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یکــی از عواملــی کــه باعــث فــروش کمتــر در کســب و کارهــا می شــود طوالنــی بــودن 

ــد چرخــه  ــه می توان ــوردی ک ــه 13 م ــه ب ــن مقال ــه در ای ــروش اســت ک چرخه هــای ف

فــروش را کوتــاه کنــد و باعــث فــروش بیشــتر شــود، مــی پردازیــم.

ــندگان در  ــه فروش ــود ک ــه می ش ــی گفت ــات خاص ــه اقدام ــه مجموع ــروش ب ــه ف چرخ

جهــت فــروش محصــوالت یــا خدمــات خــود انجــام می دهنــد. چرخه هــای فــروش 

طوالنــی، از شــناخته شــده ترین مشــکالت تیم هــای فــروش کوچــک و بــزرگ 

هســتند. چرخه هــای فــروش طوالنی تــر بــه معنــی انجــام معامــالت کم تــر در واحــد 

زمــان هســتند. بــه همیــن خاطــر، شــما مــدت زمــان کم تــری بــرای جــذب مشــتریان 

ــی،  ــروش طوالن ــای ف ــتن چرخه ه ــه داش ــت. نتیج ــد داش ــار خواهی ــر در اختی مهم ت

ــاه  ــا کوت ــوان ب ــا می ت ــت. ام ــتریان اس ــزش مش ــج آور و ری ــته و رن ــرفت آهس پیش

ــروش  ــای ف ــرد. چرخه ه ــل ک ــکالت را ح ــن مش ــام ای ــروش، تم ــای ف ــردن چرخه ه ک

ــد. ــام دهی ــتری انج ــریع تر و بیش ــالت س ــد معام ــک می کنن ــما کم ــه ش ــر ب کوتاه ت

ــا ایــن مشــکل مواجــه هســتید، احتمــاال نمی دانیــد چطــور چرخه هــای  پــس اگــر ب

ــه جــای  ــی نیســت؛ چراکــه ب ــه جــای هیــچ نگران ــد. البت ــه کنی فــروش خــود را بهین

درســتی آمده ایــد. مــا بهتریــن روش هــا را برایتــان آمــاده کرده ایــم کــه بــه شــما کمــک 

می کننــد مراحــل مختلــف چرخــه فــروش خــود را بــه نهایــت بهــره وری برســانید. بــا 

بــه کار گیــری ایــن روش هــا، معامــالت شــما ســریع تر انجــام می پذیرنــد و در نتیجــه، 

چرخــه فروشــتان ســرعت می گیــرد.
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ــه  ــا ب ــه ب ــت ک ــده اس ــر آورده ش ــازی موث ــر و بهینه س ــت 13 تغیی ــه، فهرس در ادام

کارگیــری آن هــا در رونــد فعلــی فروشــتان، می توانیــد بــه چرخــه فــروش خــود ســرعت 

بخشــید.

 

 

ــتفاده  ــود اس ــات خ ــش معام ــرای افزای ــرد ب ــن عملک ــع دارای بهتری 1-از مناب

کنیــد

ــد. ایــن  معامــالت شــما از منابــع مختلفــی کــه خــود ایجــاد کردیــد نشــات می گیرن

 Call( منابــع می تواننــد صفحــات فــرود محصــول شــما، دکمه هــای اقــدام بــه عمــل

ــاری  ــای تج ــما، ایمیل ه ــی ش ــبکه های اجتماع ــان، ش ــود در وبالگت to Action( موج

شــما و مــواردی از ایــن دســت باشــند. منبعــی را پیــدا کنیــد کــه ســریع ترین فــروش را 

ایجــاد می کنــد و آن را گســترش دهیــد. بــرای مثــال، تمامــی معامــالت انجــام شــده 

خــود را بــه همــراه منبعــی کــه از آن سرچشــمه گرفته انــد لیســت کنیــد و ســپس بــه 
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ترتیــب مــدت زمانــی کــه طــول کشــیده تــا هــر معاملــه انجــام شــود، آن هــا را مرتــب 

کنیــد.

