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فروش موثر و قابل تکرار در آژانس    فرایند   ک ی چگونه  
 د ی کن   جاد ی خود ا   مه ی ب 

 مقدمه 

ابزارها برا  یها میتبه    موردنیاز  یدادن  است.    یضرور   تیبه موفق   یاب یدست  یفروش 
 فروش است.  فراینداز آن   یبخش بزرگ 

فروش   اجازه    نمایندگانبه    تنهانهفرایند  برا  اینقشهتا    دهد یمشما  از    نانیاطم  یرا 
  ی تماس  چی ه نکه یاز ا نان ی اطم یبرا  ی منی شبکه ا ک یو تداوم دنبال کنند، بلکه  تیموفق 

و شما    ،ردیگینمقرار    ی سیستمها باگ و    هاشکاف  نیب  کسچیه،  شود ینمگرفته    دهیناد
 . سازدیمرا فراهم  دیکن یمخود صحبت  فروش  ف ی قافراد حاضر در   تکتکبا 

را پشت ابتکارات فروش خود   فرایندی: چگونه  میدهیاست که ما پوشش م  یز یچ  نیا
که تصور   دیشو  یبه آژانس  لیو تبد  دیخود برس  اهدافتا به شما کمک کند به    دیقرار ده

 ، باید باشید. دی کنیم

در آژانس   آن را  و چگونه  ستیچ   فروش  فرایندکه    پردازدیمموضوع    نیبه ا  مقاله  نیا
بحث    گری و موارد د  چرخه فروش فروش،    فرایند. ما در مورد  دیکن   اندازیراهخود  بیمه  
 افزار نرماستفاده از    یرا برا   یآمادگ  نیبهتر  که   میکرد تا به آژانس شما کمک کن  میخواه

 دارد. ازین یز یشما به چه چ میفروش داشته باشد و بداند ت  تیریمد

 ست؟ ی فروش چ  فرایند 

▪ SuperOffice  از مراحل   ایمجموعه":  کندیم  فیتعر  گونهاینفروش را    فرایند
  ه یرا از مرحله اول  یاحتمال  داریتا خر  دهدیمفروشنده انجام    ک یکه    ریتکرارپذ

 " فروش برساند.مرحله بستن به  یآگاه
▪ Skyword    هنگام   هاشرکتکه    فرایندی" :  کندیم  فیتعر  گونهاینچرخه فروش را

مرتبط با    یهاتی فعالشامل تمام    نی . اکنندیم  ی ط  یفروش محصول به مشتر 
 " .شودیمبسته شدن فروش 
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  نی ا   که ما در   اهداف   ی ، اما برا دهندی م هم    دست به دستفروش و چرخه فروش    فرایند 
 صورت است:   ن ی ، تفاوت آنها به ا م ی کنی م مقاله دنبال 

 چرخه فروش   – 1

از    کیتا    کشدیماست که طول    ی زمان مدت ،  چرخه فروش به    کی نفر   خریدار سرنخ 
  بودن   طیواجد شرا  مثل تعیینکرد )   میتقس  مختلف   آن را به مراحل  توانیمشود.    لیتبد

 .  یک کلیت در نظر گرفت  عنوانبهآن را   ای(، و ارائه نرخ و پیشنهاد 

 فرایند فروش   –  2

سفر به سمت    یکه برا   "ی انقشه"  ای   دیداریاست که برم  یی هاگامیا    فروش مراحل  فرایند
  افتد یماست که در چرخه فروش اتفاق    یز ی چ  نی. ادیکن یدنبال م  دیجد  یافزودن مشتر 

 ی برا  -  د یخود بمان  یبه هدف چرخه فروش کل  دنیرس  ریدر مس  کند یمکه به شما کمک  
 .بیمه عمر یمشتر  یروز برا  25مثال، 

