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  ی ر ی گ یپ   ل ی به دل   را   خود  ی سرنخ ها  ن ی چگونه بهتر
 نادرست از دست ندهیم   ی ها 

 مقدمه 

،  است  رفتنازدست  حال  که در  ستیداغ ن  نخسر  کی تر از  مخرب  زیچچیهدر فروش،  
تعق  کهدرحالی حال  در  خرید   دائما  که    دیهستمشتریانی  از    یا دسته  بی شما  برای 
 . کردن هستند  دستدست کهدرحالی

  و  یابیبازار  بخش   اگر  خصوص به  است.  یواقع  قاتل  کی   ، تیمتانشما و    هیروحبرای    نیا
 شود.   شتازیشما پ میتا ت کنندیمخوب کار  باهمفروش واقعا  

را شودمی  جادیا  سرعتبه  ید یناام آن  شما  قیمت  .  این  ب   به  تمام    دیبریم  نیاز  تا 
که خارج از   یتمام افراد   کهیدرحال  د،یکن  تیریتان را مدموجود در خط لوله  یهاسرنخ 

 است.  رفتنازدست در حال  ارزشمند یفرصت  نندیب یم  هستند، شما میت

به    با شما  ،اعمال کنید فروش خود    فراینددر    دی را که با  یمرحله عمل  4  میخواه یما م
بگذار شو  میاشتراک  مطمئن  نم  ،که  میتا  شما  طور    دیتوانیچون  را   هاسرنخ  مؤثربه 

   بروند. نیاز ب  تانعالی یهاسرنخ دی کن یر یگیپ

که    ی ج ی نه نتا ،  د یتمرکز کن   داشته باشید، کنترل    د یتوان ی م  که   هایی فعالیت  ی رو 
 د یکن  شان کنترل   دی توان ی نم 

 .ایمکردهتجربه  را شودیم هنگام فروش احساس  یکه گاه یما عدم کنترلهمه 

  ی ذهن مشتر   دیتوانینم  سادگیبهاما    د،ی را درست انجام ده  زی همه چ  دیتوان یمشما  
کن   یاحتمال کنترل  را  راهدیخود   ، ا  یبرا   ییها. مطمئنا  شانس وجود دارد که   نیبهبود 

و روانشناسی    یشناخت  یر یبخواهند، با استفاده از سوگ  دی فروشیمردم آنچه را که شما م 
 ی و رو  دیده  ارتقاء  آموزشبا  خود را    وشفر  مینرم ت  یها مهارت  دیتوانیم  ی. حت فروش
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به    شتریبستن معامالت ب   یبرا  ی تا شانس بهتر   دیکار کن  ،بهبود مکالمات فروش خود
 .د ی خود بده

 . ستیدر کنترل شما ن  جهی اما نت

بالقوه    مشتریاناز    ی برخ  ،دیخود انجام داده باش  ظرافتاگر همه کارها را در اوج    یحت
 . دارندبرنمیگام آخر را 

در حال   اگر  کنترل    دی توان ی مکه    دی هست   یی زها ی چ  ق ی از طر   هاسرنخ   دادن ازدستاما 
 چه؟   د، یکن 

 مشکل بزرگ است.  کی نیا

حذف(   ایکاهش )   یبرا   یند یفراو    دی متمرکز کن  هاسرنخروی کیفیت  توجه خود را    دیبا
 . د یکن جادیموارد ا  نیا

 نی است. به هم   انگیزنفرت  یفروش  ریهر مد  یبرا   رفتهازدست  ای  رهنگامید  یها یر یگیپ
ناام   تواندیمبالقوه شما    یمشتر   ب،یترت ارتباط شما چنان  که ممکن    دیاز عدم  شود 

اشتباه   ن ی. ابه اشتراک بگذارد  گران یبا د  و   پخش کرده  خود را  یاست داستان تجربه منف
از دست    ندهیرا در آ  ی شتر یب  یو معامالت احتمال  کندیم   دیتشدرا    تاناولیهخطای    ،شما

 . خواهید داد

روزانه خود   فیوظا  یپراکنده و بدون ساختار برا  کردیرو  کیکه تحت    یفروش  ندگانینما
  یآمادگ  و نداشتن  فاقد اعتماد به نفس و    نامرتب  صورتبه  ، ممکن استکنندمیعمل  
از    ییهانشانهو    قیکمبود تحق  توانندیم  راحتیبهبالقوه    مشتریانبه نظر برسند.    یکاف 
 حس کنند.  در فروشندگان شما  را ید یناام

