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مقدمه

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نورجان برافروخت

که  شوند  مطمئن  باید  کارها  و  کسب  برود،  پیش  خوبی  به  کارها  اینکه  برای 

کارکنانشان مهارت ها و دانش الزم برای انجام کارهای خود را دارند. روانشناسان 

صنعتی می توانند مهارت های از دست رفته را در میان کارکنان شناسایی کنند و 

آموزش های موثری را برای کمک به پر کردن این شکاف ها ایجاد کنند.

برای موفقیت در تجارت امروز، باید انعطاف پذیر باشید و برنامه ریزی و مهارت 

های سازمانی خوبی داشته باشید. کسب درآمد در یک تجارت بسیار دشوارتر از 

آن چیزی است که عوام فکر می کردند.

به  رسیدن  برای  الزم  گام های  تمام  برنامه ریزی  و  زمان  صرف  با  می توانید  شما 

نوع  هر  کنید.  جلوگیری  خود  تجاری  سرمایه گذاری های  در  امر  این  از  موفقیت، 

کسب و کاری که می خواهید راه اندازی کنید.

دوستان عزیزم سالم، من جاوید مقدم هستم و خیلی خوشحالم که امروز از طریق 

این فایل میتوانم در خدمتتان باشم.

دوره حاضر دوره ویژه مدیران است. آیا شما مدیر کسب و کار چند نفره هستید یا 

مدیر کسب و کار یک نفره؟

در هر دو صورت من به زمان شما احترام میگذارم و به همین خاطر اول خیلی 

سریع می خواهم بروم سر اصل مطلب. دوم می خواهم نکات مهم را در این دوره 

بگویم. یک دوره کوتاه و خالصه که حدودًا فکر می کنم یک الی یک و نیم ساعت 

باشد ولی خیلی میتواند به شما کمک کند. برویم سراغ موضوع اصلی. من صحبت 

می کنم و بحث اصلی را شروع می کنم. مشکل اصلی این است که ما می خواهیم 

فروش را کنترل کنیم و فروش را افزایش بدهیم و بتوانیم کاری بکنیم که همه چیز 

دست خودمان باشد.
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4 قلمرو اصلی فروش

طی ۴ تا قلمرو اصلی می خواهیم در مورد افزایش فروش صحبت کنیم. الگوی 

کلی ای که می خواهیم در مورد ان صحبت کنیم، چهار زمینه کاری اصلی مدیران 

و  مدیر کسب  یا  نفره  یک  کار  و  مدیر کسب  برای  الگویی  تواند  می  که  است 

کارهای چند نفره و حتی کسب و کارهای بزرگتر بشود. 
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مورد اول 

زمانی که میخواهیم در مورد افزایش فروش حرف بزنیم یک سیستم تحت تاثیر 

قرار بگیرد و رشد بکند اولین آیتمی که باید به آن توجه کنیم یک سیستم پایدار 

و قابل کنترل برای تولید سرنخ باشد. قابل کنترل یعنی چی؟ یعنی بتوانیم اجزای 

مختلف سیستم را در قالب یک سری متغیر تعریف کنیم با تغییراتی که روی این 

متغیرها اعمال میشود بتوانیم کل سیستم و فروشش را دچار تغییر بکنیم.

 سرنخ یعنی چی؟

سرنخ یعنی مشتری های احتمالی، یعنی آدم هایی که احتمااًل قرار است مشتری 

ما باشند؛ سرنخ در مباحث پلیسی و کارآگاهی یعنی )یک نشانه، یک نقشه یا یک 

راه( یک عالمت که شما بتوانید سر این نخ را بگیرید و دنبالش بکنید تا بتوانید به 

این هدف اصلی برسید. در مسئله فروش هم همین شکل است، سرنخ یا لید که 

از این به بعد سعی می کنم همان لفظ لید را بگویم که آسان تر و مصطلح تر در 

بازاریابی است. پس ما نیاز به یک سیستم پایدار و قابل کنترل برای ایجاد جریان 

مشتریان احتمالی یا جریان سرنخ ها داریم که بتوانیم ابتدا با ان ها ارتباط بگیریم.

 مرحله بعدی

 بدانیم بتوانیم بفروشیم، اول اینکه کسی باید وجود داشته باشد که ما بتوانیم با او 

ارتباط برقرار کنیم بعد از ان در مورد اینکه میشود به شخص فروخت یا نه صحبت 

بکنیم. دوم یک سیستم قابل اتکا و قابل کنترل برای پرورش سرنخ است.

چرا قابل اتکا؟ به خاطر این که این سیستم باید هر بار یک نتیجه واحد بدهد، 

هر بار باید یک اتفاق ایجاد بکند یک اتفاق واحد و در واقع نتایج تصادفی به ما 

ندهد. ما باید یک سیستم قابل اتکا داشته باشیم که باز هم قابل کنترل باشد و 

با یک سری متغیر ها میشود آن را سنجید و بهبودش داد. میشود به این اهداف 

اصلی رسید که چه شود؟ که سرنخ آن را پرورش بدهیم و بتوانیم کاری بکنیم که 

اینها برای خرید آماده تر بشوند. آدم ها معمواًل در یک مرحله تصمیم نمی گیرند 

بلکه یک روند چند مرحله ای را طی می کنند، تا بخواهند از شما خرید کنند، ما باید 
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یک سیستم پرورش سرنخ هم داشته باشیم باید بتوانیم آنها را به یک نقطه خرید 

و به نقطه تصمیم برسانیم بعد از ان این سرنخ ها در اختیار تیم فروش ما هستند 

که بخواهند تبدیلش کنند و بخواهند با آن ها ارتباط برقرار کنند، مذاکره کنند و 

پیشنهاد های شخصی سازی شده به آن ها بدهند که بتوانند فروش را محقق کنند 

و بتوانند فروش را خلق کنند.

 

مورد آخر

طراحی سیستم خدمات و ایجاد لذت برای مشتری در راستای اینکه او را برگردانیم 

برای ما  تکرار خرید هایش  تکرار بشود و  کارمان خریدش  و در چرخه کسب و 

درآمدهای بیشتری ایجاد بکند.

جریان مشتری

می خواهیم هر کدام را توضیح بدهیم و بگوییم چه طوری میشود یک سیستمی 

ساخت که جریان مشتری به سمت ما بیاورد، جریان یک سری آدم ها که لزومًا 

قرار نیست از ما خرید بکنند بلکه قرار است با ما ارتباط برقرار کنند، مشتریان واجد 

شرایطی که در ارتباط با ما اگر که کارمان را خوب انجام بدهیم و خوب عمل کنیم 

به فروش منتهی میشود و اگر کارمان را درست انجام ندهیم احتمااًل از دستشان 

خواهیم داد. ولی شرط اول این است که اول یک تعدادی آدم باشند و به سمت 

کسب و کار ما بیایند و ان جریان را حاال باید تبدیل کنیم.

مرحله دوم

 این جریان وقتی به کسب و کار ما میرسد در ارتباط با کسب و کار ما، در ارتباط 

با افراد موجود در سیستم ما باید پرورش پیدا کند. به این معنا که ذهنیت مشتری 

باید نسبت به خرید آماده تر و شناختش از ما بیشتر بشود.

