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 بخش اول -وظایف مدیر فروش(: ۱۰مدیر فروش کارآمد )
 دقیقه 6زمان مطالعه: 

 

 
 وظایف مدیر فروش

 در این بخش
 تعریف ِسمت مدیر فروش ⇦
 تعیین سبک مدیریت خود ⇦
 معرفی خود به عنوان مدیر ⇦

شود. به احتمال زیاد به تبریک می گویم! کار مدیریت فروش را به دست آوردید. حاال کار شروع می
اید تا این فرصت را ها تالش کردهکنید و هم وحشت دارید. سالطور مساوی هم احساس غرور می

 .بدست آورید و اکنون کمی مطمئن هستید که از کجا باید شروع کنید
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اید و متوجه شدید که با همان مشکالت مواجه هستید و مطمئن یا شاید مدتی مدیر فروش بوده

ا یک راهنما در اختیار نیستید که چه کاری باید انجام دهید. خب، خبر خوب این است که حاال شم
 دارید: این مطالب

آرامش خود را حفظ کنید و نفس عمیقی بکشید. به شما یک فرصت شغلی داده شده که به شما از 
دهد. شما در شرف ورود به دنیای مدیریت فروش نظر مالی، عاطفی، شخصی و شغلی پاداش می

و از شما انتظار  –کنید ر میجایی که گاهی اوقات بین دوراهی فروش و مدیریت گی –هستید 
 .ای صحیح پاسخ دهیدرود هر بار به شیوهمی

اجازه دهید قبل از اینکه جلوتر بروم، این مسئله را از سر راه بردارم: شما روزها و شاید  هشدار
” گویید ، اید و به آرامی به خود میهایی را تجربه خواهید کرد که روی صندلی خود نشستههفته

خواهید حدس چه چیزی را می” دانم این کار چیست!ه قرار است کاری انجام دهم، اما نمیدانم کمی
ها پیش این شغل را داشتید. دانستید، سالها را میبزنید؟ این کار طبیعی است. اگر همه پاسخ

کنم تا این روند شما باید یک منحنی یادگیری را طی کنید، و اگرچه من تمام تالش خود را می
 .کنم، اما هیچ راهی برای حذف آن وجود ندارد یری را تا حد ممکن کوتاهیادگ

شود، اینکه چه کاری را باید انجام دهید و چه کاری را در این فصل، وظایف کاری شما مشخص می
دهد چگونه بین کار و خانه تعادل برقرار کنید و بنیان یک مدیر فروش موفق نه، به شما نشان می
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د. در این فصل در مورد تعیین انتظارات از تیم خود و حفظ استانداردهای افرادی دهرا به شما می
هایی را برای جلب احترام تیم شما دهم. و در آخر، راهکنند به شما مشاوره میکه برای شما کار می

 .کنمبررسی می

 
 درک نقش خود به عنوان مدیر فروش

ایت و مدیریت تیم فروش را بر عهده دارید. شما به عنوان مدیر فروش سازمان خود، مسئولیت هد
کار هستید، ممکن است با یک جمله دست و پای خود را گم اگر مانند بسیاری از مدیران فروش تازه

 .کرده و عرق کنید
کنم، اما معمواًل اولین کاری گویم، آرامش خود را حفظ کنید )بارها این جمله را تکرار میباز هم می

طر بسپارید(. آن جمله ممکن است طاقت فرسا و مضمحمل کننده باشد و است که باید به خا
 .اید: خالقیت، نگرش مثبت، میل به رشد و رهبریکشد که در کار خود مثال زدهصفاتی را می

 :قریب به یقین، نقش شما به عنوان مدیر فروش شامل موارد زیر است یادآوری
 به سادگی به این معنی است که شما مسئول افراد خود هستید. شما اکنون  :مدیریت تیم فروش

مدیر هستید و هر آنچه )مثبت یا منفی( در فروش شرکت تأثیرگذار است با شما شروع و خاتمه 
 .کندیابد. شما چهره تنها دپارتمان شرکت هستید که به درآمد کمک میمی
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 کند هایی را تعیین میدر یک دنیای کامل، هر فروشنده اهداف و سهمیه :هاتعیین اهداف و سهمیه

های جدید موفقیت برسد. متأسفانه، این امر همیشه اتفاق دهد تا به قلهکه به او این امکان را می
 .های فروشندگان فردی و کل تیم را تعیین کنیدافتد. این شما هستید که باید اهداف و سهمیهنمی
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 ی شما به عنوان یک فروشنده اینجاست که موفقیت گذشته :های فروشآموزش و توسعه مهارت
های خود کمک کنید. شود. شما باید به هر یک از اعضای بخش فروش در بهبود مهارتنمایان می

