
خط لوله فروش:  تیریمد
 قیعم یراهنما

 

 

 



 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

  

 ق ی عم  ی راهنما   : خط لوله فروش ت ی ری مد 
 مقدمه 

  ، مشغول به فروش  می ت  کیاز    یبخش   عنوانبه  ای   دیکسب و کار را اداره کن  کی چه شما  
  ار یبس  ،دیچگونه از خط لوله فروش خود حداکثر استفاده را ببر  نکه یدانستن ا  ، باشیدکار  

  شدن برندهفروش و    فرایند   تیری مد  یبرا   یروش شهود   کی   عنوانبهمهم است. در واقع،  
 راهگشاست.  اریشما در سالمت کسب و کار شما بس  فروش  خط لوله  ،معامالت   بیشتر در

 فروش   خط لوله  آمیز موفقیت  تیریمد  ،یمناسب و دانش فن   یخوشبختانه، با ابزارها 
 . قرار دارد ایحرفه هر فروشنده در دسترس

  خط لوله  تیریمد  فرایندداد که چگونه بر    م یبه شما نشان خواه  ق، یعم  یراهنما  نیدر ا
شوخود    فروش بتوان  دیمسلط  تقو  فروشتان   فرایند  دیتا  برا  دیکن  ت یرا  آن  از    یو 

 . دیعملکرد فروش استفاده کن شیو افزا  ینی بشیپ

 فهرست مطالب: 

 ؟ چگونه استخط لوله فروش  تیریمد ▪
 خط لوله فروش ساخت ▪
 دی و حفظ کن  بردارینقشهخط لوله فروش خود را  چگونه ▪
 م یکن  نهی خط لوله فروش خود را به چگونه ▪
 تجارت با خط لوله فروش شما  تیو تقو  بینیپیش ▪
 کنند  هیخط لوله شما را تغذ  توانند یمکه  ییابزارها ▪
 ی دیکل ی هاخوراک ▪

 ؟ چگونه است خط لوله فروش    تی ر ی مد   -  1

 خط لوله فروش آورده شده است:   ت ی ر ی از مد ی اساس   ف ی تعر   کی   نجا ی در ا 
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موجود در خط لوله فروش خود    یهاسرنخو    هافرصت  دهدیمکه به شما امکان    یروش
 . دی کن تیرا نظارت و هدا

احتیاج به    تعریف  نی از ا  شتریب  ار یبس  درست،  ایشیوهفروش به    خط لوله  تیریاما مد
 . دارد ریزیبرنامهکار و 

  ی ها روشو   کندیمتمرکز  انیبر نحوه فروش شما به مشتر خط لوله فروش که ازآنجایی
برا  تی ریاز مد  دیتوانیم،  کندیم  می ترس  گامبهگامرا    شما لوله  و    وتحلیلتجزیه  یخط 

 . دی فروش خود استفاده کن فرایند  شارژ کردن

فرصت لوله  یا سرنخی  هر  فروش   معینمرحله    کیشما    فروش  در خط  در چرخه  را 
 . کندیماشغال  

مرتبط با   یهاتیفعال  دیتوانیم   د،یکن  تی ریمد  تیخود را با موفق  فروش  اگر خط لوله
   .دیکن یاب ی و ارز یابیمعنادار رد یمراحل را به روش  نیاز ا  کیهر 

 مانند:   یی ها ت یاز جمله فعال 

 د یجد یهاسرنخسرد به  لیمی تماس سرد و ارسال ا ▪
 دی جد مشتریان احتمالیقرار مالقات و مالقات با  نییتع ▪
 فروش  یشنهادهایپ جادیا ▪

فروش شما   فرایند  نکه یرا در مورد ا  یروشن  نشیخوب، ب  تیریبا مد  فروش  خط لوله  کی
به شما    در آن ایجاد کرد را   مؤثری  یبهبودها  توانیمکه    ییو جا  کندیمچقدر خوب کار  

 . دهدیم نشان

 خط لوله فروش   ت یر ی مد   ی های ژگ ی و 

 میکن  یبررس  دیبا  ست،یچ  فروش  خط لوله  تیریکه مد  سؤال  نی پاسخ کامل به ا  یبرا
 . کدام است فروش خط لوله تیریمد  فرایندکه 

 : دهد ی م فروش اجازه    یها م ی ت خط لوله به    ت یر ی مد فرایند 

 دنببر نی کرده و از ب  ییتنگناها و نقاط ضعف در چرخه فروش خود را شناسا ▪
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بدان  بهتر ▪ برخ  د یاست  چرا  فروش شکست    یکه   که درحالی  خورندیممعامالت 
 شوندیمموفق   گرید یبرخ

 دیآماده شو برای آن  و  دین ی فروش را بب  یو رشد احتمال رکود ▪

  فروش   خط لوله  تیریکه مد  ی دیکل  یژگیبا شش و   گریدستاوردها و موارد د  نیتمام ا
 . شودیمممکن   ،کنندیم  تیرا هدا

 : خط لوله فروش   ت یر ی مد  ی ژگ ی شش و 

 :  ارها ی مع  -  1

فروش    فرایند  وتحلیلتجزیه  یبرا   تواندیم  فروش  خط لوله  یارهای از مع   ایگسترده  فیط
 شما استفاده شود

 :  ی و نگهدار   ر ی تعم  -   2

 بخشد یمرا بهبود  وریبهره  و  ، عملکردفروش خط لوله داشتننگه زیتم

 :  ی ساز   نه یبه  -   3

خود را در    فروش  فرایند  دهدیم خوب به شما امکان    تیریبا مد  فروش  خط لوله  کی
 . دیکن  یساز نهیبه و سپس   یابیهر مرحله از چرخه فروش ارز

 فروش:    م ی ت   تی ر ی مد   -  4

از    دیخود کمک کن  میبه ت  یچگونه و چه زمان   نکهیدانستن ا فروش خود به   فرایندتا 
بخش  نیبهتر کند،  استفاده  ممکن  مد  ناپذیرجدایی  یشکل  فروش    تیریاز  لوله  خط 

 است. 