 فروش شما   فرایند  جاد ی ا

 ن یترمهم  دی است و شا  یضرور   کاملا شرکت شما    تی موفق  یفروش برا  فرایند  کی   جادی ا"
خود    می ت   ییتا بر توانا  دیانجام ده  فروش   ر ی مد  عنوانبه  دیتوانیم است که شما    یکار 
 " بگذارد. تأثیرفروش  یبرا

Nutshell 

بیمه با   نمایندگی  برا   فرایندچند    دیشما  کار  قیتطب  ی را  و  انواع مختلف کسب    تانبا 
  شدن لیتبدپرورش و    یخود را دارد و برا  یازها یاز ن  ایمجموعهداشته باشد. هر گروه  

 دارد.  ازین یمتفاوت  زمانمدتبه مراحل و 

فروش متقابل   فرایندمتفاوت از    د ی شما با  دی جد  وکارکسبفروش    فرایند،  مثالعنوانبه
 شما باشد. 
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  از منابع گوناگون   که  ی نیفروش آنل  فرایندنمونه    چینکته مهم است که ه  نی توجه به ا
  ی را برا  مقاله  نیا  ی ها دهیاشما مطابقت ندارد.    بیمه  آژانس  شرایط  کاملا با  دی کرد  دایپ
 .  دیریبگ در نظر خود بیمه آژانس فردمنحصربهفروش   فرایندهای جادیا

 : شود ی م فروش    فرایند   ک ی   هایی باعث موفقیتز ی که چه چ  د یداشته باش   اد یفقط به  

 است  ریفراگ  ▪
 تکرار است قابل ▪
 است  داریپا ▪

 است   ر ی فراگ   - الف 

شامل    نی. اافتدیماتفاق    فروشاست که در طول تجربه    یفروش شامل هر اقدام  فرایند
 است.  محصول  ارائه بودن، و  طیواجد شراتعیین ، مجدد  ارتباط ،ی ر یگیپ

فروش شما کمتر    میشما وجود داشته باشد، ت  فروش  فراینددر    ییها شکافو    هاحفرهاگر  
 . کندیمرا دشوارتر  دی جد نمایندگان فروش، آموزش علوه بهخواهد بود.  بندیبه آن پا

در   دیفروشیمرا که به آنها    یمختلف   یهاگروهو    دیفروش یمرا که    یمحصوالت مختلف
  از ین  یمتفاوت   فرایندهایمختلف افراد به    ی ها گروه. آن دسته از محصوالت و  دیرینظر بگ
به   بیمه عمرفروش    مانند:  ،یدر مقابل تجارت گروه  ی، تجارت فرد مثالعنوانبهدارند.  

 یک فرد یا فروش بیمه خدمات درمان تکمیلی به همه کارمندان یک شرکت. 

 قابل تکرار است   - ب 

  دهد یمشما امکان    ندگانیواضح و قابل تکرار است که به نما  فرایند  کیفروش    فرایند "
 انجام دهند."  د یبا یچه کار  تیموفق   یبفهمند که برا  قاا یدق

Pipedrive 

  ک یآن را به    راحتیبه  ای   دیفروش خود را تکرار کن  فرایندبه طور مداوم    توانیدنمیاگر  
بوده و توسط    اجراقابل  فروش شما  فراینداست که    دی بع  د، یآموزش ده  دی کارمند جد

 دنبال شود. فروشتانتیم 
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خو  نکه ی ا  یبرا فروش  تکرارد  فرایند  با  فرایند  د،یکن  ریپذ  را  شما   صورت به  دیفروش 
بعد اجرا شود. بله، البته، موارد پرت وجود خواهد داشت    مرحلهبهمرحله  کیاز    کپارچهی

از  3مرحله    و   2به مرحله    1که از مرحله    این   شههمی.  رودیم  4به مرحله    2مرحله    یا 
.  روند یم  4به مرحله    ماا یتقمانند موارد پرت که مس  قاا ی وجود خواهد داشت. دق  طیشرا

  ی ها فروش  اتفاقبهبیقرتیاکثرکه    دیداشته باش  ییندها یفرا، مهم است که  حالبااین
 . داده و مشخص نمایدشما را نشان 

