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 مرحله   5در    باال   یی با کارا   نخ سر   ف ی نحوه ساخت ق 
، شود یمبالقوه از محصول شما آگاه    یمشتر   ک ی  ،آن  قیاست که از طر   فرایندی  خنسر  فیق

 . (منبع )  گرددیم  لیپرداخت کننده تبد ی و سپس به مشتر   کندیمعالقه خود را ابراز  

 مقدمه 

  باال   به اهداف فروش و درآمد  دنیرس  یراه برا  نیکه بهتر  دانندیمفروش موفق    یهامیت
 بهتر را جذب کنند.  یهاسرنخ بلکه   شتر،ی ب یهاسرنخ تنهانهاست که  نیا

  ، قدرت تخصص خود را نشان دهیدو    ایجاد کرده  یآگاه  یابی بازار  ف یق  قیاز طر  د یشما با
تا   دیفروش متمرکز کن فی ق قیباال از طر تیفیباک  یهاسرنخپرورش  ی سپس منابع را بر رو 

 بسته شوند.   معامالت که یزمان

فروش   فرایند  یساز   آموخت. ما نحوه ساده  دی کار را خواه  نیمقاله، نحوه انجام ا  نیدر ا
در پنج    نه یبه   فیق  کیو نحوه ساخت    یسه مرحله اصل  با  سرنخ  فیق   کیرا با توسعه    شما

 گذاشت.  میمرحله به اشتراک خواه

 ی س ی سرنخ به انگل   ف ی ق

Lead Funnel 

 ست؟ ی چ  سرنخ   ف ی ق

از    برای تبدیل شدن  بالقوه  یاست که مشتر   فرایندی از    یک تصویر یا تجسم سرنخ    فیق
 . کندیم یط «پرداخت کننده یا خریدار ی»سرنخ« به »مشتر 

شده است که هر کدام مجموعه مراحل    لی( تشکلیتوجه و تبد  ،یاز سه مرحله )آگاه  فیق
پ ا  فیتعر  شیاز  دارد.  را  خود  که    یا نقشه  ایفروش    فرایند  عنوانبهمراحل    نیشده 
شناخته   ،به بسته شدن فروش برسندتماس    نی تا از اول  کنندیفروش شما دنبال م  ندگانینما

 . شوندیم
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رویداد  یهر سفر مشتر  بنابرا  به  منحصر  یک  کتاب   مانند یک  نخسر  فیق  نیفرد است، 
که به    کنند یم  ارائهرا    ید ی کل  یهایی. در عوض، آنها راهنماانعطاف ناپذیر نیست  راهنمای

خاص    یمشتر   کی   یبرا  هاکیو تاکت  هاتیتا مشخص کند کدام فعال  کندیشما کمک م  میت
 تر هستند. مناسب او  طیو شرا

 ش ینما  دنی د  بالفاصله آماده  ادیز   احتمالبه  سرنخ  فیق   یدر انتها  داری، خرمثالعنوانبه
نسخه   ای  (sales demonstration)  فروش سو   گانیرا  یشیآزما  خواهان  از   ی است. 

فقط    قرار دارد  ی در مرحله آگاه  سرنخ که در قسمت باالی قیف و   کی ممکن است    گر،ید
دهند چرا محصول    حیمنابع توانمند فروش که توض  با ارائه  مثالا   ،ش داشته باشدر نیاز به پرو 

 است.   برای مشتری مناسب راه حل ن یخدمات شما بهتر ای

را اجرا   فرایند تولید سرنخمختلف    ی هااما اغلب به روش  کنند، یهم کار مبا  کیاز نزد  هامیت
 . کنندیم

 د ی سرنخ )به طور جداگانه و با هم(، ابتدا با  دیبه تول  می هر ت  کردیرو  یدرک چگونگ  یبرا
 . میکن فیسرنخ را تعر دیفروش تول  فیسرنخ و ق فیق  نیتفاوت ب 

 سرنخ   د ی تول   ف ی ق

 تمرکز دارد.  یسرنخ کل فیق یاب یسرنخ به طور خاص بر بخش بازار دیتول فیق کی

از مراحل آگاه   فیق  نیا شده   لیتشک  یاحتمال  مرحله مشتریجذب سرنخ و    ،یمعموالا 
  ط یسرنخ واجد شرا  کی به    یکه مشتر   ی. هنگامقرار داردسرنخ فروش    فیاست و باالتر از ق

