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همیشــه افزایــش فــروش بــرای هــر کســب و کاری جــذاب اســت. امــا ایــن امــر یــک 
ــن  ــاص دارد. در ای ــی خ ــت اصول ــتن و رعای ــه دانس ــاز ب ــد و نی ــاق نمی افت ــبه اتف ش
مقالــه مــا دربــاره اینکــه قیــف فــروش چیســت و چــه تاثیــری در فــروش شــما دارد 

صحبــت خواهیــم کــرد.

در دنیایــی کــه بــرای هــر محصــول یــا خدمــات هــزارارن رقیــب وجــود دارد، یافتــن 
مشــتری و فــروش محصــوالت بســیار دشــوارتر از گذشــته شــده و دیگــر کیفیــت بــه 
تنهایــی نمی توانــد نظــر مشــتری ها را جلــب کنــد. علــم تجــارت و بازاریابــی روش هــای 
بســیاری بــرای فــروش پیشــنهاد می کنــد؛ قیــف فــروش مبحــث ایــن مقالــه و یکــی از 
صدهــا روش موثــر در بازاریابــی اســت کــه می توانــد منجــر بــه جــذب مشــتری شــود. 
ــر  ــرای تنگت ــر همگــی ب ــگ و صدهــا روش دیگ ــال مارکتین ــات گســترده، دیجیت تبلیغ
کــردن عرصــه رقابــت بیــن کســب و کارهــا طراحــی شــده انــد و تنهــا کســانی برنــده 

ایــن کارزار خواهنــد شــد کــه روش هــای اصولــی را پیــش گیرنــد!
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قیف فروش چیست؟
ــرد دارد و  ــی کارب ــه در بازاریاب ــت ک ــی اس ــروش »Sales Funnel« اصطالح ــف ف قی
مدلــی بــرای درک بهتــر فراینــد فــروش اســت. قیــف فــروش تمــام مراحــل و پروســه 
شناســایی هــدف تــا تبدیــل شــدن بــه یــک مشــتری واقعــی را شــامل می  شــود. در 
مــدل بازاریابــی Sales Funnel همــه چیــز از یــک ســرنخ شــروع شــده و در نهایــت 

تــا تبدیــل شــدن بــه خریــدار واقعــی و وفــادار ادامــه مــی یابــد.
ــی ســاده را پیــش بکشــیم. دهانه هــای  ــر اســت مثال ــر موضــوع بهت ــرای درک بهت ب
ــش  ــه ورودی گنجای ــه دهان ــا اینک ــد، ب ــور کنی ــف را تص ــک قی ــی ی ورودی و خروج
زیــادی دارد و امــا خروجــی آن بســیار کمتــر اســت. ایــن موضــوع شــباهت بســیاری 
بــه مباحــث بازاریابــی دارد کــه هــر کســب و کار بــرای عرضــه محصــوالت و خدماتــش 
بــا افــراد بســیاری در ارتبــاط اســت. امــا تعــداد بســیار کمــی از جامعــه هــدف اقــدام 
بــه خریــد محصــوالت و خدمــات می کننــد. بــه همیــن دلیــل نــام قیــف را بــرای ایــن 

ــد. ــاب کرده ان ــی انتخ ــدل بازاریاب م
ــه از  ــه برگرفت ــد ک ــز وجــود دارن ــری نی ــی اصطالحــات مشــابه دیگ ــای بازاریاب در دنی
 Marketing( همیــن قیــف فــروش هســتند. بــرای نمونه می تــوان بــه قیــف بازاریابــی
ــا و  ــن نام ه ــه ای ــرد. هم ــاره ک ــد )Revenue Funnel( اش ــف درآم ــا قی Funnel( ی
ــروش و  ــا ف ــد ت ــه پروســه تولی ــد ک ــان کنن ــت را بی ــن حقیق ــد ای مدل هــا می خواهن

ــت! ــوار اس ــدر دش ــی چق درآمد زای

بیشتر بخوانید:  افزایش فروش آنالین با 20 راهکار فوق العاده اثربخش

ــه آن را  ــوط ب ــدا اصطالحــات مرب ــر اســت ابت ــا Sales Funnel بهت ــرای آشــنایی ب ب
ــا  توضیــح دهیــم تــا حرفــه ای تــر بــه ماجــرا وارد شــویم. در ایــن مــدل بازاریابــی ب

ــداز: ســه نــوع مخاطــب روبــرو هســتیم کــه عبارتن
ــــ »Leads« بــه معنــای ســرنخ یــا همــان افــراد راغــب و متمایــل بــه کســب و کار و 

خدمــات یــا محصــوالت.
ــــ »Prospects« بــه مشــتری های بالقــوه اشــاره دارد کــه شــانس خریدار بودنشــان 

باالست.
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ــد  ــات را خری ــا خدم ــتند و کاال ی ــی هس ــتری های واقع ــه مش ــــ »Customers« ک
کــرده انــد.

