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ساخت قیف فروش در 5 مرحله
نویسنده: www.keap.com - ترجمه: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی

قیف فروش یک اصطالح بازاریابی و همان مسیری است که مشتریان احتمالی برای 

خرید طی می کنند. حرکت در قیف فروش چند مرحله دارد که معموال سر، میانه و ته 

قیف هستند؛ اما شاید این مراحل بسته به مدل فروش هر شرکت متفاوت باشند.

هر صاحب کسب وکاری ناراحتی از دست دادن فروش را تجربه کرده است؛ یعنی 

بعد از هفته ها معرفی و نمایش محصول و گفتگو و تالش برای جذب مشتری، فرد 

بدون خرید از قیف فروش خارج می شود. گاهی چنین اتفاقی روی می دهد؛ اما اگر 

فروش  قیف های  می شوند.  کمتر  موارد  این  کنید،  مدیریت  درست  را  فروش  قیف 

کسب وکارهای کوچک، اغلب شبیه الک هستند و این سوراخ ها به خاطر بی دقتی در 

حساب  وکتاب ها، به تعویق انداختن کارها، از دست دادن قرار مالقات ها و پیگیری 

نکردن ها ایجاد می شود.
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چرا قیف فروش مهم است؟
از  مرحله  در هر  احتمالی  اقدام مشتریان  و  تفکر  نوع  فروش کمک می کند  قیف 

مسیر خرید را بشناسید. چنین بینشی باعث می شود تا در فعالیت ها و کانال های 

بازاریابی درست سرمایه گذاری کنید، در هر مرحله مرتبط ترین پیام را ارائه دهید و 

عالقه مندان بیشتری را به خریدار تبدیل کنید.

مراحل قیف فروش کدام اند؟
از لحظه ای که مشتریان، چیزی درباره محصول یا خدمت شما می شنوند تا لحظه ای 

شما  فروش  قیف  مختلف  مراحل  از  نمی دهند(،  )یا  می دهند  انجام  خریدی  که 

عبور می کنند. سفر هر مشتری در قیف شما با مشتری دیگر متفاوت است؛ اما در 

پایان، مشتریان این مراحل را بر اساس خواسته های خود ارزیابی می کنند. آن ها 

درباره مشکلشان فکر می کنند و تحقیق مقایسه ای انجام می دهند تا مطمئن شوند 

محصول و خدمت شما بهترین راه کار برای آن ها است.

چهار مرحله اصلی قیف فروش
مرحله 1. کسب آگاهی

مرحله  این  در  زیرا  است؛  آگاهی«  »کسب  مرحله  فروش،  قیف  در  مرحله  اولین 

افراد برای نخستین بار از وجود محصول یا خدمتتان آگاه می شوند. مثال شاید در 

آگهی های تبلیغاتی، رسانه های اجتماعی یا حتی تبلیغات دهان به دهان درباره شما 

بازاریابی  انتهای قیف به توانایی شما در  افراد به سمت  اما حرکت این  بشنوند؛ 

و فروش بستگی دارد. باید به عالقه مندانی که به مراحل وسط و ته قیف فروش 

عالقه مندی  مرحله  به  آگاهی  کسب  مرحله  از  زیرا  کنید؛  توجه  بیشتر  می رسند 

آشنا  شرکتتان  با  بار  نخستین  که  است  وقتی  مشتری  آگاهی  مرحله  رسیده  اند. 

می شود. شاید روی یکی از تبلیغ هایتان کلیک کرده باشد، وبالگتان را خوانده باشد، 

همکارش  حرف های  یا  باشد  کرده  پیدا  گوگل  در  هنگام جستجو  را  وب سایتتان 

درباره محصول شما را شنیده باشد.
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مرحله 2. عالقه مند شدن
ارزیابی  خود  خواسته  اساس  بر  را  آن  شدند،  آشنا  شما  برند  با  مشتریان  وقتی 

می کنند؛ مثال به مشکلشان فکر می کنند و جستجوی مقایسه ای انجام می دهند تا 

مطمئن شوند که پیشنهاد شما بهترین راهکار برای آن ها است.

