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 شروع  ی فروش برا   ین ی ب  شی پ   یروش ها و الگوها 
 مقدمه 

  ی ها تیفعالکردن    ری پذاسی که به دنبال مق  دیهست  دیشرکت جد  ک یشما    کندینم  یفرق
پ  در  د یخواهیم  که  یتیشرکت چندمل  کی  ای  دیهست  خود   ، باشید   شتازیصنعت خود 

را دارد که کسب  ن یا  فروش  ینی بشیپ را  قدرت  آن  شکست    باعث  ای  بسازدوکار شما 
 . شود

شما،    یهاتیفعالطیف وسیعی از    کنندهتعیینو    کنندهمنعکسدرآمد شما    ینیب  شیپ
و بر هر بخش    است  گذارانسرمایهتا روابط شما با    دیکن یمکه استخدام    یتعداد افراد  از
 . گذاردمی  ریاز کسب و کار شما تأث یگر ید

براحالبااین مد  ،یمهم  عملکرد  ن یچن  ی،  مشاغل،  نما  ران یصاحبان  و    ندگان یفروش 
 ی ن یبشیپ  یواضح از اعداد خود برا  یکاف   دید   کی  جادیا  یفروش اغلب در تالش برا

 هستند.  ، ناتوانقیدق

 فهرست مطالب: 

 ست؟یفروش چ  ینیب ش یفروش: پ  ینیب شیپ فیتعر .1
 فروش  ینیب شیپ نحوه .2
 فروش   ینیب شی پ یا یمزا .3
 فروش  ینیب شیپ  یهاروش .4
 فروش  ینیب شیاشتباهات پ  نیترجیرا .5
 لویدر س ینی ب شیپ .6
 فروش   ینیب شی پ یالگو .7

بررس اساس  جهان  یبر  فروش  فروشندگان    یعملکرد  ب  10ما،  آنچه    شتریروز  از 
صرف   زمان  ،معامالتشان بستن    ی، براکندمیمشخص  ها  آن  هیفروش اول  یهاینی بشیپ
روز طول   53 از    شی ب  ،ترنییپا  ی با سطح عملکرد فروشندگان  در مورد  کهدرحالی)   کنندیم
 خود را ببندند(. شدهبینیپیش معامالت تعداد نیانگیتا م کشندیم
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مشکل    خواه آموزش    خاطربهاین  پ  ایفقدان  باشد،  اعداد  از  فروش   ی نیبشیترس 
ز مشکالت  برا   یادیهمچنان  اندازهکسب  ی را  و  اشکال  در  مختلفهاوکارها    جاد یا  ی 

 . کند یم

  ران یمد  ی فروش، حت  ینی بشیپ  یمناسب برا  یبانیو پشت  ندهایفراافزار،  ، با نرمحالبااین
تا از آن استفاده کنند. مقاله ما را    توانندیم  زیهستند ن  زاریکه از اعداد و ارقام ب  یفروش
الگو  دیبخوان   پایان   ینیب  شی تا با پ   دیرا دانلود کن   گانیصفحه گسترده فروش را  ی و 

 . دیکسب و کار خود آشنا شو ی فروش برا 

 ست؟ ی فروش چ   ی ن یب  ش ی پ   . فروش   ی ن ی ب  ش ی پ  ف ی تعر   -  1

 . میفروش شروع کن  ینیبشی پ فیگذرا به تعر یبا نگاه  دییایب

بازار،    طی)شرا   ز یاگر همه چکه    است   ندهیاز آ  یر یتصو  جادیا  فرایندفروش    ینی بشیپ
که در حال حاضر    یبه همان صورت  قا  ی( دقره ی و غ  ان فروشندگیعملکرد نما  ،یرفتار مشتر 

 باشد.   ینیبشی قابل پ ،ابدی ادامه  رودیم شیپ

شرکت   ندهیثابت بماند، درآمد فروش آ  زیکه اگر همه چ   کند می  ی نی ب  شیپ  فرایند،   نیا
 مشخص چقدر خواهد بود.  ی دوره زمان ک یشما در 

ا  یبرا ن  نیانجام  کامل  ازیکار، شما  ت  د، یخر  فرایندهایاز    یبه درک  و    می عملکرد  خود 
دار  یفعل  یروندها در حال    وکارتانکسب  جایگاهاز    یتر واضح  ری. هر چه تصودیبازار 

وکارتان  کسب  قرار است  که  جایگاهیاز    یتر قیدق  ریتصو  دیتوانیم   د،ی حاضر داشته باش
 . دیکن میترس ،در آنجا قرار گیرد  شرفتیپ صورتدر 

  نده ی آ  ریزیبرنامهکه به    د یکن  نکاه  وهواآب  پیش بینی  گزارش  کی   عنوانبه  این کاربه  
از  دیانبد  . اگر کند میشما کمک     دهد، یرخ م   رعدوبرقروز جمعه  تا    روز چهارشنبه  که 