همانطــور کــه می بینیــد در فراینــد فــروش بــا ســه نــوع مشــتری ســر و کار داریــم کــه 
از یــک ســرنخ شــروع شــده و تــا خریــدار شــدن واقعــی راهــی دراز در پیــش اســت. 
همــه چیــز از یــک لیــد یــا ســرنخ شــروع می شــود! همــه افــرادی کــه بــه تبلیغــات، 
خدمــات، محصــول، کاال و یــا کســب و کارتــان واکنــش نشــان داده و یــا بــه نوعــی 
بــا شــما در ارتبــاط هســتند در دســته ســرنخ ها قــرار می گیرنــد کــه مــا آنــرا دهانــه 

ــم. ــر قیــف تصــور می کنی بزرگت
دســته دوم کــه در نیمه هــای قیــف فــروش قــرار می گیرنــد و بــه نوعــی فیلتــر شــده و 
تعدادشــان از Lead هــا کمتــر اســت در دســته Prospects مشــتری های بالقــوه قرار 
می گیرنــد کــه احتمــال دارد بــه مشــتری واقعــی تبدیــل شــوند. در ایــن مرحلــه نیــز 
بــا فیلتــر شــدن و گذشــتن از ســد فیلترهایــی، تعــداد زیــادی از مشــتری هــا از خریــد 
ــه باریــک قیــف  ــه از دهان ــا در نهایــت همــان مشــتری هایی ک منصــرف می شــوند ت
عبــور کرده انــد باقــی بماننــد کــه بــه آنهــا Customers مشــتری واقعــی می گوینــد.

ایــده آل تریــن حالــت بــرای یــک قیــف فــروش ایــن اســت کــه اســتوانه فــروش باشــد 
نــه قیــف! یعنــی همــه افــرادی کــه ســرنخ هســتند بــه مشــتری واقعــی بــدل شــوند. 
ــر ممکــن اســت. شــاید بپرســید پــس در  البتــه مــی شــود گفــت چنیــن چیــزی غی

ایــن میــان نقــش بازاریاب هــا و متخصصیــن فــروش محصــوالت چیســت؟
اگــر مطلــب را تــا انتهــا دنبــال کنیــد متوجــه نقــش و اهمیــت آنهــا خواهیــد شــد امــا 
در اینجــا بــه پاســخی کوتــاه بســنده می کنیــم. در ایــن فراینــد متخصصیــن بازاریابــی 
ــا ارائــه راهکارهایــی مشــتری را بــه همــان ســمتی هدایــت کننــد کــه  می بایســت ب
از دهانــه باریــک قیــف می گــذرد، بــه بیــان ســاده تــر مشــتری بایــد از لحــاظ روانــی 
آمــاده خریــد شــود! ایــن کار بــا روش هایــی مثــل معرفــی محصــوالت، مزیــت هــا، 

مقایســه بــا رقبــا و ... انجــام می گیــرد.
اگــر بــه دنبــال ســاخت و اجــرای قیــف فــروش بــرای کســب و کار خودتــان هســتید 
بایــد گفــت تصمیمــی هوشــمندانه گرفته ایــد. امــا بگذاریــد دوســتانه بگویــم دنبــال 
 Sales Funnel .ــید ــرا نباش ــرای اج ــده ب ــن ش ــش تعیی ــع و از پی ــرح جام ــک ط ی
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بــرای هــر کســب و کار متفــاوت اســت. شــما می توانیــد بــا توجــه بــه دانــش خــود 
در کســب و کارتــان و کمــک گرفتــن از متخصصیــن بازاریابــی قیــف فــروش خــود را 
طــرح ریــزی کنیــد. مــا در اینجــا مــدل کلــی را بیــان می کنیــم و شــما بــا توجــه بــه 

جامــه هــدف و خدماتتــان مــی توانیــد آنــرا بــرای کســب و کارتــان بهینــه کنیــد.
شــاید هنــوز هــم مــردد هســتید کــه بــه طراحــی قیــف فــروش بــرای کســب و کارتــان 
نیــاز داریــد یــا نــه، بگذاریــد بــا هــم مزیــت هــای Sales Funnel را مــرور کنیــم تــا در 

مرحلــه بعــدی اجــرای ایــن مــدل بازاریابــی را شــرح دهیــم.

