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 گذاری در فروش و پیاده سازی آنهدف 

 

 

 هدف تعیین بدون. کندمی مشخص را آن اهمیت و ارزش کاری هر انجام در هدف شتناد

 .رفت نخواهد پیش جلو به کار هرگز

 

 تنداش. بخشدمی معنا آن پیرامون فعالیتهای تمام به و است مهم هدف داشتن هم فروش در

 ندمان موفقیت مسیر در حرکت و داشتن هدف. کندمی انگیزه ایجاد و متمرکز را انرژیها هدف

 رایب باشید داشته مشخصی هدف که هنگامی. کندمی عمل چیزی ساخت برای نقشه داشتن

 خواهد مسیر ادامه برای برابر چند انرژی شما به تالش این کنیدمی تالش آن به رسیدن

 .داد

 

 ماهانه، به ساالنه هدف تقسیم و ساالنه فروش صورت به فروش در گذاریهدف است الزم

 تبدس برای بدانید باید روزانه فروشنده عنوان به شما. شود زده تخمین روزانه و هفتگی

 انرژی صورت این غیر در رویدمی کارتان و کسب محل به فروش مقدرا چه و حجم چه آوردن

 با فروش در هدفگذاری مطلب ادامه در. هستید غافل بیشتر سود از و کرده تلف را خود

 .شوید همراه مهرارقام

 

 .است شده اشاره آن به زیر در که است مشخصاتی دارای فروش در هدفگذاری

 

 . کنید مکتوب و بیان دقیق و واضح مشخص، را فروش هدفهای چیز هر از پیش

 در را خود فروش آرزوهای گذاریهدف در. کندمی انگیزه و عالقه ایجاد هدف دقیق بیان

 یزمان که آنها باشد، کارتان و کسب حوزه در موفق هایفروشنده به حواستان. بگیرید نظر

 به رسیدن و آنها فروش میزان به رسیدن را خود هدف و باشید آنها جای داشتید آرزو

 که کنید حاصل اطمینان توانیدمی صورت این در. دهید قرار فروش در آنها قابلیتهای

 .کنیدمی برداری الگو برتر و موفق انسانهایی از و است یافتنی دست هدفهایتان
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 . کنید مشخص را هدفها زمانبندی

 یزمان چه تا و شروع باید زمانی چه بدانید. کنید انتخاب پایان و شروع زمان هدفتان برای

 اریی موفقیت مسیر در هدف به رسیدن برای را شما زمانبندی. دارید فرصت کار اتمام برای

 هک بدانید ولی گیرید بهره کردن تصور برای خود توانایی تمامی از کنید سعی. کرد خواهد

 .باشد باور قابل و یافتنی دست باید هدفتان دیگر گذاریهدف هر مانند

 

 . باشد پیگیری و گیریاندازه قابل باید هدفها

. نیدک کنترل را هدف راستای در نتایج به دستیابی میزان هدفها، پیگیری جدول وسیله به

 دوست است؟ مقدار چه شما آلایده فروش مقدار. کنید فکر ملموس فروش گذاریهدف به

 فروش برای بفروشید؟ کاال مقدار چه یا آورید دست به پول مقدار چه هفته این در دارید

 در درویمی کارتان و کسب به که هفته اول از باید اید؟اندیشیده تدبیری چه کاال مقدار این

 باشید؟ چیزهایی چه پی

 

 . باشد بینانهواقع و دستیابی قابل باید هدف

 نموفقتری کنون تا که گزینیدبرمی خود برای را هدفی و دارید فعالیت فروش زمینه در اگر

 دفه بنابراین. اندنبوده بینواقع هدف انتخاب در و اندنیافته دست آن به نیز فروشندگان

 .باشند اساسی و مهم عمده، باید هدفها. باشد دسترس از دور یا آسان نباید

 

 . کنید متمرکز فروش در عمده هدف چند به رسیدن برای را خود افکار

 و مدیران بهترین. هستید محدود بودجه و زمان انرژی، توان، دارای شما نکنید فراموش

 متقسی تریجزیی اهداف به را اندازشانچشم و دارند ذهن در وسیعی آینده استراتژیستها

 به و کرده جلوگیری انرژی اتالف از توانندمی شیوه این به. رسندمی جز به کل از و کرده

 .برسند فروش در موفقی پیشرفتهای
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 فروش گذاری هدف انواع