گزارش    کی .  دیکنیم   یر یخود را گردگ  یاحتماال  سفر به ساحل را لغو کرده و کت باران
استفاده از    ایطوفان    ی برا  شدنآماده  یاطالعات و زمان الزم برا  اعتماد قابل  یهواشناس
 . دهدمیشما قرار   اریرا در اخت ی آسمان آب
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الزم    نشی فروش را به دانش و ب   رانیفروش، مد  قیدق   ینیبشی پ  کیبه طور مشابه،  
مجهز   یتجار   یاتیح  یها یر یگمیدر هنگام تصم   حیانتخاب آگاهانه و قضاوت صح  یبرا
را    دستیابی قابلو    ی تا اهداف واقع  کندیم فروش کمک    ران یبه مد  ن ی. همچنکند یم
 کنند. نییفروشندگان خود تع یبرا

 فروش   ی ن یب  ش ی نحوه پ   -   2

 : د یحاصل کن   نان یاطم   ز ی از دو چ  د یفروش با   ی نی ب  ش ی پ  بودن   ق ی دق ی برا 

 د یدار یدرست  یهاداده نکهیا ▪
 د یریدرست بگ  جهی از آن نت تا ▪

که    افتهیفروش ساختار  فرایند  کی  مهم  یارها یاز مع  یکار، به درک کامل  نیانجام ا  یبرا
پ  توانندیم   راحتی به  ندگانینما مناسب  ابزار  و  کنند  دنبال  را  ن  ینیبشی آن    از یفروش 
 الزم را به شما ارائه دهد.  یهایبانیپشتتا تمام  دیدار

 فروش مناسب   ی ارهایانتخاب مع 

اساس    ینی ب  ش یپ  قراردادنمبنا   بر  ایجاد فروش    یارهایمعتعداد  خود    زیاد، مسبب 
 . شودمیافراد  یو فقط باعث سردرگم نظمیبی

و از آنها به طور مداوم در   دیها تمرکز کنKPI  نیترمهم  یرو   دیاست که با  لیدل  نیبه هم
 . دیکل سازمان خود استفاده کن

متفاوت است، اما معموال  شامل    گر یبه کسب و کار د   کسب و کار   یک   از   ارها ی مع   ن ی ا
 : شود می   ر ی موارد ز 

 درآمد  ▪
 هاسرنختعداد  ▪
 یا خریدار یمشتر  سرنخ به لینرخ تبد ▪

  متفاوت  گیریاندازهقابل  یهااسی مق  و   ارهایارشد شما از مع   تیر یفروش و مد  میاگر ت
اعداد و اهداف    تی. احتماال  در نهادیآیموجود  به    یاستفاده کنند، خطرات جد   از هم
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پ  دیخواه  یمتفاوت به  منجر  که    داران سهام  نیب  یمتفاوت  اریبس  یهاینیب شیداشت 
در مورد   سازمان  یرهبر   بامهم است که    اری. بس شودیاهداف م   در  یناهمتراز   و   یدیکل

شما    مدیرعامل  یبرا  یز ی چه چ  دیو بدان  دی شرکت مهم است هماهنگ شو  یآنچه برا
 مهم است. 

به شما   ارها،یمع نیا   زمینه شما در ندگان یها و نحوه عملکرد نما شاخص نیبا ا  یی آشنا
 . دی ده صیفروش خود را تشخ میتا روندها و مشکالت ت کندیکمک م

  نماینده فروش هر    ی برا   ی. وقتکند میمهم    اریرا بس  یخیتار  یهادادهاست که    یز یچ  نیا
. اگر  دیریرا با آن اندازه بگ   او   یماه جار   عملکرد   دیتوانیم  د،یچهار ماه داده دار  ایسه  
بد  ،راهنیمهدر    ممکن است  یشخص  دیکنیم  ی نیب  شیپ کرد  یرا سپر   یماه  ، خواهد 

 . دیصحبت کن مربوطه ندهیوقت آن است که با نما 

آنها تعداد    ای؟ آکنندیم، تولید  کنند   دیتول  رودیمرا که انتظار    ییهاسرنخآنها تعداد    ایآ
  ا ی ؟ آدهندیممورد انتظار را ارائه    هایشنهادیو تعداد پ  رندیگیمرا    هاتماساز    یمناسب

 دارند؟ ازین یشتر یآنها به آموزش ب

که فروشندگان شما دوست دارند از آن   دیدار  ازین  CRM  ک یخود به    م یت  اندازیراه  یبرا
کنند.   به  یهاداده  که  CRM  کیاستفاده  دق   را  آنها  مربوط  و    روز به  قیبه طور منظم 