ــد،  ــد و فروشــتان را افزایــش دادی ــدا کردی ــع دارای بهتریــن عملکــرد را پی ــی منب وقت

آن را نســبت بــه دیگــر معامــالت خــود اولویت دهــی کنیــد. از آنجاییکــه ایــن منابــع 

ــه  ــر ب ــا منج ــی آن ه ــد، اولویت ده ــاد می کنن ــما ایج ــرای ش ــروش را ب ــترین ف بیش

ــری چرخــه  ــا بطــور موث ــه نهایت ــری می شــود ک ــان کمت ــروش بیشــتر در مــدت زم ف

ــد. ــاه می کن ــتان را کوت فروش

البتــه، دانســتن ایــن کــه اســتفاده از منابــع مشــابه ممکــن اســت نتیجــه منبــع اولیــه 

را در افزایــش فروشــتان درپــی نداشــته باشــد، بســیار مهــم اســت. ممکــن اســت بــا 

گذشــت زمــان، فــروش محصــوالت از دیگــر منابــع ســرازیر شــود. پــس، پیگیــری منابع 

و داشــتن آمــار فــروش هــر کــدام، امــری ضــروری اســت. اینگونــه، شــما تمام ســرمایه 

خــود را روی تنهــا یــک منبــع صــرف نمی کنیــد و فقــط بــر آن متکــی نخواهیــد بــود.
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2-روند فروش مشخصی داشته باشید

عملیــات فــروش، اغلــب بــا بکارگیــری چندیــن روش قــوی حاصــل نمی شــود. آن ها، در 

مواجهــه بــا شــرایط غیرمنتظــره کــه در مراحــل مختلــف چرخــه فــروش رخ می دهــد، 

ــع را  ــن موان ــخص، ای ــروش مش ــد ف ــک رون ــد. ی ــع می دهن ــه موان ــود را ب ــای خ ج

ــه  ــت صرف ــع، در وق ــه موق ــل ب ــا عکس العم ــوان ب ــه، می ت ــرد. اینگون ــر می گی در نظ

جویــی کــرد و از ایجــاد نگرانــی جلوگیــری بــه عمــل آورد.

بیاییــد فــرض کنیــم تیــم شــما بــا تصمیــم گیرنــده ای )منظــور شــخصی اســت کــه در 

یــک ســازمان تصمیــم نهایــی را بــرای ایــن کــه یــک چیــز را بخــرد یــا نخــرد می گیــرد( 

مواجــه شــده اســت کــه پاســخ شــما را نمی دهــد. واکنــش شــما در ایــن خصــوص 

ــد روز زمــان صــرف چنیــن تصمیــم  ــا چــه کســی پیگیــری می کنیــد؟ چن چیســت؟ ب

ــد؟ ــده ای می کنی گیرن

ــر  ــی منتظ ــدت زمان ــه م ــد، چ ــری کن ــی پیگی ــه کس ــا چ ــد ب ــما بدان ــم ش ــه تی اینک

بمانــد و چگونــه برخــورد کنــد، امــری ضــروری محســوب می شــود. اینگونــه، در زمــان 

ــام  ــی تم ــرد. وقت ــرعت می گی ــز س ــما نی ــروش ش ــه ف ــود و چرخ ــی می ش صرفه جوی

ــات  ــدی عملی ــما در مقیاس بن ــه ش ــد، ب ــده باش ــن ش ــل تعیی ــروش از قب ــد ف فرآین

ــرد. ــد ک ــک خواه ــج کم ــی نتای ــز پیش بین ــتان و نی فروش
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3-از مدت زمان چرخه فروشتان ارزیابی مقایسه ای به عمل آورید

وقتــی یــک رونــد فــروش قابــل اتــکا بــرای خــود مشــخص کردیــد، از مرحلــه یافتــن 

مشــتری جدیــد تــا عقــد قــرارداد بــا او، یــک میانگیــن زمانــی تهیــه کنیــد. در اختیــار 

داشــتن ایــن معیــار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــرای عملکــرد خــود یــک خــط مبنــا 

ــه بعــد، شــما می توانیــد حــول ایــن  ــه ب و طــرح کلــی داشــته باشــید. از ایــن مرحل

خــط مبنــا عملکــرد خــود را بهتــر کــرده و ســعی کنیــد عملکــردی هــر چــه بهتــر از خــط 

مبنــای خــود داشــته باشــید. بــه عبارتــی، ســعی کنیــد تیــم شــما حتــی در مقایســه بــا 

زمــان ارزیابــی شــده خودتــان، بهتــر عمــل کنــد.

