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تاثیر گذاری بر رفتار مشتریان 



How to……

• Reciprocity

• Commitment and Consistency

• Third Party Proof

• Liking

• Authority

• Scarcity

• Contrast
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تاثیر گذاری بر رفتار مشتریان 
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چرا هدف گذاری؟

طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه گیل

پرسیده شد که چند درصد از شما در زندگی هدف دارید؟
1972هدف داشتند سال %3فقط 

به % 3جمع کل ثروت این . بررسی شدند% 3مجددا این 1992در سال 
%97اندازه 

همه ما در زندگی هدف داریم، اما بیشتر اهداف  سیگاری هستند

.هدف داشتن با هدف نوشتن فرق دارد
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چرا هدف گذاری؟

دانشگاه هاروارد که رقیب دانشگاه گیل است روی1979در سال 
.  ادتحقیقی را انجام د(دانشجویان نابغه مدیریت)MBAدانشجویان 

هدف مکتوب% 3
هدفدار بودند ولی% 13

هدف نداشتند% 84

سال بعد 10یعنی 1989در سال
.  بود که هدف آنها مکتوب بود% 13برابر 10اولیه دستاوردشان % 3

.بود که هدف نداشتند% 84برابر 2... که هدف داشتند ولی %  13دستاورد 
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چرا هدف گذاری؟

اهداف قابل دستیابی 

مثل فتح قله 
شروع کار

شکستن اهداف به هدفهای کوچکتر
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بازارهای اصلی

بخش های فرعی
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پوشش کف و 
دیوار

مسکونی

2منطقه  1منطقه 

هتلی

ستاره3 ستاره5و4

نمایندگی

شهرهای بزرگ

کارشناس 
فروش

شهرهای 
کوچک

کارشناس 
فروش

بازارهای اصلی

بخش های فرعی
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هدف 
نمایندگی 

هدف سه

7%

هدف دو

5%

هدف یک

3%



.اول باید طبیعت صنعت را شناخت
ماه دوم؟آیا شش ماه اول هستیم؟ یا شش

.بر اساس گردش مالی هدف گذاری ها انجام می شود

45              %55%
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کل سال

نیمه اول

فصل بهار

فروردین اردیبهشت خرداد

فصل تابستان

تیر  مرداد شهریور

نیمه دوم 

فصل پاییز

مهر  آبان  آذر

فصل زمستان

دی بهمن اسفند
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هدف ماه

3هدف بخش 2هدف بخش 1هدف بخش
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تاثیر گذاری بر رفتار مشتریان 
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شهریورمردادتیر

17روزهای کاری18روزهای کاری20روزهای کاری

تعداد تلفن
180 

 153تعداد تلفن 162تعداد تلفن

تعداد نامه
76 

 64تعداد نامه 68تعداد نامه

تعداد پیش فاکتور
6 

 5تورتعداد پیش فاک 5ورتعداد پیش فاکت

4752مبلغ فروش4752مبلغ فروش4752مبلغ فروش
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(سایر مشتریان)بازار مغناطیسی 
(اعداد بر حسب میلیون تومان است)میلیون تومان 6,100با سقف

جمع بازار کالن بازار متوسط بازار خرد تقسیم بندی 

400-250250-150150-100محدوده بازار

125200325متوسط هر بازار

306010100درصد هر بازار

1,8303,6606106,100سهم هر بازار

A1519236تعداد فاکتور 

B75574136ور تعداد پیش فاکت

1,1251,1401202,385تعداد تلفن

22522848501تعداد نامه  و ایمیل

C3829470تعداد بازدید 

 28تعداد ماموریت
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هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فرم برنامه ریزی ماموریتها 
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توضیحات تکمیلیزمان
از ساعت              تا  

