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ارتباطات، شرکت ها هنوز  یمتعدد در فناور یو انتخاب ها نترنتیامروزه در عصر ا

جام م یفروش تلفن  ینوع ی. فروش تلفنرندیگ یم جهیاز آن نت رایدهند، ز یرا ان

ستق یابیبازار ست، به ا میم شرکت یمعن نیا سانه ها یها به جا که  ستفاده از ر  یا

 .رندیگ یآن ها تماس م با مایمستق ان،یبه مشتر یدسترس یبرا یجمع

 

آن ها همچنان به طور  ،یتلفن یابیبازار یتماس ها یعموم تیرغم عدم محبوب یعل

 یاستتت که فروش تلفن نیعمده آن ا لی. دلردیگ یگستتترده مورد استتتفاده قرار م

چقدر از فروش  دیبده صیتشخ قایدق دیتوان یاست. شما م ”یریگیقابل پ“ اریبس

 فروش تلفنیسیستم سازی  نکات طالیی
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 نیرا در چند یمشتتتر دیوانت یحاصتتل شتتده و م یتلفن یتماس ها قیستتازمان از طر

 .دیکن یریگیمرحله پ

 

 فروش شیافزا یها کیاز تکن یانوسی: اقدیبخوان شتریب

 

 یفروش تلفن تیموثر در موفق عوامل

قرار گرفته است تا  یریو اندازه گ لیتحل ،یمورد بررس یتلفن یابیسال ها بازار یط

 یتلفن یابیبه بازار ییگرفته اند که انجام چه کارها ادی یکه محققان به خوب ییجا

 ییمحتوا یابیبه ضتترر آن استتت. همان طور که در بازار ییکند و چه کارها یکمک م

 یوش تلفنفر کیداشتتتن  یاستتت، برا مهم اریبستت یخوب و قو یمحتوا کینوشتتتن 

مهم  اریدهد بس یپاسخ تلفن را م یکه مشتر ینکات از لحظه ا نیا تیموفق هم رعا

 هستند:

 

 و کلمات استفاده شده عبارات .1

 لحن صحبت .2

 مکث کردن ها .3

 صحبت کردن اقیلبخند زدن و با اشت .4

 و ... یتلفظ درست نام مشتر .5

را که  یاز قبل اعتراضتتتتات دیکنند، با یکار م یکه در بخش فروش تلفن یکارمندان

 از آنها را بدانند. کیممکن است مطرح کند و نحوه برخورد با هر  یمشتر
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 ینکته مهم در فروش تلفن دو

که در  یمشتتکل بزرو وجود دارد: فرد کیاز کستتو و کارها  یلیواحد فروش خ در

مجموعه را با خود  انیشود، در صورت اخراج همه مشتر یاستخدام مواحد فروش 

ست بدان یم شکل از ن دیبرد. جالو ا سان یرویکه م در وهله اول  ست،یشما ن یان

از  یریجلوگ یرا برا یساختار دیشما است. شما با یساز ستمیمشکل از شما و س

 .دیکن یساز ادهیاتفاق پ نیا

 

 

 

 

 :دیدو نکته را مد نظر داشته باش یکردن فروش تلفن یستمیس در
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 .ردیارتباط بگ انیبا مشتر دینبا یفروش با شماره شخص یروین .1

آن را  د،یکن هیتلفن همراه ته یگوش کیکارت و  میس کیفروش  یرویهر ن یازا به

س صل کن لیمیا ستمیبه  ش نیکه دائما از اطالعات ا دیشرکت خود و  backup یگو

و شماره  یمجموعه را ترک کند، گوش یلیوش شما به هر دلفر یروی. حاال اگر نردیبگ

کار را  نیامروز ا نیهم میکن یه میبرد. حتما توصتتتت یرا با خود نم انیمشتتتتتر یها

سنل بخواهدیبکن ص دی. از پر شخ شتر یکه با تلفن   نیارتباط برقرار نکنند. ا یبا م

ضوع به نفع خود کارمندان ن ست ، چون زندگ زیمو ص یکار یه شخ آن ها با هم  یو 

 کند. ینم دایتداخل پ

 

 .دیثبت داده ها و اطالعات مهم فروش را مشخص کن محل .2

 یکنند و م یثبت م ییرا جا یکه اگر اطالعات دیخود بخواه یفروش تلفن یروهاین از

درستتت در واحد  یستتاز ستتتمیحتما متعلق به مجموعه باشتتد. اگر شتتما ستت ستتند،ینو

استتتخدام شتتود،  یقبل یروین یبه جا یدیجد یوریاگر ن د،یفروش انجام داده باشتت

انجام شتتود،  دیبا ییچه کارها وانجام شتتده  ییداند که چه کارها یم قیشتتفاو و دق

 مثال:

 گرفته شده است. هیتماس اول یانیچه مشتر با 

 شده است. میتنظ یجلسه حضور یانیچه مشتر با 

 شوند. یریگیدوباره پ دیبا یانیمشتر چه 

 قول ارسال محصول داده شده است. یکدام مشتر به 

 قرار دارد. یابیدر کدام مرحله بازار یمشتر هر 

خود  یدر بخش فروش تلفن انیثبت تماس ها و اطالعات مشتتتر یبرا یستتتمیستت اگر

ش شته با شتر د،یندا ست پ انیم ضا ینم یریگیدر شود و  یم جادیا یتیشوند، نار
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به ضتتتترر  تیها در نها نیشتتتتود. تمام ا یم دهیفا یب یقبل یروین یتمام تالش ها

 مجموعه شما است.

 

 یریگ جهینت

داد تا به حال  ینم جهیآغاز شتتتده استتتت و اگر نت شیقرن پ میاز ن یتلفن یابیبازار

وجود دارد که قبالً وجود نداشتتت، اما  ییشتتده بود. اگرچه اکنون چالش ها یمنقضتت

انجام دهد و  یا به خوبتواند کار خود ر یهنوز هم م یمتخصتتتتص ماهر فروش تلفن

 یستمیس یدهد. برا شیافزا میمستق یابیروش بازار نیفروش را با استفاده از ا

از ستتازمان شتتما خارج  یاطالعات چیتا ه دیخود وقت بگذار یکردن واحد فروش تلفن

 و نظم در واحد فروش شما برقرار شود. دیاز دست نده ینشود، مشتر
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