موفقیت در فروش و مدیریت فروش
ثیـتش مذیشان ثبصسگبنی اینگونه می انذیـنذ ًه یبكتن كشوؿنذگبن حشكه ای ًه ثتواننذ نیبصهبی تجبسی آنهب سا ثخووثی توبمین ًننوذ
مـٌل اػت و كشوؿنذگبن حشكهای ثه نذست یبكت میؿونذ .ثشخی اص اكشاد ًه ثه نحوی دس كؼبلیتهبی كشوؽ دسگیش هؼتنذ خود سا
مذیش اجشایی مذیشكشوؽ یب مـبوس ثبصسگبنی می خواننذ .این دس حبلی اػت ًه اموشوص ههوه موشده ثوه نحووی ًوبس كوشوؽ سا انجوبه
می دهنذ؛ پضؿٌبن مـبوسان حووهی نهبینذگبن دولتی مؼهبسان و نهبینذگبن تجلیـبتی ههگوی دس جؼوتوجووی ثبصاسهوبی جذیوذ و
مـتشیبن جذیذ ثشای كشوؽ خذمبت و توانبییهبی خود هؼتنذ.
دس ػصش ًنونی ثبصاسهب ثؼیبس سهبثتی ؿذ و ؿشًتهب ثه منظوس ثوب و پیـشكت ثوه دسى ػوجيهوب اوووو و كنوون كوشوؽ و تشؿیوت
مـتشیبن نیبص داسنذ .ؿشًت هبیی ًه واسد كضبی ثبصاسهبی ثؼیبس سهبثتی جهبنی هشن ثیؼتویٌم ؿذ انذ اگش هصذ داسنوذ ًوه دس هبلوت
ؿٌؼت خوسد نجبؿنذ ثه اكشادی نیبص داسنذ ًه این اكشاد واهؼبً كشوؿنذ هبی حشكوهای ثبؿونذ .ثبسهوب اص صثوبن ثضسگوبن ػلوم موذیشیت
ثبصسگبنی ؿنیذ ایم ًه «یي كشوؿنذ خوة می توانوذ هوش زیوضی سا ثلشوؿوذ» صیوشا ًوه هوذست دس كوشوؽ و كشوؿونذگی توانوبیی
ثشانگیختن دیگشان اػت نه دس میضان دانؾ و ػغح تحصیالت آًبدمیي كشوؿنذ  .گشزه این دانؾ میتوانذ صمینهػبص مهبست ایجوبد
انگیضؽ دس خشیذاس ثبؿذ.

● كشوؽ ػنتی
كشوؽ یٌی اص هذیهیتشین حشكههبػت و ؿبیذ یٌی اص اسًبن ؿٌل دهنذ اجتهبع و ثشآوسد ػبصی نیبصهبی انؼبنهب ثود و هؼوت .دس
ؿٌل ػنتی آن ًه ثیـتش كضبی حجش هبی تجبس ثه رهن متجبدس میؿود تب جهبن ؿوجٌهای و دنیوبی مجوبصی و ثبصاسهوبی سهوبثتی و
جهبنی دنیبی امشوص ههه جلو هب و مصبدین گزؿته و امشوص كشوؽ اػت .امب آنچه ثیـتش اص ظواهش كوشوؽ دزوبس تـییوش ؿوذ اػوت
پبسادایمهب و ملبهیم اػبػی آن اػت ًه مؼلوو حوادث و تحوالت ثنیبدی ونؼت و صنجیش ػشضه میثبؿذ.
دس كضبی ػنتی كشوؽ ثه دلیل ػشضه انذى و سهبثتی نجودن كضبی كشوؽ ثؼیبسی اص كؼبلیتهبی كشوؿنذگی حوو ػلبسؽگیوشی
و تـٌیل وقهبی انتظبس توػظ مـتشیبن دوسان می ًشد و یب ثوه دلیول دانوؾ انوذى مـوتشیبن اص پبسامتشهوبی دهیون محصووالت و
ًبالهبی جبیگضین آن موجت تحهیل اهاله ًم ًیلیت و انحصبسی ثه مـتشیبن میؿذ .ههچنین تصوس رهنی اص كشوؿنذگی دس نظوبه
ػنتی مجتنی ثش ؿخصیتی پشحشف و زشة صثبن زبپلوع و تب حذی دسوؽپشداص ؿٌل گشكته حوبو آنٌوه ثؼویبسی اص ایون ملوبهیم و
انگبس هب دس عی دهههبی گزؿته دزبس تـییشات اػبػی محتوایی ؿذ انذ .ؿبیذ اًنون ثتوان گلت ًه دیگش انگبس هبی گزؿته كوشوؽ
دس كشمووهب و محبػجبت زنذ مجهولی دنیبی امشوص نهیتوانذ پبػخ گوی نیبصهوبی مـوتشیبن و كشوؿونذگبن ثبؿوذ صیوشا ًوه هواػوذ و
پبسادایمهبی ؿبلت و احتیبجبت حبًم ثش ثبصاسهبی جذیذ (هشن ثیؼتویي) تلبوتهبی ثؼیبسی ثب گزؿته خود داؿته اػت.
