هک فروش
راهنمایی برای ساخت یک ماشین فروش سریع

نویسنده:
مَکس التچولر

مترجم:
کیارش عباسزاده ،پروانه قزوینی

نشر نوین

سرشناسه

:

عنوان و نام پدیدآور

:

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
فهرستنویسی
یادداشت

:
:
:
:
:

موضوع
ردهبندی کنگره
ردهبندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

:
:
:
:

عنوان:
مؤلف:
مترجم:
زمان و نوبت چاپ:
ناشر:
شابک:
قیمت:

التچولر ،مکس
Altschuler, Satya
هک فروش؛ راهنمایی برای ساخت یک ماشین فروش سریع /مکس
التچولر؛ ترجمه کیارش عباسزاده و پروانه قزوینی.
تهران ،نوین توسعه.1397 ،
 189صفحه.
978-600-8738-58-9
فیپا
: Hacking Sales: The Playbook Forعنوان اصلی
Building a High Velocity Sales Machine. 2015
فروش ،هک فروش
8 1397هـ8الفHF 5438 /25 /
658/85
5121143

هک فروش
راهنمایی برای ساخت یک ماشین فروش سریع
مَکس التچولر
کیارش عباسزاده
پروانه قزوینی
 ،1397اول
نشر نوین توسعه
978-600-8738-58-9
 30،000تومان

کلیه حقوق کتاب برای ناشر محفوظ است.

نظراتی درباره کتاب
شرکتهایی که حضور تکنولوژی و دادهها را در فرآیند فروش خود میپذیرند ،موفق به
ساخت سازمانی در سطح جهانی میشوند که قطعا برنده خواهد شد .این کتاب فرآیند
فروشی قابل دسترس و همراستا با تکنولوژی روز را به شما ارائه میدهد.
 -مارک رابرج ،مدیر ارشد توسعه ،هاب اسپات

مرجع کاملی برای برنامههای فروش و بازاریابی که روشهای خالقانه و عملیِ
بهینهسازیِ فروش را نشان میدهد.
 -آرون راس ،مدیریت برون سازمانی ،سِیلزفورس

این کتاب فروشندگان را آگاه میسازد که چگونه تکنولوژی جدید را در ارائه خدمات خود
به کار گیرند.
 -الی کوهن ،موسس و مدیرعامل سلزهود

مکس به نیرویی مسلط در موج جدید فروش تبدیل شده است .استفاده از تکنولوژی،
آموزش و بکارگیری بهترین تجارب و تبدیل آنها به علمی جدید .میتوان با بکارگیری
روشهای پیشین فروش و تلفیق آنها با روشهای روز دنیا ،فروش را توسعه داد .این
کتاب ،به خوبی از عهده این امر برآمده است؛ روشهای نوین را با روشهای پیشین
ادغام نموده تا پیشرفت چشمگیری را در عرصه فروش رقم بزند.
 -جیسون لمکین ،بنیانگذار و مدیرعامل پسابق اکوساین

روشهای سنتی نتوانسته خود را با خریداران امروزی همگام کند .روشهای فروش
نهایتا در حال رسیدن به بازار هستند و مکس کتاب آموزشی کاملی درباره فروش در این
حیطه ارائه کرده است.
 -گری سوارت ،مدیرعامل پیشین آپ ورک
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مکس در خط مقدم شیوه نوین فروش قرار دارد و توانسته با نوشتن کتابی در این زمینه
کمک بزرگی نماید و سطح خدمات فروش را با ارائه ابزار و شیوههای مختلف ارتقا دهد.
من این کتاب را به همه نمایندگان فروش که به ارتقا سطح خدمات و فعالیت خود
میاندیشند ،پیشنهاد میدهم.
 -جان باروز ،مسئول فروش و آموزش در سلز فورس ،لینکدین ،زندسک ،مارکتو

مکس در این کتاب پیشنهادات زیادی را به مخاطب ارائه میدهد .با استفاده از
تکنیکها و آموزههای این کتاب ،هر نماینده فروشی میتواند کار خود را ارتقا دهد و در
کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرد .اگر کسبوکاری مستقل و نوپا دارید و میخواهید در
کمترین زمان ممکن بیشترین رشد را داشته باشید ،مطالعه این کتاب را به شما توصیه
میکنیم.
 -مت کمرون ،مدیر بینالمللی اسبق یمر

خرید و فروش در دنیای امروز دچار تحول عظیمی شده ،به طوری که ممکن است
خطراتی ،حتی افراد حرفهای را نیز تهدید کند .در این کتاب مکس توضیح داده است که
افراد حرفهای چگونه با یکدیگر تبادل اطالعات کنند ،همدیگر را ببینند ،در جلسات
شرکت کنند و از تجارب یکدیگر بیاموزند .مطالعه این کتاب به تمام کسانی که
میخواهند از رقبای خود جلوتر باشند توصیه میشود.
 -امانویل اسکاال ،معاون اینفلویتیو

