
 
	؟"المضافھ القیمة" نبیع كیف
	

ي البیع یتمنى اال یبیع بیعاً یعتمد على السعر و یتمنى ان یكون المعیار االول في تقییم ما یبیعھ ھو محترفمن  أيالشك ان 
ت ، بالتالي مفھوم القیمھ عند مدیر المشتریاقیاسھكیفیة  ما یعرفونقیسون لكن معظمھم ال یعلمون ان الناس ی، و "ھ"القیم

 ھو السعر فقط!
 

فیض ال یعرف معنى " تخو یأتي الیك في احالمك كالكابوس المزعج عارك الذي یعصرك لتخفیض اسالمشتریات  فمدیر
تالي ال" و ال یعرف تأثیرھا على السمعھ و بالتعلیقات السلبیھ على الوسائط االجتماعیھ عدد العمالء او  شكاوى عدد 

ات و للمبیعخدمة العمالء او نائب الرئیس لشئون نائب الرئیس " بینما لو تقابلت مع  للشركھ. األرباحالمبیعات و 
ھ على التعلیقات السلبیعدد العمالء او شكاوى لشركتھم و خفضت نسبة  التسویق" و قلت لھم انك عملت مع شركھ مماثلھ

 ، فقداشھر ٤في خالل  ٪١٠في خالل شھرین من تطبیق النظام الذي تبیعھ و الى  ٪٥٠الى  الوسائط االجتماعیھ
 البدأ بتورید المنتج او الخدمھ على الفورو یطلبون منك یرقصون طرباً 

 
 ما العمل؟

	
و  التي یقوم بھا عمیلك (مزود خدمات محمول/ شركة اعالن صناعةال حول البحوث من بالكثیر القیام علیك أوال -

الشكاوى او االطراءات عمالئھم وعن و الفني و  اإلداريالطاقم مستشفى/ مؤسسھ تعلیمیھ/الخ) . ابحث عن  /ویقتس
 و عن منافسیھم و المبادرات التي یقومون بھا عنھم في الشبكات االجتماعیھ المكتوبة

  	
 ارةاإلد إلى الحدیث من أو ،السنوي التقریر من(التي یقومون بھا و ما نتیجتھا السابقھ  المبادرات ھي ما معرفةحاول  -

 )التسویق قسم من أو ،التنفیذیة
	
 نون كّ مَ المشترون، المُ ( المبادرات لھذه	 holders	stake	key األساسیین لمصلحةا أصحاب ھم من اكتشف -

enablers  المستفیدوناخیراً و الشخصیات المؤثرهو  المستخدمونكذلك  و( 
	
كاوى (تخفیض نسبة الش لقیاسھارقمیھ و حدد معاییر  اتحقیقھ إلى یھدف عمالؤك الذین التي اإلجمالیة المنفعھ اكتشف -

ؤدي الى خسارة الشركھ كذا خالل شھر او شھرین) و كذلك التأثر الرقمي لالضرار السلبیھ (خسارة عمیل ت ٪٥٠الى 
 جنیھ ، الخ)

 
 كیف افعل ذلك؟

	
ي المجال اتك السابقھ فو ذلك من خبر االستبصار الالزمین لما تقوم ببیعھو بالبصیرةاوالً یجب علیك االستعداد 	-１

	(كتبت عن ھذا الموضوع سابقاً) الدقیق عن الموضوعاو بالبحث 
	

	السابق ذكرھم holders	stake	key المصلحة أصحابمن  متعددةخذ مواعید  	-２
 

	stakeالمصلحھ  أصحابمن  التنفیذیین المسؤولین كبار أحد مع موعد على الحصول من تمكنت أنك لنفترض 	-３
holders	   او انك ستثیر اھتمامھ عن مبادره یمكنھ القیام (و لنفترض انك علمت المبادره التي یزمع القیام بھا

	:التالیھ العبارهم ااستخد یمكنكفي ھذه الحالھ )، بھا
	
یادة زالنفقات/زیادة عدد المشتركین/ (تخفیضجداً ل  مھمةالتي تفكر فیھا شركتكم  مبادرةال أنفالن  أستاذیا  أعتقد -

و بمعنى ، االمبادرةفي ھذه  لك بالنسبة أھمیة كثراالمر األ ھو ما أفھم أنحقیقة اني اود ال. المبیعات/تقلیل االختراقات/الخ)
شكلت نجاحاً كبیراً   المبادرةھذه  إن ستقولو  بھا ستفكر التي األشیاء ھي ما اآلن من سنوات 3 دبعادق لو فكرت 

  ؟ للشركة
 

 شراء مكونات الحل المقترح سعرو لیس  للمبادرة اإلجمالي العائد في ویبحث یتطلع العمیل ستجعل العبارةھذه 
 

  



	ان تقول:یمكنك ایضاً 
	

 حابأصلك ما سمعناه من  أقولثلھ لمبادرات مثل التي تفكرون بھ وفالن، دعني احدثك عن خبرتنا في حاالت مما أستاذ
  holders	stake	keyھ الرئیسیین حالمصل

	
بأنھا  بعضھم  أجابالحصول على افضل النتائج اھمیھ  في نجاح ھذه المبادره و األكثر ھالقیمعنما سألناھم عن 

تقدیم خدمة  ةإمكانی/  البیئیة للمعاییر االمتثال/  والمستقبلیة الحالیة األنظمة مع االندماج على القدرة/ / المتانھ الموثوقیة(
استخدام البیانات و اتحلیلھا الستقراء مشاكل خفیھ و التبؤ بھا قبل القدره على  ما بعد البیع في االقلیم كلھ و خارج مصر/

 ) الخ حدوثھا
 

  أخرىاو یمكنك استخدام عباره 
 

  تتعلق  ادرةمب أيالتي یجب توافرھا في  االساسیھ القیمھوجدنا ان  من بحثنا عن شركتكم و مقارنتھا بشركاتفالن،  أستاذ
 : ھي  ة المبیعات/تقلیل االختراقات/الخزیادتخفیض النفقات/زیادة عدد المشتركین/ب
  
ة تقدیم خدم ةإمكانی/  البیئیة للمعاییر االمتثال/  والمستقبلیة الحالیة األنظمة مع االندماج على القدرة/ المتانة/  الموثوقیة( 

بھا قبل  لتنبؤاالخفیة ومشاكل التحلیلھا الستقراء استخدام البیانات وعلى  القدرة خارج مصر/ما بعد البیع في االقلیم كلھ و
 ) الخ حدوثھا

 
 قیمتھا لتحدید المستخدمةفھم المعاییر ان او مھمة األمور ھذه بأن فھمي على أؤكد أنمن اجتماعي معكم  أود 
 
 

شیئ اسمھ القیمھ و  كو ان دورك ھو ان تعلمھم ان ھنا، قیاسھكیفیة  ما یعرفونقیسون ان الناس یتذكر دائماً ختاماً، 
 كیفیة قیاسھا ... تمنیاتي بالتوفیق.تعلمھم 

 
	٢٠١٨یولیو شرف عثمان أ

	