● دانش فروشندگی
كـبسهبی كشاوان موجود دس كؼبلیتهبی تجبسی دس ثبصاسهب ثبػج آن ؿذ اػت ًه ثؼویبسی اص كشوؿونذگبن و موذیشان كوشوؽ ثشخوی
دانؾهب و مهبستهبی اػبػی كشوؽ سا نبدیذ ثگیشنذ امب آنچه مؼلم ثه نظش میسػذ این نٌتوه اػوت ًوه ثشتوشی موذیشان كوشوؽ و
كشوؿنذگبن حشكه ای و موكن دس ثه سوصسػبنی اعالػبت خود دس زهبس دانؾ محوسی و اػبػی میثبؿذ .دانؾ و اعالػبتی ًه ثؼضبً ثوه
آن دانؾ اػتشاتظیي كشوؿنذگی گلته میؿود ػجبستنذ اص:

 )۱دانؾ دسثبس
 )۲دانؾ دسثبس
 )۳دانؾ دسثبس
 )۴دانؾ دسثبس

تجبست
ونؼت
ؿشًت
محصوو

 )۱دانؾ تجبسی
مذیشان كشوؽ و كشوؿنذگبن حشكه ای ثبیذ دسثبس جو ؿبلت و كضبی ًلی حبًم ثش تجبست خود زه دس ثبصاسهبی داخلی و زه ثبصاسهبی
جهبنی اعالػبت جذیذ و ثه سوصی داؿته ثبؿنذ و مـتشیبن سا اص تـییشات ایجبد ؿذ دس محیظ تجبسی و ػیبػتهوبی ثوینالهللوی و
هوووانین داخلوووی و خوووبسجی ثووه خووووثی آگوووب ًننوووذ و دس ووووست لوووضوه آنهوووب سا دس ثشخووی موضووووػبت متوبػوووذ ػوووبصنذ.
این اعالػبت میتوا نذ اص عشین مغبلؼه نـشیبت تجبسی مجالت تخصصی جؼتجو دس كضبی مجبصی و یب هش عشین دیگشی ًوه دسثوش
داسنذ اعالػبت ملیذ و ثه سوص دس این خصوف ثبؿذ دانؾ خود سا اكضایؾ دهذ.
 )۲دانؾ دسثبس ونؼت
یي كشوؿنذ صثشدػت و موكن ثبیذ اص وضؼیت ونؼتی ًه دس آن ًبس میًنذ اعالػوبت ًوبكی و ثوه سوص داؿوته ثبؿوذ و اص تبسیخچوه
ونؼت تٌنولوطیهبی موجود دس ونؼت پیـشكت هبی اخیش آن تنوع محصوالت و ًبالهبی جبیگضین هیهت محصووالت و خوذمبت
ؿشًتهبی سهیت ؿبیؼبت و خجشهبی ؿیشواهؼی و واهؼی موجود دس اكوا و… دهیوبً مغلغ ثبؿذ .وی ثبیذ اص ؿوشًتهوبی پیـوتبص آن
ونؼت و ؿخصیتهبی مهم و احشگزاس آن ویظگیهب و ثشتشیهبی اػبػی محصوالت آن ونؼت آگبهی داؿوته ثبؿوذ و دسًؼوت ایون
اعالػبت ههیـه گبمی جلوتش اص مـتشیبن حشًت ًنذ .این اعالػبت ثه ػهولت اص عشین مغجوػبت تجبسی انجهنهبی ونلی مشاًض
اعالعسػبنی دولتی احشگزاس و مذاهه ثیـتش دس تجلیـبت و اعالػیههبی ؿشًتهبی پیـتبص دس آن ونؼت هبثل دػتشػی اػت.
 )۳دانؾ دسثبس ؿشًت
كشوؿنذگبن موكن ثبیذ نهبینذگبن خوثی اص ؿشًت خود ثبؿنذ .آنهب ثبیذ اص ػیبػتهب ثشنبمههب و اػتشاتظیهبی ؿشًت و اص كشهنو و
سوحیه ػبصمبنی خود مغلغ ثبؿنذ و ضهن ثبوس ثه آن ثتواننذ آن سا ثه مـتشیبن منتول ًننذ .آنهب ثبیذ اعالػبت دهیوی اص كؼبلیتهوبی
ثبصاسیبثی ثشنبمههبی تجلیـبتی و سوؽ هبی جلت و نگهذاسی مـتشی داؿته ثبؿنذ .كشوؿنذگبن موكن دالیل ثشتشیهبی ؿوشًت خوود
ثش ؿشًتهبی سهیت سا میداننذ و ثه خوثی میتواننذ مـتشیبن خود سا ثه آن متوبػذ ًننذ .آنهب اكشاد احشگزاس و مهم موذیشان اسؿوذ و
استجبعبت دسون گشوهی ػبصمبن یب ؿشًت خود سا ثخوثی میؿنبػنذ.
