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 در مقابل فروش راه حل   ارزش  فروش  ن ی ب  سه ی مقا
ROI  محصول شما چقدر است؟ 

بر ارزش عالقه   یاحتماالً به فروش مبتن  د،ی پاسخ ده  سؤال  نیدر خواب به ا  دی اگر بتوان
 فروش   بازیزمینرا وارد    یواقع  ی ها داده  د،ی اعداد تمرکز کن  یرو   دی . شما دوست داردیدار

 . دی ببند  آرامیبهمعامالت را  ،فرایند  لیارزش درک شده در اوا شی و با افزا  د،یخود کن

بر  تأکید از هر چ   کردن  و    درست  انتظارات   جادیا  یبرا  یراه خوب  یگر ید  زیارزش قبل 
بر ارزش با فروش راه حل    یاست. اما چگونه فروش مبتن  شتریکمک به بستن معامالت ب

 ست؟یچ  ی واقع  یهاتفاوتهم هستند،    هیشب  یلیکه خ  یدو مدل  در؟  شودیم   سهیمقا
 د؟ی فروش خود استفاده کن فرایندهر دو( در   ای) کیاز هر  دیتوانیم و چگونه 

 توضیح: 

Solution Selling  ب  یکی در  اصطالحات  که    نامهواژه  نیاز  است  در    معموالً فروش 
 راه   ک یکرده و    یرا بررس  ی که در آن فروشنده مشکل مشتر   شودیاتخاذ م   B2B  طیمح

 . دهدیم شنهادیخدمات شرکت فروشنده پ  ایحل با استفاده از محصوالت 

 : فهرست مطالب 

 ست؟یچ ارزش فروش .1
 ست؟یفروش راه حل چ .2
 نگاه متفاوت هستند؟  کیفروش ارزش در مقابل فروش راه حل: چگونه در  .3
  دارند ییهافروش چه تفاوت ندیفروش ارزش و فروش راه حل در فرا .4
 وجود دارد؟   ایبرنده ایبر ارزش با فروش راه حل: آ ی فروش مبتن سهیمقا .5

 ست؟ ی ارزش چ فروش    -  1

متمرکز است    گیریاندازهقابلفروش است که بر ارزش    ک ی تکن  کیارزش    مبتنی بر  فروش
از محصول شما    دیهنگام خر  ی که مشتر  ارزش پ  ی. وقت ندیبیم و استفاده    ی شرویبا 

ها  که با آن  یمشکالت  یبرا   یتا ارزش دالر   د یکن یبالقوه کمک م  انیبه مشتر  د،ی کنیم
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تع را  هستند  و   نییروبرو  اعداد  با  و  آن  یاقعکنند  دهبه  نشان  چگونه    دیها  که 
 . ردیگیقرار م تحت تأثیرمحصول شما   دی وکارشان با خرکسب

 ف یو به تعر  ردیگیم بالقوه را در نظر    یمشتر   کیاهداف    ای، موانع  هاچالشمدل    نیا
(  ROI)  هسرمای   بازگشت. سپس، با استفاده از متوسط  کندیمکمک    یآنها با اعداد واقع

ارزش  ،یفعل  انیمشتر به م  موردتوجه  فروشنده  را  از    ی کهبهبود   زانی خود  استفاده  با 
 . کندیممتمرکز  ،شودیم او برای مشتری حاصل  محصول

  مت ی ارزش برچسب ق  ،است که ثابت کند محصول  نیبر ارزش ا   یهدف مدل فروش مبتن 
 ی مشابه   ی هایژگیو شما    یرقبا  ی ، وقتSaaSفروش    یا یدر دن  خصوصبهخود را دارد.  

