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   فروش   ی استراتژ 
 با مثال ها و الگوها   یی نها   ی راهنما   

 مقدمه 

  بنا کنید را    یفروش قو  یاستراتژ   ک ی  یهاهیتا پا   میکنیراهنما، ما به شما کمک م   نیدر ا
ل یتبدو معامالت را با نرخ    دیکن  دایدست پ  هاسرنخ   از طریقبه اهداف فروش    دیتا بتوان

 . دیببند  یباالتر 

 د ی خواه  جاد ی ا  ی ، فرهنگشدهثابتاصول فروش    نیبر اساس ا  یاستراتژ   کی   جادی با ا
برا  که  نما   ییکارا  یکرد  و  است  قائل  قادر    فروش  ندگانیارزش  بهتر  سازدیمرا    ن ی تا 

را    عملکرد و    ارائهخود  در  یبرا  درستیبهدهند  پاداش    ی استراتژ   کیکنند.    افتیآن 
به مشتر  نیهمچن   مؤثرفروش   ارزش  ارائه  از سفر مشتر   انیبه  کمک    یدر هر مرحله 

 . کند یم

عناصر   ی هاتیفعال  نیهمچن و  با  یفروش  که  و  ستمیس  کی   جادی ا  یبرا  دیرا   روان 
 گرفت.  دیخواه ادیشده در آن گنجانده شود،   کاریروغن

 است:  ها بخش   ن ی شامل ا   ، فروش   یاستراتژ   یراهنما   ن ی ا

 اهداف در هر مرحله فروش  نییتع .1
 د یکن  جادی را بر اساس عملکرد گذشته ا  ییارهایمع .2
 ی و نقاط داده مشتر  یفیک یها نشیب   آوریجمع  .3
 کنید  تعیینخود  یاصل زیتما وجه .4
 د یریبگ شی را در پ ایمشاورهفروش   کردیرو  .5
 د یاز بازار را هدف قرار ده یخاص  بخش .6
 یقو  تیصالحتعیین  ستمیس کی  سازیپیاده .7
 د یخود را خودکار کن یر یگیپ  فرایندهای .8
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 دی کن ع یتماس سرد، روند را تسر با .9

 اهداف در هر مرحله فروش   ن یی تع   -  1

 ی اد ی زمان ز  نیبنابرا  د، ی دانیبر داده م  یاهداف فروش مبتن  نییاحتماالً از قبل درباره تع
 د یتوانیم   ،یر یگ  میتصم   تیهدا  یبرا  هاداده. با استفاده از  میکنیآن صرف نم  یرا برا

 . دیکن نییتع خود را در هر مرحله از خط لوله فروش دستیابیقابلاهداف معقول و 

فروش    یها تیفعال  ترمهممحتوا و از همه    ،رسانیپیاممتفاوت،    کردیبه رو   ازیهر مرحله ن 
متفاوت    زیشد ن  دیکه با آنها روبرو خواه  یو موانع  هامخالفتدارد.    خود را  فردمنحصربه

برا  نییاست که تع  لیدل  ن یخواهد بود، به هم  کل  از   هر مرحله  یاهداف    ی د ی معامله 
 است. 

  د ی ایمتفاوت است. ب  یفروش با مرحله بعد  فرایندمرحله از    کی  یمطلوب برا  جهینت
 .می ندازی ب فروش خط لوله در یکمراحل  نیترجیرااز  یبه برخ ینگاه

 خط لوله فروش   کی مراحل در    ن ی تر ج یرا 

 مشتری یابی .1
 هاسرنخیا تعیین واجد شرایط بودن  تیصالحتعیین  .2
 نیاز مالقات / جلسه / کشف تماس .3
 شده است  فیتعر ازهاین .4
 نهایی شنهادی پ/یا پرزنت محصول  ارائه/ی شنهادیپارزش  .5
 مذاکره  .6
 در معامله یا بستن فروش  شدنبرنده .7

  ک ی   ییشناسا  ،در مرحله مشتری یابی   یتماس اکتشاف   کیمطلوب    جهی ، نتمثالعنوانبه
 راه حل   یسرنخ برا  کی   ایاست که آ  نیبودن ا  طیواجد شرا  تعیین  نیمشکل و همچن
  شنهاد، ی، در مرحله پ حال بااین.  ریخ   ایمناسب است    ،دی دهیمارائه    شما   یا محصولی که

مشکل  حل    یبرا  دیگر  یهاحلراهاز میان    راه حل  نیبهتر  عنوانبهخود را    حل راه  دیبا
 . ببندیدفروش را  در نهایت و  دیمذاکره آماده شو یبرا  د،یکن یمعرف  تانیهاسرنخ 
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 : د یکن   ن یی تع   دودسته اهداف را در  

 :  ت یبر فعال   ی اهداف مبتن  -  1

مرحله    رفتن به  رایاستفاده از فرصت فروش ب  یبرا   موردنیاز  یهایورود   این اطالعات،
 ( ره یو غ یبعد  یهاتماس ل،ی میا رسانیاطالعهستند )مانند  فروش خط لوله یبعد

 :  ج یبر نتا   ی اهداف مبتن -   2

تعداد    مثالعنوانبهشما )  اصلیبه هدف    دنیرس  یبرا   موردنیاز  یر یگاندازهقابلتعداد  
 ( ره یارسال شده و غ ی ها لیمیاانجام شده، تعداد  یهامالقاتقرار 

که   یارزشمند است. هنگام  اریفروش شما بس  فراینداز کل    بردارینقشهکه    نجاستیا
رابطه شما الزم است،    یسرنخ به مرحله بعد   کی  تی هدا  یبرا  ی چه اقدامات  د یدانیم
 . دیکار کن هاتیفعال آن  سازیبهینه یرو  دیتوانیم

  نی نکد یل   ی اب ی بازار   ر ی که تام پپر، مد   طور همان فروش،    ی استراتژ   ی هااز مثال   گری د   ی ک ی
 است:   باال به پاین درآمد    ی ن ی بش ی استفاده از پ  کند، ی م   تی از آن حما 

هدف   کیسپس   ،شود تیرؤقابلوکار را تا کسب دیبساز باالبهپایناز  ینیب شیپ کی"
به نظر برسد.   یافتنیدستاما    طلبانهجاه  دیهدف با  کی.  دیکن  نییدر باال تع  انگیزشی

به آن هدف خواهید    درصد   80  احتمالبهاز اینکه    نانیراهنما، احساس اطم  کی   عنوانبه
  د ی ن یشما متمرکز است تا بب  یهاتیابلو ق  یفعل   تیوضع  یاب یحول ارز  کردیرو   نی. ارسید

 " .دیبرس جاییبه چه  دیتوانیم یبه طور منطق جایی که االن هستیداز 

 ی منابع   ایتالش، زمان    زانیدر مورد م  انهیگرا واقع   یدی د  انجام این کار به شما  نیهمچن
)مثالً تعداد فروش در   یدیشده کل  فیتعر  شیبه مجموعه اهداف از پ  دنیرس  یکه برا

به شما در تالش  دی خواه   پیدادرآمد( الزم است،    ای دوره    کی به   یهاکرد که    مربوط 
 . کندیکمک م  تانبرنامه فروش 

 پراکنده کنید در کل سازمان خود    را   ی سفر مشتر درک از  
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  ی سفر مشتر   یکار کنند و هر شرکت  یک فضای انتزاعیدر    دیفروش شما نبا  م یت  یاعضا
  ی جذب مشتر   فرایندهایسرنخ،    دیدر مورد نحوه تول  نشیب  یآور خود را دارد. با جمع 

 . دی شروع کن ی مشتر  تی موفق  یو تحقق راه حل برا دیجد

از    هاسرنخ منجر به جذب    تواندیمشرکت مشاوره    کی فروش    یاستراتژ   ،مثالعنوانبه
 سپرده سپس به متخصصان فروش    هاسرنخ   نیتقاضا شود. ا  دیتول  یهاتالش  قیطر
با    قرار مالقات  کیسپس    و   آنها تصمیم گرفته  بودن  ط ی واجد شرا  در مورد که    شوندیم

 ندگانی ، نمات و نیازهای مشتریانمشکال   یی. سپس، پس از شناساکنند  تنظیم  هاسرنخ 
متناسب با شرایط   حلراه  کیبا    شنهاد یپ  کی تا    کنندیمکار    گریمشاوران د  ای   رانیبا مد

 کنند.  جادی ا هر سرنخ

از هر    یواضح  دیکه د  دی، مطمئن شورسدیمبه نظر شما    فرایند  نیکه ا  به هر شکلی
 ند یفرا ریتصو .دیدار   یو ارتباط با مشتر   یمرحله از سفر مشتر 

 د یکن  جادی ا  ند یفرا   یا نقشه   ر ی تصو   ک ی

ن ابزار   ست یمهم  از چه  تا    دی کنیماستفاده    ی که    افزارهایی نرم)از مداد و کاغذ گرفته 
با استفاده از ساختار   خود  فرایند  دادننشان  یبرا  یبه روش   ولی  (،Lucidchartمانند  
 . دیدار ازیفروش خود ن  یاستراتژ   دنیرکشیتصوبه یبرا  یخاص

از   استفاده  م  عنوانبه  Lucidchartبا  چند  د یتوانیمرجع،  نمودار   ا ی  "شکل "  ن یاز 
  ن ی. ادیکن  کرده و ترسیم  فروش را تجسم  فرایند هر مرحله از    تی تا ماه  دیکن   استفاده

  ای دایره یگرفته تا نمودارها  نی پاباالبهاز   یسبک درخت خانوادگ  یاشکال از نمودارها
بهتر عمل   مخصوص خود،  یوهایدر سنار   هرکداماست و    ریپردازش نمودارها متغ  یبرا
  فرایند هر مرحله از  ی برا  یچه نمودار  دیاست که مشخص کن نیا  ید ی. نکته کلکنندیم

