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  روش فروش برتر و نحوه انتخاب روش   1+    6
 کسب و کار خود   ی مناسب برا   فروش 

فروش   فرایند  کیشما    ندگان یبه نما  تواند یمکه    دیآشنا شو  یجیفروش را  یهاروشبا  
 .ارائه دهدو تکرار شونده را  مؤثر

 مقدمه 

هانتر  فروشنده  سندهینو  ،مارک  " گویدمی  ،و  داشتن    فروش:  به    هایفرصتمربوط 
 است."  هافرصت مربوط به استفاده درست از  فروش"   ." ستیمناسب ن 

 ها سرنخاما درک نحوه فروش به آن    ،شما مهم است  یهاسرنخ  تیفیک   ،دیگرعبارتبه
 انیرا از مشتر  انیبدانند که چگونه مشتر  دیفروش با  ندگانیدارد. نما  یشتر یب  تیاهم

دارند که   از ین   یکنند. آنها به آموزش فروش  تبدیل  وفادارو    دکنندهیخر  انیبالقوه به مشتر
 محصول و بازار شما انجام دهند.  یبرا قا  یکار را دق نیا نهچگو اموزدیبه آنها ب

  د یرا انتخاب کن  ی. نقشه راهشودی مشما مطرح    میت  یکه روش فروش انتخاب  نجاستیا
باالتر قرار  و درآمد    شتریبستن معامالت ب  در ریلبه طور مداوم    نمایندگان فروشکه  

 گیرند. 

  کدام   دیو بفهم  بشناسیدخود را    یهانهیگز  دیبا  ، فروش مناسب  یانتخاب استراتژ   یبرا
 ن یترمتداولمورد از    6  ر یشده است. ما در ز  یمانند شما طراح  ییهاشرکت   یبرا  یک
به همراه جزئ  یهاروش  را  ا  ی اتیفروش  مورد  برا  نکهیدر  کسان   یآنها  کار   یچه  خوب 

 . میدهیمشرح  ،کنند یم

 ست؟ ی روش فروش چ 

بازار شما را   یهاسرنخ از مراحل است که نحوه فروش به    ایمجموعه فروش   یمتدولوژ 
خود را    انیکه چگونه مشتر  آموزدی مفروش    ندگانیبه نما  مفهوم  نی. ادهدیم حیتوض

 کنند. خریدار تبدیلبالقوه به  انیاز مشتر
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 فروش   ی ها روش   ن ی بهتر 

 SPINروش فروش   .1
 SNAPروش فروش   .2
 روش فروش چلنجر  .3
 روش فروش سندلر  .4
 MEDDPICروش فروش  .5
 یمفهوم  فروشروش  .6
 فروش  یهاروشاز  یبیترک  .7

 SPINروش فروش    -   1

 ست؟ ی چ   SPINروش فروش  

بستن معامالت دشوار و   یفروش برا  ندگانیکمک به نما  منظوربه  SPINفروش  روش  
 شده است. یطراح ( رابطه جادیا) ارتباط سازی قیاز طر دهیچیپ

 SPIN:  به نامدر کتاب خود    1988در سال    را   این شیوه از فروش  شناسیروش ام  هراک   لین 
Selling   چارچوب   یمعرف راکهام  برا  یکرد.  برا   سؤاالتتوسعه    یرا  فروش    یمناسب 
اکندمی   میترس  محور مشتری همچن  نی.  پرس  نیروش  زمان  توسط    سؤاالت  دنیبه 
 . پردازدمی فروش نماینده

 :  رند ی گی م قرار    SPINاز چهار دسته گنجانده شده در مخفف    ی ک ی در    سؤاالت   ن یا 

 به پرداخت.  ازیو ن  ضمنی  ،یاب مشکل سؤاالت ، تیموقع

 ( SITUATION questions) ابیت یموقعسؤاالت  ▪
 ( PROBLEM questionsدر مورد مشکل ) سؤال ▪
 ( IMPLICATION questions) یضمن سؤاالت ▪
 (NEED-PAYOFF questionsبازپرداخت ) به ازین  سؤاالت ▪

۲
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  یهاروشفروش کمک کنند تا معامالت خود را به    ندگانی تا به نما  اندشده   یآنها طراح 
 ببندند:  ریز