 واژه پرت:   مورد توضیح در  

 قرار دارد.  یاصل ستمیس  ای  هجدا از بدن ایکه دورتر  یز یچ  ایشخص 

 تیاکثر  دیشما با  فرایند دنبال کنند،    راحتیبهآن را    توانندبکه همه    اینقشه  جادی ا  یبرا
هر    لیتشک  و   دربرگرفته  راموارد   با    محض به  تواندیم   اینمایندهدهد. سپس،  آمدن 
 برخورد کند.  )پرت( خارج از محدوده یهاداده و  موارد

دست نرفته وجود   چشم شما دور نمانده و از از زیچچیه نکهیاز ا نان ی اطم یبرا  یمراحل
  فرایند شما در طول    یهاسرنخیا    و فرصت  شود یم  چکشما    ستیل  در  زیدارد، همه چ

  ندگان ینما  که ازرا    یکه انتظارات   یمراحل  چنین. نداشتن  شوندیمبه طور کامل مراقبت  
و   رودیم  شما ا   کند  می تنظ  را مشخص  چرخه  یمعن  نیبه  که    شما   فروش  یهااست 

  ن ی از ب   زی همه چ  در این صورت،  ،از هم و ناهماهنگ عمل کنندمتفاوت    اریبس  دنتوانیم
و این نباشند    یممکن است چندان راض  بالفعلتان  انیبالقوه و مشتر   انیو مشتر  رودیم

 بگذارد.  منفی تأثیر شما یحفظ مشتر  نرخ و  لیبر نرخ تبد تواند یم عدم رضایت

 است  دار یپا   - ج 

فرایند  است که    یبدان معن  نیباشد. ا  داریپا   د یشما با  فرایندبودن،    ریهمانند تکرارپذ
آن را به    درازمدت   یبرا   تواندیم شما    میاست که ت  طراحی شده  ایگونهبه  فروش شما 

 .درآورد اجرا 
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بس  فراینداگر   بس  پیچیده  اریشما  مراحل  باشد،    یاد یز  اریباشد،  به    همیشه  ایداشته 
ن  نمایندگان که چ  ازیشما  باشد  بررس  یادیز  ی زها یداشته  آنها شروع    یرا    دور بهکنند، 

 . داریدنگهمرتبط  و  آن را ساده نی؛ بنابراخواهند کرد فرایند  شدن از آن

با  فرایند باش   فرایند  ک ی  د یشما  و    یز چی   د، زنده  رشد  با  بهبود    ی ر یادگیکه  را  آن 
و    ان یمشتر   یازهایو ن  ماندینم راکد    ،صنعت  رایراکد بماند ز  دی. در واقع نبادیبخش یم

 . همواره در حال تغییر استشما  یاحتمال انیمشتر

و    ساده  یکار را به روش  نیاما ا  ،گیرد برمیرا در    زیشما همه چ  فرایندکه    دیمطمئن شو 
 . دهدیمآسان انجام 

 د یکن  جاد ی فروش خود را ا   فرایند چگونه  

شما    فرایند  ی دگی چ ی، پحالبااینمرحله دارد.    5فروش حداقل    فرایند، هر  به طور معمول
 . کندیم نییعدد را تع نیا تی، در نهامنابع به سمت هرز رفتنو نحوه ورود 

تا    ندهینما  یاست برا  ینقطه عطف است. هر مرحله مکان  کیمانند    گام )مرحله(  کی
  ی محصول را به مرحله بعد   ای، فرد، گروه  باید  ایکند که کار را انجام داده است    یبررس

 انتقال دهد.  فروش   خط لوله در 

از    Nutshell  ، مانند پرسشی که شرکتسؤال  نیا  دنیخود، با پرس  فرایند  جادیهنگام ا
کن شروع  اولدیخود  نما  یکار   نی :  برا  ندگان یکه  شما  با    یبرقرار   یفروش   ک ی ارتباط 

