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پیش گفتار مرتجم

مدیریت فروش، یکی از ارکان هر کسب و کاری به شمار می رود. 
مدیر فروش یک مجموعه، وظایفی کلیدی را بر عهده دارد که موفقیت 
در اجرای آنها، خود را در قالب افزایش آمار و درآمد فروش نشــان 

می دهد. 
مدیریت فروش طیف گسترده ای از فعالیت های گوناگون در فرآیند 
فروش را طراحی و اجــرا می کند. برنامه ریزی برای فروش، گزینش 
نیروی انســانی مناسب برای تیم فروش، آموزش و انگیزش بخشی به 
اعضای تیم و نیز نظارت بر عملکرد، از جمله مهم ترین وظایفی است 
کــه یک مدیر فروش بر عهده دارد. برایان تریســی در این کتاب، به 
تشریح رئوس فعالیت های کلیدی مدیر فروش و نیز ارائه راهکار برای 

اجرای بهتر هر یک از این فعالیت ها می پردازد. 
این کتاب یازدهمین جلد از مجموعه کتاب های جدیدی است که 
به قلم برایان تریســی نگاشته و به همت انتشارات دنیای اقتصاد وارد 
بازار نشر ایران شده است. در پایان امیدوارم این کتاب به خوانندگان 
پارســی زبان کمک کند تــا ضمن افزایش دانش خــود از مدیریت 
فروش، با هدایت بهتر تیم خود، به رشد و بالندگی بیشتری در حوزه 

کسب وکارشان دست یابند. 
صالحسپهریفر
پاییز1394
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پیش گفتار

وقتی شــرکت آی.بی.ام.1 در ســال های دهه 1990 با مشکالت 
جدی مالی روبه رو شــد، هیئت مدیره این شرکت تصمیم گرفت لو 
گرســتنر2 را به عنوان مدیرعامل جدید به خدمت گیرد. او بالفاصله 
جمعی از دوســتانش از شــرکت مک کینزی و کامپانی3 )که یکی از 
بزرگ ترین و برجسته ترین شرکت های مشــاوره مدیریتی در دنیا به 
شمار می رود( را به خدمت گرفت. آقای گرستر از آنها خواست تا از 
تخصص خود برای تعیین دلیل کاهش پیوســته فروش، سهم از بازار 
و سودآوری آی.بی.ام. استفاده کنند و تحقیقی جامع را ترتیب دهند. 

آنها هم بی درنگ دست به کار شدند. 
پس از گذشــت کمتر از 6 ماه، این مشاوران جلسه ای را ترتیب 
دادند و از همه مدیران ارشد آی.بی.ام. خواستند تا در آن شرکت کنند. 
این مشاوران در این جلســه اعالم کردند که »دلیل مشکالت جاری 

را یافتیم.«
وقتــی مدیران آی.بی.ام. خواســتار جزئیات این دلیل شــدند، این 
مشاوران پاسخ دادند که این مشکل چیزی جز »فروش پایین« نیست. همه 
مدیران وجود این مشکل را تایید کردند و پرسیدند که چه راه حلی برای 
آن وجود دارد. پاسخ مشاوران مک کینزی و کامپانی نیز »افزایش فروش« 

1- IBM 2- Lou Gerstner 3- McKinsey & Company
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بود. تا اینجای کار مسئله و نیز راه حل آن، دو امر کامال بدیهی بودند. اما 
آی.بی.ام. چگونه می توانست به فروش باالیی دست یابد؟

قانون 75 درصد

پاسخ این مشاوران بعدها به »قانون 75 درصد« شهرت یافت. آنها در 
تحقیقات خود به این نتیجه رســیدند که به خاطر برخی سیاست های 
خاص در این شرکت، فروشندگان و مدیران فروش زمان بیش از حد 
زیــادی را در دفاتر خود به پر کــردن انواع فرم ها می گذرانند و زمان 

کمی را به گفت وگوی حضوری با مشتریان اختصاص می دهند.
این مشــاوران توصیه کردند که این وضعیت باید هرچه سریع تر 
تغییر یابد. قانون 75 درصد می گفت که از همان لحظه، فروشــندگان 
باید 75 درصد از وقت خود را به صورت مســتقیم برای گفت وگو با 
مشتریان و تشریح محصوالت و خدمات آی.بی.ام. برای آنها بگذرانند. 
افزون بر این، مدیران فروش این شرکت که برای انجام کارهای اداری 
و پردازش انواع فرم هایی که فروشندگان پر می کردند هر روز در دفتر 
خود بودند نیز باید 75 درصد از وقت خود را با فروشندگان و تماس 

با مشتریان اصلی بگذرانند. 
به این ترتیب بود که روند مالی آی.بی. ام طی فقط یک ســال کامال 
دگرگون شــد. بخش های زیان ده این شرکت سودآور شدند و آی.بی.ام. 

