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 بخش اول -ها(: ایجاد روابط کاری خوب در بین بخش۱۳مدیر فروش کارآمد )
 دقیقه 8زمان مطالعه: 

 

 
 در این فصل

 درک اهمیت ارتباطات 
 یادآوری گوش دادن به خوبی حرف زدن 
 های مختلفکنار آمدن با شخصیت 
 فهماندن نقطه نظرات خود به خوبی از طریق نوشتن 
 به کار بردن اشکال دیگر ارتباطات به درستی 

شما به عنوان مدیر فروش عضو گروه مدیران هستید هستید و به خاطر همین سمت از شما 
های غیر های سازمان خود کار کنید. یکی از مفیدترین مهارتد با سایر بخششوخواسته می

 .توانید توسعه دهید، هنر برقراری ارتباط و کار با سایر افراد شرکت شماستفروش که می
های ارتباط قباًل عمدتًا به معنای گفتگوی رو در رو بود، اما امروزه دیگر اینگونه نیست. شما پیغام

های اجتماعی ارتباط برقرار کنید و از طریق شبکههای متنی و ایمیل ارسال میپیام صوتی، 
کنید. هر نوع ارتباط مشکالت خاصی دارد که در این فصل به آنها می پردازیم. این روزها می

گیرد و در اینجا برخی از این بایدها و نبایدهای مربوط ارتباطات زیادی از طریق ایمیل صورت می
ایمیلی را شرح داده و در مورد گذر از شرایط دشوار و بحرانی الزم برای مقابله با  به ارتباطات

 .کنیمهای مختلف در شرکت شما بحث میشخصیت
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؛ کندتر میها، کار شما را سادهای بین بخشبرقراری ارتباط مؤثر و داشتن روابط خوب و حرفه
 .ها نیاز داریدشما برای موفقیت به هر یک از این بخش

های ارتباطی خوب و در این فصل در مورد نحوه تأثیر اعمال شما بر دیگران، ارزش کلی مهارت
 .کنیمکنند صحبت مینیاز به دانستن اینکه دیگران هر روز چه می

توانید بخش خود را هرچه بیشتر درباره نحوه عملکرد شرکت خود بدانید، بهتر می خبر داغ
 .ا بخش خود در میان بگذاریدمدیریت کنید و این اطالعات را ب

اید، ممکن است قباًل اطالعات خوبی در مورد نحوه جریان اگر از داخل شرکت ترفیع پیدا کرده
وارد هستید، درک نقشی یافتن امور در سازمان داشته باشید. با این حال، اگر برای شرکت تازه

 .که هر بخش در جلب رضایت مشتری شما دارد بسیار مهم است
 برقراری ارتباط مؤثر در ِسمت مدیر فروش

 
ا درک دانید. اگر مشتری محصول شما رشما به عنوان یک فروشنده، ارزش ارتباط مؤثر را می

کند، هر آنچه الزم است باید انجام دهید و مشکل را برطرف کنید در غیر این صورت محصول نمی
 .رودشما به فروش نمی

در همین راستا، برقراری ارتباط مؤثر در درون ساختار سازمانی از اهمیت حیاتی برخوردار است. 
ار ظر آنها را درک کنید تنها بخشی از کاینکه بتوانید دیدگاه خود را با دیگران در میان بگذارید و ن

های دیگر را بر اساس آید که شما باید سایر کارمندان، مدیران یا بخشاست. مواقعی پیش می
 .های خود توجیه کنیدها یا برنامهها، پروژهایده
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 بهترین مدیران کسانی هستند که ارتباطات بسیار خوبی دارند. آنها نه تنها درک دیگران را برای
 .کنندکنند، بلکه دیگران را نیز به راحتی درک میدیگران آسان می

درصد از مشکالت موجود در کسب و کار امروز  ۹۹.۹تواند من معتقدم ارتباطات مؤثر می خبر داغ
را حل و فصل کند. اگر هر یک از ما به جای تالش برای تحقق بخشیدن به هدف خود، با هدف 

ویم، با دقت گوش دهیم و سوال بپرسیم مشکالت بسیار کمتری درک طرف مقابل وارد تعامل ش
 .خواهیم داشت

 گذارددرک اینکه چگونه اعمال شما روی دیگران تأثیر می
دهید و یا حتی مسئولیت کارت کنید، فروشی انجام میهر بار که مشتری جدیدی اضافه می

گیرید، در کل شرکت شما اقدامات بزرگی اعتباری یا دیگر مسائل مرتبط با مشتری را بر عهده می
تا  اترین مدیر باشید، باید دقیقًا بدانید که در کل زنجیره از ابتدافتد. برای اینکه موفقاتفاق می

