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خط   پرکردن  ی فروش ثابت شده برا   ک ی تاکت   11
 و بستن معامالت   فروش  لوله 

 مقدمه 

  ه ی به ته  ی از ین  گریبالقوه د  انیکرده است. مشتر   رییتغ  داریفروش و سفر خر  اندازچشم
نما از  محصول  آنها    ندگانیاطالعات  ندارند.  ب  نیآنال  توانندیم فروش  و   شتریشوند 

ن  ییزهایچ که  بنابراکنند  دای پ  ،دارند  ازی را  شما    نی ؛  شرکت  نمایش  آنچه  به  خود  از 
خدمات شما    ایمحصوالت    اندازهبه(  گذارد یمبه نمایش  آن را    ی )و چه کس  گذاردیم

 مهم است. 

که    میکنیم  یفروش مدرن قدرتمند را به شما معرف   یها کیاز تاکت  یمقاله، برخ  نیدر ا
  هاسرنخ د،  ن داشته باش  واجد شرایط تری  ی احتمال  مشتریانتا    کندیشما کمک م  میبه ت

 . را ببندد  یشتر ید و معامالت بنپرورش ده یرا به طور مؤثرتر 

 فهرست مطالب: 

 د یمشکل را حل کن کیو   دیگوش کن .1
 د ی فروش خود را گرم کن  یها لیمیاو    هاتماس .2
 د یسرنخ استفاده کن افتن ی یبرا ی اجتماع یها رسانه از .3
 به دنبال گرفتن ارجاع باشید  .4
 د یکن  جادی فروش ا  کنندهفعال  یمحتوا .5
 د یکن بازبینیرا  یمشتر   مکالمات .6
 د یارتقاء ارائه ده  یهامشوق  ی،فعل انیمشتر به .7
 یدریبگ   ادی دیجد یزهایچ .8
 د ی را دنبال کن ایبالقوه ی مشتر  هر .9
 د یدر تماس باش  یقبل ان یمشتر با .10
 د ی کن گذاریسرمایه ونیاتوماس یابزارها  یرو  .11
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 د یو مشکل را حل کن   د یگوش کن  -  1

  شتر ی هرچه ب  شما نهفته است.  ان یبه مشتر  دادنگوشفروش موفق در    یهاکی تاکتراز  
مشکالت آنها را    دیتوانیمبهتر    د،یآنها را جذب کن  ی هادگاهیدو    اتیتجرب  دیکن  یسع

 . را توسعه دهید وکارتانکسب درنهایتو  دیدرک کن

 ی پاسخ  ، خدمات شما   ایکه محصول    دینشان ده  مشتریاناکنون زمان آن است که به  
 . اندبودهاست که آنها به دنبال آن  ییهاخواستهبه 

در    مانند این است که دارید  د،ی و بالفاصله وارد فروش شو  دیمرحله بگذر  نی اما اگر از ا
حرکت    کی خطرناک است و    انیدر مورد مشتربافی  ه  ی . فرضدیر یگیعکس م  یکیتار

 شما بکشاند.  یآنها را به سمت رقبا تواندیماشتباه 

به او فروخته    چیزی  خواهدینم  کسچیهکه    دی داشته باش  اد یمهم است که به    نیهمچن
 .هایژگیو نه  کنند یمتوجه  ای و مزا ها حلراهشود. مردم به 

  را  یو شرکت شما اخ  دی کنیمکار    شرکت   کیدر بخش فروش    دی، فرض کن مثالعنوانبه
 کرده است.  اندازیراهبرنامه تلفن همراه  کی

  ن ی ا  یرو  د،ییآن بگو  یهایژگ یو در مورد برنامه و    ی احتمال  انی به مشتر  نکهی ا  جایبه
د. به  یکن  جادیآنها ا  یدر زندگ  ی تفاوت مثبت  تواندیم  این برنامه  که چگونه  دیتمرکز کن
خود را در حال حرکت پرداخت    ی هاحسابصورت  توانندیمکه چگونه    دیده  ح یآنها توض

  ن ی از خانه خود انجام دهند. ا  را   المللیبین  یبانک  یهاحواله  کارهای مربوط به  ایکنند  
  شود یمو باعث    دی اجتناب کن   یاز لحن فروشندگ  کندیمساده به شما کمک    کیتاکت
 به شما اعتماد کنند.   شتریبالقوه ب انیمشتر

خود را کامال     یمشتر   د ی دارد. شما با  ازیفروش به زمان و تالش ن  ک یتاکت  نیا   یاما اجرا
  قات یتحق  د ی. هنگام جستجو، بابیفزایید  یآنها ارزش   یواقعا  به زندگ   دی تا بتوان  دیدرک کن
 .  دیانجام ده اشگیریتصمیم فرایندو   داریخر تی شخص پرسونا یا در مورد یکامل

 وجود دارد:   ق ی ن تحق ی انجام ا   یبرا  ی مختلف   ی هاروش 
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 د یکن  یخود نظرسنج  یفعل ان یاز مشتر ▪
 د یکن ی همکار  هامیت ریسا با ▪
 د یکن  یخود نظرسنج  نیجوامع آنال در ▪

 : م ی ده ی مشرح   شتر ی ب  اتی با جزئ  را   آنها   نجا ی در ا 

 د یکن   ی خود نظرسنج   ی فعل   ان یاز مشتر 

.  د ی انجام ده  یجلسات حضور   ا ی  یتلفن  یهاتماس  ل،ی میا  قیکار را از طر  نیا   دیتوانیم
ارائه    میبازخورد صادقانه و مستق  ،اغلب   رایز   ،منبع شما هستند   نی شما بهتر  انیمشتر

