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 نظراتی درباره کتاب

موفق به  پذیرند،ها را در فرآیند فروش خود میهایی که حضور تکنولوژی و دادهشرکت
یند رآاب فاین کت. د شدشوند که قطعا برنده خواههانی میساخت سازمانی در سطح ج

 .دهدبا تکنولوژی روز را به شما ارائه می راستاابل دسترس و همفروشی ق
 ، هاب اسپاتمدیر ارشد توسعهمارک رابرج،   -

یِ عمل های خالقانه وهای فروش و بازاریابی که روشمرجع کاملی برای برنامه
 .دهدسازیِ فروش را نشان میبهینه

 ِسیلزفورس ،، مدیریت برون سازمانیآرون راس  -

ات خود ئه خدمارا سازد که چگونه تکنولوژی جدید را درتاب فروشندگان را آگاه میاین ک
 .به کار گیرند

 الی کوهن، موسس و مدیرعامل سلزهود  -

وژی، کنولاستفاده از ت. مکس به نیرویی مسلط در موج جدید فروش تبدیل شده است
ی کارگیرببا  توانمی. آموزش و بکارگیری بهترین تجارب و تبدیل آنها به علمی جدید

 نای. ادعه دهای روز دنیا، فروش را توسهای پیشین فروش و تلفیق آنها با روشروش
 های پیشینشهای نوین را با روکتاب، به خوبی از عهده این امر برآمده است؛ روش

 .گیری را در عرصه فروش رقم بزندادغام نموده تا پیشرفت چشم

 دیرعامل پسابق اکوساینگذار و مجیسون لمکین، بنیان  -

وش های فرروش. های سنتی نتوانسته خود را با خریداران امروزی همگام کندروش
این  روش درفاره نهایتا در حال رسیدن به بازار هستند و مکس کتاب آموزشی کاملی درب

 . حیطه ارائه کرده است

 گری سوارت، مدیرعامل پیشین آپ ورک  -
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مینه این ز بی درفروش قرار دارد و توانسته با نوشتن کتامکس در خط مقدم شیوه نوین 
. دهد ارتقا های مختلفکمک بزرگی نماید و سطح خدمات فروش را با ارائه ابزار و شیوه

ت خود عالیمن این کتاب را به همه نمایندگان فروش که به ارتقا سطح خدمات و ف
 .دهماندیشند، پیشنهاد میمی

 و آموزش در سلز فورس، لینکدین، زندسک، مارکتو  جان باروز، مسئول فروش  -

با استفاده از . دهدمکس در این کتاب پیشنهادات زیادی را به مخاطب ارائه می 
د کار خود را ارتقا دهد و در توانمیهای این کتاب، هر نماینده فروشی ها و آموزهتکنیک

خواهید در پا دارید و میوکاری مستقل و نواگر کسب. کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرد
کمترین زمان ممکن بیشترین رشد را داشته باشید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه 

 . کنیممی

 المللی اسبق یمرمت کمرون، مدیر بین  -

ت ن اسخرید و فروش در دنیای امروز دچار تحول عظیمی شده، به طوری که ممک
که  ده استیح دادر این کتاب مکس توض. د کندای را نیز تهدیحتی افراد حرفه ،خطراتی

در جلسات  نند،ای چگونه با یکدیگر تبادل اطالعات کنند، همدیگر را ببیافراد حرفه
ه کسانی کمطالعه این کتاب به تمام . شرکت کنند و از تجارب یکدیگر بیاموزند

 .شودخواهند از رقبای خود جلوتر باشند توصیه میمی

 معاون اینفلویتیو امانویل اسکاال،  -

 

ان به آن ش راها جهت و فلسفه فرودر نهایت با کتابی روبرو هستیم که به استارتاپ
عات اطال بندی کرده تا دستیابی شما بهمکس همه اطالعات را بخش. دهدآموزش می

و  امالنعمنبعی جامع برای . ترین شکل ممکن ایجاد شودموجود در آن، به بهینه
 .شان را ارتقا دهندخواهند تیموشی که میاندرکاران فردست

 بیل بینج، معاون مارکتو  -
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مام تد و اشبروز  تیم فروش باید همواره به، ایی که فروش به یک علم تبدیل شدهاز آنج
 .ددار د و مکس کسی است که همه این اطالعات راهای جدید را بشناستکنولوژی

 آرماندو من، معاون ریلیت آی کیو  -

که  موزیی از بهترین هکرهاست و مانند تمامی هکرها، از همه نکات و رمکس یک
د، داری مهم نیست چقدر تجربه. شود آگاه استوکار میباعث پیروزی شما در کسب

