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 بهبود عملکرد فروش   ی هفت راه آسان برا 
 کلمه کلیدی: 

 بهبود عملکرد فروش 

 مقدمه 

و   دیاهداف جد  تعیین  یبه معنا   ن یفروش، ا  ندگانینما  یدر راه است، و برا   د یسال جد
است   یز یبهبود عملکرد فروش چ  ی برا  ییهاراه  افتنیاست! اگر    آنهابه    دنیرس  یبرا  تالش

اولو در  نت  این  که  دیدانیم  ،د یادادهقرار    تیکه قبالً  اگر برادهدیم  جهیکار  اما  بهبود   ی. 
تالش    فروش  عملکرد موفق  دنیرس  ،د یکنینمخود  و  اهداف  آن  بس   یبرا   تی به   اریشما 

 سخت خواهد بود. 

سخت باشد. متخصصان فروش دائمًا   تواندیم: فروش  میروبرو شو  این چالشبا    دییایب
وجود دارد: اعداد سه ماه گذشته،   کردن  تالش  یبرا  دلیلی  شهیدر حال رقابت هستند و هم 

 ن ی ا  دیگران درشدن از    زیمتما  ی. تنها راه براو ..   گریمحصول د  کی  د،یجد  ینام تجار   کی
 . دیاست که به طور مداوم کار کن نیا دشواررقابت 

.  دی انجام ده  دیچند کار وجود دارد که با  د،یعملکرد فروش را بهبود ببخش  دیخواهیماگر  
شما را در   تا  د یکن  یبررس  مطالعه و  خود را  فروش  بهبود عملکرد  یبرا  یهفت راه عمل  نیا

 درست قرار دهد.  ریمسدر  1402سال 

 عملکرد فروش   ف ی تعر 

و چه به طور   یفروش، چه به صورت فرد  میت  یاثربخش   اندازه گیری  عنوان به  عملکرد فروش
 ( منبع). شودیمتعریف  تیمی
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 ی س ی عملکرد فروش به انگل 

" Sales Performance " 

 عملکرد فروش   ( مرتبط با بهبود KPIsی )د یکل   ی ارهای و مع  ها شاخص 

KPI ت یریفروش و مد یهام یعملکرد است که توسط ت یر یگ  اندازه کیفروش   کیمتر ای 
استفاده   یا تیم  شرکت  ک یفروش در    مربوط به  ی هاتیفعال  یاثربخش  یابیرد  یارشد برا

اشودیم به  نی .  به  و طول چرخه    فیق  کارایی  عملکرد فروش،  یساز   نهیاقدامات  فروش 
 . کندیمفروش شما کمک 

ذکر شده    ، عملکرد فروش  ی برای بهبوددیکل   یها شاخص   نی تر مهم   ی ازست ی ل   قسمت زیردر  
 : است 