 )۴دانؾ دسثبس محصوو
ؿبیذ این عوس ثه نظش ثشػذ ًه اعالػبت ههه كشوؿنذگبن دسثبس محصوالتی ًه میكشوؿنذ ًبمل اػوت اموب ثشسػویهوب نـوبن داد
اػ ت ًه ثؼیبسی اص كشوؿنذگبن دسثبس محصوالت خود آگبهی ًبمل و دهیوی نذاسنذ و الجته هیچ مؼئلهای ثه انوذاص كووذان دانوؾ
كشوؿنذ نؼجت ثه محصوو اص مـتشیبن ػلت اػتهبد نهیًنذ .گشزه این نٌته ثوذیهی اػوت ًوه اگوش كشوؿونذ ای اص ویظگویهوبی
محصوو خود مؼلومبتی نذاؿته ثبؿذ هشگض هبدس ثه ًبسثشد هیچ یي اص مهبستهبی تشؿیجی خشیوذ ثوش سوی مـوتشیبن نخواهوذ ثوود و
ػشانجبه مـتشی هم نؼجت ثه محصوو و هم نؼجت ثه ؿشًت تولیذًننذ آن محصوو و هم نؼجت ثه مشًضی ًوه اهوذاه ثوه ػشضوه
ًشد ثیاػتهبد خواهذ ؿذ.

كشوؿنذگبن موكن ثبیذ اص ًیلیت ویظگیهب و ثشتشیهبی محصوو خود نؼجت ثه محصوالت ػبیش سهجب اعالع دهین داؿته ثبؿنذ .الجته
كشهی نهی ًنذ ًه این محصوو ًبال یب خذمبت ثبؿذ ثلٌه آنچه مهم اػت داؿتن اعالػبت دهین اص تهبمی سیوض ًوبسیهوب و ظشایوق
موجوووووود دس محصووووووو اػوووووت ًوووووه ثبػوووووج ایجوووووبد حوووووغ انگیضؿوووووی دس جهوووووت خشیوووووذ آن مووووویؿوووووود.
یي كشوؿنذ حشكه ای ثبیذ هبدس ثبؿذ دس مـتشیبن این دسى سا ایجبد ًنذ ًه آنچه اص وی خشیذاسی میًنذ ثهتشین گضینه و انتخوبة
دس جهت سكغ نیبص وی اػت.
● ػنصش حیبتی موكویت
كشوؿنذ ؿبیذ دسثبس اعالػبت و دانؾهبی رًشؿذ ثتوانذ خود سا ثه ػغح هبثل هجولی اص آگبهی ثشػوبنذ اموب ػنصوش حیوبتی حلووه
واػظ و سمض ههبهن ًننذ این اعالػبت و دانؾ هب عشص تلٌش و نگشؽ كشوؿونذ اػوت .نگشؿوی ًوه ػوجت ثشتوشی وی ثوش دیگوش
كشوؿنذگبن و پیشوص ؿذن آنهب دس جلت مـتشی میؿود این نگشؽ ثه آنهب ایذ و الهبه میدهذ و سویٌشدی اػت ًه ثه آن «نگوشؽ
مخجت» گلته میؿود .این تلٌش رهنی و دیذگب متٌبمل مؼوتهشاً دس جؼوتجوی ثهتوشینهبػوت .ثوشای ایون نووع نگوشؽ نبامیوذی
ثی مؼنبػت .انتظبس پیشوصؿذن و ثهینه ثودن توان سوثشوؿذن ثب هش موهؼیت و ؿشایغی سا دس وی ایجبد میًنوذ و ثبػوج مویؿوود اص
تهبه حوادث و اتلبهبت كشوتهب و جنجههبی مخجت سا دسى ًننذ .ؿبیذ ثبسهب مخبو مخجتنگش ثودن سا دس نگشؽ نؼجت ثه یي لیووان
نیهه پش ؿنیذ ثبؿیذ .این تهشینی اػت ثشای اینٌه ثذانیذ دیذگب اكشاد نؼجت ثه سویذادهب و جشیبنبت اعشاكـبن زه سویٌشدی اػوت
مخجت یب منلی .دس دیذگب مخجت پبػخ ػواو ؿونذ تٌیه ثش نیهه پش ثودن لیوان داسد و دس دیذگب منلی پبػخ وی نیهه خبلی ثودن
لیوان سا یبدآوس میؿود.
