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 باال   تأثیرجلسات فروش با   ی برگزار   ی برا   یینها ی راهنما 
  کرده   ریفروش شما را درگ میکه ت مؤثریجلسات فروش    یبرگزار   ی که برا  ییزها یهمه چ

 . دیبدان دی، با دهد یمبه آنها الهام و انگیزه  و 

 مقدمه 

  کند یمراهنما به شما کمک    نی نه، ا  ای  دیکنیماست که جلسه فروش برگزار    بار نیاولچه  
 . بدهد به آنها انگیزهو  کرده ریفروش شما را درگ م یکه ت دیبرگزار کن مؤثریجلسات 

 فهرست مطالب: 

 ی جلسات هفتگ  از   دو نوع مختلف  ▪
 د ی ر ی را در نظر بگ  ی در انواع مختلف دستور کار جلسات فروش خود چه موارد  ▪
 ید ارزش جلسات فروش ساالنه خود را به حداکثر برسان  چگونه  ▪

 ی جلسات هفتگ  از   دو نوع مختلف 

برگزار   رانی مد  یبرا  هانهیزم  نیزتر یبرانگچالشاز    یکی  مؤثر جلسات فروش    یفروش، 
بنابرا است ب  کی  عنوانبه  ،نی؛  شروع،  مختلف  به  دییاینقطه  نوع  که   یجلسات  از  دو 

 .می برگزار کنند، فکر کن یهفتگ صورتبه دیبا فروش رانیمد

 فروش   م ی ت   ی جلسه هفتگ   -  1

فروش خود برگزار   میبا ت   دیفروش با  ریمنظم است که مد  شدهریزیبرنامهجلسه    کی  نیا
در طول هفته برگزار کرد، ما معموالً    یدر هر زمان  توانیجلسات را م   ن یا  کهدرحالیکند.  
  ی دستاوردها   یو بر بررس  میکنیم   ه یرا توص  پنجشنبه  های بعدازظهر  ای  شنبه   یهاصبح

تأک  نیا  ی هاتیاولو  دهفته گذشته و بحث در مور امیکنیم  د یهفته  را    ن ی.  جلسات 
  ن ی برگزار کرد. اگر ا  یپلتفرم جلسات مجاز   کی  قیاز طر  ای  یحضور   صورتبه  توانیم

خود را روشن   یبردار لمیف   نیکه دورب  دیبخواه  میت  یاز اعضا   دیجلسه از راه دور است، با
شما    ندگانینما  چون  ،دی نگه دار  ه. جلسات را کوتاشود  قیتشو  یکنند تا تعامل و همکار 
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کار را انجام    نیا  دیکمتر با  ایساعت    کی  در   خود باشند.  انیبا مشتر  بیشتر  خواهند یم
 . دیده

 ک تبه    ک ت  ی جلسه هفتگ  -   2

  صورت به  فروش شما  میت  یاز اعضا  کیبا هر    شدهریزیبرنامه  یجلسه هفتگ   کی  نیا
 هرگونه  ی اشهیعلل ر  ییشناسا  ،ی است. هدف آن بحث در مورد عملکرد فرد  جداگانه

  ، باید درست  ریبازگشت به مس  ی است که برا  یو توافق بر سر اقدامات  یشکاف عملکرد
مسئله    هرگونهو درک    ندگانیروابط با نما  جاد ی ا  یبرا  یعال  یفرصت  نی. همچنشود  انجام 

 .  شودیم  مربوطه فروش  نماینده که مانع عملکرد است ایحرفه  ای یشخص یا مشکل

فروش داشته   ندهیفروش پنج نما  ریمد کیاگر  نیاست، بنابرا کت به  کتجلسات  نیا
در طول هفته برگزار خواهد شد. برخالف جلسه فروش   کتبه    کتباشد، پنج جلسه  

