
 العمیل االصمّ وعمى اال والعرض الخفیة المناقصة
 

 مینةثكأنھا فرصة تبدو ومكتبك  علىلكونك مشموالً في قائمة الموردین في العدید من الشركات، تفاجأ بوجود مناقصٍة 
ي فلى صفحات من "احتیاجات" كتبھا عمیلك فتبدأ في التفكیر تمر اعینك عتفتح الصفحات و بعدة مالیین.عقد  إلقفال

لحقیقھ انني ا .الرائعة الفرصةتقنعھ بھذه بفرصھ جیده للربح وتطیر الى مدیرك و المنتجات التي تقدمھا شركتك وتشعر
 ء رحلة الشرانك غیر مشمول في ن ان تشعر انت بھا لكواحب تسمیتھا بالمناقصھ الخفیھ النھا تمت في الخفاء و دو

Buying	Journey	 	 ً  .التي تحدثنا عنھا سابقا
 

ر في كوالعمل على اعداد عرض یتناسب مع المذو أیدیھمتضغطان سویاً على الجھاز الفني لترك ما في یتحمس مدیرك و
من العمل الشاق تقدم  أسابیعاو  أیامبعد ، وخطاب ضمان إلصدارالمالیة  اإلدارةتضغطان على و المناقصةشروط 

 ویدخل الموضوع في ثقب اسود. فیستلمھا العمیلالمناقصة 
	

الفریق العامل على ووقت زمالئك و مبیعات كمحترف وقتكضیاع  ھو المؤسف الموقف ھذا في نفكر عندما شيء أول
و  Retrieverنوع من الكالب یسمى منظر ) الذھنیة الصورة اعتذر عن(مناسب تشبیھ  ، الحقیقة انھ یحضرنيالمناقصة

ھ و شركتھ مكتب لىطلباً من عمیل و یذھب فوراً ا یأخذمن القاه، فمن و اعادتھ الى بعیداً  ىتھر بقدرتھ على التقاط ما یلقشی
 .الذي یتكرر في العدید من الشركات و یعیده الى العمیل دون تفكیر یذكرني بھذا الموقفیحضر عرضاً ل

	
 الموقف؟ ھذا تتجنب كیف

 
، فنحن نعمل في السوق و Qualificationعروض یجب ان نولي اھتماماً كافیاً بتأھیل الفرصھ البیعیھ  أي إرسال قبل 

 للفرص التي تستحق اھتماً لكونھا:نقدم عروضاً 
 

	بھا  من الفرص المربحھ التي نحب ان نفوز .1
 جدیده، انتشار جغرافي، انتشار في أسواقمن الفرص التي تناسب استراتیجیة الشركھ التي نعمل بھا (دخول  .2

	قطاع جدید من السوق، الخ) 
	من الفرص التي نظن ان لدینا احتمال عالي للفوز بھا .3
ل و معناھا او البط	CHAMPالتي تتلخص في كلمة لتي تناسب منھجیتنا في التأھیل ومن الفرص ا .4

Challenge,	Authority,	Money,	Priority لتي سینفق التي یواجھھا العمیل و ا المشكلةاننا نعلم  أي
 رصةالفالتي تحتلھا ھذه  األفضلیةو اخیراً  المتوقعة المیزانیةو  ،نعلم متخذي القرارالمال و المجھود لحلھا، 

	المتوفره لدى العمیل األخرىو العملیھ بین الفرص  الیةالم الناحیةمن 
	and	User,	Enabler,	Buyer,و ھم  holders	stakeالفاعلھ فیھا  األطرافمن الفرص التي نعلم من ھم  .5

Beneficiary	 مستخدم المنتج  ثم خدمھ،لمن المنتج او ا االستفادةمن سیمّكن المؤسسھ من  ، یلیھالمشتري او
	من الخدمھاستفاده مباشره او الخدمھ و اخیراً من سیستفید 

 
 !ومات فإننا سنكون كالرامي األعمىلذلك ان لم یكن لدینا ھذه المعل

 
 كیف نحصل على ھذه المعلومات؟

 
من 		 Develop	&	Access الرابعةو  	Assess	&	Explore	الثالثةمرحلة ال اھمیةالتدریبیة في دوراتي دائماً ما اكرر 

ى تقدیم حل تنا علكذلك قدرنتعرف على  و المشكلةنستكشف التحدي او  الثالثة المرحلةفي ف ، منھجیة البیع االستشاري
 . المقترح نطور الحلنبني خطة االتصال والتواصل و الرابعة المرحلة ، و في العقدب الفوزو