شناسایی نقاط ضعف و کمک به  کار شما –توانند در بخشی از فرآیند فروش بهتر شوند همه می
ی آنها نقاط گویند، همهاولیه به شما می تبدیل آنها به نقاط قوت است. و برخالف آنچه در مصاحبه

 ضعفی دارند

 
 بعد از اینکه در بخش مدیریت مستقر شدید و توانستید تصویر  :ی کاریاختصاص و تعریف حوزه

آیند. چرا دو نفر در روزهای مختلف کلی بیشتری را ببینید، بعضی چیزها به وضوح به چشم شما می
گذرانند؟ یکی از بزرگترین اتالف وقت برای کارکنان، زمان شیشه جلو اتومبیل قت میدر یک بازار و

ها که به جای دیدن چشم انداز، به جاده شمار تلف شده بین قرار مالقاتهای بیاست: آن ساعت
 .ای از کار خود، باید به این مسئله رسیدگی و کار را مؤثرتر کنیدشوید. در برههخیره می
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 برای اینکه کل تیم در همان مسیر حرکت کند، ابتدا باید  :مشاوره و راهنمایی فروشندگان فردی

به شما نیاز دارد تا رهبری را  روی افراد کار کنید. از آنجایی که شما مدیر فروش آنها هستید، تیم
به دست بگیرید و محیطی را ایجاد کنید که بتوانند موفق شوند. منتظر نمانید تا افراد درخواست 

کنند(. این را بدانید که به احتمال زیاد شما هر کمک کنند )برخی از آنها هرگز درخواست نمی
ینکه بفهمید چه چیزی باعث فعال کنید، بنابراین برای اشخص را به طور متفاوت مدیریت می

 .شود باید با تک تک اعضای تیم خود آشنا شویدبودن هر شخص می
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آید. خبر خوب، خبر بد یا هر خبری، همه اینها از جانب شما می :ها به مدیریت ارشدگزارش داده
این روشی است که ما “شما هرگز نباید این جواب را بپذیرید: این یک منطقه خاص است که 

من از این جواب متنفرم. این مسئله بیشتر از هر مسئله دیگری ” دادیم!همیشه آن را انجام می
ها را برای های استفاده از دادهتوانید راهکند. این شما هستید که میها را خراب میسازمان

خوب و عملی به خود و دیگران در مدیریت، پیدا کنید. مطالبی را  هدایت فروش و ارائه اطالعات
که قباًل به عنوان فروشنده آرزو داشتید بدانید، اکنون به عنوان مدیر فروش موظف هستید آنها را 

 .یاد بگیرید

 
 دکنندگان و کنید و چه با تولیهای خانگی استفاده میچه از برنامه :های تشویقیایجاد برنامه

مند و در کنید، مهم این است که فروشندگان خود را درگیر کار کنید. آنها را عالقهفروشندگان کار می
تالش برای رشد و موفقیت نگه دارید. یک تقویم تشویقی ویژه درست کنید و به کار جنبه سرگرم 

م یا بخش را برای پاداش های مبتنی بر تیکننده بدهید! عالوه بر این، یک مدیر فروش خوب انگیزه
کند. این تنها یک روش دیگر است برای اینکه جوی ایجاد کنید تا دادن به اهداف کلی ایجاد می

 .با همدیگر کار کنند و نه علیه یکدیگر



 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

 
 هایی که برای موفقیت ن بخش بد کار است. مهارتکار کردن بر روی بودجه، دومی :تنظیم بودجه

به کار بردید احتمااًل مربوط به نشستن پشت میز و کار کردن با اکسل نیست. با این حال، شما 
کننده نیست، اما کاری اکنون مسئولیت ایجاد بودجه برای بخش فروش را دارید. لزومًا سرگرم

بینی به ورد تفاوت بین بودجه، اهداف و پیشاست که باید انجام شود. در بخشهای بعدی در م
 .طور مفصل توضیح خواهم داد

 
 اگر بودجه دومین قسمت بد کار است، این مورد بدترین  :دام و اخراج متصدیان فروشاستخ

حالت است )به خصوص قسمت اخراج(. این مسئولیت شماست که به طور مداوم تیم را در این 
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های زمینه ارتقا دهید. برای انجام این کار، بعضی اوقات باید افراد ناالیق را اخراج کرده و گزینه
 .را استخدام کنید خوب دیگری

 
اگر به موقعیتی رسیدید که اخراج کسی تأثیری نداشت، مدتی استراحت کنید. مهم نیست  هشدار

شود. در بخشهای بعدی، بیشتر در این مورد تر نمیمانید، هیچوقت آسانچقدر در این وضعیت می
 .کنمصحبت می