 .افتدانتها چه اتفاقی می
این “به عنوان مثال، زمانی که یک برنامه جذب مشتری جدید در دست دارید، با خود فکر کنید، 

 .و غیره…” رود، و سپس از آنجا به کجا، و از آنجا برنامه از اینجا به کجا می
ن است متوجه دهد آگاه نیستید، ممکاگر از آنچه فقط برای راه اندازی یک مشتری رخ می

کشد. این کار به سادگی بررسی اعتبار شخص قبل از تنظیم نشوید که چرا چند روز طول می
 .حساب نیست

بینانه است. در واقع، شرکت شما حتی ممکن است مراحل  یک نمونه کاماًل واقع ۳-۱شکل  نکته
د، کمی وقت کنمی بیشتری داشته باشد. برای اینکه ببینید چگونه این فرآیند برای خودتان کار

بگذارید و یک برنامه برای رفتن از بخشی به بخشی دیگر تنظیم کنید. به این ترتیب شما نه تنها 
شوید که هر شخص برای مدیریت یک مشتری افتد، بلکه متوجه میدانید چه اتفاقی میمی

 .دهدجدید چه کاری انجام می
 

 فروشنده
 ارسال برنامه اعتباری به

 مدیر فروش
 نان از اطالعات مناسب در دسترس و ارسال بهاطمی

 مدیر مالی
 رد و یا تأیید سقف اعتباری و ارسال به

 IT ها / واحدثبت داده
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 ایجاد حساب برای مشتری در کامپیوتر با اطالعات مربوطه و ارسال به
 واحد بازرگانی

 ایجاد موجودی الزم یا افزودن اقالم مورد نیاز و ارسال به
 واحد تولید

 ایجاد هرگونه تغییر الزم و ارسال به
 واحد ترابری

 تعیین مسیر مشتری برای تحویل مناسب و پس فرستادن به
 مدیر فروش

 ثبت مشتری جدید و اطالع به
 فروشنده

 .: ترسیم فرآیند فروش۳ – ۱شکل 
برای مشتریان جدید با شما صحبت کنم. با  به هیچ وجه قصد ندارم در مورد ایجاد حساب

 .افتد را ببینیدل، مهم این است که تصویر کلی و آنچه در هر مرحله از مسیر اتفاق میاین حا
ه افتد وقتی چیزی بنا بمورد بعدی که باید در نظر بگیرید این است که چه اتفاقی می یاد آوری

شود و از حقوق مشتری باید مراقبت شود. اگر فروشنده شما فراموش کرد هر دلیلی خراب می
قع سفارش خود را تحویل دهد و واحدهای بازرگانی، تولید و ترابری را به آزمایش که به مو

های هایی که بخشافتد؟ تیم فروش شما از سختیها چه اتفاقی میدانید در این بخشبگذارد، می
 .کشند خبر دارد؟ آنها باید از این امر اطالع داشته باشنددیگر در این فرآیند می
روش باید این فرآیند را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را به دیگران شما به عنوان مدیر ف

آموزش دهید. همچنین زمانی که بخواهند اشتباهی را جبران کنند و یا مشکلی را برطرف کنند، 
 کنند باید حساسها برای سرمایه انسانی و منابع دیگر هزینه مینسبت به آنچه سایر بخش

 .ط با همه چیز وجود دارد و باید حداقل درکی از آن هزینه داشته باشیدای در ارتباباشید. هزینه
های تیم فروش شما پشتیبانی کند. هرچه هماهنگی شما هر بخش در شرکت شما باید از تالش

 های دیگر بخواهند به شما کمکبا دنیای آنها بیشتر باشد، احتمال اینکه همکاران شما در بخش
دانند که شما برای شناختن آنها، شغل آنها و چالشهایشان تالش می کنند بیشتر است زیرا آنها

 .ایدکرده
بخش فروش ممکن است تنها دپارتمان شرکت باشد که مستقیمًا به درآمد کمک  یاد آوری

خواهند بشنوند های دیگر نمیاما افراد در بخش –هستند  ها همه هزینهبقیه بخش –کند می
گویید. برای جلب رضایت مشتریان خود به آنها نیاز دارید. در که شما این حرف را به آنها می
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ای رسید. بنابراین تنها راه منطقی این است که با آنها حرفههیچ جایی نمی حقیقت، بدون آنها به
رفتار کنید و کمی دنیای آنها و آنچه را که برای پر کردن، تحویل و صدور صورتحساب سفارشات 

 .گذرانند، درک کنیدشما و فروشندگانتان می

 
برای یادگیری کل مراحل وقت بگذارید. اگر باید از رئیس خود بخواهید که به شما اجازه  نکته

