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 توسعه فروش  کامل یراهنما 
 توسعه فروش   ی ها طرح و    ها ی استراتژ تعریف، ضرورت،  

 تعریف توسعه فروش 

  م ی تصم   یآنها برا   ی بالقوه و آماده ساز   ان ی مشتر   ای   هاسرنخ گرم کردن    فرایند توسعه فروش  
 ( منبع) است.  د یخر   یی نها گیری  

 مقدمه 

عالقه و سرنخ را بر عهده   جادیا  تی مسئول  یابیبازاربخش  بود.    ترساده  اریبس  زیقبالً همه چ 
شرکت و درآمد    گرفتیمهدایت فرایند فروش را بر عهده  فروش    بخش   داشت و سپس

 . و راحت آسان خیلی .شدیم مشخص 

بازار  رییتغ  زیهمه چ   اما افزایشعمدتًا  که    ی ابیکرد.  انواع   ، بود  هاسرنخ  کی تراف  هدفش 
توسعه   به بخش فروش  هاو ارسال سرنخ   یورود  مندعالقهمشتریان    جاد یا  یرا برا  هاکی تکن

اس سرنخ   شیافزا  کار  نایانجام    اما  ت، داده  ن  نییپا  تی فیباک  یهاتعداد   شی افزا  زیرا 
وقت   بخش فروشبوده است.    هاهیسهمبر اساس    شهی فروش هم  ان،یم  نی. در ادهدیم

  د ن توانیم  ،کند یمکه احساس    کرده است  مشتریانی  نیمندتر خود را صرف تمرکز بر عالقه
  شد یمیی که از بخش بازاریابی ارسال  هاسرنخ  شتریو ب  با آنها ببندد  بیشتری را  معامالت

 گرفتند.  دهی ناد کامالً را 

ایجاد شده توسط بخش   یهاسرنخ  چرا بخش فروشسوال که    نی ا  بهبرای پاسخ دادن  
 ک ی که    داندیم  یحت  یاب یبازار  بخش  ا یکه آ  کند یفکر م  نیو به ا کندیرا دنبال نم  بازاریابی

 نی ؛ بنابراشکاف الزم است  این  پر کردن  یبرا  ی ز ی آشکار شد که چ  ؟ست یسرنخ مناسب چ
 . متولد شدتوسعه فروش  بخشی با نام
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 بر توسعه فروش   ی مرور 

 ست؟ ی توسعه فروش چ

به    یاب یدست   یو برا  شده  ییبالقوه شناسا  یهااست که در آن سرنخ  یند یفراتوسعه فروش  
و فروش را    یابیبازار  نی و شکاف ب  شوندیمتبدیل    طیواجد شرا  یهاسرنخبه    شتریفروش ب 

کاهش   ،نییپا   تیفیباک  یهاسرنخ   رسیدگی به  یتا زمان و منابع صرف شده برا  کنندیپر م
 . ابدی

  ی ها میبا عملکرد باال، ت  یها . در سازمانمیکن  و تحلیل  ه ی تجز  یرا کم  موضوع  نیا  دییایب
  ی آگاه  شی افزا  ی محتوا برا  تولید  و   هانیکمپ  برگزاری  قیرا از طر   یاشبکه گسترده  ،یابیبازار

 . کنندیم  جادیبالقوه ا انیمشتر

 شتر ی = سرنخ ب  تر موفق  ی ها ن ی کمپ 

ب  به معنا  شتریاما  ن  یلزومًا  واقع،  ستیبهتر  به    لیتبد  هاسرنخ  اتفاقبهبیقرتیاکثر. در 
حتشوندینمخریدار   کم  یگذار هدف  قاً ی دق  یهانی کمپ  ی.  نسبت  تنها  از    یشده، 

بایهاسرنخ  را  خریدار  یتموفق  شان  به  مکنندیم  تبدیل  تبد  نیانگی.   دیتول  یبرا  لینرخ 
 ( منبع) است.درصد  10تا  5سرنخ در صنعت نرم افزار فقط 

براشرکت سرنخ   یآمادگ  زان یم  یبند  رتبه  یها  به  امتفروش،  اختصاص   ی عدد   ازیها 
پایین،   ازیامت  با  یهاسرنخ  کهدرحالیهستند،    د یآماده خر  ،باال   ازیبا امت   یهاسرنخ .  دهندیم

سرنخ ممکن است   یازدهیامت  یهاداشته باشند. مدل  یشتر یبه پرورش ب  از یممکن است ن
و   هایژگیبر اساس و   ازاتی امت  ،یطورکلبهباشد، اما    وتمتفا  یبسته به شرکت و صنعت کم

 .شودیم تعیینبالقوه  یمتفاوت مشتر   یرفتارها

 دو نوع سرنخ وجود دارد: 

فروش بخش  است و آماده گفتگو با    قضایا شده  ر یمحتوا درگ  تولید  که با  یسرنخ .1
 . شودیم دهی( نامMQL) یاب یبازار طیاست، سرنخ واجد شرا
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و    یابیبازار  هر دو بخش  توسطسرنخی است که  (  SQLفروش )  طیسرنخ واجد شرا .2
 صی آماده تشخ   ،فروش   فراینددر    یمرحله بعد  یقرار گرفته و برا   یفروش مورد بررس
 داده شده است. 

زمان  ندگانینما ا  نی شتریب  یفروش  را  بر    کنندیم  جادیارزش   طی واجد شرا  یهاسرنخ که 
کار کند و   یدرست به  دیبا  تانسرنخ  عیتوز  ستمی است که س  یلیاز دال  یکی   نیا  -تمرکز کنند  

 . نماید نه یرا به فروش فرایند

  ه یاول   یتماس اکتشاف   کیتلفن و در    قیمعموالً از طر  هیفروش اول  تیصالح  تعیین  فرایند
 .شودیمانجام  

  ط ی واجد شرا  تشخیص  به  شانیکل  یازها ی، بودجه و نمشتری  نقاط درد  نییگفتگو با تع  نیا
  ، دارد   ازین  به آن   بستن معامله  یبه آنچه برا   قاً ی فروش دق  بخش  تا  کند یم بودن آنها کمک  

 مجهز شود. 