 داریخر یفعل تیوضع نییتع ▪
آنها  تواندی مبا آنها روبرو است و محصول شما  داریکه خر یمشکالت ییشناسا ▪

 را حل کند 
 )علل و آثار( هر مشکل  میمفاه یبررس ▪
سرنخ  نکهیا  دادننشان ▪ مشتری  چرا  ن   یا  شما  محصول  این چرا    ودارد    ازیبه 

 دارد را دیارزش خرمحصول 

 : د ی استفاده کن  ر ی در موارد ز   SPINاز فروش  

 شود ی م   نده ی در آ   گذاری سرمایه اعتماد است که منجر به    جاد ی هدف شما ا 

 فرد منحصربهروابط  جادیبر ا فروش یهاروش  نیترمتداول انیدر م SPIN روش دیتأک 
 ی ازهایآشنا شده و به ن   انیتا با مشتر  دهدی مفروش اجازه    ندگانیامر به نما  نیاست. ا

نتایج  آن اغلب جیاما نتا ،به نظر برسد برزمان روش ممکن است  نیآنها گوش دهند. ا
 . به دنبال دارد را مدتیطوالنی و روابط

احساس   ی مشتر   شودیمباعث    ،انجام شود  مؤثربه طور    SPINفروش    روش  که  یهنگام
  ا ی  کندیم  دیواقعا  خر  ایآ  نکهیاز ا  نظرصرف  ،وجود دارد  حلیراه  کمک به او  یکند که برا

 .ریخ

  د یخر  یبرا  یکه فشار کمتر   یطیتا در شرا  دهدیم فرصت را    نیا  ندگانیامر به نما  نیا
مشتریان دارد  روی  مشتر  ،وجود  برخ  انیبا  کنند. حذف  برا  یکار  فشارها   ،دیخر  یاز 

 جادیا  ندهیآ  برایرا    تریعمیقتا حس اعتماد    کندیم  جادیا  ندگانی نما  یرا برا  ییفضا
 واقعا  را که    یبتوانند محصوالت و خدمات  ندگانینما   شودیمباعث    یکنند. اعتماد مشتر 
 به فروش برسانند.  ( بلندمدت و  مدتکوتاهدر ) مناسب هستند 

 یبرا  یراه عال  کی   SPIN  فروش  روش  ،اندکردهکه تازه شروع به کار    ییهاشرکت   یبرا
به شما   تواندیم  بلندمدتدر روابط    گذاریسرمایه  ،اعتماد در بازار است. بعالوه  جادیا

۳
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برند شما   ت یکمک کرده و از موقع  موجود در بازار  گسترده  یاز مجموعه رقبا   زیدر تما
 . کندیم یبانیپشت 

 SNAPروش فروش    -   2

 ست؟ یچ   SNAPروش فروش  

است که به   یروش  ،شد  جادیا  2012در سال    کونرات  ل ی ج که توسط    SNAPروش فروش  
این  . تمرکز  کندمیکه استرس و عجله دارند کمک    یان یبه مشتر  ندگان یفروش مجدد نما

مدرن   داری خر  یبرا  ،دیگرعبارت بهممکن است.    حدچرخه فروش تا    یساز ساده بر  روش  
 شده است.  یطراح

SNAP   :مخفف این کلمات است 

S :  بودنساده (keep it Simple ) 

N :  بودنباارزش (Be iNvaluable ) 

A :  بودن یسازگار با مشتر (always Align) 

P: بودن ت یدر اولو (raise Priorities ) 

و    ک مشتر   سؤاالت با انواع    نماینده فروش   شده است که   ی طراح   ای گونه به   ای جنبه هر  
 آمادگی مواجهه داشته باشد:   ان ی عجوالنه مشتر 

 الزم است؟ سازی پیاده یچقدر ساده است؟ چقدر زمان و تالش برا حلراه نیا ▪
 راه حل چگونه است؟  نیا دهیفا/نهیهز ▪
 و اهداف ما مطابقت دارد؟ ازهایفروش آنها( با ن  زانیفروش )و م نیا ایآ ▪
 منتظر بماند؟  تواندی م  ایاست  تی آن( در اولو یراه حل )و اجرا نیا ایآ ▪

