
	

	

 الممارسات الخاطئھ في إدارة التسویق و المبیعات 
 

الممارسات في مجال إدارة المبیعات ھي اإلداره بالنتائج, فلألسف لم یتدرب مدیروا المبیعات على من أسوأ 
من بائعین الیشق لھم غبار الى مدیرین یمارسون نفس الطرق الصحیحھ إلدارة فرق البیع.  ترقوا 

 الممارسات التي عاشوھا مع مدیریھم.

 یتقابل المدیر مع البائع في حیث ألقرب لكم المفھوم دعوني أستعر ض أمامكم محادثھ بین البائع و مدیره
 :باللھجھ المصریھ طبعا) ( المكتب فتره بعد الظھیره فیدور الحوار التالي

 أھال یا حازم , إیھ أخبارك؟ بقالنا مده ما قعدناش مع بعض المدیر: 

	Bossكلھ تمام یا  البائع :

 خلینا نقعد شویھ نشوف أخبارك ایھ و حتقفل الكوتا السنھ دي إزاي المدیر: 

  	OK البائع :

). یا حازم, أنا شایف إن الوضع مش رائع , والحقیقھ أنا قلقان  report	pipeline(ممسكا بال  المدیر: 
 بتاعك و مش عارف " حتجیب أرقامك منین" 	Territoryعلى ال

 
أنا الزم أجیب ملیون  و مش عارف حأقفل السنھ دي إزاي؟	Boss	الحقیقھ أنا متأخر شویھ یا  البائع :

 . Quarterدوالر قبل آخر ال 
 دوالر ده األرقام في نھایة السنھ حتتأثرلو ماقفلتش الملیون 

 
 طیب و إیھ الحل ؟ حتجیب اللي ناقص منین؟ المدیر: 

 كبیر 	 pipelineوهللا أنا عندي  البائع :

 قد إیھ یعني؟ المدیر: 

 أقفل كثیر منھم ملیون دوالر , وممكن  4حوالي  البائع :

 اللي خسرتھ 	XYZمنھم عشان تعوض خسارة عقد  %50خلي بالك إنت الزم تقفل على األقل  المدیر: 

 إن شاء هللا البائع :

		ده موضوع مش سھل rate	closing %50إنت عارف إن  المدیر: 

	Bossعارف یا  البائع :

اللي ناقصین لك و ملیون  2ملیون دوالر عشان تجیب ال  6قدره 	pipeline	یعني إنت محتاج  المدیر: 
 تقفل السنھ

 أكید البائع :



	

	

 بتاعك الشھرین اللي جایین؟ 	pipelineإنت واثق إنك تقدر تكبر ال  المدیر: 

 	Bossواثق یا  البائع :

	قفل الكوتاإحتمال إنك ت 	pipelineخالص, شد حیلك و وریني النتائج یا َوْحش , لما تكبر ال  المدیر: 
 ى خیر و تخلص السنھ عل

 !  	Bossدعواتك یا  البائع :

 

ھذه محادثھ تحدث یومیا في مئات الشركات. مدیر المبیعات یدیر القسم بعقلیة النتائج, یضع تقریر 
pipeline .أمامھ كأنھ األجنده التي سیناقش بھا "األرقام" مع كل بائع 

في ؟ و لكنھ یفترض أن البائع سیخرج عصا سحریھ و یلوحھا  pipelineالیسألھ كیف سیمكنھ زیادة ال 
ملیون  6من ال %50ملیون, ثم بقدرة قادر سیستطیع  بائعنا الھمام إغالق  6الى  4الھواء فتزید األرقام من 

 و تنتھي السنھ و الجمیع سعداء
 

 تماما مثل الطبیب الذي یكشف على مریضھ ثم یقول لھ:

ن صحتك و تیجي لي المره الجایھ " أستاذ خالد, أنا مش عاج باني صحتك! أنا عاوزك تنزل من ھنا و تحّسِ

 !أحسن من المره دي.لو ما عملتش كده, الزیاره الجایھ حتبقى صحتك مش كویسھ" 

ن عیحدث في العاده بعد ذلك ھو جلسھ تفصیلیھ یستجوب فیھا المدیر البائع  ارجوعا الى المحادثھ السابقھ, م

أوتلك, و بالتالي یبدأ البائع في تخیل فرص أخرى لم یذكرھا , الخ من السیناریو الشھیر الذي ھذه الفرصھ 

 عاشھ أو یعیشھ معظمنا.

, المدرب الذي یربط بین األھداف البیعیھ  coachبعقلیة المدرب ما الحل ؟ الحل ھو إدارة قسم المبیعات 

 األرقام) و بین النتائج.  التشمل(المھنیھ 

ھذه ھوموضوع المقال القادم , حیث نستعرض نفس المحادثھ من المنظور الصحیح و نرى ك ؟ كیف یتم ذل

التي وضعھا لھ مدیر  	objectives	salesال كیف سیحقق بائعنا النجیب األھداف المالیھ بالتركیز على 

	Bossمبیعات مختلف عن ھذا ال 
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