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 (( به نام خداوند بی نیاز ))

 

 هدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده هاراهکار های 

 

 
فروش خود استفاده  ساعاتبا مطالعه این جزوه قادر خواهید بود از تمام 

 کنید و فروش خود را چندین برابر کنید.

 تالیف و گردآوری :

 مهندس احسان نصیری
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 احسان نصیری: مهندس  معرفی

احسان نصیری دانش آموخته مدیریت بازرگانی در مقطع 

کارشناسی ارشد و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی می 

مشاوره  باشد.بیش از پنج سال سابقه در حوزه تدریس و

بازاریابی و فروش در کارنامه خود داشته و به شرکت ها و 

سازمان های بسیاری کمک کرده سود آوری خود را افزایش 

 .دهند

 

 برخی از مباحث آموزشی احسان نصیری:

( ،مدیریت CRMدوره کامل بازاریابی ، بازاریابی تلفنی ،مدیریت ارتباط با مشتری )

 فروش حرفه ایی،توانمند سازی تیم فروشاعتراضات مشتریان،تکنیک های 

 

 خدمات مشاوره:

 مشاوره در حوزه های بازاریابی و فروش و بازاریابی اینترنتی

 اطالعات تماس :

   www.ehsannasiri.irوب سایت : 

 info@ehsannasiri.irایمیل: 

  03191013190تلفن همراه: 
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 هاهدف گذاری و برنامه ریزی برای فروشنده راهکار های 

اهداف خود را تعیین کنید و فروشندگان قدرتمند هدفمند هستند.برای موفقیت در کار فروش 

 سپس آن ها را بنویسید .اهداف وقتی نوشته شوند قدرت می یابند .

 

به عنوان یک فروشنده برای خود اهداف روزانه و هفتگی تعیین کنید.مشخص کنید در روز باید 

را به عنوان هدف برای خود قرار بدهید.وقتی بدانید روزانه باید به  با چند نفر تماس بگیرید  و آن

 تعداد مشخصی تماس برسید آن وقت متمرکز تر و با انگیزه تر کار می کنید.

فقط سعی کنیم هر روز تا جایی که می  آیا همین قدر که حداکثر تالشمان را بکنیم کافی است؟

 تماس بگیریم؟! متوانی

کنید که برای مسابقات المپیک خودش را آماده می کند.آیا همین که هر  یک دونده دو را تصور

بدود برای موفقیتش کافی است؟یا اینکه باید بر اساس یک برنامه  روز تا جایی که توان دارد،

 تنظیم شده هر روز مسافت مشخصی را بدود؟

ته باشید اهداف اهداف روزانه و هفتگی به ما کمک می کند سریعتر به موفقیت برسیم.دقت داش

 ف مکتوب از قدرت باالتری برخوردارند.باید نوشته شوند.اهدا

 

 

 

.افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند  
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ه د که به ازای فروش هر کاال مبلغ دفرض کنید شما کاالیی با قیمت صد هزار تومان می فروشی

گیرد.حاال اگر درآمد یک میلیون تومانی در ماه می خواهید هزار تومان به شما پورسانت تعلق می 

حاال نسبت موفقیت خود را تخمین بزنید.آیا از هر سه اید صد عدد محصول در ماه بفروشید، ب

 تماس یک مشتری جذب می کنید و یا از هر بیست تماس؟

ش فرض کنیم شما به طور متوسط از هر پنج تماس یک محصول می فروشید،پس برای فرو

روز کاری در هفته ،شما باید  53تماس بگیرید،یعنی با احتساب  300صد محصول در ماه باید 

 روزانه بیست مذاکره تلفنی داشته باشید.

دقت داشته باشید برنامه ریزی را بر پایه تماس گرفتن با سه برابر مشتریانی که در نظر داشتید 

ذاکره کنید ،برای شصت تماس در روز باید شروع کنید.اگر هدف شما این است که با بیست نفر م

 برنامه ریزی کنید.چرا که همه مشتریان به تلفن پاسخ نمی دهند.

هدفتان هرچه هست همین االن با تجزیه آن به اهداف و وظایف روزانه کار را شروع کنید.به 

خاطر داشته باشید فروش یک فرآیند اسرار آمیز نیست،فروش یک فرایند قابل پیش گویی 

،منطقی و گام به گام مانند خط تولید است.وقتی مولفه های صحیح را کنار هم بگذاریم محصول 

 نهایی صحیح را بدست می آوریم.