دوباره توانست به جایگاه قبلی خود در ایاالت متحده دست یابد. 

مهارت بنیادین

کارشناســان مک کینزی در پایان این مطالعه، مهم ترین یافته های خود 
را این گونه تشریح کردند: »در سازمان های مبتنی بر فروش1، مدیریت 
فروش یک مهارت بســیار بنیادین به شــمار می رود. هیچ  چیزی به 

1- sales-driven 
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جز یک آموزش مدیران فروش برای انجام کارها به شــکلی اثربخش 
نمی تواند سبب افزایش عملکرد فروش و نتایج فروش شرکت شود.«
اگر مدیر فروش هستید، باید بدانید که مهم ترین وظیفه را در یک 
ســازمان مبتنی بر فروش بر عهده دارید. تاثیر شما بر میزان فروش و 
در نتیجه ســوددهی شرکت، بیشــتر از هر کسی دیگر در آن سازمان 
است. در واقع شما نقشی حیاتی در موفقیت شرکت بر عهده دارید. 

مدیر فروش یکی از ارزشــمندترین که البته در بسیاری از موراد 
اهمیت کارش از دید مدیران ارشــد پنهان می ماند. مدیر فروش است 
که اســتانداردها و اهدافی را برای فروشندگان تعیین کرده و بر نحوه 
دســتیابی آنها به این اســتانداردها و اهداف نظــارت می کند. تربیت 
مدیران فروش شایسته و کارآمد، از مهم ترین پیش نیازها برای موفقیت 

یک بنگاه اقتصادی به شمار می رود. 

آغاز یک سفر

این کتاب بر اســاس ســال ها تجربه و مطالعــه در زمینه نگرش ها و 
رفتارهای مدیران موفق فروش نگاشــته شده است. در این کتاب، با 
برخی مفاهیم، روش ها، اصول و نیز شیوه های کاربردی برای مدیریت 
فروش آشنا خواهید شــد. شما می توانید این آموخته ها را به سرعت 
به کار گیرید و فروش بیشتری داشــته باشید، همکاری بین کارکنان 
بخش فروش را هماهنگ تر ساخته و موقعیت شغلی و فردی خود را 

در شرکت تقویت کنید. 
مدیریت فروش یک دانش غیرقطعی اســت، زیرا عوامل زیادی 
در آن دخیل هســتند. فروشــندگان تفاوت هایی اساســی با ســایر 
کارکنان یک شرکت دارند. یک مدیر فروش باید بتواند همزمان یک 
دوست، مشــاور، معتمد، کارپرداز ســخت گیر و یک مدیر اثربخش 

کسب وکارمحور باشد. 
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فروشــندگان گاهی ممکن اســت از نظر احساسی در وضعیت 
خوب و گاهی در وضعیتی نامطلوب باشــند. همچنین میزان فروش 
آنها نیز ممکن است دچار فراز و فرودهایی باشد. به همین دلیل است 
که مدیریت فروشندگان نیازمند شکیبایی زیادی و مهارت های مرتبط 

با روابط انسانی است. 
یک مدیر فروش موفق کسی است که بتواند افراد با شخصیت هایی 
مختلف را در تیم فروش جای داده و به طور پیوســته، به نتایجی قابل 
پیش بینی و مستمر در فروش دست یابد. کاربرد مداوم اصولی که در 
این کتاب خواهید آموخت به شــما به عنوان یک مدیر فروش کمک 

می کند تا بتوانید به نتایجی بهتر در فروش دست یابید.
البته باید به یاد داشته باشید که نمی توان به یک فرمول جامع و همیشه 
درســت در برخورد با فروشندگان دست یافت، زیرا همیشه استثنائاتی 
وجــود دارد. یک مدیر موفق فروش می داند که به خاطر پیچیدگی های 
شخصیت انسان، کسی که در برابرش قرار دارد ممکن است یک استثنا به 

شمار آید که البته این استثنا می تواند مثبت یا منفی باشد.
مدیران فروشی که رویاهای بزرگی در سر دارند، با مطالعه مفاهیم 
و شــیوه های مطرح شــده در این کتاب می توانند افرادی مثبت تر و 
موثرتر را جذب کرده و از فروشندگان منفی و غیرموثر برحذر باشند.