دهد یک روز را با هر بخش سپری کنید، این کار را انجام دهید. این کار یکی از بهترین 
شود که برای مدتی گذاری میهای زمان شما در تمام سال خواهد بود و یک سرمایهگذاریسرمایه

 .کندسهام را پرداخت می طوالنی سود
 برقراری ارتباط بدون افراط

بین برقراری ارتباط کافی و برقراری ارتباط بیش از حد یک مرز باریک وجود دارد. برخی از افراد 
ه توانید. اگر بخش حسابداری بتوانید بیش از حد ارتباط برقرار کنید، اما شما میگویند نمیمی

یست. در نشما بگوید که آنها در حال پردازش یک برنامه هستند، نیازی به بررسی ساعتی با آنها 
ای باشد، درخواست شما را گیرید از نوع کینهواقع، اگر شخصی که هر ساعت با او تماس می

 .کندبرای این نوع موارد به پایین پشته منتقل می
 ی کارهایی است کهها مشاهدهبهترین راه برای کشف نحوه برقراری ارتباط با سایر بخش نکته

ی خوبی کنید ارتباط برقرار کنندهپیدا کنید که احساس میدهند. کسی را مدیران دیگر انجام می
ید که کند. ببینکند. چگونه سؤال میکند. چگونه خودش را بیان میاست و ببینید که او چه می

داند چه بگوید و چه موقع رسد که میمند است و همیشه به نظر میاو واقعًا به دیگران عالقه
 .باید آن را بگوید
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های های مختلف در زمینه ارتباطات از جمله کتاب مهارتهای متعددی در قالبهمچنین کتاب
ی خوب ارتباطی نوشته الیزابت کونکه در دسترس است تا شما را به عنوان ارتباط برقرار کننده

 .بهتر راهنمایی کند
 ایایجاد یک دایره لغات حرفه

کنید. دایره رت کالمی ارتباط برقرار میهرچه زمان بیشتری با مدیران دیگر بگذرانید، بیشتر به صو
لغات شما بسیار مهم است. بسیاری از افراد )منصفانه یا ناعادالنه( شما را به خاطر زبان و اینکه 

کنند. یک دایره لغات قوی به شما در کل توانید خودتان را بیان کنید، قضاوت میچطور می
 .نده شما استگذاری برای آیکند و یک سرمایهتان کمک میحرفه

تأثیر قرار دهند از کلمات قلمبه از آن دسته افرادی نباشید که فقط برای اینکه دیگران را تحت
خواهید خود را بهبود ببخشید، دایره لغات خود را بهتر کنید. یک کنند. اگر میسلبمه استفاده می

صورت یاد بگیرید که خود را آموزش لغات بخوانید، یا در غیر این  دوره آنالین بگذرانید، یا کتاب
 .ای جلوه دهیدحرفه

استفاده صحیح از اصطالحات فنی را در صنعت خود درک کنید. هیچ چیزی بدتر از این نیست 
کنید ولی در اصل دانید در مورد چه چیزی صحبت میکه سعی کنید طوری وانمود کنید که می

. متأسفانه، این نوع کارها برای مدت از پایه و اساس پرت هستید، این واقعًا خجالت آور است
 .مانندطوالنی با شما می
ای که به هر طریقی ممکن ای همیشه باید از هرگونه شوخی، اظهار نظر یا کلمهیک شخص حرفه

است بد برداشت شود، خودداری کند. در صورت تردید، این کار را نکنید. خنداندن دیگران 
 .ارزشش را ندارد

  
ها ضروری است. دنیای تکنولوژی بسیاری صحیح برای همکاری با سایر بخش ای وارتباط حرفه

ه خواستند و بهای گذشته برای برقراری ارتباط بر میاز اشکال ارتباطی را باز کرده است. نسل
 کردند. امروزه برای برقراری ارتباطرفتند و یا آنها را از طریق تلفن پیج میدفتر شخص دیگری می

میل، پیام صوتی، پیام کوتاه و موارد دیگر را در اختیار دارید. به کارگیری همزمان با دیگران ای
حوصلگی و قطعًا ارتباط مفرط را به دنبال اشته انگیز است، اما ممکن است بی همه اینها وسوسه

 .باشد
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گویم، ارتباطات مهم است، اما ارتباط مفرط برای دیگران آزار دهنده است. باز هم می یاد آوری

تید کاری انجام دهد، به او زمان دهید تا آن کار را انجام دهد. بعد از اینکه از شخصی خواس
کنید رساند که برای انجام کار به او اطمینان ندارید یا فکر میارتباط بیش از حد این مفهوم را می

دهد. تا زمانی که کسی اشتباه شما را ثابت کند، فرض کنید کار را به پایان کار را انجام نمی
 .رساندمی

 