 آیا خرید می کند؟ نه چون هنوز پیشنهادی به او داده نشده است.
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مرحله سوم

 تبدیل سرنخ ها توسط فروشنده، یعنی به این سرنخ ها دیگر پیشنهادات اختصاصی 

داده میشود، با آنها مذاکره میشود، موانع درونی شان برای خرید از بین میرود، تا 

بخواهند خرید بکنند.

مورد آخرطراحی سیستم خدمات که لذت ایجاد بکند.

در این چهار مرحله بیایید فروش را بررسی بکنیم. 
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هدف اصلی این دوره چیست؟

این که بتوانیم فروش را برنامه ریزی کنیم خیلی مهم است نمیدانم چقدر قدرت 

را تعیین بکنید و  بتوانید فروش تان  اگر شما  برای شما واضح است  این ماجرا 

اگر بتوانید فروش تان را برنامه ریزی کنید و شما کسی باشید که تعیین می کند 

امروز می خواهم بفروشم فردا نمی خواهم بفروشم امروز می خواهم مشتری های 

بیشتری داشته باشم حاال فردا به تبع ظرفیتی که دارید که ممکن است ظرفیتتان 

پر بشود بگویید دیگر فردا نمی خواهم بفروشم به جای اینکه اتفاقات فضای کسب 

و کار شما را مدیریت کند؛ شما کسب و کار و مشتریان تان را مدیریت کنید این 

آرزوی هر مدیری است.ما می خواهیم در مورد سیستم عملی واقعی و نتیجه گرا 

صحبت  ها  کار  و  کسب  فروش  جریان  کنترل  برای  فروش  سیستم  کنترل  برای 

بکنیم. به نظر من شما حق دارید این سوال را بپرسید که اصاًل تویی که این موارد 

را توضیح میدهی خودت چه کسی هستی؟ چقدر تجربه داری؟
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خودت کی هستی؟

باالیی ندارم و سی سالم  از ظاهرم هم مشخص است که خیلی سن  خوب من 

هست ولی حداقل ۱۲ سال تجربه فروش و همکاری با تیم های فروش را داشتم. 

از ۱۸ سالگی کار کردم و فکر می کنم تا به امروز با مثبت ۲۰۰۰ فروشنده کار کردم. 

که  است  تیمی  و  است  نفره   ۴۵ تیم  یک  خودم  فروش  تیم  هم  حاضر  حال  در 

فروش خیلی زیادی خلق میکند و چرا همه اینها را میگویم؟ به خاطر اینکه بدانید 

نیست. هر چند رشته تحصیلی من  کتاب ها  صحبت های من مطالب حفظی 

بازاریابی بوده است و کارشناسی ارشد بازاریابی را دارم و به صورت آکادمیک می 

دانم در مورد چه چیزی حرف میزنم ولی صحبت هایی که می خواهم اینجا بکنم 

را احتمااًل در هیچ کتابی نمی توانید پیدا کنید، از تجربیات شخصی من طی این 

ده دوازده سال همکاری و ارتباط با تیم های فروش خلق شده، آموزش هایی که 

دیدم و خیلی اتفاقات دیگر. خیلی نمی خواهم در مورد این صحبت بکنم سریع تر 

رد میشویم ولی به نظرم حق شماست بدانید این مواردی که می خواهم توضیح 

بدهم آیا عملی هست یا نه؟ آیا به درد میخورد یا نه؟ آیا قباًل جایی جواب پس 

داده یا نه؟

 که به شما میگویم با مثبت ۲۰۰۰ فروشنده کار کردم، مشاور خیلی شرکت ها بودم، 

شرکت خودم نزدیک ۷۰ نفر پرسنل دارد که از اینها حدود ۴۵ نفر تیم فروش هستند 

و کار اینها تبدیل به مشتری است؛ همان مرحله ای که خدمتتان عرض کردم و می 

خواهم بگویم اصاًل فروش چه طوری محقق میشود؟

را  ابزارهایی دارید؟ در واقع متغیرهایی   توسط این ها شما به عنوان مدیر چه 

دارید که تحت کنترل شما به عنوان مدیر و میتوانید با آنها فروش تان را تحت 

تاثیر قرار بدهید. خوب بهتر است که وارد بحث اصلی بشویم و توضیح مفصل 

بدهیم؛ کسب و کار بدون فروش به چه ماند؟ به زنبور بی عسل هم نماند، چرا؟ 

چون زنبور بی عسل حداقل پرواز میکند، سر و صدایی دارد ولی کسب و کاری که 

فروش نداشته باشد در نتیجه درآمد ندارد و در نهایت به نظر من اصاًل اون کسب 

و کار وجود ندارد.
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اصاًل مفهوم کسب و کار تعریف نمیشود تا زمانیکه فروشی اتفاق نیافتد؛ کسب و 

کار؛ کسب و کار نیست بلکه یک مجموعه از آدم هاست که دور هم جمع شدند، 

اما به محض اینکه اولین فروش اتفاق افتد، نتیجه تالش این افراد را کسب و کار 

میگوییم. حاال میتواند کسب و کار یک نفره باشد یا میتواند کسب و کار  ۲۰۰تا 

۳۰۰ نفره باشد ولی به محض اینکه اولین فروش اتفاق می افتد ما تازه میتوانیم 

اسم کسب و کار روی آن بگذاریم. پس خیلی مهم است که این شریان حیاتی ان 

 خون که وارد کسب و کار میشود و بدنه کسب و کار را زنده میکند و نیز درآمدی 

افتد. پس خیلی مهم است که عدم فروش یک  اتفاق می  که به واسطه فروش 

کسب و کار میتواند به قیمت بقای این کسب و کار تمام بشود یعنی کاًل میتواند 

کسب و کار را از بین ببرد و برعکس کسب و کارهایی که بتوانند فروش خوبی 

داشته باشند و فروش خوبی محقق کنند، مشتری های راضی داشته باشند، خیلی 

موقع ها خیلی از ایرادات شان دیده نمیشود. و با همین یک آیتم کسب و کارهای 

موفقی میشوند پس خیلی اهمیت دارد ما بتونیم فروشمان را برنامه ریزی بکنیم، 

مدیریت بکنیم و تعیین  بکنیم. این خیلی نکته مهمی است میدانم ممکن است به 

نظرتان یک مقدار غیر واقعی باشد چون تا حاال سیستم انقدر کنترل شده و انقدر 

یکپارچه و انقدر عملی خودم هم ندیدم ولی دقت کنید میبینید که منطقی است 

و همه چیز حساب کتاب دو دوتا چهارتا دارد و همه چیز خیلی دقیق طراحی شده 

که بتوانید یک جریان مثل یک ماشین، مثل یک دستگاهی که شما از یک طرف 

ورودی به آن میدهید و از انطرف خروجی مشخصی بگیرید، دقیق طراحی شده 

و می تواند خیلی به شما کمک کند پس لطفًا تا آخر این فایل را با من باشید که 

خیلی کار ها قرار است بکنیم. فکر می کنم که اگر من میخواستم این دوره را واقعا 

به صورت پولی برگزار بکنم حداقل ۵ میلیون بابت کارگاه پریمیوم می گرفتم بابت 

اینکه خیلی اطالعات ناب و مهمی قراره توی این فایل خدمتتان ارائه بشود.



