
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 

 میآن ها صحبت کن لیمربوط به فروش و تحل یداده ها تیدر مورد اهم نکهیقبل از ا

 :دیریرا در نظر بگ ریز تیموقع

افتد؟ اگر  یم ینداشته باشد. چه اتفاق لومتریشما صفحه ک یکه خودرو دیکن فرض

هستند  یتیوضع چه در …و  یآب خودرو، روغن، باتر یدما ن،یکه سطح بنز دیندان

 یاز رانندگ لومتریاست که بدون صفحه ک نیاز ا ریبود. مگر غ دیدائما نگران خواه

 فروش   ی داده ها   ل ی ثبت و تحل   ت ی اهم 

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یسرعتتان مجاز است، خودرو ایآ دیدان ینم رایداشت؟ ز دیخاطر نخواه نانیخود اطم

 نه! ای دیرس دیتا مقصد خواه ایشما سالم است و آ

خود  یدر مورد خودرو یدرست ماتیاست تا شما تصم نیا یبرا لومتریک صفحه

 . …زدن و  نیسرعت، کنترل دور موتور، بنز شیافزا ایمثل کاهش  د،یریبگ

 دیفروش با شیافزا یها کیاست. قبل از انجام تکن نطوریهم زیبحث فروش ن در

 لیفا کیحاال  نی. پس از همدیفروش کسب و کارتان را بدان لومتریصفحه ک تیوضع

کار را  نی. اگر تا به امروز ادیفروش خود را ثبت کن یو داده ها دیکن هیاکسل ته

 دیتوانست یندارد و نم لومتریصفحه ک هک دیبوده ا ییمثل راننده خودرو د،یکرد ینم

 .دیفروش کسب و کار خود داشته باش تیاز وضع یدرست لیتحل

 

 در بخش فروش انجام شوند؟  دیبا یی ها لی تحل چه

 :دیکن لیبخش ثبت کرده و سپس تحل ۴در  دیفروش را با یها داده

 مرتبط با محصول لی. داده ها و تحل۱

 مرتبط با فروشنده لی. داده ها و تحل۲

 یمرتبط با مشتر لی. داده ها و تحل۳

 مرتبط با کانال فروش لیها و تحل. داده ۴

 

 :دی سوال پاسخ ده ۴به   دیفروش با یداده ها لیتحل یبرا

Whoشما بوده اند؟ یمشتر ی: چه کسان 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

Whatد؟یبه آن ها داده ا یشنهادی: چه پ 

Howارتباط برقرار کرده  یبا مشتر یو توسط چه کس یچه کانال قی: چگونه، از طر

 د؟یا

Whenارتباط صورت گرفته است؟ نیا یو چه زمان ی: ک 

 

 آن ها است:  وسته یپ  لیشما تحل فهیفروش وظ یاز ثبت داده ها بعد

 داشته است؟ یکه کدام محصول بازخورد بهتر دیبدان دی. شما با۱

را در  انیبه محصول شما داشتند و نظرات مشتر یشتریب لی. کدام بازار هدف تما۲

 .دیبت کنو ث یمورد محصولتان جمع اور

فروش  شتر،یتعداد تماس موثر ب شتر،یو فروشنده تعداد تماس ب ابی. کدام بازار۳

 است؟ داشته …و  شتریب یجلسات مذاکره حضور شتر،یب

رسانه  ،یلیمیا یابیشما موثرتر بوده است؟ بازار یبرا یغاتی. کدام کانال تبل۴

 فکس؟ اینامه و  ،یفروش حضور شگاه،یاس ام اس، نما ،یاجتماع

 

شما  یابیو بازار غاتیتبل ندهیدر آ د،یها را به صورت مستمرانجام ده لیتحل نیا اگر

مخاطب درست انجام شده و منجر به فروش  یرو شتریب یکمتر و اثرگذار نهیبا هز

 یبه بهانه ها ییفروش شما هم در لحن صحبت، پاسخگو یروین نیشود. همچن یم

خواهد کرد که  شرفتیپ زین …و  رموث یعداد تماس هاپرزنت، ت اتیجزئ ،یمشتر

 به نفع فروش کسب و کار شما خواهد بود. تیدرنها
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