 فروش تیم شوند، تعریف ایبینانهواقع طوربه و باشند مشخص شما فروش اهداف اگر

 اهداف انتخاب با. کرد خواهد عمل تانانتظارات راستای در و نفس به اعتماد با همیشه

 دست فروش اهداف به توانیدمی گیری، تصمیم در فروش تیم از گرفتن یاری و درست

 .کنیممی بررسی را فروش گذاری هدف انواع ادامه در. کنید کسب بیشتری سود و یابید

 

 محصول براساس فروش گذاری هدف .۱

 

 ماهیانه فروش یبودجه تأمین برای مؤثری و ساده راه محصول، براساس فروش گذاری هدف

 و قیمت میانگین و برسند فروش به باید که محصوالتی از فهرستی روش، این در. است

 ینهمچن. شودمی برآورد و تعیین شود، کسب باید بیشتر سود به رسیدن برای که ارزشی

 .شودمی توجه نیز انبار و موجودی ملزومات مانند وکارکسب یزمینه در مهمی اطالعات به

 

 بینی پیش و محصول هر سود خدمات، یا والتمحص براساس را گذاری هدف توانیدمی مثال

 ستون، یک در. کنید تنظیم ستون ۳ با جدولی توانیدمی کار این برای. بدهید انجام فروش،

 ودس یحاشیه دوم ستون در کنید، فهرست محصول نوع یا تولید خط براساس را محصوالت

 .بنویسید را ماه هر در انتظار مورد فروش حجم توانیدمی نیز سوم ستون در و بدهید قرار را
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 بازار بندیبخش براساس فروش گذاری هدف .۲

 داپی دست بهتری فروش به دهند،می انجام درستیبه را بازار گیریهدف که وکارهاییکسب

 قانون» که قانون این. دارد مهمی نقش ۰۸/۰۸ قانون فروش، ریزیبرنامه در. کنندمی

 تانمشتریان درصد ۰۸ از شما وکارکسب سود درصد ۰۸: »گویدمی دارد، نام نیز «پارتو

 را درصد ۰۸ این توانیدمی هدف بازار بررسی و دقیق یمطالعه با پس «آیدمی دستبه

 .برسید موفق فروش یک به و کنید شناسایی

 

 این البته. است فروش در مؤثر گذاری هدف شروع برای مناسب اینقطه بازار، بندیبخش

 تریمش انواع بندیگروه معنای به بازار بندیبخش. است دشوار و برانگیزچالش بسیار امر

 تواندمی ابزارآالت فروشگاه یک مثال. آنهاست مشخص هایویژگی و نیازها به توجه با ها

 :کند تقسیم بخش دو به را مشتریان

 

 ساختمان؛ صنعت در ایحرفه افراد و متخصصین

 .ایغیرحرفه و آچاربهدست مشتریان

 :کنندمی بندیتقسیم موارد این براساس را مختلف هایبخش معموال بازار متخصصین

 

 ؛(… و شهرستان استان، کشور، قاره،) جغرافیایی یناحیه

 تحصیالت، شغل، درآمد، خانواده، اعضای تعداد جنسیت، سن،) شناختیجمعیت مسائل

 ؛(ملیت و مذهب اقتصادی، و اجتماعی وضعیت

 .(هانگرش و هاارزش زندگی، سبک شخصیت،) شناختیروان مسائل

 اییراهنم این. کند راهنمایی فروش اهداف به رسیدن برای را شما تواندمی بازاریابی برنامه

 .شودمی میسر بازار از بخش هر هایویژگی یمطالعه با
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 ناحیه و منطقه براساس فروش گذاری هدف .۳

 گذاری هدف و دارند حضور مختلف نواحی در فروش نمایندگان وکارهاکسب از برخی در

 وکارهاکسب گذاری، هدف یشیوه این در. گیردمی صورت ناحیه و منطقه براساس فروش

 ار محصوالت تمام کنند، تعیین را الزم مالی اقدامات منطقه، هر ازایبه توانندمی آسانیبه

 دید ای،ناحیه گیریهدف. کنند رسیدگی منطقه هر مشتریان یهمه به و بدهند پوشش

 امکان و دهدمی پوشش را مشتریان از زیادی تعداد زیرا گذارد،می اختیار در ایگسترده

 .کندمی فراهم جداگانه صورتبه را محصول هر فروش جزئیات بررسی

 