 ف ی ق  ی و وارد باال  دهیرس  یابیسرنخ بازار  دیتول  ف یق  یشد، به انتها  لی( تبد MQL)   یابیبازار
 .شود یمسرنخ فروش 

 : دهد ی م  تشکیل را    سرنخ   ف ی از ق  ی سرنخ فروش بخش بزرگ   ف ی ق

 عکس قیف 
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 سرنخ هستند.  دیپشت آن مسئول تول میشما و ت یابی بازار یمعموالا استراتژ 

ورودآن از مدل  اغلب  "  یها  ربایشی    ی برا   کیاستراتژ  یکردی)رو   "inbound modelیا 
  ارسال مانند    ییهاکیتاکت   از  معموالا . آنها  کنندیمحتوا( استفاده م  ق یارتباط از طر  جادیا
تبل  متوالی  یها لیمیا باال   یبرا   یاجتماع  یهارسانه  در  هدفمند  غاتیو  کردن   ف یق  یپر 

 . کنندیمبرای انجام این کار استفاده باال(  ریدر تصو  اولسه مرحله  ایسرنخ )

این با  است(  ی ابیبازار  طی واجد شرا  یهاسرنخ )  هاMQL  هاتالش  نتیجه  از لحاظ   دیکه 
اطم  یبررس   کیفی تا  با    نانی شوند  که   آل   دهیا  یمشتر   پرسونای یا    پروفایلحاصل شود 

شوند،   شناخته  ،ت یفیسرنخ باک  عنوانبهمطابقت دارند. اگر    تعریف شده توسط شرکت شما
 شد.  واهندخ تیسرنخ فروش هدا فیق یباال  ای یبه مرحله بعد

فروش   تیم  به   باکیفیت  یهاسرنخ،  مرحله   نیشما، ممکن است در ا  شرکت بسته به ساختار  
با    یبه همکار  بازاریابی و فروش یها میت، یعنی دو بخش  نیا ممکن است اید نواگذار شو

دهند.    هم رو   روشادامه  در  کاربر   یمبتن   یابیبازار  کرد یدوم  حساب  -Account)  ی بر 
based marketing )  تعامالت   قی از طر  یابیفروش و بازار   یهامیتکه    یی است، جا  جیرا

 . دهندیمارزش باال را هدف قرار  حجم و  خاص با  یهاحساب ،یشخص

 ست؟ ی چ  سرنخ   یی آهنربا   ف ی ق

برا  ی ابزار   سرنخ  یآهنربا  آن  از  که  کردن مشتر  یاست  متقاعد  و  عالقه  بالقوه   انیجلب 
 تماس خود را به شما بدهند.  اتیتا جزئ شودیاستفاده م 

 : ذکر شده است   سرنخ   های از آهنربا  ج ی چند نمونه را   نجا ی در ا 

 ی کی الکترون یها کتاب ▪
 (Guides)  راهنماها ▪
 نارها ی وب ▪
 (Free trials)  گانیرا یهاییکارآزما ▪
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 (Whitepapers) دیسف  یکاغذها ▪

برا  دیتول   فیدر داخل ق  نخسر  ییآهنربا  فیق  کی  ان یآموزش مشتر  یسرنخ قرار دارد و 
فروش در نظر گرفته    فی و ورود به ق  شتریب  یر یادگی  یدر آنها برا  جانی ه  جادی بالقوه و ا

 شده است. 

 فروش   ف ی ق

فروش پس   فی ق  ی هاتیاست. فعال  نخسر  فی مترادف ق  ی اد یفروش تا حد ز  فی اصطالح ق
 . نه قبل از آن شوند،یسرنخ انجام م  تولیداز 

به   شما  فروش  لوله  آنها    ییها سرنخخط  با  حاضر  حال  در  که  دارد  داریداشاره  . تعامل 
گرفته تماس    مثالعنوانبهفروش )   فرایندمراحل    واسطهبه  فروش  ، خط لولهطورمعمولبه

 . شودیم( از هم جدا ره یشده، و غ فیتعر یازهای، نشده

 سرنخ و فروش با قیف    خط لوله فروش نکته: مقایسه  

دارد، خطوط لوله فروش   یو فروش همپوشانسرنخ    یهافی قبا    خط لوله فروش  کهدرحالی
در   یمثال، اگر مشتر   یفروش متمرکز هستند. برا   ندهینما  یبر رو   شتری ب  یمشتر   یبه جا