12 چهار قلمرو اصلی افزایش فروش

بریم سراغ موضوع

موضوع تعداد افراد کسب و کار نیست چه یک کسب و کار یک نفره داشته باشیم 

چه یک کسب و کار دویست نفره، روندی که شما به صورت استراتژیک به صورت 

کلی و در واقع ان منطقی که پشت کسب و کار شما وجود دارد که طی میشود، 

روند واحد یک فرایند استراتژیک واحد است، تفاوتی که وجود دارد در کسب و 

کار یک نفره مدیر کسب و کار صاحب کسب و کار ان یک نفری که قرار است تمام 

کارهای این کسب و کار را به تنهایی انجام بدهد یعنی در چند نقش ظاهر میشود 

ولی در کسب و کار ۲۰۰ نفره ممکن است چند نفر در یک نقش ظاهر بشوند، مثاًل 

ممکن است یک کسب و کار، یک تیم بازاریابی ۲۰۰ نفره پنج نفر کپی رایتر داشته 

باشد، چهار نفر مسئول رسانه یا ۵ نفر طراح گرافیک داشته باشد و ادامه ماجرا. 

پس قطعا فرایند کسب و کار در اجرا و جزئیات فرق میکند. مدیریت ۲۰۰ نفر با 

یک نفر آدم خیلی فرق میکند. ولی روند استراتژیک و ان منطق مشتری زایی، ان 

منطق فروشی که در کسب و کار اتفاق می افتد از کسب و کار یک نفره تا کسب 

و کار ۲۰۰ نفره یک منطق واحد و مشخص است.

مشکلی که معمواًل مدیران فروش صاحبان کسب و کاری که تجربه فروش شاید 

ندارند یا قبال همه کارها را خودشان انجام دادند معمواًل با آن برخورد می کنند در 

ارتباط با تیم فروش این است که انتظار دارند یک فروشنده تمام روند را خودش 

اگر می خواهید آگهی هایی که درسایت های کاریابی، کانال های  انجام بدهد 

کاریابی و این طور موارد دارد توضیح داده میشود را بیبینید یکی از این شغل های 

اصلی که تعداد تقاضای خیلی باالیی دارد بازاریابی و فروشندگی است و جالب 

اینجاست که معمواًل خود من که تخصص بازاریابی و فروش را دارم دائمًا دایرکت 

دارم دائما تماس دارم که میشود یک بازاریاب خوب به ما معرفی کنید؟

دو تا نکته:

یک اینکه اگر یک بازاریابی بازاریاب خوبی باشد االن پیش شما نمی آید چرا؟ چون 

االن احتماال در همان کسب و کاری که دارد موفق عمل میکند و درآمد خوبی دارد 

اگر هم بخواهد بیاید هزینه بسیار باالیی برای شما ایجاد خواهد کرد. ولی چه 
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اتفاقی میافتد که معمواًل کسب و کارها نمیتوانند تیم های فروش خوبی بسازند؟ 

معمواًل اشتباه اصلی این آدمها این است که تمام مسئولیت فروش را می اندازند 

به گردن فروشنده بیچاره، از بازاریابی؛ مشتریآبی؛ مذاکره، تولید متریالهای مربوط 

به فروش، متن پرزنتیشن، قرارداد بستن و همه این ها می افتد به گردن فروشنده.

 در صورتی که یه مدیر فروش کسب و کار، یک مدیر بازاریابی خیلی کارها را بهتر 

از فروشنده ها میتواند انجام بدهد و حتی اگر نمیتواند بهتر انجام بدهد حداقل 

میتواند متمرکزتر این کار را بکند.

مشکل اصلی فروشنده ها

مشکل اکثر فروشنده ها وقتی با آن ها صحبت میکنیم این است که میگویند من 

رفتم جایی استخدام شدم حاال تو بهترین حالت لیستی به من دادند و گفتند باید 

تماس بگیرید و سعی کنید بفروشید.

 حالت های ضعیف تر است، مثاًل من خیلی با شرکت های عمرانی ارتباط داشتم 

که میگویند بازاریاب استخدام میکنیم او را میفرستیم پروژه های نیمه تمام سطح 

شهر را پیدا کند، مذاکره بکند و برای ما قرارداد بیاورد.

برای تبدیل سرنخ به مشتری، یافتن بازار هدف مشخص، ایجاد عالقه در مشتری و 

ارتباط سازی طی فرآیند فروش؛ یعنی خیلی موقع ها بازاریابها به عنوان یک سری 

مزاحم تعبیر شدند که وارد یک فضا میشوند و به کسانی که عالقه ای به صحبت 

کردن ندارند اویزان میشوند و تالش میکنند به آن ها یک چیزی بفروشند. حاال 

بعضی موقع ها موفق اند بعضی موقع ها شکست می خورند و نتیجه این میشود 

که بازاریاب ها همیشه احساس بدی نسبت به خودشان دارند چون از طرف آدم 

ها هیچ اتفاقی نیفتاده است. نمیگویم که الزم نیست نمیگویم این مدل صد در 

صد غلط است ولی آیا مدل آسان تر، مدل منطقی تر، مدل دقیق تری میشود 

ساخت که هم بازاریاب راحت تر نتیجه بگیرد هم کسب و کار یک مقدار برنامه 

ریزی شده تر باشد، هم سطح و لول کار را باال ببریم.
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 می خواهم بگویم یک سری کار هاییست از جمله مشتری یابی از نظر من این 

اصاًل کار فروشنده نیست. مشتری را شما باید به عنوان صاحب کسب و کار پیدا 

کنید؛ به چه شکلی؟

 با تکنیک هایی که در این فایل قرار است به شما بگویم. با الگویی که قرار است 

به شما بگوییم، جریان مشتری را ایجاد می کنید.

با   فروشنده باید کارش فقط مذاکره با مشتری باشد، صبح تا شب باید بتواند 

آدم های مختلف مذاکره بکند، آدمها را متقاعد بکند که خدمات شما را به عنوان 

خدمات خود انتخاب کنند. اولین کلید کنترل کسب و کار شما برای این سیستم 

که می خواهم توضیح بدهم شناخت متغیرها است باید بشناسید دقیقًا چه متغیر 

هایی دارید کدام را میتوانید تغییر بدهید که بتوانید نتیجه عالی را بگیرید.

متغیر چیست؟

 یک مقدار من در مورد متغیر توضیح بدهم، که مفهوم صحبت ها مشخص بشود 

از  من  منظور  باشد.  نداشته  وجود  ماجرا  این  درک  در  ایرادی  نکرده  خدایی  که 

متغیرها چیست؟

 مثاًل، مقدار پورسانتی که شما به فروشنده میدهید، میزان حقوق ثابت که به یک 

فروشنده میدهید، بودجه ای که در تبلیغات صرف می کنید هرکدام یک متغیر است. 

