
	

	

 (الجزء الثاني)الممارسات الخاطئھ في إدارة التسویق و المبیعات 
 

ھل تتذكرون المحادثھ التي دارت بین مدیر التسویق و المبعات و بین البائع في الجزء األول من المقال ؟ لو 
منكم قراءتھ أو إعادة قراءتھ حت نضع األمور في نصابھا و یظھر لكم الفرق بین فاتكم قراءتھ , فأطلب 

 طریقتي تناول مثل ھذا الموضوع الدسم.

 أھال یا حازم , أشكرك على حضورك في الموعد المحدد, تحب تشرب حاجھ؟ المدیر: 

 , مالوش الزمھ. إتفضل ! Coachشكرا یا  البائع :

لنظره على حتاج تقد أنك معو أ pipelineیا حازم, أنا كنت بأراجع الفرص اللي في ال  المدیر: 
 بتاعك مناسب 		pipeline، ھل تظن ان ال الفرص اللي امامك

  	pipelineاني ممكن انزل اجیب فرص جدیده و ازود ال اظن  البائع :

	pipelineطیب , إیھ رأیك یا حازم في البدائل المختلفھ لزیادة ال  المدیر: 
 

, أو القیمھ pipelineفي ال  	opportunitiesوهللا أنا قدامي طریقتین : إما أزود عدد الفرص  البائع :
 ) objectives	salesالمالیھ للفرص  (الحظ إنھ لم یتكلم عن أرقام, ولكن عن 

 
 ) یمكن تحقیقھ objectives	salesظنك أي من اإلختیارین (ممتاز , طیب في  المدیر: 

أظن إن زیادة عدد الفرص حیكون صعب, ولكن األسھل إني أركز في الفرص عالیة القیمھ  البائع :
 المالیھ

 ممتاز ! و حتعمل الكالم ده إزاي ؟ المدیر: 

  	ممكن أركز على الفرص اللي ممكن أبیع فیھا المنتجات عالیة القیمھ زي منظومة  البائع :
Benford	6100  من المنتجات المقابلھ و مزایاه قیّمھ و بیقدرھا  %50. سعرھا أكثر ب

 رزباین كثی
فكره ممتازه , طیب ایھ اللي تحتاجھ عشان ترفع من إمكانیة الفرص المناسبھ لبیع منظومة   المدیر: 

Benford	6100  في خالل الشھر القادم 
ي رأس مالھم السوق (زبائنأنا حأخصص جزء كبیر من وقتي لمقابلة زبائن لھا عملیات كبیره  البائع :

 الزبائن اللي الفرص بتاعتھم قلیلة القیمھ . ملیون دوالر), و حأقلل من مقابلة  50فوق ال 
من الفرص الموجوده في ال  %50أعجبتني الفكره و الخطھ. إیھ رأیك نحدد ھدف إنك تحول   المدیر: 

pipeline  ؟الى منظومات عالیھ القیمھ , وبالتالي قیمة الفرص المالیھ (sales	activity)		
 إني أقدر أعمل الكالم ده وأظن  Bossموافق یا  البائع :

 في البرلمان ٢٨٣قانون  إقرارجمیل. ایھ رأیك في المعیار الجدید في السجالت الطبیھ بعد  المدیر: 

 ؟اظن انھ بیحتم على المستشفیات استخدام نسخ رقمیھ من سجالت المرضى، صح البائع :



	

	

 

و لم یتكلم عن أرقام إال في البدایھ, لكنھ جعل البائع  coachفي ھذه المحادثھ تصرف المدیر كأنھ مدرب 
 .متابعتھاحھ یمكن واض activities ىال	 objectivesمن خالل تحویل ال یفكر و یأتي بالحل 

 

 أشرف عثمان 

  2018القاھره, 

مؤسسھ حسب  ٥٠بالظبط كده. انت عندك كام مؤسسھ طبیھ  في منطقة غرب القاھره؟  المدیر: 
 السجالت !

	بنشتغل معاھم في حلول امن المعلومات ١٢، منھم  Bossیا  وهای البائع :

 المتاحھ لنا لبیع نظام االرشفھ المطابق للقانون الجدید؟فرصھ ال ایھ رأیك في المدیر: 

 انا شایف انھا فرصھ جیده جداً  البائع :

	كام بتاعك  		rate	closing	&	conversionالانت عارف  المدیر: 

	60%	closingو  30%	conversionحسب السیستم انا و الحمد x محقق  .bossعارف یا  البائع :

 صفقات  ٩یتحولوا الى  	prospect ٥٠تمام، یعني ممكن ال  المدیر: 

 صح یافندم البائع :

 یبقى حتعمل ایھ الفتره الجایھ؟ المدیر: 

 األقلعلى  ٥ل مواعید اسبوعیھ  آخذمؤسسات طبیھ و ل  	calls	prospecting	dailyحاعمل  البائع :
	(sales	المطلوبین في نھایة الكوارتر القادم بعون هللا ٩في الفتره الجایھ عشان اقدر اقفل ال 

activities) 
في منطقة شرق  من الفرص الموجوده ٪٥٠تعالى نراجع الموقف : حتحول یبقى  ممتاز، المدیر: 

   6100	Benfordالى  القاھره 
من المؤسسات الطبیھ الى  ٪٣٠في القطاع الطبي عشان تقدر تحول  prospectingو حتعمل 

Qualified	leads	  رشفھ الخاص مؤسسات یاخدوا مننا نظام اال ٩او  ٪٦٠و تقفل منھم
  ٢٨٣عشان یبقوا متوافقین مع القانون 

 بالظبط كده  البائع :

 و نعمل  القادم  	review	pipelineایھ رأیك نراجع الموقف في ال یا بطل , تمام ,  المدیر: 
checkpoint	  في الcoaching	meeting	  الجایھ في نصف ابریل؟ 	

	coachمتشكر یا  البائع :