در نهایت با کتابی روبرو هستیم که به استارتاپها جهت و فلسفه فروش را به آنان
آموزش میدهد .مکس همه اطالعات را بخشبندی کرده تا دستیابی شما به اطالعات
موجود در آن ،به بهینهترین شکل ممکن ایجاد شود .منبعی جامع برای عامالن و
دستاندرکاران فروشی که میخواهند تیمشان را ارتقا دهند.
 بیل بینج ،معاون مارکتو6

یادداشت نویسنده

از آنجایی که فروش به یک علم تبدیل شده ،تیم فروش باید همواره به روز باشد و تمام
تکنولوژیهای جدید را بشناسد و مکس کسی است که همه این اطالعات را دارد.
 -آرماندو من ،معاون ریلیت آی کیو

مکس یکی از بهترین هکرهاست و مانند تمامی هکرها ،از همه نکات و رموزی که
باعث پیروزی شما در کسبوکار میشود آگاه است .مهم نیست چقدر تجربه دارید،
مطمئن باشید که با خواندن این کتاب باز هم نکات جدیدی را خواهید آموخت .این
کتاب سرشار از نکات کاربردی و قابل استفاده است .خواندن این کتاب برای تمام
کسانی که در حوزه فروش کار میکنند ،ضروری است.
 -داگ لندیز ،معاون باکس

مکس و تیم کتاب هک فروش همیشه دقیق بوده و همیشه به روزترین اطالعات را
دارند .اطالعات و ابزارهای این کتاب ،شما را به خط مقدم فروش هدایت میکند؛ چه در
زمینه صنعت ،چه دخیرهسازی و چه در تیم فروش.
 -رالف بارسی ،مسئول توسعه فروش در سرویس نو

در سالهای اخیر ،دنیای فروش دچار تحوالت عظیمی شده است و افراد دانشآموخته در
این زمینه زیاد شدند .اما سطح علمی همه آنها مانند مکس نیست .مکس در این کتاب،
دیدگاه مستقل خود را بیان میکند و تنها مرجعی است که به آن احتیاج دارید .پس از
این که به کتاب نگاهی کوتاه بیندازید ،میتوانید کسبوکار خود را با کمک روشهای
فروش مدرن ارتقا دهید.
 -کایل پرتر ،موسس و مدیرعامل سلزسافت

در  5سال اخیر ،مکس نه تنها روی تیمهای فروش کار کرده ،بلکه با افراد مستعد و
حرفهای همکاری و تبادل اطالعات داشته است .در این کتاب ،برخالف کتابهای دیگر،
استراتژیهای کاربردی بازار مطرح میشود .خواندن این کتاب به رهبران فروش و
فروشندگان عام توصیه میشود.
 -توحید قادر ،موسس و مدیرعامل توت اپ
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بسیار خوشحالم که از نخستین افرادی هستم که در جریان تهیه این کتاب قرار گرفتند.
تجربه باالی مکس ،بینش او و به چالش کشیدن روشهای سنتی فروش ،این کتاب را
به مرجعی ایدهآل برای تیم فروش تبدیل کرده است.
 -جسپر وایر ،موسس و رئیس تسک ایت

کتاب «هک فروش» ،راهنمایی کاربردی است که تکنیکها و دادههای جدید فروش را
ارائه میکند .مکس با نوشتن این کتاب هدیهای ارزشمند به نمایندگان فروش و مدیران
داده است.
 -رایان باکلی ،موسس و سرپرست فروش اسکریپتد
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یادداشت نویسنده

یادداشت نویسنده
در این کتاب از شرکتهایی اسم برده خواهد شد .هیچکدام از این شرکتها ارتباطی
با کتاب ندارند .از هیچکدام از این شرکتها هیچ هزینهای به عنوان تبلیغات یا سایر
موارد دریافت نشده است .من در این کتاب نظرات و اطالعات خودم را نوشتهام و این بر
عهده خواننده است که انتخاب کند کدام شرکت برای همکاری و کدام فرآیند برای
استفاده مناسبتر است.