رسانه ای که برای تبلیغات تان انتخاب می کنید یکی از متغیرهای شماست، پیامی 

که به مخاطب تان میدهید یکی از متغیرهای شماست پیشنهادی که دارید ارائه 

می دهید یکی از متغیرهای شماست، در واقع هر چیزی که تحت اختیار شماست 

و شما می توانید برایش تصمیم بگیرید و به صورت مستقل عمل بکند را ما یک 

از نوع مستقل میگوییم. در حقیقت فروش یک کسب و کار یک  متغیر ان هم 

ارائه  درست  پیشنهاد  بگیرد،  درست شکل  تبلیغات  باید  که  است  وابسته  متغیر 

بشود، از طریق رسانه درست به آدم درست برسد. یک مذاکره بی عیب و نقص 

اتفاق بیافتد. نتیجه همه اینها متغیر وابسته عدد فروش را به شما بدهد.
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چرا خیلی از کسب و کارها نتیجه درست نمی گیرند؟

چون روی متغیرهای وابسته تمرکز می کنند، صحبت می کنند که خوب فروش ما 

کم است، فروش ما تحت کنترل ما نیست و خیلی چیزهای دیگر. در صورتی که 

متغیر فروش خودش نتیجه تعداد زیادی متغیر مستقل است که اتفاقًا کاماًل تحت 

اختیار شماست، شما تعیین کنید چقدر به فروشنده تان حقوق بدهید، چند درصد 

پورسانت بدهید، چه رسانه ای را برای تبلیغات کسب و کارتان انتخاب کنید، آن 

رسانه چه پیامی بدهد، چه بازاری را به عنوان بازار هدف تان انتخاب کنید و الی 

آخر.

شما  تصمیم  تحت  و  شما  اختیار  تحت  که  هستند  متغیر  زیادی  بسیار  تعداد   

هستند میتوانید این ها را در یک رابطه منطقی به هم وصل کنید و انتظار نتیجه 

نهایی را تحت قالب فروش و تحت عنوان فروش داشته باشید. اگر یک مقداری 

بتوانید فرایند فروش را عمیق تر بررسی کنید این متغیرها دقیق تر به دست می 

آیند، ارتباطاتشان روی هم بدست میاید و ما با تغییر بر روی متغیرها میتوانیم 

کل فروش مان را کنترل کنیم. تمام این هایی که میگوییم در ان چهار قلمرو مذکور 

است.
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 ایجاد مشتری و سرنخ، پرورش مشتری یا سرنخ، مذاکره با مشتری یا سرنخ و در 

نهایت ایجاد لذت برای مشتری که دوباره و دوباره و دوباره برگردد به سمت شما 

و دائم از شما خرید بکند. فکر می کنم به اندازه کافی برروی این تاکید کردم چون 

این چهار مرحله خیلی مهم هستند، چیزی که یک سیستم را سیستم میکند فرایند 

های دقیق مسیر درست است، مثل این که شما بخواهید در خط لوله مقداری آب 

را هدایت کنید اگر این خط لوله یک خط لوله بسته باشد و هیچ نشتی ای نداشته 

باشد شما میتوانید مطمئن باشید از ان سر لوله آب وارد میشود و از سر دیگر لوله 

به همان میزان آب خارج میشود ولی اگر این وسط ندانید درون لوله چه اتفاقاتی 

می افتد و چه نشتی هایی وجود دارد و چه متغیر هایی روی این آب اثر میگذارد 

احتماال در آخر چیزی تحویل می گیرید که اواًل نمیدانید چیست، دوما مقدارش 

مشخص نیست و خیلی از این ها.

چرا نمیتوانیم فروشمان را کنترل کنیم؟

 یک، متغیر ها را نمی شناسیم، دو، اثر شان برروی هم را نمیدانیم و در نهایت 

باعث میشود که ما ندانیم فروشمان چطور قرار است اتفاق بی افتد و میزان فروش 

چقدر باشد.

 من می خواهم در قالب این چند دقیقه جز به جز اینها را به شما بگویم قطعًا که 

خیلی گسترده تر از این مباحث است ولی می خواهم این نکات را به صورت کلیدی 

به شما بگویم که بتوانید مسیر را طراحی کنید.  قطعًا برای جزئیات این مسیر شما 

نیاز به آموزش های دقیق تری دارید و باید اطالعات وسیع تری به دست بیاورید 

و بر اساس سیستم خودتان بتوانید جز به جز را طراحی کنید.

بریم سراغ مرحله اول 

ما مشتری های  تولید سرنخ؛ سرنخ های  برای  کنترل  قابل  و  پایدار  یک سیستم 

احتمالی هستند که قرار است با ما ارتباط برقرار کنند یا از ما درخواست کنند یا 

اطالعاتی بگیرند یا به یک نحوی با ما تعامل می کنند، یعنی اصل ماجرا این است 

این مرحله جذب  افتد، پس نقش اصلی  اتفاق  ارتباطی به یک شکلی  لینک  که 

است که باید یک سری آدم را به هم وصل کند و اتفاقی که در این مرحله میافتد 
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این است که چون من کارم جذب افراد است. باید یک چیز جذاب وجود داشته 

باشد، چیزی که توجه مشتری من را جلب کند، یک چیزی که برایش ایجاد عالقه 

بکند، تحت تاثیر مواردی که میخواهیم درباره اش صحبت بکنیم به نظر من باید 

را  آدمها  باشد،  داشته  پایینی  ریسک  که  بشود  ارائه  اینجا  جذاب  پیشنهاد  یک 

کنجکاو کند و منفعت باال در خودش داشته باشد.

 آدم ها کنجکاو بشوند که بخواهند اطالعات بیشتری بگیرند، آدمها کنجکاو بشوند 

که بخواهند یک سری دیتای دقیق تر بگیرند و به شما مراجعه بکنند. نکته اصلی 

من  کنید  فرض  بشود،  ارائه  خودتان  بازار هدف  برای  باید  شما  جذاب  پیشنهاد 

اهمیتی  و  مفهوم  اصاًل  بگذارم،  دار  خانه  های  خانم  برای  را  دوره  این  بخواهم 

برایشان ندارد. یا در رسانه ای تبلیغ کنم که فقط خانم های خانه دار هستند اخرش 

هم بگویم این دوره ویژه مدیران خوب است.

من یک خانم خانه دارم پس به من چه ربطی دارد، این موارد اصاًل دغدغه من 

از  باید یکی  بازار  این  برای یک مدیر در  به نظر من  افزایش فروش  نیست ولی 

پیشنهاد  پس  باشد.  دغدغه  تنها  نیست  قرار  اگر  حتی  باشد،  اصلی  دغدغه های 

دارد  قرار  انجایی که مشتری واقعی شما  بازار هدف  با عنوان  جذاب در مقایسه 

مفهوم پیدا میکند، پس من این پیام را باید جایی که مشتری حضور دارد ارائه 

بدهم.

می تواند بیلبورد باشد یا هر مدل دیگری مثل تبلیغات اینترنتی، تبلیغات اینستاگرام، 

تماس تلفنی و هر جایی که ممکن است؛ درواقع هر جایی که من می خواهم یک 

مطلب را ارائه بدهم باید اگاه باشم که آیا مخاطب من انجا حضور دارد یا نه.

 آیا پیشنهاد من برای برقراری ارتباط، نه برای خرید در مرحله اول؛ آیا به اندازه 

کافی منفعت دارد؟ آیا به اندازه کافی کنجکاو کننده است؟ و آیا به اندازه کافی 

ارزش برای مشتری ایجاد میکند؟ که بخواهد این کار را انجام بدهد؟
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ارزش یعنی چه؟

یا شما  این دو حالت طبقه بندی میشود؛  برای مشتری در حالت مطلق  ارزش   

می خواهید یک دردی را از مشتری بگیرید یا می خواهید برایش یک لذت ایجاد 

بکنید. مثال اگر موضوع پول است ارزشی که شما می خواهید ایجاد بکنید این 

است که از بی پولی دورش بکنید و لذت پولدار شدن را به او بدهید. ماجرا از این 

قضاست شما می خواهید از گرسنگی رهایش کنید، دورش بکنید و لذت یک غذای 

خوشمزه را بتوانید به فرد بدهید. موضوع صنعت شما مربوط به سالمتی است، 

دردش این است که از بیماری ها و تمام عواملی که سالمتی آدم ها را دچار خطر 

میکند دورش بکنید و لذت یک زندگی سالم، سرحال و شاداب را به او ارائه بدهید.