 : د یکنترل کن   د ی توانی مکه    یی زها ی چ  -  1

 کردن  یر یگیپ  زمان ▪
 یر یگینحوه پ ▪

 : د یکنترل کن   د یتوان ی نم که    یی زها ی چ  -   2
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 امکان خرید مشتری  ▪
 کند یم دی خر یمشتر  زمانی که ▪

 خود را با آن هماهنگ کنید.  یها تیفعالو تمام    دیتمرکز کن کیشماره  یرو 

م عمل   میخواهیما  مرحله  توض  یچهار  با  میده  حیرا  خود   فراینددر    دی که  فروش 
معامالت  مسبب آن نشوید که،    د،ی کنیم  ی ر یگی که پ  ی روش  لیتا به دل  دیکن  یساز ادهیپ

 بدهید.  دست خود را از

فروش    فرایند   نکهیقبل از ا   یفورا  )حت  دیفروش شما با  میدو قانون ساده که ت  - اما اول  
 کند.  تی ( رعاد یکن روزبهخود را 

 : 1قانون  

 معامالت افزایش نرخ بسته شدن  =    ع ی ارتباط سر 

اساس   توسط    ینظرسنج   کیبر  ب که  هنگام    و ی و ی ر   نس یز ی هاروارد  است،  انجام شده 
 قه یپاسخ سرنخ در پنج دق  یدرصد  400  شی سرنخ، فروشندگان شاهد افزا  کی تماس با  

 .هستند  اول

 درصد!  400

  سازی  یخودکار )اما شخص  هیپاسخ اول  لی می ا یالگو  کی  جادیا سادگی به تواندمی نیا
 شده( باشد.

 مهم است.  وضوحبه  فروشیند را در ف   یهورود اولنحوه 

که دو    یاز معامالت زمان   درصد  2نشان داد که تنها    نیهمچن  ای تانیمطالعه در بر  کی
 ازین  هافروشاز    درصد  80  کهدرحالی،  شودمیمنعقد    کنندیممالقات    بارنیاول  یطرف برا

درصد از فروشندگان تنها    50از    شیدارند تا بسته شوند. اما ب  ی ر یگیبه پنج تماس پ
 . شوندمیمنصرف   ، از پیگیرییتماس تلفن  ک یپس از 

 : ایجاد کنید فروش خود    فرایند در   ما  یمستق  د ی که با   وجود دارد ساده    ز ی دو چ  ن، ی بنابرا 

 د یو هر چه زودتر وارد شو دیابتدا وارد شو .1
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 دینشو میتالش تسل باریکخواهد داد، پس با  جهی نت ،پشتکار .2

پ  ل یمی ا  یهایر یگی پبا   در    یر یگیخودکار، سرعت  از    افزایش دهیدخود    فرایندرا  )و 
 (. د ی خود استفاده کن میدر ت رییتغ نی و مداوم ا عیسر جادیا  یبرا  لیمی ا یالگوها

 : 2قانون  

 نامرتبیا    ف یمشکل خط لوله کث حل 

هر    یفاجعه برا  ایجاد یک  یبرا  دستورالعملی  نیو فقدان ساختار. ا  ومرجهرجوحشت،  
 فروش است.  میت

  ی وقت خود را صرف تمرکز بر رو   ندگانیو نما  رانیفروش ساده، مد  فرایند  کی بدون  
تا    دهندیمفقط وقت خود را هدر    ای.  کنندیمنامناسب    یهازماناشتباه در    یزهایچ
  ن یاست که معامالت از ب  در حالی  نیکنند. ا  بندیاولویت  این کارها را  یبه نحو  هودهیب
 .شوندمیده گرفته ی ناد ای روندیماز دست  هایر یگیپ و   روندیم

 فروش است.  یبرا داریناپا  کردیرو   کیخط لوله نامرتب 

شما    میشده است، ت   مسدود  مسیر آن  ای  پرشده  مرده  یهاسرنخاگر خط لوله شما با  
 معطوف کند.  هاسرنخ  نیتوجه خود را به سودآورتر تواندینم

اگر  .  دیکن  تبدیلداغ    یهاسرنخ ه  سرد را ب  یهاسرنخ تا    دیدار  ازین  یفروش  فرایندشما به  
 د، یخود نداشته باش  فروش  از خط لوله  فیضع  یهاسرنخ  سازیپاک  یبرا  یروند منظم 