 ی را برا   هادادهآن    ین یب  شیو پ  یر یگ اندازه  ،یدسترس  ت یکه در نها  CRM  کی .  کند می
 . کند میشما آسان  

با   پ  ک یکار  م  ینی بشیابزار  به شما کمک  را    کندیفروش    راحتی بهو    سرعتبهدرآمد 
 . دیکن  ینی بشیپ

عامل    کی  توانندیمهستند، بلکه    یضرور   ،هاداده  یاب یرد  یبرا  تنهانهمناسب    یابزارها 
 باشند. کیو استراتژ افتهیفروش ساده، ساختار  فرایند کی  یمهم برا

 حکم ست م   فرایند   ک ی

 ندگان یفروش ساده که نما  فرایند  کیمناسب وجود دارد:    یاز فناور   ترمهم  یحت   زیچ  کی
 . کنندمی ی رو یشما واقعا  از آن پ
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  ی افروش ساده  فرایند که    دیمطمئن شو  د،ی کن یاستفاده م  یستمی از چه س  ست یمهم ن
بفهمد چگونه اطالعات درست را در زمان مناسب    دهدیشما اجازه م  میکه به ت  دیدار

 وارد کند. 

با از    یر یادگی  ی برا  دیبتوان  دی شما  ت  فرایندو استفاده  اگر دیکن   هیخود تک  میخود به   .
از    ندگانینما مداوم  به طور  مراحل    هاگامشما  تجزکنند ینماستفاده    کسانیو  و   هی، 
 است.  رممکنیغ فروش  شدنبستهاحتمال  ینی ب شیآنها و پ یهاداده لیتحل

  م یت  یهادادهتا ورود    دی کن  جاد یو قابل تکرار ا   مؤثرفروش واضح،    فرایند   کی   د یشما با
 .  دی خود را تا حد ممکن ساده و کاربرپسند کن

 فروش   ی ن ی ب  ش ی پ  ی ا یمزا  -   3

  ی ن ی ب  شی چرا پ  پس  رند،یآگاهانه بگ  مات ی تصم  سرعتبه  دیبا  رشد درحال  ی هاشرکت
 ارزشمند است. اریبس قی فروش دق 

کل  ینی بشیپ نقش  تصم  ی دیفروش  تجار   یها یر یگمیدر  زمان   ی مهم  جدول    ی مانند 
 دارد.  گذارهیو جذب سرما دیتول ریمقاد  ،یگذار متیاستخدام، ساختار ق

برا   میندازی ب  ینگاه  ویسنار  یک  به   دییایب احتماال   افزا  هرکسی  یکه  مسئول    ش ی که 
 فروش است، آشناست.   اتیعمل

را    دیجد  نماینده فروش  نیچند  تازگیبهاست و شما    شیدر حال افزا  خوبیبهنرخ رشد  
 .اید دادهاستخدام کرده و آموزش 

 را بداند:   ز ی سه چ   خواهد ی م شما  یی اجرا   م ی اکنون ت  

نت  یگذار   هیسرما  نیا .1 اهداف   شرفتیپ  روزرسانیبه؟  دهدیم  جهیچگونه  در 
 ؟چگونه استشما  ماههسه

چگونه خواهد   آینده  رشد درآمد در دو سال  د،یاگر با همان سرعت استخدام کن  .2
 بود؟

 م؟ی کن کارچه دی رشد درآمد با شیافزا  یاکنون برا .3
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اعداد فروش شما    نکهیاز ا  قیدق  ایایدهشما سخت خواهد بود که بدون داشتن    یبرا
،  مثالعنوانبه.  دیریخوب بگ   ماتیماه، سه ماه و سال چگونه خواهد بود، تصم  انیدر پا

که قادر    داشته باشید  ییندهایفرااز آن،    ترمهمو    دیمناسب استخدام کن  یهازماناگر در  
  ها یبند اسیمق  نای  ترع یسر  دیتوانیمهستند،    دیجد  یهاماستخدا   نیاز ا  یبانیبه پشت

 . انجام دهید را

دق   ی نی ب  شیپ برا   کی   دادننشانبه    نی همچن  قیفروش  واضح  به   یبرنامه  رشد 
 .کند میبالقوه کمک  گذارانسرمایه

  ح یتوض   Northwestern Mutualثروت    ت یر ی موتس، مشاور مد   و ی که است   طور همان 
 :  دهد ی م

وکارتان  کسب  بندی  اسیکمک به مق  یبرا  یشتر یب  گذارهیسرما  ی شرکا  دیخواهیاگر م"
باش فعال  خچهی تار  ،هاراهنما  دیبا  د،ی داشته  که    دیرا نشان ده  خود  موجود  یهاتیو 

