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که    ای برنامه   جاد ی ا   یمرحله برا   7  :برنامه فروش 
 شما را رشد دهد   فروش  خط لوله 

 مقدمه 

اول فروش  برا   نیبرنامه  شماست  یاستراتژ   نییتع  یگام  تعیین    فروش    که   کندیمو 
 . دیبه آنها برس دیخواهیمو چگونه  ستی اهداف فروش شما چ

هستند، ساختار    یهدف شما چه کسان  بازارکه    در برنامه فروش شما باید مشخص کنید
کرد، از چه    دیرا استخدام خواه  نماینده فروشی، چه نوع  بودشما چگونه خواهد    میت

و    شما چیست  یکرد، اهداف درآمد  دیاستفاده خواه  گیریاندازهو    یارتباط  یابزارها 
 کرد.  دیخواه  گیریاندازهرا   خود چگونه عملکرد

به    برنامه  نیشماست. ا  ندگانی نما  یمناسب برا  یمنبع  شدهپاالیشبرنامه فروش    کی
خود را بهتر   کار  یهاروشو    هاکی تاکت، اهداف،  هاتی مسئول،  هانقش  کندیم آنها کمک  

 این   شما  نمایندگان فروشانجام شود، به    درستیبهایجاد برنامه فروش    درک کنند. اگر
 که ازآنجایی  همچنین  خود عمل کنند.  یهایی تواناوح  سط  نیتا در باالتر  دهدیمرا  قدرت  

فروش   استراتبرنامه  از  بهتر  ق یدق  یهایژ مملو  نما  هاوهیش  نیو  شما    ندگانی است، 
 مراجعه کنند.  آن به  یبانیپشت  یبه طور مداوم برا توانندیم

چه    قا  یآن مهم است و دق  جادیچرا ا   ست،ی فروش چ  برنامه  درباره اینکه  مقاله،  نیدر ا
 داد.  م یخواه بحث د،یبگنجان آندر  دی را با یز یچ

 فهرست مطالب: 

 کرد؟   جاد ی آن را ا   د یو چرا با   ست ی فروش چ  برنامه  ▪

 برنامه فروش:  ک ی  جاد ی ا  ی هفت مرحله برا 

 شرکت   ت یو موقع   مأموریت  .1
 مقاصد و    اهداف  .2
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 م ی فروش و ساختار ت  سازمان  .3
 ی مشتر   یها بخش و    هدف بازار   .4
 فروش   یها روش و    ها ی استراتژ  .5
 فروش   یی اجرا  طرح  .6
 ج یعملکرد و نتا   گیری اندازه  .7

 کرد؟   جاد ی آن را ا   د یو چرا با   ست ی فروش چ  برنامه 

بازار شما   ی به اهداف درآمد  یاب یاست که نحوه دست  ی برنامه فروش شما نقشه راه  ،
را که ممکن است    یبه اهداف و موانع  یابی دست  یبرا  موردنیاز   یها تیفعالهدف شما،  

 . کند یمرا مشخص  دی به غلبه بر آنها داشته باش ازین ریمس نیدر ا

. دانند یم   یسنت  یاز طرح تجار   بخشیفروش را    برنامهاز رهبران کسب و کار،    یار یبس
در سراسر سازمان است،    یدرآمداهداف  و    کیکار شامل اهداف استراتژطرح کسب و  

  ان یبه آنها را در سازمان فروش ب  یابیکمک به دست  یفروش چگونگ  برنامه  کهدرحالی
 . کند یم

 شما قرار دهد:   ار یرا در اخت   ر ی اطالعات ز   د یبا   مؤثر برنامه فروش    ک ی

 شرکت:   تی و موقع   مأموریت  -  1

 ست؟یشما در بازار چ و جایگاه تیدارد و موقعچرا شرکت شما وجود  

 ساختار سازمان فروش:   -   2

 ییهاتخصصبه چه    مطلوب  جی نتا  گرفتن  یفروش شما چگونه خواهد بود؟ آنها برا  میت
 دارند؟  ازین

 : مقاصد اهداف و   -   3

درآمد چ  ی اهداف  ا  ست؟یشما  اساس    ن یچگونه  بر  را  و    یفصل  ی ها هیسهماهداف 
 ؟ دیکنیمتعریف کرده و تقسیم ماهانه 

 : ی مشتر  ی ها بخش و    بازار هدف  –  4
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 کرد؟  دیهدف را دنبال خواه  بازارکدام   ست؟یبازار هدف شما چ  یهایژگیو 

 فروش:   ی ها روش و    ها یاستراتژ   -  5

  دیاتخاذ خواه  کدام روش فروش  ؟دیکنیم   بندیاولویتفروش را    یهاتیفعال چگونه  
کتاب  کرد فروش  و  برا  راهنمای  ایجاد    خود  فروش  ندگانینما  هدایت  یرا  چگونه 
 ؟ دی کنیم

 فروش:   ی طرح اجرا  -  6

  ی خاص چه زمان   یها تیفعالو    هاپروژهکرد؟    دیچگونه عمل خواه  هاداده  نیبر اساس ا
 ؟شوندیماجرا 

 : ج ی عملکرد و نتا   ی ر ی گاندازه  -   7

اساس چه مع  میت بر  ارزیابی    عملکرد(  یهاشاخص)   یی هاKPIو    ارهایشما  قرار  مورد 
 د شد؟ نخواه یر یگاندازه  و  گرفته

فروش را   برنامه  کی   یای مزا  دی با  م،یکن  یبررس  ترقیعمرا    هانهیزم  نیا  نکهیقبل از ا اما،  
ارتباط برقرار   با برنامه فروش  دی توانیم  یبا درک هدف آن، به طور مؤثرتر   زیرا  .دیدرک کن
 کنید. 

 فروش   برنامه  ی ا یمزا 

  یا عملشان  آنها بر انجام کار کهازآنجایی. شوندیم تیاکثر فروشندگان توسط عمل هدا
 مدت کوتاه  جیاغلب به نفع نتا  یز ی، برنامه رکنندیمتمرکز    الزم دارند  که  ایوسیلههر    بر
 . شود یمگرفته  دهیناد

آورند،    به دستخود را    فروش  هی ممکن است به آنها کمک کند تا سهم  کار  نیا   کهدرحالی
  ستم یس  ک ی  عنوانبه  دیفروش با  فرایندهایاست.    بینیپیشغیرقابلآن    یاما جنبه منف

نمایندگان  . اگر  قرار گیرند  موردتوجهو    شوند  یشوند تلق  نهیبه  توانند یمکه    یبا مراحل
و    کندیکار م   یز یچه چ   نکهیا  ص یتشخ  دهند،یانجام م  یمتفاوت  اری بس  یکارها  فروش
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آنها را با استفاده   تواندیم برنامه فروش خوب    کیدشوار است.    ست،یخوب ن  یز ی چه چ
 خود نگه دارد.  درست ریدر مس ریتکرارپذ یهاستمی س ایجاد از

  واحد   جهینت  کی  گرفتن  است که همه به سمت  یمعن  نیبه ا  نی همچن   انجام این کارها
هدف    ،کسب و کار  ی درپوند  250000  کسب درآمد  ، اگرمثالعنوانبهکار خواهند کرد.  