در خط   موردنظربا سرنخ  فروش در مرحله تماس    ندهیباشد، نما  سرنخ  فیق  یمرحله آگاه 
 .(منبع ) لوله فروش است

 لوله   خط قیف و    ی هاعکس 

خط لوله فروش خود استفاده    ی بصر   ت ی ر ی مد ی برا   CRMپلت فرم    ک ی شما از    ، یطورکل به 
 : ن ی مانند ا   ، دی کنی م

 CRMعکس  

 کند ی م  ی اب ی را رد   دار ی خر   شرفت ی سرنخ که پ   ف ی ق  ه ی سه مرحله اول 
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از سه مرحله   دی خر  میتصم  یابیمتفاوت است، اکثر آنها هنگام ارز  یسفر هر مشتر   کهدرحالی
 . کنند یم عبور  یکل

   : مراحل  عنوان به مراحل معموالا    ن ی ا

 (TOFU)   فیق یباال  ای یآگاه ▪
 ( MOFU)  فیوسط ق ی یابررس ▪
 ( BOFU)  فیق نییپا  یا لیتبد ▪

 .شوندیمشناخته 

 : م ی کن   ی بررس  ی شتر ی ب  ات ی را با جزئ   از این مراحل  هر کدام   د ییا ی ب

 ( ی )آگاه   سرنخ   ف ی ق  ی باال

یا  از  یتازگبه  فیق  یباال   یهاسرنخ  خاص  مشکل  روبرو هستند  یچالش  آن  با  آگاه   ، که 
 . اندشده

توجه  ارزش    باید حل شود و   است که  چیزی  مشکل  نیکه ا  انددهیرس  جهینت  نی ها به اآن
  این فرایند   که  کنندیخود را آغاز م  قیتحق  فرایند  مشتریان  ن ی، بنابراشود یماحساس  آن    به

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز

 (  گر یموارد د  ایمرتبط )محصوالت  هایحلراه یافتن ی براگوگل در جستجو  ▪
 همکاران  ایبا دوستان، خانواده  )مشکل یا چالش( موضوع درباره بحث کردن  ▪
  برای اینکه   یا حرفه  یها شبکهدر    یاجتماع  یهارسانه  یهاپستبه اشتراک گذاشتن   ▪

 ر یخ ایدارند  یمشکالت مشابه زین گرانید  ایآ دی نیبب

 ک ی ها است که  کسب و کار کوچک در حال رشد سال  کی که صاحب    میفرض کن  دییایب
 ی برا  ییدارا  نیاز ا  تواندیم  که چگونه  ستیکرده است، اما مطمئن ن  جادیا  لی م یا  ستیل

 استفاده کند.  خود فروش  شیافزا
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 داشته باشد، مانند:   ی ل ی می ا   ی ابی بازار   ی در مورد ممکن است سواالت  او 

 بزنم؟" لیمیهمزمان به صدها نفر ا صورتبه توانمیم"چگونه   ▪
انواع  بایز  یهالیم یا  توانمیم "چگونه   ▪ در  یمانند  بزرگ  فروشان  خرده  از    افت یکه 

 کنم؟"  یطراح کنمیم
 "مطلع شوم؟  میهالیمیا   و بازخورد عملکرد نحوه از توانمیمچگونه  " ▪

اما مشتاق   ستند، ین  دیخر   یبرا  یخدمات   ایلزوماا به دنبال محصول  در این مرحله    هاسرنخ 
 . جستجو کنند تر قیو عم اموزندیب شتری هستند ب

باالی قیف   یهاسرنخ  قرار دادن  هدف  برای  یابیفروش و بازار  یهاتیفعال  ،بی ترتنیابه
 .یغاتیباشد تا تبل یآموزش  دیبا

  متداول که به سواالت   شده  موتور جستجو(  ی ساز   نهی)به SEO  یوبالگ یهاپستبر    تمرکز
 برای قسمت باالیی قیف   کی جذب تراف   منظوربه  کیراه استراتژ  کی،  دهد یمکاربران پاسخ  

 است. سرنخ

   : مثال عنوان به 

  پاسخ دادن به   یبرا  یلیم یا  یابیبازار  یارهایدر مورد مع  یا مقالهاگر ما در وب سایت خود  
  ک یاگر    داشته باشیم و   چقدر خوب هستند؟"  میهالیم ی اکه    بفهمم"چگونه    این دغدغه 