 از یبه آن ن  ای  خواستندیم که چرا محصول شما را    دی. به طور خاص از آنها بپرسدهندیم
 . داشتند یاحساس هچ دی زمان خر درداشتند و 

راه حل    عنوان بهچه بود و چرا محصول شما را    دیآنها قبل از خر  یدردسرها  ترینبزرگ 
چگونه به آنها کمک کرده است که به طور خاص مشکل  محصول شما  انتخاب کردند؟  
 خود را حل کنند؟ 

بالقوه   انیمشتر  یازهاین  تا  دیطرح خود استفاده کن  تیهدا  یها برا آن  یها از پاسخ
 . معرفی نمایید ییحل نهاراه عنوانبهو محصول خود را  دی خود را بهتر برطرف کن

 د یکن   ی همکار  ها م ی ت  ر ی با سا 

با ت  د یتوانیمثال، م  یبرا ،  داریحساب  تیریمد  ای   یمشتر   ت یموفق   یها میبا صحبت 
  ان یبا مشتر  دی. آنها پس از خرد یکسب کن  ی شتر یخود اطالعات ب  یفعل  انیدرباره مشتر

 دارند.  ،کنندیمدریافت   یمشتر  ی که ازبازخورد از یو تجربه دست اول  کنندیمکار 

خود را    انیمشتر  نی وجوه مشترک ب  راحتیبه  توانندیم آنها    شتر،ی ب   یبه بررس  ازی بدون ن
 انتقال دهند تا رفتار و قصد آنها را روشن کنند. به شما 

 د یکن   ی خود نظرسنج   ن ی در جوامع آنال 
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  اد ی احتمال زبهشما    انی. مشتردیرا بخوان  مشتریان خود  و مشارکت جامعه  دیشو  نیآنال
  گر یکدیبا    نستاگرامیا   ای  بوکفیس  یهاگروه  ن،ینکدیشما مانند ل   یدر صفحات اجتماع

 . کنند یمصحبت 

  ی ز یدرباره چه چ  شتری. آنها ب دی کن   پیداتا موضوعات مشترک را    د ی نظرات آنها را بخوان
دوست ندارند    ایرا در مورد محصول شما دوست دارند    ی ز ی ؟ آنها چه چکنندیمبحث  

 ؟ دیگویم آنها به شما  یازهایدر مورد ن یز یچه چ  این نظرات و 

کارها   به کسب و  رقبا  ندهایفرا که صنعت،    دیمطمئن شو  ،دی فروشیماگر  را    یو  آنها 
 . ایدکردهمطالعه 

طر  نیا   دیتوانیم از  را  تماس مستق  ای  نیآنال  یها انجمن  قیکار   دن یپرس  یبرا   میبا 
  دن یرا فاش نکنند، اما ارزش پرس  ی. آنها ممکن است اطالعاتدیانجام ده  یسؤاالت فرد 

 را دارد. 

و    دیکن  یاب یخود را دوباره ارز  انیمشتر  یهاپرسونا  دیتوان یم،  هاداده  داشتندردستبا  
 حلراهو ارائه    یاحتمال  انیالزم را در نحوه برخورد با مشتر  رییتغ  هرگونه،  از این طریق

 . دیکن  اعمالخود 

 د یفروش خود را گرم کن   ی هال ی می ا و   ها تماس  -   2

  دیاست. شما با  مؤثرفروش    کیتاکت   کیانجام شود، همچنان    درستیبه  تماس سرد  اگر
و از همان ابتدا    دیکن  یساز   یتماس را شخص  دیتا بتوان  دیانجام ده  یکامل  قاتیتحق
 . دی ارائه ده  خود را پیشنهادی ارزش

. در واقع، شما در حال کنید  شروع به فروش  دی بدان معناست که ابتدا با  نیا  عتا  یطب
 . دیتماس سرد هست کردنگرم

  آلایده  یکه مشتر   دی کامال  درک کن  دیبا  د،ی ریبالقوه تماس بگ  یمشتر   کیبا    نکه یقبل از ا
  ا ی شما وجود دارد   ی فعل انیمشتر نیب یمشترک یهایژگیو   ایکه آ دی ابی. درست یشما ک

  باید   یز یبالقوه به دنبال چه چ  ی مشتر   کیدر    دیتا بفهم  کندیمبه شما کمک    نی. اریخ
 . دی باش
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(  LTVارزش طول عمر )  نیباالتر  یشما دارا  انیاز مشتر  یککدامکه    دیبدان  دیبا   نیهمچن
 . دهندیم مکرر انجام   حالدرعینو  ترکوچک یدهایخر یککدامهستند و 

که قرار است با آنها   ی در مورد افراد  د،یکرد  ییرا شناسا  انیمشتر  نیکه بهتر  یهنگام
هستند. اگر    یچه کسان  اصلی  رندگان یگ  می که تصم   دی ابی. دردیکن  قیتحق   د،یر یتماس بگ
 ی خوب  دهیممکن است ا  مدیرعاملتماس با    د، ی کنیم  حسابرسیرا    ی سازمان  ی هاحساب
 است.  یگر ید  رندهیگمیتصم تیاولو  ماال  احت  دی کنیکه حل م یمشکل  راینباشد، ز

که قبل از   دیحاصل کن  نانی. اطمدیریبخش تماس بگ  سیرئ  ای  ریمد  کیدر عوض با  
،  مثال عنوانبه.  ایدکردهدر مورد آنها اطالعات کسب    دی توانیمتماس تا آنجا که    یبرقرار 
  یی ( را شناساCROارشد درآمد )  ریمد  ایفروش    ریمد  ،دی فروشیم  CRM  افزار نرماگر  
 . دیکن