 پس فرقی نمیکند هر صنعتی دارید باید به این دوتا زبان ترجمه بشود یا شما آدم 

ها را از دردی دور می کنید یا به یک لذت نزدیکشان می کنید.

 در مورد مثال ما، این دوره ای که برای شما برگزار می کنیم ارزشی که دارد شما را از 

از فروش پایین و از درآمد کم دور میکند و به سمت فروش کنترل شده، سیستمی 
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و قابل اندازه گیری و در نهایت درآمد و پول هدایت تان میکند. می خواهم یک 

مدل سازی کنم؛ طی یک بازه زمانی سریعتر و جذاب تر بتوانید پیشنهادتان را ارائه 

بدهید.

الگوی آیدا

 فرض کنیم ارزش ها مشخص شد، من چه پیشنهادی  می خواهم ارائه بدهم که 

آدم ها سراغ من بیایند؟ مخاطب خودم را هم شناختم و در بازار هدفم می خواهم 

پیشنهادم را ارائه بدهم، حاال مهم این است که این پیشنهاد را به یک شکل جذاب 

ارائه بدهم که آدم ها به ان عالقمند بشوند و بخواهند که در ارتباط قرار بگیرند، 

واکنش نشان بدهند، ما از یک الگوی استفاده میکنیم به نام الگوی آیدا من می 

خواهم خیلی مختصر این را اینجا توضیح بدهم ولی فکر می کنم خودش ۴ تا ۵ 

ساعت آموزش احتیاج داشته باشد و مثال های زیادی میتواند داشته باشد، الگوی 

)aida(مخفف چهار کلمه است که حرف اولش مخفف Attention به معنی جلب 

توجه است. آدمها تا زمانی که توجهشان جلب نشود به پیام شما اصاًل واکنشی 

نخواهند داشت، تا زمانیکه شما را نبینند تبلیغ شما را تماشا نکنند ۳یا۴ ثانیه روی 

نکنند، اصال مهم نیست شما چه  را گوش  نگذارند، حرف شما  تان وقت  بیلبورد 

میگویید. پس باید توجه شان را بدزدید. فرد در این لحظه باید فقط به شما فکر 

کند، تکنیک هم زیاد دارد مثل؛ یک کار خارق العاده انجام دادن، رنگ خاص، یک 

اشتباه عمدی، یک غلط امالیی، صحبت مستقیم از یک دغدغه، شکستن یک تابو 

و هزار مدل دیگر میشود توجه دیگران را جلب کرد.

این  در  باید  یعنی من  است.  ایجاد عالقه  به معنی   interest حرف دوم مخفف 

مرحله در مورد ارزش کار در یک جمله خیلی کوتاه صحبت بکنم یا بگویم من شما 

را از این درد دور می کنم یا من شما را به این لذت نزدیک می کنم. پس اولی جلب 

توجه، دومی ایجاد عالقه که فرد بخواهد ادامه پیام شما را بخواند، بشنود، ببیند.

حرف سوم مخفف Desire به معنی اشتیاق، اشتیاق به یک اقدام، اشتیاق به ارتباط 

بیشتر با شما، اشتیاقی که شما برای مشتریان تان دارید برنامه ریزی می کنید. 
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در روند عملکرد هر مرحله من باید منفعت را آنقدر واضح و آنقدر شفاف به این 

آدم بدهم که بگوید خوب این چیزهایی که گفتی را من خیلی دوست دارم ولی 

کجاست؟ چطور باید به ان دسترسی پیدا بکنم؟ االن چکار کنم؟ کلیک کنم؟ خرید 

کنم؟ پول پرداخت کنم؟ اس ام اس بدهم؟ زنگ بزنم؟ مراجعه بکنم؟ 

و در نهایت حرف چهارم مخفف Action، دعوت به اقدام، دعوت به اقدام واضح که 

دقیق مشتری بداند بعد از اینکه همه این روندها طی شد مشتری باید بداند که 

خوب االن باید این اقدام را انجام بدهم که بتوانم به ان چیزی که شما میگویید 

برسم.

چیزی که اینجا دوباره مهم میشود متغیر های کنترلی و توزیع تبلیغ شماست، مثل 

رسانه شما، بودجه شما، پیامی که انتقال میدهید. مأموریت تبلیغ شما و خیلی 

چیزهای دیگر. پس ما باید اینها را بشناسیم، پیام جذاب با الگوی آیدا آماده کنیم، 

با این متغیرها بتوانیم کنترل کنیم، در واقع این متغیرها میزان مراجعه به ما را 

کنترل می کنند، مثاًل فرض بکنیم که من می خواهم به اندازه یک میلیون تومان 

به سمت من هدایت  تومان  با یک میلیون  که  افرادی  تعداد  احتماال  کنم  تبلیغ 

میشوند با افرادی که با صد میلیون تومان به سمت من هدایت میشوند متفاوت 

است؛ به شرطی که تمام متغیرهای دیگر یکسان باشند.

 اینکه میگوییم می توانید فروش را کنترل کنید، دقیق تر باید عمل کنیم. در خیلی از 

تبلیغات شاخص هایی برای اندازه گیری در نظر می گیرند مثاًل یکی از این شاخص 

 Access fee ها هزینه هر دسترسی است، هزینه دسترسی به هر یک آدم جدید

هزینه هر بار نمایش تبلیغات شما و ... .

 فرض کنید به ازای اینکه من این پیام را به یک نفر برسانم، حساب کنم که تقریبًا 

من صد تومان هزینه دارم پس با یک میلیون تومان به چند نفر میتوانم دسترسی 

پیدا کنم؟

 ۱۰۰ با  نفر می خواهم.  ۱۰ هزار  تقریبًا  تومن میشود   ۱۰۰ بر  تقسیم  میلیون   یک 

میلیون این کار را بکنم یعنی ۱۰۰ میلیون می خواهم بگذارم، با همان احتساب ۱۰۰ 

تومان به یک میلیون نفر میتوانم تبلیغ را نشان بدهم، حاال البته ان متغیرهای بازار 
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هدف و خیلی چیزهای دیگر هم وجود دارد، چه رسانه ای را می خواهم انتخاب 

کنم؟ یعنی می خواهم بگویم تک تک این موارد که البته بر اساس کسب و کار شما 

باید تعیین بشود و تعریف بشود چه چیزی مناسب شماست؟ خیلی باید بررسی 

بکنید تا اینطور شود کنترلش کرد.

به  که  جریانی  یک  اندازه گیری ساخت،  قابل  جریان  یک  میشود  این صورت  به 

سمت شما هدایت بشود و از این طریق می توانید میزان مراجعه تان را کنترل 

کنید، حاال هدف این مرحله چیست؟ هدف این مرحله ایجاد یک لینک ارتباطی 

است یعنی شما باید در این مرحله بتوانید ارتباطی که از طرف مشتری تان ایجاد 

میشود را به یک ارتباط دو طرفه تبدیل کنید.