 رشد فروش   -  1

 در حال رشد است؟  وستهیکسب و کار شما به طور پ ایآ

 هدف فروش   -  2

 د؟ یهستخود  اهداف فروش  دستیابی به ر یدر مس ایآ

 ی جذب مشتر   نه یهز   -  3

 چقدر است؟ دی جد یمشتر  کیجذب  نهیهز

 درآمد هر واحد   ن ی انگ یم   -  4

 هر کاربر چقدر است؟ ازایبهدرآمد شما  نیانگیم

 ی ارزش طول عمر مشتر   - 5

 ؟ کسب کنیدچقدر درآمد   یهر مشتر  ازایبه دی انتظار دار

2

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ی مشتر  زش ی نرخ ر   - 6

 ؟دی دهیماز دست  انتان رایمشتر چه تعداد از 

 طول چرخه فروش   ن ی انگی م  -  7

 ؟ دیکنیم ترکوتاهچرخه فروش خود را  طول چگونه

 نسبت سرنخ به فرصت    - 8

 ؟ است قدرچهشما  یهاسرنخ تی فیکمیزان 

 نسبت فرصت به برد   -   9

 ؟شوند یمتبدیل به خریدار  ،شما  طی واجد شرا  یهاسرنخ  از  چه تعداد

 نخ سر   ل ی تبد   ضریب   -  10

 شما ثابت است؟ یهاسرنخ لینسبت تبد ایآ

 فروش   ی ها فرصت تعداد   -   11

 بالقوه شما چقدر است؟ فروشحجم 

 د یارزش خر   ن ی انگی م  -  12

 است؟  داریشما پا دیارزش خر ن یانگ یم ایآ

 هر محصول   حاصل از فروش   درآمد و سود   -  13

 ؟ چه محصوالتی هستندمحصوالت شما  نیسودآورتر

 فروش   نده ی درآمد هر نما   -  14

 د؟ نفروش شما چقدر درآمد دار  گانند ینما

 فروش   ندهیهر نما   ازایبه سود    هی حاش  -  15
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 ( منبع) سودآور است؟ ،رودیمفروش شما همانطور که انتظار  میت ایآ

 بهبود عملکرد فروش  ی برا   ی هفت راه عمل 

 د یکن   ی اهداف فروش خود را بازنگر برای بهبود عملکرد فروش،    –  1

 ی فرصت  نی. همچنبیشتربهتر شدن، بهتر بودن و فروش    یاست برا  یفرصت   دیهر سال جد
 اهدافتان.  یروزرسانبه  یبرا است 

 ی برا   کیشماره    د یکه کل  گفته است  BombBomb  شرکت  درآمد  اتی عمل  ری، مدهال  لی دان 
»اهداف :  دیگو  یم  لی. داندیکنشروع    باید  از کجا  دیاست که بدان  نیاهدافتان ا  یبازنگر 

  معیار پایه   کیبه    ازین  ی، هر هدف منظور  نیبه ا  دنیرس  ی باشند. برا  یر یقابل اندازه گ  دیبا
ا راه  از ین  هیپا  معیارهای  جادی دارد.«  شما   تی سنجش موفق  ی برا  دیگری  به کار دارد، اما 

  د ی که با   یاساس  معیارهایاز    یبرخ  حال این سوال پیش می آید کهبدون آنها وجود ندارد.  
 ؟ کدام موارد می توانند باشند و از آنها استفاده کنید، دیبدان تاناهداف  یهنگام بازنگر 

 ری اهداف گی برای بازن اساس  ی ارها ی مع

 نرخ بستن فروش  ▪
 هاسرنختشخیص واجد شرایط بودن  ▪
 نرخ یا ضریب تبدیل  ▪
 قرار مالقات  رشینرخ پذ ▪
 ان یمشتر از ارجاعگرفتن  ▪
 طول چرخه فروش نیانگیم ▪

 پیوند بزنید   ی انسان  ی ها ی ژگ ی و   به  دئو یو   استفاده از   را با   مشتریان  د یسفر خر   -  2

 دئویاستفاده از و و    دهدیمقرار    تیبالقوه شما را در اولو  انیمشتر  ،فروش انسان محور
راه  یکی رو   یهااز   ک ی  ویدئوفروش است.    ندی فرابه    نسبت  محورترانسان  یکردیاتخاذ 

اصالت و  و    کند،یکمک م  یمکالمات واقع  تی به تقو  و   کندیم  جادیا  یواقع  یارتباط انسان
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تلفن   قیاز طر  توانیکه نم  ییارهاهمه ک   . در واقع گذاردیم   شیشما را به نما  بودن  یا حرفه
 . دهدیم ، ویدئو برایتان انجام ساده انجام داد  یمتن  یهالیمیا  قیاز طر ای

عملکرد   بهبود  تا  کندیمبه شما کمک    دئویاستفاده از و   د،یکردن سفر خر  یعالوه بر انسان
 . عملی نماییدفروش خود را 

 : عملکرد فروش دالیل مفید بودن ویدئو برای بهبود  

  یپرمشغله دسترس   رندگان ی گ   م ی و کارآمدتر به تصم   تر ع ی سر   کند ی به شما کمک م   ویدئو   - الف  
 . دی کن  دا ی پ

شما  و    کشدیمطول    قهیدق  چندکمتر از    ،یاحتمال   یمشتر   یبرا  ویدئو  کیضبط و ارسال  
 را یز  ، کندیم  ز یمتما  (digital pollution" )تالی ج ید  یآلودگ"ساده و    ی متن  یهالیم یارا از  