 هستند؟   کسان یآنها    ا یتوسعه فروش در مقابل توسعه کسب و کار: آ 

ب  کنندهجیگ  یکم   تواندیم   بحث  که  نجاست یا در  فروش سازمان  شتریباشد.  توسعه  ها، 
ت نما  یم یتوسط  )  دهید  آموزش  ندگانی از  فروش  آنها SDRsتوسعه  به  معموالً  که   )

ممکن است   کهدرحالی.  گرددیماجرا    شود،یگفته م  زی( نBDRs)  یتوسعه تجار   ندگانینما
وجود داشته باشد، استفاده از   یپوشان توسعه فروش و توسعه کسب و کار هم وظایف  نیب
 . کندیم  دچار ابهامدو عملکرد را    ن یا  نیمختلف ب مقاصداهداف و    هم   جایبه  ن یعناو   نیا

 کنند یماستفاده    یمتفاوت  یها کیتکنهستند، اما از    دیهر دو به دنبال رشد کسب و کار جد
 . کنندیمتمرکز  یو بر افراد مختلف

 : اشاره دارد   پیرامونی   ی ها تالش به    ی تر گسترده توسعه کسب و کار به طور 

 دی جد یورود به بازارها ▪
 د یکسب و کار جد ارتباط سازی برای ▪
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 ط یواجد شرا یهاسرنخ افتنی ▪

 : کند ی ماشاره    این موارد به    تریمحدود شکل توسعه فروش به 

 موجود  یهاسرنخبودن  طی واجد شرا ▪
 فروش فیق نییبه سمت پا  هاسرنخمنتقل کردن  ▪

پس از توسعه فروش که  ستند ین ضیفروش قابل تعو  فرایندبا  از آنها کدامچیه،  حالنیباا
سازمان   کی  ی درآمد برا  جادیا  منظوربه  یقبل  ط یواجد شرا  یهاو به سرنخ  افتدیاتفاق م

 است.  یمتک

 کسب و کار شما   ی توسعه فروش برا   ضروری بودن برای   ل ی دل   چهار 

 شود ی م  ل یتبد   نرخ   ش ی باعث افزا  تر ع ی سر   دهی  زمان پاسخ   -  1

 
  آن   قهیهر دق  مییاگر بگو  ستی، اغراق نشودمیبه سرنخ ها    دادن  صحبت از پاسخ   یوقت
 ک یکه در عرض    یی، شرکت هاانجام شد   HBRتوسط    که  مطالعه  کی دارد. طبق    تی اهم
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 خریداراحتمال دارد که سرنخ ها را به    شتریبرابر ب  7،  دهندمیساعت به سرنخ ها پاسخ  
که ابتدا با   رسدمی  ایفروشندهفروش به    سهم  درصد از  50در واقع، تا    (منبع)  کنند.  لیتبد

 ( منبع ). کند میتماس برقرار  سرنخ ها

شانس شما   قهیدق  5سرنخ در عرض    کی  تماس گرفتن باکه    افت یدر   دی اولدرو   مزیدکتر ج
با تماس   سهی در مقا  ( آنها راsign upنرخ ثبت نام )  برابر  100  سرنخ،  آندستیابی به    یرا برا

 ط یواجد شرا  تعیین  ی. شانس شما برا دهدیم   شیافزا  با همان سرنخ  قهیدق  30پس از  
از    توانندیم   دهیآموزش د یهاSDRاز    یمیت   .شتریبرابر ب  21  ؟چطور  هاسرنخبودن همان  

  وقت دراسرعاستفاده کنند تا    یتلفن  یهاتماسو    امکیپ  ل،یم یاز جمله ا  یمختلف  یهاکانال
 ( منبع) کمک کنند.   وکارشانکسبو به  رندیتماس بگ یاحتمال ان یبا مشتر

 فروش   ندگان ی نما   ROI  ش ی افزا   -  2

ک معامالتسرنخ  تی فیبهبود  تعداد  ت  یها،  م   میکه  شما  افزا  ببندد  تواندیفروش   شی را 
را به   یادیزمان و منابع ز  تواندمی  یاحتمال  انیتماس با مشتر  برقراریتنها  . اما  دهدیم

دهد. اختصاص  برا  خود  خر  یفقط  به  متوسط    داریاتصال  طور   است  الزم  تماس  18به 
دیگر .  (منبع ) نجوان  هاینسل  از طرف  تماس  یرو یتر  و   را خسته  یتلفن  ی هاکار،  کننده 

از (  منبع )با آنها تماس گرفته شود.    یتالی ج ید صورتبه  دهندیم  حیو ترج دانندیم  مخرب
  ن یها در چند  خسرن  یر یگی پ  ی زمان الزم برا  واقعاً   ه یسهم  ی فروش دارا  ندگانینماطرف دیگر  

   را ندارند. تالی ج ی کانال د

،  نمود   مبتدی جایگزین  کرد و با استخدام پرسنل  یبرون سپار   توانیمرا   هاSDRاستفاده از  
برای به کارگیری  باند ارزشمند    یآزاد کردن پهنا  یبرا  صرفهبهمقرون  ی راه  عنوانبهآنها    از  و 

 ( منبع ) .استفاده کرد  فروش و  بستن معامالت برتر متخصصین 

به    ع یسر  دهی  پاسخ  یبرا   یاستفاده از فناور   و  این متخصصین  ییتوانابا ترکیب کردن  
  ROI  یبه طور تصاعد  تواندیمدر توسعه فروش    یگذار   هی، سرماآنانو پرورش    هاسرنخ 

 دهد.  شیشما را افزا و پرهزینه  ارزشمندفروش   ندگانینما
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کاهش   مارکتو،  گفته  فروش    یدرصد  15طبق  چرخه  افزایش  تواندیمطول    30  باعث 
 ( منبع)  !شوددرآمد  یدرصد

 ی احتمال  ان ی روابط بهتر با مشتر برقراری    -  3

مانند   ییبا برندها  اتشانی تجرب  ریث اتحت ت  انی. مشترمیکن یم  یزندگ  «یما در »عصر مشتر 
محصوالت  سطح خدمات و    نیکمتر از باالتر  یز یچ به گران،یو د  کسینتفل  ،یزنیآمازون، د

 . دهندینمرضایت  ،شده یساز  یشخص

SDRبهتر     (منبع )  چهره شرکت شما هستند.  دهندهبازتابیا نمایندگان توسعه فروش،    ها
برند   یآواتارها   و   کشندیم، نفس  هستند  آنها زنده  ،یروابط عموم  غاتیتبل  ای  نیاز هر کمپ

و محتوا نگرش  داشتن  با  توانا  یشما هستند.  آنها   ی شخص  یبان یارائه پشت  ییمناسب، 
 . کشندیمانتظارش را شما   دارانیرا دارند که خر ی و معنادار  سازی شده

 افته ی بهبود  ی اب یبازار   -  4

  ندگانیدارند. نما  ازین  ها دادهخود به    یهانیکمپ   یساز   نهی بهبود و به  یبرا  یابیبازار  یهامیت
دل به  اطالعات    لیفروش  نکردن  روز  مورد   یباق  ا یبه  در  ناقص  اطالعات  گذاشتن 

 . اندشدهبدنام    ،شانیهاسرنخ 

SDRباعمالً   ها  CRMمجهز هستند.   خوبیبه  هاداده  ینگهدار   یو برا  کنندیم  یزندگ ها
 ی ها نیکمپ  جادی ا  یخود را برا  ازیتا اطالعات مورد ن  کندیم کمک    یاب یبازار  بخش  به  نیا