مرحله 3. تصمیم گیری
و  قیمت ها  دارند،  شرکتتان  درباره  خوبی  اطالعات  حاال  که  احتمالی  مشتریان 

از  استفاده  مرحله،  این  در  می کنند.  بررسی  دقیق تر  را  محصوالتتان  بسته بندی 

صفحات فروش در رسانه های اجتماعی، وبینارها و تماس ها برای ترغیب مشتریان 

احتمالی به خرید، مفید است.

مرحله 4. اقدام
همه کارهای شما به این مرحله ختم می شوند: اینکه آیا مشتری خرید می کند یا 

خیر. اگر مشتری خرید نکند، معامله برای همیشه از دست نرفته است. می توانید 

برنامه ای برای تغذیه ذهن مشتری تهیه کنید تا مطمئن شوید همیشه در ذهنش 

می مانید.

ساخت قیف فروش در 5 مرحله
1. یک صفحه فرود ایجاد کنید

با شرکت شما آشنا می شود.  اولین جایی است که مشتری  صفحه فرود احتماال 

وقتی مشتری روی یک آگهی کلیک کند، در یک وبینار ثبت نام کند یا یک کتاب 

دقیقا  باید  این صفحه  فرود هدایت می شود.  به صفحه  کند،  دانلود  الکترونیکی 

نشان دهد شما که هستید و چه مزایای منحصربه فردی ارائه می کنید. )شاید این 

تنها فرصت برای شگفت زده کردن مشتری باشد.( از همه مهم تر، صفحه فرود باید 

فرمی برای گرفتن اطالعات از افراد )مثال ایمیلشان( داشته باشد تا بتوانید ارتباط 

با آن ها را ادامه دهید.
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2. چیزی ارزشمند ارائه دهید
دهید.  ارائه  مشتری  به  چیزی  ایمیل،  آدرس  گرفتن  ازای  در  باید  مرحله  این  در 

استفاده از آهنربای عالقه مندان )مثل کتاب الکترونیکی یا مقاله(، روشی موثر برای 

ارائه چیزی ارزشمند در صفحه فرود است.

3. تغذیه ذهن مشتری را شروع کنید
حاال مشتریان از مرحله آگاهی به مرحله عالقه مندی رسیده اند و چون آدرس ایمیل 

آن ها را از صفحه فرود به دست آورد ه اید، می توانید فهرستی از این ایمیل ها تهیه 

کرده و محتوای آموزشی درباره محصوالت و خدماتتان برایشان ارسال کنید.

4. بیش فروشی کنید
وقتی مشتری به مرحله تصمیم گیری می رسد، باید چیزی ارائه کنید که او را ترغیب 

از  رایگان   آزمایشی  استفاده  زمان  افزایش  محصول،  نمایش  مثل  کند؛  خرید  به 

محصول یا ارائه تخفیف ویژه.

5. ارتباط را ادامه دهید
در مرحله اقدام، یا مشتریان جدیدی جذب می کنید یا متوجه می شوید چرا بعضی 

مشتریان عالقه ای به خرید ندارند. در هر دو صورت، ارتباط با آن ها را ادامه دهید. 

بر آموزش کاربرد محصول به مشتریان جدید، مشارکت دادن بیشتر و حفظ آن ها 

تمرکز کنید. هم چنین، فهرستی از افرادی که خرید نکرده اند، تهیه کنید و هرچند ماه 

یک بار آن ها را پیگیری کنید و ذهنشان را تغذیه کنید.

شکاف  بین مراحل را پیدا کنید
را یاد گرفتید، می خواهیم بدانیم چرا مدیریت  ایجاد قیف فروش  حاال که روش 

قیف فروش این قدر مهم است. 

حتی اگر ذهن بهترین مشتریان را هم درست تغذیه نکنید، از مسیر فروش خارج 
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می شوند. بهترین راه جلوگیری از رفتن آن ها، تعیین و اجرای دقیق مراحل فروش 

است.