که    نیا  SNAPفروش    روش  پشت  دهیا اجزا   فراینداست  تا  را   ی اصل  یفروش 
تجزیه    دهندهلیتشک فروشندگان  میکنآن   .SNAP  کنار   سطحی  رابطه  جادیا را 
ارتباطات ساده و روشن و تسر  ،. در عوضگذارندیم از   تیفروش حما  فرایند  عیآنها 
 . کنند یم

۴
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 : د ی استفاده کن   ر ی در موارد ز   SNAPاز فروش  

 د ی هست   نامی شناخته شده با    و   خود   صنعت   در   رهبر   ک ی شما    -   1

  SNAPفروش    روش  ،برخوردار است  صنعتتاندر    بلند  ایآوازهو  از نام    شمااگر شرکت  
زمان    تواندیم در حذف  شما  ا  شدهتلفبه  کند.  نما  نی کمک  به  اجازه    ندگانی اساسا  
اول  دهدیم از  کنند    داریمراحل سفر خر  نیتا  نرخ به    ما  یمستق  وعبور  بستن و    دادن 

به دل بپردازند. شما در حال حاضر  را   داریخر  اعتمادخود    معتبر  ینام تجار   لیمعامله 
 . دیاقتدار خود نکناثبات  ای مشتری را صرف جلب اعتماد یشتر یزمان ب نی؛ بنابرادیدار

 کند ی م با سرعت باال کار    یی ها ط ی مح بازار هدف شما در    -   2

عادت دارند.    فشارتحت  یر یگ   میبه تصم   کنند یمشلوغ کار   یهاطیمحکه در    مشتریانی
 هستند.  دیخر ند یدر فرا ییآنها به دنبال سرعت و کارا

کرده و  میتا روند فروش را به زبان ساده ترس کندیمبه شما کمک  SNAPفروش روش 
اعالم    داریخر   یهات یاولو. ارزش محصول خود را مطابق با  دیانجام ده  ترعیسرکار را  

  خواهند یم   ایآ  نکهیدر مورد ا  از طرف مشتریان  عی سر  یر ی گمیتصم  ،به بعد  . از آنجادیکن
 آنها آسان است. یبرا ،یا نه دنبه جلو حرکت کن

 یا چالش گر   روش فروش چلنجر   -   3

 ست؟ یروش فروش چلنجر چ 

توسط برنت   2011که در سال    نام  نیبه هم  ی کتاب  در  چالش گر  ای  روش فروش چلنجر
و    ،کتاب  این   . در، مطرح شدنوشته شده است  کسونی د  ویآدامسون و مت  آدامسون 

 وجود دارد: B2Bفروشنده  تیپنج شخص گویندمی کسونید

 سازندگان روابط  .1
 کوشان سخت  .2
 تنها یهاگرگ .3
 فعال مشکالت  کنندهحل .4
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 چالشگران  .5

  تشکیل فروش برتر را    ندگانیدرصد از نما  40  «»چالشگران   ،کتاب  سندگانیبه گفته نو
نمایندگان است که به همه    نیبه دنبال ا  چالش گر  ای  . روش فروش چلنجردهندیم

 داشته باشند.  یشتر یفروش ب ،سوپراستار نمایندگانکمک کند تا مانند   فروش

و به دست    یساز ی شخص  ،: آموزشکنندیمرا دنبال    یامرحلهسه  ندیفرا  کی"چالشگران"  
مراحل    نیترمهم   نهایکه ا  ندمعتقد  چالش گر  ای  فروش چلنجر  بانیان روش  .گرفتن کنترل

نما  فراینددر   هستند.  خر  شرایط  طورکلیبه  ندگانیفروش  به  را  آموزش    داریصنعت 
 . کنندی مو سپس مشکل را حل  کنندی م یمحصول خود را شخص ،دهندیم

 : د ی استفاده کن   Challengerاز روش فروش    ر ی در موارد ز 

 است   پیچیده محصول شما    -   1

  نده یخود در مورد کل صنعت است. نما  یمشورت با مشتر   ،روش  نیقدم در ا  نیاول
مشتر  به  شما  ارز  یفروش  کمک    یانتقاد  یابیدر  موجود  محصوالت  و  .  کند ی مبازار 