 به این شکلفروش خود را    یاستراتژ   راحتیبه  دیعملکرد را دارد تا بتوان  نیفروش بهتر 
 . دی کن میو تنظ   سازیبهینه

 نکته:  
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از    جایبه انواع    Edraw Max  افزارنرم از    دیتوانیم  Lucidchartاستفاده  روی  که 
  افزار نرمو رایگان نیز هست استفاده کنید. برای دانلود رایگان این    شودیمویندوز نصب  

 " کلیک کنید. لینکروی کلمه " 

 د یکن   م ی فروش موجود خود را ترس   فرایند 

  قرار است را که    یو مراحل  هاتی فعال  دیفروش خود، با  فرایند  سازیبهینهبهبود و    یبرا
و    ندگانینما  ریبا مصاحبه با سا  برای انجام این کار  .نمایددرک    خوبیبه  د،ی استفاده کن

 . دی در سراسر سازمان فروش خود شروع کن نفعانذی

  یها ت ی مسئول و    ها نقش بر اساس    د یتوان ی م وجود دارد که    سؤال چند نمونه    نجا ی در ا
 : د یمختلف بپرس 

 فروش:    -  1

  فروش   وارد خط لوله  سرنخ  کیکه    یهنگام  ؟دی کنیم  تولید  را  دی جد  یهاسرنخچگونه  
 ؟دی کن یم تیهدا  معامله، شدنبسته، چگونه آنها را به سمت شودیم

 توسعه فروش:   -   2

قبل  هاسرنخچگونه  د؟یمختلف عملکرد توسعه فروش دار یهاحوزه یبرا یساختار  ایآ
 ؟شوندیم  بندیاولویتفروش،   بخش  به یاب یبازار بخش آنها از  یاز واگذار 

 :  ی اب ی بازار  -   3

اصل به    هاسرنخ؟ چگونه  اندکدمشما    یمنابع  نما  یهامیترا  و  توسعه    ندگانی فروش 
 ؟ دیده یم( اختصاص SDRفروش )

 SDRتوضیح در مورد  

Business Development Representative"  BDR"  و    ندهی )نما توسعه کسب 
فروش(    ندهی)نما  sales development representative" SDR"  ایکار(   توسعه 

  د،یجد  یاحتمال   دارانیخر  افتنی   یرا بر رو خود  کارشناس فروش است که تمرکز    کی
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اول ارتباطات  بازساز   هیگسترش  افراد جد  یو  با  برایارتباطات فروش   یی اجرا  ر یمد  ید 
 . کندیم معطوف 

 . کندیمفروش شما پر   یاستراتژ  میرا هنگام ترس  یسؤاالت هر شکاف  نی ا دنیپرس

 د ی را کشف کن  ها فرصت 

نقاط قوت    پیدا کنید  که  است  دهیفرارسشما، زمان آن    یفروش فعل  یاستراتژ   میبا ترس
 . نماید   یبررس  د،یاز آنها استفاده کن  دیتوانیمرا که    یدر کجا نهفته است و هر فرصت   شما

 یاحتمال  فرایند نقشه    ک ی  نجا ی. در ا دیموجود خود بساز  فرایند نقشه از    کی   د یابتدا با
 فروش آمده است:  یاستراتژ  مثالعنوانبه

 عکس مقاله

به شما و  تواندیم واقعاً  مثال باال، مانند   شمافروش   یاستراتژ  یالگو  یهانقشهتوسعه 
  عنوان به  نهای . ادیبرگرد  دیکه در باال ذکر کرد  ییهافرصتفروش شما کمک کند. به    میت

 .  کنند یم فروش شما عمل   فرایند سازیبهینهاهداف  

 فروش آورده شده است:   ی چند نمونه از اهداف استراتژ   نجا ی در ا 

نقطه تماس فروش را   نی و شروع اول  یاعالن سرنخ ورود   نیب  ییزمان پاسخگو .1
 دی ده کاهش

به  مالقات  قرار  نیی تع  فرایند .2 برنامه  دی کن  نه ی را  برا  ی ز یرتا  سرنخ   کی  ی تماس 
 تر شودآسان

غن .3 مانند  داده  یساز یاز  درباره    افتنیها،  عموم  دسترس  در  اطالعات  ادغام  و 
بخش  یبرا  دتان،یجد  یهاسرنخ  آنها   تیصالح  تعیین  فرایندبه    دنیسرعت 

 . دی استفاده کن

است. مجددًا، شما   دی هر مرحله موجود و جد  ی اهداف برا  نییزمان تع  اکنون  ت، یدر نها
 . دیکن نییفروش تع  فرایند را در طول  جهیو نت  تیبر فعال یاهداف مبتن دیبا

 : شامل این موارد باشند  توانند ی م  مالقات   قرار   ن یی مرحله تع   ی ، اهداف برامثالعنوان به 
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 :  ها ت یفعال   -  1

  قرار مالقات   هاسرنخ   ا، بفروش  به خط لوله  هاسرنخ ساعت پس از ورود    کی در عرض  
 بگذارید 

 : جه ی نت   -   2

X   با آنها تنظیم شد  قرار مالقات که هاییسرنخ نرخ درصد از 

 د ی کن  جاد ی را بر اساس عملکرد گذشته ا   یی ارها یمع  -   2

معامله   کیبستن    یبرا  موردنیاز   یها تیفعالفروش در مورد درک    یاستراتژ   بردارینقشه
  ی قیعملکرد دق  یارهایکرد و مع  گیریاندازهرا    هاتیفعالآن    توانیماست. اما چگونه  

 کرد؟  جادیا

  ی هاشاخصمناسب است.    یارها یمع  گیریاندازهالبته    ارها،یمع  نییتع  یقدم برا  نیاول
  نجا، ید. در اندار  یبستگ  هاتیفعالبه    دیکنیم  گیریاندازهکه    را  ( KPIعملکرد )  یدیکل
  ی استراتژ   یعملکرد فروش برا  یارهایمع  جاد یا  یرا برا  ی امرحلهسهساده و    فرایند  کی

 .می کن یفروش شما اجرا م

 دی کن   آوری جمع مناسب را   ی ارهای: مع 1مرحله  

 تر آسانبرابر    10فروش شما    یارهایمع  گیریاندازهفروش شما، انتخاب و    فرایند  میبا ترس
 .شد خواهد 

  ت یمختلف فعال   ی هافروش را بر اساس دسته   ج ی را   یارها ی از مع   ی برخ   دی ابتدا، اجازه ده
 : م ی کن   ی بررس  را 

 : ت ی فعال   یارها ی مع  -  1

سرد انجام شده    یهاتماس،  هایر یگیپارسال شده،    یها لیمیاشامل تعداد    ارهایمع  نیا
 است. 

 سرنخ:    د ی تول   یارها یمع  -   2
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به سرنخ، تعداد و درصد   ییزمان پاسخگو  د،یجد  یها شامل حجم فرصت  ارهایمع  نیا
 .شوندیاست که دنبال م هایی سرنخ 

 :  ی دسترس   ی ارهای مع  -   3

تلفن )تعداد    یارهای ، نرخ پاسخ(، معشدن   )نرخ باز  لی می ا  یارهای شامل مع  ارهایمع  نیا
با    هایی سرنخ  موافقت    ک یکه  مالقات  معیتلفن  یها تماس،  کنند یمقرار  و    ی ارهای( 

 شده( است.  رفتهیپذ نی نکدی، اتصاالت لInMail)نرخ پاسخ  یفروش اجتماع

 :  ل ی تبد   یارها یمع   -  4

  بازنده   ایبرنده    که  ییهاآنو درصد    اندشدهو به فروش ختم    بسته شده  که  ییهافرصت
 . هستند

هم  ترمهم شما  همه،  را    یها KPI  دیبا  شهیاز  باال  سطح  . د یکن  گیریاندازهفروش 
فعال  یکل  ینما  کیباال    یارهایمع  کهدرحالی عملکرد  ارائه    تیاز  شما  ،  دهند یمبه 

KPIدهندیمهستند که سالمت کل سازمان فروش شما را نشان  ی ز یفروش چ  یها  . 

 از:   اند عبارت   رند ی گی مدسته قرار    ن ی که در ا   یی ارها ی مع

 کل درآمد  .1
 یو درصد درآمد کل دیدرآمد کسب و کار جد .2
 سال بهسال رشد .3
 (LTV)  یارزش طول عمر مشتر  نیانگیم .4
 بر اساس محصول/خدمات ارائه شده   درآمد .5

نها کن  نانی اطم  دیبا  ت،یدر  مع  دیحاصل  در    یهانقشبه    سنجهو    اریکه هر  مختلف 
 است.  شدهدادهاختصاصسازمان شما 

سرنخ و   دیتول  یتمرکز را رو   نیشتر ی( بSDRتوسعه فروش )  ندهی نما  کی،  مثالعنوانبه
از    تریسطح باال  دیفروش به د  ر یمد کی  کهدرحالیدارد.    آنها  یدسترس  مربوط به   اعداد 

 دارد.  ازیفروش ن یاصل یهاKPIنحوه مشارکت آنها در  نیاعداد و همچن نیا
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 د ی خود را محاسبه کن  ی ارهای: مع 2مرحله  

زمان   طورهمان در طول  کاف   ،دیکن یم  آوریجمع را    هاداده  ،که  محاسبه    یبرا   یحجم 
موارد متفاوت خواهد    نی، نحوه محاسبه احالبااینداشت.    دیخواه  قیدق  یارهایمع

 بود. 

