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در ختم این فصل شام با موضوعات ذیل آشنا خواهید شد:
– چرا دنبال کردن فروشات شام مهم است؟
– چگونه می توانید فروشات محصوالت خویش را دنبال کنید؟
– از دنبال کردن فروشات خویش چه چیزی را می آموزید و چگونه می توانید از آن
استفاده کنید؟
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 .1مقدمه
تا فرا رسیدن عید یک ماه باقی مانده است و دو نفر از تولید کننده گان رویا به دیدار خانوادۀ شان به
اسالم آباد می روند .رویا شب و روز کار می کند تا کارهای خودو تولید کننده گان اش را متام کند .رویا
از زحمتکشی احساس ناراحتی منی کند .هامنگونه که او دریافت فرمایش را تا زمان بازگشت تولید
کننده گان بعد از عید توقع ندارد ،فکر می کند که می تواند این کارها را مدیریت کند.
اما چند روز بعد رویا دو فرمایش بزرگی را از دکاندار دریافت می کند که باید قبل از عید تکمیل کند.
رویا حیرت زده شده است .او در حال حارض مرصوف تکمیل کردن فرمایش هایی است که از همین
دکاندارها دریافت کرده است .دکانداران به رویا می گویند که این زمان ،مرصوف ترین فصل سال برای
آنهاست؛ بنابرین آنها منی خواهند که ذخیره لباس های شان خالی شود.

رویا برای انجام فرمایش های جدید بسیار مرصوف است.
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رویا دوست ندارد که دکانداران را مایوس کند ،اما مرصوفیت او بسیار زیاد است .او از آمنه مشوره می
خواهد .آمنه به او میگوید که نباید فرمایشات جدید را قبول کند .اگر رویا بخواهد این فرمایشات را
خودش تکمیل کند یا تولید کننده ای را استخدام کند که منی شناسد ،تعهد مارک تجارتی اش را که
بر کیفیت عالی استوار است ،خواهد شکست.
چند ماه بعد ،آمنه از رویا می پرسد که مرصوف ترین فصل سال برای او کدام زمان است .او همچنین
دربارۀ ثبت و یادداشت کردن فروشات و جمع کردن پرداخت هایی که او از فرمایشات در هرماه دریافت
می کند ،سوال می کند .رویا می گوید که هامنگونه که شام به من نشان داده اید ،تنها فرمایشات
را در کتابچه ام یادداشت می کنم.
آمنه با دیدن کتابچه رویا می گوید« :رویا جان کتابچه شام پاک و منظم است .شام هر فرمایش
را بصورت درست یادداشت و ثبت می کنید ،شام متام معلومات را که برای شناسایی فروشات
رضورت دارید ،در این کتابچه دارید .پس بیایید که کمی چای بنوشیم و من به شام انجام این کار را
نشان می دهم».
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 .2دنبال کردن فروش محصوالت
آمنه می گوید« :دنبال کردن فروشات ،به معنای ثبت کردن تعداد اخذ پول از فرمایشاتی است که
شام هر ماه ،از هر دکاندار و برای هر محصول دریافت می کنید .معلوماتی را که از دنبال کردن
فروشات خویش بدست می آورید ،میزان رشد تجارت شام را ،به شام نشان می دهد .بنابرین شام
می دانید که آیا تصامیم خوبی را در عرصه تجارتی می گیرید یا خیر .این معلومات همچنین شام
را کمک می کند تا پالن گذاری درست تری داشته باشید و بنابرین می توانید تجارت خویش را در وقت
کم تر و با رسعت بیشرت ،ایجاد کنید.

ثبت میزان فروشات ،به شام کمک می کند تا بدانید که آیا تجارت شام در حال رشد
است یا خیر .بر عالوه ،این کار شام را در راستای پالن گذاری تولیدات ،محصوالت و
فعالیت های تبلیغاتی ،جهت بهبود بخشیدن به تجارت شام کمک می کند».