بب  توانندیم  امتانیپکنندگان    افتیدر را  شما  بشنوند    یو صدا  نند یچهره  را  این شما  و 
 . کندیمدشوارتر  اری گرفتن شما را بس دهیناد  موضوع

 ست؟ ی چ  تال یج ی د  ی آلودگ 

را   ای است که به نظر ارزش وقت    یاتیو تجرب  هاامیشامل پ  تالیج ی د  یآلودگ توجه شما 
نامربوط   ای،  مطلوب . ناخواسته، نااندازدیمبه اشتباه    ای  کردهشما را کند    آلودگی  ن یندارند. ا
گاهی .  باشد  آور اضطراب  ای،  دکنندهی ناام کننده، آزاردهنده،    جیگ  تواندیمهمچنین  است.  

 . دچار اختالل کند را و کار ما  یزندگ تواندیم

 ( منبع) ناخواسته است.  تال ی ج ی د  ی هر گونه حواس پرت   تال ی ج ی د  ی به طور خالصه: آلودگ 

 . داردی م ارتباط را شفاف نگه   دئو ی و   - ب 

 منظورتان گیرنده پیام شما شود و    سوءتفاهمباعث  که    دیاکردهارسال    یلیمیا  حال تابه  ایآ
قصد، کلمات،   ،دی کنیمارتباط برقرار    دئویکه با و   ی؟ هنگامبه مخاطبتان نرساند  ی درستبهرا  
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ویژگی   نی. اردیگیمقرار    انتانیمشتر  دنیو شن  شدیاحساسات و لحن شما در معرض د
 شود. کمتر اریبس  ،امیپ ک ینادرست  ریتفس تا احتمال شودیمباعث 

 . د یشو   ز یخود متما   ی تا از رقبا   کند ی م به شما کمک    دئو ی و   - ج 

ساده    یمتن  یها لیمیاو ارسال    تماس سرد  با مشتریان خود از طریق  شما  بایرق  کهیدرحال
. رند یگیمبا شما ارتباط    یتر ی انساندر سطح    تان یاحتمال  انی، مشترکنند یمارتباط برقرار  

 یکه ارتباط انسان  دیهست  یفرد واقع  کیشما    -  د یستیصفحه ن  یک  یرو  امیپ  کی شما فقط  
 . دی کنیم  جادیا  یمعنادار 

 دهید گوش   شتر یب  ید و کمتر صحبت کنبرای بهبود عملکرد فروشتان،   –  3

مذاکره    یزمان  فروش  بسته شدن  ی هابازدارنده  نیتربزرگ از    یکی روند  که   شودیموارد 
 کی که    یزمان. اما  شودینم  ده یواقعًا شن  شانی هاحرف  کنند که  احساس  یاحتمال  انیمشتر
که با   یبه کس  ادی ز  احتمالبه،  شودیمشده و درک    دهیشن  کندیمبالقوه احساس    یمشتر 

حال سوال  .  کندیمکمک    ،ت و اعتماد به بستن معامالخواهد کرد  اعتماد    ، کندیم او تجارت  
با گوش    ؟کنید  درک کرده و آن را عملی  را  این موضوع  دیتوانیم  چگونه  مهم این است: شما 

 . دادن فعال 

 : د ی گوش ده   شتر ی و ب  د ی کمتر صحبت کن  کندی م وجود دارد که به شما کمک   ک یچند تکن 

را  او  و احساسات  توجه کنید بیشتر به آن داده و بالقوه خود گوش  یبه لحن مشتر  ▪
 . دیریدر نظر بگ

آن    جایبهمشتریانتان به آنها گوش ندهید.    یهاصحبتبا هدف پاسخ دادن به   ▪
 بشنوید.   شانیهاصحبتآنان را با هدف درک و فهم  یهاحرفسعی کنید  

مشتری را تحریک   ،«خیر»  ا ی»بله«    یهاپاسخ  شنیدن  جایبهتا    دیسؤاالت باز بپرس ▪
 . کنید تا بیشتر صحبت کند
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ابراز    سخت باشد.«  دیبا  نی . افهممیم مانند »  یرا با استفاده از عبارات  ی خودهمدل ▪
 کنید. 

