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 روابط؟   ف ی ق   ا ی فروش    ف ی ق  :شتر ی ب   دار ی خر 
 هستند.  یستون فقرات هر کسب و کار  انیمشتر

 ، مختلف  تماس  سفر خود را با نقاط  ،شود  یمشتر   یهر شخص  نکهی قبل از ا  ،حالبااین
 . کندی مشما آغاز  وکار کسبمربوط به  اتیو تجرب هاکانال

دو   فعال باشید،  B2B و چه در فروش    دیباش  ک یشرکت تجارت الکترون   کیچه شما  
 : وجود دارد مشتریان یجلب اعتماد و جلب وفادار  یقدرتمند برا و استراتژی راهبرد

 از:    اند عبارت   آنها 

 رابطه.  فیفروش و ق فیق

 ی بررس نیز تفاوت آنها را  ،از همه  ترمهمو  می کنیم یما هر دو آنها را بررس ،در این مقاله
 . خواهیم کرد

 ؟ دارند   باهم چه تفاوتی  روابط  قیف  فروش و    ف ی ق 

  هدف هر دو جذب   چون،  هستند.  کسانیرابطه    فیفروش و ق  فیکه ق  دیفکر کن  دیشا
 است.  یمشتر  افزایش ضریب تبدیلو  مشتری

 .ستین  طورایناما 

فشار آوردن و کشاندن    یبرا  یروانشناس  یهاکیتاکتاز    یفروش سنت   یهافیق  کهدرحالی
 ف ی. قکنندی ماستفاده    آنها  واقعی  یازهاین   ای  قی عل   درنظرگرفتنبدون    ،دیمردم به خر

 انیمشتر  یواقع  یازهایاست که ن   شدهطراحی  بلندمدت  یروابط تجار   جادیا  یرابطه برا
 . کندی مرا منعکس 

که در   اندشدهطراحی ایگونهبه  روابط یا ارتباط یهافیقاست که  نیا آنها گریتفاوت د
  یمشتر را برای  و مثبت    کپارچهی  ایتجربه  ،کسب و کار شما با خریدار  تمام نقاط تماس

 کنند.  جادیا
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 احساس   شتریب  انیمشتر  ،رابطه است  ف یق  کیو اساس    هیپا  مشتری   تجربه  ازآنجاکه
ارزش   تواندی م  و این موضوع  اندکردهبرقرار    یارتباط عاطف  شما  وکارکسبکه با   کنندیم

کسب و کار  هیاحتمال توص  همچنین دهد و شیافزا درصد  300را تا   طول عمر مشتری
 دهد.  شیافزا از طرف مشتری به میزان زیادی را گرانیشما به د

مورد   نیبهتر  می نیتا بب  میکن  یبررس  ترقیعمرابطه را    فیفروش و هم ق  فیهم ق  دییایب
 . کدام استشما  وکارکسب یبرا

 ست؟ یفروش چ   ف ی ق 

را به سمت    احتمالی  انیاست که مشتر  یاچندمرحله  ندیفرا  ک یفروش تجسم    فیق
 .دهد یمسوق  دارانیخربه  شدنلیتبد

  مشتری احتمالی امروز یا  تا  بردی مزمان    رایز  است،  یمراحل متعددقیف فروش شامل 
از شما را    دیبه خر  می زمان تصم  در طی  و  از کسب و کار شما مطلع شود  ندهیآ  داریخر

 . بگیرد

تعداد مراحل و طول چرخه فروش ممکن است متفاوت باشد.   ،بسته به صنعت شما
  ی که ان یآنها به مشتر  ل یو تبد  سرنخجذب    ریاست: تجسم مس  کسانیهدف    ،حالبااین
(  کنندیمپرداخت  پول  . )خریدار
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 : میندازیو نحوه عملکرد آن ب یفروش معمول فیق کیگذرا به   ینگاه دییایب

 
 مراحل قیف فروش 

 آگاهی 

. آنها ممکن است در حال  کندیمشما را کشف    وکارکسب  یاست که مشتر   ایلحظه  نیا
 حل آن آگاه باشند. یممکن برا یهاراه حاضر از مشکلت خود و 

