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 نوپا   یشرکت ها   در فروش    فرایند   در زمینه ان یمبتد   ی راهنما 
فروش را باز کرده و    ندیفرا  هیما اصول اول  مقاله این  در    ؟ایدشدهفروش    کار  تازه وارد 

 کمک کند.  شتریبه شما در بستن معامالت ب  تواندیم  CRMکه چگونه    میدهیم  حیتوض

  مقدمه 

اول  یهنگام را    نیکه  که   ییهانقش  نیترمهماز    یک ی  ،د یکنیم   اندازیراهشرکت خود 
  ، گذاران انی بناز    یار یبس  یاست. برا  ارشدنقش فروشنده    ،شودیمگرفته    دهی اغلب ناد

 ناشناخته است.  حوزه از کسب و کار نیا

به  گذارسرمایهانتخاب   اگر  ندارد  ی مشتر   متقاعدکردن  شباهتی    ن یاول  دی خواهیم. 
  سؤاالت مفاهیم و    ،د یببند  را  ی شتر یو معامالت ب   دیفروش خود را استخدام کن   ندهینما

با  یادیز که  دارد  را  دیوجود  آنها  چدیبدان  پاسخ  فروش  چرخه   سرنخ  دیتول  ست؟ی . 
فروش    فرایندو مراحل مختلف    ؟شویدآماده    محصولارائه    باید برای  چگونه  ست؟یچ
  یی شما به چه ابزارها   م یت  ،کند یمفروش چگونه کار    فرایندکه    دیبفهم  دیست؟ شما بایچ
 . دی صحبت کن ،فروش مخصوص که با زبان دیریبگ  ادیدارد و البته  ازین تی موفق  یبرا

مهارت که    یخوشبختانه فروش  ب   توان یماست  آموخت.  را  نگاشت    دی ایآن  اصول  با 
 . میشروع کن دیجد یوکارها کسب یفروش برا ندیفرا

 : ه ی فروش در مراحل اول   فرایند   یراهنما 

 فروش   ف یتعار  .1
 شما   یها سرنخ   واجد شرایط بودن  ن ی تع   ت یاهم  .2
 فروش   فرایند   ی ا یمزا  .3
 خط لوله فروش   گام بهگام  فرایند  .4
 نوپا   ی ها شرکت   یفروش برا   ند یتوسعه فرا   درباره نکته    پنج  .5

 تعاریفی از مفاهیم فروش که باید بدانید  – 1
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زبان    دیبا  ، دی کن  جادیخود ا  آپاستارت  یبرا  CRM  یاستراتژ   کی   دیبتوان  نکهیقبل از ا
 . دیآن را بشناس

اما    ،سخت به نظر برسند  یکم  یحت  ایاصطالحات فروش ممکن است در ابتدا ناآشنا  
 نیفروش ا  ی( براCRM)  یارتباط با مشتر   تیریمد  افزارنرماز    مورداستفادهدر    باینکته ز

اکثر   ،چند مورد  یاستثنابه.  دهدیمفروش ارائه    ندیفرا  یرا برا  یاست که ساختار مشترک
CRMن ی. اکنند یم  یرو یمشابه پ  یبا استفاده از زبان محل  یکسانی  یاساس  نیاز قوان ها 

  آوری جمع   ایجذب    فرایند  کیدر مورد نحوه عملکرد    تواندیم  نی همچن  یاساس  نیقوان
 اعمال شود.  زین یکمک مال

 : د یبدان  د ی که با   ذکر شده است  ی د یاز اصطالحات کل  ای نامه واژه   نجا ی در ا 

 ی د یکل   ف ی اصطالحات و تعار 

CRM   فروش : 

برا   ی افزار نرم  لوله  تیریمد  سازیساده  یکه  ذخ   فروش  خط  اطالعات    منیا  رهیو 
 . شودیماستفاده  شتریو فروش ب انیارتباط با مشتر یبرقرار  ،انیمشتر

 : CRM  موضوعات 

 یاصل  شرکت خاص است. چهار هدف  ایشخص    کیارتباط فروش شما با    دهندهنشان
 و معامالت.  نیمخاطب ها،حساب ها،سرنخوجود دارد:  CRM در ارتباط با 

طر  که  ایاحتمالیمشتریان    :ها سرنخ  ▪  جاد یا  جیترو   ای  قیتحق  ،ی ابیبازار  قیاز 
)تعین واجد شرایط   سرنخ  تیمراحل احراز صالح  قیهنوز از طر  ، ولیشوندیم

 .اند نشده یبررس  بودن(
  B2B. در فروش  یمعامالت احتمال  ا ی مخاطب    ن یشامل چند  یگروه  :ها حساب  ▪

 یک خانواده ، ممکن است    B2Cشرکت است. در فروش    کی  ندهی، معموالً نما
 باشد. 