انجام    داریخر آخر  ستی چ  دهندمیبالقوه  برا  یکار   نیو  انجام    انیپا   یکه  فروش 
 ست؟یچ  دهندمی

آن را    دار،یو پا  ریتکرارپذ  ر،یفراگ  فرایندی  جاد ی ا  یسپس برا  د،یشروع کن  دیبا آنچه دار 
 .د یاصلح کن

 ی و زندگ  عمر   مه ی فروش ب   فرایند مرحله هر    5

ا  فرایندهایو مشاوره در مورد    قیپس از تحق پنج مرحله معموالا    ن یفروش مختلف، 
 :شودیم  و پیشنهاد  ارائه
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 مشتری احتمالی سرنخ /   ی جمع آور   -  1

 :  سرنخ 

 باشد  مندعلقه د یفروشیمکه  یخدمات  ایکه ممکن است به محصول  یسازمان ایفرد 

 :  ی احتمال   ی مشتر 

  مند علقهکه از قبل به محصوالت/خدمات شما    است  یمعموالا کساست و    سرنخ   ینوع
 فروش صحبت کند  بخش  در یبا شخص خواهدیماست و  

فروش را شروع    فرایند  دیتوانینم   د،یندار  یدسترس  یبرا   ایاحتمالیمشتری    ایاگر سرنخ  
 بالقوه است. مشتری ایسرنخ   آوردندستبه  . مرحله اول،دیکن

 چند راه مختلف انجام داد:   ق ی از طر   توان ی مرا    کار   ن ی ا  

 کنند یمرا پر  نخفرم سر کی مشتریان ▪
 د ی کنیم ی دار یخر یفروشنده اصل   کیسرنخ را از  شما ▪
 ارجاع  کی ▪
 فراخوان دادن  ▪
 مشتری یابی  یهاروش ریسا ▪

برقرار   ارتباطفوراا با آنها    د یبا  ،دی جد   یمشتر   ایسرنخ    آوردندستبهاز نحوه    نظرصرف
 .  دیکن

 : را ی چرا؟ ز 

 گیرد میتماس    آنهاکه با    روندمی  ایفروشنده  نیاول  سمت  به  هاسرنخ درصد از    50 ▪
  ابد، ی  شیافزا  قهیدق   10به تنها    قه یدق  5شما از    ییکه زمان پاسخگو  که ی درصورت ▪

 . یابدمی کاهش  درصد   400شما  لیشانس تبد
 شود نمیهرگز تماس گرفته  ها سرنخ درصد از    30با  ▪

آن    لیبرنده شدن و تبد  ی شانس شما برا  د،یتماس برقرار کن  ترع یسرهرچه    ن،یبنابرا
از   ز یوجه تما  تواندیم  تماس. سرعت در  شودیم  شتری ب  ی مشتر  باشد. استفاده  شما 
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زودتر   کندیم به شما کمک    یسرنخ داخل  ونی ( با اتوماسAMSآژانس )  تیریمد  ستمیس
  ی و شانس خود را برا  دیبرقرار کن  رتباطبا آنها ا  ترع یسر  د،یآگاه شو  هاسرنخوجود  از  

 . دیده   شیآنها افزا لیتبد

و سرنخ  )  ی اد یز  یهایر یگیپبه    ازین  یگاه  دیجد  بالقوه  مشتریان  ها  درصد   80دارند 
بسرنخ  به  ن  5از    شیها  تماس  نده  ازینقطه  اجازه  ب  یهاسرنخ   دیدارند(.    ن یشما 
تماس    یدر برقرار   خودکمک به    یبرا  ونیاز اتوماس  فتند،یب  فرایند فروش شما  یها شکاف

 ! دیاستفاده کن خریدار  سفر و حفظ ارتباط ثابت در طول  یفور 

 بودن   ط یواجد شرا تعیین    و   تماس  -   2

 (:  Oppفرصت ) 

بالقوه نما  شودیم  جادیا   یزمان  ،فروش  ملقات    ی احتمال  یمشتر   ای  سرنخبا    ندهی که 
 دهدیمتشخیص  طیو آنها را واجد شرا  کندیم