که در  یپست  ،جستجو جی، نتا Google یهایآگه ق یممکن است ابتدا از طر انیمشتر
دهان به دهان با کسب و    تبلیغ  ایبه اشتراک گذاشته شده است    یاجتماع  یهارسانه

 شوند. آشناکار شما 

 علقه 

  یی هافرم  ، کنندیم  نامثبت شما    ت یسادر خبرنامه    انیمشتر  ،فروش  ف یمرحله از ق  نیدر ا
. به رندیگیمتماس    شتریکسب اطلعات ب  یو برا  کنندیمارسال    ناریوبشرکت در    یرا برا

  ی اب یبازار  شرفت فرایندیپ  باعث  شتریکه ب  دهندیمرا انجام    یمعنا که آنها اقدامات  نیا
 .شودیم
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 تال یجید  یابیبازار  هایتلش   ی برا  یمشخص  یاستراتژ   هاسازمان درصد از    45متأسفانه  
فروش   ییکارا   تواندمی  ،یمشتر   یازهایدرک واضح از ن   ای  یاستراتژ   نداشتن خود ندارند.  

 ببرد.  نیاز ب ایشما را کاهش داده 

 
 یمشتر   لی پروفا  جادیا  ،فیق  نییبه پا  شتریحرکت ب  یافراد برا  قیتشو  یهاراهاز    یکی

 است.

مستندساز  ترس  یبا  عموم  میو  رفتارها  قیعل   ،یمشخصات    د یتوان یم  ،یمشتر   یو 
 .دی بهتر برطرف کن ،کند بیشتر توجه آنها را جلب کهنحوی بهآنها را  یفرد یازهاین 

 ی ر ی گ م یتصم 

 نیدر مورد ا  یر ی گ  میدر حال تصم  ،داشته باشدشما    با  به تجارت  ایعلقه  یاگر مشتر 
 .ریخ ایکند  دیاز شما خر دیبا ایاست که آ

 از:  اند عبارت   از خود بپرسند،   در این مرحله مشتریان   که ممکن است   سؤاالتی از    ی برخ

پشت   ای"آ ▪ شما[  مشتر   یبهتر   یبانی]شرکت  ]رق  یاز  به  ارائه   بینسبت  شما[ 
 ؟"دهدیم

 من دارد؟" یازهاین  یرا برا هایژگ یو نیترمناسبو  نیبهتر ی"چه کس ▪
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 " ست؟یشما[ چ بیقرارداد با ]شرکت شما[ در مقابل ]رق طی"شرا ▪

 ی هامیت ،د یکنیم آوریجمعرا  انیفروش اطلعات مشتر فیاگر در طول سفر خود در ق
به    یبان یفروش و پشت  بود  قادر خواهند  اعتراضات   سؤاالتشما    راحتی به  مشتریان  و 

 کنند.  یدگیرس

وجود دارد که به شما کمک    انیمشتر  یرفتار   یهاداده  آوریجمع  یبرا  یادیز  یهاروش 
بشناس  انیمشتر  کندیم بهتر  را  آنها    یکی  مثالعنوانبه.  دی خود    LeadExplorerاز 

 است.

LeadExplorer   رفتار او را ردیابی   کندمی  دیشما بازد  سایتوباز    یهر بار که مشتر
جلسه فروش  یبرا شدنآماده  ای لیمیا جادیبه شما در ا تواندمیاطلعات  نی. اکندمی

 تر نزدیکبه فروش    قدمیک کمک کند و آنها را    ، کندمی آنها را بهتر برطرف    یازهایکه ن 
 کند. 