  د ی حاصل کن  نانی و اطم  دیکن  یهمکار   ،باهم  دیتوانیمباشد،    ندهیآ  ماههسه  یشما برا 
 . افتی دیبه آن دست خواه باهمکه 

  ، خواهید کردکشف    کنند،ینحو کار م  نیرا که به بهتر   ییهاو روش  هاتیفعال  عالوهبه
  ی فروش خود اعمال راهنما  یها ها را در کتابو آن  دی برنامه خود را اصالح کن  دیتوانیم
  یی هاتی فعالروش فروش مختلف را در سراسر خط لوله فروش، با تمرکز بر    نی . چنددیکن
ها  از روش  یبرخ  رای . چرا؟ زدی، اتخاذ کن دهندیمحرکت    در خط لوله فروش  را  هاسرنخکه  

موقع سا  یهاتیدر  از  بهتر  دیگرهاروش  ریخاص  م  ی  فروش و    کنندیکار   نمایندگان 
 روبرو شوند.  ی مختلف یوها یبا سنار دیممکن است در طول سفر خر

کند که در   ییشما را راهنما  ندگانی نما  دیبا  دیکن یمی که برای انجام کار انتخاب  هر روش
  ، ببرند. روش مناسب  شیانجام دهند و چگونه معامله را پ  یفروش چه کار   فرایند طول  

 .کند یم  ترآسان  فروش  خط لوله  در آنها را    حرکت  و   کندیمشما را برآورده    داریخر   یازهاین

به    دنیبالقوه و رس  ان یکشف نقاط درد مشتر  یبرا  SPIN، روش فروش  مثالعنوانبه
 در   هاسرنخ  تیصالح  تعیین  کشف و   هیدر مراحل اول  نیاست، بنابرا  یعال  ،مشکل  ریشه
به شما کمک    یفروش مشورت  کردی رو   گر،ید  یرا دارد. از سو  اییکار  نیفروش بهتر  فرایند

چگونگ  کندیم توسط  حل مشکالت   یتا  مج   حلتانراه  ای  تانمحصول  مشتریان    ددا  را 
 . خواهد بود مؤثراین کار در پیشبرد فرایند فروش بسیار  و   دیمشخص کن 

و استعدادها  دی با  نیبرنامه فروش شما همچن با  ییابزارها  و    کرده  استخدام  دیرا که 
 روشن کند.   را دیپرورش ده

 : را پیدا کنید   سؤاالت   این پاسخ  

 م؟یاستخدام کن دیرا با یهر مرحله چه کسان ی اجرا  یبرا ▪
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 خواهد بود؟ هامیتآن  تیر یمسئول مد یکس چه ▪
 است؟  ترمناسبهر مرحله  یسازمانده یبرا CRM کدام ▪
 است؟ موردنیازانجام کار  یبرا میت یکمک به اعضا ی برا یابزار اضاف  کدام ▪
 کرد؟ می خواه گیریاندازهرا  جی عملکرد و نتا چگونه ▪

ا  ق یدق  دادنپاسخ  یبرا باسؤاالت  نیبه  و    د ی،  واقعی    مناسب  ی هادادهاطالعات  و 
در  دیکن  آوری جمع را    یدانیم اگر  شرا   یمشتر   یهاموردنیاز.  اساس بازار    طیو  بر 

احتماال     ، توسط تصورات و تفکرات خودتان تصمیم گیری کنید   شدهساختهمفروضات  
 طرح شما شکست خواهد خورد.

 مختلف   ی عملکردها  ی فروش مناسب برا   ی هابرنامه 

  ها بخشو    کارکردهاکدام    یرا پوشش دهد؟ برا  ایزمانیچه دوره    دی برنامه فروش شما با
 متفاوت است.   آن عملکرد نحوه اعمال شود؟ هر سازمان و  دیبا

 : د ی دار  نه یبرنامه فروش خود، دو گز  جاد ی هنگام ا 

 که کل سازمان فروش را پوشش دهد  دیکن جاد یواحد ا  برنامه کی .1
یا عملکرد یک بخش جداگانه اختصاص دهید فروش    برنامهدر   .2 کارکرد    به هر 

 ( ره یو غ  یحسابدار  تی ری)توسعه فروش، مد

انتخاب    یجهت کار   دیکنیمکه  تعداد  پ  کنان به  بستگ   یدگ یچیو  عملکرد  دارد.    یهر 
(  ران ی)از جمله مد  ادیز   کنانتوسعه فروش با تعداد کار   میت  کی، اگر شما  مثالعنوانبه
 موجه است. برای این بخش یبرنامه فروش اختصاص کی پس داشتن  د،یدار

خواهد ماند. با    یباق  کسانیمتفاوت است، چارچوب    عملکردهر   یمحتوا برا  کهدرحالی
 . میکن ی را بررس مؤثربرنامه فروش  کیهفت جزء  دی ایموضوع، ب نیا درنظرگرفتن

 مؤثر   برنامه فروش  ک ی  جاد ی ا  ی هفت مرحله برا 

 شرکت   تی و موقع   مأموریت  -  1
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از عملکرد   باکارکنان شرکت   تیارشد  ایفارغ  در سازمان شما  افراد  در جهت   دی، همه 
 تالش کنند.  یکسانی اهداف 

  ابد یدست    یز یسازمان شما در تالش است تا به چه چ  دی است که بدان  یبدان معن  نیا
 کجای بازار قرار بگیرید.  در آینده دیخواهیمو  دیبازار قرار دار  یو در کجا

کسب و کار    ی استراتژ   یهانهیزم در تمام    د یموضوع، رهبران فروش با  نیدرک ا   یبرا
است اگر   رممکنیغ  کسانی به اهداف    دنیرس   یو کار برا  یشرکت داشته باشند. همکار 

 شوند.  نییتع نفعان ذیمنتخب از  یآنها فقط توسط گروه 

کن  دیایب هست  ریمد  کیشما    میفرض  سازمان  دیفروش  به  تا   وستهیپ  یکه  است 
  ر یشرکت، مراحل ز  تی کامل با موقع  ییآشنا  ی کند. برا  یرا رهبر   هاآنفروش    یهاتالش

 :دیرا انجام ده 

 :  ی اب ی بازار   بخش   با   ی همکار   -  1

  ی. براکشندیمو نفس    کنندیم   یشرکت شما زندگ  ت یشما در موقع  یابیبازار  یهامیت
، وقت  اجرایی  یابیتقاضا تا بازار  دیتابع رشد، از تول  نوع  هردر مورد    با این بخش  صحبت
 . دیبگذار

 : ی مشتر  ت یموفق  ند یفرا   مسئول   یها م ی ت مصاحبه با   -   2

با مشتر  ی مشتر   یبانیپشت  ندگانینما روز  آنها  کنند یمشما صحبت    یفعل  انیهر  با   .
 . دی ابیرا ب نقاط دردو  جیرا سؤاالتتا  دیمصاحبه کن 

 : د ی خود صحبت کن  ان ی با مشتر  -   3

 ما  یاست. مستق  و جایگاه یابی  یاب ی  تیموقع  یهر استراتژ   یبخش اساس  یمشتر   نشیب
خدمات    ایرا در مورد محصول    یز یآنها چه چ  دیتا بفهم  دیصحبت کن  یفعل  ان یبا مشتر

 شما دوست دارند. 