ــا  ــرفت را در آن ه ــدن و پیش ــر ش ــیل بهت ــد، پتانس ــدازه بگیری ــا را ان ــی متغیر ه وقت

ــذاری  ــود هدف گ ــرای خ ــا ب ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــن کار ب ــد. ای ــاد می کنی ایج

کــرده و روند هــای فروشــتان را بــا محوریــت آن هــا ترتیــب دهیــد. حتــی می توانیــد 

یــک پلــه عقب تــر برویــد و متوســط زمانــی کــه بــرای هــر مرحلــه از چرخــه فروشــتان 

ــه بیشــترین  ــی را ک ــد مراحل ــق، می توانی ــن طری ــد. از ای ــد را محاســبه کنی ــاز داری نی

زمــان را از شــما می گیرنــد مشــخص کنیــد و مراحــل طوالنی تــر را بهینه ســازی 

کنیــد و متوســط زمــان را اینگونــه کاهــش دهیــد. بهینه ســازی مراحــل، بــر کل مــدت 

ــود. ــاز دارد اثر گــذار خواهــد ب ــی کــه چرخــه فــروش شــما نی زمان
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4-فروش های ناکارآمد را از دستور کار خود کنار بگذارید

از کوچک تریــن عواقــب مســتقیم معامــالت نا کارآمــد، همیــن اســت کــه بعــدا متوجــه 

ناکارآمــد بــودن آن هــا شــوید. آن وقــت اســت کــه خواهیــد فهمیــد چقــدر از زمــان، 

منابــع و فرصت هــای خــود را از دســت داده ایــد. اگرچــه لزومــا اقــدام بــدی بــه نظــر 

نمی رســد، امــا قطعــا بــا کاهــش فــروش در مراحــل آتــی، چرخــه فــروش شــما را کنــد 

ــد  ــری را در فرآین ــای کارآمدت ــاق، معیار ه ــن اتف ــری از ای ــور جلوگی ــه منظ ــد. ب می کن

فروشــتان مــد نظــر قــرار دهیــد و قوانیــن ســختگیرانه تری بــرای خــود داشــته باشــید.

 

5-فروش هایی که راحت تر اتفاق می افتند را در اولویت قرار دهید

ــی را در  ــد، آن های ــاندن داری ــام رس ــه اتم ــرای ب ــیاری ب ــالت بس ــان معام ــر همزم اگ

ــذب  ــگام ج ــد هن ــند. می توانی ــام می رس ــه اتم ــر ب ــه زودت ــد ک ــرار دهی ــت ق اولوی

مشــتری، از او بپرســید کــه چــه زمانــی قصــد عقــد قــرارداد را دارد. پرســیدن ســواالت 
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مشــابه دربــاره برنامــه زمانــی، اقدامــی معمــول اســت کــه بطــور طبیعــی بــه مطــرح 

ــی شــما  ــم می شــود. وقت ــروش خت ــا شــرایط ف ــری در رابطــه ب شــدن ســواالت دیگ

ــاال فروش هــای بیشــتری را در واحــد  ــد، احتم ــی را اولویت دهــی کنی ــن معامالت چنی

زمــان خواهیــد داشــت. ایــن کار بــه نوبــه خــود، بــه شــما در ســرعت بخشــیدن بــه 

چرخــه فروشــتان کمــک خواهــد کــرد.