 آدمها مراجعه می کنند، باهاتون تماس میگیرند، به شما شماره بدهند، اینستاگرامتان 

را فالو کنند؛ به خاطر این که شما فرصت دادید پیام های بعدی بازاریابی را به آن 

ها نشان بدهید. بتوانید پیام های مختلف و با محتوا بتوانید آماده تصمیم گیری 

شان بکنید و همه اینها به شما اجازه میدهد یک جریان قابل کنترل از مشتریان 

ایجاد کنید.

 کل این مرحله هدفش میشود همین، ایجاد این جریان و هدف نهایی کجاست؟

 به کدام نقطه باید برسیم؟ یک لینک ارتباطی زمانی که این لینک شکل گرفت دیگر 

مرحله تولید سرنخ شما انجام شده و از این مرحله به بعد با ان آدم باید بروید در 

فاز بعدی، مرحله دوم ما یک سیستم قابل اتکا برای پرورش سرنخ شما در موقعیت 

های خاص قرار می گیرند از لحاظ میل به تصمیم و میل به خرید یعنی انگار یک 

مسیر را باید طی بکنند که آدم ها در جاهای مختلف این مسیر هستند.

 فرض کنید مثاًل شما میخواهید بروید به سمت تهران، ۱۰۰ کیلومتر تا تهران فاصله 

دارید قاعدتًا یک سری ماشین دیگر در این مسیر می باشد که یکی در فاصله ۲۰ 

کیلومتری یکی فاصله ۴۰ کیلومتری یکی۱۶۰ کیلومتری یکی هم مثل شما در فاصله 

این  میدهید  خود  مشتری  به  که  محتواهایی  با  باید  شما  باشد.  کیلومتری   ۱۰۰

فاصله ها را تعیین کنید و توی این مسیر هدایتش بکنید. فرد از یک نقطه شروع 

میکند که نه به شما اعتماد دارد نه عالقه دارد نه احساس نیاز می کند، فقط از سر 
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کنجکاوی شما داده یا شما را فالو کرده یک کار این شکلی کرده است. این میشود 

نقطه ۱۰۰ کیلومتری ان نقطه صفر کیلومتری برای رسیدن میشود خرید؛ دیگر این 

مسیر چطور طی میشود؟ با محتوای درست محتوایی که اوال عالقه ایجاد کند که 

بخواهد بقیه مسیر را ببیند دوما اعتماد در مورد شما ایجاد بکند که بخواهد بیشتر 

شما را بشناسد، عالقه ایجاد بکند نسبت به شما و مهمتر از همه نیاز ایجاد بکند 

و مشتری شما احساس بکند که من مشکلی دارم که تا حاال نشنیده بودم؛ پس 

راست میگویند این سوال هایی که مطرح میکند این مسائلی که میگوید انگار برای 

من جدید است. راجع بهش چیزی نشنیدم و این مشکل را باید ایجاد بکند پس 

مرحله اول اینکه شما باید مشتری تان را بشناسید و ببینید در کدام مرحله  خرید 

چه رفتاری نشان بدهید بعد باید سفر مشتری را در خرید بشناسیم .
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من می خواهم سفر مشتری را خیلی خالصه برای شما توضیح بدهم.

پنج اتفاق برای اینکه یک آدمی بخواهد از شما خرید کند:

1. اعتماد

آیا من به شما به اندازه کافی اعتماد دارم که اصاًل حرفت را گوش بدهم و یک 

طبقه ویژه برای تو در مغزم باز کنم؟ یا از این گوش بگیرم از آن گوش بیرون میکنم؟ 

چون به نظرم اطالعاتت بی ارزشی داری یا به درد من نمیخورند و یا حتی اطالعات 

غلطی داری به من میدهی. من در حد اینکه اطالعاتی که شما بهم میدی اطالعات 

درستی هست باید اعتماد بکنم به شما.

2. بحث آگاهی از یک مشکل 

بر اساس اطالعاتی که من میگیرم میبینم که یک مشکلی دارم که اصال تا حاال بهش 

فکر نکردم و دغدغه من نبوده ولی االن که دارم میشنوم میبینم که این مشکل را 

من هم دارم، در واقع آدم ها توی این مرحله پرابلم اور میشوند و آشنا میشوند که 

این مشکل را من دارم آگاه میشوند از اینکه مشکلی وجود دارد.
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۳.در نظر گرفتن راه حل های مختلف برای حل این مشکل 

من مثاًل میتوانم  کتاب بخوانم، میتوانم مشاوره بگیرم، میتوانم خرید بکنم، میتوانم 

بگویم این کار را برایم انجام بدهند راه حل های مختلفی که می توانیم یک مشکل 

را  حل بکنم را میتوانم پیدا بکنم و بعد مقایسه میکنم. به این میگویند مرحله ارزیابی 

راه حل ها، راه حل های مختلفی که می تواند این مشکل را حل کند را میتوانم 

پیدا کنم و بعد مقایسه میکند که بعد این راه حل ها را مقایسه می کنم که به آن 

مرحله ارزیابی راه حل ها مختلف میگویند. یکی از راه حل ها راه حل بهتریست به 

شرط اینکه شما بتوانید طوری ارائه بدهید که بهترین راه حل شماست.

۴.رسیدگی به اعتراضات

که یک سری  این شکل  به  میروند؛  کلنجار  با خودشان  که  این مرحله  در  آدم ها 

اعتراض وارد می شود که خیلی گران است، خیلی وقت گیر است، خیلی آزاردهنده 

است، نیازی نمی بینم، االن ضرورتی برایش نمی بینم و انواع این اعتراضات که 

درون خودشان اتفاق می افتد و موانع درونی برای خریدن، آدمها خیلی موقع ها 

میدانند که باید خرید بکنند ولی شروع می کنند برای این داستان درون خودشان 

بهانه تراشی میکنند. شما باید بتوانید به اینها هم جواب بدهید و با این ها هم کنار 

بیایید
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5.اقدام

مرحله آخرش یعنی آدم ها اقدام می کنند و از شما خرید می کنند. در طول این 

مسیر شما در هر مرحله باید یکی از این مسائل را درست کنید. مثاًل مرحله های 

یک و ایجاد اعتماد و درک نیاز به آگاهی از نیاز میتواند حجم زیادی در این مرحله 

پرورش سرنخ اتفاق بیفتد با محتوا، با پیام های بازاریابی، با تکرار یک سری مسائل 

باید  میدهید  آموزش  مرحله  این  واقع طی  در  میشوند. شما  قانع  کم  کم  آدمها 

تبدیل به مرجع اطالعاتی در این زمینه بشوید که خوراک این داستان محتواست. 

با خوراکی که به ان شخص می دهید با محتوایی که به ان ارائه میدهید مرجع 

ان زمینه میشوید. ایجاد بستری برای مطرح شدن پیشنهاد، شما باید آدم را به 

جایی برسانید که بگوید من االن آماده ام که با یکی از فروشنده های شما یا با 

شما صحبت بکنم در مورد اینکه بخواهم از شما خرید کنم، یعنی وارد مرحله مذاکره 
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فروش بشوید. چون اواًل به درد میخورد دوما راه حل بهتری ندارم و به قیمتش می 

ارزد و در نهایت اقدام داشته باشم.