بین فعالیت و موفقیت تفاوت زیادی وجود دارد،یک فروشنده می تواند در طول روز سخت 

یت برسیم باید هوشمندانه مشغول کار باشد اما نتواند به موفقیت دست یابد.ما برای اینکه به موفق

 کار کنیم.

می گوید بیست درصد کارهای ما هشتاد درصد  این قانون :08/08اصل پارتو یا قانون 

نتیجه را برای ما به ارمغان می آورند و هشتاد درصد کارهایمان بیست درصد نتیجه را برای ما 

 حاصل می کنند.
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ه را برای ما به ارمغان می آورند را ت درصد کارهایی که هشتاد درصد نتیجسما باید آن بی

شناسایی کنیم و در درجه اول روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.برای شناسایی این عوامل از یک 

دفترچه یادداشت استفاده کنید.به مدت دو هفته تمام کارهای روزانه خود را یادداشت کنید و آن 

 ها را رصد کنید.

ررسی کنید ،آن ها را می توانید به سه دسته تقسیم بندی بعد از دو هفته فعالیت های خود را ب

 کنید:

کارهایی که به طور مستقیم  بر فروش و سطح درآمد شما تاثیر می  کارهای درآمد زا:(1

 گذارند.مثل تلفن زدن و مذاکره حضوری با مشتری

مسولیت ها و امور اجباری شغل شما هستند.مثل تهیه گزار ش ها پیش بینی  (تعهدات:5

 ها،همکاری با واحد حسابداری،وصول مطالبات معوق 

فعالیت هایی که مخل کار شما هستند و سهمی در افزایش درآمد شما  (وقت تلف کن ها:9

،خواندن بسیاری و غیر کاری همکاران ،جلسات غیر ضروری باهای متفرقه ندارند.مانند صحبت 

 از نامه ها ،ایمیل ها و ...

 

 

وقتی شرکت های کمتر سود آور و یا زیان ده را را بررسی می کنیم می بینیم که جنبه کار 

اداری بیشتری بر دوش کارکنان فروش است و کارکنان فروش تماس های کمتر می گیرند 

درصد  08شما در درجه اول باید روی کارهای درآمد زا متمرکز شوید .این ها آن 

درصد درآمد شما را حاصل می کنند. 08فعالیت هایی هستند که    
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رودررویی و مذاکره با مشتری است تا فروش و مدیریت موثر وقت ،افزایش زمان  .هدف اصلی

 یش یابد.به تبع آن درآمد افزا

در پایان هر روز لیست کارهایی را که قرار است روز بعد انجام دهید ،برای خود درست کنید 

سپس موارد را به ترتیب اهمیت شماره گذاری کنید تا به پایان برسد.بعد سراغ اولویت دوم رفته 

،کار را انجام دهید.سپس سراغ اولویت سوم بروید.سایر اولویت را هم به همین و تا اتمام آن 

روز متوالی ،بکار  90رتیب انجام دهید.بسیار حائز اهمیت است که این سیستم حداقل به مدت ت

گرفته شود تا به عادت تبدیل گردد.عادات بد،خود به سراغ ما می آیند اما عادات خوب را باید در 

 خود به وجود آوریم.

 

 

یست و از طرف دیگر ساعت برابر ن 8ساعت است اما انرژی کاری شما در این  8هر روز کاری 

ساعت در دسترس نیستند.من آن بخشی از ساعات کاری که عموم  8مشتریان شما در تمام این 

مشتریان شما در دسترس هستند و همچنین انرژی و کارایی شما در سطح مناسبی است را 

ظهر یا از  15صبح تا  8ساعات طالیی می نامم.این ساعات ممکن است برای شما از ساعت 

 باشد و یا هر بازه زمانی دیگر. 11صبح تا  10 ساعت

شتریان خود منعقد در این ساعات طالیی فقط برای فروش تماس بگیرید و جلسات مذاکره با م

.کارهای درآمد زا را در این ساعات طالیی انجام ببریدت حداکثر بهره برداری را کنید.از این ساعا

،تحقیق راجع به  آماده سازی مثل تهیه گزارش هابدهید و تعهدات و کارهایی متفرقه و کارهای 

 را به خارج از این ساعات طالیی انتقال دهید. و ... مطالعه مجالت کاری مشتریان،

 