▪ سویٌشد مخجت یب منلی دس نگشؽ ثه دنیبی پیشامون سیـه دس ػه ویظگی داسد:
الق) صاویه نگشؽ
ة) پیؾصمینه رهنی
ح) اػتهبد ثه نلغ
الق) صاویه نگشؽ
صاویه نگشؽ ثه این مؼنی اػت ًه مذیشان كشوؽ یب كشوؿنذگبن حشكه ای نؼجت ثه ثبصاسهبی جذیذ یب سویذادهبی تبص اص زه صاویوهای
نگب می ًننذ .آیب ثه مخبثه یي تهذیذ یب ثه ػنوان یي كشوت .دس ثؼیبسی اص مواسد ؿٌل وحیح تؼشیق وهبیغ یوب ثیوبن موضووػبت دس
صاویه نگشؽ ثؼیبس مهم اػت .ثشای مخبو ثه ؿهب میگوینذ دس كشوؽ هش ًتبة ًه هیهتی مؼبدو پنجهضاس تومبن داسد هضاس تومبن ثوه
ػنوان حنالؼهل كشوؽ ثه ؿهب تؼلن خواهذ گشكت و یب گلته میؿود دس ووست كشوؽ این ثؼتههبی وذ ػوذدی مویتوانیوذ مجلوؾ
ووووذهضاس توموووبن ًؼوووت دسآموووذ ًنیوووذ .واضوووح اػوووت ًوووه دس نگوووشؽ دوه انگیوووضؽ ثیـوووتشی لحوووبػ ؿوووذ اػوووت.
دس مذیشیت كشوؽ ثبیذ دهت ثؼیبس صیبدی ثش این ظشایق ًشد .صیشا صاویه دیذ دس مؼبئل میتوانذ دس مخبعوت ایجوبد انگیوض و تهبیول
ًنذ.
ة) پیؾصمینههبی رهنی
ثؼیبسی اص مشده دس دسى وهبیغ اعشاف خود آن سا ثب تجشثیبت و پبسادایمهبی رهنی خود میآمیضنذ و ملهومی اػتنجبط میًننوذ ًوه
ؿبی ذ ثب اول موضوع ثؼیبس متلبوت ثبؿذ .این نٌته سا دس هنگبه تؼشیق یي اتلبم توػظ اكشاد مختلق ثه خوثی میتوان مـبهذ ًشد.

كشوؿنذگبن حشكه ای هنگبه مواجهه ثب اكشاد و اتلبهبت ػؼی میًننذ پیؾصمینههبی رهنی خود سا دس ادساًـبن دخیل نٌننوذ .ثوشای
مخبو اگش دس گزؿته زنذ مشاجؼهًننذ اسوپبیی داؿتهانذ ًه موكن ثه خشیذ نـذ انذ نجبیذ این رهنیوت ایجوبد ؿوود ًوه اسوپبئیوبن
مـوووتشیبن خووووثی نیؼوووتنذ ثلٌوووه مهٌووون اػوووت ایووون مشاجؼوووهًننوووذ جذیوووذ خشیوووذاس ثؼووویبس خووووثی ثبؿوووذ.
دس ووست وجود آن رهنیت ثب اولین پبػخ منلی كشوؿنذ اص خشیذ وی هغغ امیذ میًنذ امب اگش تجشثه گزؿته و پیؾصمینه رهنی
خود سا دس این سویذاد دخیل نٌنذ مغهئنبً تب سا هبی مختلق سا نیبصمبیذ خؼته نخواهذ ؿذ.
ح) اػتهبد ثه نلغ
كیذلش مؼتوذ اػت یٌی اص پنج ویظگی ًه ثبػج تهبیض انؼبنهبی ویظ (ههچون سهجشان) اص ػبیش انؼبنهب میؿوود اػتهوبد ثوه نلوغ
اػت .اػتهبد ثه نلغ ػومین ػبمل ثؼیبس مهم دس نگشؽ مخجت و كؼبو نؼجت ثه سویذادهب و اتلبهبت پیشامون اػت .مذیشان كوشوؽ و
كشوؿنذگبن حشكه ای ههواس ثب تٌیه ثش توانبیی هبی دسونی خود ههشا ثب اػتهبد ثه نلؼی آمیخته ثب تواضوغ موكونتوشین گوبههوب دس
ثبصاسیبثی كشوؽ سا ثشخوا هنذ داؿت .ثشای ًؼبنی ًه آساػته ثه ویظگی اػتهبد ثه نلغ هؼتنذ ؿٌؼت ثه مؼنی مشحله اوو موكویوت
اػت و تجشثیبت نبموكن گزؿته ثش نگشؽ و سویٌشد آنهب احش منلی نهیگزاسد ثلٌه ساهنهبی مغهئنی ثشای موكویتهبی آینذ آنهب ثوه
ؿهبس میسود.
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