و    دیمنتشر شده آنها را جستجو کن   یاز کارها  کیهر    د،یجستجو کن  نینکدی آنها را در ل
 عنوانبهاطالعات را    نی. ادیآنها را کشف کن  قیتا عال  دیکن  یآنها را بررس  نیآنال  یها هینما

 . کنند یم کمک  به آنها ترع یسر  به شما در اتصال که دیریدر نظر بگ ملزوماتی

  ل ی را که دل  ی اشده  یساز یشخص  هی انیو ب  دیکن   یاول، خود را معرف   ه یثان  20تا    15در  
 . دیارسال کن برایشان دهد،یم حیتماستان را توض

 : د یموارد شروع کن ن ی با ا   دی توان ی م ، مثالعنوان به 

که در شرکت   یدیجد  یمنابع انسان  ستمی"من داشتم پست وبالگ شما را در مورد س
در مورد آن   دیتوانیم  ایکه آ کردمیمفکر   نی و به ا  خواندمیم ایدکرده سازیپیادهخود 

 ." توضیح دهیدبه من  شتریب

شروع به صحبت   یمشتر   یوقتو    بزندجرقه گفتگو را    تواندیم  مثال باال  ن یخط آغاز
شما آشنا شده است،    تیمخاطب شما با شخص  کهاکنون.  دیدهیم، شما گوش  کند یم

 . کندیتوجه م دییگویو به آنچه م  خواندیشما را م لیم ی احتماال  ا

 :  ی ا نکته حرفه 
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.  د یگرم کن  شتریب  یحت   یسرد خود را با منابع کاربرد  یهالیمیها و ا تماس  دیتوانیم
که ممکن    یپاسخ  ای   تیهر موقع  یبرا   کنند یمتماس سرد به شما کمک   یهاپتیاسکر

سرد به شما کمک    لیم ی ا  یها. به طور مشابه، قالبدیآماده باش   دی است با آن مواجه شو
 . دیکن  جادیرا ا یو تعامالت معنادار  دیکن  سازی یخود را شخص  باطاتتا ارت کنندیم

 د یاستفاده کن  ها سرنخ   افتن ی   ی برا ی اجتماع   ی هارسانهاز   -   3

 دهند.   رییشما تغ محصوالت فروش یرا برا یباز  قاعده توانندیم  یاجتماع یهارسانه

(  نسل هزاره یا    ها   ال یلن ی م) یتجار  یهایر یگمیتصمدر  ریاز افراد درگ یار یبس رایچرا؟ ز
ها  یمشتر   گاهیپا  ترینبزرگ اتفاقا     زین پلتفرم  تشک  یاجتماع  هایرسانه  یاکثر    ل ی را 

 ی اجتماع  های رسانهدرصد از کاربران    9044   هاهزاره ،  eMarketer. طبق گفته  دهندمی
 .داده بودند  ل یتشک 2019را در سال 

شرکت    و   هاسرنخ  افتنی  یبرا  یاجتماع   یها است که استفاده از رسانه  لیدل  نیبه هم 
 است.   خطریفروش ب  کیتاکت  ک یبالقوه در مورد برند شما    انیدر گفتگو و آموزش مشتر

 است.   هایروزرسانفراتر از ارسال به یاما فروش اجتماع

فروش    شی افزا   یبرا   یاجتماع   ی هارسانه از    کی استفاده استراتژ   یچند راه برا   نجایدر ا 
 آورده شده است: 

 د یوندیبپ ن ینکدیل یها گروهبه  ▪
 د یارتباط برقرار کن یاحتمال داران یخر با ▪
 د یمرتبط شرکت کن یگفتگوها  در ▪

 : م ی ده ی مشرح   شتر ی ب  اتی با جزئ  را   آنها   نجا ی در ا 

 د یوند ی بپ   ن ی نکدی ل   یها گروه به 

ارائه    ایشبکهفرصت    کی  نینکدیل  یهاگروه را  شما  دهند یمبزرگ  در   دیتوانیم. 
  د، ی در صنعت خود را کشف کن  رندگانیگمی تصمو    یرهبران فکر   د،ی گفتگوها شرکت کن

 . دیر یبگ ادیو از آنها   دیخود گوش ده  وکارکسبمرتبط با  یها بحثبه  سادگی به ای

۶

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%84_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://www.emarketer.com/chart/226029/us-social-media-users-by-generation-2019-of-population


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

شما صاحبان    آلایده  انیو مشتر  دی فروشیم   یمنابع انسان  افزارنرم  کی، اگر  مثالعنوانبه
  ی رشد کسب و کارها   ای  یابیمرتبط با بازار  یها گروهبه    دی توانیممشاغل کوچک هستند،  

 . دیوندیکوچک بپ

 د یارتباط برقرار کن   ی احتمال  داران یبا خر 

بالقوه شما    انیمشتر  توانندیمکه    دیباش  ی رندگانیگمی تصمو    رانیفعاالنه به دنبال مد
 . وصل شوید آنها نینکدیبه ل سازی شده یشخص  امیپ کی باشند و با 

از   اتصال  درخواست  ارسال  دور   ی هاامیپهنگام  عوض.  دی کن  یاستاندارد    یک   ،در 
به    دیخواهیچرا م  اینکه   و   کرده  یمعرف در آن  که خود را    شدهیساز یشخص  ادداشتی

 را برایشان ارسال کنید.  دیوصل شوآنها 

 د یمرتبط شرکت کن   یدر گفتگوها 

مورد    نیبهتر در  که    نیا  یاجتماع   یها رسانهبخش  فعال    دیتوانیماست  طور  به 
  ی فرصت برا   نی. از اد یهشتگ ساده جستجو کن   کیمرتبط را با استفاده از    ی گفتگوها

آنها   ی. برادیاستفاده کن  ،مشاوره هستند  ایکه به دنبال پاسخ    ایبالقوه  انیمشتر  افتنی
به آنها در حل مشکالتشان    تواندیممحصول شما    ونهکه چگ   دیو ذکر کن  دیارزش قائل شو

 کمک کند. 