 اقدام 

شما با    دی جد  یمشتر   ،است. در حال حاضر  یسه مرحله قبل  یعیطب  جهینت  ،دیانجام خر
آنها    ،دیمشکل آنها را حل کن  دیتوان یمچگونه    دانندی مآنها    ،شما آشنا است  وکارکسب

  ن یکسب و کار آنها بهتر  یبرا  ،گرفتند که شما  میو تصم  اندکرده   یرا بررس  گرید  یهانهیگز
 . دیهست  نهیگز

مورد( را مشاهده   4  نی)به ا  یممکن است مراحل اضاف   ، ترشرفتهیپفروش    یهافیقدر  
 است.  مشتری  یوفادار   یهابرنامه حفظ و    یهایاستراتژ   ،فروش  شیکه شامل افزا  دیکن

 د؟ ی فروش استفاده کن   ف ی از ق   د ی چرا با 

اولو  2020در سال    Hubspot  شرکت  یابیبازار  تیبر اساس گزارش وضع  ی اصل  تی، 
 سرنخ" است.  تولید"  2021در سال  ابانیبازار

  جاد یقدرتمند ا  یاستراتژ   کی  دیتوان یم  ،باشد  شدهطراحیخوب    ی کهفروش  فیق  کیبا  
 را جذب کند.  دیجد انیکه مشتر  دیکن
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در نظر داشته    د ی را با   ر ی موارد ز   ، ی مشتر ضریب تبدیل  شانس جذب و    ش ی افزا   ی برا 
 : د یباش 

را بشنوند تا به آن اعتقاد   شما  شرکت   یبار ادعاها   5تا    3  دیبا  انیمشتر  شتریب ▪
 پیدا کنند. 

خر  یشرکت  ▪ آسان    دیکه  فروش    شتریب  درصد  22   کندیمرا  در  که  دارد  احتمال 
 باال برنده شود. باکیفیت

مشتر  95 ▪ از  انتخاب    یشرکت   انیدرصد  محتوا  کنندیمرا  اخت   یکاف   یکه   اری در 
 کمک کند.   اوبه  دیخر ندیفرادر هر مرحله از  قرار دهد تا مشتریان خود

فروش کمک    شیکه به شما در افزا  ستیموجود ن   یفروش تنها استراتژ   فیق  ،حالبااین
 . کندیم

 است.  رابطه فیقاستفاده از ، دیگر یاستراتژ 

 ست؟ ی رابطه چ   ف ی ق 

 توانند به آنها اعتماد کنند. بهستند که  ییهاشرکتبه دنبال  انیمشتر

 ان یمشتر  مدتکوتاهدر    تواندی م  ف یمانند کمبود و تخف  یشناخت روانعوامل    کهدرحالی
با  به کار خود  درازمدتدر  یکه مشتر  کندینم نیتضم اما ،را به خود جلب کند یدیجد

 ادامه دهد. شما 

" باشند و انتظار  گریشماره د  کیفراتر از "   یز یچ  خواهندمی  انیمشتر  ،گارتنر به گفته  
 "آنها خاص هستند.  ییرفتار کنند که گو یا طور با آنه هاشرکتدارند 

  فیق  کیبه    دیخواهیم  را  یمشتر   یمکرر و وفادار   یدهایخر  ، مدتطوالنیاگر روابط  
 . چرا؟ د یدار ازیرابطه ن 

 ت یرا هدا  وکارکسب  یدیکل   جیبر روابط متمرکز است که نتا  ارتباطبر    یرشد مبتن  ازآنجاکه
 . دهدیم شیرا افزا یابیبازار ی و اثربخش یبان یفروش و پشت  ،کندیم

 رابطه و نحوه کار آن    ف ی از ق   ع ی مرور سر   ک ی 
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 روابط   جاد ی ا 

دن  مشتر  ،امروز  یایدر  با  انواع    انیروابط  از  استفاده  و    هایاستراتژ   ،هاتیفعالبا 
 . شودیم جادیا یتالیجید یهایفناور 

خود با انتظارات    ی تجار   یهاوه یش  قیو تطب  دیجد  یهاروش ملزم به اتخاذ    هاشرکت
 هستند.  انیمشتر

 انتظار دارند:   ان ی ، مشتر   Salesforceطبق گفته  

 از گذشته ارائه دهند.  شتریرا ب دی محصوالت/خدمات جد باید هاشرکت ▪
 و متناسب با تعاملت گذشته   ملحظهقابل مناسب و  مشارکت ▪
 ها کانال نیب نشتیبا انتقال بدون  بدون وقفه یسفرها ▪

باال  ییهاشرکت فروش  فرا  ییکه  از  رسم  ندیدارند  هدا  یفروش  استفاده   تیو  شده 
 . کنند یم

