
 

 modamcrm.comآدرس سایت: 
021-28421608شماره تماس:   

09039151075شماره تماس و واتس آپ:   
 

 بخش اول: شناخت نقش جدید خود(: ۷فروش کارآمد ) مدیر

 
اید تا به مرحله مدیریت فروش برسید؛ شما عمر خود را در ها تالش کردهاحتمااًل سال

اید و حاال نوبت شماست که قدم بعدی را بردارید. به شما پیشنهاد واحد فروش گذرانده
اید. اکنون زمان آن رسیده که خود را برای آن آماده این کار داده شده و آن را پذیرفته

 !نیای مدیریت خوش آمدیدکنید. سالم! به د

توانید از عهده این کار بر آیید یا نه، امری کاماًل دستپاچه شدن و استرس اینکه می
کند و اگر این طبیعی است. هرکسی که ارتقا پیدا کند احساسات مشابهی را تجربه می

 .مسئله را انکار کند احتمااًل کاماًل صادق نیست

توانید از پس این کار برآیید. در این بخش، می شما  حاال آرامش خود را حفظ کنید؛
دهم و بعدًا به طور ها و عملکردهای یک مدیر فروش را مورد بررسی قرار میویژگی

دهم. وقتی کارمان تمام شد، شما مدیری مطمئن، خالصه چند موضوع را پوشش می
 .دکنموفق و کارآمدی خواهید بود که تیمی از فروشندگان بزرگ را هدایت می

 .و اگر این کار نتیجه نداد، فقط دو قرص مسکن بخورید و صبح با من تماس بگیرید

https://modamcrm.com/?p=16620
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 درک نقش خود به عنوان یک مدیر فروش
کنند؛ چگونه تیم خود را مهم است که بدانید مدیران فروش برتر چگونه عمل می

مانند. این نقش همیشه در حال کنند و چگونه خودشان عامل باقی میمدیریت می
ر است اما چندین وظیفه و مسئولیت اصلی دارد که تقریبًا از در تمام کسب و تغیی

 :کارها یکسان است

 مدیریت تیم فروش 

 هاتعیین اهداف و سهمیه 

 های فروشآموزش و توسعه مهارت 

 اختصاص و تعریف مناطق جغرافیایی 

 مشاوره و راهنمایی تک تک فروشندگان 

 ها به مدیریت عالیگزارش داده 

 های تشویقیایجاد برنامه 

 تعیین بودجه 

 استخدام و اخراج فروشندگان 

پردازید؟ البته. آیا وظایف دیگری وجود دارند که شما به عنوان مدیر فروش به آنها می
کنید، اما زمانی ی کاری خود اضافه میهای جدیدی را به صفحهشما همیشه مسئولیت

که کار مدیریت را بر عهده گرفتید، تا حدی انتظار این را داشته باشید که احتمااًل 
ت را نیز باید مدیریت کنید. در واقع، ممکن است بسیاری کارهای موجود در این لیس

 .از آنها در شرح وظایف شغلی شما بوده باشند

 اعالم آنچه هستید و آنچه نیستید
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های زیادی را بر عهده دارید: محرک، ای نقششما به عنوان یک مدیر فروش حرفه
همه چیز در این  ای برای گریه ومشوق، ایده پرداز، گوش شنوا، معلم، قاضی، شانه

 .بین

شود. مسئولیت به عنوان رهبر واحد فروش، با متوقف شدن شما کار نیز متوقف می
 .فرسا استناشی از کار بسیار زیاد و کمی طاقت

توانید بهترین کار توانید همزمان فقط یک کار انجام دهید و فقط میشما می یادآوری
در هر “را انجام دهید. اگر به این مسئله شک دارید این کلمات را به خاطر بسپارید، 

 ”.کاری که باید آن را انجام دهید، بهترین تالش خود را از خود نشان دهید

بخش فروش هستید و یا در بخش  بعضی مواقع ممکن است تعجب کنید که آیا در
مدیریت. در واقع شما در هر دو بخش حضور دارید و باید بتوانید متناسب با شرایطی 

 .که در آن قرار دارید، خود را وفق دهید

مواقعی پیش خواهد آمد که باید تصمیمات مدیریتی بسیار سختی بگیرید و مواقعی 
یگران دفاع کنید. بعضی اوقات که باید از بخش فروش خود در برابر تصمیمات د

ای وجود ندارد که کنید. هیچ راه از پیش تعیین شدهدانید کدام نقش را بازی مینمی
بگویید چه زمانی بیشتر در بخش فروش باشید یا بیشتر در بخش مدیریت. هیچ 
پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد؛ شرایط بسیار سختی برای انتخاب وجود دارد. باید 

 .خود پیروی کنیداز شّم 

تا زمانی که ثابت قدم باشید، خوب خواهید بود. سعی نکنید همه را راضی نگه  نکته
ها، تصمیمات و نحوه مدیریت بخش خود ثابت قدم باشید، تا در دارید. در فعالیت