این . موختآمطمئن باشید که با خواندن این کتاب باز هم نکات جدیدی را خواهید 
تمام  برای خواندن این کتاب. کتاب سرشار از نکات کاربردی و قابل استفاده است

 .کنند، ضروری استکسانی که در حوزه فروش کار می
 داگ لندیز، معاون باکس  -

ا رعات همیشه به روزترین اطال و تاب هک فروش همیشه دقیق بودهمکس و تیم ک
کند؛ چه در یت میاطالعات و ابزارهای این کتاب، شما را به خط مقدم فروش هدا. دارند

 .سازی و چه در تیم فروش، چه دخیرهزمینه صنعت
 رالف بارسی، مسئول توسعه فروش در سرویس نو  -

ر دآموخته انشهای اخیر، دنیای فروش دچار تحوالت عظیمی شده است و افراد ددر سال
 کتاب، ر ایندمکس . اما سطح علمی همه آنها مانند مکس نیست. این زمینه زیاد شدند

از  پس. یدج دارکند و تنها مرجعی است که به آن احتیامیدیدگاه مستقل خود را بیان 
های روش ا کمکوکار خود را بید کسبتوانمیاین که به کتاب نگاهی کوتاه بیندازید، 

 .فروش مدرن ارتقا دهید

 کایل پرتر، موسس و مدیرعامل سلزسافت  -

 ستعد واد مفرهای فروش کار کرده، بلکه با اسال اخیر، مکس نه تنها روی تیم 5در 
، های دیگرتابدر این کتاب، برخالف ک. ای همکاری و تبادل اطالعات داشته استحرفه

ش و ن فروخواندن این کتاب به رهبرا. شودهای کاربردی بازار مطرح میاستراتژی
 .شودفروشندگان عام توصیه می

 توحید قادر، موسس و مدیرعامل توت اپ  -
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. فتندرار گراب قرادی هستم که در جریان تهیه این کتبسیار خوشحالم که از نخستین اف
ب را کتا های سنتی فروش، اینتجربه باالی مکس، بینش او و به چالش کشیدن روش

 .آل برای تیم فروش تبدیل کرده استبه مرجعی ایده

 جسپر وایر، موسس و رئیس تسک ایت  -

ش را های جدید فروهها و داد، راهنمایی کاربردی است که تکنیک«هک فروش»کتاب 
ران و مدی فروش ای ارزشمند به نمایندگانمکس با نوشتن این کتاب هدیه. کندارائه می

 .داده است
 رایان باکلی، موسس و سرپرست فروش اسکریپتد  -
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 نویسندهشت یاددا

 

 یادداشت نویسنده

ی ها ارتباطکتکدام از این شرهیچ. هایی اسم برده خواهد شددر این کتاب از شرکت

ایر ت یا سبلیغاتای به عنوان ها هیچ هزینهکدام از این شرکتاز هیچ. با کتاب ندارند

بر  و اینام وشتهنمن در این کتاب نظرات و اطالعات خودم را . نشده است دریافتموارد 

برای  آیندعهده خواننده است که انتخاب کند کدام شرکت برای همکاری و کدام فر

 است. تراستفاده مناسب

 

 



 یادداشت مترجم

 یادداشت مترجم

شه با ها همی، چراکه در استارتاپشودتوصیه می این کتاب به افراد استارتاپی

تری برای های بهینه و سریعرو هستیم و نیاز داریم روشمحدودیت منابع و زمان روب

ن درک جایگزی ،های توضیح داده شده در این کتابفروش بیاموزیم. صد البته روش

شود. هک فروش از ی خالق و هوشمند مرتبط با آن نمیهاعمیق بازاریابی و استراتژی

ه کمک ب و هوش مصنوعی آن منظر قابل درک است که بکارگیری علوم کامپیوتری

و تلفیق آنها با علم بازاریابی و فروش، موجب نتایج بسیار  فروشندگان آمده

شناسی، ناسی، جامعه. همینطور تلفیق علوم روانششده است یآمیزموفقیت

 ،بلندپرواز چیزی خواهد بود که هر فرد استارتاپیِعلوم باال در کنار شناسی شخصیت

ن صورت کاربردی روی ایتیم ما ب ،های اخیررویای آن را دارد و خبر خوب اینکه در سال

های آتی منتشر و در مباحث، فعالیت پیوسته داشته است که به مرور نتایج آن در کتاب

تان را در های موفقیتگیرد. بسیار خوشحال خواهم شد تا داستاناختیار شما قرار می

با من در میان بگذارید و  adeh.orgconsult@abbaszفروش، از طریق ایمیل 

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 
 

mailto:consult@abbaszadeh.org
http://www.abbaszadeh.org/
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 مقدمه