  ی ارها ی. معمیفروش خود شروع کن  میدر ت  یتیهر موقع  یفروش برا  یهاKPIبا    دیایب
 م یآنها را تقس  دیخواهیمچقدر    نکهیاغلب ساده هستند، بسته به ا  نهایا  ی فروش برا 

اهداف    نییتع  یبلندمدت در سال گذشته را برا  یارهایمع  دیتوانیم ،  مثالعنوانبه.  دیکن
  صورت بهرا    یدرآمد   ی ارهایمع  دی ن ممکن است بخواهی. همچندیکن  نییماهه تع   12

 . دیداشته باش  یتر یفروش تهاجم   یتا استراتژ  دیکن نییتع ماههسهو   انهماه

مع فعال  یمبتن   یارهای سپس،  دار  تی بر  ب  کهازآنجایید.  نوجود  نمایندگان    نیعملکرد 
م  فروش است  ممکن  است،  ت  عملکرد  نی انگی متفاوت    کرد یرو   نی بهتر  شهیهم   میکل 
 نباشد. 

 : د یدار  نه ی شما دو گز   ن، ی بنابرا   

 د ی را در کل سازمان فروش محاسبه کن  هانیانگیم .1
 هریک از و اعداد درون    د یکن  نییسطوح مختلف عملکرد تع   ی را برا  ییارهایمع .2

 کنید  گیریمیانگینها را  بخش

 سازی شده  یکه اهداف شخص  دهد یمامکان را    نیاست، اما به شما ا  تردهی چ ی پ  ی دوم
 . دیکن نییخود تع هر یک از نمایندگان فروشرا بر اساس عملکرد 

 ی شیپ  می کل ت  یارهای از مع  بارکی  سه ماه  ایبرتر هر ماه    نماینده  کی، اگر  مثالعنوانبه
  کند یم  جادی ا  ها حفظ استعداد  ی برا  یمشکل  نی. اکندینماحساس چالش    دیگر   رد،یبگ
 برساند. ب ی فروش شما آس یبه استراتژ   تواندیمو 

شما کمک   ندگانینما  نیبه حفظ بهتر  تواندیمبر اساس عملکرد    ارهایمع  یبند   میتقس
نمایندگان    ریبه سا  نی . همچننمایدبه رشد مداوم سازمان شما کمک    حالدرعینکند و  
 تمرکز کنند.  ،دهند   به شکل بهتری انجام د ی که با ییکارها یتا رو   کندیمکمک  فروش
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مانند    ی. از ابزار دیاضافه کن   زیسطح سالم رقابت را ن   دیتوانیم  ها میت   یبند  میبا تقس
  ه ی روح   کهنحویبه  د،یو پاداش دادن به عملکرد استفاده کن  تصویرسازی  یبرا  نتاگرامیپو 

 . دکن  تیرا تقو نمایندگان

 د یکن   اده یرا در آموزش فروش خود پ   ارها ی: مع 3مرحله 

و   هاSDRموارد را با فروشندگان،    نیاست که ا  دهی، زمان آن رسمعیارهایتان   نییبا تع
 . دیبگذار انیاست، در م  لیروزانه سازمان فروش شما دخ اتیکه در عمل یگر یهرکس د

 : د یاستفاده کن  م ی عملکرد ت   ش ی افزا  ی برا   ارها ی از مع د ی توان ی م دو روش وجود دارد که  

( ارتباط ره یفروش )درآمد و غ  KPI  یارها یبا مع  یو جلسات آموزش  میدر جلسات ت .1
 . دیبرقرار کن

 د یکن م یتنظ تکبهتک صورتبهرا  تیبر فعال یمبتن  یارهایمع .2

را  محسوسی اعداد و   کند یم تی را تقو میت  ه ی، روحیدرآمد  یارهای ارتباط با مع  یبرقرار 
 ل یتبد  یم یتالش ت  ک یفروش شما را به    یاستراتژ   نی. همچن کندیم  فهمقابلهمه    یبرا
 شما تالش کنند.   یبه هدف درآمد  دنی رس یبرا تا  کندیمرا تحریک  و همه  کندیم

. به  دیکن  رهیخود ذخ  یکبهیکتعامالت    یآنها را برا  ت، یبر فعال  ی مبتن  یارهایمع  یبرا
  ست یچ  شودیمشکل درصد بیان  به  که  آنها    یکه هدف شخص  دی نشان ده   ندگانینما
آنها    هیاز همه، روح  تر مهم.  دیارائه ده  ارهای مع  نیا  جادیرا در مورد علت ا  ییهادادهو  

اعداد را    ن یبه ا  دنیو استعداد رس  ییتواناکه چرا    دیو به آنها نشان ده  داریدنگهرا باال  
   دارند.

خود استفاده   یدر استراتژ   تربلندپروازانهاهداف    نییتع  یبرا  ارهایمع  نیاز ا  ت،یدر نها
  د، ی افروش خود کشف کرده  فرایند  میکه هنگام ترس  ییهارا با فرصت  ارهایمع  نی. ادیکن

 .د یهمراه کن

"چگونه    سؤاالتی ا  د یتوانیممانند  بر  تمرکز  را    نیبا  رشد  نرخ  "  د؟ یکن  دوبرابرفرصت، 
انگیزاننده قوی برای   تواندیم   باالتر  فروش  هدف  ترتیباینبه  د؟یبپرس  یک محرک و 

 کند.  فراهم  شماسازمان   یرشد انفجار 
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 ی و نقاط داده مشتر   ی ف ی ک   ی هانش یب   آوری جمع   -   3

اغلب    کیتاکت  نیا  کهدرحالی گرفته    یابیبازار  یبرا  یت یفعال  عنوانبهفروش  نظر  در 
  تنها نه  انیو مشتر  هاسرنخ در مورد    شما  یها داده  یگذار اشتراکبهو    آوریجمع ،  شودیم

تا    کندیم بلکه به کل سازمان کمک    د،یرا ببند  یشتر ی معامالت ب  کند یمبه شما کمک  
 . ابدیگسترش و بهبود 

 دارد:   تی مز   ن ی چند   یمشتر  نش یب  آوری جمع 

 درد که به نقطه    دیبساز  یتر کنندهقانع   ی ر یگیو پ   یارتباط  ی هالیمیا   دیتوانیم .1
 . شودیممربوط آنها 

دانست  قاً یدق .2 زمان  خواهید  خاص  دیبا  یچه  راه  ی جنبه  ی  هایژگیو   ایحل  از 
 . دیکن تعیین داریو نوع خر یشناختتیجمع خصوصیت  خود را با هر محصول

بالقوه   یمشتر   یهازهیانگبا منطق، بلکه بر اساس اهداف و    تنهانه  دیتوانیمشما   .3
 . دی کن  یدگیبه اعتراضات فروش رس

ده  نیا  درنظرگرفتنبا   اجازه  عمل  دیموضوع،  روش  چند    نش ی ب  آوریجمع   یبرا   یبه 
 .بیندازیم یفروش شما نگاه  یاستراتژ   تیتقو یبرا   یمشتر 

 د ی را ثبت کن  تکرارشونده نقاط درد    - الف 

بهتر  یکی  دادنگوش باشد.    تواندیمفروشنده    کیاست که    ییهامهارت  نیاز  داشته 
 . دیکنیم شما روزانه با مخاطبان هدف خود صحبت 

در مورد دردسرها،   شتری کسب اطالعات ب  یبرا   یفرصت  ،د یکنیمرا که شروع    یا هر مکالمه
خواستهچالش چها،  و  که    یی زهایها  ب   مشتریاناست  شب  در  م   داریرا  .  داردینگه 

فروش خود را متناسب   ی هاکی تکنبه شما کمک کند تا    تواندیم  نقاط درد   نی دانستن ا
 . دیکن می با مخاطبان خود تنظ

را  ییهاچالش( و غیرمنتظره  ی )و حت جیو نکات را  دی مهارت را شروع کن نیاستفاده از ا 
 . دیکن ادداشتی،  کنندیمفروش مطرح   یها تماسبالقوه شما در طول   انی که مشتر
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  د ی کن   جادیا  فرایندیبه عهده شماست.    زیرفتار ن  نیا  قی رهبر فروش، تشو  کی  عنوانبه
 کنند.  آوریجمع اطالعات را  نیشما اجازه دهد ا  ندگانیکه به نما

 : را تهیه کنید   این   به  ه یشب  ی ز یچ  تواند ی م

 د ی کن ادداشتیرا در طول تماس  یزمان برچسبکه نقطه درد ذکر شد،  یزمان .1
خود استفاده   CRMضبط تماس در    ستمیس  کی از    درد  بازگشت به آن نقطه   یبرا .2

 د یکن
نحوه  کلمه بهکلمه .3 زبان    بندیقالب،  و  درد  آن   مورداستفادهنقطه  بیان  را   برای 

 د یکن ادداشتی
 ی )یا در یک فایل اکسل(صفحه گسترده جهان  کی را در    ی نشیاطالعات ب   نیا .4

 د یکن رهیذخ

خود   ندگانیبه نما  دی توانیم  ،هانشیب  نیها در مورد اداده  یآور جمع زمان، با    باگذشت
کن ر  ات  د یکمک  دردی  شناسانقاط  آن  ییا  به  اغلب  که  مکنند  اشاره  نحوه شودیها   .

و آنها را بر اساس    دیاستاندارد کن   ،مورداستفاده  جیبه زبان را  کردننگاهآنها را با    یر یقرارگ
 . دی مرتب کن تی اهم

 قرار دهید   مورد جستجو را برای تحقیق   شریاتن   - ب 

نشر  یبرخ سخت  اتیاز  کار  برا  یقبالً  انجام    ی را  بگو انددادهشما  مثالً   افزارنرم  دی. 
بسPipedrive)مانند    د یفروشیم و  مشتر  ی ار ی (  کار    انیاز  فروش  توسعه  در  شما 
جستجوکنندیم با  فروش  ی هاچالش  نیبرتر"  ی .  از    یبرخ،  Googleدر    "توسعه 

شد، مانند انتظارات با عملکرد باال،    خواهندها مواجه  ها با آنSDRرا که    ییهاچالش
 کرد.  دی خواه  دایپ

و سپس   دیخود ذکر کن  ه کارینینقطه درد را در زم  نی، اSDR  یهامیتهنگام فروش به  
 ج یچالش را  نیبه آنها کمک کند تا با ا  تواندیمشما    حلراهکه چگونه    دیده   حیتوض

 مقابله کنند.