 وض ھو نوع من االستثمار تقوم بھ شركتك في اعداد عرلعمیل ان الوقت الذي تقضیھ انت ولذلك یجب دائماً اشعار ا
 .االفاده المثلىادة عمالئك حتى تكون قادراً على اف األمثلیكون االستثمار ترقى بھ لان تعمل جاھداً 

 
ن و معباره مقترحھ یمكنكم التدرب علیھا و استخدامھا مع عمالئكم في العدید من المواقف  أوردتفي الصفحھ القادمھ 

 يالى المتلق معناھان التدرب على توصیل ال یجب القاؤھا كما ھي و لكالعبارة طویلھ و .ضمنھا حالة المناقصھ الخفیھ
 للوصول الى ما تریده (و ھو معرفة المزید عن الفرصھ البیعیھ و مناسبتھا لشركتك)

 
  



 العباره المقترحھ 

 
 

من  لسابقةاعلى خبراتك  ھمبنیالستبصار الو ا بصیرةعلى المعھا و اطالعھا  المقابلةالتي ترید  األسماءادرج الوظائف او 
ون یجب ان تك  .)لي مقاالت و پوستات سابقھ فيھم سبق شرحالتي البصیره و االستبصار ارجع الى (  عقود مماثلھ

 و دراساتك و مراجعك حتى تبني مصداقیھ في الحدیث. بأرقامكجاھزاً 
 

و یمكنك ایضاً ان تكون اكثر  عرضنا؟نواقص في  أي ترى ھل شيء؟ أي تنافا ھل مثل " أسئلةاسأل بعد تقدیم العرض 
 على نحن ھل أخرى خیارات بین تقیمنا كیف ، األخرى بالعروضعرضنا  قارنیُ  كیف :مثل  سؤاالفتسأل  صراحھ
	الصحیح؟ الطریق

	
	is	pipeline	Theتفكر بعقلیة " فلنقدم عرضاً لھذا العمیل، فلیس لدینا عدد كافي من الفرص  زلتمااذا كنت ، نھایةً 

empty  "فت ل لن یلتكمّ ض مُ ان تتوقف عن ذلك، ألن وقتك و وقت زمالئك اثمن من ان یضیع في تقدیم عر فأرجو منك
 وتأھیلھم  Prospectingعلى مثل البحث عن عمالء محتملین جدد ذات مردود أان تقوم بأعماٍل  األفضلمن الیھ احد . 

 فرص جدیده عند العمالء الحالیین ....  او البحث عن
 

  ٢٠١٨... اشرف عثمان یولیو  تذكر دائماً ان تتحاشى تقدیم عرض اعمى لمناقصھ خفیھ عند عمیل أصمّ 
 
 

ھي عندما  كممثل في خدمة عمالئنا االستراتیجیینأن الطریقھ المثلى لنكون اكثر نجاحاً  وجدنا الحقیقة یا سید فالن اننا"
 يأالعاده موجوده لدى اكثر من شخص في  نتمكن من االجابھ على النوع التالي من االسئلھ و التي تكون اجابتھا في

تمكین و بعضھا عند من سیؤدي عملیة  من یقوم بالشراء موجوده عند بعض االجابات مؤسسھ. في العادة تكون 
عندما یقوم بتركیب برامج رفع كفاءة المخزون و تقلیل نفقات (مثل قسم الحاسب اآللي بالمنتج  االستفادةالمؤسسھ من 
 ."استفاده مباشره من المنتج او الخدمھ و كذلك من سیستخدم المنتج و اخیراً المستفید التخزین، الخ)

 
زمن ر و اقص دعائ وأكبرتكالیف بأقل الالتي نصممھا لعمالئنا لتكون  ولحللالحقیقة ان ھذا ما یمیزنا عند تصمیمنا ل

 لعمالئنا:  نقدمعرض ان  أينحاول دائماً عند تقدیمنا  ، فنحنتطبیق 
 
لعمالء  بھا قمنا سابقھ أبحاثمن خالل . نستخدم في ھذا خبرتنا لمشكلةل السلبیھ تبعاتالو لوضع الحاليل فھمنا ھو ما  -

	مشابھین لشركتكم 
 عائد المادي عند تطبیقھال كیفیة قیاس الحل المقترح و -
 ؟كذا  إدارةمن   و فالنكذا  إدارةمن فالن  ھل من الممكن ترتیب موعد مع األسبابلھذه  -

	


