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 یی نها   ی راهنما   ست؟ ی فروش چ   فی ق 
  ف ی در ق   ی اب ی فروش و بازار   یها م ی ت   ارتباطنحوه ؟  ست ی فروش چ   ف ی ق 

  هر بخشسرنخ و پرورش آنها در    جاد ی نحوه ا چگونه است و    فروش 
 چگونه است   فروش   ف ی ق 

ضرور   کیفروش    فیق بازار  یها میت  یبرا  ی ابزار  و  بب  ی ابیفروش  چگونه   دین یاست. 
 کمک کند.  تان نهایی جهیو بهبود نت  یبه شما در درک بهتر سفر مشتر  تواندمی

 مقدمه 

  ی طراح  طوری  یواقع  ف یق  ک ی،  چون   چرا؟گمراه کننده است.    یفروش" کم  فی مفهوم "ق 
همان مقدار را در انتهای  گرفته و    دیزیریم را که داخل آن    عیما  مقدار شده است تا هر  

  عنوانبه  ،شود میفروش شما    ف یکه وارد ق  نخی. اما هر سرقیف به شما تحویل دهد
خریدار  ی مشتر  د  یا  طرف  زیراشودینمخارج    قیف  گریاز  در    ،  قیف، احتماالً    مسیر 

 .دارد  وجود توجهی قابل  یهاینشت

از    پایینی  سرعتبه  دیشما با   یابی فروش و بازار  یهامیتکه    ستی بدان معنا ن  نیاما ا
کسب و کار شما    ،مناسب  یهاروشبسنده کنند. با    به مشتری نهایی  هاسرنخ  لیتبد

باال   تواندیم کرده  یشتر ی ب  یهاسرنخ  فی ق  یدر  وارد  پا  را  در  معامالت    قیف   نییو 
 .بسته و به سرانجام برساند  را یشتر یب

 گرفت:   دی خواه   اد ی  ، فروش   ی هاف ی قجامع    ی راهنما  ن ی در ا 

 ؟ ستیفروش چ فیق ▪
 چگونه است   فروش فی در ق یابیفروش و بازار  یهامیت ارتباطنحوه  ▪
 فروش  فی سرنخ و پرورش آنها در سراسر ق جاد ینحوه ا ▪

 

 

۱

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ست؟ ی فروش چ   فی ق 
 فروش:   ف ی ق  ف ی تعر 

  یمراحل سفر مشتر   دادن نشان  ی است که برا   ی ابیابزار فروش و بازار  کیفروش    فیق 
 فی " ، "قیمشتر   فی"ق" ،  دیخر  فی "ق   عنوانبهاغلب از آن    نی. همچنشودمیاستفاده  

 . شودمی ادی" لی تبد فی"ق ا ی" یابیبازار

 شما است.  یاز سفر مشتر  ینقشه راه بصر  کی فروش  فی قدر واقع، 

مطرح بوده است.   در مباحث بازاریابی و فروش   یمدت طوالن  یفروش برا   فیمفهوم ق
" بود که  سیسنت المو لوئ  اسیبه نام "ال  یمرد   نیا  ،یک داستان معروف و قدیمیطبق  

  مخفف فروش   نیتریم ی قد  AIDAکرد.    شنهادی " را پAIDA"مدل    نیاول  1898در سال  
تا    هیاول  یرا از آگاه  یاست که سفر مشتر   ایمرحلهفروش چهار    فیمدل ق   کی   ،است

 . کندیم میترس یینها دیخر

 : ی آگاه  -  1

 . کند یمخدمات را کشف   ایمحصول  کیابتدا وجود   یاحتمال داریخر کی 

 : عالقه   –  2

 . کندمیخدمات مذکور ابراز عالقه   ایبه طور فعال به محصول  سرنخ

 : ل ی تما   –  3

 . خواهدیم را  محصول یا خدمت  که آن ردیگیم میتصم داریخر

 عمل یا اقدام:   –  4

انجام    دیخر مشتر   شودیمباالخره  تبدیل   یمشتر   به  یاحتمال  یو  خریدار  یا   بالفعل 
 . شودیم

 . کندمیخرید ن AIDA  فرایند قیاز طر لزوماً ، ایبالقوه یاست که هر مشتر  یهیبد
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 که مربوط به   رو پیاده  تابلو در  کی صدها نفر هنگام عبور از کنار    که  دیکن  تصور  گونهاین
  از آن افراد   ین یشوند. اما فقط درصد مع  آن   متوجه  است، ممکن است   رستوران  کی