 ی که فروش مبتن  نجاستی باالتر ممکن است سخت باشد. ا  متیبرچسب ق  هیدارند، توج
چشم انداز    یبه تمرکز توجه و روشن شدن ارزش واقع  زیرا  ،باشد   دیمف  تواندیمبر ارزش  

 . کندیم محصول شما کمک 

با نوع   ی بر ارزش شما مواز   یمبتن  یها استدالل  دیاست که مطمئن شو  نیا  ی دی نکته کل
 به دنبال آن است. یاست که مشتر  یارزش

 ست؟ ی فروش راه حل چ   -   2

راه حل   ا  جهینت  .تمرکز دارد  جهیبر نتفروش   نیاستفاده از محصول چه خواهد بود؟ 
نتا شامل  است  اما    گیریاندازهقابل  جیممکن  باشد،  ارزش  فروش  در  شده  مشاهده 

  ا ی   ،یشغل  شرفتیبه هدف، پ  یاب یمانند دست   ،گیری اندازهغیرقابل  جیشامل نتا  نیهمچن
 باشد.  نیز میت هی بهبود روح

آن مشکل    یاصل  یها شهیحل، ردارند. مدل فروش راه  یشما مشکل  یاحتمال  انیمشتر
معرفی  مشکل    یبرا  یعال  یحلعنوان راهو سپس محصول را به  کند یم  یبررس  قاً یرا عم

بالقوه شما    یمشتر   یبرا   یمحصول، زندگ  د یپس از خر  :است  جی نتا  ی. تمرکز رو کند یم
 چگونه خواهد بود؟ 

 متفاوت هستند؟   باهم   نگاه   ک ی فروش ارزش در مقابل فروش راه حل: چگونه در    -   3
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دو مدل    نیکه ا  دید   دی بر ارزش و فروش راه حل، خواه  یفروش مبتن  سهی هنگام مقا
 مشابه هستند.  نسبتاً 

. هدف هر کنندیمتمرکز    مشتری احتمالی  ی محصول، رو   جایبه، هر دو  مثالعنوانبه
شروع    ازهاین  ییاست. هر دو با شناسا  یمشکالت مشتر   یارزشمند برا  یدو ارائه راه حل

 . کنندیم

 چگونه آنها در عمل متفاوت هستند؟  پس 

 
 دارند   یی ها تفاوت چه  فروش    فرایند فروش راه حل در    ارزش و   فروش   –  4

فروش ارزش و فروش راه حل در    نحوه استفاده از  نیب   یجزئ  یهاتفاوت  ،یاز نظر عمل
 فروش وجود دارد.  فرایند

 کجا مطابقت دارند و در کجا تفاوت دارند؟   در فروش آنها    نده ینما   ک ی روزمره    ی در زندگ 

 بودن مشتری احتمالی   ط یواجد شرا تعیین  
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راه حل، سؤاالت    ت، یصالح  تعیین  در مرحله هم فروشندگان ارزش و هم فروشندگان 
 . دیخواهند پرس یاد یخوب ز

 مانند:   یباز  سؤاالت شامل   ، سؤاالتاین  

 ی ... برا تانخود فراینددر مورد  ▪
 ید ... کن  ییمن را راهنما متانیت با نحوه برخورددرباره  ▪
 ید ... من بزن یمثال برا  کی  دیتوانیم ▪

کمک    صالحیت مشتریان  تعیین  نوع سؤاالت  نیا فروشندگان  ن  کندیمبه    ی ازها یتا 
کنند و نحوه ارائه ارزش راه    یرا بررس  یمشکالت فعل  ی هاشهیرکنند،    نییرا تع  یواقع

 کنند. نییحل خود را تع

 زمینه فروش 

. فروشندگان کنندیمدو مدل فروش شروع به انشعاب    نیاست که ا  ییجا  ه فروشن یزم
ارائه   نحوه  در  حل  راه  فروشندگان  و  مشتر   یهاحلراهارزش  به  چه  بالقوه    یخود 

 ؟دارند باهم ییهاتفاوت

 ارزش:  

بر    یی ، تمرکز باالشودیممحصول مربوط    یفروش به ارزش واقع   زان ی م  نیا  که ازآنجایی
  ن ی راه حل ا  یبا اجرا   توان یمچگونه   نکهیدارد و ا  یمرتبط با مشکالت فعل  یارزش دالر 

 . دی عدد را بهبود بخش

 راه حل:  

