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  +  فروش  لی و تحل   ه ی تجز  ی ساده برا  ی راهنما یک  
 ( نظارت   یفروش برا   ی د ی کل   ی ارها ی مع ) 

نحوه انجام    ، آن  ی در مورد معن   در این مقاله   باشد.   ده ی چ ی پ  د یفروش نبا   ل ی وتحل ه یتجز 
 . دی آشنا شو  ، شماست   م ی چرا به نفع ت  نکه یآن و ا  ح یصح 

 مقدمه 

 ی و سع  دی هست  رستانیکه در دب  دیتصور کن،  فروش  لیو تحل  هیتجز   برای درک اهمیت
  ، ف یاما معلم شما هرگز به شما تکل  ،دیآماده شو  یآزمون حسابدار   کی  یبرا   دی کنیم

  د ی ندار  ایایده  چیه  اد یز  احتمالبه. شما  ه استنداد  ین یآزمون تمر  ایمطالعه    یراهنما 
  مسلما  ،  دیکن  شرکت  حسابداریچگونه در امتحان    ای   دیرا مطالعه کن  یکه چه اطالعات

 . ستیآل ن ده یا تیموقع کین یا

برا  نیهم تالش  هنگام  و    میت   کی  جادی ا  یامر  بدون   یاستراتژ   کیفروش  فروش 
تجز  نیز،  فروش  لیوتحل هیتجز است.  تحل  هیصادق  درک   لیو  مانند  درست  فروش 
کمک    حسابداریآزمون    در آمادگی برای دادنبه شما    یعمل  یهاآزمونو کار با    ارهایمع
تعداد فروش کمک   شیفزافروش به شما در ا  لیوتحلهی تجز  یاستفاده از ابزارها  .کند یم
را در مورد  ، فروش  لیو تحل  هیتجز  انجام  . بدونکند یم   میزان   بینش و بصیرت خود 

 . دیدهیمکسب و کار خود را از دست  یبرا  الزم یدی کل و  کیدرآمد استراتژ

 ست؟ ی فروش چ  ل ی و تحل   ه یتجز 

فناور   لیوتحل هیتجز به   ی ها داده  آوریجمع   یبرا  مورداستفاده  یندها یفراو    یفروش 
 ن ییتع  یبرا   ارهایمع  نیفروش از ا  مدیرانفروش و سنجش عملکرد فروش اشاره دارد.  

استفاده   ندهیآ  شان درفروش و درآمد   قیدق  ینی بشیپو    یداخل  یندها یبهبود فرا  ،اهداف 
 . کنندیم
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انجام  اطالعات در دسترس شما است.    سازیساده  ،شهیفروش هم   ل یوتحلهیتجزهدف  
درک    وضوحبهرا    هافرصتفروش و    فرایند  ،میبه شما کمک کند عملکرد ت  دیبا  این کار

 . دیکن

 : شود ی م  م ی فروش به چهار دسته تقس   ل ی و تحل   ه یتجز   ، طورکلیبه 

 افتاده است؟  ی : چه اتفاق ی ف ی توص   -  1

تحل  هیتجز و   مستلزم  فروش   یفیتوص   لیو  فروش    یخ یتار  یهاداده  یابیرد   ارزیابی 
  سه یمقا  آنها را با عملکرد گذشته خود  دیاست تا بتوان  ...(  رهیو غ  مشتریانتعداد    ،درآمد ) 
 . دیبهتر درک کن ،افتدیمو آنچه را که در حال حاضر اتفاق   دیکن

 اتفاق افتاد؟   ن ی : چرا ا ی ص ی تشخ -   2

 ق یدق  نییتع  یبرا  هاداده  تحلیل مداومو    یبررس  مربوط به  یصیتشخ  لیوتحل هیتجز
 .افتد یمکه در زمینه فروش  است هر اتفاقیعلت وقوع  

 ؟ افتد ی م   ی : چه اتفاق کننده ی نی بش ی پ  -   3

  اید آموختهگذشته    خود در   کننده آنچه را که در مورد فروش  ینیب  شیپ  لیو تحل  هیتجز
.  کند یماستفاده    ی احتمالی آیندهسنجش الگوها و روندها  یو از آن برا  ردیگیمرا به کار  

داشته    درباره فروش در آینده  تریسنجیده  ی هاینیب شی پ  دهدیمبه شما امکان    نیا
 . دی باش

 ست؟ ی اقدام چ   ا ی راه حل    ن ی بهتر : ی ز ی تجو   -  4

ارز  یز یتجو  لیوتحل هیتجز عمل    برای  برنامه   نیبهتر   هیو توص  ها دادههمه    یابیشامل 
 است. 