یادداشت مترجم

یادداشت مترجم
این کتاب به افراد استارتاپی توصیه میشود ،چراکه در استارتاپها همیشه با
محدودیت منابع و زمان روبرو هستیم و نیاز داریم روشهای بهینه و سریعتری برای
فروش بیاموزیم .صد البته روشهای توضیح داده شده در این کتاب ،جایگزین درک
عمیق بازاریابی و استراتژیهای خالق و هوشمند مرتبط با آن نمیشود .هک فروش از
آن منظر قابل درک است که بکارگیری علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی به کمک
فروشندگان آمده و تلفیق آنها با علم بازاریابی و فروش ،موجب نتایج بسیار
موفقیتآمیزی شده است .همینطور تلفیق علوم روانشناسی ،جامعهشناسی،
شخصیتشناسی در کنار علوم باال چیزی خواهد بود که هر فرد استارتاپیِ بلندپرواز،
رویای آن را دارد و خبر خوب اینکه در سالهای اخیر ،تیم ما بصورت کاربردی روی این
مباحث ،فعالیت پیوسته داشته است که به مرور نتایج آن در کتابهای آتی منتشر و در
اختیار شما قرار میگیرد .بسیار خوشحال خواهم شد تا داستانهای موفقیتتان را در
فروش ،از طریق ایمیل  consult@abbaszadeh.orgبا من در میان بگذارید و
اگر تمایل داشتید که داستان شما در سایت من به نام خودتان منتشر شود ،در پایان آن
قید نمائید.
کیارش عباس زاده

استراتژیست و مشاور توسعه فروش
www.Abbaszadeh.org

مقدمه

مقدمه
چرا فروش؟ چرا االن؟
دنیای فروش در حال انفجار است ،صنعتی  500میلیارد دالری که فقط در ایالت
متحده  15میلیون نفر در آن مشغول به کارند .سِیلزفورس ،1شرکتی است که تمرکز خود
را روی تکنولوژی فروش گذاشته و به زودی به درآمد ساالنه  10میلیارد دالر میرسد.
این نرخ معادل درآمد لیگ فوتبال ملی (آمریکایی) در سال  2015است.
فروش ،به خودی خود دچار تحوالتی شده است .برخی معتقدند میتوان نام این
دوره را دوره شتاب فروش یا اتوماسیون فروش گذاشت .سرمایهگذاریهای مالی در این
دوره بیشتر شده و نسبت به گذشته ،افراد مستعد بیشتری وارد این حوزه میشوند.
فارغالتحصیالن دانشگاههای معتبر که زمانی مستقیما وارد شغلهای مالی در
شرکتهایی نظیر گلدمن ساکس 2میشدند ،بیشتر در حال ورود به بازار فروش هستند.
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر در حال سرمایهگذاری بر روی استارتاپهای شتاب و
اتوماسیون فروش هستند .شرکتهایی که از لحاظ مالی قوی هستند بیش از پیش
سرمایه خود را در این حوزه صرف میکنند .اکنون زمان خوبی برای ورود به «فروش»
است.

Salesforce
Goldman Sachs
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مدیران اجرایی فهمیدهاند که تیم فروش نقش به سزایی در سود و زیان آنها بازی
میکند .در کنفرانسی در دانشگاه استنفورد ،پیتر تیل ،1یکی از افراد مشهور سیلیکون ولی
چنین گفت:
«اولین کار این است که باور این که بهترین محصول همیشه برنده است را فراموش
کنیم .مثالهای زیادی وجود دارد که بهترین محصوالت موفق نشدهاند .نیکوال تسال
سیستم تغذیه برق متناوب را اختراع کرد که به دالیل مختلف ،از لحاظ تکنولوژی بهتر از
سیستم جریان مستقیم بود که توماس ادیسون آن را ارائه داده بود .تسال دانشمند بهتری
بود .اما ادیسون بیزینسمن قویتری بود و یکی از بنیانگذاران شرکت جنرال الکتریک
شد .بعدها تسال ایده امواج رادیویی را توسعه داد .اما مارکونی آن را از او گرفت و برنده
جایزه نوبل شد .بهترین محصول ،ممکن است برنده نشود».
تیل از موفقترین افراد حوزه فناوری در دو دهه گذشته است؛ او خالق پِیپال و از
اولین سرمایهگذاران فیسبوک ،یِلپ ،2تسال و  ...است و سهام او اکنون بیش از دو میلیارد
دالر ارزش دارد .او تجربه و سابقه ارائه محصوالتی را نیز داراست.
فروش در همه کارها نقش دارد .اما هنوز با دانستن این حقیقت تعداد انگشتشماری
از دانشگاهها ،دورههای فروش برگزار میکنند و اغلب دورههای  ،MBAکالس
جداگانهای برای آموزش فروش ندارند .به همین دلیل تصمیم گرفتم این کتاب را
بنویسم.
از آنجا که بازار دائما در حال تغییر است ،میتوان به عنوان یک فرد آشنا به رموز
کسبوکار ،از نوسانات آن بهره برد .این کتاب را مانند یک کالس آموزشی در حیطه
فروش مدرن در نظر بگیرید .من نام این دوره آموزشی را «هک فروش» میگذارم.

