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و    شهههه ر،یپ  جها،،یفروش مسههههاو  ا  ریفروش، فروش اسههههد  مهد  میت  کیه  فههیوظ

که   یرا موفق کند  ،ر حال  مشیاسد که ت  ییها  ستمیو س   ندهایافرا،، فرآ  دیریمد

  ران یاسههد، مد  میت  یاهداف برا  نییفروش بو،ن به طور معمو  مسههتمزت تع  ریمد

متمرکز بر    اههداف  نیکننهد  ا  نییرا تع  یاههداف  دیهبها  زیخو،شههههان ن  یبخش برا  نیا

 .باشد یم  یره ر  قیفروش از طر  میت  یبه و، و توسعه شخص

  ر ی اهداف فروش به عنوان مد   جا، ی ا 

 [ ی فروش ]نکات تخصص 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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را    یهدف  11و   می،ه یف فروش ارائه ماهدا  جا،یرا ،ر مور، ا  یمقهاله، نکهات  نیا  ،ر 

  یمور، بحه  قرار م  د،یهکن  یسههههاز   ا،هیهفروشههههتهان پ  میخو، و ت  یبرا  دیهتوان  یکهه م

 .می،ه

 فروش ریاهداف فروش به عنوان مد جا،یا نحوه

عممکر،    یدیکم  یفروش اغمب مشههخه هسههتند  آنها معمور  بر شههاخه ها  اهداف

  ی وفا،ار  شیشوند  به عنوان مثا  اهداف فروش شامل افزا یمتمرکز م (KPI) شما

 .شو، یم  یمشتر  زشیکاهش ر   ای  یمشتر

هدف    نیتر  یحرف هاسهد  الهم  نیفروش گسهتر،ه تر از ا  ریحا ، اهداف مد  نیا  با

به و،    نیفروشههشههان اسههد  ا  میخو، و ت  یعا،ات و مهارت ها  دنیآنها، به و، بخشهه

خو، موفق عمل کند  به    یها KPI به  یابیشهرکد  ،ر ،سهت  کی،هد که   یرخ م  یزمان

  ی ممکن اسههد رو  ریمد  کی،هد،   شیشههما فروش را افزا  میکه ت  یهدف  نییتع  یجا

بهاعه     مهای،و ههدف مسههههتق  نیا  نییکهاربر، ،ا،ه هها تمرکز کنهد  تع  ایه  نهدههایبه و، فرآ

 .شو، یفروش م  شیافزا

  ن ی تدو  کیبرنامه اسهههترات   کی  دیبا  رانیو نظارت بر اهداف فروش، مد  جا،یا  یبرا

  ی فروش بررسهههه  ریمهد  کیهاههداف فروش را بهه عنوان    جها،یکهه نحوه ا  یکننهد  هناهام

 :دیرا بپرس   ریسؤارت ز  د،یکن یم

 کسب و کار شما ،ر سا  گذشته چاونه بو،؟ •

 رسد؟ یبازار چاونه به نظر م •

 هستند؟  یشما چه کسان  ندارایخر •

 شما حضور ،ار،؟  می،ر ت  یچه کس •

 وجو، ،ار،؟  یچه منابع •
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،هد و اهداف شهرکد   یکسهب و کار را توسهعه م  یسهوارت اسهترات   نیبه ا  پاسه 

 KPI اسهد که اهداف مرت   با یعیط   ند،یفرآ  نیا  قیکند  از طر یشهما را مشهخه م

اههداف خهار را ،ر نظر    نیا  دیهفروش، بها  ریمهد  کیه  بهه عنوان  دیههها را رقم بزن

فروش    میت یبه به و، کم  نیا  دیهکن  لیهو آنهها را به اهداف گسههههتر،ه تر ت هد  دیهریبا

 .شما کمک خواهد کر،

 دیبساز SMART اهداف فروش خو، را با مد  چاونه

بهه    دیهتوان  یم  د،یهکر،  نییداف کسههههب و کهار خو، را تعو اهه  یکهه اسههههترات   یهناهام

بهه چاونا  ریمهد  کیهعنوان     ،ر تجهارت،  دیهاههداف فروش بپر،از   جها،یا  یفروش 

اههداف     یریگو انهدازه  نییتع  یموثر برا  ی)ابزار SMART دیهاههداف فروش شههههمها بها

  باشد  مخفف ع ارت  اسمارت

Specific (مشخه) 

 Measurable( یریقابل اندازه گ) 

Atainable ( ری،سترس پذ) 

Relevant (  مرت) 

 Time-Bound ( زمان ،ار) 