  نده یو نما  فروش  ریمد  یا هر روز هفته که بر  یبرا  توانیمجلسات را    نیا  ،تیمی  یهفتگ
پلت فرم جلسه   کی  قی از طر  ای  یحضور   تواندیمو    ، برگزار کردکندیمفروش خوب عمل  

 . باشد  یمجاز 

 نکته: 

را در    اتی که باید انجام شوداقدام  ای  ی دیکه همه نکات کل  دیپس از جلسه، مطمئن شو
 . دی کن ارسال فروش خود  ندهینما  برای خالصه صورتبه  لیمیا کی

است که در مورد    ی، ضرور کنند یمرا طی    ی تکرار   روندی  ههر دو نوع جلس  که ازآنجایی
. دستور کار دی کن  جاد ی دستور کار مطابق با آنها ا  کیو    د یفکر کن  از قبل  اهداف جلسه

فروش    ندگانیفروش و نما  ریکه به مد  کندیمرا فراهم    بینیپیشاز    یسطح  نیهمچن
 جلسات آماده شوند.  یتا برا دهدیماجازه 

 د یر ی در نظر بگ باید  را    ی موارد در انواع مختلف دستور کار جلسات فروش خود چه 

 فروش   م ی ت   ی دستور کار جلسه هفتگ
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 یانجمن عال  کیتمرکز کند و    میت  ی اهداف و دستاوردها   یبر رو   دیبا  میت  یجلسه هفتگ
  و  و ارتقا  هاتیاولو  یبررس د،یجد  یهافرصت، بحث در مورد هایروز یپ صی تشخ یبرا

با  یها بحث.  باشد  هامهارتتوسعه   فروش  و    دی جلسه  باشد.    نگرانهندهیآمثبت 
  هریک از   به  مربوط  ی فرد   جلساتدر    نمایندگان را  فی مربوط به عملکرد ضع  یها بحث
 . پیگیری کنیدآنها 

  ح یهمراه با توض  ، یم یت   ساعته ک ی  ی جلسه هفتگ   کی   ینمونه دستور کار برا   کی   نجا یدر ا 
 آمده است:  ی شنهاد ی هر موضوع پ   ی برا ی مختصر 

 (: قه یدق  5فروش )   ج ینتا   -  1

 جلسه را   اهداف فروش  در ارتباط با  میت  گاهیاز جا  ع یمرور سر  کیبا    دیبا  فروش  ریمد
  د یتاک نکهی، مشروط بر اانجام شودهر فروشنده  کیتفک به تواندیمکار  نیشروع کند. ا

  ی روز یشناخت و جشن گرفتن هر پ  یبرا  یعال  یزمان  نی ا  نیباشد. همچن  میت  تیبر موفق 
 است.  یدستاورد مهم  ای دیجد

 (: قه یدق   10فروش )   ت ی فعال   -   2

رو    ها فرصتو    شنهادها یپ  د، یعملکرد مانند جلسات جد  ید یکل  یها شاخص  ی اکنون 
  ی دستاوردها   دیبخواه  میت  یاز اعضا   کیمثبت، از هر    جو  نیحفظ ا  ی. برادیتمرکز کن

بهتر و  قبل  برا   یهافرصت  نیهفته  را  دیگران  هفته  یخود  با  رو  اشتراک    پیش  به 
 د. نبگذار

 (: قه یدق   15برتر )   ی هافرصت   -   3

در سطح باال باشد که    فروش  خط لوله  درباره  جامع   یبررس   کیشامل    دیبا  قسمت   نیا
  با دیگران   مرتبط را  یبرتر و مراحل بعد   یها فرصت  تواندیمفروش    ندهیدر آن هر نما

بگذارد.   اشتراک  نماتاحدامکانبه  بعد   یزمان  ، فروش  ندگانی،  مراحل  مورد  در    ی که 
از    دی با،  استفاده کنند  دیگران  کی استراتژ  گیریجهتاز    خواهندیم   اینامطمئن هستند  

