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 (10)  رزیابی عملکرد کارشناسان فروش

 
 روش برای انگیزش کارشناسان فروش با هدف بهبود عمکرد آنها 10

ش سان فروش پرداختیم. نیازی به فکر کردن در یاددا شنا ضرورت ارزیابی عملکرد کار تهای قبلی به 
ندارد که اگر تیم فروش با انرژی و با انگیزه باشددددم عملکرد بهتری ام از خبد به نمایو خبااد 
گذاشددت. در ایم الا ه به تادادی از رااهای افزایو عملکرد کارشددناسددان خباایم پرداخت که به 

ای تبانید شااد بهیبد عملکرد کارشناسان فروشم خبشحال ببدن و رضایت شغلی آنها  کمک آنها
 .و در نهایت افزایو فروش باشید

 .به جای تاکید بر نتایج بر فعالیتهای کلیدی فروش متمرکز باشید -1
اگر فلط به نتایج فروش فروش اتمرکز باشیدم استرس در ایان کارشناسان فروش افزایو خبااد 

بخصدددبا با در نگر گرفتم ایم که کارشدددناس فروش ارگز نمی تباند کنتر ی روی نتایج  یافتم
 .فروش داشته باشد

https://modamcrm.com/?p=14809
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اما شممما می توانید ورودیهایی که بیرممتریث ت میر مبب  بر اهداف فروش را دارند یعنی فعالیتها را 

 .کنترل کنید
به عنبان اثال شما ای تبانید بگبیید که با اشتری تماس پیگیری گرفته شبد یا نشبد. یا ایم که 

شناس  شتری به گبش کردن ای تبانید ارزیابی کنید که کار صدی از زاان تماس با ا فروش چه در 
  .و چه درصدی را صرف صحبت کردن کرده است

سان فروش به تهیه یک شنا شبیق کار برنااه زاانبندی با احبریت فاا یتهای کلیدی فروش به  با ت
سی به ااداف راحت تر ااکان پذیر  ستر شبند د ست انجام  آنها انگیزه بداید. اگر ایم فاا یتها در

 .خبااد ببد
 .در جلوی جمع کارشناسان فروش را به خاطر عملکرد مناسب ترویق کنید -۲

در احیط کار ایم است که به خاطر کاری که یکی از اهمتریم شاخص اای خبشحا ی کارشناسان 
انجام داده اندم تشددبیق شددبند. ایم ابضددبس را باددیاری از انابا علمی تایید کرده اند که برای 

 .دستیابی به عملکرد بهتر الزم است از کارکنان قدرشناسی شبد
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 :یه ایم تبصیه اا عمل کنید تا ابجب انگیزش کارکنان فروش شبید

 فلط برای کاراای بزرگ تشبیق نکنیدم برای ابفلیتهای کبچک ام تشبیق در نگر بگیرید. 
 به صبرت ویژه تاریف و تمجید کنید. 
 مل ام نشان داید که به آنها اعتماد داریدبه کارشناسان بگبیید که به آنها اعتماد دارید و در ع. 
 تشکر کنیدم امه دوست دارند که از آنها تشکر شبد. 
 داشته باشید و از کارشناسانی که انبز به بهتریم سطح عملکردی  روز ویژه برای تقدیر ار ااه یک

 .فروش نرسیده اند تشکر کنید
 برای عملکرد تاریف کنید جوایز ترویقی انباس. 
 تعریف کنید و نه یک مسیر یک مقصد -۳

شان  سان حس اا کیت پروژه اای ست که به کارشنا شیمم اهم ا امه اا عالقه داریم اا ک چیزی با
یک مقصد)هدف( برای کارشناسان فروش تعریف کنید ولی به آنها اطمینان  را بدایم. برای ایم کارم

صد پیدا خواهید کرد یعنی به  سیدن به مق سیری هم برای ر آنها کمک خواهید کرد که دهید که م
 .داشتم ادف و اطمینان از امراای در اایرم انگیزاننده بایار قبی است .به هدف برسند
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 .فاصله رییس و مرئوسی را در تیم فروش کاهش دهید -۴
اتخصصان فروش اعتلاد دارند حس اا کیت ابجب افزایو خبشحا ی انرژی کارکنان فروش ای 

 .شبد و برای ایم کار باید رابطه رییس و ارئبسی تبدیل به رابطه تیمی و امکاری شبد
بخصددبا انگاای که یک پروژه جدید آزاز ای شددبدم یک راابر تیم و نه یک ادیر جدید باید از 