 .این کار موفق شوید

شما مجرایی بین مدیریت و بخش فروش هستید. شما شخصی هستید که سایر 
افتد، به ها برای کسب اطالعات در مورد آنچه در فروش شرکت اتفاق میرؤسای واحد
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دنبال وی هستند. چندی بعد شما در حال پاسخگویی به فروشندگان و توضیح 
 .کارهایی هستید که شرکت تصمیم گرفته انجام دهد

کاری که باید آن را انجام دهید، بهترین “رسد، اما اگر تنها در کار سختی به نظر می
 .قابل مدیریت است” ش را از خود نشان دهیدتال

به همان اندازه که مهم است بدانید چه وظایفی را باید بر عهده بگیرید، به  : خبر داغ
شوند. شما همان اندازه هم مهم است بدانید چه کارهایی شامل حیطه کاری شما نمی

بینی کنید. یشغیبگو نیستید که بتوانید ذهن را بخوانید و آینده فروش شرکت را پ
توانید درخواست همه آنها را انجام دهید. همه از شما تقاضایی دارند، اما شما نمی

های فروش بینیشما باید از سابقه و شّم خود برای تنظیم بودجه، اهداف و پیش
 .هر چیزی که روی میز کارتان قرار دارد –استفاده کنید 

 

اشت نکنید، من اولین کسی هستم شما منشی بخش فروش هم نیستید. اشتباه برد
کنید به جای اینکه آنها برای شما کار گویم شما برای تیم فروش خود کار میکه می

کنند. اما اجازه ندهید خود را درگیر انجام وظایف آنها کنید. این شامل حیطه کاری 
هایی را برای کمک به شما برای جلوگیری از شود. در بخشهای بعدی، روششما نمی

 .رفتار شدن در این دام بزرگ ذکر می کنیمگ

اگر شما در ابتدای کار اینگونه رفتار کنید، آنها در ادامه نیز انتظار چنین رفتاری  : هشدار
 .ای کنید، نه وابستهرا از شما خواهند داشت. کار شما این است که افراد خود را حرفه

 

احساسی  –بحث االن ما در مورد نحوه عملکرد تیم شما است، نه نحوه عملکرد شما 
 .آورتواند هم نیروبخش باشد و هم دلهرهکه می
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 سازی و رهبریالهام بخشی، آماده
سازی و هدایت شود، هدف شما الهام بخشیدن، آمادهوقتی بحث به مدیریت ختم می

مابقی  –کند ست که به سود کمک میبخش شماست. فروش، تنها بخشی در شرکت ا
همه هزینه است. اگر شرکت شما نه تنها سرپا بماند بلکه رشد و پیشرفت داشته باشد، 

 .ی آن به دلیل عملکرد بخش شما خواهد بودقسمت عمده

خواهند به چیزهای بیشتری دست یابند به تیم فروش خود القا کنید که می یادآوری
کنند. توجه داشته باشید، نگفتم به آنها انگیزه و اراده می توانندو باور کنند که می

توانید برای افراد خود دهید. من معتقدم انگیزه باید از درون ناشی شود؛ شما نمی
بخش آنها انگیزه ایجاد کنید. آنها باید به خود انگیزه دهند. با این حال، شما باید الهام

 .باشید

نها شوید. وظیفه شما این است که سراغ آنها رفته هایشان مربی آبرای ارتقای مهارت
و بر کارشان نظارت کنید، بازخورد بدهید، اقدامات اصالحی انجام دهید و برگردید. 
سپس مجددًا نظارت کنید، بازخورد بدهید، اقدامات اصالحی انجام دهید و این کار را 

های جدید ها و روشتمها، سیسبارها و بارها انجام دهید. شما به دلیل ایجاد تکنیک
سازی و آموزش خود و خریداران، در حالت آماده اندازبرای برقراری ارتباط با چشم

 .مداوم هستید

گوید، خواهند دنبال کنند، هدایت کنید. یک رهبر نمیای که میتیم خود را به شیوه
نحوه رفتارتان ” یم!بگذارید این کار را انجام ده“گوید، بلکه می” بروید این کار را بکنید!“

 .آید تأثیر زیادی در بخش فروش شما داردبه اندازه کلماتی که از زبان شما بیرون می

دهید صدای آنچه انجام می“گوید: رالف والدو امرسون، شاعر و فیلسوف می یادآوری
رهبری در عمل است نه فقط ” شود.گویید شنیده نمیبه قدری بلند است که آنچه می

 .ندر حرف زد
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به عنوان یک مدیر فروش، چیزهای زیادی برای فهمیدن دارید، ولی بدانید که این 
دهید. شما امروز مدیر نیستید، اما ممکن مرحله را یک قدم در یک زمان انجام می

ها را داشتید و قباًل است یک سال یا پنج سال دیگر مدیر باشید. اگر همه این پاسخ
ها پیش مدیر فروش بودید. کارها را انجام دهید، سالدانستید که چگونه تمام این می

 .صبور باشید و یاد بگیرید

 