طول بکشد،   قهیدق  5از  شیهر فرصت خاص ب یبحث برا نی. اگر ارندیمشاوره بگ میت
 دهد.  لیادامه آن بحث تشک   یبرا  ایجداگانهجلسه  دیفروش با ریمد
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 (: قه ی دق  10)  د ی و ابتکارات جد  ها ت ی اولو   -  4

فروش  عنوانبه  شما ت  اکنون  ،مدیر  اختیار  باهمرا    میکل   ک ی   نیا  نیبنابرا  د،یدار  در 
عال  اولو  ش ینماشی پ   یبرا  یانجمن  است.   "فروش  یها یباز "  انجامو    ابتکار  ت،یهر 

مطلع  خود    یهاتیاولواز وظایف و    فروش  میکه کل ت  دیاست که مطمئن شو  نیهدف ا
  ی ها برنامهو    دادهایمثال، ممکن است رو   ی. برا گرفته شود   آنها بازخورد  باید از   هستند و 

بر ت  ید یجد  هیرو   ای  مشیخطهر    ای  یآت  یابیبازار ، مرور  گذاردیم  تأثیرشما    میرا که 
و اطالعات    دی کن  بردارییادداشت  از آنها  دارد،  یقانون  ی هاینگران  ا یمسائل    می . اگر تدیکن
 . دیکن آوری جمع آنها  مسائل و مشکالت  یر یگیپ یبرا  یشتر یب

 (: قه یدق   15)  ها مهارت توسعه    -  5

که    دیبخواه  میت  یاز اعضا  یک یباشد. از    میکل ت  تی مسئول  تواندیم  هامهارت  توسعه
آماده   یبحث گروه   کی کرده و    قیفروش خاص در بازار تحق   کردیرو  ای مهارت    کیدرباره  

  ی کاربرد   یها برنامهفروش خود را با تمرکز بر    میاست که به طور فعال ت  نیکند. هدف ا
 .  دیکن ریخود درگ  یهامهارتتوسعه  منظوربه یواقع یایدن در

 : ی شنهادی موضوعات پ

 د یکسب و کار جد یبرا مشتری یابی ▪
 و ارتباط سازی  روابط جادیا ▪
 فروش   یهاتماس برای توسعه اهداف ▪
 ازهاین سنجش یبرا متنوع سؤاالت دنیپرس ▪
 ارزش بر اساسفروش  ▪
 اعتراضات مشتریغلبه بر  ▪
 وفاداری مشتری  آوردندستبه ▪
 مذاکره  ▪

 (: قه یدق   5هفته )   یها ت یاولو خالصه    -  6
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  شه یکه هم  دی داشته باش  ادی. به  دیده  انیپا  یاصل  ی هاتیاولو  بندیجمع جلسه را با  
 . د یده  انیپا  ، جلسه رانکته مثبت  کی  ذکر  باآنها و    کردن  قیخود و تشو  میبا تشکر از ت 

 ک ت به    ک ت  ی دستور جلسه هفتگ 

  د ی فروش خود برگزار کن   ندگانی از نما  کیرا با هر    کتبه    کت  یجلسات هفتگ  دیشما با
را  شوید فروش آنها همگام    یهاتی فعالبا  تا   آنها  و رابطه خود    ی . برا دیکن   تیتقو  با 

پربار   و  اطم  نیا  داشتننگهمتمرکز  کن  نانی جلسات،  برا   دیحاصل  هدف    یکه جلسات 
  ی ر یجلوگ  گرید  یها تی فعالاز    ای  شوندینم   نحرفم  ر یو از مس  شوند یم  برگزار  خاصی

از احال بااین.  د یکن   ریزیبرنامهدر زمان وجود دارد، دوباره    ی. اگر مشکلکنندینم   ن ی ، 
 .دیجلسات مهم غافل نشو