رو   ی مشتر  کل  یبالقوه  در االتوبه س   یکاف   اندازهبهما    کهدرصورتی   ،کند   کی مقاله ما  ی که 
 راه   کیو کشف کند که ما    شود  ترقیعم   یممکن است کم  م،یپاسخ ده  وجود دارد،  او   ذهن
 .می دهیارائه م یلیمیا یاب یبازار حل

 سرنخ   فیوسط ق  سمت  را به  مشتریان احتمالی  در حال افزایش،اقدامات و مالحظات    نیا
 . دهدیمسوق 

 )توجه(   سرنخ   ف ی وسط ق
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ساده  صیفراتر از تشخ  حضور دارند، به دنبال چیزی فیق یانیم که در قسمت یی هاسرنخ 
درگ آنها  درشده  قیتحق  ریمشکل خود هستند.  و  ممکن   آنها  ی هاکه چالش  اندافتهیاند 

 .شود شکل حل نی خدمت به بهتر ایمحصول  کی  تهیه و خریدبا  است

 هایحلراه  یدر حال بررس  انیمشتر  رایز  شود؛یم  دهینام  مرحله توجه یا بررسی  ، مرحله  نیا
 هستند.  یمتنوع

مختلف   ریکه چند مس  شود یمصاحب کسب و کار احتماالا متوجه    ل،ی می با مراجعه به مثال ا
 کردن دارد.  یط یبرا

این    یکی بازار  کی  دیخر  هاحلراهاز  افزار  د  یلیم ی ا  یابینرم   ک یاستخدام    یگر یاست. 
 است.   وظایف مربوط به بازاریابی ایمیلی  یبرون سپار  یقرارداد برا بستن ایآژانس 

نوع و .  کنند یمخود    یو فروش شروع به طرح ادعا   یابی بازار  یهامی تاست که    یی جا  نجایا
آموزش  هاتیفعالماهیت   تبل  یاز  سعشوندیم  لیتبد  یغاتیبه  هنوز  شما   دی کنینم  ی: 
راه    انتخاب  منظوربهاست که    نیبلکه هدف شما ا   د،یکن یخدمات خود را معرف ا یمحصول  

 ی ها استداللبا آنها بحث کرده و برایشان    دیگران  هایحلراهنسبت به  شما    یشنهادیپ  حل
 . کافی بیاورید

   : مثال عنوان به 

منتشر کند که داستان مالک   یمطالعه مورد  کی ممکن است    یلیمی ا  یابیآژانس بازار  کی
 ت ی نهادهد؛ اما در  کار را انجام    نیا   ییکرده به تنها  یکه سع  کندیم  ت ی را روا  یوکار کسب

 کسب کرده است.  یبهتر  جینتا ، کار این یسپار  با برون

  ت ی مالک  ییو بر توانا  کندیبرعکس عمل م  ،دارد  یلیمیا  یاب یبازار  نرم افزار  که محصول  یشرکت
 . کند یتمرکز م یو توسعه تخصص داخل هانهیدر هز ییجو صرفه ، ی درون سازمان فرایند

 ( ل ی )تبد سرنخ    ف یق   ن یی پا 
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راه حل   ایمحصول    نوعکه    شده استمشخص    فیق   پایین  هاسرنخبرای   خدمات شما 
که کدام محصول خاص    رندیبگ  میتصم  دیاست. اکنون، آنها با  مشکلشانبرای حل    یمناسب

 را انتخاب کنند. 

محدود    نهی سه گز  ایبا دو    یامجموعهرا به    انتخابی خود  هایحلراه  ادیز  احتمالبهآنها  
 . اندکرده

م  ییجا  نجایا که  تالش  دی توانیاست  بازار  یهاتمام  و  برا  یابیفروش  را   غیتبل  یخود 
 .  دیصرف کن موارد،  هیاز بق  شی ب تانخود  پیشنهادی  یهاحلراه

 مثال:  ی برا 

 دی را به اشتراک بگذار یو مطالعات مورد  انینظرات مشتر ▪
 د یرا ارائه ده محصول خود گانیرا یشیفروش و آزما   یدموها ▪
 د یکن غیرا تبل فیتخف یکدها ▪

  های حلراهبه رفع مشکل خود از طریق    مندعالقهفروش    سرنخکه    شدهکه مشخص    حاال
آنها    متقاعد کردن شما صرف    یتمام انرژ   باید  ، اکنوندی ادادهکه شما ارائه    است  مشابهی