آمنه می افزاید« :سه راه کلیدی برای دنبال کردن فروشات وجود دارد :از طریق کانال های فروشات ،از
طریق محصوالت و از طریق دوران زمانی .هر یکی از این راه ها معلوماتی را در دسرتس شام قرار
می دهد که می توانید از آن ،جهت بهبود بخشیدن تجارت خویش استفاده کنید .بگذارید هر یکی از
این راه ها را بررسی کنیم و فرمایشات را از کتابچه شام برای دنبال کردن فروشات شام استفاده کنیم.

فروشات خویش را با این سه روش مهم دنبال کنید:
 .1از طریق کانال های فروشات (در کجا و چگونه محصوالت خویش را می فروشید)
 :2از طریق محصول
 .3از طریق دوران زمانی (هفته ،ماه یا سال).
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از طریق دوران زمانی

از طریق محصوالت

فروش خویش را از سه طریق عمده دنبال کنید
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از طریق کانال های فروشات
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الف :دنبال کردن فروشات از طریق کانال فروشات:
کانال های فروشات راه ها یا مکان های متفاوتی هستند که شام در آنجا محصوالت خویش را به
مشرتیان می فروشید.
دو نوع کانال های فروش عمده یا مهم وجود دارد:
 .1کانال های فروشات جهت فروش محصوالت به دکانداران و افراد دیگر که محصوالت شام را دوباره
به فروش می رسانند.
— دکان ها
— تولید کننده گان که تجارت های بزرگ دارند
— موسسات غیرحکومتی که در صنایع دستی کار می کنند
 .2کانال های فروشات برای فروش مستقیم محصوالت به مشرتیان
— مشرتیان که به صورت شخصی معرفی می شوند
— بازار های زنانه
— گروه ها و افرادی که در همسایگی یا مجاورت با شام زندگی می کنند
— منایشگاه ها
اگر شام محصوالت خویش را به دکانداران به فروش می رسانید ،کانال های فروشات شام ،دکان
های متفاوتی است که شام محصوالت خویش را از طریق آنها به فروش می رسانید :دکان های
لباس فروش ،دکان هایی که اجناس مخصوص را می فروشند (دکان های مخصوص پیراهن تنبان
فروشی ،دکان های مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه و طفالنه ،دکان های مخصوص لباس
های محفلی) یا دکان ها مخصوص مواد دیکور منزل .اگر شام محصوالت خویش را به افرادی
دیگری بفروشید که محصوالت شام را دوباره به فروش می رساند ،کانال های فروشات شام شاید
تولید کننده گانی باشند که تجارت های کالن دارند ،مانند رشکت ابریشم یا موسسات غیرحکومتی
که محصوالت صنایع دستی را به فروش می رسانند.
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موسسات غیرحکومتی که در بخش صنایع دستی
فعالیت می کنند

تولید کننده گانی که تجارت های کالن دارند

دکانداران

کانال های فروشات احتاملی:
فروش محصوالت به دکانداران و مردمان دیگر که محصوالت شام را دوباره به فروش می رسانند
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اگر شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان می فروشید ،کانال های فروش شام ،راه های
متفاوت رسیدن به مشرتیان است .این کانال ها می توانند آشنایی شخصی ،بازار های زنانه ،گروه
های همسایه یا منایشگاه ها باشند.

منایشگاه ها

بازار زنانه

گروه های همسایه

کانال های فروش احتاملی :فروشات به مشرتیان
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آشنایی شخصی
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رویا می گوید« :من محصوالتم را به مشرتیان در دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی و در یک دکان
مخصوص لباس های سنتی زنانه به فروش می رسانم .من همچنین از طریق مشرتیان شخصی
نیز محصوالتم را می فروشم .اینها کانال های فروش من استند».
کانال های فروشات رویا

دکان ها
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی (امان)
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی(رشاد)
دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه (نسیم)

مشرتیان شخصی
مشرتی شخصی (پریسا)
مشرتی شخص (مریم)