 " . شودیم  جادیدرآمد شما چگونه ا  کندیم  ینی بشیپ

کاهش درآمد آماده    ی به شما کمک کند تا برا   تواندیم   قیدق  ینی بشیپ  کی  ت،یدر نها
  ر یسود شما تأث  یرو   نکهیکه مشکالت را قبل از ا  دهدیامکان را م  نیو به شما ا  دیشو

  ه دور   کی   یچه زمان  دی، بدانمثالعنوانبه.  دیکن   یر یو از آن جلوگ  کرده  ییبگذارد، شناسا
 ی غات یمعامله تبل  کی   دیفروش خود بخواه  میو از ت  افتدیماتفاق  فروش شما    یبرا  رکود

را در   یشتر ید تا معامالت ب نبالقوه ارائه ده  انیبه مشتر  )مانند یک جشنواره فروش(
 . دیآن دوره ببند

درآمد    ی ن یب   شی پ   دهد ی م نشان    که   ذکر شده است   یی ها نه ی زماز    یفقط برخ   نجا یدر ا 
 : به کسب و کار شما کمک کند   تواند می   ق ی دق 

 بندی بودجه 

  ریزی برنامهبه شما در    د یانتظار داشته باش  د یتوانیم  را  یدرآمد  میزانچه    نکهیدانستن ا
  ی نی ب  شی نوع پ  نی . اکندمیکمک    ی دوره بعد  ی منابع برا  تیریبودجه، استخدام و مد 

 و درست باشد.  قیدق تاحدامکان  د ی با عتا  یطب
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 هدف   ن یی تع 

به    تواندمینه،    ای  افتی  دیخود دست خواه  یاحتماال  به اهداف فعل  ایآ  نکهیدانستن ا
 کمک کند.  یدوره بعد یبرا  نانهی بواقع اهداف  نییشما در تع 

 زه ی انگ 

  ی ها دادهماه خوب هستند؟    نیآنها در ا   ایفروش شما چگونه است؟ آ  ندگانی عملکرد نما
  ا ی شما کمک کند    می دادن به ت   زهیبه انگ  تواندمیدرآمد    ینیب  شی پ  کیتوسط    شدهارائه

 بدهد.   یضرور و   یواقع عملکرد یبررس  کیبه آنها 

نشان   Aberdeen Groupتوسط    یگزارش  ست،ین  یمتقاعد کردن شما کاف   یبرا   نیاگر ا
  ر یکه تأث  یی هادر انتخاب  رندیگیفروش را به کار م  لیو تحل  ه یکه تجز  ییهاداد که شرکت

 . کنند یوکارشان دارد، بهتر عمل مبر کسب یمثبت

 از:  اند عبارت آنها    

 در دور شدن از معامالت بد، بهترنددرصد   93 ▪
او   ادیز  احتمالبهکه    سرنخی  ییدرصد در شناسا  33 ▪ با  ،  شودمیبسته    معامله 

 بهترند
 بهترند دارند  یبانیبه پشت ازیکه ن ی به معامالت شتریدر افزودن منابع ب درصد 27 ▪

با    ماتیتصم  اینگرفتن    ییاست، توانا  مقیاس خود  ش یکه در حال افزا  یشرکت   یبرا
زمان  یدیکل  اری بس  ،کامل  نان ی اطم ن  یها است.  که    ییهادوره  معموال    ز یرشد  هستند 

نقشه راه   ک ی فروش خوب به شما    ینیبشی پ   کیو    در آنها باالست  نان ی عدم اطم  میزان
 . کند  کمک ندهیسال آ ای ماههسه، انه ماه  یز یربه شما در برنامه  تا دهدیم

 فروش   ی ن یب  ش ی پ   یها روش   -  4

ا  ینیب  شیپ  یبرا  یمختلف  یهاروش در  دارد.  وجود  شما  از    یبرخ  نجا یدرآمد 
 فروش آورده شده است.  ین ی بشیپ یهاروش نیترمتداول

 مرحله فرصت  ی ن ی ب  ش ی پ
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  شدن بستهو احتمال    گذردیم  فروش  به آنچه در خط لوله  قیدق  ی مدل شامل نگاه  نیا
باشد،   ترکینزدخط لوله شما    یبه انتها  )سرنخ(  یک فرصت  . هرچهاندازدیمهر معامله  
 . شودمی  شتری معامله ب شدنبستهاحتمال 

،  مثال عنوانبه.  دیدهیماحتمال اختصاص    کی  فروش  سپس به هر مرحله از خط لوله
مشتر   دی ن یبیماگر   پنج  هر  از  آنها    ایبالقوه  یکه  با  پرزنتکه    ریزی برنامهرا    جلسه 
احتمال   ،فروش  مرحله از خط لوله  نیکه ا  دی فهمیم،  شودمی  ینفر مشتر   کی   ،دی کنیم