شاید در بعضی شرکت ها، مراحل فروش به شکل زیر باشد:
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افراد  بازاریابی و جذب عالقه مندان در واقع همان کارهایی است که برای جلب 

یا چند گام تقسیم  به دو  انجام می دهید. معموال هر مرحله  به سر قیف فروش 

می شود. مثال شاید نمایش محصول یک مرحله به حساب بیاید؛ اما در واقع شامل 

موارد زیادی مثل تماس با مشتری، ارسال پیام یادآوری، نمایش محصول و سپس 

پیگیری مشتری است. مراحل قیف فروشتان هر شکلی که هست، برای مدیریت 

آن ها به پشتیبانی یکسانی نیاز دارید.

وقتی مراحل قیف فروش خود را شناختید، وقت آن است که بفهمید مشتریان 

از آن ها  و  بزارید  با تیم خود جلسه  از دست می دهید.  را کجای مسیر  احتمالی 

بپرسید:

گلوگاه های فرایند فروش کجاست؟

معموال کجا پیگیری مشتریان احتمالی را متوقف می کنیم؟

محرک های مثبت این مسیر؛ یعنی اقدامات خاصی که منجر به فروش می شوند،  

کدم اند؟

شکاف هایی که مانع اجرای درست گام ها می شوند را به دقت بررسی کنید. سپس 

قیف فروش را تعمیر کنید.

مدیریت قیف فروش چه مزایایی دارد
نشتی قیف فروش سه دلیل اصلی دارد؛ اما مدیریت قیف فروش، راهگشای این 

مشکالت است. این سه دلیل عبارتند از:

1. کنار گذاشتن سریع افرادی که پاسخ  منفی می دهند
 CRM معموال در فروش، »نه« به معنی »نه فعال« است. یکی از ایراد های نرم افزار

است که این موضوع را تشخیص نمی دهد. مثال مشتری می گوید: »وقت ندارم 
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همه محتوای خود را یکجا جمع کنم تا پلتفرم مفیدی بسازم.« اما در واقع می گوید: 

»به آن عالقه مندم، ارزشش را می دانم؛ اما در حال حاضر نمی توانم از آن استفاده 

کنم.«

اما  بزنید و سراغ عالقه مند بعدی بروید؛  را  این فرد  حتما وسوسه می شوید قید 

راهکار بهتری هم وجود دارد. می توانید یک برنامه خودکار پیگیری ایمیل ایجاد 

کنید که راه حل مستقیم این مشکل است. 

هر وقت با این مشکل روبه رو شدید، می توانید اطالعاتی برای آن مشتری احتمالی 

ارسال کنید که انگار به طور اختصاصی برای او طراحی شده  اند. یک دوره آموزشی 

چندماهه، اضطراب مشتری نسبت به محتوا و محصول شما را کاهش داده و او 

را به خرید ترغیب می کند.

راهکار عملی: به رایج ترین شکایت های مشتریان توجه کنید و ببینید کدام مورد را 

می توان با آموزش مفید و پیگیری خودکار تغییر داد. کجای قیف فروش مشتریان 

احتمالی را راحت از دست می دهید؟

2. پیگیری بی نتیجه
آیا مشتری را به اندازه کافی پیگیری می کنید؟ احتماال نه، مجله بیزنس  نیوز  دیلی 

می نویسد:

48 درصد فروشندگان، هرگز مشتریان احتمالی را پیگیری نمی کنند.

فقط 10 درصد فروشندگان، بیش از سه بار با مشتری احتمالی تماس می گیرند.

اما 80 درصد فروش ها بین تماس پنجم تا دوازدهم با مشتری حاصل می شود.

بسیاری از پیگیری ها بیهوده است و شکست می خورد. شناخت این مشکل آسان 

است. از خود بپرسید: »آیا با عالقه مندان جدید تماس می گیرم یا برای ششمین بار 
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به یک عالقه مند قدیمی زنگ می زنم؟« شاید این پیگیری را اتالف وقت بدانید؛ اما 

اعداد و ارقام، خالف این را ثابت می کنند.