اگر هر کارشناسی حس کند به  .اارفی شبد و اائب یت به او واگذار شبد بیم کارشناسان فروش
ار قدر به  .او فرصتی برای مدیری  و مالکی  یک کار داده شده اس ، انگیزه اش بیرتر می شود

عنبان یک ادیر فروشم تفبیض اختیار بیشتری کنیدم کارشناسان فرصت بیشتری برای نشان دادن 
 .شایاتگی خبد خبااند داشت

 .به افزایش کارایی، معنی بدهید -۵
افزایو کارایی برای ادیران بایار اهم است ااا اگر ایم کار به صبرت سطحی انجام شبدم نتیجه 
آن بی انگیزگی کارشناسان به خصبا در واحد فروش خبااد شد. تاریف دستبر ا امل و فرایندم 

ایم کار و روتیم کردن فاا یتها روی دیگری ام دارد و  سان و کااو تل شنا ضایتی کار ابجب نار
 .خبشحا ی و انرژی آنها خبااد شد

شتان را بکنید  شدید تمام تال شرایطی  شید. اگر اتبجه چنیم  اراقب کاراای تکراری و یکنباخت با
 .تا انجام ایم نبس کاراا اانی دارم چا شی و درگیر کننده باشد

 .به کارشناسان فروش اختیار دهید -۶
حس آزادی عمل کنند. ایم باعث ای شبد از انرژی خبد استفاده کنند و بدانند که کارشناسان باید 

 .اجازه دارند و احدود نیاتند
 .دستمزد ترویقی پرداخ  کنید -۷

بایاری از بزرگان ادیریت اعتلاد دارند که احرکهای زیر اا ی تاثیر بیشتری بر انگیزه کارکنان دارند 
 .ااا یک پرداختی انگم قطاًا به درصد زیادی از کارشناسان فروش انگیزه خبااد داد
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تحقیقاتی که اخیرًا توسط انجمث مدیری  منابع انسانی و شرکتهای سپ و اسفریون انجام شده، 

 .مزد ترویقی اس نران می دهد مهمتریث انگیزاننده و خوشحال کننده کارکنان پرداخ  دست
 .جلسه کمتر برگزار کنید و فرصتهای کوتاه استراح  را افزایش دهید -۸

دان شببال یکی از نبیاندگان سایت اشهبر بیزینس ایناایدرم به نکته اهمی که اکثر کارشناسان 
 .روش از گفتم آن ترس دارند ای پردازد: حضبر در باضی از جلاات واقاًا وقت تلف کردن است

م گاای اوقات اا فلط جلادده برگزار ای کنیم که نشددان دایم جلادده داریمش دان شددببال امچنیم
تبصیه ای کند که ام جلاات را کمتر کنید و ام به آنها ساختار بداید. امچنیم او پیشنهاد ای 
سازی بپردازند.  شبکه  شناس فروش به  ستراحت را افزایو داید تا در ایم زاانها کار کند زاانهای ا

 .خباندن ایم یادداشت ببینید که چلدر جلاات واحد فروش ضروری ااتندباد از 
 .کارشناسان فروش را خوب برناسید -۹

امانطبر که برای اشددتریان شددخصددیت پردازی ای کنید و پرسددبنا اشددخص ای کنیدم برای 
شتر بدانید. باید وقت بگذارید و  ست انجام داید و در ابرد آنها بی سان فروش ام الزم ا شنا کار
نلاط قبت و ضاف کارشناسان خبد را شناسایی کنید. ایم کار باعث ای شبد تا رااهای خبشحال 

 .کردن و انرژی دادن به آنها را بهتر درک کنید
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 .اوقات خوش ایجاد کنید -10
فاا یتهای انگیزشدددی فلط نباید ارببط به احیط کار باشددددم الزم اسدددت ااکانات ورزشدددی برای 

سان فراام کنید. ا شنا شاد ای تباند ابجب کار سم امراه با احیط  سته جمای و ارا اافرتهای د
سان فروش ورزش  شنا ست برخی از کارکنان تمایلی به ایم که امراه دیگر کار شبد. امکم ا انگیزه 
شی برای آنها  شگاه ورز ضبیت در یک با صت داید و ااکان ع شند به آنها ام فر شته با کنند. ندا

 .ای کرونایی باید اراقب سالات امکاران ام باشیدفراام کنید. ا بته در ایم روزا
ایم ده تبصددیه ای تباند به شددما کمک کند تا افزایو پایدار انگیزه کارشددناسددان فروشم به بهببد 
یه و انرژی  به فکر افزایو روح یک اربی قبی  ثل  یابی ا ید و عالوه بر ارز مک کن ها ک عملکرد آن

 .کارکنان فروش باشید
 