به همراه    ک ت به    ک ت  ساعته ک ی  ی جلسه هفتگ   ک ی   ینمونه دستور کار برا   کی   نجا ی در ا 
 آمده است:   یشنهاد ی هر موضوع پ   ی برا ی مختصر  ح ی توض

 (: قه یدق  5)   بررسی   – 1

فروش    ندهی نما  دینیتا بب  دیشروع کن  ع یسر  یبررس  کی را با    کتبه    کتجلسه    دی شما با
از نظر شخص اکرده استچگونه عمل    ایحرفهو    یشما  ا  نی.  ا  جادی به  و    جاد ی رابطه 

جلسه شما مربوط    کهدرحالی.  کندیمکمک    بهتر با نماینده فروش مربوطه   یارتباط شخص
است.    یضرور   شمانظرات    رشیاعتماد و پذ  جادیا  ی به تجارت است، عنصر رابطه برا 

بررسی ب  نیهمچن   این  نگرش    یدر مورد مسائل  ینشی به شما  بر    نده ینما  زهیانگ  ایکه 
 . دهدیم،  گذارد یم تأثیر  فروش

 (: قهیدق   10نکات مهم هفته گذشته )   ی بررس  -   2

 تواند یم   نیتا نکات مهم هفته گذشته را مرور کند. ا  دی فروش خود بخواه  ندهی از نما
 ی روز یالبته، هر پو    ارائه شده  هایشنهادیپ  د، ی جد  یهافرصتشامل جلسات برگزار شده،  

ده  دیبا  ،فروش  ریمد  عنوان بهباشد.    جدید بپرس  د،ی گوش    یک   نقش  و   دیسؤال 
 . را بازی کنیدمثبت  کنندهتقویت

 (: قه ی دق  10هفته )   ن ی ا  ی ها ت ی اولو مرور   -   3
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  نده، یمانند جلسات آ  ندهیهفته آ  یاصل  ی هاتیاولو  دی فروش خود بخواه  ندهی از نما
  دی کن  یاب ی و ارز  دیبپرس   سؤال   د، یگوش ده  دی کند. شما با  یرا بررس  هاشنهادی و پ  ها ارائه
  نده یآ  یها تیاولودر مورد    دیبا  ای  انجام دهد  درستیبهاین کارها را    تواندیم   او   ایکه آ

 . دیکمک کنبه او 

 (: قه ی دق 25خط لوله فروش )   ی بررس   -  4

خط لوله   نده،ینما  همراه.  د یکن  ایجاد   ایالعادهفوقارزش    دیتوانیم است که    یی جا  نجایا
 یمناسب برا   یهایاستراتژ   ای اقدامات    ای که آ  دیکن  ی ابیو ارز  دیکن  یرا بررس  او فروش  

  ی خط لوله را رهبر   یبررس  د یفروش با  ندهی. نماریخ  ا ی  شده استانجام    هافرصت  شبردیپ
  شود یمرحله شروع م  نیترشرفتهیاز پ که    هر مرحله تمرکز کند  رها د فرصت  یکند و رو 

 (.ی که بستن فروش است انیپا مرحله  مرحله به نیترکی نزد یعنی)

فروش مرتبط و   یبرتر، استراتژ   یهافرصتتا در مورد    دیفروش خود بخواه  ندهیاز نما
فروش    ندهی از نما  ،دیکن ی م  یرا بررس  هافرصتکه    طورهمانصحبت کند.    یمراحل بعد 

 : کند انیرا ب  یمشتر  یتجار  ازیکه ن دیبخواه

 از جمله:  

 کند یمرا برطرف  های مشتریاز یراه حل شما چگونه ن ▪
 ی دی لک گیرندگانتصمیمبه  یدسترس ▪
   یرقابت تیموقع ▪
 است   یمشتر  یانتخاب برا  ن یشما بهتر حلراهچرا  ▪