 فروش:    بینی پیش   -  5

درآمد فروش شما را فراهم    شی و افزا  بینیپیشامکان    فروش  خط لوله  حیصح  تیریمد
 کند یم

 ابزار:   ی ساز کپارچهی   -  6
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است   ییهاو ادغام  فروش  خط لوله  تیریافزار مد از نرم  یر یگشامل بهره  هاوهیش  نیبهتر
 اند. شده یعملکرد از خط لوله فروش شما طراح نی جلب بهتر ی خاص برا   به طورکه 

خط لوله   تیریدر مورد اصول مد  شتریب  ات یراهنما، شما را با جزئ  نیکار با ا  نیدر ح
 کرد. میخواه ییراهنما

 ساخت خط لوله فروش   -   2

 ای لولهبه خط    د،یشو  مندبهره  وشرف   خط لوله  تیری مد  فراینداز    دی بتوان  نکهیقبل از ا
 اجرا ساخته شده باشد.   یکه برا دیدار ازین

 . خط لوله رودیم  نی معامله بالقوه از ب  کیکه    ندیبب  خواهدینم  ای حرفهنده  فروش  چیه
 .گیرد  صورت  راحتیبه انجام معامله  هدف ساخته شود که ن یبا ا دیشما با فروش

   برای تحقق این هدف: 

 ی بصر   صورتبه  دهندیم   لیرا که چرخه فروش شما را تشک  یمختلف  ی دادهایرو  ▪
 د یکن  تیریمد

  شدن تبدیلتا    بالقوه شما در هر زمان در سفر خود از سرنخ سرد  داران ی خر  دی نیبب ▪
 هستند ی خط لوله کجا خریدار دربه 

فروش   یهاتیفعال  تی( که موفق لیارزشمند )مثالً نرخ تبد  یها به داده  یدسترس ▪
 . دهدیفروش نشان م  فرایندشما را در هر مرحله از  

  وکارها کسببرای همه    یکسانیساختار خط لوله فروش    چیکه ه  دی داشته باش  خاطربه
وکار شما به کسب  اریبس  ،شودیم  شامل  هر خط لوله فروش  که  را   یوجود ندارد. مراحل

 دارد.  یبستگ ،د یکنیسرنخ و بستن معامالت استفاده م  جادیا یکه برا  ییهاتی و فعال

وجود دارد که اغلب در خطوط لوله فروش ظاهر   یمرحله اساس  ن یدوج  می، نحالبااین
برا  نیا  دیتوانیم. شما  شوندیم را  فروش  مرحله  ن  یشش  خود   یازهایرفع  سازمان 

 . دیکن  سازیسفارشی

 شش مرحله فروش 
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 مشتری یابی .1
 هاسرنخ بودن طیواجد شراتعیین  .2
 گرفتن تماس .3
 روابط جادیا .4
 ن فروشبست .5
 سرد یهاسرنخ یر یگیپ .6

خود   فروش  خط لوله  قیمعامله را از طر  کی   دیبا  یچه زمان  نکهیا  نییتع  یراه برا  نیبهتر
ده کن  نیا  دی انجام  مشخص  که  کدام   د ی است  شما  فروش  چرخه  از  مرحله  هر  در 

 .دبرآورده شو دیبا  یطیشرا چه ایشوند   لیتکم دیبا  هاتیفعال

 خط لوله فروش   جاد ی ا  ی چهار مرحله برا 

 نساخت یخود را برا می عمل کند، ت دی شما چگونه با فروش خط لوله  دیدانیم  که  اکنون 
 . جمع کنید دور هم آن

 کی تفک ،بالقوه  انیاز مشتر یقیخود را با فهرست دق  ر،یچهار مرحله ز کردندنبالقبل از 
 : دیمسلح کن  فروشتان  یفروش و اهداف درآمد   فرایند یها تیفعال

 د یکن   مشخص بالقوه را    دارانیخر   -  1

بالقوه خود استفاده   انیمشتر  بندی دستهو    میتنظ  یبرا   CRM  ی ابزار اختصاص  کیاز  
 . دی کن تی ریتعامالت خود را با آنها مد دیتا بتوان دیکن

 د ی کن  م ی مراحل فروش را تنظ -   2

را    یو هر مشتر   دیمشخص کن   ،مراحل مجزا  عنوانبهفروش خود را    فرایند  یها تیفعال
 د ی از آنها اختصاص ده  یکیبه 

   دی چرخه فروش خود را مرور کن   -   3

را که به طور مکرر در حال    یتی که هر فعال  د یکن  میتنظ  ای گونهبهمراحل فروش خود را  
 رد یدر نظر بگ د،یانجام آن هست
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   دی کن   روز به فروش خود را   فرایند   -  4

کامل   نیخود در ح  فروش  خط لوله  قیفروش خود را با انتقال معامالت از طر  فرایند
 د ینگه دار روز به، شدن 

فروش    فرایند  استفاده از  را با  شماخط لوله    یبردار ، نقشه  CRMابزار    کیاستفاده از  
  ت ی ر یبه مد  ازیدر صورت ن  ن ی. همچنکند یم  تیریو سپس هر دو را مد  کندیتر مآسان
 ه ی . اگر هنوز آماده سرمادیکن   یانداز خط لوله راه  نیچند  دیتوانیپروژه فروش، م  نیچند
خط لوله   یالگو   جادیا   یاز ابزار صفحه گسترده برا  دیتوانیم  د،یستین  CRMدر    یگذار 

