ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ را وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﺸﺒﺮد ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و اﺳﺘﻔﺎد از ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ) (SarvCRMاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎن ﺷﻠﻮغ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻓﺮوش
اﺳﺖ وﻟﯽ آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﻓﺮوشﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش
ً
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ آن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪای اﻋﻢ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMآﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮوش
ﻣﺠﺎزی را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎز ﺷﺪن آﻫﺴﺘﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﺮس از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﭽﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 ،CRMﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﺠﺎری و … ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
روشﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮور ﻓﺮوش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش از ﺟﻠﺴﻪ دورهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﺸﺎن و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد از ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی را
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻓﺮوش از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﺴﺎم ﺷﻔﯿﻊ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﯽ آر ام ﺳﺮو ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ آﻧﻼﯾﻦ و ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMاﺑﺮی
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻐﻮ ﮐﺮدن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﻠﺴﺎت دورهای

ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ،ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺮزﻓﮑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻃﻮل روزﻫﺎی اول ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﺎن رﺳﻤﯿﺖ
ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری را دارﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪای در ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺑﺰارﻫﺎی وب ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای وب ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﺑﺎ ﮐﺎر از ﻣﻨﺰل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎرج ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن
آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮزﻓﮑﺮﺷﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻟﭗﺗﺎپ و ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎنﺗﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺣﺮﻓﻪای آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMآﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﺎزی در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺬب ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی ،آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢدﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،در ﺣﺎل اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻮتوﻓﻦﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻓﺮوشﺷﺎن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار  CRMو ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻌﺎﻣﻼت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار  CRMﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی:
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﺑﺮﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و در ذﻫﻦ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺳﯿﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻟﻮﮔﻮ ،ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪی از زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ارزش را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮری ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮوﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ را در
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ )دﻣﻮ( اراﺋﻪ
دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ارزش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﮐﯿﮏآف )ﺷﺮوع دوره( ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی و اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺠﺎزی روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﯿﮏآف ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻓﺼﻞ را
ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی:
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﯿﮏآف را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﯿﮏآف ﯾﮏ روزه ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ
دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز در ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻐﺮ رﻓﺘﺎرﺷﺎن در
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮور ﺗﺠﺎرب در ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺷﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺘﻨﻮع روﺣﯿﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﯿﮏآفﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﮕﯿﺰه دادن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرگ ،ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ روﺣﯿﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﯾﺪ .روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای

ﻓﺼﻞ آﺗﯽ اﻧﮕﯿﺰه دﻫﯿﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎد و

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