 د ی استدالل استفاده کن  ی برا ها داده از    - ج 
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تا    هاداستانو    هاتیحکا را  مقصد خاص به    اینجا فقط شما  گاه رسانند یم  یک    ی . 
برا  تصم  جادیا  یاوقات،  به  فروش  هنگام  )مخصوصًا  به    رندگانیگ  میاستدالل  ارشد( 

 . دی دار ازیسرد ن یها داده

 سرد   ی هاداده توضیح در مورد  

 سرد به چه معناست؟   ی ها داده 

که به    شودیگفته م  ییهاسرد به داده  یها داده  ،اطالعات  یدر اصطالح جامعه فناور 
هستند که ممکن    ییها. دادهنداشته باشید  یاستفاده فعال  ای  یطور مکرر به آنها دسترس

باز به بخش د  ای  لی وتحلهیتجز  ، یابی است بدون  مدت    یبرا   ستم،یاز س  ی گر یانتقال 
 شوند. یآور جمع  یظرف مجاز  کیدر  یطوالن

 استدالل وجود دارد:  ی استفاده از آمار برا  ی برا   ی دو روش اصل 

  )تعامل   دیکن  آوریجمع متعلق به خود    یهاییداراخود را از    یاختصاص  یها داده .1
 (ره یو غ جی، نتاانکاربر با

 د یکن آوریجمع  گریشخص ثالث را از منابع د  یها داده .2

  جاد یبه ا  توانندیشخص ثالث م  یها و آمارها. دادهبه کار بگیریدهر دو را    دی توانیماگر  
 . باشند  کنندهکمکفروش شما  یبرا طرفیو ب ینیمورد ع کی

 مشخص کنید   را   خود  ی اصل   متمایزکننده   -  4

  ی گر ید  تی معموالً فعال  سؤال  نی ا  دنی؟ پرسکندیم  زیمتما   رقبایتانشما را از    یز یچه چ
شما   ، یدارد. اما درست مانند نقاط درد مشتر   یبستگ  یاب یبازار  بخش  است که اغلب به

پر   اری شما در بازتوسط رقبا  که هنوز  ییهاشکافکشف    یبرا   فردمنحصربه  یتیدر موقع
 . دیهست  ،اندشدهن

در مورد    یی ها نش یب   د یتوان ی مفروش شما دو مرحله وجود دارد که در آن    ی در گفتگوها 
 : د یموجود در بازار را کشف کن   ی هاشکاف و    د ی کن  آوری جمع رقبا 
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 کننده تأمینبالقوه که در حال حاضر از کدام    یاز مشتر   دنی پرس  ه،یاول   یگفتگو .1
 کند یم استفاده 

مقایسه   گریشما را با فروشندگان د  ناچاربهکه    ییبه اعتراض، جا  یدگیدر طول رس  .2
 کنند یم

 :بیندازیم  قیعم نگاهی کرد ی به هر دو رو   دیایب

 هی اول  ی : گفتگو 1  کرد ی رو 

که    کنیدحاصل    نانیاطم  تا  دیپرسیم  یسؤاالت  ،هاسرنخ   تیصالحتعیین  در طول مرحله  
 ای سادهشامل موارد    نی . ایا نه  محصول شما مناسب است  ایحل  راه  یبالقوه برا  یمشتر 

ا  شتری ب  یفیک  یها نشیب  نی همچنو    مانند بودجه آنها و سازمانشان در    نکهیدر مورد 
 . شودیم ، دهند یم حال حاضر چگونه کارها را انجام 

است    یخدمات  ای، در مورد راه حل، محصول  شود یمکه اغلب فراموش    یگر ید   سؤال اما  
  ی ز ی چه چ  نکهیکشف ا  یبرا  یفرصت عال  کی  نیا.  کنند یمکه در حال حاضر استفاده  

خود   یشما جذب کرده است و چرا آنها از فروشنده فعل  به سمتبالقوه را    یمشتر   کی
 . دهدیمهستند،   یناراض

آمد،    شی پ   مناسبی   فرصت   ی وقت   گذارند، ی شما باز م   ی که رقبا  ییهاکشف شکاف   یبرا 
 : را بپرسید   ل ی قبن ی ازا   ی سؤاالت

 د؟ی [ کار کنرقیببا ] دیگرفت  میچرا ابتدا تصم .1
 د؟ یدید دتریآنها را مف  یهایژگیو از   یککدام .2
 د؟ یهست  یدیجد حلراهچرا به دنبال  .3

پرس بعد  دن یبا  بدهیدآنها    یهاپاسخبه    ، یسؤاالت  بیشتری  اعمق  که   نجاستی. 
 . دیکنیم   دایآنها را پ یواقع یها ید یناامو   هازهیانگ

 به اعتراض   یدگ ی: رس 2  کرد ی رو 
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،  شد   دیکه معامله را برنده خواه  دیو مطمئن هست  دیهست  یانیدر مرحله پا   باً یشما تقر
کار   نیا  X  بی "رق  :دی گویم  ،مخالفت وحشتناکیک    با  ولی در این زمان مشتری همراه

 ". دیکن ینمو شما   کندیمرا 

فروشندگان    یار یبس  یبرا  تواندیم  نیا  کهدرحالی فرصت  ناامیدکننده از  اما   ی باشد، 
 است.  شما تیموجود در موقع  یها شکافو کشف   یر یادگی یبرا العادهفوق

  یبرا  نیکه "چرا ا  دیجمله را دنبال کن  نیا  ،د ی کنیم  افتیدر  یاعتراض  نیکه چن  یهنگام
 ؟" شودیم حل  بهتر    توسط رقیب،]مشکالت[    ن ی"به نظر شما چگونه ا  ای شما مهم است؟"  

رقبا   تنهانه مقابل  در  بهتر  را  بستر   ، دیدهیمقرار    ی خودخود  آنها  پاسخ    ی برا   یبلکه 
 . کندیمفراهم  اعتراضات ن یو غلبه بر ا یدگیرس

 د یر ی بگ   ش ی را در پ  ایمشاوره فروش    کرد ی رو   -  5

برا  نیبهتر تجار   جادیا  یراه  چ  مدتطوالنی  یروابط  اعتماد  اساس  فروش   ست؟یبر 
 فروش خوب است.  یاستراتژ  کی مشخصه   ایمشاوره

راهنما  ا  یقطع  یطبق  در مورد  فروش    نیما  که   ایفلسفه"  ایمشاورهموضوع،  است 
ا  شهیر ب  جادیدر  مشتر  نیرابطه  و  دارد.    انیشما  شما  فروش    ایفروشندهبالقوه  که 

انجام    ایمشاوره ن  یقی ، درک جامع و دقدهدیم را  و    کند یم  جادی ا  داریخر   یازهایاز 
 " برآورده کند.  یسفارش حلراه کیرا با  ازهاین نیا   کندیم یسپس سع

است، عاقالنه    آنها  زشیر  لیدال  نیتربزرگ از    ی کی  یبا مشتر   فیروابط ضع   که ازآنجایی
کار  با    یبرا  دیتوانیمکه    یاست که هر  از سفر مشتر   هاسرنخارتباط    ی در هر مرحله 

 . دی انجام ده

 ای دایره مقاله    2عکس  

فروش   یاز استراتژ   ی بخش  عنوانبه  ایمشاورهفلسفه فروش    کیاتخاذ    یبه معنا  د یایب
 . میخود نگاه کن

 د ی اقتدار خود را بساز
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بالقوه شما به تخصص   انیمشتر  ،ایمشاورهفروش    کردیرو   آمیزموفقیت  اجرای   یبرا
 دارند. ازیکه به دنبال حل آن هستند، ن یشما در مورد مشکل

 : د ی نکات را دنبال کن   ن ی متخصص، ا  ک ی  عنوان بهخود   گاه یو جا   اقتدار   جاد ی ا  ی برا 

 شواهد:    آوریجمع   -  1

  ای  یمطالعات مورد  صورت به  تواندیم  نی. ا دیکن  یبانیخود پشت  یاز ادعاها  دی شما با
توض  طورهمانشخص ثالث باشد )   یهادادهآمار و   (. به آنها نشان میداد  حیکه قبالً 

 . ایدکردهآنها را در گذشته حل  ی مشابه مشکلکه چگونه مشکل  دیده

 محتوا:    جاد ی ا  -   2

ل  ییمحتوا در  ا  یو حت  نی نکدیرا  را  دیکن   جادیوبالگ شرکت خود  به مشکالت    ج یکه 
 حال درعینو    دی جد  یهاجذب سرنخ  یبرا  ی راه عال  این یک.  پردازدیمشما    انیمشتر

 موجود است. یهاپرورش فرصت

 :  د یمطرح کن   ماً یانتقاد را مستق  -   3

  جای به.  د ی کن  جادیا  دارجهت  یها دگاهیدبا    ییاگر محتوا  خصوصبه،  افتدیم اتفاق    نیا
و    یاجتماع  یهارسانهدر نظرات، در    ،دیبه آن بپرداز   میطور مستق، به  کردن آنپنهان  

 . شودیم   افتیشما   یکه محتوا هرجایی

 د ی کن  ی را رهبر   مکالمه 

  ک ی .  ستندیهم ن  هی شب  ایمکالمهدو    چیاست که ه  نی درک ا  ایمشاورهاز فروش    یبخش
ا  یبرا  ید یمهارت کل را هدا  توانایی این  نیپرورش    د، یکن  تیاست که مکالمات خود 