 . دیفروش خود استفاده کن 

 عکس مقاله سبز

 د یو حفظ کن   بردارینقشه چگونه خط لوله فروش خود را    -   3

  شتر یب  اریبس  ، چیزیساخته شده است، حفظ خط لوله فروش شما  خط لوله  اکنون که
 مهم است(. زین نیروزانه شماست )اگرچه ا یهاتیفعالمربوط به    اتیجزئ واردکردن از 

  خوبیبه  شما   فروش   تا خط لوله   د یانجام ده   د یکه با   ی ات اقدام   ن ی تر مهم   از   چهارتا   نجا یدر ا 
 شده است:   ذکر  ، کار کند 

 د یاستفاده کن فروش خط لوله  یدیکل یارها یاز مع .1
 ناسالم فروش های گیریاندازه بر نظارت اصالح و  .2
 د ی کن روزبهمراحل فروش را   ،ازیصورت ن در .3
 د یکمک کن  شانفردی  فروش خطوط لوله تی ریخود در مد میت به .4

خط   یو نگهدار   ریبرنامه تعم  کی   یسنگ بنا   ،ت یچهار فعال  نیکه چگونه ا  می ن یبب دییایب
 . دهندیم  لیرا تشک مستحکم فروش لوله

 خط لوله فروش   یارها ی استفاده از مع  -  1
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 کند یمبه شما کمک    ر،یفروش، مانند موارد ذکر شده در ز  یدیکل  یارهایاستفاده از مع
  ی را برا   ی ارقام  دی، شما باآلایده. در حالت  دی خود باش  فروش  تا مراقب عملکرد خط لوله

 . دیکن  جادی جداگانه ا صورتبه، فروش  از هر مرحله  یکل و برا ک ی عنوانبه  فرایند هر

 تعداد معامالت    -  1

ی خط  کجا  نکهیدر هر زمان در خط لوله شما و ا  طیواجد شرا  یهاسرنخدانستن تعداد  
 .د یکن نییفروش خود را تع فرایندتا سالمت    سازدیهستند، شما را قادر م لوله

 ارزش معامالت   -   2

در مورد درآمد    ینشی به شما ب  ، فروش  ارزش کل همه معامالت در خط لوله  کردنجمع 
 .ریخ ای  دیفروش خود هست هی به سهم  دنیرس ریدر مس ایآ نکهیو ا   دهدیمبالقوه شما  

 اندازه معامله   -   3

شما، اندازه متوسط    فروش  ارزش کل معامالت بر تعداد معامالت در خط لوله  میتقس
  د یمتوجه شو  یبیبه طور تقر  دیتوانیم. از آنجا،  دهدیمفروش شما را نشان    قراردادهای 

 . دیدار  ازی فروش خود به چند معامله ن یبه اهداف درآمد  یابیدست  یکه برا

 معامله    شدن بسته نرخ    -  4

به شما    شودیمفروش شما بسته    میت  توسط  که  یدرصد معامالت فعال  نیانگیدانستن م
و ساالنه    ماهه سهکرده و درآمد ماهانه،    ییرا شناسا  ی آموزش  یها فرصت  کندیمکمک  
 . دیبزن نیرا تخم

 سرعت فروش    -  5

سرنخ   کی تا    کشدیماست که طول    زمانی  مدتسرعت فروش شما به طور متوسط  
معامله معموالً چه مدت قبل از   کی   نکهیشود. دانستن ا  لیتبد  یبه مشتر   طی واجد شرا

 توانیم  ی خط لولهکه در کجا  دهدیم، نشان  ماند یم  یدر خط لوله شما باق  شدنبرنده
 فروش را انجام داد.  فرایندبهبود 
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مانند    ییارهای ، معکندیم  رییبه طور منظم تغ  ایحرفه  ندهفروش   خط لوله هر  که ازآنجایی
روند فروش   بینیپیشو    یفعل  جینظارت بر نتا  یبرا  یارزشمند   یارها یمع  عنوانبه  نیا
 . کنند یم عمل  ی،ن یدر هر زمان مع ندهیآ

 ناسالم   های گیریاندازه برخورد با   -   2

خط لوله فروش   یارهایبه مع  یبه شما امکان دسترس  CRM  یاستفاده از ابزار اختصاص
 . دیبه طور مرتب آنها را مرور کن  دیو با دیتوانیم که   دهدیم را  یداخل

لوله  موضعی   یهایبررسانجام    تنهانه خط  امکان    ،فروش  سالمت  شما    دهد یمبه 
 : کندیمبه شما کمک   همچنین  د،ی کن یر یگ ی عملکرد را در طول زمان پ هایگیریاندازه

 کند ینمکار  کیمتر معیار یا  کی که  یزمان صیتشخ ▪
 دیبهبود آن گام بردار  ایاصالح  یبرا ▪
 د یکن  یابیارز ،ایددادهانجام  را که   ییبهبودها ای راتییتغ ریتأث ▪

از معامالت   یادیخط لوله ناسالم، داشتن تعداد ز جیرا  یهانشانهاز   یکی، مثالعنوانبه
 است.  خط لوله فروشنشده در  انجام

خط لوله   کیممکن است بدون    طیواجد شرا  یهاسرنخ  شتریهرچه ب  دیتول  کهدرحالی
کارآمد   افتهیسازمان ا  یار یبس  اما  ،باشد واضح    تیمز  کی،  هم  و  راکد  سرنخ  نیاز  ها 

 ستیکه مشخص ن  انجام شده باال است  معامالت  تعداد  قدرآن  اگر  خصوصبه  د،شونیم
 . دی کن یبند تیاولو  دیزمان خود را کجا با