ابزار   یهاشنهادیپ»  دیکن  ی. سعدیهست  وری بهرهابزار    کیدر حال فروش    د ی فرض کن
که با استفاده از پلتفرم   دیبگرد  یو به دنبال شخص  دی کن  پیتا  ترییرا در تو  «یور بهره
 را درخواست کند.  یی هاشنهادی پ  ،یاجتماع یهارسانه

محصول شما و   نوع کردنروشنگفتگو و  نیهوشمندانه فروش، کمک به ا  کی تاکت کی
 آن است.  یا یمزا

  ی هاسرنخ   جادیبالقوه و ا  دارانی با خر  میارتباط مستق  برقراری  یبرا  یراه عال  کی  نیا
 است.  طی واجد شرا

 د یکن  ارجاع درخواست    -  4
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  جاد یشما را ا  یهاسرنخ  نیو ارزشمندتر  نیترموفق  تواندیمارجاعات دهان به دهان  
و به او اعتماد    دیشناسیکه قبال  م  یاز کس  ارجاعی  کیاست که    لیدل  نیبه ا  نید. انکن
 .کند یگفتگو کمک م کردنگرمبه شکستن موانع و    د،یدار

است که مردم از خانواده و دوستان    یروش  نیترجیرا  دهان به دهان   بازاریابی  در واقع،
دوستان    های توصیهکه    گویندمی  هاآمریکاییدرصد از    83 . و  کنند یم  افتیار درخود اخب

 . گذارد  ی م  ر ی آنها تأث   د یخر   مات ی تصم و خانواده بر 

زودتر    از مشتری  را  خود   مهم است که انتظارات  ،دیآیم   انیصحبت از ارجاع به م  یوقت
  ی که ممکن است زمان   دیخود اطالع ده  ی. پس از بستن قرارداد، به مشتر دیکن  نییتع

که ممکن است    کند  هیخود توص  یهمتا   ایدوست    کی به    دیبخواه  او که از    فرابرسد
را  را    یارزش از محصول شما دریافت کرده است  او  به    موردتوجهکه خود  و  قرار دهد 

 . شما درباره آن محصول گوش کند یها صحبت

  ن ی شما از ا  ی. مشتر دیکنیمآماده    تیموفق  یمناسب انتظارات، خود را برا  میبا تنظ
را که   یممکن است کس  یحت  زهی جا  کی  عنوانبهنخواهد شد و    جی گ  ایمتعجب    سؤال
 . به شما ارجاع دهد ،داشته  خود در ذهناز قبل 

 زهیانگ   کی   برای گرفتن ارجاع،   دی کن  یسع  د،داری مشکل  ک یگرفتن ارجاعات ارگان  ی اگر برا
 . دیارائه ده   یا مشوق

 ی ارجاع تنها زمان  یها. برنامهستیهمه مناسب ن  یفروش برا   ک یتاکت  نی، ا حالبااین
  ک یاستراتژ  صورتبهدهند و    زهیانگ   انیپاداش ارزشمند به مشتر  کیکه با    کنند یکار م

 .دارند بینیپیش تیساختار و قابل یارجاع عال  یها برنامهاجرا شوند.  

خدمات   ایمحصوالت    دیاست که مطمئن شو  نیارجاع ا  آوردندستبه  یراه برا  نیبهتر
که  یکاف   اندازهبهشما   هستند  دیگران  خوب  به  خریداران   ک ی شوند.    هیتوص  توسط 

تا در مورد برند شما صحبت   کندیم  بی، مردم را ترغبخشلذتو تجربه    یمحصول عال
 کنند. 

 د ی کن  جاد ی فروش ا   کنندهفعال   یمحتوا   -  5
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ارز اعتماد به مراقبت و آموزش    جادی ا  ی برا  داران یخر  ده،ی چ یپ   یهاحلراه  یابی هنگام 
فروش    یتوانمندساز یا    سازیفعالکه    نجاستیدارند. ا  ازیدر مورد محصول شما ن  قیدق

 محور داده  عناصر  و   ی بر نام تجار   یمبتن  یمنابع شما را با ابزارها   نی. اشودیم   عمل  وارد
 . کنندیمسلح م دیها در سفر خرپرورش بهتر سرنخ یبرا

. با کار کردن  شودیم حاصل    "ی می ت  نیب"  ی فروش از همکار   کنندهفعال  یمحتوا  نیبهتر
  ازها یدرد و ن  نقاطرا درباره مشکالت،    یارزشمند مشتر   یها نشیب   دیتوانیم  گر،یکدی با  

 . دیکن  یآور و جمع   دیبه اشتراک بگذار

از    دیکن  دیتول  ایکنندهقانع   یمحتوا  دیتوانیم ،  ها داده  این   داشتندردستبا   را  آن  و 
محتوا    نی . ادیبه اشتراک بگذار  یو مشارکت  مؤثرو فروش    یابیبازار  یاستراتژ   کی  قیطر

 . کند یمکمک   شما  فروش لیتبد  ضریب  توجهقابل  شیبه افزا

 : د یاز آنها استفاده کن   د یتوان ی م که   ذکر شده است مؤثر   ی از انواع محتوا  ی برخ   نجا ی در ا 

 :  ی مطالعات مورد  -  1

به اهداف مشابه    یابیدر دست  انیمشتر  ریاز نحوه کمک به سا  یقی و دق  یواقع  یها مثال
اثبات    اثر"  استفاده از  یبرا  مشتریان  قولنقل. آنها را با نقاط داده و  دی در گذشته ارائه ده