  ی  گیمقاله و  دیتوان یم  دیبدان  شهتری،ر مور، مد  اسهمارت ب  نکهیا  یباشهد  برا یم

 .دیاهداف خوب را با ،قد مطالعه کن

 فروش  ریاز اهداف مد  ییها  نمونه

 .دیخشفروش را به و، ب  ندیفرآ •

 .دیخمق کن  یو آموزش   یمیتحص  یفرلد ها •
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 .دیخو، را به و، بخش  یارت اط  یمهارت ها •

 .دیبازخور، سازنده بده •

 .و کاربر، ،ا،ه ها  یبه و، جمع آور  •

 .دیشو  یبهتر  یمرب •

 .دیکن  ییرا شناسا  ندهیره ران آ •

 .دی،ه  شیرا افزا  میت  زهیانا •

 .دیکن  جا،یتر ا  یقو  یواحد  نیرواب  ب •

 .دیکن  میاهداف بمند مدت تنظ •

 .دیفروش را به و، بخش ندیفرآ .1

تمرکز بر    ریشههما به عنوان مد  فهیشههما متمرکز بر فروش اسههد، وظ  میکه ت  یحال  ،ر 

  یرا تجربه م  دی: ،ر کجا موفقدیسهههوارت پاسههه  ،ه  نیفروش اسهههد  به ا  ندیفرآ

از لهههح د با    شیب  یزیبه چ  از یفروش ن  ندیکجا موانع وجو، ،ار،؟ به و، فرآ د؟یکن

بهازخور، از    دنیهخو، و شههههن  ی،ا،ه هها  لیهو تحم  هیهتجز  نیفروش ،ار،  همچن  میت

که ،ر کدات مرحمه از    دیبه شهما باو  تواندیشهما م  یهااسهد  ،ا،ه  یضهرور   انیمشهتر

 .حساب  هیتسو  ندیطو  فرآمثال ،ر    د،ی،هیخو، را از ،سد م  انیمشتر  ندیفرآ

فروش جواب    نهدیاز آنچهه کهه ،ر فرآ  یریفروش بتوانهد تصههههو  ریمهد  کیهکهه    یهناهام

به و، تمرکز کنهد    یتوانهد بر رو  یکنهد، م  جها،یا  سههههدیموثر ن  یزی،ههد و چهه چ  یم

 .فروش و شرکد کمک خواهد کر،  میبه ت  ندیبه منظور به و، فرآ  راتییاعما  تغ

 .دیخمق کن یو آموزش یمیتحص یفرلد ها .2
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مهم اسد که به آنها    ار یکنند، بس  دیکارکنان ،ر نقش خو، احساس رضا نکهیا  یبرا

و شههههرکهد بهه    دیهریخواهنهد بهداننهد کهه مهد  ی  آنهها ممیبهده  یاحسههههاس ارزشههههمنهد

کارکنان خو،    یراب  یمیو تحصه  یآموزشه  ی،هند  فرلهد ها یم  دیآنها اهم  شهرفدیپ

 .اسد یفروش عال  ریمد  کینشانه    نی  ادیکن  جا،یا

بعهد از    میحفظ کهارمنهدان اسههههد  افرا، ت  یبرا  یراه مهم  زیفرلههههد هها ن  نیا  ارائهه

شههوند  آموزش و    زهیانا  یمهارت ها ممکن اسههد ب  یسههر  کی  یمسههم  شههدن بر رو

فروش    میت  دیهجهد  یکنهد  مههارت هها  ریتوانهد آنهها را ،رگ  یم  دیهمههارت جهد  یریا،گیه

 .کند یمبه اهداف شرکد کمک    دنیبه عممکر، آنها ،ر رس   نیهمچن

 .دیخو، را به و، بخش یارت اط یمهارت ها .3

  ی ضهرور   ار یمهارت بسه  کی  نیاسهد، و همچن  یهر شهغم  یبخش  جدانشهدن  ارت اطات

  ی افروش، به و، مههارت هه  ریمهد  کیهاسههههد  بهه عنوان    یتیریمهد  یپسههههد هها  یبرا

شهماسهد که    دیمسهاول  نیگذار،  ا  یم  ریفروش شهما تثث  میشهما بر شهما و ت  یارت اط

 .دیها و اهداف فروش را ارائه ،ه  یمانند استرات   یاطالعات

  زان یبار بر،ن م  یبرا  دیجد  یکارمندان، مشههوه ها  یبرا  دیاسههد مج ور شههو  ممکن