 فروش   ل ی وتحل ه یتجز   ی ا یمزا 

 لی وتحلهیتجز  انجام اینفروش شما است.    می فروش ابرقدرت پنهان ت  لیو تحل  هیتجز
 در آنها   قا  یعم  ،داده  صیرا تشخ  ی دیکل  یشما را قادر سازد تا روندها  ندگانینما  تواندیم

ور   ی نیب شیپرا    جینتا  ،شوند  ورغوطه بهره  و  افزا  یکرده   ل یوتحلهی تجزدهند.    شیرا 
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هماهنگ    صورتبه  خود  یهاتالش  هک  دهدیمرا    ییتوانا  نیشما ا  میبه ت  نیهمچن   قیدق
  ، د. بعالوه ن قرار ده  تیباال را در اولو  باارزش  مشتریان احتمالیو    د نکن   میتنظ  ،با یکدیگر

 شما کمک کند.  وکارکسب رشد یبرا دیجد  یهافرصت کشف ممکن است به یحت

کرده و   یاب ی را بهتر ارز میتا عملکرد ت دهدیم امکان را   نیفروش به شما ا لیوتحل هیتجز
ن  یها نهیزم را  کن  زیبهبود  نقاط  دی کشف  درک  بهتر .  آموزش  به  منجر  و ضعف    ، قوت 

 . شودیم  یمی ت انسجام و  شتریب  یهاسرنخ 

 نظارت   یفروش برا   ار ی مع  9

تجز  هاداده قلب  تحل  هی در  ا  ل یو  از  قبل  دارند.  قرار   موضوع در    دیبتوان  نکه یشما 
وارد شو  لیوتحل هیتجز )   ی دیکل   یهاشاخصو    ارهای مع  دی با  ، دیفروش  ( KPIعملکرد 

 . دی کن گیریاندازه باید چرا آنها را  بفهمید که و  شناسایی کردهخود را  موردنظر

 از جمله:   ، کند  ل ی وتحل ه یتجز و    ی اب یفروش را رد   یارها یانواع مع   تواند ی م شما   م ی ت   

 رشد فروش   -  1

نشان   فروش  شما  دهدیمرشد  درآمد  زمان  کیدر    که  افزا  ،خاص  یدوره    ش ی چقدر 
  م ی فروش و نحوه عملکرد ت   اندازچشم  دورنما و   ،اریمع  نی(. اابد ییمکاهش    ا ی)  ابدییم

 . کندیممشخص شما را 

مجموع فروش    آن را از  و   د یریرا بگ  یمجموع فروش دوره جار   ،رشد فروش  ن ییتع  یبرا
ضرب    100سپس در    ،دیکن  میرا بر فروش دوره قبل تقس  جهی. آن نتدیدوره قبل کم کن

 . دیآور  به دستخود را  فروش تا درصد رشد دیکن
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 گذشته نسبت به  ماههسه رشد فروش در    محاسبهکه به دنبال    فرض کنید  ،مثالعنوانبه
  120.000  ماههسه  ن یدالر و در ا  100000گذشته    ماههسه  در  . شماد یهست  جاری  ماههسه

 . ایدکردهدرصد رشد فروش را تجربه    20بدان معناست که شما    نی. ا ایدداشتهدالر فروش  

.  دارد  یهماهنگ  شرکت شما  یکل  یبا سودآور   فروش  رشد  رایز  ،است  یمهم  اریمع  نیا
شما    ایکه آ  نیا  یر یگ یپ  نیبنابرا  ،در فروش را تجربه کندرکود    خواهدینم  یشرکت  چیه

را تجربه   ت  ، عالوهبهمهم است.    اریبس  ،نه  ای  د یکنیم رشد سالم    ، شما  میدرک عملکرد 
 . کند یمفراهم    ار  مؤثرترفروش    یها یاستراتژ   کارگیریبه  فروش و  قیدق   ینیبشی پامکان  

 هدف فروش  -   2

  سه یشما مقا  بلندمدت و آنها را با اهداف    کندیم  یابیرا ارز   یفروش فعل  ،هدف فروش
 . کند یم