 است.  یشود که راه حل شما انتخاب درست 

 مهم است؟   قوی   سرنخ   ف ی ق داشتن یک  چرا  

 د ی کن  یخود را سازمانده  ی ابیبازار  یهاتا تالش  کندیسرنخ به شما کمک م  فیق  کی  جادیا
 .تعادل عمل کنند م به صورتسرنخ  دیپرورش و فروش تول یندها یفراتا  

  نیبهتر  د،یکن   ل ی و تحل   ه یتجز   قاا یمخاطبان خود را عم  دیبا  ،ثروسرنخ م  فیق  کی  جادیا  یبرا
برا  یارتباط  یهاکانال تعر  یرا  مرحله  روش  د،یکن  فیهر  برا  ییهاو  کار    یکه  شما  برند 

 .دیرا کنار بگذار کنندینم
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آنها را به   یراحت بهکرده و    یرا جمع آور   هاسرنخ  دیتوانیم ، جذابسرنخ    دیتول  ف یق   کی  با
 . دیکن  لیتبد پرداخت کننده یا خریدار انیمشتر

 م ی بساز  د ی جد   داران ی خر   ل ی جذب و تبد  ی سرنخ برا   د ی تول   ف ی ق  ک یچگونه  

ق  قسمتاین  در   ساخت  کمک    دیتول  فی نحوه  شما  به  که  است  آمده   تا   کندیمسرنخ 
 . د یبهبود بخش خود را لیو نرخ تبد  دیببند را یشتر ی معامالت ب

 د یکن   می را ترس   ی نقشه سفر مشتر   -  1

 ل یتا تبد  یشما از آگاه   یمعمول  ی مشتر   یک  که  یدرک مراحل  ،یقو  هیپا  کی  جاد ی ا  یبرا
 مهم است.  اریبس ،کند یم یط

 . شودیمشناخته  ینقشه سفر مشتر  عنوانبه  فرایند نیا

از سه    دیتوانیم  کار  نیابرای    .دیکن  میتقس  یتر کوچکرا به مراحل    مشتری  سفر  نقشه  ابتدا
 ی آن را حت ای دی( استفاده کنلیتوجه و تبد ،ی )آگاه ذکر شده سرنخ که در باال ف یمرحله ق

 .  دیمحدود کن  شتریب

 : مثال عنوان به 

 توجه ▪
 جستجو  ▪
   سهیمقا ▪
 تست ▪
  مذاکره ▪

را فهرست   کنندیمعموالا در آن شرکت م  انیکه مشتر  ایکلیدی  یهاتیدر هر مرحله، فعال
 . دیکن
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در    نورمن  لسن ی گروه ن   از  د ی جد   هی نقل   له ی وس   د ی خر   یرا برا   ی نمونه نقشه سفر مشتر   ن ی ا
 : د یر ی نظر بگ 

 عکس نقشه سفر

وجود   تیفعال  کی از    شی ب  از نقشه سفر مشتری  که چگونه در هر مرحله  د یتوجه داشته باش
حساب   کی  بعد   ،کند یم  دیاز صفحه فرود فروشنده بازد  ی"، مشتر جستجودارد. در مرحله "

 . کندیم را دانلود   مخصوص شرکت برنامه تلفن همراه سپس  و  کندیم جادی ا یکاربر 

  ،رندیگیمدر کدام مرحله قرار    نکهیدر کسب و کار خود، و ا   ج ینقاط تماس را  نیکشف ا  یبرا
 . دی صحبت کن  تعامل داشته باشید و  خود انیبا مشتر دیبا

  ی باشد. سواالت   یکم   یها داده   ی جمع آور   ی برا  ی عال   ی روش   تواند ی م   های نظرسنج استفاده از  
 مانند: 

 ؟ کشیدشما چقدر طول  قی روند تحق ▪
 ؟ کردیداستفاده  قیتحق فراینددر  ریز یاز منابع اطالعات ک یاز کدام  ▪
 شما بود؟ مدنظر نهی مجموع چند گز در  دیکن دیاز ما خر دیری بگ  میتصم نکه یقبل از ا ▪

 م ی تنظ   ،خود  ان یمشتر  نیتریپرتعاملرا با    یفیک  ی ها مصاحبه  دیتوانیم   ،بعد از انجام این کار
 .  دیکن