فقط یک درصد افراد جامعه برنامه های خود را می نویسند و این یک درصد بیش 

 از نود و نه درصد درآمد جامعه را به خود اختصاص می دهند.
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 توصیه برای داشتن عملکرد بهتر: ده

شب به اندازه کافی استراحت کنید تا صبح ها زودتر از خواب بیدار شوید.اکثر انسان ها در  (1

 بسیار پر انرژی هستند.این ساعات بهترین ساعات روز برای فعالیت هستند. ساعات اولیه صبح

.در شهر های بزرگ هر روز یک ر بروید رفت و آمد شما راحت تر استاگر زودتر به سر کا (5

ساعت یا بیشتر صرف رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر می شود.خودتان را تصور کنید که پشت 

یا کسی جلوی شما می پیچد و شما  اشین جلویی شما نمی رود راغ سبز متوقف شده اید و مچ

فقط دارید ترشرویی می کنید.این فشار عصبی همان اول صبح انرژی شما را می کاهد.سعی 

 زود تر عازم محل کاری خود شوید تا آرامش بیشتری داشته باشید.کنید 

نباید بوی عرق بدهید .  ، یک فروشنده موفق باید تمیز و آراسته باشد.صبح ها دوش بگیرید (9

از مام و ضد عرق استفاده کنید.مام یکی از بهترین اختراعات بشر می باشد.به وضع ظاهری خود 

 برسید،تا زمانی که مطمئن نشده اید مرتب و آراسته هستید از خانه بیرون نیایید.

(خوب صبحانه بخورید.خوردن یک صبحانه خوب نقش زیادی در  انرژی روزانه شما 1

 دارد.صبحانه را مثل پادشاهان،ناهار را مثل شاهزادگان و شام را مثل گدایان بخورید.

(صبح ها خود را با افکار مثبت تغذیه کنید.به یک موسیقی دل پذیر گوش دهید. صبح ها اخبار 3

در مسیر  گوش نکنید .روزنامه نخوانید.اکثر آن ها مملو از خبر های منفی هستند.می توانید

بیل به یک فایل آموزشی صوتی گوش دهید و عملکرد خود را بهبود سرکار در اتومرسیدن به 

 ببخشید.

(همواره یک دفترچه یادداشت)ترجیحا سررسید( و یک خودکار همراه خود داشته باشید.قرار 1

 :های خودتان را در آن یادداشت کنید.به یاد داشته باشید 
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 ماندگار تر است.کمرنگ ترین جوهر ها از قوی ترین حافظه ها 

هر صفحه سررسید را به دو نیم تقسیم کنید.در نیمی از آن برنامه های از پیش تعیین شده را 

بنویسید و در نیمی دیگر کارهای صورت گرفته را.در انتهای هر روز عملکرد واقعی خود را با 

یدا کنید و آن ها پ و ایرادات خود رابرنامه ایی که از قبل برای خود طراحی کردید مقایسه کنید 

 را اصالح کنید.بدین صورت هر روز با خودتان رقابت می کنید و بهتر و بهتر می شوید.

(شما به وقت ناهار نیاز دارید،بیرون بروید.افرادی که مدتی کار را کنارگذاشته و زیر نور خورشید 7

ه پایان می روند،از نظر حجم فروش،عملکرد بهتری نسبت به سخت کوشانی دارند که متوج

 ساعات کار نمی شوند.

در  3530صبح جلسه دارید ،دیرتر از ساعت  10اگر ساعت (اگر سر وقت برسید دیر رسیده اید.8

محل جلسه حاضر نشوید.شما نیاز دارید چند دقیقه زودتر در محل جلسه حاضر باشید تا به 

دقیقه در دست شویی و شاید نیاز داشته باشید که قبل از شروع جلسه چند  آرامش ذهنی برسید

 به سر و ضع خود رسیدگی کنید.

(منظم باشید.هر روز قبل از خروج از محل کار میز خود را مرتب کنید.مطالعات مدیریت وقت 3

 دقیقه را فقط صرف گشتن دنبال این چیز و آن چیز می کنیم. 70نشان می دهند ما هر روز تا 

یه کنید.مثل خواندن یک مقاله،گوش دادن به بیکاری خود تهلیستی از کار ها برای اوقات  (10

 یک فایل صوتی،پاسخ دادن به ایمیل ها و ...

 

 شاد باشید
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