
	

	
  

		االجتماعات مع فریق البیع
 

ماھي؟ متي یجب عقدھا؟ ما الذي 
  یجب مناقشتھ فیھا؟

٢٠١٨أشرف عثمان، القاھرة أغسطس  	

STS-KEMET		



	

 

 

Table	of	Contents	

	3	..........................................	فیھا؟ مناقشتھ یجب الذي ما عقدھا؟ یجب متي ماھي؟ البیع، فریق مع االجتماعات
	3	...........................................................................................................................................	مقدمھ
	3	................................................................................	Meetings:	Sales البیعیھ جتماعاتلال الذھبیة القواعد
	3	.......................................................................................	؟Meetings	Sales البیعیھ اإلجتماعات نعقد لماذا
	3	............................................................................................................................	االجتماعات؟ أنواع
	4	..........................................................................................................................	االجتماعات؟ مواعید
	4	......................................................................................................	:البیع لفرق ناجحة الجتماعات نصائح
	4	.......................................	)أسبوعین كل مدیره و البائع بین( Review	Pipeline البیعیھ الفرص تدفق مراجعة فوائد
	4	.....................................	)أسبوعین كل مدیره و البائع بین( Review	Pipeline البیعیھ الفرص تدفق مراجعة تفاصیل

	
 	



	

  ماھي؟ متي یجب عقدھا؟ ما الذي یجب مناقشتھ فیھا؟، الجتماعات مع فریق البیعا
 

 مقدمھ
 

في رثھ ومتواوتمارس بطریقھ سطحیھ والتي  ألھمیھ الكافیھامن المواضیع التي ال تحظى ب...  االجتماعات مع فریق البیع
و بالتالي تضیع على الجمیع فرصھ ھائلھ  review	Pipelineتتحول الى مناقشھ لتدفق الفرص البیعیھ  معظم االحیان

 لإلفاده و االستفاده.
 

 :)Meetings	Sales(االجتماعات البیعیھ أو 	مع فرق البیع جتماعاتإلسنناقش في ھذا المقال المواضیع التالیھ عن ا
	ما الغرض منھا؟ ما القواعد المنظمھ لھا؟ ما أنواعھا و مرات انعقادھا؟ من الذي ینبغي حضوره؟ 

	
	:Meetings	Salesت البیعیھ لالجتماعا ذھبیةالقواعد ال
	

	في عطلتھ السنویھ  لو كان مریضاً او ال یقبل اال حضور اجتماع مبیعات  بائع عن  أيلتقاعس السبب الوحید  •
یحتم علیھ  االجتماعموعد غیر مقبول، فمعرفة  	Presentation إیجاز إللقاءاو أنھ في اجتماع عدم الحضور بسبب  •

	تنظیم وقتھ.
 وبأن تنظیم الوقت لھ اولویھ أولى و أن العمیل الذي ینوي الشراء بالفعل لن یمانع في تنظیم وقتك یجب تذكیر البائعین  •

	سیقبل ان یجتمع بك في موعد یناسب الطرفین.
	جتماع و ینتھي في األوقات المحدده سلفاً.یجب ان یبدأ اإل •
	بعضنا البعض حتى لو إختلفنا.و لن نقاطع  احترامبكل سنستمع لبعضنا  •
	لن ندخل في مناقشات جانبیھ و لكن سنشارك جمیعنا في اجتماع واحد •
	الى الموضوع التالي في األجنده مناقشة واالنتقالال إقفالمدیر المبیعات ھو الحكم النھائي ولدیھ سلطة  •

	
 ؟Meetings	Salesالبیعیھ جتماعات إلنعقد ا لماذا
	
ً  كونحتى ن•  	.تكون انشطتنا و اھتماماتنا و تحدیاتنا متزامنھ و نفھم بعضنا البعضو نفس الصفحة على جمیعا
	.للقسماالستراتیجي  االتجاهب على علمالتأكد من أن الجمیع • 
	المحاسبیھ.عملیھ والتأكد من قربنا من اھدافنا ال• 
 • ً 	.إبقاء الفریق متحمسا
	.و الخالفات إن وجدت حل القضایا والتحدیات• 
	تقدیر من أحسنوا األداء في الفتره السابقھ و اإلثناء علیھم• 
 قضاء وقت مع الزمالء و تغذیة البعد اإلنساني في العالقھ العملیھ• 
	

 أنواع االجتماعات؟
 

	 و ھو اجتماع أسبوعي مع الفریق كلھ  	Forecast	Sales مراجعة توقعات المبیعات  .1
	یعقد بین البائع و مدیره مرةً كل أسبوعین. 	Pipeline	Salesتدفق الفرص البیعیھ مراجعة  .2
	 كل شھر كل بائع من الفریق و یكون مرةً ویعقد بناًء على جدول سابق اإلعداد مع 	Coachingالتوجیھ  .3
	ل شھر و یستحسن عقده خارج المكتباجتماع لتمنیة روح الفریق و مشاركة االحداث و التطورات و یحدث مره ك .4
	ادمالسابق و ما سیتم تحقیقھ الربع الق السنھ ربعقد كل ربع سنھ لمناقشة ما تحقق و یعمبیعات لمراجعة ربع سنویة ل .5