 :  تعیین صلحیت 

است    یمعن  نیبه ا  تعیین واجد شرایط بودنفروش،    فرایند اوقات مرحله اول در    یگاه
 فروش آماده است.  فرایند در  یمرحله بعد  ی شده است و برا  یبررس oppکه 

 ا یسرنخ    ک یاست که شما    یمهم است. زمان  اریمرحله بس  کی  ت یصلحمرحله احراز  
 نده ی نما  ه،ی. پس از جلسه و بحث اولدیکنیم   لیفرصت تبد  کیبالقوه را به    یمشتر   کی

 ا ی  ماند یم  یباق  سرنخگروه همچنان    ایآن شخص    ای که آ  ردیبگ  میتصم  تواندیشما م
 . آید حساببه طیفرصت واجد شرا کی عنوان به دیمند است و با در حال حاضر علقه

از    توانیاستاندارد است، اما م  اری صنعت بس  کلدر    (opportunity" )فرصت" اصطلح  
 . کرد ادی زین  "فروش" ای "معامله " عنوان بهآن 

. در این است  گروه  ا یارتباط با فرد    برقراری  یشانس شما برا   تیصلح  تعیین  مرحله
به   دیتوانیم دارند/چگونه    ازین  یز یکه آنها به چه چ   دی ریگیم  میتصم   مرحله است که

 . دیکن نییرا تع یسپس مراحل بعد  د،یکمک کنآنها 
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 شنهاد ی پ ارائه   -   3

 :  مشتری  ازها ی ن   ل ی تحل

 فرد/گروه است.  یازهایو کشف ن  قیدر حال تحق نمایندهکه  ییجا

 :  شنهاد یارائه پ 

ارائه کرده است و    یا سرنخ  را به فرصت  ها نهیگزاز    ی شنهاد یپ  نده ی نما  کی که    یزمان
 منتظر بازخورد است. 

 :  شود ی م   رفته ی پذ   شنهادی پ

 یمدارک برا  یآور جمع در حال    ندهیباشد و نما  رفتهیرا پذ   شنهادی گروه پ  ایکه فرد    یزمان
 ارسال است.

آنها را   یازها ین  ،ایدکردهگروه را ملقات  یا    فرد  ،هستند. شما  یر ی گم ی تصم   مراحل   نیا
آنها را برآورده    یازهاین  دیتوانیم که چگونه    دیدهیمو اکنون به آنها نشان    ایدفهمیده

  عمر  مهیبمانند    هاپوششاز انواع    یبرخ  یمرحله را برا   نیا  دی. ممکن است بخواهدیکن
 د. یگسترش ده

 تواندیمکه    دیرا در آن اضافه کن  یشتر یمراحل ب  دیتوانیماست که    جایی  شنهادی ارائه پ
شما    یا مشتری احتمالی  فرصت  یبرا   دیکنیاست که فکر م  یها و محصوالتارائه طرح

اگرمناسب است.  د  توانندیم   رند،یبپذ  مشتریان  تر  مرحله  پذیرش مانند    یگر ی به 
 منتقل شوند.  پیشنهاد

  ی برا  یمرحله بعدآیا  است تا نشان دهد که    ازهاین  لی مرحله، تحل  نیا یبرا گری د  نهیگز
تحل  خوبیبه  سرنخ سفر   شروع  مرحله  است.  انجام  حال  که    یزمان  ،ازین   لیدر  است 

 . کندیم  یو جمع آور  قیگروه تحقیا  فرد   یازهاین تأمین یرا برا  هاییایده نماینده 

  ی ک ی فقط به    ای   2بر    یا  پوشش دهید مراحل را    نیتان، ممکن است همه افرایندبسته به  
  د ی خود داشته باش  فرایند در    ایمرحله  نیخوب است که چن  ن،یاز ا  نظرصرف.  تکیه کنید
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مرحله تعیین صلحیت    فقط در  هاسرنخکه کار در حال انجام است، و    دیتا نشان ده
 . مانند ینم