نشان  عالقه    آن رستوران از خود  روزانه  منوی ویژهتوقف و خواندن    یبرا  یکاف  اندازهبه
کرده  ی. درصد کمتر دهندیم به خوردن آن غذا   با خواندن منو، احساس گرسنگی  و 

نشان   حت  بازهم .  دهند یمتمایل  افراد  تری کوچک  یدرصد  آن  داخل   از   رستوران  به 
 . دهندیمرا سفارش  غذا و آن روندیم

  ف ی در هر مرحله از ق  یعیبه طور طب  شوندیم وارد    فروش شما  فی در ق   ی کهتعداد افراد 
  . کشند یم به تصویر    فیق   شکل یکبه    آن را  است که   لیدل  نیبه هم  . ابدییمکاهش  

 قیفی با دهانه پهن و خروجی باریک. 

و    ی هامیت  ی برا   ای پایه  چهارچوبی  که   هاستمدت  AIDAمدل    کهدرحالی فروش 
است  جادی ا  یابیبازار طول    ،کرده  کرده  ق یتطب  هاسالدر  پیدا  توسعه  است.    و 

اصل  فی ق  ،مثالعنوانبه مراحل جد  یدارا   B2B  ی فروش  و  مرحله  و  یابی"ارز  دیپنج   "
 "مشارکت" است. 
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به زمان    دیمعموالً قبل از خر  انیکه مشتر  دهدیمرا نشان    تیواقع  نی" ایابی مرحله "ارز
 ت یبه مسئول  نیز  "یا مشارکت  "تعامل   مرحله  دارند.   ازی ن  یداخل  یها یبررس  یبرا   یشتر یب

 . داردمذاکره و قرارداد اشاره  یادامه راهبردها یفروش برا  ندهینما

ساده است. به    اریبس  هاشرکتاز    یبرخ  ی برا  نیز  ایمرحلهفروش پنج    فیق  یالبته حت
تا به    دهند یم خود را توسعه    فروش  یهافیقاغلب    ها سازماناست که    لی دل  نیهم

  ، رندیگیم   شیشدن در پ  یمشتر   یبرا  دارانشانیرا که خر  یمعمول  ریمس  ، طور واضح 
 کنند. میترس

به کسب و کار شما اجازه دهد تا درک   دی شده با  فیتعر  خوبیبه  که   فروش  ف یق  کی
 ف ی در ق  انیمحل استقرار مشتر  یید. شناسای داشته باش  خود  مشتریان احتمالیاز    یبهتر 

  همچنین خدمات شما باشد.    ای عالقه آنها به محصوالت    زانیم  دهنده نشان  تواندیم
یا    یابیرد احتمالی  ح  هاسرنخمشتریان  ق  نیدر  در  به   تواندیم  فروش  فی حرکت 

در پیش   هاسرنختا بهترین نحوه برخورد را با هر یک از  فروش کمک کند    ندگانینما
 . گیرند

 ار ی بس  تی موفق  یفروش برا  فراینددر هر مرحله از    یمشتر   کی از نحوه برخورد با    یآگاه
اعمال فشار بیش از حد برای خرید  بالقوه خود را با    یمشتر   دیخواهینممهم است. شما  

هدف    ،. در عوضدیاز دست بده   است  فی ق  یکه هنوز در باال   یدر زمان   محصول شما
در قیف   ی بعد  هبه مرحل  ایمرحلهاز    آرامیبهرا    مشتری احتمالی یا سرنخاست که    نیا

 . دیکن  تیهدا خود فروش 

 فروش  فی در ق   یاب یفروش و بازار   یها م ی ت   ارتباط نحوه  
ق  ندگانینما مراحل  تمام  ن  فیفروش مسئول  بازارستندیفروش  ن  یابی. بخش   زیشما 

 و عالقه.  یآگاه  جادیدر مورد ا ویژهبه  ،کندمی فایا در این راستا ینقش بزرگ 

  ی اب یفروش و بازار  یها میتکه    شودیم  افت ی  ییهاشرکتدر    فروش  یهافیق  نیمولدتر
به    یابیدست  ی راه برا  نی. بهترکنندیمکار    داده و با هماهنگی کامل   هم  دستبهدست
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زبان مشترک   کیمشترک و    یارها یمع  جادی ا  ،و فروش  یابیبازار  یهابخش  یهماهنگ
 فروش است.  فیق حول محور