  دهد ی مرا ارائه    یتفاوت که نقشه راه گام به گام  نیبا ا  ، است  یسفر مشتر   هیشب  کار  نیا
 : کندیم ییراهنما ریکه فروشندگان شما را به سمت موارد ز

 شما کجا هستند   انیمشتر نکهیدرک ا ▪
   رسدیفرام یزمان حرکت به مرحله بعد کی، ▪
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 کنند  میخود را تنظ ریمس ،چگونه در صورت مواجه شدن با اعتراضات نکهیا و ▪

 جای بهکنند    دیخر  خواهندیم  انیکه مشتر  ایشیوه   یاست که بر رو  نی ا  ینکته اصل
بدون    دیتجربه خر  کیتا    دیتمرکز کن  ،بفروشد  خواهدیمکه کسب و کار شما    ایشیوه

 . باشدمحور  داریخر درصد 100 تجربه خریدی که .دیکن جادیاصطکاک ا

شرکت شما مهم  یایو مزا هایژگ ی واست که اگرچه  ینکته ضرور   نیتوجه به ا نجایدر ا
 .ستی ن  یکاف تنهاییبه  یهر مشتر  ایجاد احساس پیروزی در یاما برا ،هستند

 پرورش روابط 

 است. کسب و کاریهر  یزندگ یعیچرخه طب نیا و روندیمو  ندیآیم انیمشتر

 دارند.  یشتر یب یسودده مانندیمو  ندیآیمکه  یانیمشتر ،حالبااین

 ؟ ند ی گو ی م آمارها چه  

  یاز حفظ مشتر   شتری پنج برابر ب  تواندیم   دیجد  یمشتر   آوردندستبه  نهیهز ▪
 ( هارواردباشد ) یفعل

 شیدرصد افزا  95تا    25  نیسود را ب  تواندی م  یحفظ مشتر   یدرصد  5  شیافزا ▪
 ( Invespمشاوره  دهد )

به    شانس ▪  شانس  کهدرحالی   ،استدرصد    00 تا    20  یفعل  یمشتر   کی فروش 
 ( یاب ی بازار   ی ارها ی مع است ) درصد  20تا  5 دیجد یمشتر  کیفروش به 

 مؤثر   روابط  پرورش  یاستراتژ   کیداشتن    ،فروش شما  لوله  به خط  انیبا ورود مشتر
به مبادالت سودمند متقابل )به    دیکند. پرورش روابط با  ت یرا تقو  ارتباطات  تواندیم

( هافرصت  شیافزا  ای  هامهارتتوسعه    ،افزودن ارزش  یبرا  یز یدادن چ  هیهد  یمعنا
 کمک کند. ی،قصد فروش گونههیچبدون 

 است، درست است؟   دادنانجاماز  ترراحتگفتن 

بازار   SuperOffice  شرکت  کههنگامی از    یکی  ،وارد شد  باکلسیو    قیمتگران  یبه 
 .می دادیمارائه   به مشتریان بود که ییهامجدد محتوا یابیما ارز یهایاستراتژ 
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از سطح متوسطهدفمند    اریبس  یبه محتوا   فیق  یباال  یمحتوا  رییبا تغ باالتر  ما    ،و 
 کمک  ندهیو آ یفعل انیکه به مشتر میکرد دارترمعنیو  ترمرتبط  ی شروع به ارائه محتوا

 . کردیم بیشتری

 است. نگیمارکت  لیمیا استفاده ازروابط  تی تقو یهاراهاز  گرید یکی

پ  یارتباط  یهاروشاگرچه   حال  در  مداوم  طور  در   طورهمان  ،است  شرفتیبه  که 
و    یهادستگاه همراه    ی ل یمیا  ی ابیبازار  ،شودیممشاهده    یاجتماع  یهارسانهتلفن 

 است. بیشتر فروش جادیو ا انیپرورش مشتر یبرا مؤثرکانال  کیهمچنان 

 ؟ ند ی گو ی م آمارها چه  

تجارت   80 ▪ متخصصان  از  بازار  درصد  که  افزا  یل یمیا  یاب یمعتقدند   ش ی باعث 
 . شودمی انیمشتر یماندگار 