  شما در کجا قرار دارند، کمتر احتمال دارد که   انیکه همه مشتر  دین یبب  دیتوانیم  یوقت
 . دی فروش بالقوه را از دست بده  یک

کردن آن با سه مرحله ساده    ز ی ، تم فروش   خط لوله   داشتن نگه منظم    ی راه برا  ن ی بهتر   
 است: 

   د یرا مشخص کن   و سست   حال بی   یها سرنخ   -  1
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که   د یکن یی را شناسا ییهاسرنختا  تطبیق دهید سرعت فروش خود  یارهایبا مع آنها را 
لوله  مشخصی   زمان   نیانگیاز م  شیب مرحله خاص   کیدر    ا یشما    فروش  را در خط 

 . اندکرده یسپر 

 د یر ی بگ  م ی روش اقدام تصم   ن ی در مورد بهتر  -   2

 ی هاسرنخعدم حذف    ایدر مورد حذف    یر یگ  میتصم  یقضاوت خود برا  شکل  نیاز بهتر
 د یکند استفاده کن

 د یرا انجام ده   یی نها   ی ر ی گی پ  -   3

در تماس    با او   لیمی ا  قیخود، از طر  فروش  سرنخ از خط لوله  کی   یقبل از حذف دائم
 د ی بالقوه را نگه دار  مشتریانکه    دیری. در نظر بگدیکن  یاب یتا عالقه آنها را دوباره ارز  دی باش
 .د یاضافه کن   یبعد  یر یگ ی پ یبرا یست یهستند به ل لیرا که فاقد پتانس ییهاآنو 

را که   یتا معامالت  کندیبه شما کمک م  نیناسالم همچن   یارهاینسبت به مع  یار یهوش
،  اند ماندهباقیاز حد معمول    تریمدت طوالن  یشما برا  فروش  مرحله از خط لوله  کیدر  

 . دی کن مشخصآشکار و 

 مراحل فروش   داشتن نگه   روز به  -   3

فروش خود را به طور منظم   فرایند،  رسدیم   فروش  خط لوله  تیرینوبت به مد  یوقت
که مملو از    ایلولهتوسط خط    راحتیبه  تواندیمشما    تی و موفق  ییکارا  رایز  د، یمرور کن 

 شود. مسدود شده است،  برزمانو  یاز حد طوالن ش یکه ب ایچرخه ایتنگناها است 

حذف   ایدر صورت لزوم اضافه  و    کنندیمشما بهتر کار    ی کدام مراحل برا  نکهیا   صیتشخ
بالقوه   ان ی مشتر  کندیمبه شما کمک    تی و در نها  کندیمآنها، خط لوله شما را ساده  

 . د یکن لیتبد خریداررا به  یشتر یب

 فروش سخت   فرایند   د یتشد 

است    نیداشت ا   خاطربهفروش    فرایندهنگام مرتب کردن    دی خوب که با  یقانون کل  کی
افراد بالقوه   ی برا   یشتر ی ب   یهاباشد، فرصت  تریشما طوالن  فروش  که هرچه خط لوله
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تغ را  نظر خود  تا  دارد   ق ی از طر  شکست خوردن  یبرا  ییهافرصت  ایدهند    رییوجود 
 .بیاید وجود به   نامعلوم  یها شکاف

تعق   تاحدامکان  فروشتانچرخه    داشتننگهفشرده    یبرا  ییهاراه  افتنی   ب ی بدون 
 . کندیم یر یجلوگ هاسرنخ شتری بالقوه، از سرد شدن ب  دارانیخر

 مثال:  ی برا   د یتوان ی م شما 

بالقوه را   انیها و مشترسرنخ  نیفروش که بهتر  یهاکانال  یو تمرکز بر رو   قیتحق ▪
 به همراه دارند

 د یکن یخود را بررس هیفروش اول شنهادیپ ای شنهادیو ارتباط پ تیفیک ▪
 د یرا کوتاه کن هایر یگیپ  نیب  زمان ▪

 د یمطمئن شو  د،یکوتاه نگه دار  تاحدامکانفروش خود را    فرایندمهم است که    کهدرحالی
 .نشود ریمراحل مهم در طول مس انجام نشدن کار باعث نیکه ا

 فروش ناقص   فرایند  ک ی به   دادن شکل 

 ا ی شکست در گنجاندن    جهینت  تواندیشما م  فروش  در خط لوله   هایانسدادها و کاست
 فروش شما باشد.  فرایندمهم در   ایمرحله یکاف   یعدم تجل

انباشته شدن    لیکه معامالت شما تما  نقاطی  ینی بازب شکست خوردن دارند، به    ایبه 
که ممکن   دیکرده و بساز  ییرا شناسا  یفروش مهم  ی هاتیتا فعال  کندیشما کمک م

 .نکرده باشند  افتیتوجه الزم را در  ای زمان  تا کنون، است

باعث شود خط    تواندینامشخص، م  ایناکارآمد    یمرحله جستجو  کی،  مثالعنوانبه
،  حالدرعیند. نکم شو اریفروش سودآور بس  یهاشما کوچک شود و فرصت  فروش لوله

  تواندیماست،    ازیموردن  شتریکه ب  ییشده در جا  فیتعر  یر یگیپ  فرایند  کینکردن    اعمال
 . دشما باش مشتریان احتمالی   دادنازدست  یبه معنا

 فروش   خط لوله   ت یر ی خود در مد   م ی کمک به ت   -  4
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ت  ریمد  کی   عنوانبه با  برا  میفروش، مهم است که  لوله   تی ریحفظ و مد  یخود  خط 
،  فروشتان   ندگانیمناسب به نما  یهاو آموزش هایمرب آموزش. د ی کار کن تیمتانفروش 