شما بداند    یابیبازار  م یتا ت  دیکن  جادی ا  انیبه مشتر  یازده یامت   یبرا  ستمیس  کی  ،ابتدا
زمان احتمالی  کی   دیبا  یچه  به   مشتری  کند.    بخش  را  منتقل   ستمیس  کی فروش 

.  کند یماشاره    یاحتمال  یمشتر   یهاتیفعال  ای  هایژگیو به    ،سرنخ  امتیازدهی 
امت  B2Bشرکت    کی   ،مثالعنوانبه است  به    ی شتر یب   ازاتی ممکن  سرپرست   ک ی را 

  دهنده ارائه  کی   ،باشد. به طور مشابه  ییاجرا  ریمد  کی او    کهیدرصورتاختصاص دهد  
SaaS  ک ی  یرو   ک ینسبت به کل  یگذار   متیصفحه ق  یبر رو   کیکل  یبرا  یشتر یب  ازی امت  

 . دهدیم یپست وبالگ 

ارزش   یک سرنخ  ایکند که آ  نییتع   تواندیم شما    یابیبازار   میت  ،یازده یامت  ستمیس  کیبا  
واجد   سرنخ  کیبه    لیتبد  او   ،ارزشمند به نظر برسد  سرنخ. اگر  ریخ  ایرا دارد    یر یگیپ

بخش  به    یابیبازار  بخش   از  سرنخ  ،مرحله  این. در  شود می(  MQL)  یابیبازار  طیشرا
 آن سرنخ   ،کند که سرنخ مناسب است   وافقتفروش م  می. اگر تشودمیفروش منتقل  

  رفته یپذ  سرنخ  عنوانبه  که  شودمی(  SQLفروش )  ط ی واجد شرا  سرنخ  کی به    لیتبد
 . شودمیشناخته  زی( نSALشده فروش )

بازار  ی هابخش  ، طیواجد شرا  یهاسرنخدر مورد   موقعیت   کیدر    دی با  یابیفروش و 
  ان ی، ب  SQLو    MQL  یواضح استانداردها  فیتعر  یهاراهاز    یکی.  استاندارد قرار بگیرند

( توافقنامه سطح خدمات  در  است.  SLAآنها    ی هابخش  ینحوه همکار   SLA  کی( 
بازار و  توض  یابیفروش  بر روشن شدن معدهدیم   حیرا  به    یازدهیامت  یارهای. عالوه 

MQLو   هاSQLها   ،SLA  فروش و    میکه هر ت  یند یو فرا  یچارچوب زمان  تواندیم(
 مشخص کند. را نیزد نکن تیرعا دیبا  بازاریابی(

 میزان   و   یک سرنخ در وب سایت  تیفعال  بخش بازاریابی بر اساس میزان  ،مثالعنوانبه
یا سرنخ    MQL  عنوانبهرا    او ممکن است    ی ارائه شده در سایتمحتوا  او در  مشارکت
  ارجاع داده فروش    بخش  به  MQL  ،مرحله  این. در  شناسایی کند  بازاریابی   طی واجد شرا
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 یابی بازار  بخش  ساعت به  24در عرض    ای  ردیسرنخ را بپذ  د یبا  ای  و بخش فروش  شودیم
 بازگرداند. 

 
شما    یابیفروش و بازار  یهامیت  دینیتا بب  دی کن  یر یگیپردیابی و    مرتباً فروش خود را    فیق

  ای مرحلهکه از  یدارانی هستند. تعداد خر یاحتمال  انی مشتر تبدیل چه تعداد ازدر حال 
 هامیتاین    ییکاراسنجش    یبرا  یخوب  اریمع  تواندیم،  کنند می  حرکت  یبه مرحله بعد

 . باشد 
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فروش    فی نشان دهد که کدام قسمت از ق   تواندیم  نی همچن  فروش  فیکامل ق  یابیرد
فروش شما ممکن است نشان   فیگزارش ق  ،مثالعنوانبهدارد.    ی شتر یبه کار ب  ازیشما ن

یا سرنخ واجد شرایط بازاریابی   MQL  عنوانبه  احتمالی  انیاز مشتر  یار یدهد که بس
بخششوندیم شناخته   فقط  اگر  اما  ا   ی.  واجد    یهاسرنخ   ای  SQLبه   هاMQL  نیاز 

  امتیازدهی که مدل    این باشد   دهندهنشانممکن است    ،شوندیمل  یفروش تبد  شرایط
 است.  یاساس اشکال  یشما دارا یاصل

 فروش   ف ی سرنخ و پرورش آنها در سراسر ق   جاد ی نحوه ا 
  قسمت   کی   یدارا  فی . هر قکنند یم  یرو یپ  یکسانی  یکل   یفروش از الگو  یهافیقهمه  

در هر مرحله انجام شود    دیآنچه با  یبرا  یاست و انتظارات مشابه   نییو پا  انهیم  ،یی باال
 وجود دارد. 