 (: قه یدق   10عملکرد فروش )   -  5

فروش خود را به اشتراک    جینتا  دی فروش بخواه  ندهینقطه شروع، از نما   کی   عنوانبه
نسبت به برنامه خود قرار دارد. بر اساس آنچه    یگاهیدر چه جا  مشخص کند   بگذارد و 

  اواز    دیوجود دارد، با  او   فروش  که در خط لوله  ییهافرصتتاکنون به دست آورده و  
به طور برسد.    بایدکجا    به  خود  کند که انتظار دارد نسبت به برنامه  یابیارز  دیبخواه
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  ان یب  او ساالنه مورد انتظار    ای  ماههسهبرنامه ماهانه،    از  ارزیابی   یک  عنوانبه  نی ، امعمول
 . شودمی

 توجه:    

ب  ندگانیاز نما  یبرخ بنابرا  نیبخوشاز حد    شیفروش  که    دیمطمئن شو  نیهستند، 
متناسب با برنامه    بندیزمانو    پولمقدار    از   یواقع  یاب یآنها بر اساس ارز  یهابینیپیش

 است.  آنها

طرح    سطحی که در  باالتر از ای  حسط   همان  فروش انتظار دارد در ندهینما  نکهی با فرض ا
که   یدر هر فرصت  دیتوانیمکه چگونه    دیکن  نییو تع  د یکن  قیتشو  او را  برسد،  ارائه شده

شک در   ی برا  یلی. برعکس، اگر دلدیکمک کنبه وی    ،گی بیشتر اوآماد   الزم است برای
برا  ییتوانا دار  یابیدست   یآنها  فروش  اهداف  کنیبا  د،یبه  کمک  آنها  به  رو   دی د    ی تا 
دست  یفروش  یها تیفعال احتمال  که  کنند  بهبود    ی ابیتمرکز  را  آنها  فروش  اهداف  به 

 . بخشدیم

 توجه:    

جلسه   کی  دی وجود دارد، با  است،  حال انجام  طرحی که در  در  یاگر مشکالت عملکرد 
  میو در صورت لزوم برنامه بهبود عملکرد تنظ  یانتظارات عملکرد  یبررس  یجداگانه برا 

 . دیکن

  تاحدامکان.  دهدیم به شما ارائه    تیمتانجامع از    یدید   ،فروش   یو انفراد   یم ی جلسات ت
  برگزاری   که برای  جلسات به همان اندازه  نیو با ا  دی کن  یمجدد خوددار   ریزیبرنامهاز  

شما    ییتوانا  د،یداشته باش   ادی. به  دیبرخورد کن  قائل هستید،  تیاهم ،  یمشتر   با  جلسه
جلسات   ن ی. اردیگیم شکل  توانمند    میت  کیبه اهداف فروش بر اساس    یابی دست  یبرا

فروش مرتبط، به    یها یاستراتژ فروش، از جمله    یهافرصتدر مورد    یارزشمند   نشیب
را   یو شخص  یجمع  صورت بهاتصال    یانجمن منظم برا  کی  نقشو   دهندیم شما ارائه  

  یرا بررس  هاتیاولو  د،یده  صیرا تشخ  هابرنده  دیتوانیمکه شما    یی، جاکنندیمبازی  
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ارائه   الزم و مناسب را به نمایندگان فروش خود  العاتو بر اساس تجربه خود اط  دیکن
 . دیده

 م ی حداکثر برسان چگونه ارزش جلسات فروش ساالنه خود را به  

 فروش:   م ی جلسه ساالنه ت 

با ابتدا  دیجلسات ساالنه    ران یمد  ی برا  یفرصت  عنوان بهبرگزار شود و    یسال مال  ی در 
مرتبط با   ی هایاستراتژ به اشتراک گذاشتن اهداف ساالنه و بحث در مورد  ی فروش برا 