 . دی گفتگو را خالصه کن ▪

 دی ارجاع خود را کامل کن  ی استراتژ  بهبود عملکرد فروش،   منظور به   –  4

که از طریق   هستند  یها سرنخ نسبت به    یتر گرم  یهاسرنخ  در اکثر موارد  مشتریان ارجاعی
، HubSpot  موسسه  یها گزارش  . در واقع، با توجه به دی آوریمدیگر به دست    یهاروش

تا   کنند یمدرخواست ارجاع    از مشتریان خود  از فروشندگان برتر به طور مرتبدرصد    47
 ( منبع )  .باکیفیت و واجد شرایط خود را افزایش دهند یهاسرنختعداد 

 است.   یاتیگرم ح یهاسرنخاستفاده از شبکه  یارجاع خوب برا یاستراتژ  کیاما داشتن  

 : که این موارد را رعایت نمایید   است ی ضرور   ، دی کنی م که شما درخواست ارجاع   ی هنگام 

 به آنها خدمات بدهید دی دهیمبیشتر از چیزی که به مشتریان وعده  ▪
 برایشان ارزش خلق کنید زمانی که مشتریان به خدمات شما احتیاج ندارند  ▪
 د یاستفاده کن یکانال ارتباط  نیاز چند ▪
که چرا    دی ده  حی توض  ولی به مشتری  .کنیدارجاع    درخواست  ،ترس و اضطراب   با ▪

و سپس   دیدار  یکمک به چه کس  یرا برا  تیموقع  نیبهتر  ،دیکن یمدرخواست ارجاع  
 . ارجاع خود را مطرح کنیددرخواست 

 بگویید: "متشکرم"  ▪

گردش کار خود را مجددًا    ، یحداکثر بهره ور   بهبود عملکرد فروش و دستیابی به ی  برا  –   5
 د یکن   ی قالب بند 

  یبهره ور   ،د یکنیمکار    است،  ع یسر  که در آن جریان کارها بسیار  فروش  طیمح  کیدر    یوقت
 تواند یمفقط چند ساعت    است.  ی بزرگ ضرور   یهایروز یپو    بهبود عملکرد فروش  یبرا
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  یک محیط   در  او راو از دست دادن    بسیار مناسب  یمشتر   کی  معامله با  بستن  نیتفاوت ب
 . رقم بزند یرقابت

از عوامل   بهره وری استفاده کنید. همچنین  یها برنامهو    هااپاز    ،عملکرد فروشبهبود    یبرا
جلوگیری نمایید و استفاده   زمانی در جریان کارتان  یهاوقفهایجاد حواس پرتی و ایجاد  

 . داشته باشیدرا در نظر  تانمهم یبه کارها رسیدگی یبرا یزمان یبلوک بند  روشاز 

 د یتمرکز کن  ی تجربه مشتر   ی بر رو   -  6

پرهفرایند   پرشتاب  جانیفروش  اما    و  سرنخ   سراغبه    سرعتبه  نکهیا  جایبهاست. 
 احساسی .  دیبالقوه خود کن  یرا صرف تمرکز بر تجربه مشتر   یزمان  د،یبرو  یبعد  دوارکنندهی ام

فروش ارتباط دارد. تجربه   تی با موفق  میبه طور مستق  دی کنیم  ایجاد خود    انیمشتر   درکه  
باعث ایجاد   و   کندیم  جذاب و به یاد ماندنی تبدیل   یافروشنده  به  شما را  ،یمثبت مشتر 

 . شودیم در مشتریان یادار وف حس

 : د ی را انجام ده  ها کار   نی ا   د یتوان ی م   بهبود تجربه مشتری برای 

و  ▪ از  نما   و  ارتباط  جادیا  ی برا  دئویاستفاده  و  احساسات  گذاشتن  اشتراک   شیبه 
 خود. تیانسان

 . مشتریان  ی هاینگرانبه سواالت و  یی صادقانه و همدالنهپاسخگو ▪
 .دیتجربه خر یساز  یشخص ▪
 . در آنها بودن احساس ارزشمند جادیا  یبرا تشکر کردن از مشتریان ▪
بالقوه   یاحساسات و نقاط درد مشتر   از طریق توجه بهتمرکز بر فروش انسان محور   ▪