 روش؟ چرا االن؟چرا ف

در ایالت  فقطمیلیارد دالری که  500دنیای فروش در حال انفجار است، صنعتی 

، شرکتی است که تمرکز خود 1سِیلزفورس. میلیون نفر در آن مشغول به کارند 15متحده 

. رسدمیلیارد دالر می 10را روی تکنولوژی فروش گذاشته و به زودی به درآمد ساالنه 

 .است 2015آمد لیگ فوتبال ملی )آمریکایی( در سال این نرخ معادل در

نام این  توانمیبرخی معتقدند . به خودی خود دچار تحوالتی شده است ،فروش

های مالی در این گذاریسرمایه. دوره را دوره شتاب فروش یا اتوماسیون فروش گذاشت

. شونده میدوره بیشتر شده و نسبت به گذشته، افراد مستعد بیشتری وارد این حوز

های مالی در های معتبر که زمانی مستقیما وارد شغلالتحصیالن دانشگاهفارغ

. شدند، بیشتر در حال ورود به بازار فروش هستندمی 2هایی نظیر گلدمن ساکسشرکت

های شتاب و گذاری بر روی استارتاپگذاری خطرپذیر در حال سرمایههای سرمایهشرکت

هایی که از لحاظ مالی قوی هستند بیش از پیش شرکت. اتوماسیون فروش هستند

« فروش»زمان خوبی برای ورود به  اکنون. کنندسرمایه خود را در این حوزه صرف می

 است.

                                                      

1 Salesforce 
2 Goldman Sachs 
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که تیم فروش نقش به سزایی در سود و زیان آنها بازی  اندمدیران اجرایی فهمیده

از افراد مشهور سیلیکون ولی  ، یکی1در کنفرانسی در دانشگاه استنفورد، پیتر تیل. کندمی

 چنین گفت:

راموش فرا  ستبهترین محصول همیشه برنده ااین که این است که باور  اولین کار»

 تسال نیکوال. اندهای زیادی وجود دارد که بهترین محصوالت موفق نشدهمثال. کنیم

بهتر از  وژینولظ تکسیستم تغذیه برق متناوب را اختراع کرد که به دالیل مختلف، از لحا

بهتری  انشمندال دتس. سیستم جریان مستقیم بود که توماس ادیسون آن را ارائه داده بود

 لکتریکانرال جگذاران شرکت تری بود و یکی از بنیاناما ادیسون بیزینسمن قوی. بود

فت و برنده او گر را از اما مارکونی آن. بعدها تسال ایده امواج رادیویی را توسعه داد. شد

  «بهترین محصول، ممکن است برنده نشود.. ایزه نوبل شدج

پال و از ترین افراد حوزه فناوری در دو دهه گذشته است؛ او خالق پِیتیل از موفق

است و سهام او اکنون بیش از دو میلیارد . ، تسال و ..2پگذاران فیسبوک، یِلاولین سرمایه

 را نیز داراست. یتاو تجربه و سابقه ارائه محصوال. دالر ارزش دارد

شماری گشتاد اناما هنوز با دانستن این حقیقت تعد. فروش در همه کارها نقش دارد

کالس  ،MBAهای کنند و اغلب دورهار میزهای فروش برگها، دورهاز دانشگاه

ا رکتاب  تصمیم گرفتم اینبه همین دلیل . برای آموزش فروش ندارند ایجداگانه

 بنویسم.

به عنوان یک فرد آشنا به رموز  توانمیازار دائما در حال تغییر است، از آنجا که ب

این کتاب را مانند یک کالس آموزشی در حیطه . وکار، از نوسانات آن بهره بردکسب

 .گذارممی« هک فروش»من نام این دوره آموزشی را . فروش مدرن در نظر بگیرید

                                                      

1 Peter Thiel 
2 Yelp 
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 این کتاب مناسب چه کسانی است؟

ور به ط. کند مفید استر کسی که در حوزه فروش کار میاین کتاب برای ه

 های زیر مناسب است:مشخص، این کتاب برای گروه

 پیشی  شانیخواهند در کار خود پیشرفت کنند و از رقبابازاریابانی که می

 .بگیرند

 ندشوحوزه فروش  واردکه قرار است  یکارافراد تازه. 

 وفردی است د فروش منحصربهکاری که به دنبال ایجاد فرآینشرکت تازه 

 .قصد دارد با استفاده از افراد متخصص، کار خود را ارتقا دهد

  یا  وکار خود که قصد فروش کاال به دولت، نهاددر کسبکه هر شخصی

 .را دارد دیگر سازمانی

 این کتاب کجا کاربرد دارد؟

 ددار شرکت شما دارای فرآیند فروش است اما این فرآیند بافتی سنتی. 