  م یشهماسهد که با ت  دیمسهاول  نیا  ر،یمد  کی  به عنوان  دیریعممکر،شهان ،ر نظر با

  به و، مههارت  دیهبه و، آنهها ارت هاب برقرار کن  یهها  نههیهها و زم  دیهخو، ،ر مور، موفق

،رسهد هسهتند،    ریفروش ،رمسه  میت  کل  نکهیاز ا  نانیاطم  یشهما برا  یارت اط  یها

 .اسد  یضرور 

 

 .دیبازخور، سازنده بده .4
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  ک یهخو، اسههههد  هدف    میفروش ارائه بازخور، به ت  ریمد  کیه  یبرا  جیرا  فهیوظ  کیه

فق  به    دیتوان یاطالعات اسد  شما نم  نیخو، ،ر ارائه ا  ییفروش به و، توانا  ریمد

 ".دیبهتر عمل کن"  دییخو، باو  میت

و    یباع  ،لسههر،  دین ا  نیمشههخه و قابل اجرا باشههد  همچن  دیسههازنده با  بازخور،

  یقهابهل به و،شههههان را متهذکر م  یهها  نههیزم  کهه   یکهارمنهدانتهان شههههو،  ،ر حهال  ینهاامهد

عممکر،، چه    ی  بررسههدیو با ارزش بدان  دیآنها را نات ب ر  یها  دیحتما  موفق  د،یشههو

زمان ترسناک اسد     کیکارمندان    یبرا  اتسارنه، اغمب اوق ایماهانه، چه سه ماهه  

  ی روش هها  یخو، بها کهار بر رو  میاحسههههاس را ،ر ت  نیتواننهد ا  یفروش م  رانیمهد

 .ارائه بازخور، کاهش ،هند  یسازنده برا

 .و کاربر، ،ا،ه ها یبه و، جمع آور .5

موثر    یزیموثراسهههد؟ و چه چ  یزیهسهههتند  چه چ یفروش به ،ا،ه ها متک  یها  میت

اطالعات، نااه کر،ن به    نیا  یسههاز   ا،هیو پ  لیو تحم  هیتجز  یراه برا  نیبهتر  سههد؟ین

اسهد که مطمان شهو،    نیفروش ا  ریمد  کیعممکر، اسهد  هدف   یدیکم  یشهاخه ها

فروش کهارآمهد اسههههد     ی،ا،ه هها  یریو بهه کهارگ  یفروش شههههمها ،ر جمع آور   نهدیفرآ

کسهب و    یسهاز   سهتمیسه  نیو همچن   یارت اب با مشهتر  دیریمد  سهتمیسه  کی،اشهتن  

 .کند یم  لیهدف را تسه  نیبه ا  دنیکارتان رس 

 .دیشو یبهتر یمرب .6

و    یبر مههارت ره ر  یفروش خو، گواه  میت  یبهتر برا  یمرب  کیهشههههدن بهه    لیهت هد

تا   دیکن  جا،یا  یارت اب با کارمندان خو،، رواب  فر،  جا،یا  یشهههماسهههد  برا  دیریمد

 .دیآنها را بهتر ،رک کن  یفر،  یازهاین

وجو، ،ار، که    یشهتریرا به همراه خواهد ،اشهد  احتما  ب  دیکار چند مز  نیا  انجات

و پهاسهههه     رنهدیکننهد، بهازخور، با  یکهه بهه عنوان مشههههاور ناهاه م  یاز کسههههکهارمنهدان   

ارت هاب بها    جها،یبهتر و ا  یمرب  کیهشههههدن بهه    لیهت هد  ن،یمنهاسههههب بهدهنهد  عالوه بر ا
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تا   دیخو، منتقل کن  میرا به ت  ی،هد که چه اطالعات یرا م  دهیا  نیکارمندان به شهما ا

 .دیکن  نیآنها را تضم  دیموفق

آنهها کمهک    رانیفروش و مهد  یهها  میت  نیمث هد ب  یکهار    یمح  کیه  جها،یههدف بهه ا  نیا

 .کند یم

 .دیکن ییرا شناسا ندهیره ران آ .7

کنند   یاسههد که احسههاس م  یکارکنان  ییفروش شههناسهها  رانیاز مد  یار یبسهه  هدف