از ساعت              تا  

از ساعت              تا  

از ساعت              تا  

از ساعت              تا  

از ساعت              تا  

فرم برنامه ریزی ماموریت  
...................................شهر های مقصد:..........................................                                        نام کارشناس
..............................................مدت اقامت..........................................                                         وسیله سفر
............................................زمان برگشت.........................................                                          زمان رفت
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گزارش فروش



7/12/2019 نادر غریب نواز  -چالشهای فروش

Insta:Nadergharibnavaz

22



برنامه ریزی امور نمایندگان

سیستم پرداخت پورسانت 

...برنامه ریزی فروش در قالب تماس، ویزیت، جلسه و 

تبدیل اهداف به بخش ها 

استخراج راهبرد فروش با ماتریس انسف

7/12/2019
نادر غریب نواز  -چالشهای فروش

Insta:Nadergharibnavaz

23

تاثیر گذاری بر رفتار مشتریان 
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نام کارشناس

کارشناسبهمربوطمشتریانماهیت

ریالمیلیارد.........................شدهتعیینهدف

(تهرانجنوبوشمالغرب،شرق،)تهرانشهرفعالیتجغرافیاییمنطقه

1395سالفرمولاعتبار

افزارسختوافزارنرم:یردگمیتعلقپورسانتآنبهکهمحصوالتی

یردگنمیتعلقپورسانتآنبهکهمحصوالتی

نظامنامه پرداخت پورسانت کارشناس فروش
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.........آقا /خانمکارشناسنام
نیکلینیک های ساختما-نمایندگاناسکارشنبهمربوطمشتریانماهیت
میلیارد ریال 30شدهتعیینهدف

کلیه استانهای کشورفعالیتجغرافیاییمنطقه
1397سال فرمولاعتبار

علقتپورسانتآنبهکهمحصوالتی
گیردمی

کلیه محصوالت 

درصد پورسانتمیزان تحقق  فروش
-------هدف% 60کمتر از 

%05.هدف80%تا % 61از 
%1هدف100%تا % 81از 

%1.5هدف% 100بیشتر از 

جدول پرداخت پورسانت بر اساس تحقق هدف
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت
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50،000،000

70،000،000

100،000،000

1%

1.5%

2%

500،000=1*%50،000،000

300،000=1.5*%20،000،000

100،000=2*%5،000،000

900،000=100،000+300،000+500،000
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50،000،000

70،000،000

100،000،000

1%

1.5%

2%

. برای فروش بیشتر انگیزه زا نیست
فروشنده با عبور از پله اول 

بابت فروش اضافه نیم درصد بیشتر کمسیون دریافت می کند
. بنابراین نیم درصد انگیزه زیادی برای عبور از پله نیست
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت
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50،000،000

70،000،000

100،000،000

1%

1.5%

2% 1،500،000=2*%75،000،000
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت
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.  برخی از محصوالت خریده شده و با درصدی سود مجددا فروخته می شوند

فاکتور پورسانت فروشنده% 1= روش معمول

اما اشکاالت؟ 

فروش ف.ک.ت.ب سود 

35،000،000 30،000،000 5،000،000
درصد پورسانت 5%

دریافتی 250،000
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت



مبلغ پرداختی جمع 
امتیاز 

تعداد 
فروش

پورسانت 
هر امتیاز 

امتیاز  محصول  رد
یف 

10،000 10 5 1000 2 1محصول  1
20،000 20 4 1000 5 2محصول  2

100،000 100 10 1000 10 3محصول  3

130،000 جمع 

[1] - Not Available

روش محاسبات فرمولهای امتیازی 
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت
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درصد تحقق هدف -1

ضرب در میزان درصد-2

ضرب در درصد پورسانت -3

80%

64=%80*%80%

0.128=2*%64%

ل
ح

مرا

500،000،000*0.128=6،400،000ضرب در فروش -4
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درصد تحقق هدف -1

ضرب در میزان درصد-2

ضرب در درصد پورسانت -3

120=%1200/1000

144=%120*%120%

2.88=%2*%144%

ل
ح

مرا

500،000،000%*2.88=.14،400،000ضرب در فروش -4
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7.
1000