 فروش اهداف تعیین

 

 رد زبده ریزانبرنامه. شوندمی ترگسترده وکارتان،کسب رشد با همراه شما فروش اهداف

 بازار اگر. داشت خواهد همراه به را وکارکسب رشد که کنندمی گذاری سرمایه هاییقسمت

 مرکزت بیشتر محصول همان روی ریزانبرنامه این برود، خاصی محصول از استقبال سمتبه

 .کنندمی

 

 :کنید توجه زیر نکات به باید فروش اهداف تعیین برای

 

 به رسیدن برای) کنید توجه دارد، همراه به محصول هر فروش که سودی حاشیه به 

 .(بدهید کاهش را سود حاشیه اندکی باید فروش، اهداف

 بیبازاریا یبرنامه در موجود اطالعات براساس و باشند بینانهواقع باید فروش اهداف 

 .شوند تعیین

 کنید ریزی برنامه رشد برای و توجه وکارکسب در موجود هایهزینه تمام به. 

 باشید داشته توجه نیز زیر موارد به فروش، اهداف تعیین هنگام: 
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 ناخالص سود حاشیه .۱

 بلق خدمات یا محصوالت خرید تولید، یهزینه و فروش میان تفاوت به ناخالص سود حاشیه

 سود حاشیه. شودمی گفته … و برق آب، پول و اجاره مالیات، دستمزدها، کردن کم از

 با. کنندمی محاسبه را فروش از ریال هر سودآوری آن، یوسیلهبه که است نسبتی ناخالص،

 و شناسایی دارند، را آوریسود بیشترین که محصوالتی توانیدمی درصد، این شناسایی

 .کنید تمرکز بیشتر آنها فروش روی درنتیجه

 

 فروش هایگیریهدف با کنندمی سعی شوند،می مدیریت هوشمندانه که وکارهاییکسب

 اآنه واقع در. باشند داشته تمرکز دارند، بیشتری سودآوری که محصوالتی روی مناسب

 تیمحصوال فروش بر دارند، بیشتری سود حاشیه که را سودآوری محصوالت بر گذاریسرمایه

 .دهندمی ترجیح اندک سود حاشیه با

 

 سر به سر نقطه .۰

 تا برسند فروش به باید که دهدمی نشان را خدماتی میزان یا محصول تعداد نقطه این

 یدتوانمی شما. بدهند پوشش را … و دستمزد بیمه، برق، پول اجاره، مانند ثابت هایهزینه

 و عیینت سپس و ساالنه ثابت هایهزینه کردن مشخص و بندیتقسیم با را سرسربه ینقطه

 یمحاسبه برای. کنید مشخص هاهزینه این پوشش برای( واحد هر در) فروش حجم بررسی

 هایهزینه و فروش قیمت تفاضل طریق از را فروش حاشیه توانیدمی سر،سربه ینقطه

 .کنید تقسیم فروش حاشیه بر را ثابت هایهزینه سپس و حساب متغیر

 

 فروش موردنیاز حداقل .۳

 سود حاشیه یوسیلهبه سود اهداف و ثابت هایهزینه که است اینقطه واقع در مقدار این

 هایهزینه پوشش برای الزم خدمات و محصوالت میزان باید. شوندمی داده پوشش آن در

 .کنید محاسبه را مطلوب سود و حقوق ثابت،
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 وکارسبک در که است مبلغی با مطابق منصفانه، ایسرمایه بازگشت شما هدف که باشد یادتان

 رخن کردن مشخص برای باید سر،سربه ینقطه شدن مشخص از بعد. ایدکرده گذاریسرمایه

 کاروکسب مدیران و صاحبان برای عادالنه دستمزدی و کنید گیریتصمیم سرمایه، بازگشت

 .بگیرید نظر در

 

 دهندمی قرار تأثیر تحت را سود که هاییهزینه گرفتن درنظر .۴

 ابی،بازاری. بگیرید نظر در هستند، ارتباط در فروش ملزومات حداقل با که را هاییهزینه تمام

 رارق تأثیر تحت را سود تولید برای الزم فروش میزان توانندمی تأمین هایهزینه و تولید

 باید یزن تولید فرایندهای و کند کفایت فروش مناسب حجم برای باید شما بازاریابی. بدهند