مشتر ط  اقن کن  یواقع  یهازهیانگو    یدرد  کشف  را  آنها    دیآنها  با  را  خود  مکالمات  و 
 . دیهماهنگ کن

مطمئن    با این کار   د، یاست که سؤاالت درست را در زمان مناسب بپرس  یمعن  ن یبه ا  نیا
را قبل از   سؤاالتاز    یست ی. لایدکردهدرک    درستیبهخود را  بالقوه    ان یمشتر  که  دیشویم

 .د یکن هیته هی تماس اول
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که چه    دیتا متوجه شو  دیکن  قیخود تحق  یاحتمال   یو نقش مشتر   یدر مورد سازمانده
راه حل   جادیا  یرا که برا  یآنها شود تا اطالعات  در  درد  ایجاد  ممکن است باعث  یز یچ

 . دیبه دست آور دیدار از یمناسب ن

  ب ی رق  که  حلراه  کیکه آنها در حال حاضر از    دی، ممکن است متوجه شومثالعنوانبه
که چرا اکنون به    دیاز آنها بپرس  دیتوانیم  ،نی؛ بنابراکنند یماستفاده    ،کندیم شما ارائه  
گرفتند   میچرا در وهله اول تصم   اصالً بپرسید که    دیهستند و شا  ید یحل جددنبال راه

  که قبالً بحث شد(. طورهمان)  شما کمک بگیرند  بیاز رق

از وضع   یر یتصو  ترسیم  مستلزم  ایمشاورهفروش   شماست.    یمشتر   یفعل  تیکامل 
  ی هر مشتر   یبرا  حلراه  نیبهتر  جاد یا  یبرا  یدرست  نشیب  تا  دیسؤاالت درست را بپرس

 .آوریدبه دست 

 د ی کن  جاد ی ا  ی سفارش   حل راه   ک ی

مناسب،    داشتندردستبا   ا  دیتوانیماطالعات  به  حل  جادی شروع  برا   ی راه   یخاص 
افزار  نرم  یها یژگیمرتبط کردن و   سادگی به  تواندی کار م  ن ی. ادیکن  مشتریان خود  یازهاین

کمک به آنها   یبرا  یسفارش   سیسرو   کیساختن    یدگیچیبه پ  ای خاص،    یها با چالش
 باشد. رگ هدف بز ایپروژه  کیبه  ی ابیدر دست

را    ی امرحله سه   فرایند   ن ی بالقوه خود، ا   ی مشتر   ی برا   ی راه حل سفارش   ک ی  جاد ی هنگام ا 
 : د یدنبال کن 

 :  اید کرده آنها را درک    یازها ی که واقعًا ن   د یمطمئن شو   -  1

  ند ی گویم. اگر  دیگوش ده  جیرا  ی هاچالشخود به موضوعات و    هیدر طول مکالمه اول
  ی بخش   آن ویژگی یا هدف  که  دیمهم است، مطمئن شو   شانیبرا  یهدف خاص   ای  ،ی ژگیو 

 . شودیمشما را شامل   حلراهاز 

 :  تمرکز کنید درد    روی نقاط   –  2
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سازی    ی"ارزش شخص  B2B  دارانیخر  یبرا  ،CEB  یاب یبازار  یرهبر   یشورا  نظرات  طبق
از صنعت، مردم بر اساس احساسات    نظرصرفدارد".    تأثیر  یارزش تجار   دوبرابر  شده

به    فرد منحصربه  صورتبهکه راه حل شما چگونه    دینشان ده  دی. اگر بتوانکنندیم  دیخر
  کرد.  دیخواه دوبرابررا  خود حلراه، ارزش رساندیمبالقوه شما منفعت   یمشتر 

 :  د ی راه حل را در عمل نشان ده   -   3

  نیفروش تجربه کنند. ا  فرایندشما را در طول    حلراه  د یبالقوه اجازه ده  انیبه مشتر
بلکه    د،یرا به آنها نشان ده  قیعم  شنهادیپ  ک ی  ای  هایژگ یو که    ستین  یمعن  ن یفقط به ا
 به همراه داشته باشد. تواندیمشما  حلراهاست که  یج ینتا یبه معنا

  سرانجام تا فروش را به    دیهمراه کن  ،یمانند مطالعات مورد  ،یرا با عناصر سنت  کردیرو   نیا
که چگونه    دی نشان ده  ، ایدآوردهکه در گذشته به دست   یج ینتا دادننشان. با دیبرسان

 . دیمشکالت خاص آنها را حل کن دیتوانیم

ارتباط   حالدرعینو    دیکسب کن  یمشابه  جینتا  دیتوانیمکه چگونه    دیبه آنها نشان ده
 . دی آنها را حفظ کن فردمنحصربه  تی با موقع

 د یاز بازار را هدف قرار ده   ی بخش خاص   -  6

کند. اما    ترآسانکار را ده برابر    تواندیمدر بازار اغلب    یقو   جایگاه  کی فروشندگان،    یبرا
یک  در  شدن   شرو یپ   یبرا  ایفروشندههر   در  خود  کار   شدهشناخته  کامالً   بازار  تجارت 

دشوار   تواندیمموضع    نی، اتخاذ ادهند یم کار را انجام    نیکه ا  ی کسان  یبراو    کندینم
 . دیخود را درک نکن یمشتر   عاً که شما واق زمانی خصوصبه د،باش

به شما کمک کند    تواندیماز بازار    یبخش خاص  قراردادنهدف    ،است که   لیدل  نیبه هم
 . دی جلب کن ترراحترا  کنندیم  تی را که در آن فعال یتوجه کسان

تا    کند یمکمک    SaaS  یهاشرکتکه به    دی ارائه ده  ی، ممکن است راه حل مثالعنوانبه
خود    یبرا   یشتر یب  یهاسرنخ  کار  و  بازار    تولیدکسب  از  بخش  هر  اما   SaaSکنند. 

 و اهداف خاص خود را دارد.  هاچالشاز  ای مجموعه
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( MarTech)  یابیبازار  ی فناور   ی و رو  دیبرو   ترقیعمسطح    کی  به   دیتوانیم   ن،یبنابرا
  ی ابیبازار رندگانیگ میشد که فروش به تصم دیمتوجه خواه  قیتحق  ی. با کمدی تمرکز کن
  عنوانبهخدمات خود را  ایمحصول  دیتوانیم  ،نی؛ بنابرااست هانقش ریاز سا ترسخت

 . معرفی کنید مشکل   نی ا یبرا حلراه نیبهتر

 MarTechتوضیح در مورد  

 ست؟ ی چ  ی اب یبازار   یفناور   ا ی (  Martechمارتک ) 

است و به استفاده  یابیبا علم بازار یتکنولوژ  قیتلف ی به معن یابیبازار یفناور  ایمارتک 
 . شودیاطالق م  ی ابیبه اهداف بازار دنیرس یبرا ی از تکنولوژ 

دمثالعنوانبه نوع   ،یاجتماع  یها)شبکه  نگیمارکت  تالیجی،  و...(  به    یمحتوا  مارتک 
  ی و ابزارها  هایاستراتژ شامل استفاده از    نیهمچن   یاب یبازار  ی. فناور شودیم محسوب  

بازار  شبرد ی پ  یبرا  تالی ج ید سنت   نیآفال   یابیاهداف  ا   یو  قالب    نیاست.  در  ابزارها 
ار  یهاستمیس  ای  افزارنرم بس  شودیم  ائهمختلف  بازار  ی ار یو مشکالت    حل را    ابانیاز 

 . کند یم

ا  یبرا با  نیانجام  ت  دیکار،  استراتژ   یبخش  عنوانبهخود    یابیبازار  میبا    فروشتان   یاز 
  ی ارتباط آن با استراتژ   یشما در بازار و چگونگ  تی، درک موقعحالبااین.  دیکن   یهمکار 

 مهم است.   اریفروش شما بس

 : د کار کمک کن   ن ی تا به شما در انجام ا   م ی کن   ی را ط   شده اثبات فرایند   ک ی  د یا ی ب

 د ی کن  ییآنها را شناسا   ی ازها ی بازار و ن  ی ها بخش  - الف 

از    توانیمرا    نیاست. ا  یهدف گذار   یبازار برا  ی ازبخش مناسب  ییقدم شناسا  نیاول
شروع، خود بازار    یمکان برا  نیانجام داد، اما بهتر  تیفیاز نقاط داده و ک  یتعداد  قیطر

 است. 
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بپرس اشباع    دیاز خود  بازارها  با کدام  اندشدهکدام  قبالً    جاد یا  یکاف  جذابیت   بخش ؟ 
به حل آن    تواند یممحصول شما    ای  حلراهدارد که    یکدام بازار نقاط درد خاص  ؟ایدکرده

 . دیآنها دار در یادیکه تجربه ز دی باش ییکمک کند. به دنبال بازارها

بالقوه    انیمشتر  نی وقت آن است که مشترکات ب  د،ی کرد  دایرا پ  یگاهیکه جا  یهنگام
  ی که آنها برا   یممکن است شامل اندازه شرکت، روش  نی. اکنیدمشخص    را  گاهیجا  آن   در

 باشد.  ...  ای کنندیم ی ابیمخاطبان خود بازار

که در آن بازارها    یافراد  یدرک واقع  د، یشناخت  شما است،را که هدف    یکه بازار   یهنگام
 مهم است.   اریبس دیده یمبه آنها خدمات  

بر داده را در مورد    ی و مبتن   ی ف ی ک   ی ها نش یب   د یتوان ی وجود دارد که م  ی مختلف   ی هاروش 
 : د یکن   ی آور افراد جمع   ن ی ا

 :  ی مشتر  ی هاداده   آوریجمع   -  1

چه    یرو   شتری. آنها بد ینگاه کن  دی و کاربران دار  انیکه از قبل در مورد مشتر  ییهادادهبه  
محصول   ی هایژگی و از کدام    شتر ی؟ آنها بکنندیم  یگذار هیسرما  یخدمات  ایمحصوالت  

 ؟ کنندیمشما استفاده   خدماتیا 

 :  د یکن  ی از آنها نظرسنج  -   2

در مورد   ایگستردهو سؤاالت    دیبخش خاص ارسال کن  نیا  یبرا  ی لیمیا  ینظرسنج   کی
 . دیو نقش روزانه آنها بپرس آنها  سازمان

 مصاحبه:   -   3

. د یو با آنها صحبت کن  دیریبا تلفن تماس بگ  شتر،یب  یفیک  نشی ب  آوردندستبه  یبرا
  یهازهی و انگ   دیها کاوش کنآن  یهادر پاسخ  قاً یتا عم  دهدیامکان را م  نیبه شما ا  نیا

 . دی ها را واقعًا درک کنآن

  عنوان بهچرخه عمر آنها    نیو همچن  دیچرخه خر  نیانگ یدر مورد م  یاطالعات  ت،یدر نها
  کشد یم  طول  ماه  سه  معاملهوسط  به طور مت  ای، آمثالعنوانبه.  دی کن  آوریجمع   یمشتر 
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  آوری جمع اطالعات ارزش    همهنی ا؟  شودیم   را شامل   نفع ذی  نی تا بسته شود و چند
 دارد. 