 . دی کن یبارگذار  "ی اجتماع

 :  جامع   ی هاگزارش  –  2

خود را با    یتا ادعاها   کندیمبه شما کمک    مناسب،  یاطالعاتی  محتوا  از  پرمقاالت    نیا
  د یی را حل کرده است، تأ   یچگونه تجارت شما مشکل مشابه  نکهیدر مورد ا   قی آمار و تحق

 . کنید

 محصول:    یها برگه  -   3

  ح یتوض  یمناسب برا  ی راه  ،محصول  قیصفحه وب با اطالعات دق  ای سند    ک ی داشتن  
  ی طراح  خوبیبهبالقوه است. اگر برگه محصول    انیبه مشتر  ا یو مزا  هایژگیو مشخصات،  

 ساده دارد. لیم یا  کینسبت به  یشتر ی ب یبصر  ت ی جذاب تی شود، مز
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 دموها:    -  4

خر  یبرا  یعال  ی راه  توانندیمدموها   شما    یاحتمال  دارانیآموزش  محصول  مورد  در 
اگر   کار    کیباشند.  و   یحت  ای  ییدئویو   یدموها  دیتوانیم  د،یهست  SaaSکسب 

  افزار نرمتا درباره نحوه عملکرد    دیبالقوه کمک کن   انیتا به مشتر   دی کن  جادیا  یینارهای وب
 .ند کسب کن ی شتر یشما اطالعات ب

 :  ها نامه توصیهو    ها ی بررس   -  5

  ی از مطالعات مورد   ی کوچک  یها نسخه  یمشتر   یهانامهتوصیهمحصول و    یهایبررس
ز اجتماع  رای هستند،  م  یشواهد  ارائه  م  کنندیرا    ل یتبد  افزایش ضریب  به  تواندیکه 

 د. نبالقوه کمک کن انیمشتر

 :  سه ی مقا  ی نمودارها  -  6

  کنند یمو به این مطلب اشاره    دهند ینشان م  را   یتانرقبا  شما با  سه یمقامحتوایی که  
اغلب    و   بهتر است  رقبا از محصوالت    چگونه  هایژگیو و  متیمحصول شما از نظر ق  که

 . هستند مؤثر ، بسیار شوند یمبه نمایش گذاشته به شکل جداول 

و    یبا نام تجار   ییتا محتوا   کندیکمک م  متانی به شما و ت  یفروش عال  یمحتواتولید  
پرورش    خود  خط لوله فروش   قیبالقوه را از طر  انیتا مشتر  دی کن  ایجاد   خودتان  یا حرفه
 . دیده

 د یکن   بررسی را   ی مکالمات مشتر   -  6

  درد   طاقو درک ن  یمشتر   پرسونایمجدد    یابیدر ارز  یبازخورد مشتر   تیقبال  به اهم 
خود را    ی ارتباطات مشتر   دیتوانیمکه چگونه    میکن  یاب ی ارز  دییای. اکنون، بمیپرداخت   آنها
 . دیکن یبهبود بررس یها نهیزم ییشناسا  یبرا

ت  یار یمثال، بس  یبرا ابزارها  یهامیاز  از  و   SaaS  یفروش    گیرنده تماس  یژگی)مانند 
Pipedriveبرا ا  ی(  م تماس  ایو/  هالی می ضبط  استفاده  اکنند یها  چقدر  اما،   نی . 

 ؟ دی کنیم  یرا بررس شدهضبط یها رونوشت
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که مکالمات    طورهمانارزشمند باشد.    فرایند  کی  تواندیمشما    یارتباطات مشتر   بازبینی
،  شوندیمتکرار    مداوم  صورتبهکه    داریمشکل  نقاطبه دنبال    ،دیکنیم  یگذشته را بررس
  ی دها یو ام   هاخواستهبه دنبال    ب، یترت  نی. به هم دیمطرح شده باش  یازهاینقاط درد و ن
 . دیباش تکرارشوندهمشکالت  نیرفع ا منظوربه ییها حلراه یمشترک برا 

از تکم  را    ریمد  ل،یپس  بازخوردها  تمام    بندی دسته  یکجاو در    آوریجمع فروش شما 
 .کنند یم ییشما شناسا   میت فرایندرا در  یناکارآمد هرگونه. از آنجا، آنها کند یم

مشکل    کی کردن    حل  یبرا   یفروش  ی هاکی ها و تاکت که چه پاسخ  دی توجه داشته باش
.  معرفی کرده است حل  راه  یک  عنوان بهخدمات شما را    ایعمل کرده و محصول    ،خوب

 ؟شوندیممنجر   رفتهازدست یهافرصت  ای هابستبنبه  ییرهایبرعکس، چه مس

فروش خود    یندهایفرا  یروزرسانبه  یبرا  هاافتهی  نیفروش شما ممکن است از ا  ریمد
 ن یمختلف به بهتر  ی هاتیفروش که در موقع  یهاوهی شما را در ش  م یت  ایاستفاده کند  

  م یکند تا ت  یروزرسانفروش را به  یدوباره آموزش دهد و کتاب راهنما   ،اندکارکردهنحو  
 مراجعه کند.  نبتواند به آ راحتیبهشما 

و    یمکالمات مشتر   یهمه وجود ندارد، اما بررس  به  زمان همکمک    یبرا  یراه حل   چیه
کمک    کردهایرو   مؤثرترین  ییشناسا شما  را    یاستراتژ   کی تا    کندیمبه  برنده  فروش 

 . دیکن  مشخص

 د ی ارائه ده  ی فعل   ان ی ارتقاء را به مشتر  ی هامشوق  -   7

 ک ی از نقش    یآنها بخش مهم  ت یوضع  دنید  یگذشته برا  انیچک کردن مداوم مشتر
داشته باشد    یدیمشکل جد  ،یاحتمال وجود دارد که مشتر   نیا  شه یفروشنده است. هم

که او    دیداشته باش  ید یشما راه حل جد  نکهی ا  ایکه محصول شما بتواند آن را حل کند،  
 ممکن است از آن سود ببرد. 