 است.  درصد  20آن  فروش در  شدنبسته

  ی نی ب  شی و سپس پ   دیمعامالت هر مرحله را بشمار  د،ی احتمال هر مرحله را محاسبه کن 
 کیآنها    یتا  10که    دیمعامله در خط لوله خود دار  30  د یی. مثال  بگودیخود را محاسبه کن

سرد پاسخ   لیمیا  کیبه    گرینفر د  20.  اندکرده  درخواست  نمونه آزمایشی از محصول را
 است.  د درص 10مرحله  نیو احتمال آن در ا  اندداده

 است 2برابر  20درصد از   10

 4 شود یم 10درصد از  40

خواهند    خریدار  تبدیل به  احتماال  ،  بالقوه  یمشتر   6که    دیبزن  نیتخم  دیتوانیم   نیبنابرا
 . شد

شما است، اما همه معامالت    می ت  یفعل  فروش  خط لوله  ی ابیارز  ی راه خوب برا   کی  نیا
پا پا  انیدر  تا  لزوما   لوله شما  بسته    انیخط  براشوندینمماه  است    ها ماه  ی . ممکن 

  ن ی. همچنردیگینمرا در نظر    نی روش ا  نیو ا   کند  ریخط لوله خود گ  یدر انتها  ی قرارداد
 تر دهی چ یپ  اریبس  قضیه  داشته باشد،   یمتفاوت  یهاارزش  ،از نظر مبلغ  اگر معامالت شما

 . شودیم

 طول چرخه فروش   ی ن ی ب  ش ی پ

  شدن بستهرا درباره زمان    یاتیتا فرض  کندیچرخه فروش استفاده م   کیمدل از طول    نیا
  ی مانند مدل مبتن  نی کند. ا  جادی شما بر اساس سن آن ا  فروش  هر معامله در خط لوله
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بر اساس سن آن، احتمال    کی  یعنی  ،کندمیبر فرصت عمل   را   ششدنبستهمعامله 
 . کندمی نییتع

  فروش   را که در خط لوله  یروش معامالت  نی مرحله فرصت، ا  ینی بشیپ  روش  همانند
شما    ندگانیاگر نماو    ردیگیسروکار دارند، در نظر نم  ی متفاوت  ریبا مقاد   ای  نداماندهیباق

 مانع شوند.  دچار تواندیهر دو روش م انجام  قرار ندهند، CRMرا در   یقیاطالعات دق 

 ی خ یتار   ی ن ی ب  ش ی پ

را به عقب    میتقو  د،ی کن   ینیبشی خاص پ  یدوره زمان  ک ی  یدرآمد را برا  دیخواهیاگر م
بب  دیبرگردان زمان  م یت  دی نیو    دیتوانیمچگونه بوده است. سپس    یقبل  یشما در دوره 

خواهند    شکمتر فرو   ای  شتریبه همان اندازه، ب  هم  بار  نیآنها ا  ا یکه آ  د یکن  ینی ب  شیپ
 داشت؟ 

شما    میت  یبرا  ییارهایمع  نییدرآمد و تع   ینی بشیپ  ی و آسان برا   ع یروش سر  کی  نیا
مقیاس   شی که در حال افزا  ستین  یشرکت  یبرا   ینیبشی پ  یبرا  آلدهیا  یاست، اما روش

کرده باشد،    رییتغ  یر یبه طرز چشمگ   زیمثال، اگر در سال گذشته همه چ  یاست. برا  خود
 . شدمانند سال گذشته با  نیز شما فروش  است که تعداد دیبع

  ها ینیبشیپ  نیتریفروش ارزشمند هستند، اما قو   ین ی بشیپ  یهاروش  نیعناصر همه ا
 و سازمان شما دارد.  میت یمعنا را برا نیشتریاست که ب ییارهای شامل مع

 فروش   ی نی ب   ش یاشتباهات پ   ن ی تر ج ی را   -  5

بهتر را در مورد پروش  نیاکنون که   م، ی اقرار داده  موردبحثفروش    قیدق   ینیبشیها 
  تواند یمکه    یاشتباهات  نیترجی را  نجا یانجام داد. در ا  د یرا نبا  ییهاکارچه  می نی بب  د ییایب

 شده است.  ذکرفروش شود،    ینیب شیپ در منجر به لغزش

 اشتباهات:   ن ی تر ج یرا 

 د یکن ی نم خود صحبت    ی احتمال   ان ی با مشتر  - الف 
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سرنخ    کی  لیاز پتانس  یبا مخاطب، درک بهتر   میشما و فروشندگانتان با صحبت مستق
و    ستیشما چ  یداشت. فروش بدون ارتباط با مشتر   دیخواه  فروش  شدنبسته  یبرا
 ؟ دارد ایمعنیچه 