  
  



	

	
 ؟مواعید االجتماعات

 
باح ، الص في إما . لكن بصفٍة عامھ تكون الجغرافي تترك المواعید لمدیر المبیعات حسب ظروف السوق و موقع الشركھ

 .األسبوعنھایة  ، او بدایة األسبوعفي  ، بعد الظھر ، نھایة الیوم
	

 :البیعق فرل ناجحةنصائح الجتماعات 
 

	بین الفریق التفاؤلنشر روح و إكن متفائال  •
	ال تلغي اجتماعاٍت ألي سبب  •
	)، كحد أقصىواحده ساعة(الجتماعات مده مناسبھ لحافظ على  •
	االنتھاء في البدء وقیقا كن د •
ً إرسل جدول األعمال  • 	مسبقا
	لما یطلب منھمن ان یكون الحاضرون مستعدیتأكد من  •
	لرفع المعنویات) مھم(سالح الفعال قام بمجھود متمیز و استخدم الثناء اشكر كل من  •
ت اتحدث عن المواضیع التي تنطبق على الجمیع، و إن كان ھنا موضوع لھ عالقھ بشخص ما فال مكان لھ في االجتماع •

	العامھ 
	في شكل مناقشات مع الفریقلبناء المھارات  ادخل في االجتماع عناصر تدریبیھ  •
	احترم وقت فریقك •
	قم بدعوة اشخاص من إداراٍت أخرى لتخلق روح فریق طیبھ •
 منھجیھ تمھد بھا لإلجتماع القادمبطریقھ  عاإلجتما اختتم •

	
 )أسبوعینل (بین البائع و مدیره ك Review	Pipeline البیعیھفرص التدفق وائد مراجعة ف
 	
	. الحصول على فھم أفضل ألداء وقدرات مندوبي المبیعات1
	و ازمنة االنتقال من مرحلھ ألخرى أسبابو مراجعة للفرص للسیاق العملي  واضح الحصول على فھم . 2
	Forecast	Sales(تراجع في اجتماعات التنبؤ  تقفلالتي سوف  الفرص عنعلى التنبؤ بدقة أكثر  مساعدة البائع. 3

Review)  
التي یعمل علیھا البائع  و االنشطھ البیعیھ المرتبطھ بھا  	Objectives	Salesالبیعیھ  األھداففي تحقیق . مراجعة التقدم 4

 سابق)في مقال (ذكرتھا 
	

 )أسبوعینل (بین البائع و مدیره ك Review	Pipeline البیعیھفرص التدفق مراجعة  تفاصیل
 

	یعرض البائع ملخصاً عن الفرصھ یتضمن: .1
 

a. البیعیھ  األھدافب  ارتباطھاتأكد من (؟ ھما التطورات الحاصلھ في الفرصSales	Objectives نشطھ و باأل
	أنشطة) ) Activities	Salesالمتفق علیھا 

b.   ؟ إلقفالھا و الحصول على العقدما الذي یجب أن یحدث لنقل الفرصة إلى المرحلة التالیة أو	
c.  ؟لحدوث ذلك ما ھو الجدول الزمني المتوقع	
d.   نواجھھا ، وكیف یمكننا التخفیف منھا؟قد المخاطر التي ھي ما	
e.  ؟نتمیز عنھمن الذین نواجھھم ، وكیف یمكننا أن والمنافس مما ھی	

  	
 نتائج مرجوه:للوصول الى  طریقة تفكیرهوتحدى تأكد من فھم البائع للعقبات  .2

	
a. ؟ل القراریعجبوجوب ت العمیل إشعار؟ كیف یمكننا الفرصھ في المرحلھ الثالثھ ألكثر من أسبوع تلماذا توقف	
b.  معلومات مفقودة؟ ھل لدینافي التواصل؟  مشاكلھل ھناك	
c. الفرصھما الذي یمنع ھذه • التعامل معھاوكیف یمكننا  اآلن،حتى العمیل ھا ما ھي االعتراضات التي طرح 

	نحو اإلغالق؟ حالیًا من التحرك



	

	 Items	Action إلى األمام الفرصھتحریك ما یجب عملھ لبقائمة طلب من البائع إ .3
	

ً إخلق  .4 في خالل  	Items	Action إلى األمام الفرصھتحریك قائمة ما یجب عملھ لمن االستعجال، مثل مراجعة  روحا
	و ال تنتظر لإلجتماع القادم(في اقرب فرصھ) الفتره المتفق علیھا 

 
یجب ان یقوم بھ مدیر فریق البیع و ستتحسن نتائج الفریق و نتائجك .. حظاً  بھذه الطریقھ المنھجیھ ستجد جدولك ملیئاً بما

 سعیداً و الى ان أراكم في مقال آخر.
 

   ٢٠١٨اشرف عثمان، القاھره 