  مانند   یی هاپرسش   د یتوان ی م   ، انتانی مشتر   د یدر مورد سفر خر   تر ق ی عممکالمات    جاد ی ا   ی برا 
 : بپرسید زیر را از آنان االت  و س 

 د؟ یبار چگونه با ما آشنا شد نیاول ▪
 د؟ یاز ما گرفت دیبه خر م یچرا تصم ▪
 د؟ یداشت یاعتراض ای یچه نگران یر یگ م یتصم  فراینددر طول  ▪

 نمایید مشخص    ، دی استفاده کن ی جذب مشتر   یبرا   قرار است  را که   یی ها روش   -  2
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 حضور در مقابل  یکه برا  ییهاها و روشاطالع از کانال  یخود برا  ی از نقشه سفر مشتر 
 . را مشخص نمایید دیکناستفاده  باید تانبالقوه انیمشتر  چشم

به    شدتبه  یافزار نرم  یها پلتفرم  یرو  قیتحق  یکه آنها برا  دی، اگر متوجه شدمثالعنوانبه
بهبود   منظوربه  ایبرنامهداشتن    وابسته هستند،  Capterraو    G2مانند    یبررس  ی هاتیسا

 عاقالنه است.  ی ارتباطی،هاکانال نیحضور خود در ا

 . کندیمکار  ی خوببه نجایدر ا شیتست و آزمااستفاده از  

   : مثال عنوان به 

باش  شده  متوجه  است  خر  د یممکن  زمان    دارانیکه  در    زیادی  نسبتاا شما    یهاپلتفرمرا 
در هر دو    غاتیتبل  ی. اجراگذرانندیم بوک    سی و ف   نستاگرامیمانند ا  یاجتماع   ی ها رسانه 

نداشته    یکسانیسرنخ عملکرد    دیتول  تی است، اما ممکن است از نظر موفق  یپلتفرم منطق
 باشند. 

 ییها تست  ،اری تمام ع  نیکمپ   کی  یانداز   از اتالف وقت و منابع، قبل از راه  یر ی جلوگ  یبرا
 دوبرابر   دهد،یرا ارائه م  جینتا  نیکه بهتر  یسپس در کانال  د،یانجام ده  پلتفرم  هر دو   یرا رو 

 . دیکن کار

 تولید شده، طراحی کنید   یها سرنخ خود را برای   شنهاد ی پ  –  3

 را یز   .است   بدون ریسک  شنهاد یپ  ینوع  ارائه  شهیهم  ،سرنخ  دیتول  یبرا   موثر  زوریکاتالیک  
  گونهچیهو بدون داشتن    هودهیتماس خود را ب  و اطالعات  اتیجزئ  انی است که مشتر  دیبع
 . داده دهند در اختیار شما قرار  یازهیانگ

ارائه    یرا در ازا   فیکد تخف  ک یاغلب    کیالکترون  یوکارهاکسبو    ی خرده فروش  یبرندها
تماس مشتریان،  اطالعات  آنها  توسط  اختیار  براگذارندیم   در  و    B2B  یهاشرکت  ی. 

ربایشی سرنخ  آه  ی، محتوای خدمات ثر وم  تواندیم   یکیالکترون  یهامانند کتابنربایی یا 
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 ی )و همراه با فراخوان برا   شنهادیپ  همراه با یک   ،ارائه این محتوا  که  شرطیباشد؛ اما به  
 باشد.   نندهک  ( قانع CTA ایاقدام 

ا  یبرا الکترون  نیمثال،  مجله    یک یکتاب  پFoundrاز  آنها   قانع   ی شنهاد ی،  است.  کننده 
دنبال   10000به شما نشان دهند که چگونه    ل،ی م یآدرس ا  کی  یکه در ازا  کنندیم   شنهادیپ

 . دیبه دست آور  نستاگرامیکننده اول خود را در ا 

 عکس مجله

 د یسرنخ بساز   ت ی ر ی مد  یخط لوله فروش برا   ک ی   -  4

بودن آنها،    طی واجد شرا  تعیین  ،یاحتمال   انیارتباط با مشتر   یبرقرار   یبه بعد، برا  نجای از ا
 . دیدار ازیثابت ن فرایند  کیبستن معامله، به  تینهااالت و اعتراضات و در وپاسخ به س 