700
==Rate

64=%80*%80%

144=%120*%120%

25=%50*%50%

4=%20*%20%
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روش
امتیازی

روش
درصدیتصاعدی

پورسانت از
پایه 

روش 
پلکانی 

ی روش مبتن
بر سود

روشهای پرداخت پورسانت
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7.
1000

700
==Commision

3.5=%5*%70%
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2.1
1000

1200
==Commision

6=%5*%1.2
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فروشنده که راه می رود . بازاری داریم که شبیه به یک باغ پر پرتغال است
.به راحتی می فروشد

.بازاری داریم که در آن پیدا کردن یک مشتری مصیبت عظمی است

مدیر فروش

2بازار

.05%

1بازار 

2%
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ردی
ف 

امتیازوزنآیتم
(100-0)

میانگین 
وزنی

%10رعایت قوانین اداری 1
%30(آراستگی)سر و وضع مرتب2

%20حضور به موقع در شرکت3

%10انگیزش و روحیه دهی به کارشناسان فروش4

%10تحویل فرمها و گزارشهای درخواست شده 5
%5رنامه تکمیل فرمهای برنامه فروش و پایبندی به ب6

%5همکاری و همراهی با تیم فروش و نمایندگی7
%10همکاری با سایر واحد ها سازمانی8

جمع 

با سمه تعالی
فرم ارزیابی رفتاری ماهانه مدیر فروش یا فرووشنده  

:ماه:                                                            نام و نام خانوادگی
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تاثیر گذاری بر رفتار مشتریان 
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ع کانالهای توزی
انتخابی

کانالهای توزیع 
گسترده 

کانالهای توزیع 
انحصاری
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درصد نام شهر
فروش

درصد نام شهرههدف تعیین شد
فروش

هدف تعیین 
شده

درصد نام شهر
فروش

ههدف تعیین شد

0.3220شمالیخراسان1.1170(اهواز)خوزستان32.122030تهران
0.2415میاندوآب1.1170(گرگان)گلستان18.201150اصفهان

0.2415شهرکرد0.7950ایالم7.91500رضویخراسان

خراسان )5.54350(شیراز)فارس
بیرجند)جنوبی

0.2415زاهدان0.7950

آذربایجان
(تبریز)شرقی

(اراک)مرکزی5.54350 0.1610سنندج0.6340(

0.1610امامبندر0.6340کرمانشاه3.56225(کرج)البرز
آذربایجان

(ارومیه)غربی
بندرعباس)هرمزگان2.53160

))
0.1610سیرجان0.6340

0.1610ریشهر0.6340کرمان2.37150یزد

خرم)لرستان0.5535آمل1.58100قم
(آباد

0.1610

کهكیلویه0.4730زنجان1.58100اردبیل
(یاسوج)

0.1610

0.1610شاهرود0.4730ماهشهر1.4290کاووسگنبد

1006320کلجمع0.4025کاشان1.2780قزوین

0.4025لواسانات1.1975(ساری)مازندران

0.3220کیش1.1975(رشت)گیالن

0.3220بابل1.1975همدان

0.3220سمنان1.1170بوشهر
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عبور از هدف 

هدف % 75بیشتر از 

درصد 75تا 50بین 
هدف 

درصد 50کمتر از 
هدف 

طبق فرمول تشویق و حفظ نمایندگی

حفظ نمایندگی 

به عاملیت تبدیل

حذف نمایندگی 



ساختار 
سازمان 
فروش

هدف 
گذاری

روشهای 
پرداخت 
پورسانت

گزارشگیری

فروش از 
طریق 

نمایندگان
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ساختار سازمان 
فروش
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ساختار بر مبنای مشتری

