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نقش آموزش فروش در اجتماعی سازی فروشندگان

“
:فروشندگانسازیاجتماعی

،فروشندگانآنواسطهبهکهفرایندی
ضروریهایارزشوهامهارتدانش،

.دکننمیکسبراخودکارهایانجامبرای
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آموزش فروش به عنوان سرمایه گذاری حیاتی

82%الزامیرارسمیفروشآموزشعملکرد،بهترینبافروشهایسازماناز

.اندکرده

39%سایرزابیشتر).داردبستگیفروشنمایندهاثربخشیبهخریدتصمیماتاز

(...ومحصولقیمت،مثلهاجنبه

باشدنیروهاجاییجابهدالیلازیکیتواندمیناکافیفروشآموزش.

نیرویوریبهرهارتقایهدفباآموزشبرایکردهزینهدهدمینشانآمارها

.گیردمیصورتفروش

رسایبهنسبتکنند،میارئهرامداومفروشآموزشیهایدورهکههاییشرکت

بیشتریشانسبرابر10عملکرد،باالترینبافروشندگانایجادزمینهدرها،شرکت

.دارند 5



فرایند آموزش فروش
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ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

اهدافتعیین
آموزش

ارزیابی جایگزین
های آموزش

برنامهطراحی
فروشآموزش

آموزشاجرای
فروش

انجام پیگیری و 
ارزیابی



ارزیابی نیازهای آموزش فروش

“
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:روش هایی برای ارزیابی نیازها

فروشنیرویممیزی

قراردادنیرسیدگموردوشناساییبرایایدورهمبناییکدرتوانمیکهاستتجویزیوتشخیصیسیستماتیک،ابزار)

(.دادقراراستفادهموردآتیمشکالتتاثیرکاهشیاجلوگیریوفروشدپارتمانمشکالت

:سواالت

است؟کافیمنابعواهدافپرتودرآموزشببرنامهآیا

دارد؟نظرتجدیدبهنیازآموزشیبرنامهآیا

دارد؟وجودارشدفروشندگانبرایمداومآموزشیبرنامهآیا

کند؟مینقشایفایفروشکارآموزانسازیاجتماعیدرمثبتطوربهآموزشیبرنامهآیا



ارزیابی نیازهای آموزش فروش

“
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:روش هایی برای ارزیابی نیازها

 (ارزیابی وظایف یا مهارت های حامی نیروی فروش)عملکرد آزمون قراردادن مورد

مشاهده

نظرسنجی از نیروی فروش

نظرسنجی از مشتریان

تحلیل شغل



ارزیابی نیازهای آموزش فروش

“
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:نیازهای آموزش فروش فرعی

تکنیک های فروش

 غیرمؤثرگوش دادن و مطرح کردن پرسش به صورت

 غیرمؤثرموفقیت در گوش دادن و مطرح کردن پرسش به صورت عدم

 توافقو ایجاد اعتمادسازیموفقیت در عدم

 جدیدمشتریاننامطلوب در زمینه کشف عملکرد

 فروشهای تلفنی تماستوانایی برای پیش برنامه ریزی عدم

و...



ارزیابی نیازهای آموزش فروش

“
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:نیازهای آموزش فروش فرعی

 (مزایا، کاربردها، نقاط قوت رقابتی و محدودیت های محصول)دانش محصول

ندگانی که  تحقیقات نشان می دهد سطوح دانش محصول فروشندگان با عملکرد باال تفاوت چندانی با فروش

.دارای عملکرد متوسط هستند ندارد

 (ااطالعات مربوط به نیازهای مشتری، انگیزه های خرید، رویه های خرید و شخصیت ه)دانش مشتری

(آگاهی از پیشنهادهای رقبا)دانش رقابتی

مدیریت زمان و قلمرو(TTM :Time and Territory Management )( چگونگی استفاده از زمان و تالش

(ها برای به حداکثر رساندن کارایی



فرایند آموزش فروش
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تعیین اهداف 
آموزش

ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

ارزیابی جایگزین
های آموزش

برنامهطراحی
فروشآموزش

آموزشاجرای
فروش

انجام پیگیری و 
ارزیابی



تعیین اهداف آموزش

“
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افزایش فروش یا سود

ایجاد گرایشات مثبت و ارتقای روحیه فروشندگان

مساعدت در زمینه اجتماعی سازی نیروی فروش

کاهش تضاد و ابهام در نقش

معرفی محصوالت، بازارها و برنامه های تبلیغی جدید

تربیت فروشندگان برای موقعیت های مدیریت آینده

حصول اطمینان از آگاهی در مورد مسئولیت های اخالقی و قانونی

آموزش رویه های اداری

 تضمین شایستگی در استفاده از ابزارهای فروش و پشتیبان فروش، مانند فناوریCRM

به حداقل رساندن نرخ جابه جایی نیروی فروش

آماده سازی فروشندگان جدید برای تخصیص به قلروهای فروش

ارتقای کار تیمی و تالش های مشارکی



تعیین اهداف آموزش

“
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:مزایای تعیین اهداف

وسیله برقراری ارتباط مطلوب برای اطالع رسانی به نیروی فروش

ودجهجلب توجه و پاسخگویی مدیریت ارشد و حتی ایجاد تمایل بیشتر برای تامین ب

اولویت بندی نیازهای آموزشی



فرایند آموزش فروش
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ارزیابی 
جایگزین های 