 

6-مدت زمان پاسخ دهی را کاهش دهید

ــر از آنچــه انتظــار داشــتید پاســخ  ــا مشــتریانی مواجــه می شــوید کــه دیرت گاهــی ب

شــما را می دهنــد و یــا بالعکــس؛ شــما دیرتــر پاســخ آن هــا را می دهیــد. البتــه ایــن 

ــد، مشــخص  ــه شــما کمــک کن ــد ب ــزی کــه می توان لزومــا یــک فاجعــه نیســت. چی

ــد.  ــتریانتان می دهی ــه مش ــه ب ــت ک ــخ هایی اس ــرای پاس ــان ب ــدت زم ــردن م ک

مشــخص کــردن مــدت زمــان بــه ایــن معنــا اســت کــه ســعی کنیــد در کمتــر از مــدت 

زمــان تعییــن شــده پاســخگوی مشــتریانتان باشــید تــا بــه چرخــه فروشــتان ســرعت 

ببخشــید.

تعییــن مــدت زمــان پاســخگویی، تجربــه مشــتریانتان را بهبــود می بخشــد، اعتمــاد 

ســازی می کنــد و رونــد فــروش را بــرای هــر دو طــرف تســریع می کنــد. تســریع رونــد 

فــروش نیــز بــه معنــی ســرعت بخشــیدن بــه چرخــه فــروش اســت.
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ــخ ها را  ــد و پاس ــودکار درآوری ــورت خ ــه ص ــات را ب ــه خدم ــی ب 7-دسترس

ــد ــری کنی پیگی

اگــر تجارتــی گســترده بــا صدهــا فــروش دارید، رســیدگی دســتی به هــر کــدام از آن ها 

امــری بســیار چالــش برانگیــز خواهــد بــود. احتمــاال پاســخ دهی و پیگیری هایــی را از 

قلــم خواهیــد انداخــت کــه بطــور حتــم بــر میــزان فــروش شــما تاثیــر منفــی خواهــد 

ــای  ــیله ابزاره ــه وس ــات، ب ــه خدم ــی ب ــکان دسترس ــازی ام ــا خودکار س ــت. ب گذاش

ــد(،  ــر می دهن ــه کارب ــت شــخصی ســازی ایمیل هــای ارســالی را ب ــه قابلی ــی )ک ایمیل

می توانیــد از پیگیــری مشــتریانی کــه هنــوز پاســخ داده نشــده اند اطمینــان حاصــل 

ــتری ها را  ــا مش ــان ب ــد گفتگویت ــک می کن ــما کم ــه ش ــازی، ب ــن خودکار س ــد. ای کنی

ادامــه دهیــد و از بی پاســخ گذاشــتن آن هــا جلوگیــری کنیــد. اینگونــه، تــالش شــما 

بــرای وارد کــردن مشــتری بــه چرخــه فــروش، ثمر بخــش خواهــد بــود.

بــا پیگیــری ایمیل هــای ارســالی خــود، می توانیــد از زمــان بــاز شــدن ایمیــل 
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ــا  ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــر شــوید. انجــام ایــن کار ب خــود توســط مشــتریان باخب

آمادگــی بیشــتری نســبت بــه اتفاقــات آینــده داشــته باشــید، گام هــای بعــدی خــود را 

ــد. ــل کنی ــریع تر کام ــتان را س ــه فروش ــد و چرخ ــزی کنی برنامه ری

 

8-مدارک اجتماعی را جمع آوری کرده و به نمایش بگذارید

ممکــن اســت بــه مشــتریانی بربخوریــد کــه در یــک مرحلــه مشــخص از چرخــه فروش 

گیــر کــرده باشــند یــا مشــتریانی در وبســایت خــود داشــته باشــید کــه بــرای ثبــت نام 

ــه مشــتریان شــما از نتیجــه  ــد ک ــاق می افتن ــی اتف ــوارد وقت ــن م ــردد هســتند. ای م

ــی  ــدارک اجتماع ــع، م ــن مواق ــتند. در ای ــن نیس ــان مطمئ ــودن محصولت ــش ب بخ

ــا  ــد ت ــک کنن ــان کم ــت محصولت ــار و صالحی ــق اعتب ــما در تصدی ــه ش ــد ب می توانن

ــد. ــی نمان ــتریانتان باق ــرای مش ــبهه هایی ب ــک و ش ــن ش چنی

مــدارک اجتماعــی در قالــب بررســی های مــوردی و رضایت نامه هایــی از جانــب 

ــه  ــوند. اینک ــه می ش ــد، ارائ ــره برده ان ــما به ــول ش ــه از محص ــهوری ک ــای مش برنده