با  ،اری مع  نیا  یاب یرد  یبرا تع  دی ابتدا  را  بر دیکن  نییهدف خود  . اهداف فروش اغلب 
در رقابت    ماندنیباقماندن در تجارت و    یبرا   موردنیازاساس نرخ رشد گذشته و درآمد  

  جاد ی ا  بودن را  یافتنیدستو    بلندپروازی  ن یب  یتعادل خوب  دیاست. اهداف فروش با
 د. نکن

آنچه    ،اکنون  و  به شرکت شما  فروش شما    ،دی کن  گیریاندازه  دیخواهیمبسته  هدف 
باز شده   یهاحسابتعداد    ایتعداد فروش انجام شده    ، یواقع  یارزش پول  کی   تواندیم

  ( ساالنه   ای  ماههسه  ،ماهانه  ، یهفتگ) مختلف فروش    یها دوره  دیتوانیم  نیباشد. همچن
 . دی است به دست آور دیشما مف  یرا که برا یتا ارزش در نظر بگیریدرا 

تعداد   سادگیبهمحاسبه درصد آسان است.    ،بدانید که هدف فروش خود را    یهنگام
ضرب    100را در    جهیسپس نت  ،دیکن  میتقس  خود   را بر هدف فروش  یدوره فعل  یها فروش

خود   یف کلاهدا  ا یبه هدف    دن یرس  درکه چقدر    دهدیمعدد به شما نشان    نی. ادیکن
 . ایدشده کینزد
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 ون یل یم  1  فروش  ، شرکت شما  فرض کنید هدف. افتدیم اتفاق   نی چگونه ا  می نی بب  د ییایب

  720،000  تا کنون  شما  اما  ،است  هدف فروش شما در حال حاضر  نی. ااست  در سال دالر  
درصد از هدف فروش    72بدان معناست که شما به    نی . اایدداشتهدالر فروش در سال  

 است.  ماندهباقیسال  انیتا پا گریدرصد د  28و  ایدرسیدهخود 

ا  دیتوانیم   نیهمچن مق  نیاز  در  کن  ترکوچک  اسی فرمول    ، مثال عنوانبه.  دیاستفاده 
فروش در ماه    10که    ایدکرده  نییهدف فروش تع  کی  ه فروشندی هر نما  یکه برا  دییبگو

بدان    نی. اه استماه انجام داد  نیتنها شش فروش در ا  ندهینما  کیانجام دهد. اما  
 . عقب است صددر 40هدف ماهانه خود  او ازمعناست که 

فروش    میت   ایکه آ  دهندیمآنها نشان    رایاست ز  یو نظارت بر اهداف فروش ضرور   نییتع
  ندگان ینما  یبرا   تواندیم  ن ی. همچنریخ  ای به اهداف خود قرار دارد    دنیرس  ریدر مس

شرکت   تربزرگ روزانه آنها چگونه به اهداف   یهاتالش نندیبب  تاکند    جادیا  زهی فروش انگ
 . کندیمکمک 

همچن فروش  تع  تواند یم  نی اهداف  در  شما  اهداف   یواقع  نییبه  تع  ی بودن   نییکه 
  ک ی   نرسد،  اششدهتعیین به هدف فروش  فروش    ندهینما  کیاگر  د.  ن کمک کن  ،ایدکرده
  ، خود دست نیابند ف  اهدا  به  مداوم   به طور  نمایندگان فروشاما اگر اکثر    ،است  زیچ

 باشد. فرارسیده  کل فرایند فروش مجدد  یابیممکن است زمان ارز 

 نده ی هر نما   به ازای فروش    -   3

 . کندیم گیریاندازهشما را   ندگانینما یعملکرد فرد  ندهیفروش هر نما
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را در طول   ندهیاست که فروش هر نما  نیا  دی دهیمکه انجام    یتنها کار   ،اریمع  نیا  یبرا
است    بهتر  ،بازهم.  دی کن  یر یگیپ  ،ماههسه  ای ماهانه    ،یمانند هفتگ   ،شده  نییدوره تع   کی

 . دی کن یرا بررس آنها یکه هم تعداد معامالت انجام شده و هم ارزش پول

شش    نماینده ب"   " فروش داشته باشد و    10  "نماینده الف"،ممکن است    ،مثالعنوانبه
  "   کهیدرحال  ،باشد  دالر  100،000الف" بالغ بر  نماینده    فروش داشته باشد. اما فروش " 