 خود به دست آورد. یهاامیپ  یساز  نهی سرنخ بهتر و به دیتول
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 فروش   ران ی در مقابل مد  نمایندگان توسعه فروش 

 

 مدیران فروش  نمایندگان توسعه فروش 
های  ها« که به سرنخ به عنوان »یابنده 

بازاریابی  های  جدیدی که از طریق تالش 
گرا یا دستیابی به اطالعات وارد  درون 

 .کنند اند، دسترسی پیدا می شده 

های « که بر سرنخبسته کنندگانعنوان »به
ایجاد    را کنند، معامالتواجد شرایط تمرکز می 

کنند و آنها را بیشتر به سمت بسته شدن می
 .برندپیش می 

صالحیت یا رد    تعیین   نقش اصلی آنها 
و تعیین قرار مالقات    سرنخ ها صالحیت  

 .برای مدیران فروش است 

نقش اصلی آنها گرفتن دمو، ارسال  
، مذاکره و  دادن قیمتفروش،   هایپیشنهاد

 .بستن معامالت است
س تعداد فرصت های  آنها هر ماه بر اسا 

و رتبه بندی    پاداش می گیرند واجد شرایط،  
 .می شوند 

بر اساس سهمیه ای که به دست آورده اند،  
 .و رتبه بندی می شوند پاداش گرفته 

SDR   ها باید دانش کافی در مورد دنیای
مشتری و همچنین محصولی که می فروشند  

 .داشته باشند 

خوبی در  مدیران فروش باید دانش بسیار 
مورد محصولی که می فروشند و موارد  

 .استفاده از آن داشته باشند
 ( منبع )

 آنها   ی هانقش   و توسعه فروش    م ی ت  ی اعضا 

اول  یکی با  یماتیتصم  نی از  ح  د یکه  بگ  میت  جادیا  نیدر  خود  فروش  محل   د،یریتوسعه 
درست   ،یاستعار   صورتبهتوسعه فروش،    یها میتست.  در ساختار سازمانی ا  استقرار آنها 

چتر فروش   ریرا ز  ها SDRها  اکثر سازمان  .رندیگیمقرار    ی ابیفروش و بازار  یهابخش  نیب
برخ   دهند،یقرار م م  یاما  آنها  که  کنندیاحساس  نظر بخش  کارکرد  باعث   ،یابیبازار   زیر 

و آموزش   یبه رهبر   تیم توسعه فروش  تی، موفق درهرصورت.  شودیم افزایش عملکرد آنها  
 . یآنها در نمودار سازمان گاهی، نه جاشودیم مربوطآنها 

توسعه فروش   میباشد، ت  ز یانگوسوسه هاSDRگروه از    کیاگرچه ممکن است داشتن تنها  
است   نیا  میتصم  نیتریهیبد  آنها متخصص باشد.  ریبه حداکثر رساندن تأث  یبرا  دی شما با
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  ی ورود  یهاسرنخ  لی. تبدد یکن  میتقس  یو خروج  یورود   یها کانونخود را به   یها SDRکه  
 ی آنها با افراد   کهازآنجایی  دارد.  ازین  یخروج  ینسبت به جستجو  ی متفاوت  یها به مهارت

ارتباط   یبرقرار   ی برا  یکاف  زهیآگاه هستند و انگ  ار یسروکار دارند که از محصوالت شما بس
نسبت به    یتر قیعمشما دانش    یخارج  مینسبت به ت  دیعمومًا با   یورود  یهاSDRدارند،  

و   رادات یاز ا  ی با انواع مختلف  یو خروج  یورود  SDR  ت، یدر نها  محصول داشته باشند. 
 د. ندار یشتر یب یتخصص یبه دانش و آمادگ  ازیروبرو هستند که ن هاچالش

ا  ساختارها  ی حقوق   ی ها محدوده ،  ها ت ی مسئول ،  ها نقش   ن ی تر ج ی را از    ی برخ   نجا یدر    یو 
 شده است:   ذکر توسعه فروش    ی گزارش ده 

 برونگرا توسعه فروش   ندگان ی نما 

 : ی اصل   ی هات یمسئول 

  د یجد  انیمشتر  و  هاسرنخو    ییشناسا   و   قیتحق برونگرا،  توسعه فروش    ندگان ی نماوظیفه  
هنگاماست احتمالیکه    ی.  شد  مشتریان  طر   یخروج یهاSDR،  ندمشخص   قیاز 

. اهداف کنند یمدسترسی پیدا  به آنها    یاجتماع  یهارسانه  یحت  ای  لی میا  ،یتلفن  یها تماس
 محصول شما   ایآ  نکهیا  ل یو تحل  هی تجز  ی مشتریان و ازهایآنها کشف نقاط درد و ن  یدیکل

آنها  است    برای  آموزش    ر، یخ  ا یمناسب  ا  هاسرنخو  مورد  چگونه محصول شما   نکهی در 
 تجارت آنها را بهبود بخشد، است.  تواندیم

 محدوده حقوق و دستمزد: 

  االت یتوسعه فروش در ا  ندهینما  کی  حقوق، متوسط  PayScale  گزارش سایت   بهباتوجه
 ( منبع) است. بوده دالر 43,165،  2019متحده در سال 

 گزارش به: 

 توسعه فروش  رانیمد
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 درونگرا توسعه فروش   ندگان ی نما 

 : ی اصل   ی هات یمسئول 

 شتر یتعامل ب  یرا برا  یورود  یهاسرنخبودن    طی شراواجد    ، درونگراتوسعه فروش    ندگانینما
هستند که   ایبالقوه  انیمشتر  ع یسر  یر یگی آنها مسئول پ  . کنند یم  ، بررسیفروش  نهیزم  در

 . اند شده  ریشرکت شما درگ  یابیبازار  یو با محتوا   انددادهقبالً به محصوالت شما عالقه نشان  
 است.  یورود   یهاسرنخ به   موقع به تاحدامکان دادن آنها پاسخ ید یکل هدف

 : محدوده حقوق و دستمزد 

توسعه فروش در سال   ندهینما  کی   حقوق، متوسط  PayScale  تیگزارش سا  بهباتوجه
 ( منبع)دالر است.  43,165 2019

 گزارش به:  

 توسعه فروش  رانیمد

 توسعه فروش   ران ی مد 

 : ی اصل   ی هات یمسئول 

فروش    رانیمد از    یبخش  ،باتجربه توسعه  باال    SDR  یهامیتمهم  عملکرد  تشکیل با  را 
و    ییراهنما  نیو همچن   میت  ی. آنها مسئول مصاحبه، استخدام و آموزش اعضادهندیم

فروش  یگر یمرب ا  هستند.  نمایندگان  از طر  نی آنها  را  آموزش  قیکار    یهایباز   ،یجلسات 
 ی ت یریمد  یهاردهسطح از    نیها به اSDR.  دهندیانجام م  هاتماسو نظارت بر    یتیموقع