 . شودیم  دهیخط لوله فروش نام تیریمد  فرایند نیا

 .  دیفروش خود را مشخص کن فرایندمراحل  دی ابتدا با

 است:   ن ی به ا  ه ی شب  ی ز ی چ  برای طراحی یک خط لوله فروش   روند معمول

 سرنخ  دیتول ▪
 ه یاول تیصالح تعیین و  یاب ی  یمشتر  ▪
  شتری ب  تیصالح بررسی و   لیتحل ،ازیندر صورت  ▪
 فروش  یشینما نسخه ارائه  ▪
 ات به اعتراض یدگیرس ▪
 مذاکره  ▪
 بستن فروش ▪

فروش   کردیخط لوله فروش شما ممکن است بر اساس صنعت، محصول و رو طراحی    فرایند
 متفاوت باشد.  یکم ،خاصتان 

12

https://www.instagram.com/novinlive/
https://foundr.com/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

هر   یخط لوله را برا  یهاگامو    دیتعامل فروش خود برو   ای  CRMدر مرحله بعد، به پلتفرم  
 . دیکن  جادی فروش ا  فرایندمرحله در آن 

 عکس مقاله

 . دیسرنخ خود متصل کن دیابزار تول هخط لوله فروش خود را ب دیبا ت،یدر نها

فروش در کجا اتفاق    تیم   به   ی اب ی بازار   از تیم   ها ت ی فعال   انتقال  فرایند   که   د یر ی بگ   م ی تصم   -   5
 افتد ی م

ح  یکی ق  یها جنبه  نیتریاتی از  دقسرنخ  فیتوسعه  درک  توقف  قی،   ی ها تیفعال  محل 
 فروش است.  مربوط به  یهاتی فعال و شروع یابیبازار

سنت مدل  ا   یهاسرنخ   یاب یبازار  بخش  ،یدر  فروش   بخش  سپس  کرد،یم  جادیبالقوه 
 .کردیم  خریداربه  تبدیل و آنها را  گرفتیمتحویل را   هاسرنخ 

 ترمدرن  یهامدلدر    اندافتهیتکامل    ی ابیفروش و بازار  یها روش  ، همانطور کهحالبااین
 ارتباط برقرار کنند.  هاسرنخبا  فیتا در هر مرحله از ق  شوندیمدو بخش با هم متحد  نیا

   : مثال عنوان به 

طربخش   از  است  ممکن  تالش  محتوا   ی اب ی بازار   قیفروش  اجتماع   یهاو  در   ی فروش 
با استفاده   تواندیم  یابیسرنخ دخالت کند. بازار  دیتول  فراینددر    ن،ینکدیمانند ل  ییهاپلتفرم

  ی ها سرنخ به    یآموزش  یبا تمرکز بر ارائه محتوا  یلیم یا  یها نیکمپ  یاجرا   یبرا  ونیاز اتوماس
 کند.  یبانیفروش پشتبخش از  طی شرا  جدوا

فروش با تیم  به    یابیبازار  بخش  از  هاسرنخمربوط به    یها تیفعال  ی انتخاب محل واگذار 
 دارد.   یبستگ فروشتان  فرایند یبه نحوه طراح یاد یشماست و تا حد ز
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در صورت کنار  شود که    اطمینان حاصل  دیبا  ، انتخاب محل واگذاری وظایفصرف نظر از  
بخش داده  ،یاب یبازار  رفتن  سرنخ  مرتبط  یهاتمام  قیف  )  با  تعامل  سابقه    فقط نهمانند 

 . شود فروش به اشتراک گذاشتهبخش اطالعات تماس( با 

 نتیجه گیری

مخاطبان هدف، جلب    دیدرسقرار گرفتن در    یبرا  سرنخ  فیق  تیریمد   ستمیس  کیتوسعه  
 مهم است.  اریبس خریداربالقوه به  انیمشتر لیتوجه و تبد 

که    حالبااین داشت  توجه  مهم  نکته  این  به  برای  صرفاا باید  کاف   دیتول  فعالیت   یسرنخ 
 ف ی ق  نییبه پا  یابیبازار  فیق  یاز باال   هاسرنخ   انتقال  یبرا   یستمی شما به س  م ی. تستین

 دارد.    ازیفروش ن

 : شود ی م موارد زیر   شامل   ها تی فعال   ن ی ا

 یگرفتن اطالعات مشتر  ▪
 سوابق تماس  رهیذخ ▪
 ارتباطات   ونیاتوماس ▪
 ی ابیاهداف فروش و بازار برای دستیابی به شرفت یپ میزان ی و ردیابیر یگیپ ▪

 

 منبع: 

pipedrive.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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