 :  د ی وبالگ شرکت خود را بخوان سایت یا    –  4
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دارند. مقاالت    یمشتر   یازهایاز ن  ایقویمحتوا هستند درک    دیکه مسئول تول  یکسان
آشنا    جیو موضوعات را  ی تا با زبان مشتر   د یکن  یرا بررس  یکیالکترون  ی هاکتابوبالگ و  

 . دیشو

 :  د ی در سراسر وب باش  ذکرشده به دنبال موارد    -  5

  ، ی مطبوعات  یهااشاره؟ به دنبال  کنند یمدر مورد سازمان شما چگونه صحبت    گرانید
 . است ذکرشدهمحصوالت و خدمات شما   در مورد که دی باش  ییهایژگیومقاالت و  

شرکت شما در حال    و جایگاه  تی موقعشناسایی  را در مورد    یانهیزم   تواندیم  نشیب  نیا
  گذارد یم   ریاطالعات تأث  نیبر ا  ی ز یکه چه چ  دید  دیحاضر در بازار فراهم کند. شما خواه

 . دهدیم نشانرا به شما  انیمشتر دگاهیو د

. با  دیشرکت بودند صحبت کن  و جایگاه  تیموقع  نییکه مسئول تع  یمیبا ت  ت،یدر نها
آنها    یر یگ میتصم  لیدل   افتنی  یزمان برا   نی و از ا  کنیدمسلح    خود را،  از سؤاالت  یفهرست

 .  دی استفاده کن

 است:  ذکرشده  سؤاالت از این   چند نمونه   نجا ی در ا 

  جاد یکه شما را به ا  یاصل  بازار هدف  درباره  قیحاصل از تحق   یهانشی ب  نیترمهم ▪
 ما سوق داد، چه بود؟  ی( شرکتابیتیموقع)  یابیگاهیاج  هیانیب

قرار   Zو    X  ،Y  یهاراهما را بر آن داشت تا خود را در    با،رق  درباره  قی کدام تحق ▪
؟ کند یم  زیمتما  رقبا   هیما را از بق   توجهیقابلبه طور    آمدهدستبهنتایج    ا یآ  م؟یده

 چگونه؟
  ه ی انیدر ب   Zو    X  ،Y  یهاما را وادار به دادن وعده  یاصل  یها ها و ارزشچه آرمان ▪

  ، شد   اندازیراهما    شرکت  که   یاز زمان  ای( خود کردند؟ آیابی تی)موقع  ی ابیگاهیجا
 نیا  ی برآورده کردنبرا  ایانگیزهاست، اکنون چه    نی؟ اگر چناندکرده  رییآنها تغ
 ؟ وجود دارد هاوعده

 یا جایگاه   ت ی و موقع  مأموریت ارتباط با   ینحوه برقرار 

 :دی را درج کن ر یفروش، اطالعات ز برنامهبخش از  نیدر ا
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 شرکت:   مأموریت  -  1

ارزش و  دارد  وجود  شما  شرکت  تصم  یچرا  بازار  د دار  میکه  دهد   به  ارائه  مشتریان    و 
 . چیست

 رقابت:   -   2

(  دهند یم که محصوالت و خدمات مشابه را ارائه    ی)کسان  میمستق  یشامل اطالعات رقبا
مختلف    ی هاروشمشکل مشابه را به    کیکه   یی)برندها  میرمستقیغ  یرقبا نیو همچن

 . است( کنند یمحل 

 ارزش:   یها گزاره  -   3

 .گیرید برمیرا در  دهدیم را که محصول شما ارائه  هاییحلو راه  ای، مزاهایژگیو 

 و اهداف   مقاصد  -   2

  ی اهداف درآمد   دیو چرا در بازار وجود دارد، با  ستیشرکت شما چ   دیدانیم   کهاکنون
 . دیرا مشخص کن استفروش مسئول آن  بخش که  یاهداف  ریخود و سا

اهداف    قبال  که    طورهمان با  معموال   فروش  اهداف  کار شماذکر شد،  و  همسو   کسب 
شماست که    فهیوظ  ن یو ا  شوندیم  جادیا  مدیرههیئتدر اتاق    یهستند. اهداف درآمد 

 . این اهداف را محقق کنید

از    ی( بخش مهمCROارشد درآمد )  رانیاست که رهبران فروش و مد   لیدل  نیبه هم 
اتاق   آنها  مدیرههیئتپازل  که    ی عملکرد  نشیب  یک   هستند.    گذاری هدفدارند 

 . کندیم   تیاست( را هدا ازیبه آنها ن  یابی دست ی)و آنچه برا دستیابیقابل

 :CROتوضیح در مورد 

CRO دارند  هسال  15تا    12حداقل تجربه    هستند که  یارشد   رانیها مد.  CROموفق    یها
  مراتبسلسلهو کسب احترام از تمام سطوح    مؤثراداره    ییدارند. آنها توانا  یژگی و   نیچند

 .یبازرگان  ای یات یو کارکنان واحد عمل  ارشد رانی مد ،ران یدارند، چه مد  را سازمانی
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  ی ها هیسهم  رییتغ  ی، از آنها برا دهند یمفروش شما را شکل    یاستراتژ   ی،اهداف درآمد
 . دیاستفاده کن دی دار ازیآنها ن یاجرا یکه برا  یفروش و کارکنان  یهاتیفعال ،ی مهندس

فعال  ی هادادهاز   به  برا  تیمربوط  گذشته  عملکرد  و  فروش    یفروش  اهداف  محاسبه 
انجام    تی و فعال  فروش  خط لوله  از  مرحله  هر  را بر اساس  اهداف  ن ی. شما ادی استفاده کن

 . دیکنیم  تخصیص داده و مشخصدر تمام عملکردها  فروش  ندگانیشده توسط نما

 ی مشتر   LTV  نیانگیمعامله الزم است؟ م  کی  جادیا  یسرد برا  لیم ی، چند امثالعنوانبه
است؟   چقدر  ا  نیا  بررسیشما  شما  به  را    نیاعداد  دق  دهدیمامکان  طور  به   ق یکه 