یــک برنــد شــناخته شــده از محصــول شــما اســتفاده کــرده باشــد، نشــانه خوبــی از 

معتبــر بــودن محصــول شــما خواهــد بــود. اینگونــه، محصــول شــما بیــن مشــتریانتان 

ــه  ــل چرخ ــریع تر از مراح ــا را س ــد آن ه ــود بتوانی ــث می ش ــرده و باع ــازی ک اعتماد س

فــروش خــود عبــور دهیــد.
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9-ایرادات معمول را از همان ابتدا رفع کنید

ــا ایــرادی روبــرو شــوید، معامــالت شــما ممکــن اســت از چرخــه  اگــر در میانــه راه ب

ــاز  ــیار مشکل س ــدی بس ــل بع ــب در مراح ــرادات اغل ــن ای ــوند. ای ــارج ش ــروش خ ف

می شــوند. پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه ایــرادات را از همــان ابتــدا رفــع کنیــد. 

می توانیــد ایــن کار را بــا پرســیدن ســواالتی مربــوط بــه ایــرادات شــایعی کــه قبــال در 

ــد. ــا آن هــا مواجــه شــده اید، انجــام دهی چرخــه فــروش ب

در برخی حوزه ها، سواالت می توانند اینگونه باشند:

آیا با قطعیت به دنبال راه حلی برای خرید هستید؟	 

ــه 	  ــن قضی ــا ای ــکلی ب ــا مش ــتند. آی ــر هس ــی هزینه ب ــدازی، اجزای ــب و راه ان نص

ــد؟ نداری

آیا با امضای قراردادی انحصاری مشکلی ندارید؟	 

آیا با شرایط پرداخت پیش پرداخت مشکلی ندارید؟	 
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آیا اشکالی ندارد که عقد قراردادتان به اطالع عموم برسد؟	 

به چند ساعت کمک از جانب تیم مهندسی خود نیاز دارید؟	 

نکتــه کلیــدی در اینجــا ایــن اســت کــه شــرایطی را کــه احتمــال برهــم زدن معاملــه 

ــه،  ــد. در نتیج ــل کنی ــا را ح ــره آن ه ــا مذاک ــر ب ــد و زودت ــدا کنی ــد، پی ــما را دارن ش

مشــتریانی کــه بــا شــرایط مشــخص شــده معاملــه مخالــف هســتند، زودتــر از چرخــه 

خــارج می شــوند. بقیــه نیــز بــدون نیــاز بــه صــرف وقــت بیشــتر، معاملــه را زودتــر 

انجــام خواهنــد داد. در هــر دو حالــت، شــما در زمــان صرفه جویــی کــرده و بــه چرخــه 

ــید. ــرعت می بخش ــود س ــروش خ ف

10-گسترش فروش را بر عهده تیم بازاریابی بگذارید

ــم  ــک تی ــتن ی ــا، داش ــات و پیگیری ه ــه خدم ــی ب ــازی دسترس ــد خودکارس  همانن

بازاریابــی کــه در امــور فــروش بــه شــما کمــک کنــد، ضامــن رشــد و گســترش فــروش 

ــاد جریان هــای ورودی  ــگام ایج ــرا در هن ــی اکث ــای بازاریاب ــود. تیم ه ــما خواهــد ب ش

ــی  ــق بازاریاب ــد از طری ــما می توان ــی ش ــم بازاریاب ــوند. تی ــل می ش ــروش وارد عم ف

ــده  ــما در دی ــه ش ــل، ب ــر از ایمی ــی غی ــی در پلتفرم های ــات اینترنت ــی و تبلیغ محتوای

شــدن کمــک کنــد. در دنیــای دیجیتــال، دیــده شــدن نقشــی بــه شــدت حیاتــی در 

ــروش دارد. ــزان ف ــش می افزای

تیم هــای بازاریابــی همچنیــن می تواننــد بــه شــیوه های گوناگــون، در یافتــن تامیــن 
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کننــدگان و ایجــاد مــدارک اجتماعــی بــرای محصــول شــما موثــر باشــند. همانطــور کــه 

گفتــه شــد، ایــن مــدارک اجتماعــی می تواننــد در میانــه چرخــه، فــروش ایجــاد کننــد. 