پتانس  ازین به  تا  دست    لیدارند  خود  ا  دهیناد  .ابندیکامل  گزارش   نیگرفتن  و  نقش 
SDRباشد   زی آمفاجعه  تواندیمموارد مشابه    ایبه معاون فروش    میشما به طور مستق یها ، 

مدیریتیوسط  رایز باالتر  برا  واقعاً   ح  الزم  مد  یگر یمرب  خدمات  ارائه   یزمان    به   یتیریو 
SDRندارند.  را ها 
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 محدوده حقوق:  

 70708  ،2019توسعه فروش در سال    ریمد  کیحقوق    نیانگی، مPayScale  گزارش  طبق
 ( منبع) .بوده استدالر 

 گزارش به:  

 معاون فروش  ایتوسعه کسب و کار  ایفروش   رانیارشد، مد رانیمد

 فروش و توسعه کسب و کار   ر ی مد 

 : ی اصل   ی هات یمسئول 

رئ مد  سی معموالً  فروش،  توسعه  و   ریبرنامه  ارائه    و   توسعه کسب  ا ی  فروش  کار مسئول 
رهبر   ،کننده  تیهدا  ی استراتژ  به  بازار  بازخورد  ابزارها  ی ارائه  توسعه  و    یشرکت،  فروش 

 است.  شرکت یفروش کل یهاتعداد فرصت شیافزا

 محدوده حقوق:  

 2019فروش و توسعه تجارت در سال    ریمد  کی  حقوق ، متوسط  PayScale  گزارش  طبق
 ( منبع ) .بوده است دالر  96014

 گزارش به:  

 عالی رانیمد  ایمعاونان 

 چیست؟   توسعه فروش   طرح 

چگونه   دهدیم است که به شما نشان    تاندر شرکت  یسند ضرور   کیتوسعه فروش    طرح
را در طول زمان اندازه   تان ، عملکرداهدافتان را تعیین کنید  د،یده  ش یفروش خود را افزا

 .  کنید  یر یگیپ خوبیبهاهداف را  ینحوه اجرانمایید و  یر یگ

 ست؟ ی فروش موثر چ  توسعه  طرح   ک ی نقش  
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 : کند ی متوسعه فروش به شما کمک    پلن 

 . به ارمغان بیاوریدخود و شرکتتان  یو بلندمدت را برا ی رشد واقع ▪
و زمان خود را هدر   دیکن  یشکل ممکن سازمانده  نیخود را به بهتر  یکار   یندهایفرا ▪

 . دینده
 بازار شما مناسب هستند.  یکه برا دیرا انتخاب کن ییها یاستراتژ  ▪
کرده    یاهداف خود را بررس   یادورهبه طور    دیتوانیمفروش،    یاستراتژ   یالگو  کیبا   ▪

رو  بهبود بخش  کردی و  را  ا  د، ی خود  ور   یمعن  نیبه  بهره  در حال    شهیشما هم  یکه 
 . افزایش خواهد بود

انتظارات  تا    کندیمبرنامه توسعه فروش کمک   ▪ و  ، ها هفتهرا در    یتر قیدقاهداف 
 . دیکن نییتع ندهی آ یهاسالو  هاماه

  زده وحشت  دهدی مرخ    رمنتظرهیکه اتفاقات غ  یو هنگام   دیخطرات را کاهش ده ▪
 وجود دارد.  یاتی مشخصعمل ریمس کی  چون از قبل نشوید،

 ؟ کند ی م   جاد ی ا   را   فروش   توسعه   برنامه طرح یا    ک یمعموالً   ی چه کس 

 : دارند در اختیار فروش    توسعه طرح   ک ی   جاد ی ا  ی را برا   کرد یرو   ن ی چند  ها شرکت 

 سازمان یا شرکت   ت یر ی تا مد   فروش   رانی از مد   -  1

فروش  روش  کی  نیا توسعه  برنامه  پا   برای طراحی  ا  نییاز  در  است.  باال  حالت،   نیبه 
، و کنند یمتعیین    نیدوره مع  کی  یفروش اهداف مربوط به حجم فروش را برا  رانیمد
 ت ی ر یو سپس به مد  کنندیم  زیتجو  یکیفروش تاکت  توسعه  را در قالب طرح  اتیجزئ  ریسا

 .  دهندیمارائه   ارشد

 فروش   ران ی تا مد   مدیریت ارشد از    -  2

 یز یبرنامه ر  ی حالت، ابتدا الگو  نی است. در ا  نییسند از باال به پا  جادیطرح ا  کی  نیا
و ...   بخش فروش  سی به رئ  یتجار   ریاز مد  ،یتجار   ریفروش از مالک کسب و کار به مد 
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نهارودیم  نییپا   واررهیزنج   صورتبه در  آخر  و   تی .  ب   نیدر  ع  کی  همرحله  تمام   اریطرح 
 . شودیم لیتبد توسعه فروش،

 ی برای طراحی برنامه توسعه فروش ب ی ترک   کرد ی رو   -  3

 ار یفروش را در اخت  توسعه  ابتدا نمونه طرح  فروش  رانیمعناست که مد  نیبد  یبی ترک  کردیرو 
 ( منبع). کنندیمآن را اصالح  ارشد رانیو سپس مد دهندیمشرکت قرار  ارشد تیریمد

 توسعه فروش   ی استراتژ 

 ی به اهداف درآمد   یاب یدست  ی بر شانس آن برا  شدتبهسازمان    کیتوسعه فروش    ی استراتژ 
را پوشش   یدیسه عنصر کل  ،توسعه فروش برنده  ی. استراتژ گذاردیم  ری تأث  سازمان  آن  و رشد

 . یو فناور   فرایند: افراد، دهدیم

تمرکز کند   تعیین شده  یارها یمع  بهباتوجهبر ارائه عملکرد باال    دیتوسعه فروش با  ی استراتژ 
 . شودیمفروش منتهی   یبه ارقام باال  تیکه در نها

 که یطور به  شود،یهمسو م  یابیبازار  بخش  توسعه فروش بابخش  ها،  از سازمان  یار یدر بس
  عطف از نقاط    یار یو در بس  کنند یم   لیرا تکم  گر یکدی  ، هرکدامشانبه    مربوط   یها یاستراتژ 

 ( منبع ) .شوندیمنطبق م  با هم یاتیح

 ؟ دهد ی م انجام  ی کارشناس توسعه فروش چه کار   ک ی

)  ندگانینما فروش  تنها  SDRsتوسعه  وظا  یا رمجموعهی ز(  به    یفی از  معموالً  که  را 
 یاز ین هاSDR  ،معموالً   .دهند یم، انجام  شودیم نسبت داده    یا شهی کلمتخصصان فروش  

الگوی ،  رو نیازا معاف هستند.    یفروش سنت  یها هیسهمبه بستن معامالت ندارند و اغلب از  
" فقط به  دی باش   معاملهن  در حال بست  شهی"همصنایع، یعنی:    موردعالقه  رفتاری یا شعار