ارائه    ندگانینما قبل  از  را  الزم  اطالعات  ادهندیمهمه  مشتر  نی.    ی جایبهرا    انیامر 
 هستند.  ترآماده و نحوه عملکرد آن  مادرک محصول ش  یکه آنها برا رساندیم

 د ی دار   ی شما بخش فروش بزرگ   -   2

فروش   نهیزم   یساز   یدر شخص  یناتوان   ،فروش بزرگ  یهابخش  جیاز مشکالت را  یکی
آوردن فشار    و  ه و محصول با نیاز مشترینیزم  می روش در مورد تنظ  ن یاست. گام دوم ا

مرحله    نیاست. افزودن ا  یخاص مشتر   یازهایآنها با ن   تطبیق  نمایندگان فروش برای  به
سراسر بزرگ  یک  در  فروش  اطم  ،بخش  محصول  از    نانی به  یک  مشتری  اینکه 

  کنار گذاشتن به    ازیامر بدون ن   نی. اکندی مکمک    را تجربه خواهد کرد،  شدهی ساز یشخص
 . افتدیماتفاق  افتهیساختار  یمیت کردیرو

 روش فروش سندلر   -   4

 ست؟ ی فروش سندلر چ روش  
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متک سندلر  فروش  نحوه    49بر    یروش  که  است  و   گذاریسرمایهقانون  فروشندگان 
فروش    ندهی نما  انیمشتر  ،دئالیا. در حالت  کندیم   نییفروش تع  جهیرا در نت   انیمشتر
 . یفروشنده سنت  کیتا  دانندی ممشاور معتمد  کی شتریرا ب

 ی ر یگجهی نت به    انیمشتر  ییراهنما  یروش استفاده از پرسش برا  نیا  یاز ارکان اصل   یکی
 است.  هاحلراه پیدا کردن و

و   تیصالح  فروش  ه یاست که در مراحل اول  نی سندلر ا  دیدهآموزش   ندگان یهدف نما
بودن شرایط  روش،  .بسنجندرا    مشتری   اعتراضات  واجد  این  نما  در    فروش  ندهیاگر 

فرایند فروش   ،کندینمرا برطرف    یاحتمال   یمشتر   یهاینگران  اومتوجه شود که محصول  
را    کندی ممتوقف  را   کار  برا  نمایندگان فروش.  کندیمرها    همان جاو  را    ی وقت خود 

 .کنند ینممحصول خود تلف  مشتریان در زمینه مناسب بودن متقاعد ساختن

 : د ی از روش فروش سندلر استفاده کن   ر ی در موارد ز 

 است   و تکرار شونده   به معامالت مکرر   ی تجارت شما متک   -   1

  بلندمدت رابطه    کیفروش    ندگانینما  ،در کنار آنها  یاهداف مشتر   لیو تحل  هیبا تجز
 و ترغیب   قیتشو یرابطه برا نیاز ا توانندیم ندگانی. سپس نماکنندی م جادیمشترک ا

 استفاده کنند. ندهیآ یتکرار  یدهایخر

 د یکن ی م را رها  نامناسب    ضعیف و   راحت معامالت   ال ی با خ   -   2

  از ین   یمشتر   یازهاین   حیصر  لیوتحلهیتجزبه    رایز  ،است  نظیربیروش فروش سندلر  
  ، دهد ی می که او ارائه  با محصول  یفروش احساس کند که اهداف مشتر   ندهیدارد. اگر نما

 . دهدیم انیرا پا فروش مکالمه ،مطابقت ندارد

 MEDDPICروش فروش    -   5

 ست؟ ی چ  MEDDPICروش فروش  
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 ندگان یزمان و تالش از طرف نما  ادیز  گذاریسرمایهبزرگ مستلزم    یمعامالت سازمان 
 که آیا  کندی م  نیاست که تضم  تیصالحتعیین    ندیفرا  کی  MEDDPICفروش است.  
 . یا نه را دارد گذاریسرمایهارزش آن  ،دهیچیهر قرارداد پ

