکن لیداغ تبد یهاسرنخ به  ،تیو در نها  ترگرم یهاسرنخولرم را به  یهاسرنخ

 ی سازی شده شخص   ی ها ل ی م ی ا ارسال    -   4

طبق    رایز  ،زنده است  ،برعکس  مرده است.  ،ابزار فروش  کی  عنوانبه  ،لیمیکه ا  دیفکر نکن
 ق یفروشندگان از طر  دهندیم  حیترج   ندیگویم  دارانیدرصد خر  Rain  80گروه  تحقیقات  

 . رندیبا آنها تماس بگ لیمیا

ایمیل  کردنصحبتهنگام    اما حال    زیچ  کی  درباره   ی هالیمیا  :است  رفتننیازبدر 
 یهالیمیا  ، یجمع   ی ها   ل ی م ی ا   نسبت به   شتر ی ب   بازشدن ٪ نرخ  26با    انبوه.  ای  جمعیدسته
 !برندیمپیش  جلوروبه ایمیل مارکتینگ رااکنون  شدهی ساز یشخص

 به این نکات توجه کنید: 

ایمیلکه محتوا  دیمطمئن شو  ،ازهمهاول  -  1 ن   ،ی هر  با   یهر مشتر   یازهایمتناسب 
صنعت آنها    ایکه در مورد شرکت    یاست که آنها را با اطالعات  نیشما ا  فهیاست. وظ

  کی  یازهایکه محتوا خاص است و ن  دیحاصل کن  نانی . اطمدی قرار ده  ریتحت تأث  دیدار
 . کندمی خاص را برطرف  یمشتر 
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که   دیمطمئن شو  ،و بخوانند  بازکردهشما را    لیمی شما ا  یهاسرنخ  نکهیا  یبرا  ،دوم  -  2
  ی میاز ن   شی ب  رایز  ،شودیمداده    شینما  خوبیبهتلفن همراه    یهادستگاهشما در    لیمیا

همه   خوانده    هالیمیااز  حرکت  حال  حقشوندی مدر  در  برا  یی هال یمیا  ،قتی.    یکه 
نسبت به   یشتر یب خوردن کینرخ کل درصد 15 ، اندشده  نهیهتلفن همراه ب یهادستگاه

 نشده دارند.  نهیبه یهالیمیا

  د یبدان  دی با  ،دنبرس  حداکثر کارایی فروش شما به    یهالیمی ا  نکهیا  یبرا  ،تیدر نها  -   
  برای  آماده  ل ی م ی ا  ی الگو  12ما   ،کمک به شما  ی. براد یسیو چگونه بنو  نوشته  یز یچه چ
 فروش است. یکه پر از نکات و ترفندها ایمکرده  جادیرا ا فروش 

  توان یمآموخت: چگونه    دیخواه   پس از مطالعه آن،  و  دی کن   ی ر ی راهنما را بارگ   سادگیبه
از طر  وریبهره  را  بهتر  شیافزا   لیمیا  قیفروش  ا  یبرا  هازمان  نیداد.  به    لیمیارسال 
احتمال    شوندیمباعث    که  اتیموضوع  بهتریناز    ییهانمونه  ست؟یچ  دیجد  انیمشتر

 دهی پاسخنرخ   شیافزا یفروش برا  لیمیقالب ا 12و افزایش یابد شما  لیم یا بازشدن
 از طرف مشتریان. 

 مشتریان ارجاعی   برای   درخواست  –  5

 ات و حاالتکلم  ،خوشحال  انیمشتر  رایز  ،ستیخوشحال ن   یمشتر   کیبهتر از    زیچچیه
 . کنندیمرا پخش  خود کنندهخوشحال

 د یخر  یر ی گ  میهنگام تصم   B2B  دارانیاز خر  درصد  91که    ستین   آورتعجب  ، نیبنابرا
بسته شدن فروش   میزان  زیرا  ،رندیگیمدهان به دهان قرار    بازاریابی  ریخود تحت تأث

 درصد است. 70 تا  50بر ارجاع  یمبتن

از ، بنابراین  دیآن را از دست بده  دیتوان ینم  سادگیبه است که    گانیفرصت را  کی  نیا
 ! دیکن ارجاعخود درخواست  انیمشتر

کار را    نیا   ندرتبه   درصد از فروشندگان  4 40است که    نیا  انگیزغم  قتیحق  ،حالبااین
 . دهندیمانجام 
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است  یزمان  نیا رایز ، درخواست ارجاع بالفاصله پس از فروش است یزمان برا نیبهتر