  ی ها تا چرخه  دهدیدارند، به آنها قدرت م  ازیبه کمک ن  یچه زمان  نکهیا  صی تشخ  ای
 کنند.  ت یریفروش خود را مد

از خطوط لوله    یمعموالً با چه سرعت  هاسرنخشما متوجه نشود که    میمثال، اگر ت  یبرا
  کنند، یدر هر مرحله چقدر زمان صرف م  شانیهاسرنخ   نکهیا  ای  کنند،ی عبور م  فروششان

 استفاده را نخواهند کرد.  نیاز زمان و منابع خود بهتر

فروش شما آسان    م ی ت   ی موارد را برا  ن ی ا   دن ی مناسب، د   CRMخوشبختانه، کار با ابزار  
 : کند ی م

 آنها چند معامله باز دارند و در کدام مرحله هستند  ▪
 دارند  ازیبه توجه آنها ن  شتری کدام معامالت ب ▪
 نه  ایاحتمال دارد به اهداف فروش خود برسند   ایآ نکهیا ▪

و آموزش به آنها    فروش  خطوط لوله  داشتننگه  زیفروش خود به تم  ندگانینما  قیتشو
  یها هیسهمبر    یشتر ی بهره را ببرند، به آنها کنترل ب  نیشتر یخود ب  یارهایکه چگونه از مع

 خود را حفظ کنند.  زهیانگ کندیمو به آنها کمک   دهدیمخود  فروش

 م ی کن   نه یچگونه خط لوله فروش خود را به   -  4

 د؟ ی کن نهیخط لوله فروش خود را به دیچرا با

فروش، رشد و اهداف   هی به سهم  دنی، رسفروش  عملکرد خط لوله  شی به طور خالصه، افزا
 .کند یتر مشما آسان وکارکسب یسودآور را برا

مطمئن    دی با  د،یکن  نهیخط لوله فروش موجود خود را به  دیبتوان  نکهی، قبل از احالبااین
داشتن  روز نگهبا به  دیتوانیهستند. م  روزبهو    قیدق  کندیم  دیکه تول  ییهادادهکه    دیشو

تان،  درباره هر سرنخ هنگام عبور از خط لوله  قیدق  یهاادداشتیاطالعات تماس و ثبت  
وکار شما که به  کسب  یهابخش  ریبه سا  نیهمچن  کار  نی. ادیابیدست    این هدفبه  

 . کند یهستند کمک م یشما متک( محتوا  تی ریسامانه مد)  CMSموجود در  یها داده
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 : استفاده از  با   د، ی بمان  ی در صدر معامالت فعال باق   د ی، با حال درعین 

که   یمثال زمان  یبرا  -فروش در صورت لزوم    یبه مراحل قبل   هاسرنخ بازگرداندن   ▪
 . کرده استشرکت خود را ترک  دیکردیم که با آن کار  یمخاطب

 شود یم یروزرسانشما به ینی تخم شدنبسته یهاخیهر معامله، تار  یشرو یپ با ▪
 یباق   قیدق  تاحدامکان  نکهیاز ا  نانیاطم   یمعامله برا   یهاارزش  میو تنظ  یبررس ▪

 مانند یم

  ی ارهایمع  جینتا  دیتوانیچگونه م  دین یکه بب  دهدیامکان را م  نیبه شما ا  قیدق  یها داده
از   انجام معامالت  با  را  لوله فروش خود   به طور مؤثرتر   گرید  مرحلهبهمرحله  کیخط 

  این معیارها را   حجم معامالت خود،  ایارزش    شی، با افزامثال عنوانبه  ا ی،  انجام دهید
 . دیبهبود بخش 

 فروش   ج ی نتا   ی ساز   نه ی به 

با    دیدهیمرا که انجام    یفروش  ی هاتیفعالتا    سازندیمآنها شما را قادر    که ازآنجایی
درک نحوه اعمال    د،یمطابقت ده   فروش خود  موجود در خط لوله  یهاسرنخ  شرفتیپ

خط لوله خود   تیریفروش را هنگام مد   جی نتا  کندیمبه شما کمک    یدیکل  یارهایمع
 . دی کن نهیبه

 : مثال ساده   ک ی

معامله در مرحله اول    30که معموالً    دهدیم خط لوله شما نشان    یارهایمع  دیفرض کن 
  د ی که با   دی دانیمپس    د،یمعامله دار  25. اگر در حال حاضر فقط  دیخط لوله خود دار

 . قسمت بگنجانیدبه هدف فروش استاندارد خود در آن    یابیدست  یبرا   دیجد  سرنخپنج  

  ن معامله نرخ برد  شیکه هدف شما افزا   یزمان  فروش  حال، سرعت خط لوله  نیدر هم
 . رودیمبه شمار  یمهم اریاست، مع

 معامله  شدن بستهنرخ  xاندازه معامله )ارزش(  نیانگیم  xتعداد معامالت 

 طول چرخه فروش در روز نیانگیم
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 : است  آمده   روزانه   سرعت   به آن فرمول   ل ینحوه تبد   نجا ی در ا 

کن اندازه متوسط    30در حال حاضر    د یفرض  با  نرخ دداری   دالر  5000  معامله معامله   .
سرنخ   کی تا    کشدیمروز طول    75است و معموالً    درصد   50معامله شما    شدن بسته

 . دی کن لیتبد کنندهپرداخت یرا به مشتر  طی واجد شرا

30 x $5000 = $150,000 

150,000$ x 50% = $75,000 

75,000$  ÷75 days = $1000 

روز    نیا لوله  1000بدان معناست که در هر  با سرعت در خط  خود   فروش  دالر فروش 
 . دیدار