شما   میت  دیآنچه انتظار دار   یبر رو   دیعمل کند. در سطح باال، جلسه با  فروشتان  یهامیت
متمرکز شود.   افت،یاهداف دست خواهد    ن یشما به ا  میچگونه ت  و   ابدیبه آن دست  

 باشد.  "تیم سازی "  از فرایند  جزء کیشامل  دیبا نی نشست ساالنه همچن 

 معموالً نشست ساالنه ممکن است متفاوت باشد، اما ما    یبرا  یواقع  یچارچوب زمان
پ  روزهکیقالب   ا  ،می کنیم  شنهادیرا    اس ی مق  یک  در  سازمانی  دادیرو  کی با    نکهی مگر 
اگر جلسه ساالنه    بیترک  تربزرگ   صورت به  دی ، باشودمیبرگزار    یمجاز   صورتبهشود. 

 برگزار شود. ن یساعته آنال 2چهار جلسه  ایسه  یسر  کی

 ساعت(:   1)  د نابی به آن دست    د یخود انتظار دار   م ی اهداف ساالنه: آنچه از ت   -  1

  ، ی تجار   بیاهداف مرتبط، مانند ترک  ریبا به اشتراک گذاشتن هدف فروش ساالنه و سا
است که مطمئن   نی. هدف اد یخود شروع کن  میبا ت  ،یبانیسود و خدمات پشت   ه یحاش
انتظار    کندیم درک    وضوحبهشما    میت  دیشو  ی ز یبه چه چ  یبه طور جمع  رودیمکه 

 برسند.  

 توجه: 

تا    دیکن  ریزی برنامه  میت  یاز اعضا  کیرا با هر    یزمان  دیبا  د،جدا از جلسه ساالنه خو 
 نیبه بهتر  یابیدست  یکرده و در مورد چگونگ  یخود را بررس  یاهداف فروش ساالنه فرد

 . دی کن یهمکار  گریکدی اهداف با 
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واضح  یهنگام طور  به  را  اهداف  شفاف  که  کرد  و  برخ  د،یمشخص  موارد    یدر 
باتر کوتاه فروش    یهاچرخه،  مثالعنوانبه) اساس  دی(  بر  را   زمانی   یهابازه  اهداف 

نرخ رشد مورد انتظار    کنندهمنعکس  دی با  ماههسه. اهداف  د یکن  میتقس   انهو ماه  ماههسه
 شما باشد.  وکارکسبمرتبط با   )سه ماه( شما در طول سال و هر فصل

با از طر  میت  د یسپس  را  که    دیکن  تیهدا  یاز مفروضات اساس  یمرور کل   کی   قیخود 
مقا شامل  نتا  فصلبهفصل  سهیاحتماالً  برا  یواقع  جی با  قبل  رشد    دادننشان  یسال 

انتظار شما خواهد بود. سا  سال بهسال شامل    دیکن  یبررس  د ی که با  یمفروضات  ریمورد 
و درآمد مرتبط با هر    دی و موجود انتظار دار  دی جد  انیاست که از مشتر  درآمدی  زانیم
 . کیاستراتژ ای دیجد شنهادیپ

  3)  افت ی ف دست خواهد  ا هد ا شما به آن    م ی : چگونه ت ها ک یتاکت و    ها یاستراتژ   -   2
 ساعت(: 

.  د ی ساالنه مشارکت ده  ریزی برنامه  ندی فراخود را در    می است که ت  ی مرحله، ضرور   نیدر ا
  نمایندگان   فروش معمول است، ممکن است   یهااز سازمان  یار ی که در بس  طورهمان

 ن ی ابراز کرده باشند. ا  را  در مورد اهداف فروش ساالنه  ینگران   ای  ین یاز بدب  یقبالً سطح 
  مسیر   در  آنها را  و   توجیه کردهآنها را    دیبا  ،فروش  ریمد   عنوانبهو    است  یعیکامالً طب