از    درصد    8   ،باشدتازه است. اگر تجربه مثبت  ،  یدر ذهن مشتر   خرید  که هنوز تجربه
 !شوندیمخوشحال  دادن یک ارجاع،از  ان ی مشتر 

که آنها    دی تا مطمئن شو  دیخود در تماس باش  یفعل   انیمهم است که با مشتر  نیهمچن
 هستند.  یهنوز از محصول/خدمات شما و از شرکت شما راض

. رودیم  شی اوضاع چگونه پ  دینی و بب  دیتا فقط سالم کن  دیده   بیجلسه فروش ترت  کی
برگزار    یبرا  اینامهدعوتآنها    یبرا که  سمینارهایی  یا  کن  ،دی کنیموبینارها    ، د یارسال 

که   یمطالب  ر یو سا  دیاشتراک بگذار  ا آنها بهرا بمحتواهای ارزشمند و مرتبط با کارشان  
حاصل   نانیاطم  را برایشان ارسال نمایید.  تجارت آنها ارزشمند است  یبرا  دیکنیمفکر  
 !دارید ایویژه جای  مشتریانتان که در ذهن  دیکن

 شوید   یا متخصص   تبدیل به یک همه چیز دان   –  6

مشتری  آوردندستبه  یبرا  ،اما از  با  ،ارجاعات   ا یفروشنده    کیاز    شیب  دیشما 
بادیباش  محصول  دهندهارائه  حلراه   دهندهارائهو    اعتمادقابل متخصص    کی  دی. شما 
 . دیباش

 : د ی داشته باش   ر ی در مورد موارد ز   ی اد ی اطالعات ز   د ی است که شما با   ی بدان معن   ن یا 
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 اید گرفته هدف    آن را که    ی صنعت   -   1

اساس    باال    درصد   51  ، ری اخ  قات ی تحق بر  عملکرد  با  فروشندگان  را  از    عنوان بهخود 
 اعالم برتر    نمایندگان فروشاز    درصد  7و تنها    اندنمودهمعرفی    خود"   درزمینه  "متخصص  

 که "فروشنده" هستند.  اندکرده

 بالقوه شما   ان ی مشتر   -   2

  د یاست که شما با لیدل  نیگرفته شوند. به هم یجد  د یهمه توجه را دوست دارند و با
 ی و دستاوردها  های روز یپ  در مورد   بلکه  ،مشتریان خود  یهاینگران و    ازهایدرباره ن   تنهانه

  تان یهاسرنخدرباره    یکارآگاه واقع  کی. مانند  دیداشته باش   یادیاطالعات ز  باید  زیآنها ن 
 .دیخود استفاده کن یشنهادیپ رزشا تیتقو یدانش برا نیو از ا دیکن قیتحق

 خودتان محصول    -    

از نحوه عملکرد محصول در    خواهندیمبالقوه    انیدرصد از مشتر  54که    دیدانست ی م  ایآ
بنابرا  نیاول با  ،نیتماس مطلع شوند؟  باش  دیشما  اصل  دیآماده  در مورد عملکرد   یتا 

 . دیو مثال بزن  دیپاسخ ده سؤالی به هر  ،دیمحصول خود بحث کن

 د ی کن   ت ی تقو   ی اجتماع   ی ها رسانه حضور خود را در    -   7

 تا بمانند.  اندآمده  یاجتماع یهارسانه ، ایدنشده آنها اهمیت اگر هنوز متوجه

بالقوه   دارانیهستند که خر  ییهاکانالهمه    LinkedIn  ،YouTube  ،بوکفیس  ،ترییتو
شخص  ،د یست یاگر شما آنجا ن  ،نی؛ بنابراکنندیم دنیاطالعات از آنها د افتنی یشما برا

 ! ردیگی مشما را  یجا یگر ید

 را با شما به اشتراک بگذارم:   ی فروش اجتماع   های از آمار  ی برخ   د ی اجازه ده 

فعال هستند و    یاجتماع  یهارسانهدر    در حال حاضر  B2B  دارانیدرصد از خر  91 ▪
 ( منبعمشارکت دارند ) آن در 

 مات یتصم  د ییتأ و    تیحما  یبرا  یاجتماع  یهارسانهارشد از    رانیدرصد مد  84  ▪
 ( منبع) کنندیماستفاده  شاندیخر
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  فروش  خط لوله  کنندیماستفاده    یکه از فروش اجتماع  یدرصد فروشندگان   65 ▪
 ( منبع) کنندیمپر  هاسرنخاز  خود را