برا   بندیاولویت فروش  بس  یزمان  و    ترسخت  اری شما  بود  دنبال    کهدرحالیخواهد 
 کرد.  دی خواهالزم   یها یر یگی پ دادنازدستشروع به  د،یهست ارزشبی یهاسرنخ 

تا به    دی خود کمک کن  م ی تا به ت  دی دار  از یفروش خود به آنها ن   فرایندکه در    ای مرحله  4
 را انجام دهند   ی ر ی گ یپ   عمل   مؤثر طور 

 د ی فروش خود را ساده کن  فرایند   -   1مرحله  

  د ی کن  جاد ی فروش ساده ا  فرایند  ک یو  نو بسازید  را از    ز یاست که همه چ   نیقدم ا   نیاول
 را حذف کند.  غیرضروری یارهایو مع  هادادهکه فقط بر موارد مهم تمرکز کند و 
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  ی شما بر رو  میاست که ت  یمعن  نیبه ا  تی بر فعال  یفروش مبتن   ی استراتژ   کی   یاجرا
از    هاسرنخاز    کیبا هر    یخاص  فی وظاانجام   مناسب  تمرکز   فروش   فراینددر مرحله 

  گر یو د  اندشده  روشن و توجیه  کامال  انجام دهند    دی . آنها در مورد آنچه که باکند می
آنها  نت   عملکرد  با  آنهاشوندینم  فیتعر  یینها  جهیصرفا     فرایند   دوار   درست  درک  با  . 

انجام    هاسرنخ   نیدرست را در زمان مناسب با بهتر  یاگر کارها   دانندیم  رای، ز شوندمی
 . آیندمیبه دست  خودکار صورت به جی دهند، نتا

ها را و داده  دیمهم تمرکز کن  یها KPI  یرو  دهندیخودکار به شما امکان م  ی هاگزارش
 . دیکن  یآور جمع  راحتیبهو   سرعتبه

و تمرکز بر   هیبازگشت به اصول اول  د؟یدار  خاطربهرا در مورد کنترل    قسمت از بحثآن  
روی خط لوله فروش    را  یکه کنترل ضرور   کندمی  نی تضم   ،ساده و مناسب  فرایند  کی

 . خواهید کردحفظ  خود

 مؤثر به طور   ها سرنخ بودن    ط یواجد شرا تعیین    –  2مرحله  

تعیین  یاجرا مبتن  فراینداز    یبخش  عنوانبه  هاسرنخ   تیصالح  درست  بر    یفروش 
 . دی کن دایپ سرعتبهرا  تیفیک نیبا بهتر یهاسرنخکه  کندمی نیتضم ت،یفعال

 کرد، از جمله:   د یاحساس خواه   ز یرا ن   گر ید   ت یمز  ن ی چند  متان ی شما و ت  

 هاسرنخ  لی وتحلهیتجزدر مورد نحوه  میکل ت یکامل برا شفافیت ▪
زمان   ▪ مستق  نیا  -  شدهتلفکاهش  طور  پتانس  معنای  به  میبه   ل ی کاهش 

 است  رفتهازدست ی هافرصت
و   جهت و تمرکز واضح   رایز  ،میت  سر  از  ید یفشار، اضطراب و ناام  سایه  بردننیازب ▪

 دارند شفافی

همچن  افزا   باکیفیت  یهاسرنخ تعداد    نیشما  را  ما  و    داد  دیخواه  شیخوب  همه 
  ک ی فروش شما انجام دهد.    می ت  زهیانگ  یبرا   تواندیم  یچه کار   عمل   نیکه ا  میدانیم
 شاد است.  میت کی باانگیزه  میت

 د یبالقوه تمرکز کن   انیمشتر  ن ی بهتر  ی رو   -   3مرحله 
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تحق  تیمتان  دیخواهیمشما   را صرف  خود  مورد    قیوقت  با    یهاسرنخدر  کند.  مهم 
بالقوه   انیکامل از مشتر  یر یتصو  جادیا  یزمان الزم برا تخصیص  از    نانیحصول اطم

پ   قیتحقدر موردشان    خوبیبه  ، ساختاریافته   درستیبه،  یارتباطات بعد   ،یر ی گ یهنگام 
 . آوردیم به ارمغان    تیمتانبرای شما و را  ی اعتماد اساس یک نیو ا  شودیم

 د یرها کن   سرعت به را   ها سرنخ   ن ی بدتر   -  4مرحله  

کند    یرضرور یغ  یرا صرف کارها  ی شما وقت اضاف   میوجود ندارد که ت  یلیدل  چ یمطلقا  ه
 . گذاردینم  ریتأث تانبر فروش ما  یکه مستق 