 

مزایا و اهمیت قیف فروش در کسب و کارها
همانطــور کــه متوجــه شــدید قیــف فــروش از آشــنایی یــک مشــتری شــروع شــده و 
تــا تبدیــل شــدن بــه یــک خریــدار ادامــه مــی یابــد و حتــی بعــد از خریــد نیــز تمــام 

نشــده و تــا زمانــی کــه فــرد بــا آن کســب و کار در ارتبــاط اســت ادامــه دارد.

- شناسایی مشتری واقعی
ــن  ــود را از بی ــی خ ــتری های واقع ــد مش ــی می توانی ــیوه بازاریاب ــن ش ــک ای ــه کم ب
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ــا وارد وب  ــده ی ــما را خوان ــی ش ــاز، آگه ــا نی ــکاوری ی ــا از روی کنج ــه تنه ــرادی ک اف
ــد. ــد و ... جــدا کنی ــان شــده ان ســایت ت

- پیش بینی بازار
قیــف فــروش ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد تــا در هــر مرحلــه بتوانیــد مشــتری 
هــای بلقــوه و مشــتری های واقعــی را انــدازه گیــری کنیــد و همــواره بــر میــزان فروش 
نظــارت داشــته باشــید و از همــه مهمتــر بتوانیــد پیــش بینــی از بــازار آینــده داشــته 
باشــید. می توانیــد میــزان فروشــتان در هــر دوره را انــدازه بگیــرد و تخمینــی از آینــده 

داشــته باشــید.

- شناسایی موانع
ــا میــزان ســرنخ ها، مشــتری های بلقــوه و مشــتری های واقعــی در هــر  ــا نگاهــی ب ب
دوره می توانیــد موانــع موجــود در مســیر بازاریابــی و فــروش را شناســایی کنیــد و بــا 

برداشــتن موانــع فروشــتان را بیشــتر کنیــد.

- بازاریابی موثر
ــدام  ــما از ک ــتری های ش ــه مش ــد ک ــد بفهمی ــروش می توانی ــف ف ــتفاده از قی ــا اس ب
ــا کشــور هســتند و از کــدام مناطــق مشــتری نداریــد. بنابرایــن مــی  ــه، شــهر ی محل
توانیــد اســتراتژی بهتــری بــرای تبلیغــات و آگاه ســازی مشــتری بــه کار ببریــد و تعــداد 

ــزان برســانید. ــه بیشــترین می ــی را ب مشــتری های واقع

- شناسایی ذائقه مشتری
اگــر دقــت کــرده باشــید بیشــتر مــردم تقریبــا مثــل هــم فکــر و رفتــار می کننــد بــرای 
همیــن اســت کــه هــر بــار یــک چیــز مــد می شــود! قیــف فــروش کمــک می کنــد تــا 
بــا بررســی رفتــار مشــتری هایی کــه بــه کســب و کارتــان جــذب شــده اند و فهمیــدن 
ــر  اینکــه از چــه چیــزی خوششــان آمــده، متوجــه ســلیقه جامعــه هــدف شــوید و ب
اســاس آن آگهی هــای بعــدی تــان را تنظیــم  کنیــد تــا افــراد بیشــتری جــذب شــوند.
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مراحل قیف فروش که هر مشتری آن را طی می کند
اگــر بخواهیــم قیــف فــروش را مرحلــه بنــدی کنیــم، یــک ســرنخ بایــد مراحــل زیــر را 

دنبــال کنــد تــا بــه مشــتری واقعــی بــدل شــود.
1. ایجــاد آگاهــی: هیــچ کســی نمی توانــد محصولــی را بــه کســی بفروشــد کــه خریــدار 
هیــچ آگاهــی از آن نــدارد. شــما بایــد در مشــتری های خــود آگاهــی ایجــاد کنیــد بــه 

ایــن معنــا کــه آنهــا را از حضــور خــود آگاه کنیــد و کســب و کارتــان را معرفــی کنیــد.

2. کســب اطالعــات و پیدایــش عالقه منــد: پــس از آنکــه مشــتری ها از حضورتــان آگاه 
شــدند مــی بایســت بــا آموزش هایــی کــه در قالــب تبلیغــات، بنــر، یــا هــر محتوایــی 
ــد. الزم  ــان را بفهمانی ــات و محصوالتت ــای خدم ــا مزای ــه آنه ــد، ب ــه می دهی ــه ارائ ک
اســت مشــتری بدانــد کــه شــما قــرار اســت چــه گرهــی از مشکالتشــان بــاز کنیــد تــا 

بــه خدماتتــان عالقمنــد شــوند.