 . شودیماعمال   ،توسعه فروش ندگانینما یبرا  میرمستقیطور غ
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 جای به.  رندیگ یم  یجد  اریرا بس  آنها   تیصالحتعیین  سرنخ و    دیتول هاSDRدر عوض،  
به   کردن  هاSDRهدف    ،فروش  هیسهمرسیدن  متفاوت  برآورده  مع  یمجموعه    ی ارهایاز 

 ( منبع ) .و عملکرد است   تیفعال

 استخدام کارشناسان توسعه فروش 

SDRو فروش را پر   ی ابیبازار  ن یدر سازمان فروش مدرن دارند و شکاف ب  ی نقش مهم ها
 د، ی انتخاب کن  تی فیک  جایبهرا    تیباشد که کم   زیانگوسوسهممکن است    کهدرحالی.  کنندیم

استخدام    یگذار   هیسرما برا   یها راهاز    یک یفروش شما    یروهایندر  سطح    ارتقا  یموثر 
برتر  و  سازمانی  یهارقابتدر    یسازمان  ا   بین  در  هدف   فرایند   کی  جاد ی ا  نجا یاست. 

کمک   ،موثر  یبند  اسیبه شما در مق   تواندیماست که    داری و پا  ریاستخدام کارآمد، تکرارپذ
 کند. 

 : است بر اساس شکل زیر  معموالً  ها SDRاستخدام   فرایند 

 
 ؟ د یمرحله بساز   3توسعه فروش خود را در   م یچگونه ت 
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فروش و محصول    م ی ت   فرد منحصربه   ی ازها ی : برنامه توسعه فروش خود را بر اساس ن 1مرحله  
 . د یکن   م ی خود تنظ 

. با برای ارائه به مشتریان خود ندارند  کسانی  قاً یدق  یمحصول  ای، راه حل  یدو سازمان  چیه
 : دیکن نییخود را تع SDRو تمرکز  شی، آرا عوامل زیر قیدر نظر گرفتن دق

 شما  دار یخر   - الف 

ک   یینها   یمشتر  مد ی هاSDR  ا یآ  ست؟یشما  با   ای   کنندیممذاکره    ییاجرا   رانیشما 
خواهند بود   یکه مخاطبان آنها چه کسان  دیمشخص کن  در ابتدا   ؟یمشارکت کنندگان فرد 

صورت این  چهکه    دیبفهم  قاً ی دق  دیتوان یم  در  داشتن  اساس  افراد    دیبا  ییهامهارت  بر 
را  موردنظر ا  تواندیمآل    دهی ا  ی مشتر   پرسونای  ک ی   جادی. )ادی استخدام کن  خود   ن یدر 

 کند!(  کمکمورد 

 راه حل شما   - ب 

 د یدار  ازین  باتجربه یهاSDRبه    ایاست؟ آ   دهی چ ی پ  ایشما چقدر ساده    شنهادیپ   ایراه حل  
چهره کسب و  هاSDR؟  د یرا استخدام کن  مبتدی  یدانشگاه  النیفارغ التحص  دی توانیم  ای

 ری محصوالت شما تأث   ایبر نحوه درک برند    یر ی به طور چشمگ  توانندیمکار شما هستند و  
 بگذارند. 

 شما   ط ی مح  - ج 

 د ی شما با  می ت  ای   دیدار  ی کاف   داخلی  مندعالقهمشتریان    ای هستند؟ آ  یشما چه کسان  یرقبا
 ری تحت تأث  تواند یمشما    SDR  می ؟ ساختار و اندازه تاستفاده کند  برونگرا  کامالً از فروش  

در چشم    تانسازمان  تی شما و موقع  درونگرای  یابیاز جمله قدرت موتور بازار  یعوامل مختلف
 باشد.  ی انداز رقابت

 . د یکن   دا ی در صنعت خود را پ  ی با تجربه قبل   ه یاول   یاستخدام نیروی های  : رهبران و  2مرحله  

14

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

را    تی فیباک  ینامزدها   د ی با  د،ی کن  بندی   اسیخود را مق   SDR  میبه طور موثر ت  نکه یا  یبرا
  ی بخش  عنوانبه  دیبالقوه با  یکه نامزدها  دیر یرا در نظر بگ  اتینیتمر  انجام.  دیاستخدام کن 

  همه  و   دیکن  ی ابیارز  تیهر موقع  ینامزد را برا   ن یچند  حتماً کنند.    لیمصاحبه تکم   فراینداز  
 . دیکن یمنابع را بررس

معموالً    ندهینما  کهدرحالی فروش  برای  تیموقع  کیتوسعه  مبتدی  شغلی  است،    افراد 
د، از ن باش  دینقش مف  نیا  ایفای  ی برا  توانندیمکه    دیریرا در نظر بگ  یاباتجربه  انیمتقاض

نقش   گیرا و برنده،  تی شخصداشتن  .  هادادهورود    ثبت کردن و   و   یجمله خدمات مشتر 
 .  کند یم فایا SDR یک  تی در موفق یدیکل

 از:   اندعبارت   د یباش  آنها به دنبال    د یکه با   یی ها ی ژگیو از    ی برخ

 ی: ر ی رقابت پذ 

ورزشکاران    یهامیت  نیبهتر مانند  شوند.    خواهند یم  آنها   —  کنندیمعمل  فروش  برنده 
عملکرد خود را   نیخوب باشد و همه را وادار کند تا بهتر  تواند یمشما    میت   انیرقابت در م 
 ارائه دهند. 

   : ات ی توجه به جزئ

تحمل خطاهای   ی برا  یو صبر کم   داشته   را  سازی شده  یشخص   یهاحلراهانتظار    انیمشتر
 ی متمرکز هستند و از تمام ابزارها   و  گرا   یبا عملکرد برتر جزئ یهاSDRدارند.    فروشندگان 
 .کنند یماستفاده کامل  برای مشتریان خود،  یتجربه عال  ک یارائه  یموجود برا 

   : ر ی تدب 

آن  یبالقوه مشکالت  انیمشتر  عواملی موفق،   یهاSDRهستند.    هادارند که به دنبال حل 
مشکالت، اعتماد    حل  ی برا   ختلفم   یهاحلراههستند که با ارائه مداوم اطالعات مرتبط و  

 . کنندیمبالقوه را جلب  انیمشتر
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 ی: تلفن  ی هامهارت 

 که ازآنجایی.  رندیگیم  کمدسترا    یرابطه و انجام مکالمه تلفن   جادیا   یدشوار   افراد  معموالً 
را    ی اعمدهبخش    یتلفن  یهاتماس  برقراری آنها  زمان  اختصاص  از  به  دهدیم به خود   ،

را   یتلفن  یهاتماسبرقراری    و آداب داشته  یمکالمه قو  یها مهارتکه    دیباش  یدنبال افراد 
 . بدانند