رئکن   مد  س یتورسون،  مشاوره   Acumen Managementفروش    تیریشرکت 
Groupتوض خر  دیخر  فرایندکه چون    دهدیم  حی،  پ  داریتوسط  شده   فیتعر   شیاز 
 هماهنگ شود.   داریخر یر یگمیتصم فرایند با   دیفروش با  فراینداست،  

را درک کند،    داریخر  یشناس راستا باشند و فروشنده روان  کیها در  اگر آن":  دیگویکن م
 " کند. ینی بشیپ یشتر یب  بادقت تواندیم

مع  ینیبشیپ  نیترقیدق  آوردندستبه  یبرا لوله    یارها یاز  با  CRMخط    د یخود، 
  گذاری شمارهشما    انیمشتر  دیخر  فرایندکه هر مرحله از خط لوله در    دیحاصل کن  نانی اطم
 . کند یرا دنبال م فروش  شدنبستهتا  سرنخاز  یمنطق  گامبهگام یتوال کی و  شودیم

، از طرفداران  SalesLatitudeو مؤسس شرکت مشاوره فروش    ریمارس، مد  سیجان
 محور است.  داری خر کردیرو 

لوله  نکهیا  جای بهکه    کنمیم احساس    شدت بهمن  "   :دیگویم   سیجان   فروش   به خط 
  ،است  غیرواقعیو    نانه یب  کینزد  اریبس  دگاهید  کیکه    دیفروشنده نگاه کن  دگاهیخود از د

چرخه    یکجا   در  یمشتر   که  دیکن  شیو آزما  د یبه آن نگاه کن   یمشتر   دگاهیبهتر است از د
 " .قرار داردخود  دیخر

  سؤاالتی خود   انیهستند؟ از مشتر در چه جایگاهی مشتریانتان   که دیدانیم از کجا اما 
که مکالمه را از    کندیم  هیتوص  سی. جاندیکن  میسفر آنها را ترس  ق یتا نسخه دق  دیبپرس

صحبت    انیمشتر  یتجار   ی هاتی و در مورد اهداف و اولو  دی و عملکردها دور کن  هایژگیو 
  راه حل  نی دست آورند و چرا ا  ه حل شما ببا راه  خواهندیمانند آنچه که آنها م  د،یکن

 مهم است. 

  دگاه یواقعا  فقط در تالش است تا تجارت را از د  روش  نیا":  دیگو یمدر ادامه    سیجان
  تأثیرات که آنها به دنبال چه    دیتا بفهم  کندیم به شما کمک    تنهانه  نیدرک کند. ا  یمشتر 
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  دهد یم  ی روشن  ییراهنما ، بلکه به شما  چگونه است  آنها  یهستند و جدول زمان  ی تجار 
 ." برسند خواهندیمی که جایبهتا   دیبه آنها کمک کن دیتوانیم که چگونه 

 ا ی نسبت به اعتراضات    ی نشیو ب  د یباز کنکه گفتگو را    دهدیامکان را م  نیبه شما ا  نیا
  ن ی حل ا  ی برا  ای  دهدیکه به شما امکان م  ینش یب   .دی به دست آور  مشتری   تأخیرهای

کن کار  به  شروع  شو  ا ی  دیمشکالت  خداحافظ  دیمتوجه  زمان  اولو  یکه    ی بند تیو 
 است.  دهیفرارس یگر ید یخود در جا  یهاتالش

 د یکن ی م استوار    اتی را کامال  بر اساس فرض  ها ی ن یب   ش ی پ  - ب 

اگر به دنبال    کند،یم  یفروش باز   فراینددر    ی نقش مهم  قطعا    ،یاحساس درون  کهدرحالی
گذشته همراه   یعملکرد  یهاها و آموختهبا داده  دیبا  این احساس درونی  د،ی دقت هست

فرض  ینیبشی پ  یالگو  کیشود.   اساس  بر  که  هرگز   اتیفروش  است،  شده  ساخته 
 بود.  اهدنخو قیدق  بسیار یها ساخته شده از داده  یالگو کی  اندازهبه

به آن در    یابیشما قادر به دست  میو آنچه ت   قیخود را بر اساس حقا  ینی ب  شی پ  د یشما با
 ش یپ  رایز  ،است  بینانهخوش   ی کاف   اندازهبهکه    دیاما مطمئن شو  د،یبازار است قرار ده

 . گذاردیم ر یشما تأث می شما بر اهداف ت ینیب

 د، یاز حد برآورد کن  شیموجود خود ب  یهادادهاز    یواقع   نشیرا بر اساس ب  جیاگر نتا
. اما  دیفروش اشاره کن  یهایناهماهنگو به    دیده  حیخود را توض  ماتیتصم  دیتوانیم