  1000  ش ی افزا  ی برا  ی اصل   دوراه که    د ی ن یبی م   د، ی نداز ی به فرمول باال ب  ی تر ق ی اگر نگاه دق 
 دالر وجود دارد: 

 .  دیده شی معامالت خود را افزا شدنبستهنرخ  ایتعداد، اندازه  دیتوانیم .1
 . دیآنها به فروش را کاهش ده  لیزمان تبد دیتوانیم .2

 : د ی ر ی در نظر بگ  انجام این کارها را  اهداف، ممکن است  ن ی به ا   ی ابیدست  ی برا 

 هایتان سرنخ تیصالح تعیین جستجو و  فرایندبهبود  ▪
 فروش  بیش ایفروش متقابل  یبرا شتریب یها فرصتاز  گیریبهره ▪
برا  یگذار هیسرما ▪ فروش  آموزش  نما  یدر  به  برا  ندگانیکمک   تعیین   یفروش 

 شان یهابهتر سرنخ  تیصالح

شما را در هر مرحله فروش به شما نشان    لینرخ تبد  نی خوب همچن  CRM  ستمیس  کی
شما    فروش  بالقوه از خط لوله  ان یمشتر  چه تعداد  که  دینی بب  دیتوانیم  نیبنابرا  دهد،یم

 . دی از آنها انجام ده یتعداد کمتر  دادنازدست  یرا برا یو اقدامات شوندیخارج م

 کسب و کار شما   ی برا   نهیخط لوله به   ی طراح 
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که   دیدانیچگونه م  ، شودیم  تانیخط لوله فروش فعل  یساز نهیصحبت از به  یوقت  ،حاال
 ؟است نیوکارتان بهتر کسب یبرا یز یچه چ

گردش کار موجود   می با ترس  دیبا  د،یرا دار  خود   وکارکسب  فرایندهر زمان که قصد بهبود  
فروش خود  فرایند  دیتوان یم. از آنجا، دیشروع کن  یاختصاص  افزارنرمخود با استفاده از  

 . دیده رییرا برآورده کند، تغ یاساس اری که چند مع  یرا تا زمان

 : د یلوله فروش شما با خط  

منظم و    تاحدامکانفروش    ج یکه نتا  د استاندارد و قابل تکرار باش  یکاف  اندازهبه ▪
 باشد  بینیپیشقابل 

 د یکن قیرا در بخش فروش خود تشو یو کارآمد  روال ▪
 ارها ی مع  ،یداخل  یبازرس  یها پستبا کمک    پذیریمسئولیتو    تیفیاز ک  نان ی اطم ▪

 گیری اندازه یو ابزارها

هستند، بازار هدف شما احتماالً    متفاوت   گری کدی  با   یشما تا حد   انیمشتر  کهدرحالی
 . گذاردیمرا به اشتراک  د یخر هایکنندههدایتاز   یمجموعه مشترک

و از انتقال    کندیم، حدس و گمان را از فروش خارج  استانداردشدهفروش    فرایند  کی
مشتر از    انیناخواسته  همچنکندیم  یر یجلوگ  گری د  مرحلهبهمرحله  کی بالقوه    نی. 

  وتحلیل تجزیه  لیتر را با تسهفروش فشرده  یهاباالتر و چرخه  بستن فروشنرخ    تواندیم
 فروش شما به همراه داشته باشد. 

  د ی کن  ع یرا تسر   میت  د یجد  یجذب اعضا  دیتوانیم  ،یفروش رسم  فرایند  درنظرگرفتنبا  
 . دیفروش آنها بهتر مطلع شو   یهاتی و فعال هاکیتکن یرگذار یو از تأث 

 خط لوله فروش   ی انجام بررس 

از آن    دیتوانیم  د،یخط لوله فروش خود را مشخص کرد  یبرا  نهی که ساختار به  یهنگام
منظم    ی های بررسبا انجام    نتایجشان  نیمداوم بهتر   جاد ی ا  یخود برا  میکمک به ت  یبرا

 . دیخط لوله فروش استفاده کن
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فروش شما را کارآمدتر    فرایند  کند یبه هر معامله کمک م  فروش  خط لوله  یهایبررس
 . نمایدفراهم    را  در زمان مناسب  دی جد  یهافرصت  یبررس  یبرا  ییطال  یکند و فرصت  یط

و کمک    زدن   برمیان  یتا اواخر چرخه فروش برا  دیمنتظر بمان  نکهیا   جایبه،  مثالعنوانبه
نما قراردادها  ندگانیبه  ببند  ی خود  را  ت  دیتوانیم  د، یدشوار  به  برا   میبا کمک    ی خود 
 . دیداشته باش یشتر یب ریتأث ،ه یدر مراحل اول  یاستراتژ  تعیین

 ای  هدر روز، هفت  شتریب  ایساعت    کیخط لوله فروش معموالً مستلزم اختصاص    یبررس
 شما است.  میمعامالت ت نیترمهم ای نی دتریبحث در مورد جد  یماه برا

 امر کمک کند:   ن ی به شما در ا  ر ی با آسان کردن موارد ز   تواندی شما م   CRMابزار  

 د اندازه مرتب کن ایمعامله  خیرا بر اساس تار هاسرنخ  ▪
 د کن یهر معامله بررس  یفروش را برا یها تیفعال ▪
 یی آماده فروش شناسا   یها فرصت  ن یشتریب  ایارزش    نیباالتر  یرا بر رو   هاتالش ▪

 دو متمرکز کن 

لوله    یاستانداردساز   یبرا   ییهاگامبرداشتن   بررس  فروشتانخط  آن    یو  در  که  آنچه 
 . بخشدیمفروش شما را بهبود  میت  جینتا ،دارد به طور منظم انیجر