 ا ارد شماما نیاز د ،کنداست که به خوبی کار می یشرکت دارای فرآیند فروش

 .نیز سخت کار کنید

 عدی ام بگخواهید بدانید شما به محصوالت و مشتری دسترسی دارید اما می

 .چیست
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 این کتاب کجا کاربرد ندارد؟

 ِکند و یا روش کمکی نمی 1بازار متناسبِ این کتاب برای رسیدن به محصول

برای . کندتدی برای شیوه پیش بردن استارتاپتان به شما ارائه نمیو م

مطالعه بیشتر در این زمینه، به کتاب راهنمای استارتاپ برای فروش 

 .رجوع کنید 3فتیستلی اِاثر اِ 2نگربرون

 یابید ید دراین شمایید که با. های شما در بر نداردپاسخی برای همه پرسش

وکاری هر کسب. کدام راهکار، مناسب استمتناسب با سطح فعالیتتان، 

ا ه شممنحصر به فرد است، این کتاب تنها یک راهنماست و قصد دارد ب

 .کمک کند

 دهد نمی رائهنحوه آموزش، تمرین دادن و مدیریت ا این کتاب راهنمایی برای

 .و برای فروشندگان و منعقدکنندگان قراردادهای فروش است

 چار ازان دبدون آن کارت. وکار بسیار اهمیت داردداشتن فرآیند فروش برای کسب

چگونه  گیری نکنید، پسپیشرفتتان را اندازه ،اگر با معیاری. شودهم گسیختگی می

روش نی و فهای سازماهای تیم فروش، داشتن مهارتانتظار تغییر دارید؟ بهترین ویژگی

به های مشاز شرکتد، در عرصه رقابت ارسنمی نکتهکسانی که زودتر به این . است

 . گیرندپیشی می

ه نید و بکهای محکمی بنا این کتاب برای آن نوشته شده که شرکتتان را روی پایه

 :کندشما در انجام موارد ذیل کمک می

 قابلیت تصحیح و تسهیل باتکرارپذیر و منسجم  الینایجاد پایپ 

                                                      

1 Product market fit 
2 Ultimate Startup Guide to Outbound Sales 
3 Steli Efti 
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 عقد قراردادها، با سرعت بیشتر 

 روشفرآیند فکردن  کارآمدتر برایهای جدید یبهره بردن از مزایای تکنولوژ 

ز خی ابر. وکار، شما را راهنمایی خواهد کرداین کتاب در هر سطحی از کسب

ی های زیادابکت. وکارشان استفاده خواهند کردها از این کتاب برای تقویت کسبشرکت

ت، ر نهاید. ستکنند که پاسخ تمام سواالتتان را دارند که البته غیرممکن اادعا می

خه اد، چرراردقها با یکدیگر در متغیرهایی از قبیل صنعت، شهر، کشور، اندازه شرکت

ا تتان ردهم جواب سواالپس به شما قول نمی. قرارداد و خریداران هدف تفاوت دارند

سخ تان پاکار کنم تا متناسب بامی تانمستقیما بدهم، بلکه در این کتاب، راهنمایی

اهم حبت خوصمومی عدر رابطه با مشکالت و مسائل، تا حد امکان . نیدسوالتان را پیدا ک

. ودباهند ها متفاوت خوپس باید بدانید که متناسب با هر نوع شرکتی، روش. کرد

ه به یز بسترد نکها و آنچه متعاقبا درباره آن صحبت خواهیم بندی فرستادن ایمیلزمان

ف آن یرو صرد و پوان راهنما استفاده کنیاین کتاب را به عن. ها متفاوت استنوع شرکت

 .تهتر اسبشما  همیشه پیشنهادات را ارزیابی کنید تا ببینید کدام یک برای. نباشید

هایی از آن هم تمرکز دارد ولی بخش 1نگرقسمت عمده کتاب، بر روی فروش برون

داد بدون در نظر گرفتن تع. نگر داللت دارندو هم فروش برون 2نگربر فروش درون

پس . نگر نیز داشته باشیدنگری که دارید، باید فروش برونفروش درون 3هایسرنخ

 .اهدافتان را سطح باال بگیرید و بلند پروازی کنید تا به آنها برسید

 

                                                      

1 Outbound Sales 
2 Inbound Sales 
3 Lead 
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 افزار فروش خود را توسعه دهید( نرم1فصل 