Peter Thiel
Yelp
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مقدمه

این کتاب مناسب چه کسانی است؟
این کتاب برای هر کسی که در حوزه فروش کار میکند مفید است .به طور
مشخص ،این کتاب برای گروههای زیر مناسب است:
 بازاریابانی که میخواهند در کار خود پیشرفت کنند و از رقبایشان پیشی
بگیرند.
 افراد تازهکاری که قرار است وارد حوزه فروش شوند.
 شرکت تازهکاری که به دنبال ایجاد فرآیند فروش منحصربهفردی است و
قصد دارد با استفاده از افراد متخصص ،کار خود را ارتقا دهد.
 هر شخصی که در کسبوکار خود که قصد فروش کاال به دولت ،نهاد یا
سازمانی دیگر را دارد.

این کتاب کجا کاربرد دارد؟
 شرکت شما دارای فرآیند فروش است اما این فرآیند بافتی سنتی دارد.
 شرکت دارای فرآیند فروشی است که به خوبی کار میکند ،اما نیاز دارد شما
نیز سخت کار کنید.
 شما به محصوالت و مشتری دسترسی دارید اما میخواهید بدانید گام بعدی
چیست.
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این کتاب کجا کاربرد ندارد؟


این کتاب برای رسیدن به محصولِ متناسبِ بازار 1کمکی نمیکند و یا روش
و متدی برای شیوه پیش بردن استارتاپتان به شما ارائه نمیکند .برای
مطالعه بیشتر در این زمینه ،به کتاب راهنمای استارتاپ برای فروش
بروننگر 2اثر اِستلی اِفتی 3رجوع کنید.



پاسخی برای همه پرسشهای شما در بر ندارد .این شمایید که باید دریابید
متناسب با سطح فعالیتتان ،کدام راهکار ،مناسب است .هر کسبوکاری
منحصر به فرد است ،این کتاب تنها یک راهنماست و قصد دارد به شما
کمک کند.



این کتاب راهنمایی برای نحوه آموزش ،تمرین دادن و مدیریت ارائه نمیدهد
و برای فروشندگان و منعقدکنندگان قراردادهای فروش است.

داشتن فرآیند فروش برای کسبوکار بسیار اهمیت دارد .بدون آن کارتان دچار از
هم گسیختگی میشود .اگر با معیاری ،پیشرفتتان را اندازهگیری نکنید ،پس چگونه
انتظار تغییر دارید؟ بهترین ویژگیهای تیم فروش ،داشتن مهارتهای سازمانی و فروش
است .کسانی که زودتر به این نکته میرسند ،در عرصه رقابت از شرکتهای مشابه
پیشی میگیرند.
این کتاب برای آن نوشته شده که شرکتتان را روی پایههای محکمی بنا کنید و به
شما در انجام موارد ذیل کمک میکند:
 ایجاد پایپالین تکرارپذیر و منسجم با قابلیت تصحیح و تسهیل

Product market fit
Ultimate Startup Guide to Outbound Sales
3 Steli Efti
1
2
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مقدمه

 عقد قراردادها ،با سرعت بیشتر
 بهره بردن از مزایای تکنولوژیهای جدید برای کارآمدتر کردن فرآیند فروش
این کتاب در هر سطحی از کسبوکار ،شما را راهنمایی خواهد کرد .برخی از
شرکتها از این کتاب برای تقویت کسبوکارشان استفاده خواهند کرد .کتابهای زیادی
ادعا میکنند که پاسخ تمام سواالتتان را دارند که البته غیرممکن است .در نهایت،
شرکتها با یکدیگر در متغیرهایی از قبیل صنعت ،شهر ،کشور ،اندازه قرارداد ،چرخه
قرارداد و خریداران هدف تفاوت دارند .پس به شما قول نمیدهم جواب سواالتتان را
مستقیما بدهم ،بلکه در این کتاب ،راهنماییتان میکنم تا متناسب با کارتان پاسخ
سوالتان را پیدا کنید .در رابطه با مشکالت و مسائل ،تا حد امکان عمومی صحبت خواهم
کرد .پس باید بدانید که متناسب با هر نوع شرکتی ،روشها متفاوت خواهند بود.
زمانبندی فرستادن ایمیلها و آنچه متعاقبا درباره آن صحبت خواهیم کرد نیز بسته به
نوع شرکتها متفاوت است .این کتاب را به عنوان راهنما استفاده کنید و پیرو صرف آن
نباشید .همیشه پیشنهادات را ارزیابی کنید تا ببینید کدام یک برای شما بهتر است.
قسمت عمده کتاب ،بر روی فروش بروننگر 1تمرکز دارد ولی بخشهایی از آن هم
بر فروش دروننگر 2و هم فروش بروننگر داللت دارند .بدون در نظر گرفتن تعداد
سرنخهای 3فروش دروننگری که دارید ،باید فروش بروننگر نیز داشته باشید .پس
اهدافتان را سطح باال بگیرید و بلند پروازی کنید تا به آنها برسید.