بر  نماینده ب فروش   بالغ  بوده است.  110،0000"  "    که  شودیممشخص    درنتیجه   دالر 
 خدمات با ارزش باالتر را فروخته است.  ای اقالم  یب" احتماال  برخ ندهینما

فروش ممکن    ندگانی از نما  ی. برخمینگاه کن  یانتقاد   صورت به  اریمع   نیمهم است که به ا
ب تجربه  باشند    ی شتر یاست  ب  ایداشته  ارزش  با  اقالم  فروش  شوند  شتریبر   ، متمرکز 

باال    طورهمان در مثال  که  است.  شدهدادهنشانکه  باشید  داشته  مانند    یعوامل  دقت 
 نیبر ا  توانندیم  زین  ی شغل  فیاوظ   ریو زمان صرف شده در سا  التیتعط   ،یمار ی زمان ب

 بگذارند.  ریاعداد تأث 

نما هر  توسعه   ی هافرصت  ،تکمیلی  ی هاآموزش  زمان  تخصیصهنگام    ندهیفروش 
با تعداد فروش کمتر ممکن   یندگانیاست. نما  دیمف  ، نمایندگان فروشو پاداش  ایحرفه
منابع شخص    ای  ترباتجربه  ندگانی نما  ،فروش  ریآموزش مد  ای  ییراهنما   احتیاج بهاست  
باشند  ،ثالث باال  داشته  فروش  با  فروش  رهبران  نماینده،  یازابه.  است    هر  ممکن 

 پاداش باشند.  گرفتن و شغلی ارتقاء   یبرا یخوب  یدا یاندک

 فروش بر اساس منطقه   -  4

کسب و کار   یبرا   ییایجغراف  یفروش در مناطق اصل  زانیفروش بر اساس منطقه به م
 . شودیممربوط شما 

دوره    کیرا در    استان(  ای  التیا   ،)شهرمنطقه خاص    کیفروش در    زانیم  ،اریمع  نیا
متحده   االتیکه در سراسر ا  ییوکارهاکسب  ، مثالعنوانبه.  کند یمخاص دنبال    یزمان

ا  کنند یمفروش   جداگانه مشاهده کنند.    را  االتیممکن است بخواهند فروش ساالنه 
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کال  الرد  100،000  ،امسال  دیشا در  و   50،000  ،ایفرنیفروش  در  غ   نی سکانسیدالر   ره یو 
 . اندداشته

  ایکه محصوالت    دی کن  نییتع  تا  به شما کمک کند  تواندیمفروش در هر منطقه    یبررس
که    دهدیم امکان را    نیو به شما ا  رود یمفروش    بیشتر  هامکاندر کدام  خدمات شما  
  ی ادآور یبه شما    نی. همچند یخود را متمرکز کن  یابیفروش و بازار  یها برنامه  بر اساس آن

تع  کندیم هنگام  خود  نییکه  فروش  تراکم جمع  یخاص  واملع  ،اهداف  و   تی)مانند 
از    ترتیپرجمعو    تربزرگ   اریبس  ایفرنیکال  ،مثالعنوانبه.  دیریبودن( را در نظر بگ  یفصل

 . خواهید داشت ایفرنی را در کال یشتر یفروش ب  ادیز احتمالبهشما  نیبنابرا ،دلور است

 نرخ فروش   -  5

 . کند یم  یابیرا ارز شما یموجود ع یفروش سر زانیم ، نرخ فروش

ا  یبرا بر    یبازه زمان  کیفروخته شده در    یمقدار موجود  ،اری مع  نیمحاسبه  را  خاص 
  100را در    جه ی نت  ،. سپسد یکن  می تقس  یشده در همان بازه زمان  افتیدر  یمقدار موجود

 . د یآور به دستتا درصد نرخ فروش خود را   دیضرب کن

 
 صاحب   ، کندیم  افتیدر  یماه موجود  یدر ابتدا   یفروشگاه کفش وقت  کی  فرض کنید

ورزش  100 کفش  پا  یجفت  تا  ورزش  20فروشگاه    نیا  ،ماه  انیاست.  کفش   ی جفت 
 درصد است.  20فروش آن  زانیبدان معناست که م نی. افروشدیم

و    تأمین  رهیاست که هنگام نظارت بر زنج   فروشیخردهمشاغل    یمهم برا   اریمع   کی  نیا
. نرخ فروش  دیریرا هدف بگ  "نرخ فروش باال"  دیخواهیمبه آن توجه کنند. شما    دیرقبا با