 فصل اول

 افزار فروش خود را توسعه دهیدنرم

راسر فرآیند فروش برای جذب خریداران احتمالی استفاده در سبه تکنولوژی مورد 

حله هر مر ،شود و به واسطه آنگفته می 1افزار فروشمحصوالت و خدمات شرکت، نرم

و  2پذیرافزار فروش باید یک سیستم مقیاسنرم. شودسازی میسادهالین از پایپ

قرارداد فروش،  تا انتهای آن و رسیدن به یک ،الینتکرارپذیر باشد که از ابتدای پایپ

 . اجرا شود

                                                      

، اصطالحی است که به Sales technology stackتر آن یا در حالت کلی Sales stackنرم افزار فروش؛  1
کنند و غالبا روهای فروش از آن استفاده میشود که مدیران و نیافزاری فروش یک شرکت گفته میکل سامانه نرم

 م. –مبتنی بر فضای ابری هستند. 
ویژگی مطلوبی از یک سیستم، شبکه یا فرآیند است که به توانایی آن برای  (:Scalabilityپذیری )مقیاس 2

زایش بار کاری کند یا میزان آمادگی سیستم را برای افپاسخگویی به افزایش میزان بار کاری به سهولت داللت می

 م. – .دهدنشان می
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 از کجا شروع کنم؟

ت ن اهمیمالین برای کدام مراحل از پایپ»: برای شروع از خودتان دو سوال بپرسید

ز فهرست ا« برسم؟ یاهداف مهم چهدر طول مسیر به خواهم می »و « بیشتری دارد؟

 . شودمیکردن مراحل زیاد پرهیز کنید، زیرا باعث سردرگمی شما 

 : باشد 1.1همانند شکل ین شما ممکن است الپایپ

 
 الینپایپ 1.1شکل 

 

ر ثال، دنوان مبه ع. چک لیست خود را داشته باشد ،هر مرحلهدر کنم که پیشنهاد می

نامه یهتوص»ن شوید که از خریدار، مطمئ« سازی فروش()نهایی بسته شدن»مرحله 

ست از اممکن « پیشنهادات»ه مرحل در. ایدرا درخواست کردهخود « خدمت/محصول

ت را نگاه شنهاداز پیامحصولی برای ردیابی مشتریان استفاده کنید تا دریابید کدام مرحله 

 کنند.و دنبال می

 تماس

 واجد شرایطشناسایی مشتریان 

 پیش نمایش )دمو(

 پیشنهادات

 سازی فروشنهایی
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 : الین عبارتند ازموارد اصلی در مدیریت پایپ

 الینر پایپد 1تتعداد کل معامال 

 متوسط حجم معامالت 

 سازی فروشنهاییزمان  درصدی از معامالت که مرحله به مرحله تا 

 شوندمی طی قرارداد

  الین قرار داردکه یک معامله در پایپمیانگین زمانی 

. گیری هر مرحله از فرآیند فروش استفاده کنیدبرای اندازه ،ممکن است از اعداد پایه

. رود، دقت کنیددر حفظ این اعداد، زمانی که معامله از یک مرحله به مرحله بعدی می

 د شما را در پیش بردنِ توانمی 2(CRM) از ابزار مدیریت ارتباط با مشتریاناستفاده 

ارتباط با مدیریت  پلتفرمهای پشنهادی برای مشاهده نمونه. الین یاری کندپایپ درستِ

 کنید. مراجعه 10مشتریان به فصل 

 های مناسبسرنخ

نگر، رونوش بشوند، به همین دلیل است که فرها شروع میها از سرنختمام فروش

 . رندی دابه همراه ایجاد سرنخ و فرآیندهای یافتن مشتری احتمالی اهمیت زیاد

 موارد زیر را به خاطر بسپارید:

آن  ایینالین منجر به اعداد بهتری در پهای بیشتر در باالی پایپسرنخ ▪

 . شودمی

                                                      

1 Deal 
2 Customer Relationship Management 
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. دهندتر نتیجه میبهتر و سریع ،الینهای هدفمند در باالی پایپسرنخ ▪

شناخته « 1تر درختهای پایینهای شاخهمیوه»های هدفمند به عنوان سرنخ

 . شوندشناخته می

یلزفورس ایجاد کرد، در مورد نگر را در سِکسی که مدل فروش برون، 2آرون راس

کرده  بحث (،3بینیهای هدفمند در کتاب پرفروش خود )درآمد قابل پیشانواع سرنخ

شود که آن را مطالعه نوشته شد و توصیه می 4وو تیلراین کتاب با کمک ماری ل) است

« 7هانیزه»و « 6هاشبکه» ،«5بذرها»ها را در سه دسته او در این کتاب، سرنخ. نمائید(

 . بندی نموده استطبقه

 مطابق دیدگاه آرون:

 ستند وه ن(الیغ سینه به سینه یا دهان به دهالمی )تببذرها حاصل ارتباط ک ▪

، وشبا این ر. شوندات قبلی یا مشتریان راضی ناشی میمعموال از ارتباط

 .کنندیمکنند و اولین مشتریان خود را پیدا ها شروع به فعالیت میشرکت

o ریع سسیار های حاصل از ارتباط کالمی ببسیار سودآور، سرنخ: مزایا

ت را رسند و باالترین نرخ موفقیمی سازی فروشنهاییبه مرحله 

 .ممکن نیست بهتر از این. دارند

                                                      

1 Low-hanging fruit 
2 Aaron Ross 
3 Predictable Revenue 
4 Mary Lou Tyler 
5 Seed 
6 Net 
7 Spear 
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o د کارتنها بای. گسترش فعاالنه آن تقریبا غیرممکن است: معایب 

 . خود را به بهترین نحو انجام دهید و صبور باشید

های بازاریابی شما هستند که شامل بازاریابی اینترنتی، رویدادها، سرنخ ،هاشبکه ▪

گسترده را  شما یک شبکه. تبلیغات و از این قبیل هستند ،1وبینارها، اوراق سفید

 . کنید، در این حالت کمیت بیشتر از کیفیت مورد نظر استاندازی میراه

o پذیر قیاسمهای بازاریابی برنامه، بعضی از انواع استها آسان ایجاد آن: مزایا

 هایی راسری محتوای همیشگی سرنخید با استفاده از یکتوانمیهستند، 

ید تقریبا توانمیها راه از این. نداگیرید زیادی قابل اندازهتولید کنید که تا ح

 . های ارتباطی به وجود آوریدبدون هزینه، سرنخ

o از  تر است، بسیارییک کارآمدمطمئن نبودن در مورد اینکه کدام: معایب

اسب اکثرا شخصی و من. نرخ تبدیل کمی دارند وند بنامتناسها سرنخ

ینه و هز رشات، نیاز بههای کوچک سفاوکارهای کوچک، مناسب اندازهکسب

 . داری دارندسازی، حفظ و نگهتالش زیاد برای ساخت، بهینه

هنده دسعه رود که شما دارای نیروی فروش یا افراد تونیزه زمانی به کار می ▪

وه خاص این شی. ها باشیدها و یا انواعی از شرکتاهداف خاص، لیستوکار با کسب

میت رابر کدر ب شود، با هدف برتری کیفیتمیو هدفمند، توسط افراد به کار گرفته 

از  د تیمیپذیری، بایبه منظور مؤثر بودن و مقیاس. )بر عکس شبکه بازاریابی( ..

کنند و پیدا می را انتخاب کنید که تنها مشتریان احتمالی را فروشندگان اختصاصی

 .نددارنها و پاسخگویی نقشی حساب ، مدیریتسازی فروشنهاییدر فرآیندهای 

                                                      

ظور درک ( نوعی گزارش معتبر یا راهنما برای کمک به خوانندگان است که به منWhite Papersاوراق سفید ) 1

 م. – .گرددیک مسئله، حل یک مشکل، یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می
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o بسیار  ویکردیک ر بینی زیاد، فعال کردنپیشنتایج با قابلیت : مزایا

ایی، آل در سطوح اجراحتمالی ایده انهدفمند برای یافتن مشتری

کیل ، تشچرخه بازخورد سریع در مورد اینکه کارایی دارد یا نه

 . تیم فروشی توانا

o رای، بنیستهای کوچک سودآور برای مشتریان و معامله: معایب 

عادت به این سیستم سخت است، ممکن  ،های سنتیشرکت

 سازی و استخداماجرایی برای تخصصیاست رسیدن به تعهد 

 . باشد مشکل ،فروشندگان اختصاصی

ستگی بقیت ، اما رسیدن به موفکندیک شروع خوب را فراهم می ،سرنخ هدفمند هر

در . کنیدیت الین خود هداپهای هدفمند را از طریق پایچگونه این سرنخبه این دارد که 

الین ساز پایپنظر داشته باشید که یک فرآیند ساده طراحی کنید، که به عنوان روان

های دهنده، کمکسازی شامل ابزارهای اتوماسیون و شتاباین روان. فعالیت نماید

 ن بههای فروش تاکتیکی و استراتژیک برای سرعت بخشیدخارجی و همه نوع هک

  .ستافرآیندها 

 است. نوینیک علم است و علم، هنر  ،خوبداشتن فرآیندهای فروش 

  افزار فروش شما چیست؟نرم

. افزار فروش خود را داشتندها نرمبازاریابان برای سالو  1دهندگانتوسعه

افزار فروش خود را داشتند و بازاریابی، موضوعی مزیت امکان ایجاد نرم ،دهندگانتوسعه

در نهایت، امروزه ابزارهای فروش کافی . افزار فروش بودختن نرمتخصصی در مورد سا

 .داشته باشندافزار فروش را خودشان برای فروشندگان وجود دارد تا نرم

                                                      