Outbound Sales
Inbound Sales
3 Lead
1
2
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فصل  )1نرمافزار فروش خود را توسعه دهید

فصل اول
نرمافزار فروش خود را توسعه دهید
به تکنولوژی مورد استفاده در سراسر فرآیند فروش برای جذب خریداران احتمالی
محصوالت و خدمات شرکت ،نرمافزار فروش 1گفته میشود و به واسطه آن ،هر مرحله
از پایپالین سادهسازی میشود .نرمافزار فروش باید یک سیستم مقیاسپذیر 2و
تکرارپذیر باشد که از ابتدای پایپالین ،تا انتهای آن و رسیدن به یک قرارداد فروش،
اجرا شود.

 1نرم افزار فروش؛  Sales stackیا در حالت کلیتر آن  ،Sales technology stackاصطالحی است که به
کل سامانه نرمافزاری فروش یک شرکت گفته میشود که مدیران و نیروهای فروش از آن استفاده میکنند و غالبا
مبتنی بر فضای ابری هستند – .م.
 2مقیاسپذیری ( :)Scalabilityویژگی مطلوبی از یک سیستم ،شبکه یا فرآیند است که به توانایی آن برای
پاسخگویی به افزایش میزان بار کاری به سهولت داللت میکند یا میزان آمادگی سیستم را برای افزایش بار کاری
نشان میدهد – .م.
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از کجا شروع کنم؟
برای شروع از خودتان دو سوال بپرسید« :کدام مراحل از پایپالین برای من اهمیت
بیشتری دارد؟» و « میخواهم در طول مسیر به چه اهداف مهمی برسم؟» از فهرست
کردن مراحل زیاد پرهیز کنید ،زیرا باعث سردرگمی شما میشود.
پایپالین شما ممکن است همانند شکل  1.1باشد:
تماس

شناسایی مشتریان واجد شرایط

پیش نمایش (دمو)

پیشنهادات

نهاییسازی فروش

شکل  1.1پایپالین

پیشنهاد میکنم که در هر مرحله ،چک لیست خود را داشته باشد .به عنوان مثال ،در
مرحله «بسته شدن (نهاییسازی فروش)» مطمئن شوید که از خریدار« ،توصیهنامه
خدمت/محصول» خود را درخواست کردهاید .در مرحله «پیشنهادات» ممکن است از
محصولی برای ردیابی مشتریان استفاده کنید تا دریابید کدام مرحله از پیشنهادات را نگاه
و دنبال میکنند.
19
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موارد اصلی در مدیریت پایپالین عبارتند از:


تعداد کل معامالت 1در پایپالین



متوسط حجم معامالت



درصدی از معامالت که مرحله به مرحله تا زمان نهاییسازی فروش
قرارداد طی میشوند



میانگین زمانی که یک معامله در پایپالین قرار دارد

ممکن است از اعداد پایه ،برای اندازهگیری هر مرحله از فرآیند فروش استفاده کنید.
در حفظ این اعداد ،زمانی که معامله از یک مرحله به مرحله بعدی میرود ،دقت کنید.
استفاده از ابزار مدیریت ارتباط با مشتریان ( 2)CRMمیتواند شما را در پیش بردنِ
درستِ پایپالین یاری کند .برای مشاهده نمونههای پشنهادی پلتفرم مدیریت ارتباط با
مشتریان به فصل  10مراجعه کنید.

سرنخهای مناسب
تمام فروشها از سرنخها شروع میشوند ،به همین دلیل است که فروش بروننگر،
به همراه ایجاد سرنخ و فرآیندهای یافتن مشتری احتمالی اهمیت زیادی دارند.
موارد زیر را به خاطر بسپارید:
▪

سرنخهای بیشتر در باالی پایپالین منجر به اعداد بهتری در پایین آن
میشود.