ساختار بر مبنای محصول 

ساختار بر مبنای بازار

انواع ساختارهای سازمانی فروش

ساختار بر مبنای فرایند



ساختار بر 
مبنای مشتری 

4مشتری 3مشتری 2مشتری  1مشتری 
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ساختار بر مبنای محصول 

مانیتور

خانگی  اداری  دانشگاه 

پرینتر 

خانگی  اداری  دانشگاه 

لپ تاپ

خانگی  اداری  دانشگاه 
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. یک مشتری باید به سه فروشنده مراجعه کند✓
. فروشنده مالک محصول می شود✓
فروشنده به جای اینکه به مشتری و بازار ✓
.  تعصب داشته باشد  به محصول وفادار می شود✓



ساختار بر 
مبنای بازار 

خانگی 

مانیتور 

پرینتر 

لپ تاپ 

اداری 

مانیتور 

پرینتر 

لپ تاپ 

دانشگاه 

مانیتور 

پرینتر 

لپ تاپ 
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فروشنده در زمینه محصول شاید ✓
. اطالعات تخصصی و فنی نداشته باشد

ساختار بر مبنای محصول 

مانیتور

خانگی  اداری  دانشگاه 

پرینتر 

خانگی  اداری  دانشگاه 

لپ تاپ

خانگی  اداری  دانشگاه 



ساختار بر 
مبنای فرایند 

انتقال حفاظت  تخلیص تغلیض
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ساختار سازمان 
فروش در عمل
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تک حاضرین؟اما مسوولیت تک

7/12/2019 59



مدیر فروش

1مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی 

و غیر تزئینی

2مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی 

و غیر تزئینی

3مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی 

و غیر تزئینی

4مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی 

و غیر تزئینی
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اما اشکاالت 

آمدچون از بیرون می. اوال مدیر فروش از همه فروشنده ها می ترسید

.مالکیت در مشتری ها به وجود آمده بودثانیا

.  ثالثا فاکتورهای اشتباه با نامهای یکسان زده می شد
ری های برای اینکه مشتری جدید از دست نرود با نام مشتمثال

قبلی فاکتور زده می شد

ید به چون سایر فروشنده ها فهمیده بودند که می توان زیر و رو کش
.  فته بودرفتارهای پلیسی به شدت در سازمان شکل گرهمین دلیل 

.  داشتندفروشندگان نسبت به تقسیم ناعادالنه مشتریان اعتراض



تجهیزات حفاری

معادن سنگ 
های تزئینی

سنگهای غیر 
تزئینی

نمایندگان 
فروش

معادن فلزی و 
غیر فلزی

سیمان
پودرهای 
میكرونیزه

سنگ آهن 
آهک و گچ و 

سیمان  
ذغال سنگ 

چاه آب راه سازی
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مدیر فروش

1مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی و

غیر تزئینی

2مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی و

غیر تزئینی

3مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی و

غیر تزئینی

4مشتری فروشنده 

فلزی، راه سازی، چاه 
آب، غیر فلزی، تزئینی و

غیر تزئینی
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.به دلیل عدم پرداخت وام ،مدیر فروش استعفاء داد
.یکی از فروشندگان به عنوان مدیر فروش انتخاب شد

. امضاء فاکتور ها به او واگذار شد
.سرپرست فروش شد

.مدیر فروش شد 

اما اتفاقاتی که رخ داد

تجهیزات 
حفاری

معادن سنگ 
های تزئینی

سنگهای غیر 
تزئینی

نمایندگان 
فروش

معادن فلزی و 
غیر فلزی

پودرهای 
میكرونیزه

سنگ آهن 
آهک و گچ و 

سیمان  
ذغال سنگ 

چاه آب راه سازی
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استراتژیهاتوصیفمولفدیدگاه
پورتراستراتژیهای رقابت