که چگونه    میابیدر  دیی ایب  د،یکن  نهیچگونه خط لوله فروش خود را به  دیدانیم اکنون که  
 . دیبهبود عملکرد کسب و کار استفاده کن  یاز آن برا دیتوانیم

 با خط لوله فروش شما  وکار کسب   تی و تقو   بینی پیش   -  5

خوب،    تیریخط لوله با مد  کی:  هماهنگ با یکدیگر  یتجار   یکارها  تی و تقو  ینی بشیپ
به اهداف فروش    دنیکه به نوبه خود رس  کند یم  دیرا تول  یتر قیفروش دق  یهاینی بشیپ
 . کندیتر مرا آسان شتریب

و   نهیبه  جیفروش سالم است که نتا   فرایند  کیحفظ    ،خط لوله  ت یریمد  یهدف اصل 
شما    یهااستفاده از داده  ،ی نیبشیهدف پ  گر،ید  یکند. از سو  دی را تول  قیدق  یها داده

 فروش در طول زمان است.   جینتا ینیب شیپ یبرا
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و   یر یگ اندازه  یرا که برا   یو ساالنه اطالعات  یفروش ماهانه، فصل   یها ینیبشی پ  جادیا
به    نی. همچندهدیشما قرار م  اریدر اخت  د،یدار  ازیخود ن  میفروش ت  تی موفق  تیهدا

 کسب و کار   که به رشد  دیریبگ  تریهوشمندانه  یتجار   ماتیتا تصم  کندیمشما کمک  
 . کند یمشما کمک  

 فروش؟   بینی پیش چرا  

از حفظ    شتری ب  یکار   دیخواهیم فروش، شما    ریمد  ای  وکارکسبصاحب    کی   عنوانبه
لوله بهتر  فروش  خط  در  برا   د یبتوان  د یخواهی. مدی انجام ده  طیشرا  نیخود  آن    ی از 

استفاده   ، شوندیخاص بسته م  یدوره زمان  ک یکه در    ی اندازه و تعداد معامالت  ینی بشیپ
 . دیکن

تم لوله شما  نگهدار   زتریهر چه خط  بهتر  تخم  یو  درآمد    تریدرست  نیشود،  نظر  از 
  ی برا   یمال  یها دادهاز آن    دیتوانیمبه شما خواهد داد. سپس    ندهیفروش شما در آ

 . دیخود استفاده کن  ینقد  انیو جر   هانهیهز فروش،  ی بهتر موجود تیریمد

برا خود  لوله  خط  از  روش  بینیپیش  یاستفاده    ی برا   ریزیبرنامه  یبرا  مؤثر  یفروش، 
 فروش مطلوب و نامطلوب است.   یهادوره

 : د یر ی بگ  م ی ممکن است تصم   ، ابدی ی م  ش ی افزا   مدتکوتاه مثال، اگر فروش در   ی برا 

 د یکن ی گذار هیسرما شتریب یموجود  یرو  ▪
 د یاستخدام کن  دیفروش جد  کارکنان ▪
 د یده ارتقاءخود را   یها رساختیز ایمحل   زات،یتجه ▪

 : د یر ی بگ   م ی ، ممکن است تصمرود ی م  ش ی حال، اگر فروش به سمت رکود پ   ن ی در هم 

 د یرا کاهش ده غیرضروریسربار  ▪
 د ی جد یدر گرفتن وام تجار  ریتأخ ▪
 د ی فروش سرد مراجعه کن  یهاسرنخ به    ای  دیده  رییخود را تغ  یابیبازار  یهاتالش ▪
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عملکرد    یابی کسب و کار است. رد  تیریابزار ارزشمند مد  کی از    شی ب  یز یچ  بینیپیش
  ر یمد  کی   عنوانبهشما    یبه شما نشان دهد که ورود   تواندیم  ن یدر طول زمان همچن
 .گذارندیم ریتأث جیفروش چگونه بر نتا

 مثال: 

شما ممکن شده است،    CRM  یارها یکه توسط مع  ییهاینیبشی به لطف پ  د، ی فرض کن
دالر وجود دارد که انتظار    250000معامله به ارزش    50که در مجموع    دیشویمتوجه م

 دالر است.  300000، هدف فروش شما حالبااینبسته شوند.  ندهیآ ماههسهدر   رودیم

ا  داشتن  فور   دیتوانیمدانش،    نیبا  ت   شیافزا  یبرا  یاقدامات  فروش  خود   میدرآمد 
 :دی انجام ده

 کمبود   ی احتمال  ل ی دال  یی شناسا   یخط لوله برا   ت یاستفاده از فعال   -  1

 ؟ اندافتادهعقبخود   یکارها انجام در نمایندگان فروشاز  یادی مثال، تعداد ز  یبرا ایآ

 رفع کمبود   ی خاص برا  نگ ی کوچ   ی استراتژ  ک ی   کارگیریبه  -   2

در خط لوله فروش گیر  که    د یابی را ب  یابالقوه  انیتا مشتر  دیخود کار کن  میبا ت  دی با  ایآ
 ؟ اندماندهباقیمرحله فروش خاص  کیاز حد معمول در  شیکه ب یمعامالت ای اندکرده

 د یکن  ت یخود را تقو   ی زش یانگ   ی هاکی تاکت  -   3

هستند،   شدن بسته ر یکه در مس  ی متمرکز ماندن و انجام معامالت  یخود برا  میت قیتشو
 در زمان کمبود فروش مهم است.  ویژهبه

به شما نشان    ،ها تیواقع   نیا  بررسی  پس از  فروشتان  خط لوله  یارها یمجدد مع  یبررس
  نده یآنها را در آ  دیشما چقدر موفق بوده است تا بتوان  یگر یمرب  ی هاتالشکه    دهدیم