Deal
Customer Relationship Management
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▪

سرنخهای هدفمند در باالی پایپالین ،بهتر و سریعتر نتیجه میدهند.
سرنخهای هدفمند به عنوان «میوههای شاخههای پایینتر

درخت»1

شناخته

شناخته میشوند.
آرون راس ،2کسی که مدل فروش بروننگر را در سِیلزفورس ایجاد کرد ،در مورد
انواع سرنخهای هدفمند در کتاب پرفروش خود (درآمد قابل پیشبینی ،)3بحث کرده
است (این کتاب با کمک ماری لوو تیلر 4نوشته شد و توصیه میشود که آن را مطالعه
نمائید) .او در این کتاب ،سرنخها را در سه دسته «بذرها« ،»5شبکهها »6و «نیزهها»7
طبقهبندی نموده است.
مطابق دیدگاه آرون:
▪

بذرها حاصل ارتباط کالمی (تبلیغ سینه به سینه یا دهان به دهان) هستند و
معموال از ارتباطات قبلی یا مشتریان راضی ناشی میشوند .با این روش،
شرکتها شروع به فعالیت میکنند و اولین مشتریان خود را پیدا میکنند.
o

مزایا :بسیار سودآور ،سرنخهای حاصل از ارتباط کالمی بسیار سریع
به مرحله نهاییسازی فروش میرسند و باالترین نرخ موفقیت را
دارند .بهتر از این ممکن نیست.

Low-hanging fruit
Aaron Ross
3 Predictable Revenue
4 Mary Lou Tyler
5 Seed
6 Net
7 Spear
1
2
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o

معایب :گسترش فعاالنه آن تقریبا غیرممکن است .تنها باید کار
خود را به بهترین نحو انجام دهید و صبور باشید.

▪

شبکهها ،سرنخهای بازاریابی شما هستند که شامل بازاریابی اینترنتی ،رویدادها،
وبینارها ،اوراق سفید ،1تبلیغات و از این قبیل هستند .شما یک شبکه گسترده را
راهاندازی میکنید ،در این حالت کمیت بیشتر از کیفیت مورد نظر است.
 oمزایا :ایجاد آنها آسان است ،بعضی از انواع برنامههای بازاریابی مقیاسپذیر
هستند ،میتوانید با استفاده از یکسری محتوای همیشگی سرنخهایی را
تولید کنید که تا حد زیادی قابل اندازهگیریاند .از این راهها میتوانید تقریبا
بدون هزینه ،سرنخهای ارتباطی به وجود آورید.
 oمعایب :مطمئن نبودن در مورد اینکه کدامیک کارآمدتر است ،بسیاری از
سرنخها نامتناسبند و نرخ تبدیل کمی دارند .اکثرا شخصی و مناسب
کسبوکارهای کوچک ،مناسب اندازههای کوچک سفارشات ،نیاز به هزینه و
تالش زیاد برای ساخت ،بهینهسازی ،حفظ و نگهداری دارند.

▪

نیزه زمانی به کار میرود که شما دارای نیروی فروش یا افراد توسعه دهنده
کسبوکار با اهداف خاص ،لیستها و یا انواعی از شرکتها باشید .این شیوه خاص
و هدفمند ،توسط افراد به کار گرفته میشود ،با هدف برتری کیفیت در برابر کمیت
(بر عکس شبکه بازاریابی)  ...به منظور مؤثر بودن و مقیاسپذیری ،باید تیمی از
فروشندگان اختصاصی را انتخاب کنید که تنها مشتریان احتمالی را پیدا میکنند و
در فرآیندهای نهاییسازی فروش ،مدیریت حسابها و پاسخگویی نقشی ندارند.

 1اوراق سفید ( ) White Papersنوعی گزارش معتبر یا راهنما برای کمک به خوانندگان است که به منظور درک
یک مسئله ،حل یک مشکل ،یا اتخاذ یک تصمیم تدوین میگردد – .م.
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 oمزایا :نتایج با قابلیت پیشبینی زیاد ،فعال کردن یک رویکرد بسیار
هدفمند برای یافتن مشتریان احتمالی ایدهآل در سطوح اجرایی،
چرخه بازخورد سریع در مورد اینکه کارایی دارد یا نه ،تشکیل
تیم فروشی توانا.
 oمعایب :برای مشتریان و معاملههای کوچک سودآور نیست ،برای
شرکتهای سنتی ،عادت به این سیستم سخت است ،ممکن
است رسیدن به تعهد اجرایی برای تخصصیسازی و استخدام
فروشندگان اختصاصی ،مشکل باشد.
هر سرنخ هدفمند ،یک شروع خوب را فراهم میکند ،اما رسیدن به موفقیت بستگی
به این دارد که چگونه این سرنخهای هدفمند را از طریق پایپالین خود هدایت کنید .در
نظر داشته باشید که یک فرآیند ساده طراحی کنید ،که به عنوان روانساز پایپالین
فعالیت نماید .این روانسازی شامل ابزارهای اتوماسیون و شتابدهنده ،کمکهای
خارجی و همه نوع هکهای فروش تاکتیکی و استراتژیک برای سرعت بخشیدن به
فرآیندها است.
داشتن فرآیندهای فروش خوب ،یک علم است و علم ،هنر نوین است.