حرکت کنند    ع یسر  دی فروش با  ندگان ی. نمام یفکر کن  یک ی تاکت  میمهم است که بتوان  اریبس
و بحث در   لیو تحل  هی تجز  ی زمان خود را برا  دیتوانینمفروش تمرکز کنند. شما    یو رو

خط لوله شما را به هم   ،سرد  یهاسرنخ  ادی . تعداد زدیخود تلف کن  یبعد  تیمورد اولو
 .کند میشما پنهان  دید  از اخوب ر  یهاسرنخ و   زدیریم

آنها    سازیپاکسرد و    یهاسرنخ  افتنی  یبرا   یزمیشامل مکان  دی فروش شما با  فرایند
 . دی ارائه ده هاسرنخ  نیتجربه را به بهتر نیبهتر   کهباشد تا به شما کمک کند 

 . دیکن زیبه طور منظم خط لوله خود را تم دیشما با

 د یکن   دا ی پ  ی ر ی گ یپ   ی راه را برا  مؤثرترین تا   د یکن   ل ی و تحل   ه یگذشته را تجز  ان یمشتر 

  ها، یر یگ یارتباط با پ  یبرقرار   یروز هفته برا  نیبهتر  ،نسیز ی هاروارد ب   ی بررس   بر اساس
  دوشنبه باید    قاعدتا  )با توجه تفاوت تقویمی در ایران این روزها    پنجشنبه  ای هارشنبه  چ
  بعدازظهر   5-4ساعت    نیزمان ب  نیکه بهتر  اند گفته  نی است. آنها همچن  باشد(  شنبهسهو  

 است. 

 ؟ کندی م شما کار  ان یمشتر   رای ب   روش   ن ی ا  ا ی اما آ 

با را    دی شما  در  دیکن  لیوتحل هیتجزعملکرد گذشته خود  ط ایشر  ی ز یکه چه چ  دیابیتا 
 . کندمی مناسب برای شما را تعیین
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و معامالت موفق   یفعل  انیتا مشتر  سازدیمشما را قادر    CRM  نیمخاطب  یخط زمان
را تجز  یقبل را به دست    فردیمنحصربه  یها نشیب و    ها دادهو    دی کن  لیو تحل  هی خود 
  ی " برا مطلوب"نقطه    یکه چه زمان  دیکن  نییتع  دیتوانیم  ،لیوتحلهیتجز  ی. با کمدیآور
 شما در بخش خاص شما است.  موردنظر یشتر مشخصات م   یر یگیپ

 ؟ بعدازظهر  1  دی شا  ای  5،  4دوشنبه باشد.    یحت   ای   شنبهسهچهارشنبه، پنجشنبه،    تواندیم

 گیری نتیجه 

  وقتهیچ   گر ی که د  د ی تا مطمئن شو   اعمال کنید فروش خود    فرایند مرحله را در    4  ن ی ا
 د ی دهی نم را از دست    ها سرنخ ی  ر یگ ی پ

 انگشتان شما بلغزد.  ان یاز م  یگر ی داغ د نخسر دیهرگز اجازه نده

وجود دارد.    یادیز  ی رهایسخت باشد. متغ  تواندیمکه فروش چقدر    میدانیمهمه ما  
و عدم    یدر سردرگم  دیتوانینمنه. شما    گرید  یو برخ  شوندمیمعامالت بسته    یبرخ
 . دیگم شو  نانی اطم

 ندگان یفروش به نما  فرایندکه    دیو مطمئن شو  دیخود را حفظ کن  یهاتی کنترل فعال
در هر زمان انجام دهند. هر    دارد  را  تیاولو  نیباالتر  کاری را که  تا  دهدیشما اجازه م

 . دیکرده و ببند دایتا معامالت مهم را پ دیانجام ده دیتوانیم یکار 

استفاده از زمان شماست،   روش  مؤثرترین  از طریق  شما  یخروج  بهترین  نکهیبا دانستن ا 
تلف کنند.    بندیاولویت  یوقت خود را برا  دیشما نبا  ندگانینما  شد که  دیمطمئن خواه

و فروشندگان شما را آزاد    کنند یرا خودکار م   یر یگمیتصم  نیفروش ا  یندها ی فرا  نیبهتر
 کار را انجام دهند: نیتا بهتر کنندیم

 !شتری داغ و بستن معامالت ب یهاسرنخ یر یگیپ

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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