 ر یآنها تأث  دیخر  ماتیبر تصم  یابیبازار  هایایمیل  گویندمی   خریداران درصد از    59 ▪
 . گذاردمی

فروش    شیافزا  درصد  020تا    توانندیم  و هدفمند  شده  بندیتقسیم  یهانیکمپ ▪
 د. ن ایجاد کن

  ،آنها یساز  یو شخص بندیتقسیم قیاز طر ویژهبه ،یمشتر  یازهایتمرکز بر ن ،درنهایت
 کند.   و تقویت حفظ ندهیکرده و روابط را در آ تیرا تقو مشتریان اعتماد تواندیم

 ای رابطه تجربه  

که در   ییهاشرکتهستند که باعث شود احساس کنند با    یاتیبه دنبال تجرب  انیمشتر
پ خود  کار  و  برقرار    اندشده  روزیکسب  برااندکرده ارتباط  خروج  یر یجلوگ  ی.  و    از 

 تواند یم  تجربیات مشتریان  یساز ی شخص  ،بارق  درنظرگرفتن   با  و  مشتریان  دادنازدست
 نماید.  ترمدتیطوالن  را ارتباطات آنها با کسب و کار شما

 ؟ ند ی گو ی م آمارها چه  
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کنندگان  44 ▪ از مصرف  از تجربه خ  گویندمی  درصد  ی سازی  شخص  دیرکه پس 
 خواهند کرد.  دیخر از همان شرکت دوباره ،شده

  یز یربرنامهاز آنچه    شتریب  ،درصد افراد  40  ،تجربه مشتری  یساز یشخص  جهینت   در ▪
 . کنندمی نهی هز ،اندکرده

که   کنندمی   دیخر  ییهاشرکت از    شتریب  هوشمند   ی ها تلفن درصد از کاربران    23  ▪
ارائه  آنها یعنی مشتریانشان قیمربوط به محصوالت را بر اساس عل  هایتوصیه

 . دهندمی

گزارش   اساس  مشتر  CallMiner’s Churn Index 2020بر  به    خواهندمی  انی، 
بمانند.    هاشرکت ضع  ،حالبااینوفادار  عامل    هایتجربهو    ف یخدمات  دو  آزاردهنده 

 .دن اوریب یرو گرید کسب و کارهایبه  کنندمیرا مجبور  یمحرک هستند که مشتر 

  مشتری با کسب و کار شما  تجربه مثبت در هر نقطه تماس  کی  جادیا  لیدل  نیبه هم
 به ادامه تجارت با شما مهم است.  انیمشتر قیتشو یبرا

کار  ده   د ی توان ی م   هایی چه  اطم  د ی انجام  کن   نان ی تا  ارتباطات    د ی حاصل  شما  مشتریان 
 را با شما حفظ خواهند کرد؟   تری درازمدت 

 . دیهماهنگ کن یمشتر  هر سفر فرایند خود را با انیمشخصات مشتر ▪
 . دیکن روزبه طیواجد شرا انیخدمت به مشتر یرا برا ندهایفرا ▪
شما را در مورد نحوه تعامل   یهامی تکه    دی را ارائه ده  مرتبطیو مراحل    هاآموزش  ▪

 . کندیم ییراهنما انیبا مشتر
 .فروشتاندر مراحل حساس خط لوله  مشتری اتیو بهبود تجرب ییشناسا ▪

  تا  کندیمکمک   درست یهادگاهید لیو تحل هیبه کسب و تجز  CRMداشتن  نیهمچن
 .شود تر هماهنگبا کسب و کار شما  یتجربه مشتر  یدر راستا شما میت یهاتیفعال

 ای رابطه   بازده یا عملکرد 

  فیق  ،شودیمفروش استفاده    فیق  یسودآور   یابیارز  یبرا  یبه طور سنت   ROI  کهدرحالی
 . کند یمبر بازده رابطه تمرکز  ارتباطات
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 : گوید می ابداع شده است که    ن ی تد روب توسط    ده ی ا   ن یا 