   : زمان   ت یر ی مد 

در زمان مناسب است.    ی احتمال  انیمشتر  نی شتریبه ب  ی ابیدست  یتوسعه فروش به معنا 
 تیریمد  یها مهارت  داشتن  ، اماه باشد دنکمک کن  در این زمینه  تواندیم  CRMنرم افزار  
 است.  یضرور  نیز یزمان قو

   : پشتکار 

در سازمان فروش شما باشد.   یهر کس  یبرا  ی ژگیو   نیترمهمممکن است    خصیصه  نیا
SDRهستند که به    یی هاهمان،  دهندیمادامه    هاسرنخ  پیگیریکه به دنبال کردن و   ییها

 . کنندیمکمک   تانیهافروشبیشتر بسته شدن 

   ی: شی مثبت اند 

 د، ی فروشندگان باش  یرده باال  جزاگر    یاست. حت  کار سخت  کیفروش    م،یصادق باش  دییایب
  مؤدب و    یشی. مثبت اندخواهد بود   تانیهایروز یپمیزان    از  شتریب  تانیهاشکستمیزان  
مذاکره   قابل  ریغشما    SDR  میدر ت  یهر کس  یبرا   و  شهیهم  است که   یهایژگیو جزو    بودن

 . و اجتناب ناپذیر است

 : گوش دادن   ی هامهارت 

SDRدرد   دانندیها مهستند. آن  یموفق شنوندگان خوب  یها نقاط  را   مشتریان  چگونه 
 یبرسند. گفتگو  ،به دنبال آن هستند  شانبالقوه  انیکه مشتر  یز یچ ریشهکشف کنند و به  
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ب یهاSDRکه    دی. مطمئن شوستین  طرفهکی  یواقع از مشتریانتان صحبت   شتری شما 
 . کنندینم

 جذب و آموزش استعدادها   ی استخدام برا ی هابرنامه   جاد ی : ا 3مرحله 

درصد   4در حال حاضر کمتر از    یکار یمتحده، نرخ ب  االتیآمار اداره کار ا  نیبر اساس آخر
که    نیا  (منبع)  است. معناست  شرا  یاستعدادها  افتنی بدان  کردن   یبرا   طیواجد  پر 
 ی تجار   انیرقابت با کارفرما  یخواهد بود. برا  شهیاز هم  تر سخت  شما  SDR  یها تیموقع

 ی برا  یبرنامه دانشگاه  کی  یدارند، به اجرا  هادر جذب همان استعداد  یکه سع  دیگری
 . دیفکر کن ،هاکالج دیجد الن یفارغ التحص جذب

تشکیل را    یمناسب  میکه ت  دهد یم  نان ی به شما اطم  یامرحله  3  یاستراتژ   نیاستفاده از ا
 . شود پذیر اسی به طور موثر در طول زمان مق تواندیمکه  خواهید داد

 تکمیل کنید خود را    م ی ت   یها مهارت آموزش توسعه فروش:  

 یبرا   دیتوانیم است که    ییکارها  نی از ارزشمندتر  یکی  یبرنامه آموزش  ک یدر    یگذار   هیسرما
ده انجام  خود  قبل  داشتن  .دیسازمان  برا  یتجربه   ی ضرور   SDRنقش    ایفای  یمعموالً 

مفید،  یهاییراهنما ارائه و  یگر یمرب  یهاکی تکنقصد دارید با استفاده از اما شما  ست،ین
 یهاSDR.  ابد یکامل خود دست    ل یتوسعه فروش شما بتواند به پتانس  میت  د کهیباعث شو

کارهای را که باید انجام دهند به روشی تا بتوانند    د یمسلح کن  هاوهیش  نیخود را با بهتر
 .  سریع و موفقیت آمیز به پایان برسانند

 از:  اند عبارت   ی برای تیم توسعه فروش آموزش   ن ی چند ابزار و تمر 

   : نقش   ی فای ا  نات ی تمر 

برقراریاضطراب   از  را  ی هاSDR  ه یاول  یهاتماس  ناشی  مشتریان  با  و    دیکن  کم  خود 
SDRنقش آماده    یفایا  انجام تمرینات  قیرد شدن از طرط  "نه شنیدن" و   ی خود را برا یها

خود   میبه ت  ان ممکن است به یک فروشنده بدهندداریخر  که  ییهاپاسخ. بر اساس  دیکن
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  ها تیموقع  نیترسختعبور از    یبرا   یتا بتوانند حت  ندیبگو  دیبا  یز یکه چه چ   دیآموزش ده 
 آماده شوند.

   : ها پت ی اسکر استفاده از 

شما را  یهاSDR  توانندیمهستند که    ی ارزشمند  یابزارها  ، لیمیتلفن و ا  یهاپتیاسکر
 آنهانوشتن    ای  مطالباز گفتن    دی آنها با  کهدرحالیآماده کنند.    وهایسنار  نیتر جیرا  یبرا
 نان یاطم   تواندیم خوب    سناریوی  کی کنند،    یخوددار   ،دیا خواستهکه شما    طورهمان  قاً یدق

و مکالمات    آورندیمبه خاطر    دنیپرس  یرا برا  ید یاالت کلوو س  اتیحاصل کند که آنها جزئ
 .  دارندیمرا سازنده نگه 

   اعتراضات: به   ی دگ یرس   ی ها ک ی تکن

شان از آنها کان ی که نزد  ی راداتیبا ا  شوندیها مواجه مشما با آن  یها SDRکه    اعتراضاتی
 ن یترجیرامقابله با    یبرا هاSDRبه    هاوهیش  نیبهتر  آموزشمتفاوت است.    اریبس  ،رند یگیم

 آنها است.  ی بهبود اثربخش یراه برا نیترساده،  اعتراضات

   ن فروش: بست   ی وهای سنار آموزش  

با برنامه    دی متمرکز نباشند، با  فروشبسته شدن    یرو   در حال حاضر  ممکن است  کهدرحالی
. به هدایت کنید  نییپا  به سمت  فروش  فیرا در ق  هاسرنخ،  کاربر  کی تماس با    کی  یز یر

SDRیانی نقطه پا نی به ا دنیرس یکه چگونه مکالمات خود را برا دیخود آموزش ده یها 
 کنند.  تیهدا

 ها: ابزار  کار با   و   ون ی آموزش اتوماس 

SDRم ی فروشندگان ت  نیانتخاب دارند و اغلب از ماهرتر  یاز ابزارها را برا  یعیوس  فیط ها  
 یاحساس راحت  ،کنند یم که با آن کار    یبا فناور   دیشما با ی هاSDRهستند.    یشما از نظر فن

 کامل خود استفاده کنند.  لیابزارها با پتانس نیکنند و بتوانند از ا
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 یها تماسبه    ،طبیعی وارد فضای کاری فروش شدند  صورتبهشما   یهاSDRکه    یهنگام
آموختن ارائه بازخورد و    یرا برا  شانلیمیا  یکه الگوها  دیو از آنها بخواه  دیآنها گوش ده