 ی شامل اطالعات   ،د یکنیمکه با آنها ارتباط برقرار    یافراد درون گروه  : ن ی مخاطب  ▪
 آنها.  لیمیو آدرس ا تلفنشمارهمانند 
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معامله و مخاطب    نیفروش. ممکن است چند  یاحتمال  یهافرصت  :معامالت  ▪
تماس و معامله واحد داشته    کیممکن است    ای   ،دی حساب داشته باش  کیتحت  

 . دی باش

 نخ: سر   ت ی احراز صالح ند یفرا 

شود    لیتبد  نخ به مشتریسر  کی احتمال دارد که    ایآ  نکه یا  نیتع  یبرا  یبررس  ندیفرا 
 .خرید کند و 

بالقوه   یمشتر   تبدیل به  اد یز  احتمالبهکه    یاحتمال  یمشتر   :ط یواجد شرا   سرنخ  ▪
 شد خواهد 

تبدیل بالقوه    یمشتر   ادی ز  احتمالبهکه    یاحتمال  یمشتر   :ت ی سرنخ فاقد صالح ▪
 شدنخواهد 

 شما  ی ها سرنخ   ت یصالح   ن ی تع   ت یاهم  -   2

با او برخورد  که    دیباش  سرنخیشما ممکن است مشتاق تماس با هر    است که  فهم قابل
تع  ،دی کنیم شرا   ایدئال  هاسرنخ کدام    نکهیا  نیاما  )واجد  و  طیشما  )فاقد    کدام( 

 فروش است.   یگام مهم در هر استراتژ  کی  هستند،(  ت یصالح

 : کند ی م دو هدف مهم را دنبال   تعین واجد شرایط بودن سرنخ   ند یفرا 

 ی ابی بازار   ی ها تالش   ی اب ی ارز   -  1

را   احتمالی ایدئالیمشتریان  شما    یابیبازار  یهاتالش  ایکه آ  دیکن  نیتع  دیتوان یمشما  
 . دیخرج کن ترعاقالنهخود را   یغاتیبودجه تبل دیتوانیم نیبنابرا ،ریخ ای کندیمجذب 

 فروش   م ی ت   ی ها ت ی اولو   ن ی تع  -   2

از افراد   ی . برخدهدیمرا    تبدیل آنهاو    م یبه شما امکان تقس  هاسرنخ  حیصح   یابیرد
 تبدیل بر    گرید  یبرخ  کهدرحالیکار کنند    هاسرنخبودن    طیواجد شرا  یرو  توانندیم  تیم

 تمرکز کنند.  آنها تعین واجد شرایط بودنپس از   به مشتری نهایی هاسرنخ 
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مهم است.   اریفروش به آنها بس  یقبل از تالش برا  هاسرنخواجد شرایط بودن    نیتع
  د ی ریتماس بگ  ینیبا مخاطب  ممکن است  ، دی کنینم  احرازرا    هاسرنخصالحیت  اگر ابتدا  

  ، است   ناامیدکنندهفروش شما    میت  یبرا  تنها نه  نیکنند. ا  دیاست از شما خر  د یکه بع
 . دهدیمهدر  را منابعتان زمان و  یبراشما  یگذار سرمایهبلکه 

  ی ها تالشو    قرار است شما طرح آتیه فرزندان بیمه عمر را بفروشید اگر    ،مثالعنوانبه
یک سرنخ واجد شرایط ارزیابی    عنوانبهندارد    فرزندکه    یشما باعث شود کس  یابیبازار
بود.    قبولغیرقابل  از یامت  کی  نیا  ،شود  موردنظر مشتری    واقعاً   کهدرصورتیخواهد 

  تواندیمو    شودیممحسوب    طی واجد شرا  سرنخ  ،فرزند و توانایی مالی الزم باشدصاحب  
 شود.  لیتبد خریداربه 

  ، ایرسانه  غات یخود )تبل  یابیبازار  یهاتالشدر    دالر  1000اگر شما    رایمهم است ز  نیا
  ای معامله  چیه  نتوانیداما    ،د یکن  نهیهز  سرنخ  100  جادیا   ی( براگر یو موارد د  لی میارسال ا
به    تواند یم   هاسرنخ نحوه تعین واجد شرایط بودن  .  دی آن را بفهم  لیدل  دیبا   ، دیرا ببند

سپس به شما    .دیآن را برطرف کن  دیکن  یو سع  دیده  ص یرا تشخ  کلمش   ، شما کمک کند
 یا نه.  دی انجام ده ی مورد کار  ن یدارد که در ا یبستگ

