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  مُحرک   ،تقریباً در هر یک از صنایع فروش    "1حلی راه  فروِش"رغم پیچیدگی محصول،  سال گذشته، علی   20در  

  " شرکت با شرکت"یا    ، واسطهبدون  کسب و کارهایِ    دهد. مشتریانِ اصلی بوده است و در هر اقتصادی جواب می 

(B2B هرگز درباره )که در   ه استمشخص شد اند. باال تا این اندازه سختگیر و محتاط نبوده  ی تصمیم خریِد

را از دست دادند و این  فروش  فرصت نیمی از  ،"2هاواسطه "« یا مرکزیفروشندگان »  ، خالل کسادی اقتصادی

 د، فاصله را تشدید کرد. کنبین آنها و چالشگرها ایجاد  ای بسیار طوالنی فاصلهبه جای اینکه   ، حقیقت

جایی و حرکت خود در صنایع  و به جابه   داده فشار را هم بر خریداران و هم فروشندگان افزایش    ،حلیفروش راه 

ای محصول  حل«، مشتری دسته یک »راه  تر به موضوع بپردازیم؛ برای خریِد دهد. اجازه بدهید عمیقادامه می 

دهد و مشتری به زمان بیشتری  حل برسد. این کار قیمت را افزایش می کند تا به یک راه و خدمات را ارزیابی می 

کنند های مرتبط با خرید را ارزیابی کند. برخی مشتریان احساس می عایب و ریسک نیاز دارد تا محاسن و م

 خود را هرگز نخواهند دید.3بازگشت سرمایه   

 

 ی مشتری را شناسایی کرد: چهار شیوه  ، تحقیق  این

اختیار بیشتری دارند،  سطح باالتر نیاز دارد و آنهایی که  مدیریت  بیشتر، به تأیید  کرد  هزینه :  همگرایی •

طور بر است. همانی اینها زمان تری مطرح کنند. تحقیق و پاسخ به همههای عمیقخواهند پرسشمی 

 زا است.  بسیار دشوار و استرس  یه ی بازگشت سرماتر گفتیم، پرسش دربارهکه پیش
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،  تریانخواهیم برایش چیزی بپردازیم. مشکدام نمیخواهیم و هیچ : همگی آن را می سازیسفارشی  •

زیرا   ،سازی کنند ها را سفارشیحلدهند تا راهکنندگان را در فشار قرار می به لحاظ منطقی عرضه 

سازی بخشی از  مشتریان انتظار دارند سفارشی برای همه مناسب است. تاخدمکاال یا ندرت یک به 

 ای اضافه. حل باشد، نه هزینه راه

ی اطالعات  طور که مشتریان در حال ارزیابی همه : همان مشاوران طرف سوم استفاده ازفزایش ا •

رسند که نه تنها به آنها در ارزیابی کمک  باشد، به کارشناسان عادلی میمیهستند که کار سنگینی 

خواهد فکر کنید؛ مشتری نمی  این مسئله کنند. به مذاکره می نیز کنندگان با تأمین بلکه کنند، می 

کننده این است که درآمدشان را با مشاور تقسیم  دیدگاه عرضه   ،بنابراین  ؛ای خرج کند هیچ پول اضافه 

 ی پول را. گیرند، نه همه می در اختیار وکار را تمام کسب ، نتیجه کرد، درخواهند 

برتر  تر و هزینه های پیچیده حلبه سمت راه : فروشندگان عنوان بازی شطرنج فکر کردن به آن به  •

در جهتی خالف   ، موجود همچنین ریسک و اند و مشتریان برای کاهش پیچیدگی حرکت کرده 

 اند.فروشندگان پیش رفته

 

آشکار کرده است که در   اتاست. مطالع انگیزشگفتآنچه که این حرکت بر سر نمایندگان فروش آورده، 

فروختند. به خاطر داشته  یانی م فروشندگانیک تا یک و نیم برابر  ، برتر فروشندگان، 4معامالتی های فروش 

درصد   200اجرایی تقریباً فروش های حلی، ستاره هستند. در فروش راه هاسازرابطه ، یمیانگان فروشند باشید، 

 فروشند! بیشتر می 

 

 
4 transactional sales 