 الزم است.  یز یخود چه چ  د یجد یبه هدف درآمد دنیرس یکه برا  دیکن  بینیپیش

 LTVتوضیح در مورد  

LTV  ست؟یارزش طول عمر چیا 

  ک ی است که   یدرآمد  زانیم  دهندهنشان(  Lifetime value) LTV  ایطول عمر    ارزش
کار  همکاری در طول مدت    یمشتر  و  ارمغان    برایتان،  شما  با کسب  این  .  آوردیمبه 
  بهره وری   خواهدیماست که    یهر کسب و کار   یمهم برا  ، یک معیار ارزیابی بسیاراریمع

مشتر استراتژ   دی جد  انیجذب  بازه  یبانیپشت  یو  در  را  آنها    معین   ی زمان  یهااز 
 . کرده و ارزیابی کند  یر یگ اندازه

 یارزش طول عمر مشتر یا    LTV نحوه محاسبه

. کردرا محاسبه    دیارزش خر  نیانگ ی م  دی ابتدا با  یمحاسبه ارزش طول عمر مشتر   یبرا
. در آخر  کردضرب    د یآن را در تعداد دفعات خر  یارزش مشتر   آوردندستبه  یسپس برا

 . کردضرب  یطول عمر را در ارزش مشتر  نیانگی، م LTVمحاسبه  یبرا

   LTV گامبهگامنحوه محاسبه 

 د ی ارزش خر   ن ی انگ ی محاسبه م   -  1

  ی که مشتر   ییدهایبر کل خر  ،معین   یبازه زمان  کیکل درآمد شرکت در    میحاصل تقس
 . داده استانجام   یدر آن بازه زمان  مربوطه
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 در سال   ی مشتر  د ی تعداد دفعات خر  -   2

که در مرحله قبلی استفاده   یبازه زمان همان  در  یمشتر   دی( خرنی انگیتعداد دفعات )م  
 کردیم.

 با شما:    ی زمان ارتباط مشتر   ن ی انگ ی م  -   3

شرکت  دکردنیخر  یمشتر   کیکه    است  ییها سالتعداد    نیانگیم ادامه    شما   از  را 
 . دهدیم

 مثال: 

سال،    1در    یناموت است و هر مشتر   میلیون  1  ،نمایندگی بیمه  دفتر  کیفروش    نیانگیم
 : است با مساوی  ی. ارزش طول عمر مشتر خردیم   بیمه نامهبار  2به طور متوسط 

 میلیون  1*2*1ناموت =  2،000،000  

کن  اکنون ا  هیحاش  دی فرض  بیمه  نیسود  نمایندگی  هر   30،  دفتر  پس  است.  درصد 
 : کندیم تولیدسود  ر،یمحاسبه ز طبقدر طول عمر خود   یمشتر 

 میلیون   1*2*1*%30ناموت =   600،000  

  ی درآمد   انیو جر  ینگینقد  زانیکرد که م  ین ی بشیپ  توانیم  انجام شده  محاسبات  طبق
  برای سود  ی که نیاز دارد تا به این  انیتعداد مشتر  همچنینو    دفتر نمایندگی بیمه  ندهیآ

 چقدر است.  برسد، شرکت

 ر ییرا به همراه هرگونه تغ  تیهر فعال  یبرا   موردنیازتخصص    انجام این کار  نیهمچن
بعد   را  شما   یدر ساختار سازمان  موردنیاز در بخش  کرد( آشکار    میخواه  یبررس  ی)که 

 . کند یم

 مقاصد ارتباط با اهداف و    ینحوه برقرار 
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به آن تالش   دنیرس  یرا که همه برا   یهدف درآمد  وضوحبه  دی برنامه فروش شما با
و در    باهم  میت  یکه همه اعضا دهدیم  نانیاطم  به ما   تحقق این امرکند.    انیب ،کنندیم
 .کردن هستند کار  زمینه و جهت در حال کی

خود    میت   یبرا  تیبه اهداف فروش و اهداف فعال  شتری را ب   ی هدف درآمد  نیا سعی کنید  
 .د ی کن ترجمه

 د: نباش  ر ی ممکن است شامل موارد ز  این اهداف  

 سرد ارسال شود  لیمیا  200روزانه  ▪
 شود  گرفتهتماس سرد در روز  200مجموع   در ▪
 شود طراحی ماهدر  جشنواره فروش 1 ▪
 شود تنظیمدر روز   دیقرار فروش جد 5 ▪
 در روز ارسال شود  ی ر یگیپ اساماس 100 ▪

برا  یاهداف  برا  یزمانمدت  یرا  فعال  یکه  هر  بگ  ت یانجام  نظر  در  است  .  د یریالزم 
است  مثالعنوانبه ممکن  گذشته  عملکرد  باشد،    دهنده نشان،  باالتر  مالقات  قرار  نرخ 

زمان    یزمان باشد.  دهیپاسخکه  پنج ساعت  از  ا  مثالعنوانبه  کمتر  از  استفاده    ن یبا 
 . دیکن فیتعر تیهر فعال ی( را براSLA) س یسطح سرو  یقراردادها دیتوانیم نش،یب

 SLAتوضیح در مورد  

SLA که مخفف Service Level Agreement""  ی اطالق نامه مستند توافقاست به
هر دو    نامهتوافقو در این    شودیم بسته    یدهنده خدمات و مشتر ارائه  نیب که  شودیم

و سطح خدمات مورد انتظار   موردنیاز  سیسرو خدمات(    دهندهارائه)هم مشتری و هم  
 . کند یرا مشخص م

شامل    تواندیماهداف    نی. ادیکن  فیتعر  گری د  یارهایمع  یرا برا  یدر مرحله بعد، اهداف
 . باشد فروش مراحل خط لوله نیب لینرخ برد و نرخ تبد
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خاص  ، ها تیفعال نما   یاقدامات  و  شما  که  کن  دیتوانیم  ندگانتانیهستند   د،ی کنترل 
به دست   هاتیفعالآن    در صورت انجامهستند که    یجینتا  ،اهداف فروش  کهدرحالی

  شتر یب  کارآمد شدن یرا برا  تی هر فعال  دیتوانیمهر دو،   یاهداف برا  نیی. با تعندیآیم
 .د ی کن نهیبرنامه فروش خود به یاجرا نیدر ح

 : د ی را درج کن   ر ی فروش، اطالعات ز   برنامهبخش از   ن ی در ا 

 : ی اهداف درآمد   -  1

درآمد مهندس  مدیرههیئتاتاق    یاهداف  کن  یرا  فروش    د یمعکوس  اهداف  تا 
 . د یکن ییبه آنها را رمزگشا دنیرس یبرا  موردنیازو تعداد کارکنان  دستیابیقابل