آموزش

ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

تعیین اهداف 
آموزش

برنامهطراحی
فروشآموزش

آموزشاجرای
فروش

انجام پیگیری و 
ارزیابی



ارزیابی جایگزین های آموزش

“
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وال ارزیابی جایگزین ها برای آموزش به طور اجتناب ناپذیری منجر به سه س

:اساسی می شود

(خارجی/داخلی)چه کسی آموزش را انجام خواهد داد؟ ( 1

هتلها و/ مجازی/ آموزش مرکزی/ دفتر کار/ میدانی) محل انجام آموزش کجا خواهد بود؟ ( 2

(مراکز کنفرانس

در -کنفرانس/کالس)چه روش یا رسانه ای بهترین گزینه برای انجام آموزش هستند؟ ( 3

(جذب-شبیه سازی رفتاری-محل کار



فرایند آموزش فروش
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طراحی برنامه 
آموزش فروش

ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

تعیین اهداف 
آموزش

ارزیابی جایگزین
های آموزش

آموزشاجرای
فروش

انجام پیگیری و 
ارزیابی



طراحی برنامه آموزش فروش

“
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.در این مرحله پاسخ های ضروری به چه، چه زمانی، کجا و چگونه نهایی می شوند



فرایند آموزش فروش
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اجرای آموزش 
فروش

ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

تعیین اهداف 
آموزش

ارزیابی جایگزین
های آموزش

طراحی برنامه 
آموزش فروش

انجام پیگیری و 
ارزیابی



اجرای آموزش فروش

“

19

به طور توصیه می شود ارزیابی در مورد انگیزه مستمر کارآموزان به منظور یادگیری

.دوره ای انجام شود



فرایند آموزش فروش
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انجام پیگیری و 
ارزیابی

ارزیابی نیازهای  
آموزش فروش

تعیین اهداف 
آموزش

ارزیابی جایگزین
های آموزش

طراحی برنامه 
آموزش فروش

اجرای آموزش 
فروش



انجام پیگیری و ارزیابی

“
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اثربخشی آموزش فروش به طور فزاینده ای بر حسب دالر و سنت مورد توجه قرار می

جم این رویکرد بازگشت سرمایه، به دلیل تعریف اثربخشی آموزش برحسب ح. گیرد

.فروش افزایشی از مشتریان موجود یا حجم ایجادشده توسط مشتریان جدید است



مسائل اخالقی و قانونی

22

شتهذگگبهنسبتقانونیواخالقیمسائلافزونروزاهمیت

ی آموزشی مسائل اخالقی و قانونی نسبت به گذشته بیشتر در برنامه ها

علیه یکی از دالیل این تغییر، شکایت های قانونی. گنجانده می شود

د محصوالت شرکت های مختلف است که باعث شده تا جریمه های چن

متضرر میلیون دالری به نفع شاکیانی که از محصوالت غیرایمن شرکت

.شده اند، در نظر گرفته شود



اقدامات فروشی که توسط خریداران غیراخالقی معرفی شده اند

“
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کندمیاغراقهاسفارشتحویلسرعتمورددرفروش،قراردادآوردندستبهبرایفروشنده.

یافتخواهندکاهشبعدیسفارشبرایهاقیمتفروش،قراردادعقدصورتدرگویدمیفروشنده.

.نداردصحتچیزیچنینعمالکهحالدر

هامسهاآندرخودشکهکندمیاعطاهاییشرکتخریدنمایندگانبهراتجاریتخفیفاتفروشنده

.دارد

میبیشتریادالری50هدایایها،مناسبتسایروکریسمسمناسبتبهبالقوهمشتریانبهفروشنده

.دهد

باسترقمورددرمحرمانهاطالعاتکسبدنبالبهکنندگان،تامینازپرسشکردنمطرحبافروشنده.

و...



تذکرات قانونی برای فروشندگان

“
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کنیدخودداریاستغیرممکنیادشوارآنهاتحققکههاییوعدهدادناز.

تنداشبدونرقیبمالیشرایطیاکاروکسبانجامنحوهرقیب،شرکتمحصوالتکردناعتباربیاز

.کنیدخودداریهارقابتازمشخصشواهد

نکنیدمداخلهرقیبشرکتمحصوالتدر.

کنیدخودداریدهدانجامخریدشماسازمانازتنهااینکهبرایمشتریبهآوردنفشاراز.

نکنیداستفادهدیگرمحصولفروشبرایطعمهعنوانبهمحصولیکاز.

و...



با تشکر از توهج شما
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