 ی تجار   ت یقابل   ی اب ی ارز 

بخش ارزش   نیا  ایآ   نکهیا  گیریاندازه  یبرا  نشیب  نیاست که از ا   دهیاکنون زمان آن رس
کن  ریخ  ا ی دارد    را  کردن دنبال سختهرحال به.  د یاستفاده  آن  فروش  اگر  سا،  از    ر یتر 
را    یهابخش را داشته باشد که تمرکز خود  ارزش آن    جای بهبازار است، ممکن است 

 . دی معطوف کن  یگر ید

 : د ی به دنبال آنها باش د ی وجود دارد که با   ی ژگ ی چند و   نجا ی در ا 

 اندازه بازار:    -  1

  ی بند   میگسترده است که در وهله اول تقس  ی کاف   اندازهبهبازار هدف شما    ای، آ ازهمه اول
  ی تجار   یبزرگ است تا به اهداف اصل   یکاف   اندازهبه  ایدکردهکه کشف    یبخش  ایآ  د؟یکن

 د؟یخود برس

 :  ها تفاوت  -   2

بازار    ایآ از  بند   هیتوج  یبرا   یادیز  ی ها تفاوتهر بخش  ،  مثالعنوانبهدارد؟    ی بخش 
بازار  SaaSمحصول    ک ی اهداف   قرار    ابانیکه  هدف  مقا   دیبا  دهدیمرا  با    سهیدر 

 باشد.  فرد منحصربه  ،دهندیمرا هدف قرار  هاایحرفه ریکه سا ییهاحلراه

 :  ی دسترس  -   3

از  را    امیپ  افت یدر  ییتوانا  ایآ  د؟ی کن  دایپ  یمخاطبان دسترس  نیبه ا  دیتوانیم واقعًا    ایآ
 د؟یآنها دار طرف

 :  ی سودآور   -  4

 ؟آورد دیخواه کافی به دست  ROIاز ابتکارات رشد خود  ایآ

 :  فرد منحصربه   ی ای مزا   -  5
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 شود.  مندبهرهشما  حلراهبه طرق مختلف از  دی شما با یبخش انتخاب

 د یخود را مشخص کن   ت یموقع 

.  د یکن  اقدامخود در بازار    تیموقع  جاد یا  ی برا   دیتوانیم، اکنون  باال   سؤاالتبا پاسخ به  
 کار است.  نیانجام ا  یآسان برا یروش هانقشه  وسیلهبه یابیموقعیت

 :ذکر شده است یابیموقعیتنقشه   کی نجا ی ، در امثالعنوانبه 

 مقاله  3عکس 

هر برند    قرارگرفتن" هستند. مکان  تیفی" و "کمت ی"ق  نجایدر ا  مورداستفاده  یرهایمتغ
آنها در بازار ارائه    تی از موقع  تریواضح  دی و د  شودیم   میترس  ریدو متغ   نیدر امتداد ا 

 . دهدمی

شما دارند،    حلراهبرند و    یمعنا را برا   نیشتری که ب  یر ی نقشه خود، با دو متغ   جادیا  یبرا
 . د ی شروع کن

 از:   اندعبارت  ج ی را  یابی موقعیت   ی رها ی متغ 

 ت یفیک .1
 مت یق .2
 بازار  سهم .3
 ی دگی چ یپ .4
 بازار  درک .5
 بودن  یعمل .6

  ی اب یخود و ارز  یرقبا  قراردادن   یاز نقشه برا   د،یخود را انتخاب کرد  یرهایکه متغ  یهنگام
 . دی آنها در بازار استفاده کن تیموقع

با استفاده از    د،یخود در بازار استفاده کن  یکل   تیموقع  آوردندستبه  یبرا  نقشه  نیاز ا
شناسا  ی اصل  یهازکنندهیمتما قبالً  پ  دیکرد   ییکه  و خدمات    هایژگیو.  د یباش  شرو ی تا 
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 ن ی بهتر  دیتا نشان ده   دی خود همراه کن  یهاسرنخ ارائه شده خود را با نقاط درد مشترک  
 . اندکدم  شما یببخش انتخا ی برا حلراه

 ها سرنخ ی برای  قو   تی صالحتعیین    ستم ی س   ک ی   سازی پیاده  -   7

ز  یفروش  یهاسازمان  یبرا حجم  با  دارند،    هاسرنخاز    یادی که   ی هاسرنخسروکار 
شامل    مؤثرفروش    یاستراتژ   کی .  دهندیرا به خود اختصاص م  یادیزمان ز  تی صالحیب
هدف    ،معنادار  یرا به روش  هاسرنخاست که    اعتمادقابل  تیصالحتعیین    ستمیس  کی

 . دهدیمقرار 

  نجا،یدر ا  .ردیفروش شما قرار گ  فرایند  یدر ابتدا  دیبا  یقو  تیصالح  تعیین  فرایند  کی
 هایی سرنخ  نیتریقو  یتا رو  دیکن   جادیا  فرایندیداد که چگونه    میما به شما نشان خواه 

 . دیتمرکز کن ،شوندیم شما  فروش که وارد خط لوله

 کند ی م  تعیین را    ط ی سرنخ واجد شرا  ک ی   یز یچه چ   نکهی ا  ف ی تعر 

به   نی. استندین  کسانی   طیواجد شرا  یهاسرنخبازار باال، همه    یها بخشمانند    باً یتقر
بستگ  که    یشما  شرا   کی  ی هایژگیو دارد  واجد  ا  طیسرنخ   ی ها سرنخ  نیبهتر  نکه یو 

 . را مشخص کنید رسندیم فروش چگونه به نظر 

  یسرنخ قو یک    نکه ی ا   ف ی در هنگام تعر   د یوجود دارد که با   ت یسه مرحله از احراز صالح 
 : د ی ر ی در نظر بگ  باید کیست را 

 سازمان:    -  1

آ است؟  چقدر  آنها  شرکت  شما    درآنها    ایاندازه  و    سایت وب؟  فروشندیمصنعت 
LinkedIn  بررس را  آنها  بب  دیکن  یشرکت  با نما  ا یآ  دین ی تا  شما    آلدهی اسازمان    هی آنها 

 .ریخ ایمطابقت دارند 

 :  نفعان ذی  -   2

هستند    سؤاالتی   نها ی شرکت دارند؟ ا  دیخر  فراینددر    یآنها بودجه دارند؟ چه کسان  ایآ
 . دیفروش بپرس  هیقبل و در طول هر مکالمه اول دی که با
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 فرصت:    -   3

از    یکیاحتماالً    نیا  د؟یآن را حل کن  دیدارند که شما بتوان  یمشکل  ایآنها چالش    ایآ
 . دیکن  مشخصبا شروع چرخه فروش   دیاست که با ییزهایچ نیترمهم

 ت یدانستن زمان رد صالح 

 م یتشنه سرنخ هست  قدرآندشوار است. ما    یفروشندگان کار   یفروش برا  سرنخ  رهاکردن
 . میده  انیپا  خود با او   که به مکالمه  میکشیمخجالت    ست،یمناسب ن  سرنخی  یکه وقت

فروش کارآمد است. اتالف    یاستراتژ   کی  از  یدیکل  یبخش   ،هاسرنخ  تیاما رد صالح
خواهند داشت،   یکه ثمره بهتر   یگر ید  یشما را از کارها  ف،یضع  یهاسرنخ   یوقت برا
 . کندیممنحرف 

  ن ییکه در باال تع  ییارهایبا مع  سرنخ  کیاست که    یدانستن زمان  یبه معنا   تیرد صالح
سال است   کی شرکت تنها    کیکه    دی نیبی، اگر م مثالعنوانبهمطابقت ندارد.    ایدکرده

ب   آلدهی ا  انیکه مشتر  دیدانیاست و م  ت یکه در حال فعال با  کارمند    100از    شیشما 
شامل    شده تثبیت م شودیمرا  اول  نییتع  بدون  دیتوانی،  ا  هی قرار    ان یپا  فرایند  نیبه 

 . دیده

، ممکن است با مثال عنوانبه.  دیگمراه نشو  فریبندهمهم است که با عالئم    نی اما همچن
  مورد نیازهای ، با کنکاش در  حالباایندارد.    یاد یکه بودجه ز  دیصحبت کن  نفعذی  کی

آنها هنوز هم مناسب    د،یحل کن  دیندارند که بتوان  یکه آنها مشکل  دی آنها، اگر متوجه شد
 . ستندین

