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برنامه ریزی فعالیت های فروش
کتاب مدیریت فروش برایان تریسی - ترجمه: ژان بقوسیان

قانون 20/80 در همه حوزه های زندگی به خصوص در فروش کاربرد دارد. در حقیقت 

تنها 20 درصد فروشندگان واقعا بهره ور هستند و می توانند »کارشان را برنامه ریزی و 

برنامه شان را اجرا کنند«.

80 درصد فروشندگان به مسیر حرکت نیاز دارند. آن ها به جهت مشخص و واضح 

با اهداف، معیارها و مهلت های دقیق نیاز دارند. تعیین این مسیر، بخش مهمی از 

کار مدیر فروش است.

کنترل کنترل شدنی ها
شناسایی دقیق خریدار بعدی به هزار دلیل کار دشواری است. اینکه افراد همین االن 

خرید کنند، بعدا خرید کنند یا اصال خرید نکنند، از کنترل شما خارج است؛ اما عوامل 
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پیش بینی های  مبنای  می تواند  احتمالی  خریدار  کار  و  زندگی  در  متعدد  خارجی 

دقیق باشد.

با  کنید.  کنترل  روزبه روز  و  را ساعت به ساعت  فروش  فعالیت های  البته می توانید 

کنترل فعالیت های فروش، نتایج فروش هم به شکل غیرمستقیم کنترل می شوند.

بر اساس قانون احتمال، هرچه برای فروش بیشتر تالش کنید، در نهایت بیشتر 

فعالیت های  افزایش  فروش،  افزایش  برای  راه  ها  از سریع ترین  یکی  می فروشید. 

تماس  بیشتری  افراد  با  کنید،  جذب  بیشتری  احتمالی  خریداران  است.  فروش 

به  و  باشید  داشته  بیشتری  مجدد  تماس های  ببینید،  را  بیشتری  افراد  بگیرید، 

سواالت بیشتری پاسخ دهید. هرچه فعالیت فروش بیشتر باشد، فروش هم بیشتر 

می شود، با آنکه نمی توانید دقیقا تشخیص بدهید که فروش از کجا ایجاد شد.

ارتباط مستقیمی بین تعداد خریداران احتمالی که فروشنده با آن ها ارتباط برقرار 

می کند، تماس می گیرد، مالقات می کند یا ایمیل می زند و تعداد فروش او وجود 

هر  تماس های  تعداد  تعیین  فروش،  افزایش  راه های  سریع ترین  از  یکی  دارد. 

فروشنده در روز است. این ساده ترین نوع کنترل است که به راحتی قابل محاسبه و 

ارزیابی است.

اگر فقط تعداد تماس های الزم را مشخص کرده و هر روز آن ها را ضبط و بازبینی 

کنید، فروشتان افزایش می یابد.

یکی از شرکت های مشتری من، فروش خود را با یک سیاست ساده متحول کرد. 

هر فروشنده موظف بود هر روز 5 تماس و هر ماه 100 تماس جدید برقرار کند. از 

آنجا که هر ماه معموال 22 روز کاری دارد، این معیار ساده بسیار موثر واقع شد.
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وظیفه مدیر فروش متقاعد کردن همه برای ایجاد این تعداد تماس بود و سپس 

فروشندگان  اینکه  محض  به  می کرد.  کنترل  را  فروشندگان  روزانه  تماس  گزارش  

متوجه  شدند بر اساس تعداد تماس ها ارزیابی می شوند و ارتقا می گیرند، میزان 

این تماس ها و در نتیجه فروش به شدت افزایش  یافت.

روش 100 تماس
روش،  این  در  است.  معروف  تماس«   100 »روش  به  من  عملکرد  بهبود  استراتژی 

شرکت مسابقه ای برای شناسایی فردی برگزار می کند که قبل از دیگران 100 تماس 

با خریداران جدید برقرار  کند. زیبایی این روش در این است که نیازی به فروش 

نیست. تنها وظیفه فروشنده تماس تلفنی و مالقات شخصی با 100 خریدار احتمالی 

جدید است.

وقتی از فروشندگان می خواهید این تماس ها را برقرار کنند؛ اما هیچ فشاری برای 

فروش ندارند، آرامش را حفظ می کنند و در کمال تعجب اثربخش تر می شوند؛ زیرا 

هم به کار اهمیت می دهند و هم نمی دهند. تماس های بیشتری برقرار می کنند و 

تعداد بیشتری از آن تماس ها به فروش منجر می شود.