ارتقا    یبرا  رانیهستند که مد  یکارمندان  نهای،ر شرکد خواهند شد  ا یره ران عال

 .کنند  یانتخاب م

 :دیرا حتما انجات ،ه  ریاقدامات ز   ندهیفروش آ  رانیمد  هیتشخ  یبرا •

 یاستخدات فروشندگان با استعدا، و حرفه ا  ،ییشناسا •

 .فروش  میت  یو توانمندساز   قیتشو  زه،یانا  جا،یا  د،یریمد •

 بو،ن خو،تان  یآموزش، مرب  ییتوانا  دیتقو •

 فروش  یرح ها،ر ارائه ط  ینوآور   ف،یتعر •

 یو ارت اط  یفر،  نیب  یمهارت ها  شیافزا •

 یسازمان  یرشد مهارت ها  یفضا برا  جا،یا •

 

 .دی،ه شیرا افزا میت زهیانا .8

  کنواخد ی ی،هند، اوضاع به راحت  یرا انجات م نیکار روت  کیکارمندان هر روز   یوقت

شهههما    میت  زهیبار ناه ،اشهههتن انا  دیفروش، هدف با  ریمد  کیشهههو،  به عنوان   یم
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از اههداف    یکهه برخ  یکنهد تها مولهد بمهاننهد  ،ر حهال  یبهه کهارمنهدان کمهک م  نیبهاشههههد  ا

  یم -بهتر    یمرب  کیشههدن به    لیدو ت   یآموزشهه  یفرلههد ها  جا،یا -  سههدیل  نیا

  م ی،ا،ن بهه ت  زهیتمرکز بر انا  یبرا  یاری،  یامر کمهک کنهد، راه هها  نیتوانهد بهه ا

 .وجو، ،ار،

کار    یمجد، فضهها  ی  طراحدیبه کارمندان پا،اش و مشههوه ارائه ،ه  دیتوان یم  شههما

بر خمق و   یمث ت  ریتواند تثث  یتر به نظر برسهد م  یکه روشهن تر و کاربر، یبه گونه ا

تواند    یم  زی،ر انجات کارها ن  ریانعطاف پذ  یزیبرنامه ر   شهنها،ی،اشهته باشهد  پ  یخو

شهما    میت  زهیانا  شیافزا  د،ی،هد  ،ر نها  وهسه  شهتریب  زهیاشهما را به سهمد ان  میت

 .شو، یم  شتریو فروش ب  دیمنجر به تول

 .دیکن جا،یتر ا یقو یواحد نیرواب  ب .9

  جا، یفروش به طور کامل ،ر بخش خو، کار کند  ا  میت  کیکه   دیآ یم  شیندرت پ  به

اسهد  هدف    جیرا  نگیمارکت  تا یجیو ،  یابیبازار   ،یخدمات مشهتر  یها  میارت اب با ت

 .بخش ها باشد  نیتر با ا  یرواب  قو  جا،یتواند ا  یفروش م  ریمد  کی

 .دیکن میاهداف بمند مدت تنظ .10

  ی   اجرادیهفراتر از اههداف کوتهاه مهدت ناهاه کن  دیهفروش، بها  ریمهد  کیهعنوان    بهه

  ر یاز اهداف مهم مد یکیتواند   یبه اهداف بمند مدت م  دنیرسهه  یبرا  ییبرنامه ها

،ر ماه    ی،رلهد  10فروش    شیهدف کوتاه مدت ممکن اسهد افزا  کیفروش باشهد   

فروش هر    زانیم  یلههد،ر   25  شیتواند افزا یهدف بمند مدت م  کیباشههد     ندهیآ

  دیمسهاول  نی،ار،، اما ا  از یهدف به زمان ن  نیا  یباشهد  اجرا  ندهیکارمند ،ر سها  آ

 نه؟  ایهستند    ی،رست  ریفروش ،ر مس  میفروش اسد که مطمان شو، که ت  ریمد

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

به و،    یرو  ایکند  تمرکز   یم  نییفروش تع  ریاسههد که مد  ی،ر مرکز هر هدف  به و،

 .به و، کل شرکد اسد  یبرا  راتییاعما  تغ  ایفروش    میخو، و ت

خواهند    رییو اهداف شهرکد شهما، اهداف فروش شهما تغ یکم  یبه اسهترات   بسهته

 کهه آنهها  دیهمطمان شههههو  د،یهکن  یتوسههههعهه و تحقق آنهها کهار م  یکر،  همهانطور کهه برا

SMART هستند. 

،ر    دیتوان یم  دیسههازمانتان مشههکل ،ار   یاهداف فروش ،رسههد برا  نیی،ر تع  اگر

تا    دی،ر تماس باشه  یآب  انوسیموضهوع با متخصهصهان و مشهاوران شهرکد اق  نیمور، ا

  .و کسب و کارتان ارائه ،هندشما    یراهکار را برا  نیبهتر
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