کسب و    یاستراتژ   دیتوانیم  د،یاز حد وعده ده  شی ب   ،احساس  کیبر اساس    فقط  اگر
 . دیخارج کن ریکار خود را کامال  از مس 

 ق ی دق   م ی و تنظ   کست در تعدیل ش  - ج 

است که   ن یمرتکب شوند ا  توانندیمفروش    رانیکه مد  یاشتباهات  نیتربزرگ از    یکی
 . کنندینممرور  یکاف   اندازهبهفروش خود را  ینی ب شیپ

 ت ی موقع  توانندیمفروش    یهامیتحرکت کنند.    ع یسر  دیبا  رشددرحال  یوکارهاکسب
  ی هانیزم   کنندهمنعکسموقعیت جدیدشان    دهند تا  رییتغ  سرعتبهخود را    یها دروازه

از معامالت راکد و بدون    تیمنجر به رضا  تواندیم  نییپا   ینیبشی . پشود  د یجد  یباز 
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اما     م ی ت  ،سرعتبه  تواندیم  وازانهاز حد بلندپر  شی فروش ب  ی نیبشی پ  کی رشد شود، 
 قرار دهد.  نییپا  هی و روح ی دی ناام ،یدگ سرف افروش شما را در معرض 

اقتصاد س   یعوامل  تغ  یاسیو  ارز،  بازار  نوسانات  با    راتییمانند  مطابقت  و  دولت  در 
DPRG  شما را از   یها ینیبشی پ  توانندیم هستند که    کنترلیغیرقابل  یرهایاز انواع متغ
 درست خارج کنند.   ریمس

  م، ی . عملکرد تگذاردمی  ریبر فروش شما تأث  یشتر یعوامل کسب و کار محور ب  نیهمچن
موقع هز  تیرقابت،  بازار،  تغ  نهیدر  و  خام  روند    رات ییمواد  همگکننده مصرفدر    ی ، 

 . گذار باشندب  ریشما تأث  کردی رو  یرو  توانندیم

دار  ییهاداده  نیآخر امروز  اضاف   د یکه  فردا  است  بنابرا  یممکن   م یتنظ  ن یباشند، 
 است.  یضرور  راتیی تغ اساسنیبرا  تانیهاینی بشیپ

و   هاینیبشیپتا    دیجمع کن   دور همرا به طور منظم    میت  یمهم است که اعضا  نیهمچن
به چرخه فروش شما دارد،    یساالنه بستگ  ا ی  ماههسهکنند. ماهانه،    یرا بررس  هاپروژه
 کمک کند.  دارتریپا ج ینتا جادیبه شما در ا   تواندمیمجدد مداوم   یابی اما ارز

دوره    حی تصح  یبرا  یدادن زمان کاف   مهم بودن،بر    نیهمچن  نزی ها  ی اب ی از بازار   نز ی مت ها 
 .کند می دیاست، تأک ماتیبه انجام تنظ  ازیکه ن ایزمانی

و    د یاست نگاه کن  تر یکه منطق  یز ی مهم است به چه چ  کنمیمن فکر م":  دی گویمت م
آن    دیبا  بار کی وقت    هرچند،  مثالعنوانبه.  دیکن  میخود ترس  ییهدف نها   عنوانبهآن را  

از آنچه قرار    یقیدق  ی نی بشیپ  تنهانهکه    دیحاصل کن   نانیتا اطم   دی کار خاص را انجام ده 
 " .دیدار  ماتیانجام تنظ یبرا  یشتر یزمان ب تاحدامکان بلکه د،ی دار  فتد،یاست اتفاق ب

م  CRMپلتفرم   ا  یاستراتژ   ریمس  حیبه تصح  تواندیشما  بدون  کند،    نکه یشما کمک 
  رییتغ یکمک چیبدون ه کبار، یفروش خود را هر سه ماه  ی نیبشی پ ی الگو دی مجبور باش

 . دیده

 لو ی در س  ی ن یب  ش ی پ   -  6
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معموال    کهدرحالیباشد.    رشددرحالاگر شرکت شما    خصوصبه  د،ی ستین  رهیجز  کیشما  
 م یداشته باشند، کل ت  یقیدق  ی نی ب  شیکه پ  شودمیداده    تیفروش مسئول  رانیبه مد

 شود. کار ریدرگ  دیبا

  ی بهتر   یاعتبارسنج د تا فروشندگان سؤاالت  ی ده  شیرا افزا  آموزشکه    کندیم  هیکن توص
استفاده کنند    میفروشندگان ت  یبرا   یفرصت  عنوانبه  یگروه   یبپرسند و از جلسات آموزش

 به چالش بکشند.  شانیهافرصت مورد را در گری کدیتا 

تمرکز   شودیم  تیری است که فروشندگان بر آنچه مد  نیا  کار  : "بخش مهمدیگویماو  
مدکنندمی اگر  پ  رانی.  مد  ی ن یبشیفروش دقت  فروشندگان  تی ریرا  آن    نیز  کنند،  به 

 " توجه خواهند کرد. 