 : دهند ی م پاسخ    سؤاالت   ن ی فروش قبل از حرکت به ا   ندگان ی ، نما   MEDDPICروش  در  

M:   ارها ی مع   (Metrics ) 

 ؟ کنند یم  فیرا چگونه تعر تیدارد؟ آنها موفق ازی ن  یز یبه چه چ تیموفق سازمان برای 

E:   ی اقتصاد   دار ی خر   (Economic Buyer ) 

 را دارد؟  دیجد یدهایخر یبرا یر ی گمیتصمقدرت  یچه کس 

D:   ی ر ی گ م ی تصم   ی ارها ی مع   (Decision criteria ) 

  عنوان بهتا سازمان شما را    دیکن   تیرعا  دیموارد را با  ریسا  ای  ایبودجه  ،یچه الزامات فن 
 رد؟ یدر نظر بگ نهیگز کی

D:   ی ر ی گ   م یتصم   ند یفرا   (Decision process ) 

؟ چه  دهدیمانجام    دیدر مورد خر  یر ی گمیتصمو    یبررس  یرا برا  یاقداماتسازمان چه  
 هستند؟  این خرید ریدرگ  ینفعان ی ذ

P:   کاغذبازی   ند یفرا   (Paper process ) 

قراردادها ن   ییچه  مراحل  ازیمورد  و چه  امضا   یبرا  یاست  و  الزم    یپردازش  سفارش 
 است؟

I:  درد   ص ی تشخ   (Identify pain ) 

و چه   دیکنی مرا حل  یراه حل است؟ چه مشکل یک  چرا سازمان به دنبال  ،اول در وهله
 بر سازمان دارد؟  تأثیری

C:   یا پشتیبان   قهرمان   (Champion ) 
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  د یتحقق خر  یبرا  یدارد؟ چه کس  ازیشما ن   حلراهبه    شتریدر سازمان است که ب  یچه کس 
 ؟ کندیمتالش 

 ک یبا   یکه معامله احتمال  دهندیم  نانیاطم  ندگانینما  ،از قبل  سؤاالت  نیبا پاسخ به ا
آن را توجیه    توانیمارزشش را دارد و    ،ببرد و طول بکشد  زمان  مقدار هم که   هر  یمشتر 
 . کرد

 : د ی استفاده کن   MEDDPICاز روش فروش    ر ی در موارد ز 

 است بزرگ    ی ها فروش شامل    شما   معامالت   -   1

  ن ی بنابرا  ، کند  دیتول  یشده است که معامالت کمتر   یطراح  یطور   MEDDPIC  ،در ظاهر
. اگر کسب دیتمرکز کن  شوندیمبسته    ادیز  احتمالبه معامالت که    نیتربزرگ بر    دیتوان یم

 ، فروش  میممکن است ت  MEDDPIC  ،است  ادیز   انیبه داشتن مشتر  یو کار شما متک
اگر اندازه   ، حالبااین.  دکن  منع  هر مشتری یا سرنخ کوچکی  را از جذب  نمایندگان فروش

 زیادی  باند  یبستن آنها به پهنا  یشما برا  ندگانینما  ،بزرگ است  معموال    شما  یهامعامله 
 . دهدیم آنها قرار  اریزمان و مکان را در اخت  نیا MEDDPIC روش فروش دارند. ازین 

 د ی گذار ی م را کنار    ارزش کم   ی ها سرنخ راحت    ال ی با خ   -   2

مشتریان    هاسرنخ،    MEDDPICفروش    روش  بهباتوجه انتخاب    ایاحتمالیو  که 
  نمایندگان فروشبدان معناست که    نیمراحل فروش است. ا  هیاز بق  ترمهم  ،دیکنیم
از    خیلی  دیبا کاف   ییهاسرنخراحت  ارزش  را  بستن  یبرا  یکه  فاصله    ،ندارند  معامله 
 سؤاالت شده )با استفاده از    نییتع  یارهایمع  و مشتریان احتمالی  هاسرنخ. اگر  رندیبگ

MEDDPICفروش را متوقف    فرایند  شما  ،کنندینمسازمان فروش شما را برآورده    ی( برا
 . دیدهینمکرده و دیگر آن را ادامه 