 اهداف فروش: محاسبه   -   2

داده فعال  ی ها از  به  عملکرد  تیمربوط  و  برا  در  فروش  و    هاهیسهم  نییتع  یگذشته 
 . دی هر مرحله از خط لوله فروش استفاده کن یبرا  ارهایمع

 : د یکن   یی را شناسا   تی هر فعال  ی انجام برا موردنیاز تخصص   -   3

و   هایژگیو شده به چه    فیتعر  شی از پ  یهاتیفعال  نی به ا  یابیدست   یکارکنان شما برا 
 دارند؟  ازین ییها تخصص

 م ی سازمان فروش و ساختار ت   -   3

تعر خود،    فیبا  و    ییشناسا  یرو   د یتوانیماهداف    موردنیاز   یهاتخصصاستعدادها 
 . دیبه آنها کار کن یابی دست یبرا

استخدام    یافراد  و    دیکنیم که  شما  کار  و  کسب  مدل    ی برا   موردنیاز  یهاتیفعالبه 
که وابسته به    یابی آژانس بازار  کی،  مثالعنوانبهد.  ندار  یبه اهداف شما بستگ  دنیرس

 .SDRتا  برد یمتوسعه کسب و کار سود  ریمد  کیاز  شتریاست، ب   یروابط قو

از   یبخش  عنوانبه  د یکه با  یافراد  ییشناسا  یدر بخش قبل برا  شدهتعییناز اهداف  
سازمان کن  یساختار  استخدام  ک  د،یخود  اگر  مثالعنوانبه.  دیناستفاده    نده ینما  کی، 
به اهداف   یابیدست ی شما برا و  سرد ارسال کند لیمیا 20روزانه  تواندیمتوسعه فروش 
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نماینده  به اهداف خود به حدود ده    دنیرس  یبرا   د،یدار  لیمیا  200به ارسال    ازیخود ن
 .د یدار ازین فروش دیگر

خود   یفعل   یهامیت است که از    یخرد اجتناب شود، اما اکنون زمان خوب  تیریاز مد  دیبا
برا  د یبخواه به شما  خاص  ی هاتیفعال  ی در مورد زمان صرف شده  گزارش    خودشان 

خاص   یهاتیفعالانجام    زمانمدتاز    یقیدق   بینی پیش  ،یدهند. با داشتن جدول زمان
 داشت. دیخواه نماینده فروشهر   تی و ظرف 

 خرد   تی ر ی مد توضیح در مورد  

  شه ی. آنها همکند یمعمل  صنعت فروش    مانند یک خلبان هلیکوپتر در  مدیر خرد  کی
صحبت و گرفتن    در حال  زنانقدم،  با همه   ، دخالت کرده  زیمعلق هستند. مدام در همه چ 

خود را    تواناز    یادیفروش، بخش ز  جایبه  زیرمجموعه آنها  ندگانینما  .گزارش هستند
 . کنندیم  به او  پیشرفتشاناقدامات خود و گزارش  هیصرف توج

دوست دارد   نیبنابرا  کند،یم  یزندگ  ،کنترل  دادنازدست  یدر ترس دائم  مدیر خرد  کی
 . داشته باشدکنترل  تواندیکه م یز یهر چ بر

 د ی خود ارتباط برقرار کن   م ی چگونه با سازمان فروش و ساختار ت

و بودجه الزم    دیدار  ازیخود ن  میرا که در ت  یافراد  دیبخش از برنامه فروش شما با   نیا
در بخش    ذکرشدهمحور    تیفعال  یارهایکند. از اهداف و مع  هیاستخدام آنها را توج  یبرا

 . دیاستفاده کن ازهاین نیا تیکم نییتع یقبل برا

 : این موارد را مشخص کنید بخش   ن ی در ا 

 :  م ی ساختار ت   -  1

  ی ها میت. نقش  دهندیم  لیشما را تشک  یهستند که سازمان فروش کل  ییکارکردها  نهایا
 د.نشو فیتعر خوبیبه دی با حسابداری، توسعه کسب و کار و فروش، بازاریابی

 : ها تی ها و مسئول نقش   -   2
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که   یفیهمراه با وظا  د،ی استخدام کن  آنها را  دیبا  و   را بازی کنند  هانقشافرادی که باید  
که   دی کن  هی ته  یتا شرح شغل  کندیمبه شما کمک    نی. ا دیکن  مشخصبر عهده دارند،  

 را جذب کند.  درخشان  یاستعدادها 

 : پاداش حقوق و    -   3

جبران خسارت   یهاطرح  ،ی شما چگونه خواهد بود؟ داشتن حقوق رقابت  یهامیتپاداش  
 . کندیمآنها را حفظ  زهیو انگ   کندیم برتر را جذب  کارکنانفروش،  یها مشوقو 

 : ی جدول زمان   -  4

  ی هر نقش برا   نکهیدشوار است. بر اساس ا   زمانکیاستخدام ده ها نفر در    ی تالش برا
استخدام    کردی . رو دی کن  بندیاولویتاست، استخدام را    یاتیبرنامه شما چقدر ح  یاجرا

  نمایندگان فروش ،  استها  آن  ستهیکه شا  یبا توجه  افراد  تا  دیریبگ   شیرا در پ  یامرحله
 . وارد سازمان خود کنیدرا   دیجد

همه   به  نقش  هر  کسان  کندیم کمک    نفعانذیتجسم  چه  بفهمند  استخدام    یتا  را 
تا در برنامه    دهد یم  ی به آنها فرصت  نیهستند. ا  هاآنمسئول    ی و چه کسان  کنندیم

 کنند.  ییرا شناسا  آلدهیا یمهم در نامزدها  یهایژگی و و   هاتیمسئول کنند و  یهمکار 

 : د یرا درج کن   ر ی بخش از طرح فروش، اطالعات ز   ن ی در ا 

 : م ی ساختار ت   -  1

برا  کی باال  ت  یساختار سطح  آنها  یفیوظا  نیخود و همچن  مینحوه عملکرد    باید   که 
است    ازین  میت  یاز اعضا  کیچرا به هر    نکهیا  حیبه توض  نی. ادیکن  فی، تعردهند انجام  
 . کندیمکمک 

 نقش:   ی های ژگ یو   -   2

که    ییهانشی. از بدیکن   یرا بررس میت  یاز اعضا  کیخاص هر    یهاتیمسئولو   هانقش
  ی برا   د،ی اکرده  یآور جمع   3در مرحله    "تیهر فعال  یبرا  موردنیازو تخصص    هاتیفیک"  از

نمایندگان  تعداد    در تعیین  نیهمچن   نی. ادیهدفمند استفاده کن  فیشرح وظا  میتنظ
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برنامه    کی  طراحی  نی و همچن  احتیاج دارید   تیهر فعال  مؤثرل  ی تکم  یکه برا  فروشی
 . کندیمبه شما کمک  یرقابت یجبران