 .دیو دوباره به کار ببر د یده رییتغ

 کنند   ت ی خط لوله شما را تقو  توانند ی مکه    یی ابزارها   -  6
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 ر ییکسب و کار شما ممکن است در طول زمان تغ  یبرا  آلایدهفروش    فرایند  کهدرحالی
برا  نیترسادهکند،   فروش    ت یتقو  یراه  لوله  از  شماخط   CRM  ستمیس  استفاده 

 است.   یاختصاص

خط لوله فروش است که به طور خاص   تی ریابزار مد  کی  Pipedrive،  مثالعنوانبه
  ی بصر   صورتبهشده است تا    یفروش طراح   یهامیتکمک به صاحبان مشاغل و    یبرا

 خود مطمئن شوند.  جیکنند تا بتوانند از نتا  دهیسازمانکار خود را 

  ی ها میت، بلکه به  بخشد ینمفقط خطوط لوله را بهبود    Pipedrive  یهاادغامو    هایژگیو 
 کنند.  ت یریتا آنها را بهتر مد  کندیمفروش کمک 

 چگونه؟ 

 .  د ی کن  ت یمکان هدا   کی مهم فروش خود را در    ی هات یفعال همه    -  1

ب  معامالت  زمان   شتریبستن  ابزار   پذیرامکان  یتنها  که  و    ،ی ر یگ یپ  یبرا  یاست  ثبت 
  د یدهیمشما در طول چرخه فروش انجام    ی احتمال  انی که شما و مشتر  یاقدامات  یر یگیپ

باش داشته  امکان    Pipedrive.  دیرا  پیمخاطب  دهد یمبه شما  معامالت  به  را    وند ین 
  ی بعد   یهایادآور یو    یتکرار   ی فروش ادار   فیو وظا  د ی را ادغام کن  لیمیمکاتبات ا  د،یده

 . دیرا خودکار کن

 . د ین یبب   تر واضحخود را    ج ی نتا   -   2

بهتر   شرا عیین  تجستجو،    یهاتالش  جینتا  دیبتوانهرچه  و    هاسرنخ بودن    طیواجد 
لوله  یها یر یگیپ خط  از  مرحله  هر  در  را  کن  فروش   خود  مشاهده  احتماالً    د، ی خود 

  دهد یمبه شما امکان    Pipedriveکرد.    دیخواه  لیتبدبه خریدار  را    یشتر یب   یهاسرنخ 
  ی فروش خود را در زمان واقع  ی ها دادهو    دیکن  یابیفروش را رد  یهافرصت  شرفتیپ

 . دیمشاهده کن 

 .  دی خود استفاده کن  فروش   قدرت خط لوله  ش ی افزا   ی برا ها ادغام از  -   3
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باعث    تواندیمفروش    فرایند  ت یتقو  یشده برا  ینوآورانه طراح  یها برنامهاستفاده از  
 شود. ید یو حذف ناام یاضاف یهانهیهزدر زمان، کاهش  جویی صرفه

 ی د یکل   ی هاخوراک   –  7

 فایا  ریدر موارد ز  یاساس   یشما نقش  فروش  خط لوله  یساز نهیبهو    ینگهدار   ت،یریمد
 : کندیم

 تان استراتژی یها نهیگز یو بررس شما فروش   یهاتیفعالنظارت بر  ▪
 شتر ی بستن معامالت ب یمنابع و آموزش برا تیریو مد صیتخص ▪
 نده یآ جینتا بینیپیشو   یعملکرد فعل یبررس ▪

تا    کندیفروش کمک م   یهامی مناسب به ت  یفناور واضح است که ابزارها و    نیهمچن
  ی را برا  یببندند و زمان کمتر   را  یشتر یکنند، معامالت ب  تعیین صالحیتها را بهتر  سرنخ 
 صرف کنند.   یدست صورتبه کارها

فروش موجود خود را روشن   فرایند  تیوضع  دیدانش، با  همهاین  کارگیریبه  یاما برا 
 . دیکن

 را بپرسید:   سؤاالت برای انجام این کار این  

   د؟ ی فروش خود مشکل دار   یها سرنخ حفظ کارآمد    ا یدر انجام تعهدات خود    ا یآ   -  1

 داشته باشد.  زکردنیتمبه  ازیخط لوله شما ممکن است ن پاسخ: 

که ممکن    یی فروش خود و جا   م ی در مورد عملکرد ت   یبهتر   ده یکه ا   د یکن ی م آرزو    ای آ   -   2
   د؟ ی داشته باش ابد، ی آنها بهبود    ج ی است نتا 

شما    دگاهی فروش، د  ینی بشیدر ارتباط با پ  فروش   خط لوله  یارهایاستفاده از مع  پاسخ:
 . دی و کمک کن  دیوارد شو  دیتوانیکه کجا م کندیو مشخص م  کندیتر مرا واضح

فروش    ج ی نتا   ش یافزا   ی برا  ی شما خوب باشد، اما شما به دنبال راه   ی روند فعل   د یشا   -   3
 .  دی خود هست 
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لوله  یساز   نهیبه  : راه حل  و   شما  فروش  خط  فروش  کردن مراحل چرخه  استاندارد  با 
 باشد.  مناسبی حلراهمنظم خط لوله ممکن است  یانجام بررس

 نتیجه گیری

خط لوله   ت ی ریمد  یهاوهیش  نی بهتر  هرچندو    ایدایستادهکه در حال حاضر    هرکجادر  
فروش  خط لوله    داشتننگهو منظم    زیتم  ، اید کرده  اندازیراه  وکارکسب  یبرا  را  فروش

با کمک  شما بهتر  م،یقابل تنظ  CRMابزار    کی،  از    نی کسب  را    ، فروش   فرایند عملکرد 
 . کندیم ترآسان

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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