  جاد یشما سود ا  یو برا  ماندهباقیاست که محصوالت شما در قفسه    یمعن  نیبه ا  نییپا
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  ، ستیخوب ن  زیفروش ن  یبرا   یو نداشتن موجود   صوالت. اما تمام شدن محکنندینم
را در صورت ن  یموجود  یکه استراتژ   دیمطمئن شو  نیبنابرا   بازبینی و    میتنظ  ازیخود 

 . دی کنیم

 هر محصول   ی فروش به ازا  -  6

هر  یسودآور میزان  ،شود یم دهی نام زیعملکرد محصول نکه  محصول هر یازا بهفروش 
 . دهدیمنشان  ،دیفروشیمرا که  یمحصول

در    ،اریمع  نیا  یبرا را  محصول  هر  درآمد  کل  زمان  کی شما  رد  یبازه   ی ابیمشخص 
اهداف خوددی کنیم به  بسته  واحدها  دیتوانیم  ،.  تعداد  ارزش   یافروخته شده    یبه 
 . ، توجه داشته باشیدیپول

  ی هایباز   ،ییدئویو  یها یباز که    د یریدر نظر بگ  یفروشگاه باز   کی   ، درک این معیار  یبرا
  ی ازا به  فروش  یر یگی . با پ رساندیم را به فروش    منازل  اطیح  داخل  یها یباز و    یز یروم

محصول باز   تواندیمفروشگاه    ریمد  ،هر  نوع  هر  فروش  بب  ینحوه    ی هایباز .  ندیرا 
 فروشگاه ممکن است   نیبنابرا  ، هستند   یباالتر   متیق   یدارا  به طور معمول  ییدئویو 

راکمتر   تعداد آنها  از  ب  ی  فروش  هر  در  و  کند.    شتریبفروشد    ی ز یروم  یها یباز سود 
در  ،هستند   ترارزان  طورکلیبه را  آنها  فروشگاه  فروش    کل   اما  به    ، رساند یمطول سال 

  یی هایباز   ، سرانجامو   دهند یم از کل فروش را به خود اختصاص   یبخش بزرگ  نیبنابرا
 یی درآمدزا  ،بهار و تابستان که هوا خوب است   یهاماهدر    شوندیم انجام    اطیح  که در

 دارند.   یادیز

و کدام    روندیمکه کدام محصوالت خوب فروش    دهدیمنشان    اریمع  نیا  ،طورکلیبه
به شما کمک کند    تواندیم  نیا  ، است  شدهدادهنشانباال    یویکه در سنار  طورهماننه.  

  هزینه کمبا محصوالت    سهیدر مقا  روندیمتر فروش  کم  که  را  قیمتیگرانکه محصوالت  
بر   هافصل  رینحوه تأث  دیتوانیم   نی. همچندهید  تشخیصفروش بیشتر،    حجم  لی باو 

پس از    دیشا  ،مثال عنوانبه.  دیکن   یو درآمد محصوالت خاص را بررس یابیو بازار فروش
 . ابدی  شیافزا ی فروش محصوالت خاص ،الت یتعط  مخصوص غاتیتبل اندازیراه
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 سرعت خط لوله   -   7

فروش    لوله  بالقوه در خط  انیو مشتر  هاسرنخکه چگونه    دهدیمسرعت خط لوله نشان  
 . کنندیمشما حرکت 

( در SQLفروش )   طی واجد شرا  ی هاسرنخ به تعداد    ،سرعت خط لوله خود  نییتع  یبرا
. آنها را  د یکن  توجهخود    شدنبرندهنرخ    نی انگیمتوسط اندازه معامله و م  ،خط لوله خود

خود )بر حسب زمان(    چرخه فروش  یفعل  عدد را بر طول  نیو سپس ا  دی هم ضرب کن  در
خط لوله   ق یدر هر لحظه از طر  رآمدکه چقدر د  دهدیمبه شما نشان    نی. ادی کن  میتقس

 دارد.  ان یشما جر

 
 ن یانگ یم  ،دی در خط لوله خود دار  SQL  یا  فروش  طیسرنخ واجد شرا  25  شما  دی فرض کن

درصد است. اگر    50شما    شدن برندهنرخ    ن یانگیدالر و م  20000اندازه معامله شما حدود  
دالر    8333 خط لوله شما    یسرعت فعل  ،روز باشد  30چرخه فروش متوسط شما حدود  