 : ی جدول زمان   -   3

 دیرا با  یچه کس  نکهیاز ا  یواضح  ریتا تصو  دیاستخدام خود را مشخص کن  یجدول زمان 
کن استخدام  از    بارکی وقت    هرچندو    دیاول    ، ی ات یح  ی هاتیموقع  پرشدنپس 

 . کندیمباید انجام دهید، کمک را   دیجد یها استخدام

 ی مشتر  ی ها بخش و    بازار هدف   -  4

است. داشتن   فایدهبی  می بفروش  قرار است  یبه چه کس   میبدان  نکهی طرح فروش بدون ا
 مهم است.  اریبس ت ی موفق یشده برا  فیتعر وضوحبه  یمشتر  ی هابخشها و پرسونا

  وضوح به تا    به دست آورید را    ر ی . اطالعات ز د ی خود شروع کن  بازار هدف  یارها یبا مع 
 : د ی جذب کن   دی خواهی ها را م که کدام شرکت   د یمشخص کن 

 : ع ی صنا   -  1

وجود   ع یاز آن صنا  یخاص  هایزیر بخش  ایآ   ؟دیدهیمخدمات    صنایع به کدام بازارها و  
 د؟یدارد که شما در آنها تخصص دار

 تعداد کارمندان:  -   2

 شما در سازمانشان چند کارمند دارند؟ بازار هدف نیبهتر 

 : ی مال   ن ی تأم   -   3

را    هانهیهزیعنی توان پرداخت    ؟ اندکرده   نیرا تضم  یمال   نیچند دور تأم  ای  کیآنها    ایآ
 دارند؟

 ن ی. ادیکن   آوری جمع   اطالعات آنها    یسازمان  یهاچالشدر مورد    دیتوانیمکه    ییتا جا
  ایجادشده موانع    یاستخدام و حت   یممکن است شامل موانع رشد، تنگناها   اطالعات

 توسط قانون باشد. 
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افراد به محصول و خدمات شما   ن یشما قرار دارند. ا دارانیخر ،بازار هدف نی ا  میان در
و اهداف خاص خود را دارند. روش فروش شما به هر   هاچالشهر کدام    ودارند    ازین

 سازمان باشند.  کیکه آنها در  یزمان یمتفاوت خواهد بود، حت  داریخر

 : د یرا درج کن   ر ی بخش از طرح فروش، اطالعات ز   ن ی در ا 

 شده:  ف ی تعر   ی مشتر  ی هاپرسونا   -  1

شامل    دیبا   نهای. اشودیم  بازار هدف  یارهایمشخص و مع  یمشتر   یشامل پرسوناها
توض  یخاص  یها نشیب که  واجد    مؤسسه  ایشخص    کی   یز یدهد چه چ  حی باشد  را 

 . کند یفهرست م نی ا در قراردادن طیشرا

 : ی مشتر   ی درباره ل ی تکم   اطالعات -   2

از نقاط درد،    تریواضح  ریتصو  میترس  یبرا  یمشتر   یهاپرسونادر مورد    شتری ب  اتیجزئ 
اهداف،  هاچالش د  شناسیجمعیت،  موارد  اگریو  کمک    نی .  شما  به    کندیمبه  تا 

  یی هاروشبفروشند، چه    دارانینوع خر  نیکه چگونه به ا  د یخود آموزش ده  ندگانینما
فروش خود را اصالح   فرایند  بهتر  تا بتوانید،  کنندیمبهتر عمل    روشدر مراحل مختلف ف 

 . دیکن

 :  ر یی تغ   ی برا   یی فضا   -   3

از    دیجد  ی ها ورژنکسب و کار و انتشار    اسی مق  شیشما دائما  با افزا  یمشتر   یپرسونا
  از یو در صورت ن  دینکته را در نظر داشته باش   نی. اکندیم  رییتغ  آنهاخدمات    ا یمحصول  

 . دی کن روزبهبخش را  نیا

 فروش   ی ها روش و    ها یاستراتژ   -  5

شامل    نی. ادیفروش خود کن  کردیرو   فیشروع به تعر  دیتوانیم،  ایجادشده با مقدمات  
خود به بازار استفاده   شنهادیارائه پ  یکه برا  شودیم  ییهاو روش  هاکیتکن   ها،یاستراتژ 

 . دی کنیم
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است    نیا ممکن  شما  فروش  برنامه  از  چونباشد   بخش  نیتربزرگ بخش  تمام   ، 
 . کندیمفروش شما را مشخص  یاستراتژ  یعمل  یها نهیزم

 از جمله:  

 فروش:    یها روش   -  1

رو   هاوهیش برا  یمختلف  ی کردها یو  استراتژ   دادنشکل  یکه  اتخاذ    یبه  خود  فروش 
 کرد.  دیخواه

 مراحل فروش:   -   2

 . خریداربالقوه به   ان یمشتر لی تبد یبرا موردنیازمراحل مختلف 

 :  کتاب راهنمای فروش   –  3

 فروش.   فراینددر هر مرحله از    نی مخاطب  تی هدا  یبرا  موردنیاز  یها کی تکنو    هاکیتاکت

ترس از    میبا  مرحله  کن  فرایندهر  مراحل  دی فروش خود شروع    ت ی هدا   یبرا   موردنیاز. 
 ست؟یمعامله شما چ انیبالقوه در جر  یمشتر 

 : شوند ی م  م ی دسته تقس   9مراحل فروش به    ، یبه طور سنت 

 سرنخ:    د یو تول   مشتری یابی   – 1

اما نماسرنخ   دی با  یابیبازار بخش   ارائه دهد،  را  با  ندگانی ها  با    نیا  دیفروش  را  حجم 
 کنند.  لیخود تکم یاکتشاف   یهاتالش

 : ها سرنخ   ت ی صالحتعیین   -   2

.  د یکن  ارزیابی  ،خود  یمشتر   یهاپرسوناهدف و    بازار  یارهایمع  به باتوجهرا    هاسرنخآن  
مناسب هستند  دیمطمئن شو آنها  براو    که  را  با مشتریان   یوقت خود  رابطه    ایجاد 

 . کنید  بندیاولویت  ،باارزش

 :  د ی جد   ی هابه سرنخ  ی اب یدست  -   3
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فروش.    ف یبه ق   دیجد   یهاسرنخ  تیهدا  یبرا   یبعد  یهاتیو فعال  هیاول  یها لیمیا
 است.  و ... میشامل تماس سرد و پست مستق تی فعال نیا

 :  مالقات   قرار   م ی تنظ   -  4

 . دی کن  یز یبرنامه ر با سرنخ مشاوره را ای جلسه مذاکره کی

 : ی مشتری یا نیاز سنجی ازهای ن   تشخیص و تعیین   –  5

خدمات    ایچگونه محصول    نکهیبالقوه خود و ا  یمشکالت مشتر   ه،ی پس از جلسه اول
 کرد. د یآنها را حل کند را درک خواه تواندیمشما 

 : یا پرزنت محصول   ارائه  –  6

 ی خدمات سفارش  یها بسته  شنهاد،یپ  کی  صورتبه  تواندیم  نی. ادی راه حل را آشکار کن
 باشد.  یحضور  صورتبه طرح ک ی ارائه  ای

 مذاکره:   -   7

اعتراض  نیا بر هرگونه  به غلبه  شما ممکن است داشته   یاحتمال  ی که مشتر   یمرحله 
 باشد اختصاص دارد. 

