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سخن نویسنده

کهدرزمینۀبازاریابیوفروشفعالیتداشتهام. بیشاز۱2سالاست
از2۵  بیش با و کردهام رشد باال به پایین از سازمانی تمامیسطوح در
کردنمحتوای یکپارچه برای دارم. و داشته مجموعهمختلفهمکاری
آموزشیتیمفروشتلفنیمجموعۀخودودیگرمجموعهها،ترجیحدادم
با البته و بهصورتخالصه را تلفنی وفروش بازاریابی به مطالبمربوط

گردهمآورم. کیفیتمحتوایی حفظ
را کتاب از۳2مقاله،وبسایت،مجلهو کتاببیش براینگارشاین
کردهامتاباحذفهجویاتواضافاتغیرضروری،بیشتر مطالعهوتالش
کاربردیبپردازمتاخوانندهبتوانددر بهاصلموضوعوراهکارهابهصورت
کتاببهراهکارهاییعملیبهمنظورارتقای کمترینزمانبامطالعۀاین

کارباتلفندستیابد. دانشومهارت
بدونشکبرداشتهاونظراتشمادلگرمکنندهخواهدبود:

am_rastakhiz@yahoo.com

پرتالش و شاد باشید
مهدی رستاخیز 



مقدمه

فروشمهمترینچیزاسـتوهیچچیزبهاندازۀفروشمسـتمرنمیتواند
گیـریتکنیکها کنـد.امـروزهفرا گارانتـی کارتـانرا کسـبو موفقیـتشـماو
بـرایشـمامهمتـراسـت. کسـیژن ازا وراههـایموفقیـتدرفـروشحتـی
گونـهاشـتباهرا کارهـایامـروزفرصـتهـر کسـبو فضـایبـهشـدترقابتـی
ازشـرکتهاوفروشـندگانمیگیـرد.فروشـندگانحرفـهایهمـوارهدرحـال
یادگیـریوتوسـعهمهارتهـایحرفـهایخـودمیباشـند،چـونبهاهمیت
ارتبـاطمؤثـربـامشـتریانپـیبردهانـد.دراینفضـابینشـیوههایمختلف
ارتبـاطبـامشـترینظیـرتبلیغات،روابطعمومی،فروششـخصی،پیشـبرد
فـروش نظیـر دوطرفـه ارتبـاط شـیوههای مسـتقیم، بازاریابـی و فـروش
تعامـل وعلـتآنهـم بـود بازاریابـیمسـتقیممؤثرتـرخواهنـد و شـخصی



کـهبینبنگاهاقتصادیومشـتریانصـورتمیگیرد.دراین دوطرفـهاسـت
ارتبـاطعـالوهبـراینکـهبنـگاهاقتصـادیدرشناسـاندنخویـشبـهمشـتری
تـالشمیکنـدتـابتوانـدتقاضـایاورابـهسـمتبنـگاهسـوقدهـد،فرصتـی
کـهنتایـجآنبـرایرقبـاو فراهـممیشـودتـاصـدایمشـتریرانیـزبشـنود
بنـگاهمیتوانـد کـه بـهطـوری کارحائـزاهمیـتاسـت، و کسـب گسـترش
کسـبرضایتمشـتریبا مشـتریرابشناسـدونیازاورابداندودرراسـتای

کنـد. نگـرشبـرددوجانبـهحرکـت

بهرهگیـری اسـت. تلفنـی بازاریابـی مسـتقیم، بازاریابـی راههـای از یکـی
صحیـحازتلفـن،درراسـتایمدیریـتزمـان،بـهبازاریابـاندردنیـایشـلوغ
کمـکمیکنـد،کـهبهـرهوریباالتـریداشـتهباشـند.در وپیچیـدۀامـروزی
کتـابسـعیداریـمبـهبازاریابـیتلفنـیومهارتهـایالزمبـراینیلبه ایـن

کراتتلفنیبپردازیم.  	 موفقیتدرمذا
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بازاریابی تلفنی یا تل مارکتینگ چیست؟