  فروش شما   از خط لوله  ردال  8،333بدان معناست که روزانه   نیا  ،خالصه  به طوراست.  
 .کندیمعبور 

و    ی نیبشی پ  یاز آن برا   دیتوانیم   را یز  ،است  ی دیکل  اریمع   کی  فروش  سرعت خط لوله
  ی کی  رییدر صورت تغ  بدانید   مهم است که  ن ی. اما همچندی استفاده کن  ی تجار   یز یربرنامه
 ی برا  یناگهان به طورشما  یهاSQLرخ دهد: اگر  ممکن است یعوامل چه اتفاق نیاز ا
؟  شود   دوبرابرشما    فروشچرخه  اگر طول    ای ؟  افتدیم  ی چه اتفاق  ،ماه به نصف برسد  کی
بر    یر یچشمگ  ریتأث  تواند یم  یر ییهر تغ  ؟شویددرصد از معامالت خود را برنده    75  ای
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شما را تحت   میاهداف و ابتکارات ت  تواندیم که    شما داشته باشد  فروش  سرعت خط لوله
 قرار دهد.  ریتأث

 فروش   شدن بسته   نرخ   -   8

فروش بسته شدن  مشتر  ییهاسرنخ درصد    ،نرخ  به  که   ل یتبد  )خریدار(  یپول  انیرا 
 . کندیم نییتع ،شوندیم

 یبازه زمان   کی بسته شده در    یتعداد معامالت واقع  ،فروش  شدنبستهنرخ    ن ییتع  یبرا
  ی شده در همان بازه زمان  انجام  معامالت  کل   و آن را بر تعداد  دی ریخاص را در نظر بگ

فروش خود را    شدنبستهتا درصد نرخ    دیضرب کن  100را در    جهینت  ،. سپسدی کن  میتقس
 .دیآور به دست

 
کن گذشته    کیدر طول    د یتصور  ارسال   یاحتمال  انیمشتر  یبرا  فروش  نرخ  100سال 

از بایدکرده ا ایدبستهمورد را    60  ،آنها  نی.  درصد نرخ    60بدان معناست که شما    نی. 
 .اید بستهرا  وانتقال نقل

  ی احتمال  انیمشتر  تواند یمشما چقدر    میکه ت  دهدیمنشان    رایز  ،دارد   تیاهم  اریمع  نیا
  به طور تعداد    نیکند. اگر ا  لیتبد   خریدارفروش حرکت داده و آنها را به    فیق   قیرا از طر

مشخصات    ای  ها متی قممکن است الزم باشد    ،نسبتا  کم است  ایدر حال کاهش    وستهیپ
را تعدICPخود )  آلدهی ا  یمشتر  نیاز به اختصاص  ممکن است    نی. همچن د یکن  لی( 
 . خود احساس کنید میت یرا برا  یشتر ی ب یآموزش ی هافرصت

 د یارزش خر   ن ی انگی م  -  9
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خر  نیانگیم فروش  ای  دیارزش  ارزش  بررس  نی انگیم  ،متوسط  را  معامله  هر    ی ارزش 
 . کند یم

  ی ها فروشو آن را بر تعداد    دیکل درآمد فروش خود را بردار  ،اری مع  نیمحاسبه ا  یبرا
 . دیکن می خود تقس

 
تعداد   دالر فروش داشته است. ون یلیم  2در سال گذشته  ی جواهرفروش کی  فرض کنید 

بدان معناست که    نی . ابوده است  دیخر  1000  خریدهای انجام شده در سال گذشته نیز
 . استدالر  2000در حدود  دیارزش خر نیانگیم

خر  نیانگیم مف  هاینیب شیپ  انجامهنگام    دیارزش    د یتوانیم  رایز  ،است  دیفروش 
  یی درآمدزا  ، باهدف  کی به    دنی رس  یرا که برا   ییدهای خر  ای  و  انیتعداد مشتر  سرعتبه

فروش    یها یاستراتژ   یز یبرنامه ر  یاز آن برا  دیتوانیم. سپس  دیبرآورد کن   ،دی دار  ازیباال ن
 . دی استفاده کن  یابیبازار ای

فروش    و   یابیبازار  دی توانیم  ،خود هستید  دیارزش خر  نیانگیم  شی اگر به دنبال افزا
را در    (upsellingی" )فروش"بیش    یهافرصت  شیافزا   ای  ترگرانو محصوالت    اقالم
  ی اب یبازار  با  تواندیمهدف    نیا   ،فروشگاه طال و جواهر  کی. در مورد  دیقرار ده  تیاولو