اطالعات   از  استفاده  طول  شدهآوریجمع با  تعیین  در  مدل    ،مشتری  تیصالح  روند 
  ی واقع  یها داستان  نی. راه حل فروش ممکن است بپردازد یممحصول    جیفروش به نتا

خود را پس از استفاده   یزندگ  کندیمکمک    یکه به مشتر   یشخص  تیروا  کیو    یمشتر 
  ه ی روح  ،ی ت شغلیبه هدف، رضا  یابیدست  ی. بر روردی گ یم، قرار  از محصول تصور کند

 تمرکز دارد.  گیریاندازهغیرقابل جینتا ریو سا میت
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 فروش   مذاکره و بستن 

دو مدل فروش    نی که از ا  ی، فروشندگانرسدیمنوبت به مذاکره و بستن معامله    یوقت
 ؟ کنندیمچگونه عمل   کنندیم استفاده 

 ارزش:  

ارزش    جادیبر ارزش بر ا  یاست که فروشندگان مبتن  جایی فروش    فرایند  هیمراحل اول
،  رسند یم به مذاکره    یوقت  نی؛ بنابراکنندیم تمرکز    فروشندیمکه    یدرک شده از محصول

راه حل  تریسرسخت  کنندگان مذاکره ا  محور   نسبت به فروشندگان    نجا ی خواهند بود. 
بالقوه   یکه به مشتر   کنندیرا ارائه م  یمحکم  یاعاجتم  اثبات   ها مدرکاست که آن  ییجا

 . کندیتمرکز م  ROIبر  مت،یبرچسب ق  جای به نیمرتبط است، و همچن

 راه حل:  

بالقوه خود متمرکز    انیمشتر  یراه حل برا   نیبر ارائه بهتر  تیفروشندگان راه حل در نها
به مصالحه در صورت امکان دارند و محصول   یشتر یب  لیمرحله، آنها تما  نیهستند. در ا

بتوانند به اهداف   انیاست که مشتر  نی. هدف ادهندیم  قیتطب  یمشتر   یازها یرا با ن
بن برسند،  حل    نیابراخود  راه  ا  عنوانبهفروشندگان  در  مشاور  و  کار    نیمدافع  مرحله 

کار   ،مشاغل مشابه   ریسا  یکه راه حل آنها برا  کنندیمثابت    یواقع  یهادادهو با    کنندیم
 . کند یم

 وجود دارد؟   ایبرنده   ا یبر ارزش با فروش راه حل: آ  ی فروش مبتن   سهی مقا   -  5

 ی گر یاز د  یک یکه    دییبگو  دیتوانیم   قطعاً پرفروش،    یهامدل  نیا  یهر دو  سهی بعد از مقا
 بهتر است؟ 

 است؟ یمنف تانجواب

 نیمدل فروش بهتر  فالن که    ندی گویمبه شما    ی" فروش به طور جزماستاداناز "  یبرخ
 . دیمدل فروش استفاده کن نیاز ا دی فقط با دیبرنده شو دیخواهیم است، اگر 

 است.  یمزخرف حرفساده،  انیبه ب ن،یا
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 دارد:   ی بستگ  ر ی به موارد ز   شدتبه شما و کسب و کار شما   ی مدل فروش برا  ن ی بهتر 

 شما  یسبک فروش شخص  ▪
 شما  یاحتمال انیو نگرش مشتر ازهایصنعت، ن ▪
 د یفروشیمکه  ینوع محصول ▪
 د ی کنیمآن کار   یکه برا ینوع کسب و کار  ▪

فروش خود را بسازند،    یکار کنند تا متدولوژ   باهم  دی آنها با  یهامیترهبران فروش و  
مختلف    یهاجنبه تلفیق از تواندیم نی. اکند یمآنها کار  میت یبرا بارهاوبارهاکه  یروش
 فروش محبوب، مانند فروش راه حل و ارزش، منتج شود.   یهامدل

مدل    کیو    دیخود ادامه ده   شرفتی به پ  د،یادامه ده  یر یادگیاست که به    نینکته ا
 شما مناسب باشد.   یکه برا  دیفروش بساز 

 منبع: 

blog.close.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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