1979
دستهایندرسازگارنسبتااستراتژیسه

شاملکهاستشدهمعرفی
برایتدافعیوتهاجمیاستراتژیهای

.شودمیرقبابامقابله

هزینهدررهبری
تمایز

پایینهزینهدرتمرکز
تمایزدرتمرکز

خش انواع استراتژیهای تجربی در ب
محصوالت مصرفی

گیلبرت و شندل
1997

ازایخوشهتحلیلوتجزیهاساسبر
ریهایگیجهتومتفاوتاستراتژیهای
.استگرفتهشکلاستراتژیک

چینیخوشه
ساخت

کردننقد
نشینیگوشه

روندهباال
مستمر

مایلز و اسنودیدگاه تطبیقی
1978

انتخابسهبایدتجاریواحدهر
بودن،نکارآفرایاساسبراستراتژیک

.ددهانجاماداریسیستمومهندسی

مدافع
گرتحلیل
نگرآینده
منفعل

محصول-استراژیهای بازار
وسیما، وندرپول و مسر

1997
یکیاساسبرمحصول-بازارترکیب

میریفتعاستراتژیکموقعیتششاز
شود

انفجاریرشد
رشد
مستمررشد

کاهش
ترکیب
انقباض

مک میالن هفت استراتژی کسب و کار 
1984

اتژیهایاستربابازاررشدرابطهبررسی
بازاریابی

تهاجمیساخت
تدریجیساخت
انتخابیساخت

تهاجمیحفظ
انتخابیحفظ

چینیخوشه
هرس

حذف



تجهیزات 
حفاری

معادن سنگ 
های تزئینی

“3.5چكش 

راسل 

سنگهای غیر 
تزئینی

“3.5چكش 

راسل 

نمایندگان 
فروش

“3چكش 

18چكش 
کیلویی

معادن فلزی و 
غیر فلزی

“6و “ 4چكش 

کیلویی7چكش 

چاه آب 

“12چكش 

دریل واگن 

راه سازی

3.5چكش 

-راسل 
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استراتژی بازاریابی ساخت تهاجمی
استراتژی بازاریابی ساخت تدریجی   

استراتژی بازاریابی ساخت انتخابی  
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مشکالت شرکت
با یک نیروی 

حرفه ای

.یک روز درخواست پارکینگ برای اتومبیلش می کند-3

.از شرکت مبایل می خواهد-2

.درخواست وام از شرکت می کند-1

نیروی فروش

.بدون اطالع و حق به جانب دیر می آید-4

.استرس زا می شود. شرکت به شدت به او وابسته می شود-1



نفر 3نیروی مورد نیاز 
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تجهیزات حفاری

معادن سنگ 
های تزئینی

سنگهای غیر 
تزئینی

نمایندگان 
فروش

معادن فلزی و 
غیر فلزی

سیمان
پودرهای 
میكرونیزه

سنگ آهن 
آهک و گچ و 

سیمان  
ذغال سنگ 

چاه آب راه سازی



تجهیزات حفاری

معادن سنگ های تزئینی سنگهای غیر تزئینی
نمایندگان فروش

سیمان، گچ، آهک 
ذغال سنگ  مس

سنگ آهن 

معادن  فلزی و 

غیر فلزی
راه سازی

زئینیسرپرست معادن سنگهای تزئینی و غیر ت

نفر 3نیروی مورد نیاز 
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تقسیم بندی   
بازار

عاملین پخش
پروژ ه های 

شرکت

–اداری 

تجاری 
هتلی مسكونی
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نواحی جغرافیایی

مثبت 

عاملین 
سیمان 

بر 
پروژه های 

عمرانی 
انبوه 
ساز 

بی تفاوتی

عاملین 
سیمان 

بر 
پروژه های 

عمرانی 
انبوه 
ساز 

صفر 

عاملین 
سیمان 

بر 
پروژه های 

عمرانی 
انبوه 
ساز 
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تجهیزات پزشكی