نرمافزار فروش شما چیست؟
توسعهدهندگان 1و بازاریابان برای سالها نرمافزار فروش خود را داشتند.
توسعهدهندگان ،مزیت امکان ایجاد نرمافزار فروش خود را داشتند و بازاریابی ،موضوعی
تخصصی در مورد ساختن نرمافزار فروش بود .در نهایت ،امروزه ابزارهای فروش کافی
برای فروشندگان وجود دارد تا نرمافزار فروش را خودشان داشته باشند.
Developers
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نکته مهمی که درباره این ابزارهای جدید وجود دارد این است که از راههای مختلفی
با هم اتصال مییابند .من از یک سری از رابطهای برنامه کاربردی (،)API1
دستیارهای مجازی 2و صفحههای گسترده 3برای ارتباط آنها با هم استفاده میکنم.
شما میتوانید نرمافزار فروش را به عنوان جعبه ابزار خود در نظر بگیرید.
در شکل زیر ،یک نرمافزار فروش نشان داده شده است:

نرمافزار فروش
لیست سازی
اطالعات تماس
ایمیلهای بروننگر
مدیریت ارتباط با مشتری
تحقیقات سرنخ
نسخه اولیه (دمو)
پروپوزال
قرارداد

Application Program Interface
Virtual assistant
3 Spreadsheet
1
2
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امروزه ،راههای مختلفی برای ایجاد کردن نرمافزار فروش وجود دارد و ابزارهای
فراوانی نیز هستند که میتوانید برای هر بخش از پایپالین از آنها بهره ببرید .برخی از
ابزارهایی که در این کتاب به آن اشاره خواهم کرد کارهای مشابهی را انجام میدهند،
اما مجبور نیستید که تنها از یک ابزار استفاده کنید .برای مثال ،من از ایمیلهای
چندگانه 1و ابزارهای پیامرسان در نرمافزار فروش خود استفاده میکنم.
پیشنهاد میکنم که بهترین مجموعه ابزار را برای کسبوکار خود پیدا کنید و برای
ارتباط دادن صحیح آنها تالش کنید ،اگر به کمک نیاز داشتید ،میتوانید از ابزارهای
یکپارچهسازی مانند زاپیر ،2بِدراک 3و  IFTTTاستفاده نمائید .هر چه کار دستی کمتری
انجام دهید ،کارایی شما بیشتر خواهد بود.
واد فاستر ،4مدیر ارشد اجرایی شرکت زاپیر مینویسد« :در سازمانهای فروش
مدرن ،سرنخها و دادههای آن در نرمافزارها و برنامههای مختلفی وجود دارند ،اگر بتوانید
به خوبی این ابزارها را یکپارچه کنید ،کارایی پایپالین فروش ،از آغاز تا پایان افزایش
مییابد».
نهایتا ،میتوانید همه تکنولوژیهای جهان را داشته باشید ،اما اگر نتوانید به صورت
موثر از آنها استفاده نمائید ،به موفقیت دست نخواهید یافت.

Multiple E-Mail
Zapier
3 Bedrock
4 Wade Foster
1
2
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فصل دوم
ساختن لیست  -قسمت اول:
مشتریان شما کجا هستند؟
یافتن و تعریف نمودن پروفایل مشتری ایدهآل
ایجاد یک لیست پرکاربرد برای ایجاد سرنخ در باالی پایپالین مسلما مهمترین
بخش فرآیند فروش است .بدون سرنخ و یا طبق تعریف آرون راس« ،شبکهها» ،چیزی
نخواهید داشت .بنابراین باید از جایی که مشتریانتان حضور دارند شروع کنید .به این
کار ،یافتن پروفایل مشتری ایدهآل ( )ICP1شما نیز گفته میشود ICP .به مشتریان
احتمالی گفته میشود که به احتمال زیاد و به آسانی وارد معامله یا روابط تجاری با شما
میشوند.
برای شروع ،از خودتان سواالت زیر را بپرسید:
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چه محصوالتی هستند که با آنها رقابت میکنم یا مکملشان هستم ،یا میتوانم
آنها را به عنوان بخش تکمیلی وارد محصول خود کنم؟ به دو مثال زیر توجه
نمائید:
o

اگر شما سرویسی شبیه مِیلچیمپ 1دارید ،الزم است که با
مشتریان میلچیمپ صحبت کنید.

o

اگر مشتریان بالقوه شما ،مشتری تبلیغات در فیسبوک
هستند ،ممکن است به بهینهسازی تبلیغات و یا نرمافزارهای
تحلیلی نیز عالقهمند باشند.