1 Developers 
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های مختلفی نکته مهمی که درباره این ابزارهای جدید وجود دارد این است که از راه

(، 1API) کاربردی های برنامهمن از یک سری از رابط. یابندمیبا هم اتصال 

. کنمها با هم استفاده میبرای ارتباط آن 3های گستردهو صفحه 2دستیارهای مجازی

 . افزار فروش را به عنوان جعبه ابزار خود در نظر بگیریدید نرمتوانمیشما 

 افزار فروش نشان داده شده است:یک نرمل زیر، شکدر 

 

                                                      

1 Application Program Interface 
2 Virtual assistant 
3 Spreadsheet 

 افزار فروشنرم

 لیست سازی

 اطالعات تماس

 نگرهای برونایمیل

 مدیریت ارتباط با مشتری

 تحقیقات سرنخ

 نسخه اولیه )دمو(

 پروپوزال

 قرارداد
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افزار فروش وجود دارد و ابزارهای اد کردن نرمهای مختلفی برای ایجامروزه، راه

برخی از . ها بهره ببریدالین از آنید برای هر بخش از پایپتوانمیفراوانی نیز هستند که 

دهند، ابزارهایی که در این کتاب به آن اشاره خواهم کرد کارهای مشابهی را انجام می

های برای مثال، من از ایمیل. داما مجبور نیستید که تنها از یک ابزار استفاده کنی

 کنم.افزار فروش خود استفاده میرسان در نرمو ابزارهای پیام 1چندگانه

وکار خود پیدا کنید و برای مجموعه ابزار را برای کسبکنم که بهترین پیشنهاد می

ید از ابزارهای توانمیها تالش کنید، اگر به کمک نیاز داشتید، ارتباط دادن صحیح آن

هر چه کار دستی کمتری . نمائید استفاده IFTTTو  3، بِدراک2سازی مانند زاپیرپارچهیک

 . انجام دهید، کارایی شما بیشتر خواهد بود

های فروش در سازمان» :نویسدارشد اجرایی شرکت زاپیر میمدیر  ،4واد فاستر

دارند، اگر بتوانید  های مختلفی وجودافزارها و برنامههای آن در نرمدادهها و مدرن، سرنخ

فروش، از آغاز تا پایان افزایش  الینکارایی پایپ ،به خوبی این ابزارها را یکپارچه کنید

 « یابد.می

ه صورت انید بر نتوهای جهان را داشته باشید، اما اگید همه تکنولوژیتوانمی، نهایتا

 موثر از آنها استفاده نمائید، به موفقیت دست نخواهید یافت.

 

                                                      

1 Multiple E-Mail 
2 Zapier 
3 Bedrock 
4 Wade Foster 





 مشتریان شما کجا هستند؟: قسمت اول –( ساختن لیست 2ل فص

 فصل دوم

 : قسمت اول -ساختن لیست 

 مشتریان شما کجا هستند؟

  آلیافتن و تعریف نمودن پروفایل مشتری ایده

ترین الین مسلما مهمایجاد یک لیست پرکاربرد برای ایجاد سرنخ در باالی پایپ

، چیزی «هاشبکه» ،تعریف آرون راسا طبق بدون سرنخ و ی. بخش فرآیند فروش است

به این . کنید حضور دارند شروع تانراین باید از جایی که مشتریانبناب. نخواهید داشت

به مشتریان  ICP. شودشما  نیز گفته می( 1ICP) آلیافتن پروفایل مشتری ایده ،کار

با شما  تجارییا روابط شود که به احتمال زیاد و به آسانی وارد معامله احتمالی گفته می

 . شوندمی

 برای شروع، از خودتان سواالت زیر را بپرسید:

                                                      

1 Ideal Customer Profile 
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  م توانمیا ی ،کنم یا مکملشان هستمکه با آنها رقابت می هستند یمحصوالتچه

