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برند خود را بفروشید نه محصول تان را!
آویوا لیبو والمر/ مجله خالقیت شماره 128

چه در صنعت ساخت وسایل استیل باشید، چه لباس تولید کنید و چه در صنعت 

فناوری اطالعات مشغول به کار باشید، فروش، بخشی جدانشدنی از موفقیت شرکت 

شما خواهد بود؛ با این حال، وظیفه تیم فروش چیزی ورای فروش محصوالت شما 

است. نماینده های فروش شما رودررو با مشتریان فعلی و آینده تان قرار می گیرند 

و با آن ها تعامل دارند. آن ها مسئولیت دارند تا جریان کسب وکارتان را شاداب و 

سرزنده نگه دارند. باید به یاد داشته باشید که فروشندگانتان توانایی بالقوه بسیاری 

دارند که می توانید از آن ها، به شکل استراتژیک بهره ببرید.

هر سال که می گذرد، ارزش تیم فروشتان بیشتر می شود. بازار امروزی بسیار رقابتی 

است و ضرورتی در آن وجود دارد که هیچ گاه قبل از آن وجود نداشته است. هر 

کسب وکاری باید به شکل واضح و مشخص ارزش های خود را مشخص کند و به این 
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شکل نسبت به بقیه متمایز شود. داشتن محصولی عالی، یک روش برای متمایز 

شدن است، اما روش های بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارند.

در این مقاله به پنج چیزی اشاره می کنیم که تیم فروشتان باید عالوه بر محصول 

شرکت تان،  به فروش برسانند. اگر تا االن این موارد را به مشتریان ارائه نکرده اید، 

دست بجنبانید و برای این کار برنامه ریزی کنید.

1. داستان کسب وکارتان
نمایندگان فروش شما، به عنوان اولین کسانی که با مشتریان ارتباط برقرار می کنند، 

در واقع سفیران برند و شرکت شما هستند. آن ها شهرت شما را می فروشند حتی 

مهم تر از آن ، آن ها داستانی را برای مشتریان تعریف می کنند که شما چه کسی 

برندی  کنید. هر  کار  رسیده اید و می خواهید چه  این جایگاه  به  هستید، چگونه 

نیازمند یک داستان و روایت است. تمام فروشندگان شما باید داستانتان را بشناسند 

و بتوانند آن را با مشتریان بالقوه تان به اشتراک بگذارند. فروشندگان ما می دانند 

جاه طلب  آنقدر  ما  و  است  بوده  خانوادگی  شرکت  یک  اصل  در  شرکت مان  که 

بوده ایم که آن را گسترش داده ایم. آن ها از نگرش ما با خبرند و می توانند پیام ما 

را به همان شکلی که اگر من خودم فروشنده بودم، به مشتریان منتقل می کردم، 

به آن ها منتقل کنند.

2. فرهنگ شرکت شما
هر چقدر هم که محصولتان عالی باشد، اگر فرهنگ شرکتی قوی  نداشته باشید، 

فرهنگ  که  شد  مشخص  وقتی  مثال  عنوان  به  داشت؛  نخواهد  فایده ای  هیچ 

مسمومی )نژادپرستی و تبعیض جنسیتی( در پس نرم افزار اوبر وجود دارد،  بخشی 

از مخاطبان، دیگر از آن استفاده نکردند. اگرچه بعضی از شرکت ها فکر می کنند که 

می توانند فرهنگ بد خود را بپوشانند، حقیقت تلخ آن ها خیلی زود و به محض 

روبه رو شدن با فروشندگان،  برای مشتریان رو می شود. پس فروشندگان،  سفیران 
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فرهنگ شما هستند. آن ها باید همه تالش شان را بکنند تا ارزش ها و نگرش های 

شرکت شما را به مشتریان انتقال دهند. مشتریان دوست دارند بدانند که در پشت 

صحنه کسب وکارتان،  همه چیز به خوبی و در صلح و آرامش صورت می گیرد.

اگر قرار باشد از شما خرید کنند، به این معنا است که باید به طور مرتب با کارکنان 

شرکت تان در ارتباط باشند. در واقع مشتریان به شکلی، تبدیل به بخشی از فرهنگ 

شما می شوند. ارائه کردن فرهنگ به مشتریان به معنای اثبات کردن این است که 

کسب وکارتان، هم در ظاهر و هم در باطن، کسب وکار خوب و شرافتمندی است.

3. تیم کاریتان
اما گروه کاری تان  نمایندگان فروش شما در خط مقدم کسب وکارتان قرار دارند؛ 

افراد بیشتری را در بر می گیرد. هر چه کسب وکارتان رونق بیشتری پیدا می کند، 

باید دیگر کارمندانتان نیز به سفیران شما تبدیل شوند. مشتریان می خواهند بدانند 

که دارند با افراد قابل اعتماد، توانا و مهربانی کار می کنند که برای کارشان ارزش 

قائل هستند، در حیطه کاری شان تخصص کافی دارند و خود را متعهد می دانند تا 

همیشه کارشان را به خوبی انجام دهند.

اگر مشتریانتان از فروشندگان شما سواالتی در مورد دیگر اعضای تیم بپرسند، هیچ 

تعجبی ندارد. ممکن است این سواالت را بشنوید:

چه کسانی محصوالت را تولید می کنند؟ چگونه؟

چه کسی مسئولیت کسب وکار را به عهده دارد؟

اگر در هنگام استفاده از محصوالت به مشکلی برخوردم، چه کسی پاسخگو خواهد 

بود؟
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4. فرآیندها و خدمات تان
فروشندگان باید از فرآیند کارهای شرکت باخبر باشند. این به آن معنا است که 

کارمندانتان باید نمایندگان فروش را در جریان خبرها و نحوه انجام شدن کارها 

قرار دهند و سواالتی را که ممکن است مشتری بپرسد، با فروشندگان هماهنگ 

کنند. زمانی که نمایندگان فروش از این جزئیات با خبر شوند، می توانند عملکردی 

جادویی از خود نشان دهند.

5. حقیقت
آخرین مورد، که اهمیتی برابر با بقیه موارد دارد،  این است که اعضای تیم فروشتان 

داستان  یا  اغراق  هر  به  که  هستند  فروشندگان  از  بسیاری  باشند.  صادقی  افراد 

بی پایه  و  اساسی متوسل می شوند تا چیزی را بفروشند؛ اما آن ها پیامدهای این 

کار را در نظر نمی گیرند و نمی دانند که مشتری را برای همیشه از دست می دهند 

یا حتی ممکن است با مشکالت قضایی مواجه شوند.

به همین دلیل شما باید اطالعات به روز و زیادی را به فروشندگانتان بدهید تا از 

بروز هرگونه مشکل جلوگیری کنید. به اعضای تیم فروشتان اهمیت زیادی بدهید 

و برای آموزش آن  ها، بودجه ای را اختصاص دهید.
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