3. ارزیابــی محصــول یــا خدمــت: در ایــن مرحلــه مشــتری هایی کــه بــه خدماتتــان 

6

https://modireweb.com


قیففروشچیستوچطورکسبوکارمانرامتحولمیکند؟

www.modireweb.com

احســاس نیــاز مــی کننــد شــروع بــه ارزیابــی شــما مــی کننــد، بنابرایــن بایــد زمینــه 
بــرای ارزیابــی فراهــم باشــد. کــه ایــن کار را هــم بــه کمــک تبلیغــات موثــر می توانیــد 
انجــام دهیــد. ســعی کنیــد برتری هــای خــود نســبت بــه رقبــا را، بــرای ســنجش بــه 

مشــتری عرضــه داریــد و هیــچ وقــت رقبــا را تخریــب نکنیــد!

4. تصمیــم گیــری: در ایــن مرحلــه هنــوز هــم مشــتری مــردد اســت کــه آیــا از شــما 
ــورد محصــول خــود را در  ــات الزم در م ــام اطالع ــد تم ــه؟ شــما بای ــا ن ــد ی ــد کن خری
اختیــار مشــتری قــرار دهیــد تــا هیــچ جــای مبهمــی باقــی نمانــد و مشــتری بــرای 
ــم  ــه بســیار مه ــن مرحل ــرود. ای ــای شــما ن ــه ســراغ رقب ــن پاســخ ســواالتش ب یافت

اســت.

ــه  ــدام ب ــه اق ــن مرحل ــروش همی ــف ف ــه در قی ــن مرحل ــد: مهمتری ــه خری ــدام ب 5. اق
ــرای  ــه رســیده اند تصمیــم خــود را ب ــه ایــن مرحل خریــد اســت! مشــتری هایی کــه ب
خریــد گرفته انــد، امــا هنــوز تردیــد دارنــد، بــرای آنکــه آنهــا را مصمــم بــه خریــد کنیــد 
بایــد ضربــه نهایــی را بزنیــد و بــا یــک پیشــنهاد هوشــمندانه مثــل تخفیــف یــا هــر 

چیــز دیگــری مشــتری را مصمــم بــه خریــد کنیــد.

ــداوم یــک کســب و  ــد مجــدد: ت ــادار و انجــام خری ــه مشــتری وف ــل شــدن ب 6. تبدی
کار بــه داشــتن مشــتری های وفــادارش وابســته اســت و بــرای اینکــه یــک مشــتری 
وفــادار بمانــد، الزم اســت تــا خدمــات پــس از فــروش مثــل گارانتــی و پشــتیبانی یــا 

پاســخ بــه ســواالت، را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــد.
همــه مراحلــی کــه بیــان شــد را بــه صــورت عمومــی در هــر کســب و کاری مــی شــود 
اجــرا کــرد. بســته بــه شــرایط و نــوع خدمــات می تــوان بــر ایــن مــوارد افــزود یــا از 

آنهــا کــم کــرد.

بیشــتر بدانیــد: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد بایــد 
نید ا بد
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سخن پایانی
ــا  ــوالت ی ــی محص ــت نهای ــت و قیم ــارت، کیفی ــل در تج ــن عام ــم تری ــه مه ــا اینک ب
خدمــات اســت، امــا بــه روش هــای مختلــف بازاریابــی مــی تــوان در ســطح باالتــری 
بــه رقابــت پرداخــت و بــا اســتفاده از شــیوه های مختلــف فــروش محصــوالت را بــه 
بیشــترین حــد رســانید. قیــف فــروش روشــی بــرای تبدیــل یــک مشــتری احتمالــی به 
مشــتری واقعــی و وفــادار اســت. بــه کمــک ایــن روش مــی تــوان قشــر بــی اطــالع 
از خدماتمــان را هــدف قــرار دهیــم و بــا آگاهــی و آمــوزش، آنهــا را بــه ســمت خریــد 

ســوق دهیــم.
آیــا شــما تــا کنــون از Sales Funnel بــرای بازاریابــی محصوالتتــان اســتفاده کــرده 
ایــد؟ اگــر روش خالقانــه دیگــری بــرای بازاریابــی داریــد می توانیــد در بخــش 

ــد. ــتراک بگذاری ــه اش ــران ب ــا و دیگ ــا م ــا ب دیدگاه ه
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