تر و دانستن سخت  یاکتشاف   سؤاالت   دنی فروش در پرس  ندهیکن بر نقش نما  کهدرحالی
فراتر    تی بر اهم  نی او همچن   کند،یم  دیاست، تأک  یا واقعا  در چه مرحله  داریخر  نکهیا

خود با    یها ینیب  شی انجام پ  ن ی. مهم است که در حکندیم  دیفروش تأک   م یرفتن از ت
و محصول   یمنابع انسان  ،یابیبا متخصصان بازار   باید  ا . شمدیریتماس بگ  هابخش  ریسا

 هستند.  ی کارکجا  دینی تا بب دی صحبت کن

رانندگ  فروش  ی نیب  شیپ به جاده مقابل خود   دی در بزرگراه است. بله، شما با  ی مانند 
کجا    زیدر خطوط اطراف شما ن  گری د  یهانی ماشکه    دیبدان  د یبا  نی اما همچن  د، ی توجه کن
 هستند. 

لوله فروش که به طور دق  میبا کار کل ت را    ان یمشتر  دی خر  فرایندهای  قیدر خط  شما 
 داشت. دیهر معامله خواه شدنبستهاز احتمال  ی، تصور بهتر کندمیمنعکس  

 فروش   ی ن یب   ش یپ   ی الگو -   7

صفحات   ،د یکنیمکار    زمانکیمعامله در    10با کمتر از    ای  ایدکارکرده شروع به    تازگی بهاگر  
پ و    کیفروش    ی نیب  شی گسترده  ارزان  الگو   ی برا  مؤثرراه  است.  مناسب    ی شروع 

شما    یهاو معامالت، ساختار داده  یاحتمال  انیمشتر  ی فروش به سازمانده  ینی بشیپ
 . کندیکمک م یدهگزارش  فرایندهایو استاندارد کردن 
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فروش خود لحاظ    صفحه گسترده در قالب    دی چند داده مهم وجود دارد که با   نجایدر ا 
 : د یکن 

 مشتری احتمالی نام  ▪
مذاکره شده، "بله"    طی، شراشدهارسال  شنهاد یتماس، پ  ده،یا   یعنیفروش )  مرحله ▪

 (یشفاه
 معامله اندازه ▪
 شدن بسته احتمال ▪
 بر اساس احتمال  یوزن ینی ب شیپ ▪
 مورد انتظار بستن فروش خیتار ▪
 یبعد  مراحل ▪

 .بخشد یم بهبود    توجهیقابل  زانیشما را به م  یهاینیب شی پمعامله    هیاطالعات اول  نیا

  ی الگو  نی . ادیکن  یبررس  ریما را در ز  گانیفروش را   ین یب شیپ  یالگو   ع،یشروع سر  یبرا
گسترده ت  صفحه  توسط  شما    میفروش  اما  است،  شده  ساخته  ما  فروش  کارشناسان 

. فقط آن را د یکن  یو سفارش   می تنظ  دیدانیکه مناسب م  یآن را به هر شکل  دیتوانیم
  ی برا  کارهاتمامکه    د ی تماشا کنو    دیرا وارد کن  ودتماس و معامله خ  اتیجزئ  د،ی دانلود کن

 !شودیمشما انجام  

 لینک دانلود فایل 

   فروش   ی ن یب  ش ی اکسل پ   گانیرا   یالگو 

 نتیجه گیری

م   ینی بشیپ ابتدا  در  تمردلهره   تواندیفروش  با  اما  باشد،  پشت  نیآور  و    یبانیفراوان 
از    دیآن را به دست خواه  زودیبهمناسب،   و همکارانتان    ی، رهبر CRMآورد. هرچه 

 . کرد دیخواه عمل بهتر د، ی داشته باش یشتر یب  یبانیپشت

را    یارهای که مع  دیمطمئن شو باش  شهی هم  ، ایدکردهانتخاب    خوبیبهخود  و    د یفعال 
متفکرانه،    ینیبشی پ  یاستراتژ   کی.  دیکن  آوری جمع   ،د یتوانیمرا که    ییهاداده  نیزتریتم
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را   اییکار  نیوکار شما بهترکسب  یازهاین  ی فروش که برا  یهاو روش  ارهایبر اساس مع
وکار خود را  کسب  د،یکن  یز یربرنامه  ندهیآ  یبرا   دیتوانیاست که م  یمعن  نی دارند، به ا

 . دی بساز خود ر یو تکرارپذ  مدتیطوالن تیموفق   یبرا  یاهیو پا  دی کن مقیاس بندی

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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