آنها   یدوره تصد  یبار در ابتدا   کی . اغلب اوقات، آموزش تنها  بیشتر تجزیه و تحلیل کنند 
 . ابد ی تکامل  ،مانمستمر باشد و در طول ز دی ، اما آموزش موثر باافتدیماتفاق 

 توسعه فروش و اهداف   ل ی و تحل   ه یتجز 

 د ی توانینم  د،یکن   یر یرا اندازه گ  چیزی  دی: "اگر نتواندیگویموجود دارد که    یضرب المثل 
به طور موثر   دیتوانیماست که    یتنها راه   هاداده  کار کردن عمیق روی."  دی آن را بهبود بخش

 . د یخود را شکست ده  یو رقبا   دی ده  شیدرآمد خود را افزا  ،ارتقا داده فروش خود را    میت
همه    یر ی. اندازه گشویمغرق    هادادهاینکه در    نه  میباش  "داده محور"است که    نیهدف ا

کاهش و تمرکز شما را    کندیم  جیشما را گ  میفقط ت  مقصدی  ایهدف    چیبدون ه  متغیرها
بر   یا وقفهیو تمرکز ب   د ی ها را انتخاب کنKPI  نیتر. در عوض، چند مورد از مرتبطدهدیم
 .  دی داشته باشآنها بهبود   یرو 

  یر ی گ یخود را پ   ی ها تالش تا    کند ی مشما کمک    SDR  م ی وجود دارد که به ت   ار ی چند مع  ر ی در ز
 دهد:   ش ی آنها را افزا   ی کرده و اثربخش 

 ؟ م ی کن  یر ی گی را پ  ی ز ی چه چ  - الف 

 ؟ کنندی م شما چه  ی هاSDR  : ت یفعال   ی ارها ی مع

 و جلسات   ها ل ی م یا   و   ها تعداد تماس   -  1

 ن ی. ادهندیانجام م  ها SDRکه    ییهاتالش  ریها، جلسات و سا تماس  ها،لی می تعداد ا
باند آنها چقدر   ی شما چقدر فعال هستند و پهنا یهاSDRکه    دهدیم  دهیبه شما ا  آمار

اطالعات    نی. از ا دی کن  یر یگ یرا در روز، هفته، ماه و سال پ  شاخص  نی ا  دیتوانیماست. شما  
 . دی خود استفاده کن یهاSDRنحوه گذراندن زمان  یساز  نهی به یبرا

 دهی  و پاسخ   کردن   نرخ باز   -  2
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 یهاتالش  ریسا   ای  هالیم یا  ،یصوت  یهابه پست  یاحتمال  انیمشتر  بارکیوقت    هرچند
خود  یهاSDRو آموزش    یگر یمرب  یاطالعات برا   نی. از ادهندیپاسخ مثبت م  یارتباط

 . دیباش ترموفقآنها  یهامهارتتوسعه تا در  دی استفاده کن

 چقدر موفق هستند؟  ها ت یفعال   ن ی ا  ی: اثربخش  ی ارها ی مع

 نرخ مکالمه   -  1

 . شوندیم داریمعنتعامالت   ای که منجر به مکالمات  برونگرایی  یهاتیفعالتعداد 

 الزم برای هر بردی   ی ها تماس تعداد    –  2

 معامله موفق الزم است.  کی  جادیا یکه برا  ییهاتماس یا تعداد زانیم

 SQLبه   MQL  تبدیل   -  3

 طی واجد شرا  آنها را  سال  ایدر روز، هفته، ماه    توانندیمشما    یهاSDRکه    ییهاSQLتعداد  
 . تشخیص دهند

 به فرصت   SQL  تبدیل   -  4

 .شوندیم  به فرصت  لیماه تبد   یا  خط لوله فروش در هر روز، هفته  درون هاSQLکه    ینرخ

 اندازه معامله  متوسط    -  5

.  دهدیمرا نشان    کنندیم  یشما بررس یهاSDRکه    ییهافرصتارزش    نیانگیم  ،اریمع  نیا
SDRآنها را کنند ز  تمرک  زین  تیفیبر ک  دی متمرکز شوند، بلکه با  ت ی کم  یفقط بر رو   دینبا ها .
 بروند.  تربزرگ   معامالتتا در صورت امکان به دنبال  دیکن قیتشو

 ست؟ ی چ  شما   ج ی نتا  ن ی رگذارتر ی تاث  نتیجه محور:   ی ارها ی مع

 انجامند ی م به بستن معامله   که   یی ها فرصت نرخ    -  1
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  .شوندیم  لیتبد   معامالت بسته شدهکه به   هاSDRشده توسط    جادی ا  ی هافرصتدرصد  
 . دهدیم شما را نشان  یهاSQL تیفیک  این معیار

 نرخ برد/بستن   -  2

از دست   هاSQL  از  که چه تعداد  دهدیمنشان    معیار  نیا زمان  به    ای  روندیم در طول 
 . شوندیم فروش ختم 

 شود ی م  ن ی توسعه فروش تام  بخش  خط لوله که توسط   فروش   کل و درصد میزان   -  3

شما در   SDR  میو مشارکت ت  یاثربخش  برای تعیین میزان  ایکلی  یارهایمع  شاخص،  نیا
 سازمان فروش هستند.

 ؟ م ی کن  ی ر ی گ یرا پ   هاچگونه آن   - ب 

 ن ی . ادیکن  یاب یرد  رهیو غ  CRM  ،ESP  مانند  تالیج ی د  یابزارها  قیعملکرد را از طر  یها داده
 تواندیمکار    ن یاانجام  .  د یکن  میدر طول زمان ترس  یمیو ت  یعملکرد فرد   صورتبهاعداد را  

به توجه دارد و کدام   ازیفروش ن  فی که کدام بخش از ق  دی ده  صیبه شما کمک کند تشخ
SDRرا دارند. ری تأث نیشتری ب ها 

   : است که   ی راه حل   افتن ی   ، تانفروش   ی هام ی تعملکرد    ی ابی در مورد رد  ه یتوص   ن ی تر مهم 

 الف( استفاده از آن آسان باشد  

 شما قرار دهد  اریرا در اخت  یمعنادار  یهانشیبب( 

 د ی کن  برایشان هدفگذاریو کرده    ی ن یب  ش ی پ  را   متان ی ت  عملکرد چگونه    - ج 

مهم  ی نیب  شیپ استراتژ   یبخش  شناسا  یاز  با  است.  روندها،    ییفروش شما  زودهنگام 
کن  ریمس  دیتوانیم اصالح  مس   د یرا  در  خود  ریتا  پدیبمان  یباق  اصلی   ق ی دق  ی نیب  ش ی. 