 ی روش فروش مفهوم   -   6

 ست؟ ی چ   ی روش فروش مفهوم 
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 ،شودمی  دهینام  زین   )Miller Heiman(  منی ه  لر ی م   روش فروش   ،این روش فروش 
مفهوم فروش  فروشندگان    ی روش  عوض  خواهدمیاز  در  نکنند.  عمل  سرعت  با    ،که 

در مورد محصول و درک    یمشتر   ذهنی  به دنبال کشف مفهوم  فروش باید  ندگانینما
 It's solution)  است   حلراه فروش    در واقع در این روش،  .باشندآنها    یر یگمیتصمروند  

selling .) 

 ن یروش بر اساس ا  ن یتوسعه داده شد. ا  منیو استفان ها  لریروش توسط رابرت م  نیا
مفهوم   انی. مشترکنندینم  یدار یخدمات را خر  ایمحصول    کی  انیاست که مشتر  دهیا

 . کنند یم یدار یخر ،دیدهیمرا که ارائه  حلیراه

مفهوم فروش  برا  دادنگوش بر    یادیز  دیتأک   یروش  را   سؤاالتی  ،منظور  نیا  یدارد. 
 را کشف کنند.   ازیموردن  حلراهتا  کندیمکمک  فروش ندگانیکه به نما کندیم شنهادیپ

 : شوند ی م   م ی به پنج دسته تقس   سؤاالت 

 ی د ی تأ   سؤاالت   -   1

 . کندیم دیتأ ،اید شنیده داریرا که از خر یاطالعات 

 د ی جد   ی اطالعات   سؤاالت   -   2

 ق یاز طر  خواهد یم  یو آنچه که مشتر   یدر مورد مفهوم محصول احتمال   ندگانی به نما
 . کندیممحصول به آن برسد کمک 

 ی نگرش   سؤاالت   -   3

همراه با کشف   ،یدر سطح شخص  او  یهازهیانگو    مشتری احتمالی  کیدرک    منظوربه
 با پروژه است.  او یارتباط شخص

 محور   تعهد   سؤاالت   -   4

مشتری    کی  که  ایگذاریسرمایه   زانیاز م  ینشیتا ب  کندی مکمک    فروش  ندگانیبه نما
 آورند. به دست  بکند، پروژه یک در خواهدیم

 ی مربوط به مسائل اساس   سؤاالت   -   5
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 . کندیمرا مطرح  یمشکالت احتمال

 آن  در مورد مشکل و راه حل  یمشتر   دگاهیدرک د  یبرا  سؤاالت  نیاز ا  فروش  ندهینما
درک.  کندیماستفاده   این  فروش  ،طبق  را    فروش  یهاگام  توانندیم  نمایندگان  خود 

 را منعکس کند. مشتری موردنظر حلراهکنند که  میتنظ یطور 

 : د ی استفاده کن   ی مفهوم   فروش از روش    ر ی در موارد ز 

 آن را امضا کنند   د ی با   ی اد ی که افراد ز   است   ای پیچیده معامالت    شامل   شما فروش    –  1

محصول است.   کی  ایجاد توافق در مورد  از  ترآسان  حلراه  کیتوافق در مورد    جادیا
 . کنندیمپشتیبانی مشکل   کی حلراهارائه  از معموال   رندگانیگ  میهمه تصم

 اعتراضات   ناخواهخواه  ،دیکن  میمحصول خاص تقس  ک ی  اتیرا به جزئ  معامله شما    یوقت 
بستن معامله  مانع از    تواندیمکوچک    اتیدر مورد جزئ  ی. نگران شوندیم  وارد  و ایراداتی

روند    نیا  ،دیدار  سروکار  یادیز  رندگانیگمیتصمبا    یوقت   د و شو  توسط نمایندگان فروش
را قادر   ندگانی، نما  Miller Heimanروش فروش    ،. در عوضافتدیماتفاق    بارهاوبارها

بعد   ،استفاده کنند. سپس  اتمام و بستن معامله  یبرا  تریگستردهتا از راه حل    سازدیم
 . دهندی مارائه به مشتری را  تریدقیق  اتیآنها جزئ از اینکه معامله انجام شد