 :  یا بستن فروش   در معامله  شدن برنده  -   8

 .شودیم خریدار تبدیل به  شما یاحتمال  یو مشتر   شودیمقرارداد امضا 

 ارجاع:  گرفتن   –  9

وفادار  مشتر  کل  در سطح  تیفعال  کی  مشتری  یپرورش  است.  را   ان یسازمان  خود 
 . کنند  یمعرف   به شما  تا دوستان و همساالن خود را  دی کن  قیو آنها را تشو  دیخوشحال کن

  SaaSشرکت    کی،  مثالعنوانبهمراحل مربوط به سازمان شما نخواهد بود.    نیهمه ا
را در جلسه   نیسنگ  یاز کارها   یار یاست، ممکن است بس  یمتک  یورود   یهاکه به سرنخ

 انجام دهد.  آزمایشیو نسخه   هیاول
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  د ی همراه شو  نفعانذی  ری. با سادی کن  میهر مرحله ترس  ییشناسا  ید را برا روند فروش خو
بفهم معامالت جد  یبرا  دیتا  چ   دیبستن  با  یز یچه  فروش شما  نقشه  است.    د ی الزم 

 باشد: نیبه ا ه ی شب یز یچ

 

 فروش   ی هاروش و    ها ی استراتژ ارتباط با   ینحوه برقرار 

ا نداشته    راهنمای فروش  یهاکتاباز    یار ی مرحله، ممکن است بس  نیدر  شما وجود 
  د یدار  ازیخود ن  دیبه اهداف جد  ی ابیدست  یآنچه برا   بینیپیشبرنامه    نیباشند. هدف ا

 است. 

  ی ها تیفعالآن را بر عهده دارد به    تیکه مسئول  ینفعیذهر مرحله فروش را به همراه  
 . دیکن میجداگانه تقس

خود،    یهاتی فعال  کردنمشخصبا   مورد    دیتوانیمفروش    ی هاروشو    هاکی تکندر 
تحق  یاجرا   یبرا  موردنیاز برادیکن  قی آنها  پ  ی.  محصول  اگر  با    یا دهی چ یمثال،  را 
  یی شناسا  ی برا  SPINاز روش فروش    دیتوانیم  د،یفروشیم  یفروش طوالن  یهاچرخه

 . دیاستفاده کن هانخسر یحل براراه نیبهتر  جادینقاط درد و ا
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 شود:   م ی تقس   ر ی ز   ی ها بخش به   د ی به طور خالصه، هر مرحله با 

 :  حات یتوض   -  1

ا  دیده   حیتوض پرورش    یمرحله نقش مهم   نیکه چرا  و بستن معامالت    هاسرنخ در 
 دارد. 

 :  ها ت ی فعال   -   2

در امتداد خط لوله فروش    هافرصت  ییجاجابه  یبرا  موردنیاز   یها کیتکنو    هاکیتاکت
 . دیکن  وتحلیلتجزیهخود را 

 :  نفعان ذی  -   3

 آنها است.  مربوط به یهاتیفعالمسئول هر مرحله و   یکه چه کس دیمشخص کن 

 ن ی . ادیکتاب فروش خود استفاده کن  لیتشک  یو مراحل برا  هاتی فعال  نیاز ا  ت،یدر نها
که    دیرا ارائه ده  یو مرجع  دیخود ساختار ده  ینیبرنامه تمر  به  تا  کندیمبه شما کمک  

 به آن اعتماد کنند.  ییراهنما گرفتن یبتوانند برا  نمایندگان فروش

 : د یرا درج کن   ر ی بخش از طرح فروش، اطالعات ز   ن ی در ا 

 فروش جامع:   کرد ی رو 

.  د ی کنیخود به بازار استفاده م  شنهادی ارائه پ  یکه برا   ییهاو روش  هاکیتکن  ها،یاستراتژ 
 ندگانیاست که نمافروش    مختلف فروش، مراحل و کتاب  یهاروش  فیشامل تعر  نیا

 از آنها استفاده خواهند کرد.  داری شما در طول سفر خر

 فروش   ی طرح اجرا  -  6

" طرح یکه "چه زمان   دی بفهم  دی. اکنون باد ی" را داره چیزی" و "چی "چه کس  اکنون  شما
 .شودیمفروش شما اجرا 
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  ی د یبه نقاط عطف کل  یکه چه زمان  دهدیم نشان    وضوحبهفروش    ساختاریافته  یاجرا
بادیرسیم تکم  دی.  همچن  یهاتیفعالو    هاپروژه  لیزمان  و    بندی زمان  نیخاص 

 را مشخص کند.  ماههسه بازه زمانی استخدام در هر

  ی ها از سازمان  یار یدارد. بس   یشما بستگ   یهاتیاولوبه    ز ین  شماطرح    یاجرا   بیترت
در ابتدا  ،  دارد   یینها  مت یبر ق  یشتر یب  ریرا که تأث  ییهاتی فعال  دهندیم  حیفروش ترج 

 اجرایی کنند. 

خود، ممکن است   ی فعل  یفروش و استراتژ   فرایند  وتحلیلتجزیه، پس از  مثالعنوانبه
؛ هستند  ط یواجد شرا  یهاسرنخاز    یغن  یشما منبع  یفعل  انیکه مشتر   دی متوجه شو

روابط را با    نی ا  شتری که ب  حسابداری  تیریمد  بخش  یها تیفعال  بندیاولویت  ،نیبنابرا
 است.  ی، منطقدهندیمپرورش  افتهیبرنامه ارجاع ساختار کیاستفاده از  

  م یت  یاعضا  ریسا  یکه استخدام چگونه بر حجم کار   دی در نظر داشته باش  دیبا   نیهمچن
  ی شتر یزمان ب  تیممکن است در نها  د،یاستخدام کن  ع ی سر  یلیخ  اگر  .گذاردیم   ریشما تأث
 یفعل  میو از ت  دیصرف کن  دیجد  آموزش نمایندگان فروشبه    دنی سرعت بخش  یرا برا

  شما   تمعامال  انیو جر  سازمانی  هنگ بر فر  یاد یز  ریتأث  تواندیم  ن ی. ادیخود غافل شو
 بگذارد. 