 5را تا    در فروش  نرخ برنده شدن  تواندیم   یفروش اجتماع  یاستفاده از ابزارها ▪
 ( منبعدهد ) شیدرصد افزا 5 درصد و حجم معامله را تا 

 ؟ ی د ی کل   ام ی پ 

 ! کندیمکار  یفروش اجتماع

خود برای    یهاقدم و    دیآسان شروع کن  ،دیشک دار  دیاز کجا شروع کن  نکهیاگر در مورد ا
 یهارسانه  یهاکانالاز    یکیدر    ،مثال    .دینوزاد بردار  پیشرفت در این زمینه را مانند یک

 . دیکن جادیا پروفایل ،استدر کار شما مهم  دیکنیمکه فکر  یاجتماع

 نکته: 

باش  ادیبه   زرادخانه    یاجتماع  یهارسانه  در  که حضور  دی داشته  یابیبه  شما   مشتری 
 . شودینمشما  مشتری یابی یهاتیفعال ریسا نیگزیجا لیو ،دیافزایم

 ی احتمال  ان ی مرتبط به مشتر   محتواهای ارسال    -   8

خود را    انیتا مشتر  کندیمکه محتوا به فروشندگان کمک    می دان یمهمه ما    کهدرحالی
است که   ن ی ا  میاما آنچه ممکن است ما ندان   ،دهند  حرکت  فروششان  فیق  در  ترعیسر

 ارسال شود. باید یچه نوع محتوا و در چه زمان 

ا  یبرا به  برا  دیکن   فرض  ،سؤال  نیپاسخ  یابی مرحله    فعالیت در  یدر تالش   مشتری 
توجه کند و به شما فرصت مالقات    به شما  تاناحتمالی  داریخر  دیخواهیم. شما  دیهست 

 درست است؟  ،را بدهد یرفتن به مرحله بعد ای

مشتری ها و نقاط درد آن  نیاز   دیبا  دیکنی مکه ارسال    ییبدان معناست که محتوا  نیا
به شما   کسچیه  ،دیدر مورد آنها صحبت کن  ستی اگر قرار ن   ،رایرا برطرف کند. ز  احتمالی
 . دهدینمگوش 
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اوقات    ،متأسفانه بسستین   طورایناغلب  محتواها  یار ی!  توسط    تولیدشده  یاز 
رو   یهاشرکت بر  صرفا   جهان  خدمات  هایژگیو  یسراسر  تمرکز   ،و  خود  محصوالت 

 خود تمرکز کنند.  یاحتمال  انیبر مشکالت مشتر نکهیا جایبه ،کنند یم

معناست    نیا محتوا  کهبدان  ارسال  م  ییاز  مورد  در  شما   یعال  زانیکه  شرکت  بودن 
 ! دیدست بردار ،کندی مصحبت 

  یمرتبط با حوزه کار   ی قاتیتحق  یهادادهبه دنبال    دارانیدرصد از خر  69   نکهیا  بهباتوجه
  ، دارند   لی" تما   کندیم  ترآسانرا    ROI  محاسبهکه    "   ییمحتوا  بهدرصد    89خود هستند و  

 .دیده ارائه و ارزش حلراهخود  انیخود به مشتر یمحتوا قیاز طر دیشما با

  ی تولیدی از محتوا   ر ی ز   بندی رتبه   Demand Gen's B2B  داران ی خر   ی گزارش نظرسنج 
 : دهد ی م فروشنده را ارائه  
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آنها    یهاچالش  ،کجا هستند  در  قا  یدق،  دیخر  ندیآنها در فرا  دیدان یمکه    دینشان ده 
 شتریب  دیخر  فرایندکه آنها را در    دیرا ارائه ده  ییهانشیبو    هادهیا  ،و دانش  ستیچ
 .بردیم شیپ

 د ینشان ده   یی دئو ی و   صورت به فروش خود را    ی ها مهارت   -   9

است و   مشتریان برای فروش یا مشتری یابی یجستجو  ینکته برا نیترجیرانکته  نیا
 !دیاست که ممکن است هنوز امتحان نکرده باش یز یچ

جهانی روندها   ن ی آخر  و  ی  ظهور  بازار  کی  عنوانبه  دئویبه  اشاره    یابیابزار  فروش  و 
 . کنند می

 ندگان یکه نما  کنمینمصحبت    ییهاشرکت  یفانتز   یشینما  یدئوهایو من در مورد و
مشتر به  غ  انیخدمات  لبخند  تاجران   یعی رطبیبا  ظاهر    یو  هر    هامدلبا   ایگوشهدر 