تواند روزانه تغییر کند. بهترین مدیران آنهایی بدیهی است که این فهرست فراگیر نیست و می
هستند که بتوانند مسائل روزمره را مدیریت کنند، مسائلی که به طور حتم بدون از دست دادن 

 .آیندتمرکز روی اهداف و اهداف بلند مدت پیش می
شود از اهداف خود چشم پوشی کنید؛ فقط ث میآید که باعهایی پیش میهر روز موقعیت نکته

 !اجازه ندهید که از ذهنتان دور شوند
 کنید نه برعکسبه یاد داشته باشید که برای تیم فروش کار می

ی خیلی مهم را باید بدانید، آن هم این که شما برای سایر کاری هستید یک مسئلهاگر مدیر تازه
توانند بدون شما کار کنند، شما بدون آنها رای شما. آنها میکنید، نه آنها بمتصدیان فروش کار می

 .توانید کار کنیدنمی
کار من این است که “هیچ ایرادی ندارد که به کارکنان خود به صورت گروهی یا جداگانه بگویید 

آنها نه تنها به شما برای این صداقت احترام ” برای شما کار کنم، نه اینکه شما برای من کار کنید.
 .کنیدی اداره بخش خود فراهم میگذارند، بلکه شما زمینه را برای نحوهمی



 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

این گفته و طرز فکر برای موفقیت شما بسیار مهم است، بنابراین باید دقیقًا بدانید که معنی آن 
توانید به نیروی فروش خود کمک کنید، پرسید چگونه میآیید و میچیست: شما هر روز سر کار می

گونه آنها به شما کمک کنند. به همین سادگی. شما یک سازمان از پایین به باال دارید، نه نه اینکه چ
 .یک سازمان از باال به پایین

برای برقراری  ۲برای بستن قرارداد به شما نیاز دارد؟ آیا کارشناس فروش   آیا کارشناس فروش یک
تماس با یک مقام باالتر به شما احتیاج دارد؟ ببینید هر یک از اعضای تیم از شما چه نیازی دارند. 

ی غلبه بر مانعی شما برای موفقیت آنها در آنجا حضور دارید و این به معنای ساده کمک به آنها برا
 .در روند فروش است

هر روز از خود بپرسید برای تقویت و پیشرفت هر یک از اعضای تیم فروش خود چه کاری  نکته
 .توانید انجام دهیدمی

 ساده ترین راه برای رشد فروش شما
ترین راه برای افزایش فروش شرکت شما، کمک به هرکارشناس فروش به صورت جداگانه برای ساده

زایش فروش است. تقریبًا غیرممکن است که یک نفر به تنهایی تغییر قابل توجهی را در سازمان اف
فروش ایجاد کند. با این حال، اگر بتوانید هر یک از اعضای کل تیم را وادار کنید تا تجارت خود را 

ه توانید تأثیر بسزایی در میزان فروش شرکت و سود خالص داشتدرصد رشد دهند، می ۱۰فقط 
 .باشید

فرصتی پیدا خواهید کرد که برای هر ” توانم به نیروی فروش خود کمک کنم؟چگونه می“با نگرش 
کننده میلیون دالری باشد یا کسی که به سختی سهمیه خود فردی تغییر ایجاد کند خواه یک تولید

 .کند. هر شخصی به رهبری و مدیریت شما نیاز دارد و سزاوار آن استرا تعیین می
توانید برای کمک به هر وز، هفته و ماه خود را اینگونه شروع کنید، از خودتان بپرسید چه کاری میر

یک از افراد خود در فروش انجام دهید. وقتی با این روش شروع به هدایت کردید، با این روش 
 .زده خواهید شدمدیریت کردید و با این روش عمل کردید، از نتایج آن شگفت

و محیطی را ایجاد کنید که دیگران به دلیل نحوه رهبری شما، بخواهند شما را دنبال  توانید جومی
 .کنند

در نهایت، شما رئیس بخش خود هستید، و باید به همین ترتیب تصمیم بگیرید. طرز فکر کار در 
شما کنید، دهید مدیریت کنند. شما کار را کنترل میتیم فروش به این معنی نیست که به آنها اجازه 

دهید نه با فشار وارد کردن بر مسئول هستید، و اینکار را با هل دادن افراد به سمت کار انجام می
 .آنها

در آخر، شما کسی هستید که در مورد عملکرد یا عدم عملکرد تیم فروش پاسخگو هستید. شما باید 
 .عه دهیداهداف را تعیین و اجرا کنید، عملکرد را بهبود دهید و کارکنان خود را توس

 مدیریت و فروش بین مرز درک ⇦مطلب بعدی: 