و فروش    ی ابیبازار  یها میت.  ستین  یفروش کار آسان  فیدر تمام طول ق  سرنخپرورش  
  داران یو چگونه با خر دسترسی پیدا کردهخود  موردنظربدانند چگونه به مخاطبان   دیبا

 ارتباط مستمر برقرار کنند. 

 د یکن   جاد ی : توجه را جلب کرده و عالقه ا فروش   ف ی ق  ی باال

اطالعات کسب    ،شرکت  کیدر مورد    غاتیتبل  دنیشن  ای  دنیمصرف کنندگان معموالً با د
شبکه    کی   (یونیزیتلو  غاتیو تبل  لبوردهایمانند ب )   یسنت   یغاتیتبل   یهاکانال.  کنندیم

ا  اریبس فناور کنندیم  جادیگسترده  اما  تبل  یامروز   ی.  افزا  غات یامکان  را    ش یهدفمند 
است به  یهاداده  توانندیماکنون    هاشرکت  ،مثالعنوانبه.  داده  را    یمشتر   مربوط 

  ها یژگیو با    یافراد   یخود را برا  نیآنال  غاتیتبل  دهدیم کنند که به آنها اجازه    یدار یخر
 هدف قرار دهند.  ،خاص قیعال ای

 ی شامل چهار مرحله اصل   که  سرنخ  دیتول  فرایند  قیاز طر  توانندیم  نیهمچن  ابانیبازار
 . را جلب کنند مشتریان احتمالیتوجه  ،است

 سرنخ   دی تول   فرایند 
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طر  داریخر  کی .1 از  در   کیمانند    ،یابیبازار  یهاکانالاز    یک ی  قیبالقوه  مقاله 
در    یک  ای  تی ساوب مطلع    یتجار   برند  کی از    ،یاجتماع  یهارسانهپست 
 . شودمی

 یشی ( ، مانند دکمه "شروع دوره آزماCTAاقدام )  یفراخوان برا   کیمحتوا شامل   .2
 است.  دانلودقابل  فایل کی به  وندیپ  ای" گان یرا

از   که   کند یمهدایت    سرنخ  دیرا به فرم تول  دکنندگانیبازد  CTA  یبر رو  کیکل .3
ازا  ای حرفه  ای  ی اطالعات شخص   خواهدیمآنها   در  محتوا  یدسترس  ی را  یی به 

 ارائه دهند.  ،ژه یو   شنهادی پیک  ای فردمنحصربه
نام   یمشتر  .4 مانند  ارزشمند  اطالعات  ارائه  و  فرم  کردن  پر  ا  ،با   ، ل یمیآدرس 

شرکت  تیموقع  ،تلفنشماره محتوا    ، و    دا یپ  یدسترس  موردنظر  شنهادیپ  ا یبه 
 . کند می

بودن سرنخ   ط یواجد شرا  د یبا  یاب یبازار  میت  ،سرنخ  مربوط  اطالعات   آوردندستبهپس از  
فروش    بخش  به  ،شود)سرنخ واجد شرایط بازاریابی(    MQL  یکند. اگر مشتر   را تعیین

 شود.)سرنخ واجد شرایط فروش( تبدیل   SQL شاید بهتا  شودیممنتقل 

تول   ن ی چند که    سرنخ   دی کانال  دارد  کنند   توانندی م   هاشرکت وجود  استفاده  آنها  از    ،از 
 جمله: 

   ها وبالگ   -  1

  00 مشخص شد که    2020محتوا در سال    یاب یبازار  مؤسسه  B2B  یارهایدر گزارش مع
؛  کنندیماستفاده    خود  انیکمک به مشتر  ی محتوا برا  یابیاز بازار  B2B  برندهایدرصد از  

  ی مشتر   گاهیکه مربوط به پا  دی کن  یشروع به انتشار وبالگ  ،دیندار  وبالگ اگر    نیبنابرا
 شما باشد.  موردنظر