 فروش   فرایند   ی ا یمزا  -   3

 است: یاصل تی چند مز یبا مراحل مشخص دارا  یفروش رسم ندیفرا  سازیپیاده

 فروش   خط لوله  ی از فور   عکس   -  1

فروش  مراحلبررسی   بدان  کند یمبه شما کمک    فرایند  بالقوه شما    دیتا  تعداد فروش 
است نزد  زانیم  ،چقدر  چقدر  و  است  چقدر  شما  لوله  خط  در  بالقوه  به   کیفروش 

 . معامالت هستید  شدنبسته

 فروش   فرایند  ی هماهنگ  -   2

کرده و    دهیسازمانرا    فیکه وظا  دهدیم امکان را    نیبه شما ا  فروش  مراحلارزیابی  
پ  یهاتیمسئول صورت  در  را  لوله   شرفتیخود  خط  در  در   ویژهبه  ،فروش  معامالت 
 .د یکن نیتع  ،دارند ازین م یعضو ت نی که به چند  ایپیچیده  یها فروش
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 فروش   ی ن یب   ش ی پ  -   3

درصد بسته شدن    دیبتوان  دیبا  ،فروش خود  یها داده  وتحلیلتجزیهبا    ،زمان   باگذشت
 . دیکن  ینی بشیپو  نیمعامالت در هر مرحله را تع

  ی شماست و بهتر است در مورد چگونگ   وکارکسبفروش شما منحصر به    لوله  مراحل خط
صنا  یساختاربند  در  فروش  رهبران  از  معامله  خود  مشابه  ع یمراحل  مشاوره   صنعت 

که از    فرضپیشساختار    کیبا ارائه    توانندیم  CRM  هایافزارنرم  ،وجودبااین.  دیریبگ
 کمک کنند.   در این کار به شما ،است تنظیم شده دهیچ ی ساده به پ

 گام به گام   صورتبه  خط لوله   له ی وس به   مراحل فروش   -  4

فروش خود   لوله  خط  ی ر یگیبا پ  دیخواهیمشما    ،کندمیرشد    شرکتتانکه    طورهمان
 . دیکن  یابیرا ارز  فروشتان ندیفرا  تأثیرگذاری زانیم

شاملفروش  لوله  خطوط  تیریمد آ  ینی بشیپ  فرایند  ،  معامالت  و    نده یتعداد  شما 
  بندی بودجهابزار    کی   فروش در ضمن  آنها است. گزارش خط لوله  شدنبستهاحتمال  

موجود در خط لوله   یها شکافبه شما کمک کنند    توانندیم  هاگزارشاین  مهم است.  
به    شدنلیتبدآنها را قبل از    دی توانیم  و در این صورت است که  دیکن  ییخود را شناسا

 . دیبزرگ برطرف کن کالتمش

 است:   ذکر شده   فروش   لوله   خطوط   فرایند   ی برا گام بهگام  ی راهنما   کی   نجا ی در ا 

 مشتری یابی   – 1

 ق ی تحق   ندی فرا  سازیسادهبه    تواندیم  CRMبالقوه.    انیهدفمند از مشتر  ستیل  جادیا
 کمک کند.  یدیکل مشتریان اطالعات تماس لیو تکم

 ها سرنخ تعین واجد شرایط بودن    –  2

کن تبدیل  که    دیمشخص  مشتر  هاسرنخ احتمال  خریداریبه  است   ان  چه    آنها  ،چقدر 
 هستند.  یآنها چه کسان یاصل  رندگانیگمی تصمدارند و  ییازهاین

 ی ده نرخ دادن نرخ یا    –  3
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معموالً شامل   که  دی کن  هیته  رندگانیگمیتصمبه اشتراک گذاشتن با    ی برا  شنهادیپ  کی
 و ضوابط است.   طیشرا و  مت یاطالعات ق  ،یشنهادیارزش پ

 قرارداد   –  4

 ط یبا شرا  توانیم  ل یو در صورت تما  کندیم  یرا بررس  شنهادیپ  نای  احتمالیمشتری  
 . ادامه داد ،مذاکرهجدید به 

 برد/باخت  -  5

مشتر  را  یاحتمال  یاگر  کند   شرایط  امضا    کی  ،قبول  برنده   کندیمقرارداد  معامله  و 
اگر تصمشودیم محسوب   نپذ  ردیبگ   می.  را  از دست    یک فروش  آنگاه  ،ردی که معامله 

 . رودیم

 نوپا   یها شرکت   یفروش برا   ند ی توسعه فرا   ی پنج نکته برا   -  5

اصول    کهدرحالی است  فرایند درک  مهم  شرکت  ، فروش   ی هاچالشو    ازهاین  یهر 
و    دیریبه کار گخود را    یها آموختهخود را دارد. اکنون زمان آن است که    فردمنحصربه