موضوع بعدی ایجاد دغدغه و نیاز  است که خوب توضیح دادیم و در نهایت ایجاد 

یک شناخت از کسب و کارتان است که کسب و کار شما کسب و کاری معتبر و 

شناخته شده است و تعداد زیادی از افراد باهاش کار می کنند و همه اینها میشود 

یک سیستم قابل اتکا برای پرورش سرنخ که باید طراحی کنید یک روند دقیق و 

مشخص انگار یک قیف محتوایی در دست داشته باشیم و محتواها را پشت سر 

هم ارائه بدهید پیام های بازاریابی مختلف را ارسال کنید که مشتری بگوید تسلیم! 

االن فهمیدم به این محصول نیاز دارم.

 نکته جالب، آدم ها خیلی موقع ها در اثر تکرار می فهمند که به یک چیز نیاز 

دارند دفعه اول میگویند که نه به نظرم اصال به درد نمیخورد بار دوم میگویند این 

که هنوز اینجاست دفعه سوم چهارم و پنجم میگویند بد هم نیست، یعنی بعضی 

موقع ها ممکن است بهش نیاز داشته باشم. دفعه بعدی میگویند که شاید بهتر 

میکنند.  خرید  ازتون  باالخره  که  ای  نقطه  تا  و  بیندازم  نگاهی  یک  بهش  است 

باید یاد بگیرید این روند یک روند تکراری است. آمار میگوید )من نمیدانم چقدر 

علمی است ولی می گویند( یک مشتری برای اینکه تصمیم به خرید بگیرد در مورد 

یک محصول باید ۲۱ بار در مواجهه با پیام های این محصول قرار بگیرد. ولی من 

نمیدانم عدد ۲۱ عدد درستی است یا نه ولی میدانم باالی ۷ تا ۸ بار باید این اتفاق 

بی افتد. حاال اینکه این ۲۱علمی هست یا نه واقعا نمیدانم. ولی انقدر این کارو تکرار 

میکنیم تا باالخره ان اتفاق بی افتد مثل باز کردن قفل یک گاوصندوق که باهاش 

بازی می کنید و مرحله به مرحله جلو میرید تا باالخره باز بشود. بعد از این میشود 

مرحله تبدیل سر نخ شما؛ توسط تیم فروش تان چه خودتان فروشنده و مذاکره 

کننده باشید چه کس دیگری این کار را برای شما بکند. به هر حال مشتریان باید 

بتوانند  که  یا یک طریقی  با یک وب سایت  یا مثاًل  بگیرند  ارتباط  آدمی  با یک 

باهاتون ارتباط بگیرند. در بحث بازاریابی اینترنتی که مشخص است چه طوری 

میشود در محصوالت گران تر که تصمیمات سخت تری نیاز دارد، خیلی موقع ها 

فروشنده ها میتوانند ایرادهایی که درون آدمها هست و ان محدودیت ها، ان باور 
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ها، ان عوامل محدود کننده که درون آدم ها هست و اجازه تصمیم را به آن ها 

نمیدهد را کمک بکنند بیرون کنند و حلش بکنند؛ شاید یک وبسایت نتواند این 

کار را بکند چون ارتباط انسانی شکل نمیگیرد یا حداقل یک طرفه است در واقع 

مونولوگ است داییا لوگ نیست. ارتباط با فروشنده آسان تر اتفاق می افتد به خاطر 

همین خیلی اعتقاد دارند به قدرت فروشنده های محصوالت گران تر. با فروشنده، 

محصوالت خیلی راحت تر به فروش میرسد تا وبسایت و اینستاگرام و...

 ابزار شما به عنوان مدیر فروش چیست؟ برای اینکه بتوانید اثر بگذارید و کنترل 

کنید، تیم فروش تان را تیم فروش بهتری کنید، تیم نتیجه بخشی بکنید یا حاال 

شخص خودتان. پنج تا حوزه وجود دارد که مدیر فروش میتواند از آن استفاده کند 

برای این که روی تیم فروش اثر بگذارد.

 حوزه اول میشود انگیزش؛ یعنی فروشنده های شما باید انگیزه داشته باشند، کسی 

باید بتواند برایشان انگیزه ایجاد کند با پلن درآمدزایی با حقوق ثابت با پورسانت 

با آموزش ها و جلسات انگیزشی با تصویر سازی با ارائه اطالعات مناسب و خیلی 

چیزهای دیگر، باعث توسعه آنها بشود و فروشنده ها آدم های بهتری بشوند. در 

درجه اول و انگیزه برایشان ایجاد بشود و تشویق بشوند به صورت مالی به صورت 

لفظی و خیلی چیزهای دیگر.

انجام  را  کارها  یک سری  که  ببینید  آموزش  باید  شما  است.  آموزش  دوم  ابزار   

بدهید. فرآیندهای روانشناسی فروش، روند مذاکره، قیمت شما، علت قیمت شما 

و خیلی چیزهای دیگر.

 پس ابزار دوم یک مدیر فروش میشود آموزش به مشتریان. ابزار سوم پیگیری. 

راحت  بروند.  در  کار  زیر  از  میتوانند  راحت  خیلی  دقیق  پیگیری  نبود  در  آدمها 

میتوانند احمال کاری بکنند و این نتیجه اش به ضرر شما ختم میشود. اگر فروشنده 

های احمال کاری داشته باشید که با مشتریانتان ارتباط نگیرند نتیجه اش میشود 

افت فروش شما، پس باید پیگیری هم بکنید، ارزیابی داشته باشید با یک سری 

شاخص ها یک درس تاسیس شاخص نیاز دارید تعریف بشود و بگویم ما با این 

موارد فروشنده هایمان را میسنجیم.
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مثل تعداد مذاکره، مثل نرخ تبدیل به ضریب تبدیل مشتریان، مثل حجم فروش، 

مثل قیمت محصوالتی که می فروشند، به اصل تعداد تماس های بی پاسخ و 

خیلی احتمال های دیگر که فروش و مهندسی را به یک چیز قابل کنترل تبدیل می 

کند و در نهایت اصالح.

 پس این پنج ابزار ابزارهای مدیر فروش هستند برای کنترل فروش سیستمشان؛ 

آموزش، پیگیری، ارزیابی، اصالح.

 

آموزش

من می خواهم در مورد آموزش به عنوان یکی از اجزا که مهمترین جزء به نظر 

من که میتواند بشدت روی فروش تاثیر بگذارد، صحبت کنم. چه یک نفر باشید 

خیلی کمکتان میکند چه تیم فروش داشته باشید. آموزش این افراد به شدت کمک 

میکند به شما. برای دیدن نتایج بهتر آدم ها در پنج حوزه باید آموزش ببینند.

 حوزه اول میشود فرایند فروش شما که در واقع ان مسیری که باید طی بکنیم 

روانشناسی ذهن مشتری یک ویدیو کامل برایتان آماده کردم در مورد روانشناسی 

فروش و روندی که در مذاکره فروش باید طی بشود. که شما بتوانید به نتیجه 

برسید ویدیو بعدی میتوانید ببینید.

)برای دیدن ویدیو کلیک کنید(

 در این ویدیو توضیح ندارد چون می خواستم یکپارچگی حفظ بشود. در قبالش 

چون خیلی ها مشکلشان فروش است من پنج عنصر کلیدی، پنج نکته طالیی از 

الگوی فروش به سبک گرگ وال استریت که استاد بنده بودند و به صورت مستقیم 

یک  هستند.  تاریخ  های  فروشنده  برترین  از  یکی  و  ام  دیده  آموزش  ایشان  از 

الگویی را توسعه دادند که حدودًا همه جا جواب میدهد به نام الگوی خط مستقیم 

چون مبحث سیستم و ساختار خیلی دقیق است می تواند کمکتان کند چه مدیر 

فروش هستید چه فروشنده هستید بسیار بسیار میتواند به شما کمک میکند حتی 

صاحب کسب و کار.
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 موضوع بعدی که باید در حوزه این داستان آموزش ببینیم نگرش است. یعنی 

نگرش هایشان را باید درست کنند بینش درست باید داشته باشند.