ــود، درک  ــرات خ ــه نظ ــزی نقط ــر طرح ری ــود را ب ــز خ ــد تمرک ــما می توانی ــه، ش اینگون

تجــارت خــود و از بیــن بــردن بالتکلیفی هــا بگذاریــد و زودتــر بــه نتیجــه برســید.

 

11-زودتر با تصمیم گیرنده آشنا شوید

ــن  ــد ای ــود، می توان ــام ش ــه ای انج ــا معامل ــد ت ــول می کش ــه ط ــی ک ــی از دالیل یک

باشــد کــه شــما قبــال بــا تصمیــم گیرنــده آشــنا نشــده بودیــد. گاهــی اوقــات، ممکــن 

اســت شــما خریــدار خــود را بــا تصمیــم گیرنــده اشــتباه بگیریــد. تصمیــم گیرنــده بــه 

فــردی اطــالق می شــود کــه در ســازمان هــدف شــما، بودجــه خریــد را در اختیــار دارد.

تصمیــم گیرنــدگان بخاطــر کمبــود وقــت، اغلــب ممکــن اســت مســتقیما بــا شــما در 

ارتبــاط نباشــند. امــا بــه نفــع شماســت کــه از قبــل بــا آن هــا آشــنا شــوید. ایــن کار 

بــه شــما کمــک می کنــد تــا از وضعیــت معاملــه در ســازمان هــدف مــد نظرتــان آگاه 
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ــه  ــزی ک ــتان را بیشــتر از چی ــه چرخــه فروش ــد ک ــان می ده ــما اطمین ــه ش ــوید. ب ش

ــت، بطــور  ــده در نهای ــم گیرن ــا تصمی ــر ب ــد. آشــنایی زودت الزم اســت طــول نمی دهی

موثــری در پیــش بــردن ســریع تر معاملــه در چرخــه فــروش خــود و زودتــر بــه اتمــام 

ــد. ــک می کن ــما کم ــه ش ــاندن آن، ب رس

12( فرآیند فروش خود را چند مرحله ای کنید

وقتــی از قصــد مشــتری بــرای خریــد مطئــن شــدید، او را متقاعــد کنیــد کــه تــا بــه 

اتمــام رســیدن فــروش، نســبت بــه شــرکت شــما تعهداتــی بــه جــز صرفــا خریــد کردن 

داشــته باشــد. وقتــی مشــتریان شــما خــود را متعهــد بــه شــما بداننــد، مولفــه هــای 

دیگــری مثــل زمــان و انــرژی خــود را نیــز برایتــان صــرف مــی کننــد.

انجــام ایــن کار، مــی توانــد ضمانتــی باشــد بــرای اینکــه مشــتریان شــما رونــد خریــد 

خــود را پیوســته جلــو ببرنــد و در نهایــت آن را بــه اتمــام برســانند. بــرای مثال، داشــتن 

ــدگان و  ــم گیرن ــه تصمی ــا او شــما را ب ــی شــود ت ــد از ســوی مشــتری، باعــث م تعه

ســران ســازمانی خــود معرفــی کنــد.

ــه )یعنــی فقــط خریــد( خالصــه نمــی  اینگونــه، فرآینــد فــروش شــما بــه یــک مرحل

ــر فروشــتان مــی  ــه ای، تاثیــر بســزایی ب شــود. داشــتن فرآینــد فروشــی چنــد مرحل

گــذارد کــه بــه شــما در انجــام فــروش هــای بیشــتر و نیــز کوتــاه کــردن چرخــه فــروش 

کمــک مــی کنــد.
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13-روابط سرد را بزدایید

زمانــی کــه رونــد فــروش قــوی داریــد، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــرای معامــالت 

ســرد شــده خــود )معامالتــی کــه از تــب و تــاب افتــاده و بــی اهمیــت شــده باشــند( 

برنامــه ای خواهیــد داشــت. همانطــور کــه مشــخص اســت، ممکــن اســت بــه دســت 

آوردن معامــالت امــری دشــوار باشــد، امــا اغلــب معامــالت ســرد باالخــره از چرخــه 

ــرای شــما  ــی ب ــن معامــالت ســود چندان ــد شــد. گســترش ای ــروش خــارج خواهن ف

در پــی نخواهــد داشــت. اینگونــه معامــالت جــدا از هــدر دادن زمــان تیمتــان، یــک 
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ــرای  ــی ب ــد گذاشــت. یــک راه عال ــز روی دســتتان خواهن ــی نی چرخــه فــروش طوالن

جلوگیــری از ایــن اتفــاق، زدودن معامــالت ســرد اســت.