 د ی بپرس   سؤال   ها سرنخ بودن    طی واجد شرا   برای تعیین 

  ن ی است. ا   هاسرنخ   تیصالحتعیین    فراینداز    یسؤاالت درست، بخش اساس  دنیپرس
  کردن دنبالارزش    سرنخی  ای آ  نکهی در مورد ا  یر یگ   میتصم  یرا که برا   یسؤاالت اطالعات

 . دهدمی شمابه   ،دیبدان دی با را دیفروش خود حذف کن  فرایندآنها را از  د یبا ایدارد 

 از:   اندعبارت  ها سرنخ بودن    طی واجد شرا   تعیین   سؤاالت از    ی برخ
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 هستند؟ یدر چه صنعت ▪
 ؟چقدر است   وکارشانکسبو اندازه   اندبودهمدت آنها در تجارت  چه ▪
 ؟ اندشنیدهدر مورد شما  از چه کانالی آنها ▪
 ست؟ یچ  مشانیآنها و ت یاصل ی هاچالش ▪
 هستند؟ یج ی به چه نتا ی ابیبه دنبال دست آنها ▪
 آنها خواهد داشت؟ یبرا  یچه سود جینتا نیا ▪
 خواهد افتاد؟  ی نرسند چه اتفاق جینتا نیبه ا اگر ▪
 آنها چگونه است؟   دیخر روند ▪
 هستند؟  یدیکل رنده یگ میآنها تصم ایآ ▪
 را دارند؟ مدتکوتاهراه حل  کی یاجرا  یآنها منابع و زمان الزم برا ایآ ▪

کمک    دستازاین  سؤاالتی شما  ارز  کند یمبه  آ  دیکن  ی ابیتا  با   هاسرنخاین    ایکه 
تا    کنند یم . آنها به شما کمک  ریخ  ایشما مطابقت دارند    آلایده  ی مشخصات مشتر 

آ  دیبفهم ن  ایکه  را  یبودجه و چارچوب زمان  از،یآنها    ک ی  یبه دنبال اجرا  و دارند    الزم 
 هستند.  حلراه

 BANTاستفاده از چارچوب 

که منجر به معامالت برنده   ییهافرصتمتفاوت است،    مخاطبیو    یهر مشتر   کهدرحالی
 BANTاز چارچوب    دیتوانی. مگذارندیمرا به اشتراک    یمختلف  یهاتیفی ک،  شودیم

 . دی استفاده کن هاسرنخ  ارزیابی یبرا

BANT   :مخفف 

 :  ( Budget)  بودجه 

 دهد؟ ب  دی دارند که به آنها امکان خر یآنها منابع ایآ

 :  ( Authority)  اقتدار 

 را دارند؟ یینها یر یگ م یتصم ییآنها توانا ایآ
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 :  ( Need)  از ی ن 

 د؟ ی( آنها را حل کنیمشکل )ها دی توانیم ایآ

 :  ( Timelineی ) جدول زمان 

 کنند؟ یگذار  ه یسرما حلراه کی یقصد دارند رو  یچه زمان

 ن ی بر اساس ا  توانندیم شما    فروش  ندگانی که قبالً مطرح شد، نما  یبا استفاده از سؤاالت
از آنها    دنی، با پرسمثالعنوانبهکنند.    تعیین صالحیتبالقوه را    مشتری  کی  ار، یچهار مع

 د یتوانیمآنها خواهد داشت،    ی برا  یو چه سود  ابندیدست    یج یکه قصد دارند به چه نتا 
 . ریخ ایدارند   یاز یآنها ن ایکه آ دیمطمئن شو سرعتبه

نها دنبال    ت،یدر  است    دیباش  یی هاگنالیسبه   ف یسرنخ ضع  یک  انگرینماکه ممکن 
باشد    نیاز ا  یابه سؤاالت شما بدهند، ممکن است نشانه  یکوتاه  یها. اگر پاسخباشد 

نگاهی به   خواهندیماند و صرفًا نکرده یگذار هیحل سرماراه یکه آنها واقعًا در جستجو
 . بیندازند  ویترین شما

 د ی خود را خودکار کن  ی ر ی گی پ  مربوط به  فرایندهای   -   8

در زمان    جویی صرفهاست که باعث    مؤثری  یهاحلراهشامل    یفروش عال  یاستراتژ   کی
  فرایندهای است که    نیزمان ا  ی ابیباز  یبرا  هاراه  نیترسادهاز    یک ی.  شودیم ارزشمند  

 . دیساده کن ونیاتوماس یخود را با ابزارها

فروشنده   کی از روز    ایعمدهبخش    تواندیم  هافرصتو    هاسرنخ  ی ر یگیبدون شک، پ
برقرار  از  دهد.  اختصاص  خود  به  ا  یرا  ارسال  تا  گرفته  پرورش   ،لیمیتماس  هنگام 

 انجام شود. د یبا  یادیز ی بالقوه کارها  یمشتر 

 دیتوانیم مناسب،    فرایندهای و    ی باشد. با استفاده از فناور   طوراین  دینبا  شه یاما هم
 . دیرا خودکار کن  یر یگیپ فراینداز مراحل  یار یبس
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 ی هاسرنخبه    درصد  7شرکت، تنها    433نشان داد که از    Driftمطالعه انجام شده توسط  
است   ییهاسازمان  یفرصت بزرگ برا   این یک.  دهندمیاول پاسخ    قهیدر پنج دق  دیجد

 خود هستند.  یر ی گی پ فرایندهایکه به دنبال بهبود 

  حال درعینو    شتریبستن فروش ب   یخود را برا   ندگان ی نما  توانیچگونه م   می نی بب  د یایب
 در زمان توانمند کرد.  یی جوصرفه

 د یخود شروع کن CRMبا  

CRM   استراتژ هر  قلب  و    یدر  دارد  قرار  خوب  اساس  عنوانبهفروش   ی برا   یپلتفرم 
عمل    یر یگیپ  ستمیس بدون  کندیمشما  که    CRM  کی.  و    یهاسرنخ خوب  فروش 

  ی شما دائمًا در صندوق ورود   ندگان ینما  کند، یم  تی ریبزرگ مد  اسیمکالمات را در مق
 هستند.  در حال وقت تلف کردنخود   ایمیل

با  CRMپلتفرم    کی از وظا  دی خوب  را  ا  جیرا   یادار   فی شما  نه  را    نکه یرها کند،  شما 
 مختلف کند.  یهاروشمجبور به انجام آنها به 

  دای را پ   ی ک یکه    د یمطمئن شو   د، ی هست  CRMفروشندگان مختلف    ی اب ی اگر در حال ارز 
 : موارد را پوشش داده است   ن ی که ا  اید کرده 

 :  ی عملکرد تجار   -  1

به اهداف خاص سازمانتان کمک    یابیمشترک و دست  فیبه وظا  ی ابیبه شما در دست  ایآ
 ؟ کندیم

 :  نه ی هز  -   2

 ؟ کندیم ارائه  شما را در حد بودجه هایژگیو  نیا ایآ

 داده:    ت ی ف ی ک  -   3

غن  یها داده  ایآ را  در شخص   کندیم  یشما  شما  به  کمک    یبعد  یها امیپ   یساز   یو 
 ؟ کندیم

 برند:    -  4
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 دارد؟ شدهاثباتآنها در صنعت نفوذ و سابقه  ای؟ آاست شدهشناختهبرند آنها 

 :  اس ی مق   -  5

خواهند   تی ریرشد و توسعه مد  ی فروش شما را برا  یها برنامهآنها    مطمئن هستید که
 کرد؟

 را شروع کنید   یخودکارساز   د ی با   ی چه زمان   د ی بدان

سرعت. ابتدا    نی! اما نه به ااست  دهیفرارس  یمناسب، زمان خودکارساز   یبا وجود فناور 
 . دیکن ییشناسا را دارند  یدکارساز خوبه  ازیآنها ن یاجرا یرا که برا  یف یوظا  دیبا

که به شما    ی. هر کار ردیقرار گ  مورداستفاده  یر یگیپ  فرایندفراتر از    دیعمل با  ن یدر واقع ا
تمرکز   ییکارها  یرو   دهد  اجازه  ندگانتانیبه شما و نماکه    خودکار باشد  دیندارد با  ازین

 دارند.  یشتر یب تأثیرکه  دیکن

خودکار باشد وجود    تواند ی م  یز یچه چ   نکهی ا   دن ی فهم  یساده برا   فرایند   کی   نجا یدر ا 
 دارد: 

 آن را حذف کرد؟    توان ی م   ا یآ   -  1

، ممکن  کند ینم  جادیا  یبالقوه شما( ارزش  انیمشتر  ا یسازمان فروش )  یاگر واقعًا برا
 .د یفروش خود حذف کن  یاز استراتژ  طورکلیبهاست بهتر باشد آن را 

 آن را خودکار کرد؟    توان ی م  ا ی آ  -   2

  ل ی م ینوع ا  ک ی، اگر  مثالعنوانبهکرد.    خودکار  ی فناور   قیاز طر  توانیرا نم  فی همه وظا
  ی دارد، خودکار کردن آن با استفاده از فناور   ازیآن ن  یدست  یساز یشخصاست که به  

 دشوار خواهد بود. 