 . تمرکز بر محصول جایبه

 ها ت یفعال کردن وظایف و    ی سازمانده   -  7
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برا  تیموفق   دیکل  ی سازمانده اگر   ی ضرور   فیو وظا  هاداده   ت ی ر ی مد  یدر فروش است. 
در ارتباط   رییتغ  ایجاد  اکنون زمان  د،یبالقوه مشکل دار  انیو مشتر  هاسرنخ   یر ی گیخود و پ

 است.  ده یفرارس مسئله با این

بهینه و    به صورت  توانندیهستند که م  یها کسانفروشنده  نیبهتر":  دیگویم  هال  لیدان
  لوله خط  فروش،    زمینه  . با ادامه کار شما درکنند   یسازمانده  خود را  ی هاتیفعال کارآمد  

 ی شما در سازمانده  ییفروش، توانا  نده ینما  کی   عنوانبهرشد خواهد کرد.    نیز  فروشتان
 ." بودشما خواهد  تی موفق تعیین کننده، و وظایف  هاداده

 عملکرد فروش   بهبود   یها گزارش   از   نمونه چند  

 ست؟ ی گزارش فروش چ

شرکت یک  فروش در    یهاتیفعال  تی فروش، وضع  لیو تحل  هیگزارش تجز  ایگزارش فروش  
روندهاکندیمرا مشخص   زمان نشان    ی.  را در طول  مراحل   نیو همچن  دهدیمفروش 

را    یو مجر   فروش  ف یقمختلف    ک ی   فروش  ی هاگزارش.  کندیم  لی و تحل   ه یتجز فروش 
فور  عملکرداز    یعکس  در    میزان  را   ت یوضع ،  دهندیمارائه    را  لحظه خاص  کیشرکت 

انجام شود را   د یکه با  یو نوع رفتار   کنند یممشخص  را    هامیتصم  نی، بهترکنند یم  یابیارز
 یی بالقوه بازار را شناسا  ی هافرصت  کنندیفروش به شما کمک م  یها. گزارشکنند یم  نییتع

 . خود باشید بهبود عملکرد فروش جینتا شاهد بتوانید  کنید تا

 فروش ماهانه   یها گزارش  دو نمونه از 

 گزارش چرخه فروش   -  1

 عکس 

 فروش   یهافرصتو    ندگانینماعملکرد  کل کانال فروش،    وضعیت  ،فروش  گزارش ماهانه
تا مشخص   کندیم  فیرا توص  ندگانی از نما  کی . عملکرد هر  دهدیم پوشش    ک یرا از نزد
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طول   است و چه مدت  سودآورمعامله چقدر    یک  که  دهندیم  صی آنها تشخ  ا یکند که آ
 .تا یک معامله بسته شود  کشدیم

نقاط قوت و    د ی، باکنند یم به ارائه اطالعات کمک  چگونه    ارهایمع  نی که ا  درک کردید  یوقت
 . برخورد کنید  آن اب و به طور مناسب تشخیص دادهضعف هر فرد را 

 گزارش فروش   -  2

 عکس

 ی ها KPIعملکرد    از  یکل   ی نما  یکنشان دادن    یگزارش فروش ماهانه برا   یینها  یالگو
 ( منبع ). شودیماستفاده مختلف 

 

 گانی فرم و قالب گزارش فروش را   15

این   طریق  سایت    لینکاز  وب  در  نام  ثبت  کردن    smartsheet.comو  پر   ی ها فرمو 
 دسترسی پیدا کنید.  فرم گزارش عملکرد فروش 15به صورت رایگان به  دیتوانیم مربوطه،  

 داشته باشید.   انیپیوممکن است برای دسترسی به سایت احتیاج به استفاده از  تذکر:

 نتیجه گیری

منتظر چه   د،یدار  خود  بهبود عملکرد فروش   ی مطمئن برا   ی هاروشاز    یاکنون که فهرست
امروز    همین  است که از  نیا  در سال پیش رو،بهبود عملکرد    یتنها راه برا  د؟یهست   یز یچ

 .د ی شروع کن

 منبع: 

sellingpower.com 

 ترجمه و اقتباس: 
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 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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