اولویت دهــی نکــردن معامــالت ســرد و ادامــه دادن بــا دیگــر معامالتــی کــه اولویــت 

باالیــی دارنــد، بــه شــما کمــک می کنــد تــا تمرکــز بیشــتری بــر انجــام معامــالت خــود 

داشــته باشــید. بــرای مثــال، معامــالت ســردی را کــه در مرحلــه خاصــی از فــروش بــه 

ــد.  ــخص کنی ــدد مش ــای متع ــام پیگیری ه ــا انج ــد، ب ــخ مانده ان ــدت 12 روز بی پاس م

انجــام ایــن کار بــه چرخــه فــروش شــما ســرعت خواهــد بخشــید.

سخن آخر

ــی  ــامل گام های ــدام ش ــر ک ــه ه ــت ک ــده اس ــکیل ش ــی تش ــروش از مراحل ــه ف چرخ

ــه مشــتریان  ــوه را ب ــا اجــرای آن، مشــتریان بالق ــراری می شــوند و فروشــندگان ب تک

بالفعــل تبدیــل می کننــد. واضــح اســت کــه طرح ریــزی یــک چرخــه فــروش کارآمــد، 

باعــث می شــود تــا تیــم فــروش شــما بدانــد در هــر مرحلــه چــه اقداماتــی الزم اســت 

انجــام دهــد. اینگونــه، تیــم فــروش شــما نســبت بــه دیگــر تیم هــای فروشــی کــه بــه 

حــال خــود رهــا شــده اند، برتــری بزرگــی دارد.

ــد،  ــول می انجامن ــه ط ــال ها ب ــی س ــا حت ــا ی ــه ماه ه ــی ک ــروش طوالن ــای ف چرخه ه

ــه کار  ــک معامل ــام ی ــرای انج ــتر ب ــه بیش ــد. هرچ ــادی می طلبن ــع زی ــان و مناب زم

کنیــد، قطعــا مجبــور بــه صــرف وقــت و هزینــه بیشــتری نیــز هســتید. امــا ایــن، همه 
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معایــب چرخه هــای فــروش طوالنــی نیســت. مــواردی وجــود دارنــد کــه حتــی اگــر 

تمــام وقــت و پول هــای دنیــا را هــم در اختیــار داشــته باشــید، بــاز نتوانیــد بــه یــک 

فروشــنده تمــام عیــار تبدیــل شــوید. از معایــب چرخه هــای فــروش طوالنــی بــه جــز 

ــش  ــال پیدای ــش احتم ــی، افزای ــه بالتکلیف ــوان ب ــودن، می ت ــر ب ــر و هزینه ب زمان ب

رقیبــی سرســخت و دســتیابی بــه ســودی ناچیــز اشــاره کــرد.

کوتــاه کــردن چرخــه فــروش می توانــد تاثیــر بســزایی بــر کارآیــی عملیــات فــروش، 

ســود فــروش، روحیــه تیــم و درآمد هــای تجــارت شــما بگــذارد. کوتــاه کــردن چرخــه 

فــروش بــه قــدری اهمیــت دارد کــه بایــد جــزو اولویت هــای برتــر تیم هــای فــروش 

قــرار گیــرد.

اولیــن روشــی کــه از بیــن 13 روش گفتــه شــده بــرای ســرعت بخشــیدن بــه چرخــه 

فــروش خــود بــکار خواهیــد بــرد کــدام مــورد اســت؟

آیا روش های دیگری برای سرعت بخشیدن به چرخه های فروش سراغ دارید؟
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