 . هدایت کنید ی خود،به اهداف اختصاص  یابیدست

  نکه یو در مورد ا  دیشروع کن  سال  اول  ماههسه  ینقطه شروع، از اهداف خود برا  عنوانبه
به هدف شوند، بحث   یابینحو منجر به دست  نیبه بهتر  توانندیم   ییهایاستراتژ چه  

دست  هایاستراتژ .  دیکن توص  یابینحوه  را  هدف    ک ی ،  مثالعنوانبه.  کنند یم  فی به 
ارجاع از    گرفتن   یاستراتژ   د،یجد  یاز جذب مشتر   تیحما   مربوط به  تواندیم   یاستراتژ 

 . باشدموجود   نیو مخاطب انیمشتر

 ایجاد هماهنگی میان استراتژی و تاکتیک 

را    ییهاکی تاکت تا    دی خود بخواه  میاز ت  د،یکرد  ییرا شناسا  یاستراتژ   کیکه    یهنگام
ارجاع   یکنند. مجددًا، به مثال استراتژ   یز یرطرح،  کنند یم   یبانیپشت  یاستراتژ   این  که از
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  10سه ارجاع از    تضمین گرفتن حداقل  یبرا   ایبرنامهشامل    تواندیم  نیا  م،ی خود برگرد
  6تا    4  دیخود بخواه  میاز ت  ،یهر استراتژ   ی. برادفروش باش  ندهیبرتر هر نما  یمشتر 

 کند.  ییرا شناسا یتیحما کیتاکت

دارند    یتر یزمان طوالن  برای اجرا نیاز به   هایاز استراتژ   یار ی که بس  دیداشته باش   خاطربه
توسعه    ا ی  یابیشرکت شما، مانند بازار  یهاحوزه   ریاز سا  گرفتنکمکو ممکن است شامل  

باش ت  دیبا  ،ترتیباینبهد.  نمحصول  بخواه  میاز  رو   دی خود  ابتدا  و    هایاستراتژ   یکه 
کنکوتاه  یها کیتاکت تمرکز  که  نمدت  آن  در  کامالً د  روکنترل  سپس  و  است    ی ها 

 . نماینددارند، تمرکز  یخارج  تیبه حما  ازیکه ن ییها یاستراتژ 

 توجه 

را که مرور    یاهداف   دیتا بتوان  دیکن  بردارییادداشت  ریکه در طول مس  دی داشته باش  ادیبه  
کن   یها کی تاکتو    هایاستراتژ و    دیکرد را خالصه  از جلسه،  دیمرتبط  را    ای ارائه. پس 

برنامه    تیتقو   یسال باشد. برا  یها کیتاکتو    هایاستراتژ که شامل اهداف،    دیآماده کن 
ارائه را بالفاصله    نیکه ا  دیکن  ریزیبرنامه  د یبا  ،ایدکرده  هیخود ته  میتکه با    ایساالنه

این کار را انجام  که در طول سال    طورهمان.  د یخود مرور کن  میپس از جلسه فروش با ت
جلسات    ،د یدهیم از  قبل  را  ارائه  نتا  ماههسهحتمًا  با  پ  یواقع  جیخود  در    شرفتیو 

 . دیکن  روزبه، اندکرده جادی ا تیمتانکه  ییها یاستراتژ 

 ساعت(:   4تا    2)  ی ساز   م ی و ت   زه ی انگ جاد ی ا  -   3

خود   میبه ت  دیتوانیمدر جلسه فروش ساالنه خود،    یساز   میت  دادیرو   کیبا گنجاندن  
  ی ار یبس  که درحالی.  د نکن   تیتوسعه داده و تقو  گریکدی تا ارتباطات خود را با    دیکمک کن 

در   افتهیساختار   تیفعال   کی  افتد،یدر طول سال اتفاق م  کیارگان  صورتبهموارد    نیاز ا
م  یابتدا تقو  تواند یسال  ب  ت یبه  گروه  شتریحس  کند.    یکار  ،  مثال عنوانبهکمک 