ا با    یزمان  ها یر یگی پ   نیاما  که  هستند  باشند.    مشوقمؤثرتر  ،  مثالعنوانبههمراه 
  متیطرح ق  نیبا چند  SaaSمشاغل    یبرا   مؤثر  اریفروش بس   ک ی تاکت  کی   هامشوق
 . وجود دارند  یگذار 
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ارتقا   یفعل  انیمشتر  قی تشو  یبرا به  مانند   ییهامشوق  دیتوان یمطرح خود،    یخود 
 .د یحساس به زمان را به آنها ارائه ده  غاتیتبل ای فیتخف

ن  مؤثرتر  یارتباطات زمان  نیا  ،یعیبه طور طب را درک   یمشتر   یازهایهستند که  خود 
را انتخاب کردند؟ چه    X  فیرد  ا یکردند، طرح    نامثبت  بارنیاول  یکه برا   ی. چرا زماندیکن

 متفاوت کند؟  فیرد ای از طرح  مندیبهره طی آنها را واجد شرا تواندیم یعامل

  د ینیتا بب  دیکن  یخود را بررس  یفعل  انیمشتر  دی . شما باشودیم  ق یشامل تحق  کار  نیا
  ی دیخدمات جد  ایآنها محصول    ای؟ آاندکردهآنها رشد    ای. آکندیم کار  شرکت آنها چگونه  

 ؟استداشته  شان قبلی محصول با یکه تفاوت فاحش  اندکردهرا عرضه 

خدمات    ا یمحصول    اندازیراهخود را با ذکر    لیمیا  دیتوانیم،  اخیربا استفاده از مثال  
  اندازه بهکه    دهدیو نشان م  کندیکمک م   هاامی پ  یساز یبه شخص  نی. ادیآغاز کن  دیجد
 . دارید ی روز به دانش  یمشتر   وکارکسباز  و   دیدهیم  تی اهم به مشتری خود  یکاف 

  د یآنها مف  دی خدمات جد  یچگونه برا  نکهیا  حیرا با توض  د یطرح جد  دیتوانیسپس م
تبل با توضدیکن  غی است،  به    دیتوانیم،  پیشنهادی  ارزش  حی.  به    متیق  زدنگرهشروع 

 . دیدلخواه کن  جهینت

پا  بستن   یبرا در  شادی کن  جادیا   زهیانگ  کی   انیمعامله،  آشنا  دی.    ی ها یژگیوبا    ییبا 
آنها   رایگان به  صورتبهسه ماه اول    ی را برا  افتهی ارتقا    افزارنرم  از اشتراک  یم ین  د، یجد
  الت یتعط  فیخود تخف  یبه نشانه قدردان  دیتوان یماست،    التیاگر فصل تعط  ای  د،یبده
 . د یبده

راه حل   کی   عنوانبهارائه آن    جای به  ، دیکن یمرا انتخاب    ایانگیزهکه چه    ست یمهم ن
پیام   نیاز ا شتریب دی با نی. اادغام کنید محصولتانداستان خود برای مستقل، آن را در 

که   دیدارد". به آنها نشان ده  فی٪ تخف25  رایز  دیده  (upgrade)  که "ارتقا  را برساند
م ی تصم  ی و سپس به آنها برا  دهندیماز دست    (upgrade)  را بدون ارتقاء  یز یچه چ

 . دی که آماده انجام تعهد هستند پاداش ده یخود در زمان 

 د ی ر ی بگ اد ی   د یجد   یزها ی چ  -   8
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فروش را    دیجد  یهاکی تاکتو    رندیگیم  ادی  دیجد  یزهایچ  شهیفروشندگان هم  نیبهتر
بهتر    توانندیم  شهی هم که خوب باشند، هم  هرچقدرکه    دانندیم . آنها  کنند یمامتحان  

 عمل کنند. 

فروش به   ی . سوپراستارهاسازدیم فوق ستاره فروش را    کیاست که    یز یچ  زهیانگ  نیا
فشار    به خود  رودیمکه از آنها انتظار    یز ی. آنها فراتر از آن چستندی ن  یراض  متوسط بودن

 . برندیمبه اهداف برتر لذت  دنیاز رس رایز  ،آورند یم

صنعت و محصول است.    در مورد  کسب دانش  ،بهبود مستمر  یبرا  هاراه  نیاز بهتر   یکی
پرزنت   زمان در    د،یآشنا باش   دیکن یم  غیکه تبل  یبا محصوالت و خدمات  کیکه از نزد  یزمان

 داشت.  دیفروش و بستن معامالت خواه  یبرا  را تریآسان اریبس ، کارمحصول

. آنها واقعا   کنندیمافتخار    فروشندیمکه    یز یفروش به چ  یسوپراستارها  ن،ی عالوه بر ا
  ، اعتماد   نی . اکندیمرا حل    مشتریانشان  خدمات آنها مشکالت  ایمعتقدند که محصول 

 . کندیم  تیآنها را تقو زهیانگ

آن را   دیتوانیمبهتر    د،ی محصول بدان  کیدر مورد نحوه عملکرد    شتریهرچه ب  ن،یهمچن
 غیرمعمولی   ازیبالقوه ن  یمثال، اگر مشتر   ی. برامعرفی کنیدمشکل    کیپاسخ به    عنوانبه