بکنند.  باید مدیریت  را  روحیشان  و حالت  آینده  از  ورژن خوب  فروشنده ها یک 

موقعیت  بهترین  در  نیستیم  ذهنیمان  تاپ  موقعیت  در  ما همیشه  طبیعتًا همه 

ها  موقع  بعضی  میشود  بد  حالمان  ها  موقع  خیلی  نیستیم.  مان  ذهن  حالت 

احساس می کنیم که صددرصد به خودمان برسیم.

 فروشنده ها باید تکنیک هایی یاد بگیرند که حالت روحی شان را مدیریت کنند 

بتوانند در زمان فروش حداقل در ان حالت تاپ ذهنی خودشان باشند چون  و 

مشتری شما نمی داند قبلش با چند نفر و بعدش با چند نفر میخواهید صحبت 

بکنید ان لحظه را میبیند و شما باید در این لحظه بهترین خود باشید. پس باید 

آموزش ببینند و باید یاد بگیرند افکار محدود کننده شان را از بین ببرند. 

باور  این  است  ممکن  میشنوند  که  زیادی  های  نه  با  زمان  طول  در  فروشنده ها 

برایشان به وجود بیاید که دیگر نمیشود، دیگر امکان پذیر نیست، من نمی توانم 

و خیلی از این موارد که در واقع جزو فرایند فروش هستند. همیشه که شما بله 

نمیشنوی اتفاقًا تعداد نه هایی که شما میشنوید خیلی خیلی بیشتر است، پس 

باید یاد بگیریم در این حوزه یک اتفاق جدید خلق کنیم، باید یاد بگیرید باورهای 

محدود کننده را از ذهنتان پاک کنید به جایش، باورهای قدرت دهنده برای خودتان 

ایجاد کنید که کمک میکند نتیجه بگیرید.
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مورد آخر 

اگر موارد باال را بتوانید درست انجام بدهید فروشنده های شما درآمدهای خوبی 

خواهند داشت و این باعث میشود اگر استاندارد های پایین از لحاظ سبک زندگی 

نیازشان  به حداقل مورد  فروشنده ها  باشند  داشته  نیاز هایشان  لحاظ  از  درآمد 

ان  به  کم  تالش  یک  با  نکنند چون  پشت  وقت  به سیستم شما هیچ  و  برسند 

چیزی که می خواسته رسیده است و جایی برای تالش بیشتر نمیبیند. پس مدیر 

فروش باید کمک کند استانداردهای این آدم ها باال و باالتر برود که بتوانند تیم 

فروش موفق و پولداری داشته باشد. فروشنده های شما باید پول در بیاورند که 

هم فروشنده های دیگر را جذب کنند هم خودشان همیشه درحالت تاپ ذهنشان 

باشند.

 تیم فروشی که پول در نیاورد دیر یا زود از هم میپاشد. اعضای تیم باید بفروشند 

و شما باید کمک کنید که بتوانند پول خوبی در بیاورند. آدم ها به واسطه پول و 

درآمدی که در کار فروش هست  به سمت آن می آیند چون کار فروش کار پرچالشی 

است و هم پردردسر هم سخت هم کاری است که از لحاظ درونی انرژی باالیی 

میخواهد و انرژی شما را تخلیه می کند باید بین ۵ تا حوزه ای که مدیر های فروش 

میتوانند فروشنده ها را آموزش بدهند خود فرایند فروش و اینکه چه فرایندی باید 
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طی بشود که یک نفر از شما خرید کند، نگرش و بینش درست از فرآیند مدیریت، 

حالت روحی یا حالت ذهنی ان لحظه، از بین بردن باورهای محدود کننده ذهن و 

در نهایت افزایش استانداردهای زندگی و ارتقا استانداردهای زندگی که بتواند به 

نتیجه ختم بشود.

ایجاد لذت

 مورد آخر که من خیلی مختصر و خالصه توضیح میدهم و بحث را جمع میکنم 

خدمات با کیفیت و ایجاد لذت برای مشتری شماست،  اگر می خواهید کسب و کار 

موفقی داشته باشید یک بار فروش برای شما هیچ فایده ای ندارد، شما باید یک 

جریان تکرار شونده و یک چرخه فروش بسازید که هر چقدر هم طول این چرخه 

کوتاه تر باشد به همان نسبت به اتفاقات بهتری منجر میشود و به همان نسبت 

تکرار این روندها باعث رقم درآمد بیشتر شما میشود.

 کلیتش را من از اینباند مارکتینگ گرفتم، این چرخه اینباند چه میگوید؟

 میگوید که شما در کل باید سه تا کار انجام بدهید در کسب و کار. یک، آدم ها 

را وادار به تعامل کنیم. حاال تعامل میتواند خرید باشد،  انها  را جذب کنید. دو، 

میتواند ارتباط باشد، میتواند معرفی شما به یک فروشنده دیگر باشد و در نتیجه 

این تعامل ایجاد لذت بکند که دوباره و دوباره مشتری بخواهد این روند را تکرار 

کند.

 اگر بتوانید این کار را بکنید باعث می شود مشتری خودش برگردد و دوباره از شما 

خرید کند و حتی مشتری ارجاعی برایتان ایجاد میکند. یعنی یک عده دیگری را 

می اورد و میگوید اینها کیفیت کارشان خوب است و نتیجه کلی رشد کسب و کار 

شما می شود.

پس باید یک سیستم بسازید که خدمات با کیفیت حفظ بشود و نیاز مشتری به 

بهترین شکل ممکن حل بشود، سیستمی که به شما کمک میکند یک کسب و کار 

ضد ضربه بسازید که بتواند شما را به اوج موفقیت برساند.
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این چرخه هم خیلی ساده است جذب، تعامل، شما دائمًا باید مشتری را جذب 

کنید، وادارشان بکنید به تعامل و بعد کاری بکنید از آن تعامل که با شما برقرار 

کردند و اتفاقی که افتاده لذت ببرند. این کلیت همان چهارتا مرحله است که من 

به صورت کامل خدمتتان توضیح دادم. ممنون از این که تا اینجا همراهم بودید.

سخن پایانی

راه اندازی یک کسب و کار نیازمند تفکر تحلیلی، سازماندهی مصمم و ثبت دقیق 

سوابق است. این مهم است که از رقابت خود آگاه باشید و تاکتیک های موفق 

آنها را مناسب یا بهبود بخشید. تقریبًا مطمئنًا در نهایت برای خودتان سخت تر از 

دیگران کار خواهید کرد، بنابراین در هنگام ایجاد کسب وکار خود را برای فداکاری 

در زندگی شخصی خود آماده کنید.

ارائه خدمات خوب به مشتریان برای به دست آوردن وفاداری آنها و حفظ کسب 

و کار آنها بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که نه تنها کسب و کار آماده راه 

اندازی است، بلکه شما نیز آماده باشید. خیلی متشکرم امیدوارم برای شما مفید 

بوده باشد.