تا معامالت    کندیمفروش شما کمک    میکه به ت  دیکن  یفروش را ط   ندی مراحل ساخت فرا
 . ادامه دهدبه رشد و توسعه خود را ببندند و  یشتر یب

 : دیدر نظر داشته باش   د یچند نکته را با   ، نوپا  ی هاشرکت   ی فروش برا  ند یفرا   جاد ی هنگام ا 

 د ی کن  ی ر ی گی پ  د ی خواهی م را    یی ارها ی چه مع   د یبدان   -  1

گزارش   آسانیبه  را  یدیکل  یارهایمع  دیکه بتوان  دیکن  یطراح  یفروش خود را طور   ندیفرا
 .  دیده

 : د یر ی را در نظر بگ  ر ی موارد ز 

 نند؟ی بب یز ی از شما چه چ خواهندیمان شما گذارسرمایه ▪
  د ی خود نشان خواه  گذارسرمایه  جلسه بعدی با  خود را در  یدستاوردها   چگونه ▪

 داد؟ 
 که به کار خود ادامه دهند؟ کندیم قیکارکنان شما را تشو یز یچ چه ▪
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 د ی کن  آوری جمع  م ی را بدون کاهش سرعت ت   ح یاطالعات صح  -   2

  د ی کن  یو سع  دی خودکار کن  دیتوانیمرا تا آنجا که    هاداده  آوری جمع   ، در صورت امکان
برسان  هاکیکل حداقل  به  خودتان    ،نوپا  گذاربنیان  کی   عنوانبه.  دیرا  است  ممکن 

کرده و به    یخود همدل  میبا ت  دیتوانیم  نی بنابرا  ،د یفروش شرکت کن  فراینددر    دیبخواه
 . دی تا حد ممکن کمک کن خود  یآنها در انجام کارها

 د ی خود فکر کن  ی هاسرنخ منابع   دهی سازمان   ی در مورد چگونگ -   3

  باگذشت تعداد    نیاما ا   ،دی داشته باش  سرنخدو منبع    ا ی  کیشما ممکن است امروز فقط  
  ی ها سرنخ منبع    یهاداده  کهکنید  عادت    دیخواه ینم  احتماالً   . شماابد ییم  شی زمان افزا

تا متناسب با ساختار گزارش شما    دیده  ریتغ  و از عقب به جلو  برعکس  صورتبهرا    خود
 باشد. 

 از:  اند عبارت   سرنخ بع  ا من  از   ی هانمونه 

 ک یارگان یجستجو ▪
 یپول غاتیتبل ▪
 ی لیمی ا یابیبازار ▪
 ی اجتماع یهارسانه ▪

 د یکن   ی اب ی فروش خود را به طور منظم ارز   ند ی فرا   -  4

  ند یکه فرا  دیحاصل کن  نانیاطم  ،. با تکامل سازمان خودماندینمثابت    ی تا ابدز یچ  چیه
ت عملکرد  نحوه  با  شما  فروش  مراحل  ن  میو  و  برا   یازهایفروش    ی اب یرد  یشما 

 مطابقت دارد.  وکارتانکسب

 د ی نگاه کن  نده یبه آ   -  5

کار   احتمال    دی بتوان  دیبا  ، زمان   باگذشتاما    ،دیرا ندان  اینممکن است هنگام شروع 
مهم    ،لیدل   نی. به همد یمحاسبه کن  از فرایند فروش  بسته شدن فروش را در هر مرحله
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خود را    ین ی ب  ش یتا پ د یکن   روزبهو  ینی مرحله را بازب  هر است که به طور مرتب احتماالت
 . دیبهبود بخش 

 نتیجه گیری

 د یفروش خوش آمد   م ی به ت

 نیکارآفر  یها جنبه  نی از سودمندتر  یکیمشاهده رشد کسب و کار شما در طول زمان  
ا  ندیبدون فرا  دیتوانینم بودن است و شما   با استفاده   .دیکار را انجام ده  ن یفروش 

 توسعه پول و    آوری جمع   ،محصول  کیدر ساختن    دیتوانیم  راحتیبه  درست از این ابزار 
اما    ، افتدیماتفاق    خود خودبه  که فروش   دی کنیم. شما تصور  عمل کنید  ده یچ ی خود پ  میت

 ی اد یز  یهایاستراتژ   تعین  بستن معامالت به تالش و   ی فروش برا  رانیمد  ،در واقع
 دارند.  ازین

  افتن ی  ارشدفروشنده    عنوانبهشما    یشغل بعد  ،ایدکردهفروش را درک    ندیاکنون که فرا
  ر ی که با تغ  دوارم یشما خواهد بود و ام  یازها یمجهز به ن  CRM  مبتنی بر  حل راه  کی

 بتواند با شما سازگار شده و رشد کند.  ،شغل شما در طول زمان

 منبع: 

zendesk.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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