 فروش   ینحوه ابالغ برنامه اجرا 

 مدت کوتاه  جیکه نتا  دی کن  جادیا  ایبرنامه  دی توانیمو هدف،    تیهر فعال   بندیاولویتبا  
 بلندمدت متعادل کند.   گذاریسرمایهرا با 

برنامه   کی . با  دیکن  ی بندمیتقس  ماههسهو    انهماه   صورتبههر مرحله از برنامه خود را  
  د ی با  نی. اکندیممشخص    ات یرا با جزئ  تقریبی  هایاالجلضربکه    دیشروع کن   یبیتقر

 باشد.  ،دارد لیبه تکم  ازیکه ن ایپروژهو هر   فرایند یاجرا  ،یدیکل  یهااستخدامشامل 

 ی ر یگمیتصمرا در    نفعانذی. همه  دی کن  یهمکار   مدیرههیئتبرنامه، با    نیا  می قبل از تنظ
مورد در برنامه فروش    نی. هنگام اعمال ادیمشارکت ده  ،فیوظا  لیدر مورد زمان تکم 
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استفاده    ید یو نقاط عطف کل  هاپروژهتجسم    یبرا  GANTTخود، از نمودارها و جداول  
 . دیکن

 : د ی را درج کن   ر ی فروش، اطالعات ز   برنامهبخش از   ن ی در ا 

 :  ی د ینقاط عطف کل   -  1

آنها   دیتوانیمشوند؟    لیتکم  دی با  یاستخدام چه زمان  یهاتالشو    هاتیفعال،  هاپروژه
  ها تیاولوبرنامه با    نی . ادیکن  میهمه موارد فوق ترس  ا ی  ماههسهرا بر اساس هفته، ماه،  

 . شودیم فیشما تعر یو اهداف درآمد 

 :  د ی کن  یکو بلندمدت را استراتژ   مدت کوتاه اهداف   -   2

  د ی به اهداف خود خواه  یکه چه زمان  دی نیبب  وضوحبه  دی توانیمسطح باال،    یز یبا برنامه ر
ادیرس از  طور   دیتوانیم  نجای.  را  خود  ده  یبرنامه  اهداف    دیشکل  و    مدت کوتاهکه 

 را متعادل کند.  بلندمدت

 ج ی عملکرد و نتا   گیری اندازه  -   7

نها با  ت،یدر  شما  جزئ  دیبرنامه  نحوه    یاتیشامل  مورد  همه    عملکرد  گیریاندازهدر 
 ی فروش خود را به همراه فناور   ی هاتیفعالو    ارهایمع  نیترمهمباشد.    تانی هاتیفعال

 . دیآنها مشخص کن و ارزیابی  یابیرد یبرا  موردنیاز

 فروش شما را نشان دهد.   فرایندکل  یاثربخش تواندیمعملکرد  یارهایمع

 : شوند ی م  م ی تقس   دودسته شما معموال  به    یانتخاب  ی ارها ی مع

شامل   معموال  و    کنندیمشما عمل    ی نما قطب  یا  راهنما  عنوانبه  هیاول  یارهایمع .1
 . شودیم جادی است که ا  یدیدرآمد کسب و کار جد

نشان    ییارهای مع  ،هیثانو  یارهایمع .2 که  از   یخاص  یهاحوزه  دهندیمهستند 
عمل    فرایند خوب  چقدر  شما  اکندیمفروش  پاسخگو  نهای.  زمان  و    ییشامل 

 است.  دیارزش خر نیانگیم
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فروش شما هماهنگ    یهاتیفعالبا اهداف و    قا  یدق  دی با  دی کنیمکه انتخاب    ییارهایمع
آزمایشی    یهانسخهقرار مالقات، ممکن است تعداد    میمثال، در مرحله تنظ  یباشد. برا
 . دیکن  گیریاندازهرا  که قرار است به مشتری احتمالی ارائه دهید محصول

  شرکت   CRMدر    به اهداف خود به داشبورد فروش خود  دنیاز رس  نانی اطم  یبرا  میهر ت
نسبت   یمتفاوت  یهاتیاولو  ،یحسابدار   رانیمد  باتوسعه فروش    ندگانیدارد. نما  ازین

تمرکز بر آنچه    یبرا  یی مهم است که آنها ابزارها  اریبس  نیخواهند داشت، بنابرا  به هم
 مهم است داشته باشند.  شانیبرا

 عملکرد فروش   ی ارها ی ارتباط با مع   ینحوه برقرار 

هر  نیا شکستن  با  را  خود  برنامه  از  ساختار  بخش  فروش  اکنید  مند مرحله  در    ن ی. 
خط لوله فروش سالم را فهرست   کی  یاز اجرا  نانیاطم  یبرا  موردنیاز  یارهای، معهابخش

 . دیکن

  ن معیارها که آ  دیو مطمئن شو  دی خود اختصاص ده  میت یاز اعضا یکی را به  اریهر مع
 . شوندیم گیریاندازه KPI عنوانبه

 : د ی سنج  ر ی با موارد ز  توان ی م فروش را   نده ی نما   ک ی،  مثالعنوان به 

 عملکرد:    ی ر ی گاندازه   -  1

  ی ارهای و مع  هاتی فعال  یر یگاندازه  یبرا  ی که چگونه و از چه فناور   دیمشخص کن  قا  یدق
 . دیکنیخود استفاده م میت

 داشبورد فروش انتخاب شده:   -   2

چگونه کار   قا  یو دق  اید کردهداشبورد فروش خود را انتخاب    یکه چرا فناور   دیده   حیتوض
 . کند یم

 :  د یکن  ه یتجز   به اجزاء خود   هر مرحله فروش را   -   3

که آنها   دیو مطمئن شو  کرده  ییمربوط به هر مرحله فروش خاص را شناسا  یارهایمع
 شما هماهنگ هستند. ی ها KPIبا 
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 نتیجه گیری

 فروش شما است.  میت یبرا  یارزشمند ییدارا مؤثر برنامه فروش  کی

فروش خود    فرایندهایو    ارهایاهداف، مع  ،ی تا استراتژ   کندیمنوشتن آن به شما کمک  
تا بفهمند از آنها   کندیمشما کمک    ندگانیآن به نما  توضیح  کهدرحالی  د،یکن  فیرا تعر

 به اهداف خود برسند.  باید و چگونه رودیم یچه انتظار 

شما و    میدر ت   زهیانگ  جاد ی ا  یراه برا  نیو جامع بهتر  یتی که ارائه منابع حما  لی دل  نیبه ا
  ، د ی کنیممحکم کار    هیپا  کی  جاد یا   یکه برا   یبه کار سخت است. هنگام   دنی الهام بخش

 . دیکنیمدارند مجهز  ازین تی موفق  یکه برا یز یخود را با هر چ  ندگانینما

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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