 د ی استفاده کن   محور مشتری از روش فروش    توانید می شما راحت    -   2

 جای بهراننده را رها کنند.  یدارد تا صندل  ازین  یفروش  انندگیذاتا  به نما یفروش مفهوم
باید  ها،صحبتشدن در    قدمپیش ب  نمایندگان  به   یشتر یزمان  را صرف گوش دادن 
 حلراهو   کنند یم یرویپ در نقش یک رهبر، بالقوه یکنند. آنها از مشتر  دخو یهاسرنخ
که به   ی. فروشندگان دهندیماز محصول شما مطابقت    یخود را با مفهوم مشتر   یینها

استفاده از این روش  ممکن است در    دارندعادت    هاحلراه   ز یمکالمات و تجو  هدایت
 نباشند.  راحت

 فروش چطور؟   ی ها روش از    ی ب ی ترک   -   7
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 ، دی کنیم  دی تأ را  فروش که در باال ذکر شد    یهاروشاز    یکیاز    ترشی که ب  دیاگر متوجه شد
ن  برخدیست یتنها  برا  ،موارد  ی. در  شرکت شما ممکن   ایفروش    میت  یانتخاب مناسب 

 روش فروش باشد. نیچند بیاست شامل ترک 

 فروش:   ی ها روش از    ی ب ی در صورت استفاده از ترک 

تیپ   ن ی چند شما    -   1 به    د ی دار   دار ی خر   یتی شخص   نوع  فروش    ی ها روش که  مختلف 
 دهند ی م پاسخ را    ن ی بهتر 

ب  یزمان   تواندیمشرایط    نیا چند  فتدیاتفاق  ارائه    نیکه  محصول   ا ی  دیدهی منوع 
ممکن است    ،مثالعنوانبهمعمول مطابقت ندارد.    یهاقالبکه با    دیدار  یخاص  مشتری

  ن ی داشته باشد. در ا  Suite-C  رانیو مد  ییاز کاربران نها  نامثبتبه    ازیمعامالت شما ن 
از    ،صورت نوع    کینزد  یبرا  مختلف  هایروش بهتر است  به هر   رنده یگمیتصمشدن 

 . دی استفاده کن

 نکته: 

C-suite  ای  C-level    ران یمد  نیترمهماز    ایخوشه  و  شودیماستفاده    ایگستردهبه طور  
ارشد گرفته   رانیمد نینام خود را از عناو C-suite. کندیم  فیشرکت را توص کیارشد 
حرف    که  است با  مدسی"رئ  یبرا  ،شودیمشروع    Cمعموال   مانند   ،   یی اجرا  ری" 

( ، و افسر ارشد اطالعات COO)  یاصل  رعاملیمد ( ،  CFO)  یمال  ری( ، مدرعاملیمد) 
(CIO .) 

 کند ی م شما بهتر عمل    م ی ت   ی که کدام روش برا   د ی ست ی شما مطمئن ن   -   2

شما بهتر عمل    میت  یکه کدام روش برا  دیستیو هنوز مطمئن ن   ایدپیشرفته  نجایاگر تا ا
. بعد  دیکن  شیمختلف آزما  دارانیفروش را با خر  فرایند  نیندارد. چند  یاشکال  ،کندیم
که کدام    دی کن  یاب یو ارز  گیریاندازهبهتر    دیتوان یم  ،د یچند مورد را امتحان کرد  نکهیاز ا
 . کندیمفروش شما بهتر عمل   میت یبرا کی

 نتیجه گیری 
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 ؟ د یکن ی م چگونه روش فروش را انتخاب  

 د ی خود استفاده کن میت یروش فروش مناسب برا دیتأ  یبرا هادادهاز  ▪
 ، دی کنی م  سازی پیاده چند مورد از آنها( را    ا ی)  ی دیزمان که روش فروش جد  هر ▪

 دیرینظر بگ ریز کیآن بر عملکرد فروش را از نزد تأثیرنحوه 
بر تعداد و نرخ معامالت در حال حرکت به   دیروش جد  تأثیرنحوه    گیریاندازه ▪

 شدن  بستهسمت 

 

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی الدینغیاث
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