  شناخته شود، آنها    توسطشما    برند  دیخواهیمکه    یبا تمرکز بر موضوعات اصل  ییمحتوا
  د یحاصل کن  نانی . اطمدی کن  نهیمرتبط به  یدی کلمات کل  بندی رتبه  یو آن را برا   دی کن  جادیا

جذاب مقاالت  گذاشته    زین  یاجتماع  یهارسانهدر    راحتیبهو    بوده  که  اشتراک  به 
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مقاله یا محتوای    ابتدایدر  را      CTA  دعوت به اقدام یا  کی  دیبا  نی . شما همچنشوندیم
 کل مقاله را نخواهند خواند.  دکنندگانی از بازد یبرخ  رایز ،دیقرار ده خود

 یا ایمیل   ک ی پست الکترون  -   2

 . گرادرونو  گرابرونوجود دارد:  یلیمیا یاب یبازار نیدو نوع کمپ 

 برونگرا  یل ی می ا  ی اب ی بازار  ن ی کمپ 

ا  گرابرون  یابیبازار ارسال  ارتباط    هنوز   است که  یدارانیبه خر   لیمیشامل  برند شما  با 
  ی برا  ییها راهاما    ،ندارند  یناخواسته معموالً عملکرد خوب  یهاامیپ  نی. ااندنکردهبرقرار  

وجود دارد   گانیرا  ل یمیا  یهاقالب  نیسرد و همچن  ی هالیمیانرخ باز کردن    شیافزا
 د. ی کن از آنها استفاده دی توانیمکه 

 گرا درون  ی ل ی می ا  ی اب ی بازار  ن ی کمپ 

است که به برند    یافراد   یبرا  امیشامل ارسال پ  گرادرون  یلیمیا  یاب یبازار  ،حال  نیدر هم
داشته    یدسترس  وب سایت شما  ی آنها به محتوا  دی. شااند دادهعالقه نشان    از قبل  شما

 را یپذ  شتریب   ،از مشتریان احتمالینوع    نیکرده باشند. ا   نامثبت  شما  در خبرنامه  ایباشند  
راغب  غالبًا    و  و  قرار    ترراحتهستند  شما ممکن    ،مثال عنوانبه.  رندی گیممورد هدف 

.  د ی کن  یطراح  انتانیارسال به مشتر  یرا برا   فردمنحصربه  لیمی ا  ایقطره  یهانی کمپ است  
  و نیازهای   با دردسرها  ماً یکه مستق  دی کن  جادی ا  یخبرنامه با اطالعات  کیممکن است    ،ای
 .کنند یم ارتباط برقرار یمشتر  کی

 ها تی سا وب   -   3

  سرنخ نیز  دیکانال تول  کی  عنوانبه  تواندمی  شما  یتجار   تیکه وب سا  دیفراموش نکن
خرکندمیعمل     ، محصول   حاتیتوض  ،یگذار متی قصفحات    توانندیم بالقوه    دارانی. 
که   دیشما را مشاهده کنند. مطمئن شو  ت یسا  یهاقسمت  ریو سا  یمشتر   فاتیتوص

  ک ی   یر ی"بارگ  کمهمانند د  میساده و مستق  CTA  دعوت به اقدام یا  کیهر صفحه شامل  
 " باشد.نده یا مشاور "صحبت با فروش  ای" ، "رزرو جلسه" گان یرا یشی دوره آزما
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  د ی قصد خر   زانیدر مورد م  و ارزشمندی  ادیاطالعات ز  تواندیم  هاسرنخ  یگردوب  تیفعال
احتماالً    یگذار   متیصفحه ق  کیاز    هبار  نی چند  دیبازد  ،مثالعنوانبه.  بدهدآنها به شما  

  ی کافیا سرنخ واجد شرایط بازاریابی    MQL  عنوانبه  یاحتمال  یمشتر   تبدیل یک  یبرا
 است. 

 ی اجتماع   ی هارسانه   -  4

  ی ار یبس  یبرا  چندمنظوره  یبه ابزارها  ترییو تو  بوکفیس  ،نستاگرامی مانند ا  ییهاپلتفرم
 هاسرنخ   یتا درک عموم  دهندیم اجازه    وکارهاکسب. آنها به  اندشده  لیتبد  ها شرکتاز  

ارائه    انیو آسان به مشتر   ع یکنند و خدمات سر  غیخود را تبل  یتجار   رندب  ، را بسنجند
 دهند. 