 . دهندی مدست  وقفهبی

و مورد  در  آماتور صحبت    یدئوها یمن   نده ی نما  عنوانبهکه شما    ییجا  ،کنمی مساده 
 ، دیاطالعات ارائه ده  ،دیکن  یو خود را معرف   دیچهره خود را نشان ده  دیتوان یمفروش  
 . دیفروش خود را ارائه ده یهاروش  نیو بهتر دیها را نقل کنآمار

 ! دیرا به آنها نشان ده تانواقعیخود  ،نی؛ بنابراکنندی م دیمردم از مردم خر در نهایت،

و آموزنده    بنده ی فر   ای شیوه انتقال اطالعات به    ی قدرتمند برا   ی راه   دئوها ی و   طورکلی به 
 : د ی نگاه کن   و ارقام   اعداد   ن ی هستند. فقط به ا 

تماشا    ویدئو   د ی خر   فرایند   ن یدر ح که    کنندیماعتراف    B2B  داریخر  10از  نفر    7 ▪
 اند کرده 

 اریآنها بس  د یدر سفر خر  Vimeoو    YouTubeگفتند که    دارانیدرصد از خر  60 ▪
 بوده مهم  یتا حد ای

 را  هاویدئو  ،نیآنال   برای خرید  یر ی گمیتصمهنگام    از مصرف کنندگان   درصد   96 ▪
 اند دانسته دیمف
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احتمال   شتریدرصد ب  85  ،کنندی ممحصول را مشاهده    ک یاز    ییدئویکه و  یافراد ▪
 دارند.  دیخر

 ؟ دی کنینمروند استفاده  نیچرا از ا

امروزه عدم استفاده از آنها در   ،کندی م جادیا ییدئوهایوشرکت شما  یابیبازار میو اگر ت
 جرم است!  ارتکاب به منزله فروش

  ی اینحوه عملکرد محصول شما و مزا  مؤثرکه به طور    یشینما  ی دئوهایدر مورد ارسال و
آگاه مرحله  در  را  نشان    یآن  عالقه  کهیدئوهایو  ارسال  سپسو    دهدیمو  نحوه   ی 

را به نمایش   در قیف فروش  هیو توج  یدر مراحل بررس  محصول شما  ترمفصل عملکرد  
 ! دیکنیمچه فکر  گذاردیم

  ز ین   نجایها در اویدئو  د؟ یخود را بهبود بخش  یلی م یا  یاب یبازار  یاستراتژ   دیخواهیم  ایآ
آ  توانندیم کنند!  کمک  شما  افزودن    دیدان یم  ایبه  با  ا  دئویو  کیکه   ،خود  لیمیبه 
 ! دی ده   ش ی برابر افزا   8تا  را  هالیمی ا بازشدن و یینرخ پاسخگو دیتوان یم

 ی ر ی گ ی پ   ، ی ر ی گ ی پ   ، ی ر ی گ ی پ   -   10

  سرنخ  دیلتب.  شودینمتماس ظاهر    نیشما عموما  در اول  زحمات  جینتا  ،اینکه  سرانجام
 ن ی چند  یبرقرار   ،یر ی گیپ  یهالیمیاارسال    یبه معن  نیبه کار دارد. ا  ازیبه گرم ن  سرداز  

 است. یر یگیپ یهات یفعال ریو سا یارسال اطالعات اضاف ،یتماس تلفن

عزم و اراده و    دادننشانرابطه و    جادی ا  یبرا  یاعتمادقابل   یهاراه   موقعبه  یهایر یگیپ
 ادداشت ی   فرستادن یک  ای"  ایمیل  یاز "چک کردن معمول  یز یاعتماد شما است. هر چ

ارسال   تا   ، افزا  تواندیم،  مشخصات محصول  ای  شنهادیپ  نویسپیش "تشکر"   ش یدر 
 .واقع شود مؤثر اریفروش بس یشانس شما برا

مدت    دهدمی نشان    قات ی تحق  در  اگر  را    لیمیا  پاسخ  ساعت  24که  دریافت خود 
 فقط   ،دوم  لیم یبه ا  یی"در صورت عدم پاسخگوو    است  یآن ضرور   یر یگیپ  ،ایدنکرده
 ". دی دار را پاسخ افتیشانس دردرصد  21
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از   لیدل  نیبه هم  ،چالش باشد  کی  تواندیم  هایر یگیپ  تیریمد  ،حالبااین استفاده 
 .دیریقرار بگ درست ریتا در مس کندیمبه شما کمک  CRM ستمیدرون س یهاتیقابل

 منبع: 

superoffice.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی الدینغیاث
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