توجه  ل زیروارد محصول خود کنم؟ به دو مثاآنها را به عنوان بخش تکمیلی 

 :نمائید

o   رید، الزم است که با دا 1یمپچشبیه مِیلاگر شما سرویسی

 . چیمپ صحبت کنیدمشتریان میل

o  تبلیغات در فیسبوکشما، مشتری  اگر مشتریان بالقوه 

ی افزارهاسازی تبلیغات و یا نرمهستند، ممکن است به بهینه

 .مند باشندتحلیلی نیز عالقه

 ه به دو مثالکنند؟ در این زمیندر کجای وب فعالیت می این مشتریان بالقوه 

 : توجه کنیدزیر 

o باشد،مند کسی که به خدمات تجارت الکترونیک شما عالقه 

و یا  2یروشگاه آنالین با میزبانی شاپیفاممکن است یک ف

 .داشته باشد 3ونتجساخته شده توسط م

o ید، های آنالین هستبرای برگزاری دوره یاگر به دنبال افراد

 بهع را پیدا کنید که قبال محتوایی برای آن موضو آنهایی

ون اند و هم اکنون آن را در سایت آمازصورت کتاب نوشته

 دیوییها را متقاعد نمائید تا محتوای ویسپس آن. فروشندمی

 .تولید کنند

در « ترهای پایینهای شاخهمیوه» ریان بالقوه را به عنوانکدام گروه از مشت ▪

 ؟نظر بگیرم

                                                      

1 MailChimp 
 Shopify؛ های آنالیناندازی فروشگاهاهیک وب سایت برای ر   2

3 Magento 
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o در قطخواهید هستند، فافرادی که در حال انجام آنچه شما می 

 .کنندکار را میجایی دیگر این

o کند را در افرادی که خدماتی را که شرکت شما فراهم می

به دست آوردن افراد برای . کنندخرید و فروش می 1یگزلیستکرِ

تر از ایجاد استفاده از خدمات شما از طریق کریگزلیست آسان

د توانمینیز  2ستهمچنین پینترِ. خریدار یا فروشنده جدید است

یک منبع برای یافتن مشتریان بالقوه که در حال خرید یا فروش 

 . باشد خدماتی هستند،

o  یغات ای هستید که بر روی تبلخریداران بالقوهشما به دنبال

های رقیب را در شرکت یابید که سفارشاتیتمرکز باشند و درمیم

در  آن را ورند دانید که مشتریان بالقوه بودجه الزم را دادارند و می

ای از حاال زمان آن است که قطعه. کنندجای دیگری خرج می

 . ریدت آوکل کیک را بدس کیک را برای خودتان بردارید یا این که

ر رم و دوآم بدست توانمیخود، چه چیزی را از معامالت انجام شده قبلی  ▪

  آینده از آن استفاده کنم؟

o خود  از ایداید، حال بهایی انجام دادهمعامالتی را با شرکت

 ند وها چه نقاط اشتراکی با هم داربپرسید که این شرکت

های دیگری که ید هنگام ارتباط با شرکتتوانمیچگونه 

  ها استفاده کنید؟دارای این اشتراکات هستند از آن

                                                      

1 Craigslist 
2 Pinterest 
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 1برای طراحی دوره در یودمی یوکارم به دنبال استخدام مربیانزمانی که در کسب

. شدندکردیم، فروشندگانم موفق نمیکار نمی ICPروی استفاده از وقفه بر بودم، اگر بی

های آنالین، به دنبال چه بدست آوردن پول از طریق دوره و برای جذب یک متخصص

 مواردی بودیم؟

. ه باشندیس کردا تدربودیم که زبان برنامه نویسی سطح باال ردر ابتدا، دنبال افرادی 

ن اولین نابراید، بنویسی وب، اولین دغدغه ما بورنامهاز آنجایی که تکنولوژی، بخصوص ب

ون یت آمازنویسی وب در ساهای برنامهترین کتابکاری که انجام دادیم یافتن پرفروش

  .نویسی ایجاد کردیمهای پرفروش زبان برنامهلیستی مشابه کتاب. بود

ژی کنولوتیک از این متخصصان بعدی این بود که دریابیم کدام مسئلهترین مهم

 دازند.وا بپرمحت تر از سایرین به ایجادمحتوای ضبط شده قبلی دارند که بتوانند سریع

ا در روئر بیشترین فال ،خواستیم بدانیم که کدام یک از مربیاندر نهایت، می

 . دج نماینترویا ند این دوره رتوانمیها اساسا آن یعنی این. های اجتماعی دارندشبکه

زبان  )یک Ruby on Railمدرس . ما مرتبط بودند ICPا ایجاد سه موضوع باین 

فالوئر در  10،000نویسی( با ویدیوهای آموزشی باکیفیت در یوتیوب و دارای برنامه

 . اصلی ما بود هدفتوئیتر، 

وارد م ،وهبالقهای خوب برای جستجوی اطالعات در مورد خریداران بعضی از مکان

 : زیر هستند

 و لینکدین های فیسبوکگروه  

 های محلیای از گروهشبکه ،2آپمیت 

                                                      

1 Udemy 
2 Meetup 