  د یتول  یشما برا   یهاتالشدر    ی نقش مهم  تواندیم  (Paid social)  یپرداخت اجتماع
  ی ابیرا رد  خود  تیساوب  دارانیخر  ،هایکوکبا استفاده از    دیتوانیم شما  کند.    یباز   سرنخ

  ، آنها  یاجتماع  یهارسانه  یدهایدر ف   ییهاپستو    یغاتی تبل  یهاتیی توسپس با    ،د یکن
 تر صرفهبهمقرون  یسفارش  یابینوع بازار  نی . ادیرا مورد هدف قرار ده  یاحتمال  انیمشتر

  کنندگان مصرفاز    هدف بیبزرگ و    یپست به گروه  کی  غیتبل  ی برا  نهیاز پرداخت هز
 است. 

را در  خود موردنظراخبار  ریال کیبدون صرف  توانیم وجود دارد که  زین ییهاراهالبته 
وبالگ شرکت   یهاپستکارکنان اغلب    ،مثالعنوانبهپخش کرد.    یاجتماع  یها شبکه

و    خودآگاهی   رمجموعهیز  یهاشبکهتا در    گذارندیمبه اشتراک    LinkedInخود را در  
 کنند.  جاد ی عالقه ا

ن تول  ست یمهم  کانال  کدام  انتخاب    سرنخکننده    دیکه  ا  ،د یکنیمرا  که   نیمهم  است 
 او به یک خریدار، طراحی   لیتبد  یخود برا  موردنظر   سرنخ  تیمحتوا را متناسب با شخص

که   یرا با به اشتراک گذاشتن اطالعات  خود  سرنخ  و عالقه  توجه  د یخواهینم. شما  دیکن
 . دی از دست بده ،ستیبه نظر آنها مرتبط ن
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.  نند یبب  بدانند و  یز ی از برند شما چه چ   خواهندیمبالقوه    انیمشتر  د یبدان  باید  ابتداالبته،  
( از RFP)  ی شنهاد یپ  ی هادرخواست  یبا بررس  توانندیم   B2B  برندهای  ،مثالعنوانبه

  مطالعه همچنین،  .  خود را بگیرند  موردنظر  ی هادرساطالعات و  موجود خود    یهاسرنخ 
 دئال یا  مشتریان احتمالی   نییدر تع  تواندیم  زین  انیو عادات مشتر   هایژگیو  و ردیابی

 شما کمک کند. به 

 د یها ارتباط برقرار کن   آن و با    دی پرورش ده را    ها سرنخ :  فروش   ف ی وسط ق

 برزمانو اغلب    فیظر  فرایند  کی  فی به وسط ق  ی قیف فروشاز باال   هاسرنخ دادن    انتقال
به    یاز مرحله آگاه  B2B  کنندهمصرفتا    کشدیمروز طول    84 است. به طور متوسط  

خود    پیشنهادی  یهاارزش  د یاغلب با  هاشرکتفروش منتقل شود.    فیق  یاب ی مرحله ارز
ارائه داده و در معرض دید آنها قرار   یجلب توجه مشتر   یفقط برا  و را به طور مکرر  

 . دهند

در    که  نجاستیا آموزشی  ویدئوهای  و  اپواتسفرستادن  اینستاگرام    ی ها نیکمپ  و 
 ی کمک کنند. سع  یطوالن  زمانمدتدر    هاسرنخبه حفظ عالقه    توانندیم  ایقطره  لیمیا

برای همان   فردمنحصربه  صورتبه  یجذب و آموزش مشتر   منظوربهرا که    یمطالب   دیکن
 ی ل یمی ا  یهانیکمپ  نیا   ی ز یبرنامه ر  ی . برادیارسال کن  شی شده است برا  یطراح  مشتری 

 . دی استفاده کن CRMابزار  کیاز  دیتوانیم ها آن تی موفق زانیم گیریاندازهو 

  ی باال   یهاسرنخ  ،زمان همبه طور    یغاتیتبل  لی میا  یادیتعداد ز  لاا ارسب  دیخواهینمشما  
فروش    فیق   نییپا  به قسمت  نخسر  کی  هدایت. اما اگر در حال  دست بدهید را از    فیق