 آن را واگذار کرد؟    توان ی م   ا یآن را خودکار کرد، آ   توان ی نم اگر   -   3

 تا از آن مراقبت کند؟   دیبسپار یگر یرا به شخص د فهی وظ  نیا دی توانیم ایآ
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را شروع    یخودکارساز   یکار بر رو   دیتوانیم  ،یمتداول بعد  یاز کارها  یبا فهرست آنها 
 . ستیچ  وظیفههر  یکه محرک و عمل برا دیبدان دی کار، با نیا  مؤثرانجام    ی. برادیکن

صورت    ن ی و اقدام ممکن است به ا   محرک   شنهاد، یپ   ک ی   ی ر ی گ ی، هنگام پ مثالعنوان به 
 باشد: 

 ارسال شد  شیپ  روزپنج یشنهاد یپ لیمیا : محرک  ▪
 ل یمی ا یارسال الگو اقدام: ▪

 انجام دهید را درست   بندی زمان 

ا  یگاه زمان  یهالیمی اوقات،  در  است  ممکن  مشتر   یشما  اولو  ی که    ی هاتیبالقوه 
  افت یاست، گم شوند. عدم در  آمده پیشآنها    یشخص  ی در زندگ  ی ز یچ  ا یدارد،    یگر ید

 . ستین آن رد شدن یبه معنا  شهی پاسخ هم

نقطه تماس داشته باشد. همه احتماالت را    نیچند  دی شما با  یر یگ یپ  فرایند   ن،یبنابرا
به شما اعتماد    یکاف   اندازهبههنوز    ایآنها واقعًا مشغول هستند،    دی . شادیر یدر نظر بگ
 دارند.  یشتر ی به قانع کردن ب ازیندارند و ن

  کی ،  مثال عنوان به .  د ی ر ی خود در نظر بگ  یبعد   ی ها ل ی م یا عوامل را هنگام ساخت    ن ی ا
 باشد:   ر ی ساده ممکن است به شکل ز  ی اچهارمرحله   زنجیره 

 :  1  ی ر یگ ی پ

 ر یخ ایشما دارند  شنهادیدر مورد پ ینظر  ا یآ  نکهیا دنیساده، پرس امیپ کی

 :  2  ی ر یگ ی پ

 سؤالبه هرگونه  ییپاسخگو شنهادی مشابه موارد فوق، پ

 :  3 ی ر یگ ی پ

ارائه ده  یج ینتا  ا ی  اطالعات به    دی را  به    ایدکردهکمک    خود   یفعل  ی مشتر   کیکه  تا 
 مناسب برای خود دست یابد حلراه

۲۹

http://www.novinlive.com/
http://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 :  4  ی ر یگ ی پ

 دهد یم نقطه درد خاص ارائه  کیدر مورد   ینشیکه ب دیرا به اشتراک بگذار ییمحتوا

  ی ر یو احتماالً نرخ پاسخ خود را به طرز چشمگ  دیرا در طول زمان پخش کن  یتوال  نیا
 . خواهد یافت شیافزا

  ی عدم پاسخ به معنا  نکهیاحتمال ا  ،لیمیا  شتری ب  ایجلو رفت. بعد از پنج    ادیز   دیالبته نبا
که احتمال    هاییسرنخ  ی و رو   کنار بگذاریدرا  مرحله، آنها    نیاست. در ا  شتریباشد، ب   " نه"

 . دیتمرکز کن ،است شتر یب  شدنشان لیتبد

خود را    ی بعد  یهالیمی افقط    ، داریدنگهرا با آنها باز    یخط ارتباط  دیتوانیم هنوز هم  
داشته  بالقوه ارزش    یمشتر   برای  که  دیرا بفرست  یز ی . چدی در ماه محدود کن  باریکبه

 اجرا شوند.   ونیبا استفاده از اتوماس  توانندیم هستند که    ییهاتی فعالهمه    نهای. اباشد 

 د ی کن   ع ی را تسر   فرایند با تماس سرد،    -  9

 یراه چی. در واقع، همی فراموش نکن نیز محور ارتباطات مدرن است. اما تلفن را  ،لیمیا
  ی ها زهیانگ  قیعم  یرابطه و بررس  جادیا  یبرا   مشتریانبا    میبهتر از صحبت کردن مستق

 وجود ندارد.   یاحتمال

کمک   ندگانی به نما  توانندیم  یفراخوان  یها پتیفروش، اسکر  یاستراتژ   یدر هر الگو
تا   ب  هاسرنخکنند  کنند.  روش    دیای را جذب  در   انجام   یبرا  مؤثربه چند  تماس سرد 
کن  ی استراتژ  نگاه  خود  نما  نکهی او    م یفروش  شما    ندگانیچگونه  با    توانندیم فروش 

 ارتباط برقرار کنند.  تریعمیقدر سطح  یاحتمال انیمشتر

 د یکن   ق ی خود تحق   مشتری احتمالی در مورد 

.  رد یگیمبالقوه شما در کدام بخش قرار    یکه مشتر   دیکامل متوجه شو  قاتیانجام تحقبا  
ا  نیا از    یمعن  ن یبه  که  اول  اطالعاتیاست  در  شما  ن یکه   را  تأثیر  بیشترین  مکالمه 
 . دی ، استفاده کنگذارد یم
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و    د ی کن  دنیآنها د  لیاست. از پروفا   اطالعات  نیا  یافتن  یمعدن طال برا  کی   نینکدیل
در    تازگیبه، اگر آنها  مثالعنوانبهآنها چگونه بوده است.    یشغل  ریکه مس  د یکن  یبررس

و فروشندگان    کردهایبه دنبال رو   ادیاحتمال زبه،  اندکارکردهبه    شروع  دینقش جد  کی
 بگذارند. یمثبت تأثیرهستند تا  دیجد

بالقوه خود    ان ی در مورد مشتر   از طریق آنها   د یتوان ی چند روش وجود دارد که م  نجا ی در ا 
 : د ی کن   ق ی تحق 

 :  ن ی نکد یل   -  1

  تولید   یآنها محتوا  ای ؟ آکنندیمرا دنبال    یحضور دارند؟ چه کس   ییهاگروهآنها در چه  
 ؟ کنندیم

 :  تر ی تو  -   2

 ارتباط دارند؟ ی؟ با چه کسگذارندیمرا به اشتراک  ییچه محتوا

 گوگل:   -   3

جستجو    یوقت را  آنها  چ  دی کنیمنام  دست    یز یچه  وبالگ    کی آنها    ایآ  ؟ دیآیمبه 
 ؟ کنندیم  دیشرکت خود محتوا تول یآنها برا ایدارند؟ آ یشخص

 . بخشدیمسرد شما قدرت   یها تماس  به نش،یب ن یداشتن ا

 : رد ی گی مشکل    گونه این تفاوت  

 ی فروش   رانی. ما به مد رمیگیتماس م  ویپدرایاست و از پا  مزیسالم مارک، اسم من ج"
 ” … فروش خود را با فرایندهایتا  میکن یممانند شما کمک 

 و

مقاله شما را در مورد تماس سرد )که اتفاقًا آن را دوست داشتم(    راً ی سالم مارک، من اخ"
  مز یشما جالب باشد. اسم من ج  یمورد برا  نیکردم و فکر کردم که ممکن است ا  یبررس

 ” …است و
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  ه فروش نی وارد زم   نکهی. قبل از اخواهد گرفت قرار    موردتوجه  شتری ب  وضوحبهمثال دوم  
احساس را    نیخود ا  یاحتمال  ان یبه مشتر  د، ی داشته باش  ی قو  هی اول  تأثیرتا    دیخود شو

 . ایدشناختهو  آنها را درک کرده قبالً که  دیبده

 د یبساز  ی طرح کل   ک ی

از آنها   دی توانیمکه    میشما دار  یتماس سرد برا  پتی اسکر  یادی ما تعداد ز  کهدرحالی
. در  دیاستفاده کن  آنساختن    یبرا  شدهاثباتساختار    کی خوب است که از    د،یریالهام بگ 

 : ذکر شده است  ،میدانیمدرست  از آن    Pipedriveاست که ما در    یاز موارد  یک ی  نجایا

 مقدمه:    -  1

 . بیان کنید نیری. آن را کوتاه و شد یریگیمو چرا تماس  دیهست  یکه چه کس  دی کن  ان یب

 :  شروع  -   2

. در صورت د یارتباط زودهنگام با آنها استفاده کن  ی)مانند مثال باال( برا  یساز   یاز شخص
 . د یرا ذکر کن  با آنها وجود، موارد مشترک خود

 :  ل ی دل  -   3

 د؟ی به آنها کمک کن  دیتوانیمتوجه کنند و چگونه  دیچرا آنها با ؟دیزنیم چرا زنگ 

 :  شنهاد یپ   -  4

 اید کردهو چگونه به آنها کمک    د یکنیمکار    یبا چه کسان  ست؟یشما چ  یشنهادیارزش پ
 ؟ کندیم  زیمتما بایتانشما را از رق یز یبرسند؟ چه چ جه ی تا به نت

 سؤاالت:    -  5

آنها مناسب    ایآ  دی نی تا بب  دیاستفاده کن  تیصالحتعیین  و از سؤاالت    دی عالقه آنها را بسنج 
 .ریخ  ایهستند 

 بستن:    -  6
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و مکالمه را به سمت مرحله    دی ارائه ده  (call-to-action)  اقدام  یبرا  فراخوانی  کی
 .د یکن تیفروش هدا فرایند  یبعد

 نتیجه گیری

 یی نها   جهی فروش: نت   ی استراتژ 

خود را   آلایده  یمشتر   یبه طور واقع  دی، ابتدا با مؤثرفروش    یاستراتژ   کی  جادی ا  یبرا
 . دی بشناس

و چگونه    کنند یمتالش    یز یبه چه چ  دنیرس  یآنها برا  ست؟یمشترک آنها چ  یهاچالش
 کار را انجام دهند؟ نی تا ا دیبه آنها کمک کن دیتوانیم

کل  ی موضوع مشترک  نیا در  که  آن    این  است  به  وقتایمپرداختهراهنما  و    نشیب  ی . 
را جمع   انیمشتر  یها داده که    دیکن  جاد ی ا  ایاستراتژی  دیتوان یم  د،یکن یم  یآور خود 

 د، یموضوع را حل کرد  نیکه ا  یها را با اهداف شما هماهنگ کند. هنگام آن  یازهاین
 خواهد داشت.  یشتر یب تأثیرشما  تیفعال

 منبع: 

pipedrive.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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