  فرایندهای بهتر    لیو تحل  هیو تجز  یمستندساز   نجا،یمرحله در ا  کی داشتن    گری د  تیمز
  مرحله تعیین صلحیت در    سرنخ  50که    دی نیو بب  دیکن  دریافترا    ی شما است. اگر گزارش

 ممکن است دردسرساز باشد.    د،یدار

 : دریابید   اد ی ، ممکن است  تر ق ی عم   تحلیل با   اما 

 کردند  مکاننقلتازه به آنجا نفر  15 ▪
 کند   میرا تنظ یطرح فروشنماینده نفر منتظر هستند تا  20 ▪
 هستند  یر یگ میرا در دست دارند و در حال تصم هابرنامهنفر  10 ▪
 هستند  یادار  یو منتظر کارها  اندپذیرفتهطرح را   نینفر ا 5 ▪

و به شما   کندیمچرخه فروش شما را مطلع    رایز  ،اطلعات ارزشمند است  نیدانستن ا
 . دهدیم  ،در حال اتفاق افتادن است  در مورد آنچه در کتاب کسب و کار شما  یبهتر   دید

 شد مدارک ارسال    -  4

 مدارک ارسال شده:  

ارسال    نماینده فروش  کیبه    دی تأ  یشده و برا  لیتکم توسط مشتری  که مدارک  یزمان
 شده است 

 فرصت است.  یا فروش  بسته شدن قبل از   یمرحله منطق نیمرحله آخر نیا

 شما:   نجا یتا ا 

 ایددادهرا انجام  طیشرا ملقات با سرنخ واجد  ▪
 ایدکردهکشف دارند  ازیرا که ن آنچه ▪
 اید کردهرا به آنها ارائه   ییهانهیگز ▪
فرصت  از ▪ یا  مورد    سرنخ  م  یا نامهمهیبنوع  در  کند  خواهدیکه  تأ تهیه    ه ی دی، 

 اید کرده افتیدر
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 است.  دیتأ ی برا  بیمه نامه ارسالاکنون زمان 

 مدت چند اتفاق ممکن است رخ دهد:   ن ی در ا 

 مدارک ارسال شده پذیرش شوندممکن است  ▪
 فتد یاتفاق ب نمایندگانمتعدد با   هایوبرگشترفتممکن است  ▪
 انجام شود  ی پوشش گروه یبرا یسرشمار  ▪

 ی اطلعات اضاف   ای  لیو تحل  هیبه تجز  ازیشما ارسال شود که ن  یبرا  اینامهممکن است بر
تا مطمئن    ایدکرده  لحاظکه آن زمان را در چرخه فروش خود    دیمطمئن شو  نی دارد، بنابرا

 .دارید اریمرحله را در زمان مناسب در اخت نیحرکت در ا یالزم برا یکه فضا دیشو

 بستن فروش  –  5

 بسته نشدن فروش: 

 نوشته و ثبت نشده است  ید یجد مشیخط ای دی دهیمرا از دست  یفرصت  یوقت

 :  بسته شدن موفق 

 اید کردهتبدیل  خریداربه  را  یکه فرصت یزمان

است که شما    یزمان  شدن فروش  مرحله است. بسته  نیترمهمو    نیبسته شدن آخر
و   ، ایددادهرا از دست    یچه کس  ،ایدکردهبه خریدار تبدیل  را    یچه کس  دیکنیم  فیتعر
 . د یرا مشخص کن هاباخت نیپشت ا لیدال

 گیری نتیجه 

  رات ییتغ  جادیا  یو چرخه فروش خود را برا  فرایندکل    دیتوانیم  نش،یب  نیبا استفاده از ا
 . دیادامه ده ندهیکه چگونه در آ دیو بدان دیکن درکمعنادار بهتر 

 منبع: 

agencybloc.com  

 ترجمه و اقتباس: 
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 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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