از قبل تخمین بودجه را    ایدر تعداد کارمندان    رییتغ  هرگونهتا    کندیمبه شما کمک    نیهمچن
 . باشد آماده  یکاف تا سازمان شما بتواند به اندازه  بزنید
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 . شودیمخوب شروع  یهاداده گرد"آوری با قیدق ینی ب شیپ

 : ، ذکر شده است د یدار   از ی شروع به آن ن   یکه برا   مواردی   نجا ی در ا 

 ی م ی و ت   یاهداف فروش فرد   -  1

که کدام اهداف مهم   دیکن  نییتع  ستیبایم  تنهانه  ست؟ی شما چ  می ت  تیموفق   یارهایمع
 د یهستند، و مطمئن شو  یابیکدام اهداف قابل دست  باید مشخص کنید که  هستند، بلکه

 . کنند یمو آن را حمایت   قرار دارندشما  یفروش کل  یاستراتژ  چارچوبدر که آنها 

 شما   ق ی فروش دق  فرایند   -  2

 جا جابهفروش    فیبالقوه را در ق  انیکه چگونه مشتر  دانندیم  تنهانهفروش برتر    یهامیت
چقدر   هاباند آن  یپهنا   ، تا این کار را انجام دهند  کشدیچقدر طول م   دانندیکنند، بلکه م

 ، اعداد ثابت  یرا به طور مداوم تکرار کنند. بدون برخ  فرایند  این  توانندیم  است و چگونه
 است.   رممکنیغ باً یتقر ،ق یدق کردن ینی ب شیپ

 نرخ بسته شدنو    ها فرصت،  ها سرنخ استاندارد شده از   ف یتعار   -  3

رشد    طورهمان شما  سازمان  در  کند یمکه  افراد  داشتن  نگه    یکسان،   یوسوسمتیک  ، 
 یبرا   توانیمکه چقدر ساده    دیرینگ   کمدسترا    موضوع  ن ی. اشودیمدشوار    العاده فوق

. فقط با شنید  ،از افراد متفاوت  یمختلفو معانی    فیتعار  ،جیعبارات را  توضیح و تفسیر
به   کردن همه  پ  دیتوانیم   مشترک  زبان  کیصحبت  پ  ین ی ب  شیدر   شرفتیفروش خود 

 . دیکن

 قدرتمند و منعطف   CRM  ک داشتن ی  –  4

 یها ها، مکالمات و دادهبالقوه، سرنخ  انیتمام مشتر  تیر یو مد  یابیرد   یفروش برا  یهامیت
 ن ی ها با در دسترس قرار دادن همه اCRMدارند.    ازین  قایقمنبع واحد از ح  کیفروش به  

 فروش را متحول کردند.  یهامیتنحوه عملکرد  یراحتبه هاداده
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 مت یق  ا ی بازار    ی و نوسانات احتمال   مخارج محصول،   ی هانه یهز در مورد   ی اطالعات   -  5

نم عامل  ینیب  شیپ  توانیهرگز  هر  که  کسب  یکرد  بر  آ  و   چگونه  در   ر ی تأث  ندهیکار شما 
 زد. آینده اعداد و ارقام را درباره هاحدس نیبهتر  توانیم   ،به گذشتهبا نگاه اما  گذارد،یم

 ی مال   یها داده   -  6

عملکرد   هستند    ار یبس  وکارهاکسبنحوه  وارد    -ساده  دیگر  و    شدهپول  طرف  خارج از 
مدل   کی  دی تا بتوان  دریابیدپول را    انیجر  گیو چگون  ییمربوط به کجا  اتی. جزئشودیم

 . کند یمکمک  ندهیآ  یبرا یز یکه به شما در برنامه ر دی بساز قیدق

 ی برا  د،یکن  نده یفروش آ  نیشروع به تخم  دیتوان یم،  هاداده  نیبا در دست داشتن همه ا
 . نمایید ینی ب شیرا قبل از وقوع پ یو هر مشکل  دیکن ی ز یبرنامه ر  ندهیرشد آ

 باشد بر آنها مسلط   د یتوسعه فروش با   ندهیکه هر نما   ی مهارت   11

 یی دئویو  مشتری یابی .1
 یسفارش توسعه .2
 ی دادن فعال و سازگار  گوش .3
 ی ر یگیپ .4
 ی آور  تاب .5
 ی گر یمرب .6
 ی خودآگاه .7
 دهی سازمان .8
 ی کنجکاو  .9
 ارتباط سازی .10
 ( منبع و اعتراضات مشتریان ) هامخالفتبر  غلبه .11

 نتیجه گیری
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 توسعه فروش موفق باشم؟   نده ینما   ک ی  توانم ی م چگونه 

SDR دهند ی م در درجه اول دو کار را انجام  ها : 

 د یارتباط برقرار کن یشتر ی ب یهاسرنخکه ممکن است با  ییتا جا .1
 د ی کن طیو واجد شرا دادهآموزش   دیکنیمرا که با آنها ارتباط برقرار  یی هاسرنخ  .2

 دارند:  از ین   نه ی زم   4مهارت در    داشتن   به   وظایف باال انجام    یبرا  نمایندگان توسعه فروش 

 دانش محصول .1
 زمان  تی ریو مد دهی سازمان .2
 ت ی و قاطع  یآور  تاب .3
 مکالمه   یها مهارت .4

 : ذکر شده است توسعه فروش    نده ینما   ک ی   عنوان به  ت ی موفق  ی نکته برا  3  نجا ی در ا 

  یهابخشدر مورد محصول خود با    شتری کسب اطالعات ب  یبرا  ! د یر ی بگ   اد ی   یشه هم  .1
بگ  گرید . در مورد کنندیمکه چگونه در مورد آن صحبت    دی ریبگ  ادی.  د یریتماس 

همکاران    ری. با ساد یشرکت خود را بخوان  داخلی  یهایبررس.  د یبخوانصنعت خود  
 !دیریبگ ادیو از آنها   دیفروش صحبت کن

  ی و برا  دی کن  ادداشتیرا    دی که با آن روبرو هست  یجیرا  راداتی سواالت و ا  !ید توجه کن  .2
 ی صوت  ی هاپستو    هالیم یاکه کدام    دی. توجه کن دیآنها آماده شو  پاسخ دادن به 

مشترک   در آن  شما   یهاسرنخ  نیکه بهتر  ییزهای . به چرندیگ یم  بهتری  یهاپاسخ
  ی دبن  تیو اولو  کرده  ییخود شناسا  مشتریان احتمالی. آنها را در  دی هستند توجه کن

 ! دیکن
تکرار   جاد، ی ا .3 برا   دی کن  جادی ا  ریتکرارپذ  فرایند  کی   ! تکرار،  کار    یکه  به  کندیمشما   .

کار    کند یمکار    فرایندکه    نقاطی کن  کند ینمو  احساس  دی توجه  اگر  بودن  .  راکد 
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کن  ،دی کنیم تکرار  را  تغ   دیآن  هم دیده  رییو  شما    ! دیکن  شرفتیپ  د یتوانیم  شهی. 
 ( منبع )

 

 منبع: 

blog.close.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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