این مشتریان بالقوه در کجای وب فعالیت میکنند؟ در این زمینه به دو مثال
زیر توجه کنید:
 oکسی که به خدمات تجارت الکترونیک شما عالقهمند باشد،
ممکن است یک فروشگاه آنالین با میزبانی شاپیفای 2و یا
ساخته شده توسط مجنتو 3داشته باشد.
 oاگر به دنبال افرادی برای برگزاری دورههای آنالین هستید،
آنهایی را پیدا کنید که قبال محتوایی برای آن موضوع به
صورت کتاب نوشتهاند و هم اکنون آن را در سایت آمازون
میفروشند .سپس آنها را متقاعد نمائید تا محتوای ویدیویی
تولید کنند.

▪

کدام گروه از مشتریان بالقوه را به عنوان «میوههای شاخههای پایینتر» در
نظر بگیرم؟

MailChimp
2

1

یک وب سایت برای راهاندازی فروشگاههای آنالین؛ Shopify
Magento
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 oافرادی که در حال انجام آنچه شما میخواهید هستند ،فقط در
جایی دیگر اینکار را میکنند.
 oافرادی که خدماتی را که شرکت شما فراهم میکند را در
کرِیگزلیست 1خرید و فروش میکنند .به دست آوردن افراد برای
استفاده از خدمات شما از طریق کریگزلیست آسانتر از ایجاد
خریدار یا فروشنده جدید است .همچنین پینترِست 2نیز میتواند
یک منبع برای یافتن مشتریان بالقوه که در حال خرید یا فروش
خدماتی هستند ،باشد.
 oشما به دنبال خریداران بالقوهای هستید که بر روی تبلیغات
متمرکز باشند و درمییابید که سفارشاتی را در شرکتهای رقیب
دارند و میدانید که مشتریان بالقوه بودجه الزم را دارند و آن را در
جای دیگری خرج میکنند .حاال زمان آن است که قطعهای از
کیک را برای خودتان بردارید یا این که کل کیک را بدست آورید.
▪

از معامالت انجام شده قبلی خود ،چه چیزی را میتوانم بدست آورم و در
آینده از آن استفاده کنم؟
 oمعامالتی را با شرکتهایی انجام دادهاید ،حال باید از خود
بپرسید که این شرکتها چه نقاط اشتراکی با هم دارند و
چگونه میتوانید هنگام ارتباط با شرکتهای دیگری که
دارای این اشتراکات هستند از آنها استفاده کنید؟

Craigslist
Pinterest
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زمانی که در کسبوکارم به دنبال استخدام مربیانی برای طراحی دوره در

یودمی1

بودم ،اگر بیوقفه بر روی استفاده از  ICPکار نمیکردیم ،فروشندگانم موفق نمیشدند.
برای جذب یک متخصص و بدست آوردن پول از طریق دورههای آنالین ،به دنبال چه
مواردی بودیم؟
در ابتدا ،دنبال افرادی بودیم که زبان برنامه نویسی سطح باال را تدریس کرده باشند.
از آنجایی که تکنولوژی ،بخصوص برنامهنویسی وب ،اولین دغدغه ما بود ،بنابراین اولین
کاری که انجام دادیم یافتن پرفروشترین کتابهای برنامهنویسی وب در سایت آمازون
بود .لیستی مشابه کتابهای پرفروش زبان برنامهنویسی ایجاد کردیم.
مهمترین مسئله بعدی این بود که دریابیم کدامیک از این متخصصان تکنولوژی
محتوای ضبط شده قبلی دارند که بتوانند سریعتر از سایرین به ایجاد محتوا بپردازند.
در نهایت ،میخواستیم بدانیم که کدام یک از مربیان ،بیشترین فالوئر را در
شبکههای اجتماعی دارند .این یعنی آنها اساسا میتوانند این دوره را ترویج نمایند.
این سه موضوع با ایجاد  ICPما مرتبط بودند .مدرس ( Ruby on Railیک زبان
برنامهنویسی) با ویدیوهای آموزشی باکیفیت در یوتیوب و دارای  10،000فالوئر در
توئیتر ،هدف اصلی ما بود.
بعضی از مکانهای خوب برای جستجوی اطالعات در مورد خریداران بالقوه ،موارد
زیر هستند:
 گروههای فیسبوک و لینکدین
 میتآپ ،2شبکهای از گروههای محلی

Udemy
Meetup
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