 ، تحقق یابد.مدت طوالنی یگارانت نهی گز شیافزا ای تربزرگ  یهاسنگ

 نتیجه گیری

 د یباش   ی ز ی فروش به دنبال چه چ  ل ی وتحل ه یتجز   ی در ابزارها

 ی تجسم تعامل   - الف 
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کند.    لی آسان تبد  و  فهمقابل  ی را به فرمت  هاداده  دیفروش شما با   لیو تحل  هیابزار تجز
  ن یبنابرا  ،هزار کلمه ارزش دارد  اندازهبه  عکس  ک ی  :ندیگو یم  معروف است،که    طورهمان
 بهتر است.  ،د یکن تریبصر را  هاداده بتوانیدهرچه 

به    دیباش  ای تصویری  یبه دنبال داشبوردها فروش و رهبران شرکت شما    ی هامیتکه 
  دا ی پ  یراه حل  د یبا  نینگاه مشاهده کنند. همچن   کیفروش را در    یها تیفعالاجازه دهد  

رها    ،د نبکش  ازیرا در صورت ن  هادادهاجازه دهد    هامیت  اعضای  باشد و به  یکه تعامل  دیکن
 (CRM افزارنرم)مانند یک  .دن نک میکرده و تنظ 

را    یتا داستان  کند یمفروش شما کمک    میبه ت   یو تعامل  یبصر   لی وتحلهیتجزابزار    کی
تمرکز   ،نیبر داده را اتخاذ کند. عالوه بر ا یو مبتن ع یسر  ماتیکرده و تصم انی با اعداد ب

اعداد  شدنگمبدون    را  هاتیموقعاز    یکاربرد  فهمو    باارزش  یهاسرنخ بر   میسر    ،در 
 . سازدیم

 در استفاده   ی راحت   - ب 

باشد که اصطکاک را کاهش داده و تمرکز    ییهایژگیو  یابزار دارا   نیا  دیخواهیمشما  
افزایش دهد و   بدون صرف وقت اضافی و انجام کار بیشتر،  فروش را بر فروش  یهامیت

 کند. سازیآسانانجام فرایندها را 

در    جوییصرفهبه    یدر زمان واقع  روزرسانیبهخودکار و    سازی همگاممانند    ییهایژگیو 
  پذیرامکان  راشما    م یت  یبرا  یمراحل اضاف  انجام  به  از ی بدون ن  ،وقت و حفظ اطالعات 

 به طور  د ی با  ، کند  ارسالرا    تیکتی  ، یمشتر   ی بانیپشت  ندهیاگر نما  ، مثالعنوانبه.  سازدیم
  روز به  یفروش در هر موضوع  میتا ت   شود  سازیهمگام  مربوطه   یخودکار با حساب مشتر 

به    دنیرس  ای  دیخودکار هنگام فروش جد  به طور  دیبا  داشبوردها  ،مشابه   به طورباشد.  
 شوند.  روزبه از قبل تعیین شده خود،  اهداف

فروش اغلب از راه دور    یهامیت  رایز  ،است  دیمف زیتلفن همراه ن ی هاتیقابلاستفاده از  
  توانند یمآنها    ،ترتیباینبه.  هستنددر جاده    انیمالقات با مشتر  برای  ای  کنند یمکار  
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 ان یاطالعات مشتر  ،به صبر تا بازگشت به دفتر  ازیاطالعات حساب را ارجاع داده و بدون ن
 کنند.  روزبهرا 

 ادغام  ی هات یقابل   - ج 

فروش شما    لیوتحلهیتجز  حلراه  نیبنابرا  ،شوندیم  ه یمختلف ته  یهامکاناز    هاداده
 به طور  ،کندیممنظم از آنها استفاده    به طورشما    میکه ت  ییابزارها  ریدر کنار سا  دیبا
 د. نکار کن کپارچهی

  : مانند   ،ادغام شوند  در بازار  موجود  یها برنامهکه با    دی باش  ییبه دنبال ابزارهابنابراین،  
امر گردش کار را    نی. افهیوظ  تی ریمد  هایافزارنرمو    میتقو  ،لیم یا  یابیپلت فرم بازار

 . کند یم جوییصرفهفروش شما  م یساده کرده و در وقت ارزشمند ت
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