یک راه حل بهتر هم وجود دارد: کسب وکارهای کوچک می توانند از قیف بازاریابی 

خودکار استفاده کنند. نرم افزارهای خودکار به جای گزینه یا این/یا آن، گزینه هم 

این/هم آن به شما ارائه می دهند. در این روش، همه مشتریان احتمالی، ایمیل ها 

و تماس های ثابت و دوستانه  شما را در همه مراحل قیف فروش دریافت می کنند، 

در نتیجه می توانید توجه اختصاصی خود را برای بهترین عالقه مندان نگه دارید.

راهکار عملی: 20 عالقه مند جدید خود را تحلیل کنید و ببینید به طور میانگین چند 

بار با هر مشتری تماس گرفته اید. اگر پیگیری هایتان بی نتیجه بوده، می توانید از 

قیف بازاریابی خودکار استفاده کنید.

3. ُکند بودن
آیا می دانید اگر در پنج دقیقه اول ابراز عالقه فرد به محصولتان، او را پیگیری کنید، 

احتمال تبدیل او به خریدار 9 برابر می شود؟ اگر 30 دقیقه یا بیشتر تعلل کنید، 

احتمال فروش به آن عالقه مند 21 برابر کاهش می یابد.

شاید از خودتان بپرسید: »چطور باید در پنج دقیقه اول با یک عالقه مند ارتباط 

برقرار کنم؟ به نظر غیرممکن است. «

پاسخ  است.  فروش  قیف  مدیریت  خودکارسازی  مشکل،  این  حل  بهتر  راهکار 

موردنظرتان را در سیستم ضبط کنید تا همیشه آماده ارسال فوری به عالقه مندان 

باشد. )حتی افرادی که ساعت 3 صبح با شما تماس می گیرند.( وقتی عالقه مندان 

می تواند  فروش  خودکارسازی  پلتفرم  می روند،  قیف  انتهای  به سمت  جذب شده 

ایمیل های اختصاصی دیگری متناسب با هر شرایط برایشان ارسال کند.
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پاسخ  جدید  مشتری  یک  به  سرعتی  چه  با  حاضر  حال  در  ببینید  عملی:  راهکار 

به مشتریان  انبوه  ارسال  برای  را  اختصاصی خود  ایمیل  اولین  می دهید. سپس 

آینده طراحی کنید.

پیام مناسب را در مرحله مناسب ارائه دهید
ایمیل های خودکار در قیف فروشتان خوب عمل می کنند؟

اغلب با دو شکایت مختلف به محصول و خدمتتان مواجه هستید: »وقت الزم 

برای اجرای آن نداریم« و »مطمئن نیستیم که به آن نیاز داشته باشیم.« می توانید 

برای پاسخگویی به هر یک از این موارد، ایمیل هایی طراحی کرده و آن ها را طوری 

تنظیم کنید که طی چند هفته یا ماه  آینده برای مخاطبان ارسال شود.

بسته به نوع شکایت، شاید الزم باشد موارد مختلفی مثل تاییدیه مشتریان دیگر، 

پیگیری  ایمیل های  یا  می دهد  نشان  را  سیستمتان  آسان  نصب  که  ویدیوهایی 

دوستانه را در زمان های مختلف برای مخاطب ارسال کنید.

حاال قیف بازاریابی خودکار، باعث پیشرفت شما در هر مرحله می شود؛ یعنی پنج 

دقیقه بعد از اولین تماس مشتری به او پاسخ می دهد و در نتیجه فرصت فروش 

محصول فراهم می  شود. پس از ارائه محصول هم می توانید ارتباط خود با مشتری 

را حفظ کنید و با روشی دوستانه و هدفمند به شکایت هایش پاسخ دهید. )اگر هم 

عاشق محصولتان شوند، خودکارسازی کمک می کند تا زمان نهایی شدن فروش، 

ارتباط نزدیک خود با آن ها را حفظ کنید(.

 CRM .بهتر است در این مرحله سیستم مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشید

خوب از همه اطالعات پایگاه داده شما استفاده می کند، پس می توان با کمک آن 

هر ایمیل را شخصی و اختصاصی کرد.
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