ت  دیتوانیم بخواه  میاز  برا   دی خود  خ  کی   یکه  شو  هیریهدف    ک یدر    اید  نداوطلب 
اولو  میاز ت  د یبا  آل،دهی د. در حالت انشرکت کن   یگروه  تیفعال  ی ها تیخود در مورد 
مطابق   دید تا بتوانیکن   افتیخود قبل از جلسه ساالنه خود اطالعات در  یگروه  تیفعال

 . دی کن یز یربا آن برنامه
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 فروش:   م ی ت   ماهه سه جلسات  

  ماهه سهتا عملکرد    دی کن   تنظیمخود    میساعته با ت  1جلسه    کی   د،یجد  ماههسهدر آغاز هر  
 یرا بررس  اندشما در جلسه ساالنه توسعه داده  میکه ت  ییهایدر استراتژ   شرفتی قبل و پ

ا  نظرصرف.  دیکن پا  ماههسهشما    میت  نکهیاز  را چگونه به  با ه استرساند  انیقبل    د ی ، 
 . دیده صیرا تشخ ندهیآ یها فرصت، دستاوردها و هایروز یپ

  ماهه سهبهبود را در    یها نهیزم  دیاست، با  افتهیدست ن  خود  شما به هدف فروش  میاگر ت
بخواه  دیکن  یبررس  ندهیآ را  آنها  نظر  به  دیو  باش   ادی.  رو   د یداشته  بر  را  بحث   ی که 

نتا  یاساس  یها تیفعال به  منجر  حوزه  شوندیم   جیکه  فروش   که  ییهاو    نمایندگان 
 .د یکنترل کنند، متمرکز نگه دار آنها را توانندیم

 یخود کوتاه  یاهداف فروش فرد  در رسیدن بهکه    دی دار  یکه شما فروشندگان  وقتیتا  
بحث  کنند،یم آن    یانفراد  یهفتگ  ی ها در  با  تیم،خود  اساس  عضو  علل  این   یبه 

 .دیبحث نکن  یعلن  صورت بهموارد    نیدر مورد ا  ماههسه. در جلسات  دی بپرداز  کاریاهمال

  ماهه سه  نیتوجه خود را به اهداف ا  دیبا  د،یقبل را مرور کرد  ماههسهیا    که فصل  یهنگام
. دوباره، مانند  دیمناسب بحث کن  یهاکیتاکت و    هایاستراتژ و در مورد    دیمعطوف کن 

به اهداف    یابیدست  یخود در مورد چگونگ  میت  اتکه از نظر  دیجلسه ساالنه، مطمئن شو
 . دیکن یم سؤال

 نتیجه گیری

به اشتراک    نکات مهم را  د،ی کن  بندیاولویت  دهدیمبه شما امکان    مؤثرجلسات    یبرگزار 
دستور کار   ک ی فروش، با داشتن    ری مد  کی  عنوانبه.  دیکن   یخود همکار   میو با ت  دیبگذار

  ن ییرا تع  مربوط به برگزاری جلسات  لحنشما  جلسات،  جو    داشتننگهآماده و مثبت  
مشارکت    نحوه  و   یخود در مورد آمادگ  میت  یرا برا  و شفافی  . انتظارات واضحدی کنیم

 .د یکن نییتع  اتجلسدر 

 دیرسانیم   انی که جلسات را طبق برنامه شروع کرده و به پا  دیمطمئن شو  دیبا   نیهمچن
. جلسات فروش  دیاجتناب کن   گرید  یهاتیاولومجدد بر اساس    ریزی برنامهو از وسوسه  
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ت  یبرا   دیبا باش  ییباال  ت یاولو  متانی شما و  بهتر  یکی  رایز  ، دن داشته    ی برا  هاراه  نیاز 
 درست است.  ریفروش شما در مس میحفظ ت

 منبع: 

Sales Readiness Group 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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