 د یممکن است متوجه نشو ،کمی دارید ییشما فقط با آن محصول آشناو  داشته باشد 
 زیروبم   بر  به طور کامل  گرکمک کند. اما ا   به مشتری  تواندیم  محصول   آن  که چگونه

 . دیدلخواه را ارائه ده جهینت دیتوانیمبالفاصله   د،ی محصول مسلط باش

  تنهایی بهمحصول را    قاتیتحق  انیمقاله ذکر شد، اکثر مشتر  نیا  ی که در ابتدا   طورهمان
چرا محصول شما    نکهیدر مورد ا  ی ممکن است سؤاالت خاص  کهدرحالی.  دهندیمانجام  
  ن یبفهمند که چرا برند شما بهتر  خواهندیم   همچنینبهتر است داشته باشند،    بیاز رق

 است. 

  را یز  ،داشته باشند   یخوب  هارمونیبرندها ظاهر و    شوندیمسوپراستار باعث    ندگانینما
 خود صاحب قدرت هستند.  یآنها در حوزه کار 

 د یکن ی ر ی گی بالقوه را پ   ی هر مشتر   -  9
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مشتر  یابی دستعدم   پاسخ  ناامیدکننده  تواند یمبالقوه    انیبه  است  ممکن    یباشد. 
 . دیروبرو شو یممکن است با اعتراض فور   ای د،ینکن  افتیدر

کرده شرکت    یاآنها در جلسه  دی شا  افتد،  اتفاق  یادیز  لیبه دال  تواندیمشرایط    نیا
آنها   ایمیل  یصندوق ورود  دیشا  ای  ،ایدکردهمالقات    ی شما آنها را در زمان بد  ای  باشند

 .ندیده باشند شما را  لیم ی ا سادگیبهو آنها  اشدبدر آن روز پر شده 

سازنده،    اعتراضاتبالقوه و غلبه بر    ی مداوم هر مشتر   ی ر یگی است که پ  لیدل  نیبه هم
 انجام شود.  دی فروش است که با کی تاکت کی

مطمئن   نی است، بنابرا  زیهمه چ  یبنداست. زمان  یر یگیپ  یبرا  یابزار عال  کی  لیمیا
زمان  دیشو فواصل  در  آن  شدهیز یربرنامه  یکه  باش   یدسترس  ها به  شما  دیداشته   .
با تماس  دی خواهینم را  ا  یتلفن  یها آنها  صورت در    نیا  ریدر غ  د،یبمباران کن   ل یمیو 

  د یخواهیگرفت، اما نم  دیاسپم قرار خواه  رد  قرارگرفتن  ایمعرض خطر مسدود شدن  
 شما را فراموش کند.  ،صورت ممکن است مخاطب  ن یا ریدر غ د، ی منتظر بمان هم ادیز

سرانگشت  ،طورکلیبه که    ن یا  یقانون  اول  ای  کیاست  از  پس  روز  خود   ماست  نیدو 
برا   قاتیاما تحق  د،یبمان  ی باق  مشتریانتا در ذهن    دی کن  ی ر یگیپ را  بهتر   یخود  درک 

تماس   لحظه    کی  ایآ  د ی نیتا بب  دیخود انجام ده   یاحتمال  انیمشتر  دخریچرخه متوسط  
 .ریخ  ایوجود دارد   آلایده

  اعتراضات و مبارزه با    یارتباطات بعد   جادی ا  یبرا  یشتر یب   یآمادگ  د،یبدان  شتریهرچه ب
 داشت.  دیخواه یاحتمال

 د ی در تماس باش  ی قبل   ان ی با مشتر  -   10

تالش،   یهستند. با کم   یوفادار و قابل اعتماد   انیگذشته در حال حاضر مشتر  انیمشتر
که دوباره   د ی و آنها را متقاعد کن  د یکن  تیروابط موجود خود را تقو  دیممکن است بتوان

 کنند.  دیاز شما خر

  دوباره با همان مشاور امالک   نده یدر آ  اندمایلامالک    انیدرصد از مشتر  90 در واقع،  
 ی احساس راحت   ،اندکارکرده  آن مشاورکه با  از اینآنها قبال     رایمشورت کنند. چرا؟ ز  قبلی
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  ک ی   یمشتر   یدارد. وقت  ازین  یادیبه زمان و تالش ز  دیفرد جد   کی با    یی. آشناکنندیم
،  برد یمبا او لذت    کردنصحبتدارد و از    عتمادکه به آن ا  کندیم  دایفروش را پ  ندهینما

 . بسپارد او را به  ندهیتجارت آ خواهدیماغلب  

شود.   یتلق   یتعامل تجار   کی  عنوانبه  دیگذشته هرگز نبا  انیتماس با مشتر  ن،یبنابرا
اطالعات در ارتباط  ن یاز ا نیبنابرا  ،ایدکارکردهرابطه معنادار  کی جاد یا  یشما سخت رو 

 . دی استفاده کن گرانیبا د

آنها را    ازدواج  سالگرد  ایتولد    خی ، ممکن است در طول مکالمات گذشته تارمثالعنوانبه
به    نی. اد یآن را ذکر کن  ،ایدکرده  دایدست پ  موارد  این  از  یکی. اگر به  دیگرفته باش  ادی

 احساس خاص بودن کند.   ،یمشتر   شودیم و باعث    کندیممکالمه کمک    یساز   یشخص

 هستیدقائل    تینقاط عطف اهم  نیا  ادداشتی  یبرا  یکاف  اندازهبهکه شما    تی واقع  نیا
  ن یبه ا  ای کنند.    یدوباره با شما همکار   رندیگیم  میباشد که آنها تصم   یلیدل  تواندیم
با شما را نداشته    یهمکار   یبودجه الزم برا  ایزمان    از،یاست که اگر در حال حاضر ن  لیدل