 "ROR   پرورش    لی به دل   ینام تجار   کی  ایشخص    کیاست که    یرابطه( ارزش  ی)بازده
محاسبه  دالر و سنت    بر اساس  ( هیسرمابازگشت  نرخ  )  ROI.  آوردیمرابطه به دست    کی
. دیآی م( است که در طول زمان به دست  یارزش )درک شده و واقع  ROR.  شودیم

شما   هایینامهرضایت و    هانامهتوصیه  ،مشتری  یوفادار   مانند: برای  مشتریان  که 
 . " اطلعات مربوط به شرکت شما توسط مشتری گذاریاشتراک به و سندینویم

 کیاز    دی توانیم  ،ندارد. در عوض  ایپیچیده  لیو تحل  هیبه تجز  یاز ین   RORمحاسبه  
برا ساده  ا  تیموفق   زانیم  نییتع  یفرمول  در  خود  کار  و  تکرار    ایارجاع    جادیکسب 

 . دیاستفاده کن معاملت خود

 : د ی استفاده کن خود    RORمحاسبه    ی جدول ساده برا   ن ی از ا 

 
خود به دست    یمشتر   یهانش یباز    ایدرجه  320  دید  ،یارتباط با مشتر   ت یریبا مد

از ادیآوریم نت   یبیترک   دیتوان یم  ،نجای.  اعداد ملموس و  را    یارتباط  هایتلش  جهیاز 
 از آنها   بیشتر  یهایارجاع  دریافت  و  مشتری  یوفادار   ،که باعث جلب مشارکت  دیکن  دایپ
 .شودیم

 د؟ ی رابطه استفاده کن   ف ی از ق   د ی چرا با 
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 ه کردن برآورد  یو برا  کنندیمتمرکز    انیروابط بلندمدت با مشتر  جادیرابطه بر ا  یهافیق
 . کنندیمبهتر کار  یانتظارات مشتر 

 چگونه؟ 

 ج یبه نتا  یابیدست   ی قرار داده و برا  تی را در اولو  یمشتر   یازهاین   ، تمرکز بر فروش  جایبه
 . دیکن یم جادیاعتماد ا ،مطلوب

شامل تجارت   ازآنجاکه  است   ای شبکه   ،  روابط  در    یمنطق   ، از  که    ییها ی استراتژ است 
 که:   د ی کن   ی گذار ه ی سرما 

 کند یم جادیا پیوسته صورتبه یبر اساس سفر مشتر  را روابط ▪
   دیکنیم  تیتقو ،را در مراحل مهم و نقاط حساس روابط ▪
  شودیم یمشتر  یو وفادار  مدتطوالنیکه منجر به روابط  یاتیتجرب ارائه ▪
 در  هاتلش   شیعملکرد و افزا  یابیارز  یبر روابط برا  یمبتن  یهایاستراتژ   یر یگیپ ▪

 ندهیآ

  توسعه  یبرا اصلی دیکل ،روابط  جادیا ،دیکنیم  تی فعال یدر چه صنعت   نکهی از ا  نظرصرف
 ی ازهاین   ت یکه بر تقو  طورهمانو موجود است.    دیجد  انیمشتر  با  دی کسب و کار جد

تا حد    دیده ی مکه ارائه    یمتقابل  یایکه مزا  دیداشته باش  ادیبه    ،دیکنیمتمرکز    انیمشتر
 کند.  عیسر رشد شرکت شما را ت تواندیم یادیز

 ی ر ی گجه ی نت 

 تجارت شما مناسب است؟   ی برا   ف ی کدام ق 

 .دیبه آنها بفروش یز یشما چ خواهندینمبه زبان ساده: مردم 

مزا  ایرابطه  خواهندی مآنها    ،در عوض مداوم   یایبا  به طور  که  باشند  داشته  متقابل 
 را برطرف کند.  شانجاری یازهایو ن  هاینگران

 انتخاب با شماست. ،شما بهتر است؟ خوب یبرا فیکدام ق  ،نیبنابرا
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 ی مشتر   برای   ایتجربه  و  که بر روابط متمرکز است  د یباش  کسب و کاری  دیخواهیم  ایآ
 ؟ به دنبال داردرا  مشتری درازمدت یکه اعتماد و وفادار  کندیم جادیا

 منبع: 

superoffice.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی الدینغیاث
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