گروه بندی فروشندگان
می توانید فروشندگان را گروه بندی کرده و مسابقه ای ساده میان آ ن ها اجرا کنید. 

دیگر  اعضای  یا  عضو  توسط  کند،  برقرار  تماس   100 گروه،  در  که  کسی  نخستین 

گروه به ناهار دعوت می شود. مدیر فروش هم می تواند به او پاداش دهد و او و 

همسرش را به شام در یک رستوران خوب دعوت کند.

افزایش سریع فروش  از  از روش 100 تماس استفاده کرده،  هر فرد یا بخشی که 

شگفت زده شده است. حتی افزایش روحیه فروشندگان هم شگفت آور است. همه 

مثبت تر، مشتاق تر و عالقه مند به ادامه تماس ها حتی بعد از مسابقه هستند.
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روش کارت تشکر
یکی از بخش های فروشی که با آن  کار می کردم سیستم ساده ای داشت. کارمندان 

وظیفه داشتند در انتهای روز به اداره برگردند و 10 کارت تشکر برای افرادی که در 

طول روز با آن ها تماس گرفته یا مالقات کرده بودند، ارسال کنند. شرکت  کارت ها 

و پاکت ها را آماده می کرد و هزینه پست هم پرداخت می شد.

نقطه قوت این روش این بود که کارمندان مجبور بودند در انتهای روز با اسم و 

آدرس حداقل 10 نفر که همان روز با آن  ها تماس گرفته بودند، به اداره برگردند. 

سپس کنار همکاران می نشستند و کارت ها را می نوشتند و مدیر فروش هم آن ها 

را پست می کرد.

فروشندگان به خاطر این بررسی دقیق و فشار هم رده ها، انگیزه زیادی برای بازگشت 

به اداره و ارسال کارت تشکر به حداقل 10 نفر داشتند؛ در نتیجه فروش و روحیه 

افراد به سرعت افزایش یافت.

من با بخش فروشی کار کردم که در میان 15 شعبه شرکت در شهر رتبه پانزدهم را 

داشت. این شعبه 30 فروشنده داشت. پس از درخواست از فروشندگان برای ارسال 

حداقل 10 کارت تشکر در روز، تعداد آن ها در مدت یک ماه به 18 نفر کاهش یافت. 

اخراج  آن ها  البته  کردند.  ترک  را  نداشتند، شرکت  کار  این  به  تمایلی  که  افرادی 

نشدند، بلکه خودشان رفتند.

درعین حال، 18 فروشنده ای که هر روز 10 کارت تشکر ارسال می کردند، در مدت 90 

روز شعبه خود را به شعبه شماره یک فروش تبدیل کردند.

سرعت عمل حیاتی است
بهترین  در  دارد.  بین سرعت عمل و موفقیت در فروش وجود  ارتباط مستقیمی 
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بخش های فروش، همه همواره پرمشغله و در تکاپو هستند. هیچ کس وقت خود 

همه  نمی گذراند.  روزنامه  خواندن  یا  قهوه  نوشیدن  همکاران،  با  زدن  گپ  به  را 

مشغول، مشغول و مشغول هستند. وظیفه شما است که افراد خود را مشغول، 

پرتحرک و فعال نگه دارید. معیارهای فروش را مدام ارتقا دهید. آن  ها را وادار کنید 

سخت تر و سخت تر کار کنند. سریع تر کار کنند و سریع تر به فرصت ها، ایده ها و 

درخواست های مشتریان پاسخ دهند. کار را زودتر شروع و دیرتر تمام کنند.

سرعت عمل موجب جمع آوری اطالعات تماس  بیشتر، یافتن افراد باکیفیت تر و در 

نهایت فروش بیشتر می شود. سطح کلی انرژی و بهره وری افزایش می یابد. افراد 

شادتر و مثبت تر می شوند؛ زیرا فروش بیشتر و درآمد بیشتری دارند.

فروشندگان دوست دارند اهداف مشخصی داشته باشند. دوست دارند پرمشغله و 

فعال باشند. دوست دارند کار کنند و بفروشند. هرچه آن  ها را پرمشغله تر نگه دارید، 

بیشتر دوستتان دارند، به شما احترام می گذارند و شما را یک رهبر واقعی می دانند.
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