 دهند. عارجا شنهادیپ در عوض به شما  باشند،

خدمات    هایروزرسانیبه  ا ی  دیمحصول جد  کی است،    انیدر جر  ایمکالمهکه    یهنگام
ذکر شد، اگر   قبال  که    طورهمانباشد.    د یآنها مف  یکه ممکن است برا   دیکن   یرا معرف   ریاخ

آن   قیتزر  یبرا  یخوب  اریاکنون زمان بس،  دهد یمارائه    یقیبرنامه تشو  کیشرکت شما  
 . تپاداش به گفتگو اس ای فیتخف

 د یکن   گذاریسرمایه   ون ی اتوماس  ی ابزارها  ی رو   -   11

اتوماس  دهدیم نشان    قاتیتحق تا    وری بهره   تواندیم   ونیکه  را  درصد    1445فروش 
  ست یتعجب ن  یدرصد کاهش دهد. جا  1242را تا    یاب یبازار  یهانهیهزو    دهد  ش ی افزا 

 فروش شده است.  فراینداز   یبخش مهم ونی که اتوماس

شما احتماال     یکه رقبا  دیبدان  ،دیکنینمخود را خودکار    یفروش دست  یاگر اکثر کارها
انجام    نیا را  بنابرادهندیمکار  ب  یبرا  نی ،  تمرکز  و  آنها  با  شدن    ی رو  شتریهمگام 
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تا به شما کمک    دیری خوب را در نظر بگ  ونیاتوماس   افزارنرم  ی رو   گذاریسرمایه  ،ی استراتژ 
 فروش است.   یهاکیتاکت نیتراز به  یکی  نیا .کند

Pipedrive : CRM 

Pipedrive  پلت فرم    کیCRM    ت یریبه شما در مد  تواند یممتمرکز بر فروش است که  
 کمک کند.  راحتیبه قیعم  هایوتحلیلتجزیهارتباطات و مشاهده  یابی، رد هاسرنخ 

ربات چت قابل    کیفروش،    بینیپیشاز گزارش و    اندعبارت  گرید   ی هایژگی و از    یبرخ
عملکرد شما با    شیکمک به افزا  یبرا   یبر هوش مصنوع  ی فروش مبتن  اریو دست  میتنظ

 .ینکات شخص

 Mailigen:  ل یم ی ا  ون ی اتوماس

نرم  دیتوانیم   نیهمچن اتوماساز    ی خودکارساز   یبرا  Mailigenمانند    لیمی ا  ونیافزار 
خبرنامه  هالیمیا کن  ی ارتباط  یها و  استفاده    ی مناسب  یهاحلراه  Mailigen.  د یخود 

ارائه    ع ی صنا  یبرا از    تواندیمو    دهدیممختلف  استفاده  با  کند  کمک  شما   ک ی به 
 . بسازیدرا  ییبای ز  یهالیمی ا  ،رهاکردنو  دنیهوشمند کش  شگریرایو 

 در ی درف ی هوش فروش: ل 

  دکنندگان ی تا بازد  سازدیم، شما را قادر  Leadfeederهوشمند فروش، مانند    یابزارها 
از    سایتوب استفاده  با  را  که    د،یکن  یی شناسا  Google Analytics  یها نشیب خود 
 سرنخ کمک کند.  دیبه تول تواندیم

 نترکام ی: ا ی تجار   رسان پیام 

Intercom  کمک    یتجار   رسانپیام  کی شما  به  که  است  طر  کندیممدرن  از   ق یتا 
  ی ها نشی . از بدیکن  جاد ی ا  یبا مشتر   تریقویخود، روابط بهتر و   ی تعامل  چت یها ربات

معنادار   یو به روش  دی کن  جادیتا سرنخ ا  کندیکه به شما کمک م  کندیاستفاده م  درنگیب
 . دی تعامل کن ان یبا مشتر

 Respona:  ی رسان اطالع و    عمومی روابط 
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Respona  کند یماست که به شما کمک    ی ساز نکیلو    عمومیروابط  کارههمهابزار    کی  
ا ارتباط برقرار کن  سانینووبالگ و    نفلوئنسرهای با   ی تا محتوا   د یدر صنعت خاص خود 

 . دیکن غیخود را تبل

اطالعات تماس    افتنی  ی برا  یبر هوش مصنوع   یابزار مبتن  نیاز ا  دیتوانیم   نیهمچن
نوروزنامه تأث  سندگانینگاران،   ی ها لیمیا  جاد یا  ن یهمچنو    رگذارانیو 
 . دیاستفاده کن  کنند، یم افتیکه پاسخ در شدهیساز یشخص

 نتیجه گیری

بستن معامالت و    د یکسب و کار شما، کل  یفروش برا  یها کیتاکت  نیاستفاده از بهتر
 خط لوله فروش شما است.  پرکردن

ام  نکهیا  یجا به افزا  یها ینیبشیسرنخ، پ  کی  افتنی  دی به  را    د ی با  د،یده  شیفروش 
که    دیتمرکز کن  شدهیساز یشخصفروش    یبالقوه در گفتگوها  انی مشتر  رکردنیدرگ  یرو 

 دو طرف سودمند هستند.  یمعنادار و برا

ا برا  یهاکیتاکت   نیاز  برا  یهاتالش  شیافزا  یفروش  ا  یخود  روابط    جادیگسترش، 
 . دیاستفاده کن بر مشتریان خود تریقو اریبس ریمعنادار و تأث

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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