از کهدرآنفروشنده بازاریابیمستقیماست از نوعی تلفنی بازاریابی
تلفناستفادهمیکندتابامشتریانارتباطبرقرارکندونهایتًابتواندبهآنها
گربدونوقتقبلیبهمحلاستقرارمشتریمراجعه محصولیرابفروشد.ا
کنید،زمانزیادیرادرراهصرفمیکنیدوامکانداردطرفدرمحلحاضر
نباشدیااینکهممکناستمدتیرادرانتظارباشید،ولیبازهمشمارا
نپذیرد.پسبهتراستمالقاتهایحضوریحتیاالمکانباوقتقبلی
کنید.بهطورمتوسط کمنگیرید.ازتلفناستفاده باشد.تلفنرادست
گرفردی هزینۀیکتماستلفنییکدرصدهزینۀتماسحضوریاست.ا
کارشنباشد،یکساعتازوقت کهدرجستوجویاوهستیددردفتر
خودراازدستدادهاید،امااینزماندربازاریابیتلفنیفقط۱۵ثانیهاست.
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انواع بازاریابی تلفنی

بازاریابیتلفنیبهدودستۀاصلیتقسیممیشود:
کهدوشـخصیت الـف( بازاریابـی B2B:منظـورنوعـیبازاریابـیاسـت

حقوقـی)نظیـردوشـرکت(بـاهـممعاملـهمیکنند.
کهیکشـخصیت ب( بازاریابی B2C: منظورنوعیازبازاریابیاسـت

حقوقـیبـایکشـخصیتحقیقی)یکفـرد(معاملهمیکند.
هـریـکازاقسـامبازاریابـیB2BوB2Cبـهدودسـتۀبازاریابـیدرونـی

وبیرونـیتقسـیممیشـوند:
کـه اسـت )Reactive( کنشـی وا روشـی درونـی: بازاریابـی  الـف( 
بازاریـابدرمحـلشـرکتحضـورداشـتهومشـتریانبـاایشـانتمـاس

گیرنـد. می
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روشپیشقدمـیوفعـال)Aactive(اسـت، ب( بازاریابـی بیرونـی: 
درایـنروشبازاریـابپیشقـدمشـدهوبـامشـتریانتمـاسمیگیـرد
وتـالشمیکنـدتـاایـنتمـاسمنجـربـهمالقـاتحضـوریویـافـروش

محصـولیـاخدمـاتبشـود.
از کـه معمـول بازاریابـی بـر عـالوه ایـران بـازار در اخیـر سـالهای در
محـلشـرکتبـامشـتریانارتبـاطبرقـرارمیکنـد،روشدیگـریهمباب
کـهبـهآن)Homesourcing(گفتـهمیشـود؛درایـنحالـت شـدهاسـت
شـخصدرمنـزلخـودبـرایشـرکتخاصـیبازاریابـیمیکنـدوطبـق

قـرارداد،حقالزحمـۀخویـشراازشـرکتمربـوطدریافـتمیکنـد.
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گی های حرفه ای یک بازاریاب تلفنی موفق ویژ

1- بازاریابی و فروش را دوست دارد

کیـدًاتوصیـهمیکنـمبـههیـچوجـهازسـراجبـارایـنشـغلراانتخاب ا
کـهواردایـنحرفـهمیشـودبایـدباتمـاموجودشـغلشرا نکنیـد.کسـی

کارنخواهدبود. دوسـتداشـتهباشـد،وگرنهرشـدوپیشـرفتیدر

کـهعالقـهایبـهایـنحرفـهندارنـدنمیتواننـدفـردمفیـدی افـرادی
بـرایسازمانشـانباشـندوتحمـلسـختیهایایـنحرفـهرانخواهند
داشـتودرنهایـتباعـثهدررفـتسـرمایۀسـازمانشـدهوخودشـان

هـمدردرازمـدتبهـرۀچندانـینخواهنـدبـرد.
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