 :دی را امتحان کن ریز  کی ، چند تاکتدیهست

 د یکن   ش ی آزما  را   مختلف   اتموضوع   -  1

مداوم طور  تست  به  آزما  یها نهی گزکه    A/B  از  را  بب  کندیم  ش یمختلف  کدام    ندیتا 
 استفاده کنید. ،  شودیم  خوردن کی و کل  شدن نرخ باز نیمنجر به بهتر  اتموضوع

 ید کن   ی ساز   ی شخص   ا ر   انغامت ی پ  -   2
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را با نام    رندهیگ  شهی. همدی کن  یساز یشخصفروش را    یهالیمیا   تاحدامکانبهتر است  
کن امکان    دی خطاب  صورت  در  )و  ایمیل  موضوع  چ  (subjectبخش  نفع  به    ی ز ی را 
ابتکار    دنی از شن  ،"سالم سوزان  ، مثالعنوانبه.  دیخواننده کنار بگذار  یبرا  فردمنحصربه

 " ...   شدم زدههیجانشرکت شما  دیجد

 دارید نگه متن را کوتاه   -   3

  50  نیب  یها امیپفروش است. مطالعات نشان داده است که    یها لیمیاروح    ،اختصار
 را دارند.  دهیپاسخنرخ  نیکلمه بهتر 125تا 

 د یده  ان ی پا  و واضح به کار خود   روشن   CTA  دعوت به اقدام یا   ک یبا    شه ی هم  -  4

  تواند یم  نیادامه گفتگو انجام دهد. ا  یبرا   تواندیم  یکه چه کار   دیاطالع ده  سرنخبه  
  ک ی  یز یربرنامه  یشما و درخواست از آنها برا  میبه تقو  دادن او   وندیشامل پ  ،سادگیبه

 باشد.  ایدقیقهمکالمه پنج 

فروش    ندهینما  کی با    تیدر نها  یافتهپرورشخوب    سرخی که  ،آل   دهیحالت ایک  در  
  ای همدالنهدرک    فروش،  ندهیاست که نما  یضرور   ،تعامل  نی. در اولکندمیارتباط برقرار  
 نشان دهد.  از خود را سرنخاز نقاط درد 

مورد   تحق  سرنخدر  بهتر   د یکن  قیخود  درک  موقع  یتا  باش  او خاص    تیاز  .  دی داشته 
خدمات    ا یکه محصول    یفرد منحصربه  یها روش  حی توض  یبرا  پتیاسکر  ک ی  ،سپس
  ، ه ی. در تماس اولدی کن  هی ته  ،آنها کمک کند  ی رو   شیپ   یهاچالشبه حل    تواندمیشما  

مطمئن   نی. همچندیآنها اشاره کن  یازهاین   رفع خود در    ییبه ارزش خود و توانا  سرعتبه
 خود را بپرسد.  سؤاالتتا  ایدگذاشتهکنار  داریخر یرا برا یادیکه زمان ز دیشو

که معموالً    ییهاچالشو    سؤاالتثبت    یخود برا  CRM  ستمیاز س  دی فروش با  ندگانینما
  توانند یم   ندگانینما  ،ندهیاستفاده کنند. در آ  ،شودیم آنها مطرح    یدر جلسات مقدمات

تماس اشاره    نیدستور کار اول  نییو تع  ندهی آ  سؤاالت  بینی پیش  یاطالعات برا   نیبه ا
 کنند. 
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اتالف  برود. بدون    ن یاز ب  دیاجازه نده  ،دیبرقرار کرد  ی رابطه واقع  سرنخکه با    یهنگام
  ی برا   کباری وقت    هرچندرا    سازی شده  یو شخص  قیدق   یر یگیپ  ی هالیمیاحتمًا    ،وقت 

 .د ی ارسال کن موردنظربرای سرنخ  ادامه مکالمه

 ان یو حفظ مشتر   کردن به مشتری   ل ی : تبدفروش   ف یق   ن یی پا 

برسد  شدهتمامو    ناپذیراجتنابمعامله    کیاگر    یحت نظر  که    اریبس  ،به  است  مهم 
. جلب  نکشند  هاسرنخ  ییراهنما  دست از  ی انیفروش همچنان در مراحل پا  ندگانینما

به همراه   قویبرد    ک ی شما    یبرا   تواندیمفروش    فیق   یبالقوه در انتها  یمشتر   تیرضا
 انیخود را در خط پا  یها سرنخ ،    ""ASK  فرایندبا استفاده از    ،داشته باشد. در عوض