 .باشند داشته را فروشی چنین ظرفیت

 

 فروش راهبردهای

 از تعدادی به ادامه در. بگیرید نظر در راهبردهایی باید فروش، هایهدف به رسیدن برای

 :شودمی اشاره راهبردها این

 

 نید؛ک استفاده تشویقی هایبرنامه از مثال باشید، داشته توجه فعلی مشتری حفظ به 

 ید؛کن کسب جدید مشتریان تبلیغات، و بازاریابی مختلف هایروش از بردن بهره با 

 مشتری قتشوی و جانبی فروش مثال کنید، تمرکز فعلی مشتریان به بیشتر فروش روی 

 .باشید داشته نظر در را اضافی و ترگران محصولی خرید به

 روهاینی به توانیدمی شما. است بازاریابی راهبرد بر مبتنی بینانه،واقع فروش گذاری هدف

 شتریم جذب و برند از آگاهی ایجاد با و بازاریابی هایفعالیت کمک با تا کنید کمک خود فروش

 :کار این برای. بدهند مناسبی هایگیریهدف بالقوه،
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 کنید گذاری هدف فروش کارمندان برای .۱

 و کندمی کمک تانفروش تیم اعضای از هریک تأثیرگذاری سنجش به فروش اهداف تعیین

 اهداف تعیین اما. کندمی فراهم را شانپیشرفت و کارکنان از تقدیر رشد، هایفرصت

 الدنببه را کارکنان انگیزه کاهش جمله از منفی اثراتی فروش، یزمینه در بینانهغیرواقع

 .دارد

 

 بدهید افزایش را فروش تیم مشارکت .۲

 

 نآ عملکرد از و شناسندمی خوبیبه را شما محصول فروش، تیم کارمندان که باشد یادتان

 کمک آنها از فروش گذاری هدف و بازبینی اطالعات، آوری جمع در پس. هستند مطلع بازار در

 انگیزه باشد، بیشتر فروش گذاری هدف در فروش کارکنان مشارکت هرقدر. بگیرید

 .داشت خواهند هدف به رسیدن برای بیشتری

 

 :کنید جمع هم دور هاپرسش این به توجه برای را فروش تیم

 است؟ بوده محصول این مشتری کسی چه اخیرا 

 است؟ بوده چقدر سال در مشتری خرید میزان 

 کنند؟می خرید شما از هم باز بیشتری احتمال با مشتریان از دسته کدام 

 چگونه و دهندمی افزایش را هایشانسفارش میزان احتماال مشتریان از دسته کدام 

 کرد؟ متقاعد بیشتر خرید به را آنها توانمی

 چرا؟ و دهندمی کاهش را خود سفارشات مشتریان از دسته کدام 

 چیست؟ علت و داد خواهید دست از احتماال را مشتری کدام 

 یخهچر بر مبتنی یا است فصلی الگو این آیا چیست؟ سال طول در شما فروش الگوی 

 کند؟می عمل وکارکسب
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 بدهید انگیزه فروش تیم به .۳

 و وکارکسب به بنا. کنید استفاده … و هابن جوایز، از خود فروش کارمندان تشویق برای

 نرایگا بلیت اهدای مانند مختلفی موارد با را آنها توانیدمی گیریدمی نظر در که ایبودجه

 .کنید تشویق دارید، نظر در که چیزی هر یا تئاتر

 

 بدهید توسعه را فروش تیم .۴

 بازبینی و مرور از توانیدمی تیم، در موجود نیازهای توسعه یا فروش نیروهای آموزش برای

 آموزش و توسعه جهت در تیم، اعضای با اهداف این مرور با و بگیرید کمک فروش اهداف

 .بردارید گام آنها

 

 کنید تعیین تانفروش تیم برای مشخصی اهداف .۵

 تیم و فروش به مشخص، اهدافی تعیین با باید پردازیدمی فروش گذاری هدف به وقتی

 هاییبخش به مشتریان براساس را اهداف توانیدمی نمونه، برای. باشید داشته توجه فروش

 :کنید تقسیم

 

 ریدخ به بار اولین برای که را مشتریانی کنیدمی تعریف که اهدافی: جدید مشتریان 
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 عهتوس دهید،می ارائه فعلی مشتریان به که را محصوالتی و خدمات: فعلی مشتریان 
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