1فروشنده 

-پزشک عمومی
جراح -پوست و مو

2فروشنده

-پزشک عمومی
جراح -پوست و مو

3فروشنده

-پزشک عمومی
جراح -پوست و مو

4فروشنده 

-پزشک عمومی
جراح -پوست و مو
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اکثر فروشندگان در فیس بوک بودند 

کارایی فروش پایین بود 

.ما اعتراض داشتندفروشندگان نسبت به تقسیم ناعادالنه مشتریان دای

.ی شد با خروج مدیر عامل صحبت کردنها و تلفنهای شخصی شروع م

آموزش نیروهای جدید به سختی و زمان بر بود 

.ودیکی از فروشندگان حرفه ای فوق العاده در سازمان قدرت پیدا کرده ب
عدم شرکت در کالس
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تجهیزات پزشكی

پزشک عمومی

آی پی ال 

آنتی لكس

الغری و جوانسازی 

متخصص پوست و 
مو

کو اسكن

آنتی لكس

جراح زیبایی 

لیپولیز

اینتراسل 

جراح سرطان

گاماپروب

الكتروتراپی
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تجهیزات پزشكی

پوست و مو

پزشک عمومی-متخصص

کو اسكن -آی پی ال

لیپولیز-آنتی لكس

جراحی 

سرطان -زیبایی

گاما پروب –لیپولیز 

الكتروتراپی -اینتراسل
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75

.کارهایی که دارای ارزش افزوده است را انجام بدهیم✓
.هر قدر ارزش افزوده بیشتر بود بیشتر انجام دهیم✓

.هر قدر ارزش افزوده کم تر بود آن کار را کمتر انجام دهیم✓
.کارهایی که ارزش افزوده ندارند را انجام ندهیم✓
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چک کردن ایمیل های 
شخصی 

تماس با مشتریانی که 
.مبایلشان خاموش بود

کردن قراردادنهایی

بدون ارزش افزوده  پایین  ارزش افزوده ارزش افزوده باال 



مگنت

1تیم فروش 

شن، ماسه، چوب، کاغذ، 
صنایع غذایی، دام و 

طیور

2تیم فروش 

کاشی، سرامیک، نسوز 
ها، ریخته گری، شیشه، 

3تیم فروش 

لعاب و دوغاب، سیلیس، 
کائولن، ماسه،

4تیم فروش 

جر، قند، نیشكر، نئوپان، آ
مواد شیمیایی، 

تراشكاری، فرودگاه 
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78

مشکالتی که شرکت
با آن درگیر بود

تقسیم نادرست بازارها

ویزیت یک شرکت توسط دو فروشنده

تعارض و تنش بین کارکنان فروش 



بلور و شیشه 

کائولن  بیسکویت کاشی و سرامیککاشی 

سيليس بلور و شیشه  شيشه کاوه

سيليس شيشه کاوه
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مگنت

1تیم فروش 

صنایع -تراشكاری
-ریخته گری-فوالد

تصفیه -بازیافتها
-مایعات صنعتی

-پتروشیمی

2تیم فروش 

ماسه -ماسه کوهی
-آجر-رودخانه ای

-گچ-سیمان و بتن
-سنگ کوب-آهک

صنایع -دام و طیور
چوب-غذایی

3تیم فروش 

لعاب و-بلور و شیشه
کاشی و -دوغاب

چینی -سرامیک
بهداشتی و مظروف

4تیم فروش 

-ماسه سیلیس-کائولن
-ماسه ریخته گری

-پودرهای میكرونیزه
ماده اولیه -سیلیس

-مواد نسوز-شیشه
پودرهای نسوز

انتقالمحافظتتخلیصتغلیض 
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تجهیزات پزشكی

5000

پزشک عمومی

500

آی پی ال 

آنتی لكس

الغری و جوانسازی 

متخصص پوست و مو

2500

کو اسكن

آنتی لكس

جراح زیبایی

1500

لیپولیز

اینتراسل 

جراح سرطان

500

گاماپروب

الكتروتراپی
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