 : دیقرار ده

A    : د یکن   تکرار را    ها ت ی اولو 

و روش   اید کرده که نقاط درد آنها را کامالً درک    دیبه سرنخ خود نشان ده  ، گرید  کباری
 . دی حل آنها را تکرار کن

S    : د یکن   ن ی را تضم  خود   تعهد 

که  را  آورند  خواهدی مسرنخ    آنچه  دست  او   به  هر    دی کن  یادآور ی  به  به  که   سؤالیو 
 . دیپاسخ ده باشد، یطوالن هم که هرقدر،  پرسدیم

K    :  دارید نگه رابطه خود را زنده 

  ت ی. اگر وضعدیراه را دنبال کن  ن یا  ندهیحتمًا در آ  ،بگوید  "نه "  تی در نها  سرنخاگر    یحت
  ،اگرنه .  دوباره برگردند و به شما مراجعه کنندممکن است    ،کند  رییتغ  ریآنها در طول مس

به    بهبود روند فروش خود  یدر مورد چگونگ  یارزشمند  نشی آنها هنوز هم ممکن است ب
 ارائه دهند.  شما

را درگ  سرنخاگر به طور فعال   تبد  ، د یکن  ریخود  افزا   لیشانس    ک ی و    دیدهیم  شیرا 
  تواند یمروابط    نیا  ، موارد  ی. در برخدیکنیم برقرار    مدتطوالنیرابطه بالقوه ثمربخش و  

 باشد.  هی سودآورتر از معامله اول یحت
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. رسدینم  انیبه پا  دی فروش واقعًا با خر  فی، ق   SaaSو   B2Bاز مشاغل    یار ی بس  یبرا
 یفروش تمرکز خود را بر رو   ندهینما   ،شودیم   یبه مشتر   لیتبد  سرنخ   کیکه    یهنگام
  یی خود و شناسا  انیمشتر  تیاز رضا  نانیاطم  یبرا  دیبا   ندگانی. نماداردیمنگه    او   حفظ

 با آنها در تماس باشند.  همیشه ،فروش ی بالقوه برا ی هافرصت

از تجارت    هاشرکتهمه    باً یتقر  ، دیستین  خود  انیمشتر  شینگران افزا  در فکر و   اگر  یحت
سود   هم  یمشتر   داشتننگه.  برندیممجدد  خر  تر آسانو    تر ارزان  شهی وفادار   دیاز 

احتمال بیشتری دارد که    و راضی  خوشحال  انیمشتر  ،همچنیناست.    دیجد  ی مشتر 
 به شما مشتریان ارجاعی معرفی کنند. 

با  ندگانینما نظرسنج   د ی فروش  ارسال  با  مداوم  طور  با    یر یگی پ  یهالیم ی او    یبه 
خدمات    ا یآنچه را که آنها در مورد محصول    د یکن  ی. سعرندیتماس بگ  یفعل  انیمشتر

  ، است   یقو   یکاف   اندازهبهرابطه    ن ی. اگر ادیکن   دایشما دوست دارند )و دوست ندارند( پ
با ارائه    دیتوان یم  نی. همچنباشیدداشته  را در نظر    یمشتر   رضایت  یدرخواست گواه

  ا ی  دهندیم ارجاعبه دوستان خود  شما را که یانیبه مشتر گرید ی ها پاداش ای فیتخف
 . داریدنگهآنها را خوشحال  ،کنندیمخود را ارسال  نی نظرات آنال

 د ی باال ببر   CRM  افزار نرم فروش را با    ف ی از ق   بخشی هر  کارایی  

  ی افزار نرم  کی .  دیکن  تیتقو  CRM  یفروش را با فناور   فیهر مرحله از ق  دیتوانیمشما  
CRM  امتیازبندی و    پیدا کنیدرا    هاسرنخبه شما کمک کند تا به طور خودکار    تواندمی 

و   هاسرنخ  تو همه تعامال  دیکن  یساز یشخصکرده و    طراحیرا    ل یمیا  یهابرنامه  ،د یکن
کن   انیمشتر مستند  مع  فروش  فیق  یهاگزارش  یحت  ،فروش  CRM.  دیرا    ی ارها یو 

و    گیریاندازهخود را در طول زمان    فرایند فروش  دیتا بتوان  دهدیمرا ارائه    شماریبی
 .د یاصالح کن

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 
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https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.zendesk.com/blog/sales-funnel-ultimate-guide/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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