آمنه توضیح می دهد که رویا می تواند که برای فروش ،مقدار بیشرتی محصوالتش از طریق
این کانال های فروش ،پالن گذاری کند و یا بر رسیافنت کانال های مشابه ،جهت انکشاف تجارتش
مترکز کند .رویا با انجام این کار همچنین می تواند ،بفهمند که کدام کانال در چه فصل سال ،بیشرت
مرصوف است .بنابرین او می تواند برای روند تولید محصوالتش پالن گذاری کند .همچنین می تواند
کانال هایی را شناسایی کند که هنوز آنها را آزمایش نکرده است.
زمانی که برادر شوهر عبدالله (خرسبره) ،دنبال کردن فروشش را آغاز کرد ،او به این مسئله پی برد که
باید دکانش را در بازار ببندد و بر کانال های فروش محصوالتش مترکز کند که عبارت اند از منایشگاه ها
و کارگاه اش در کوه شیر دروازه است.

157

فصل پنجم

آمنه توضیح می دهد که بعضی افراد حتا یک قدم بیشرت برداشته و فروش شان را از طریق هر
دکانداری که با آن کار می کنند و یا از طریق هر مشرتی شخصی که دارند ،دنبال می کنند .آنها از
این معلومات جهت سپاسگزاری از بهرتین مشرتیان شان و نیز پیدا کردن مشرتیان دیگر ،مانند این
مشرتیان استفاده می کنند.
آمنه یک نقشه را در کتابچه رویا می کشد و می گوید« :اجازه دهید ،مقدار فروش شام را از طریق
کانال های فروش دنبال کنیم ».او همچنین از رویا می خواهد تا دکاندارانی را فهرست کند که او با
آنها کار می کند و آنها را با انواع دکان های که آنها دارند ،دسته بندی کند.

دکان مخصوص فروش لباس های سنتی زنانه (نسیم)

دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی (رشاد)

کانال های فروش رویا :فروش محصوالت به دکانداران
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دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی (امان)
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بعدا ً آمنه از رویا می خواهد تا فهرست مشرتیانی را تهیه کند که محصوالتش را به آنها می فروشد،
آنها را از طریق کانالی فروش و یا روش هایی که به آنها محصوالتش را به فروش می رساند ،تقسیم
بندی کند.

مشرتی شخصی (پریسا)

مشرتی شخصی (مریم)

کانال های فروش رویا :فروشات به مشرتیان

رویا نام ماه های سال را در باالی جدول می نویسد .آمنه و رویا یکجا فرمایش های سال گذشتۀ رویا
را به صورت جداگانه بررسی می کنند و از معلومات پرداخت پول ها ،جهت خانه پری کردن این
جدول استفاده می کنند.
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دنبال کردن محصوالت رویا از طریق جدول کانال فروشات
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

دکان مخصوص فروش پیراهن تنبان (امان)

-

4.000

3.000

4.000

4.200

4.000

دکان مخصوص فروش پیراهن تنبان (رشاد)

-

-

-

-

-

-

دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه (نسیم)
مجموع فروشات به دکانداران (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

-

-

-

-

-

1.400

مشرتی شخصی (پریسا)

-

-

-

-

-

1.400

مشرتی شخصی (مریم)
مجموع فروشات به مشرتیان شخصی (افغانی)

محموع فروشات (افغانی)

-

-

-

-

-

2.800

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800
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میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

12.00

4.800

7.200

6.000

4.800

4.800

74.400

6.000

4.200

4.800

6.000

3.000

3.000

46.200

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

بیشرتین فروش در مدت دو ماه گذشته [مرتبط
به دکان مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه]

18.000

11.800

24.600

19.000

16.200

16.200

159.800

میزان فروش به دکانداران بیشرت از میزان فروش
به مشرتیان شخصی است [مرتبط به مجموع
فروش به دکانداران و مجموع فروش به مشرتیان
شخصی]

-

1.400

-

-

1.400

-

4.200

-

1.200

1.400

-

-

-

4.000

-

2.600

1.400

-

1.400

-

8.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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وقتی آمنه و رویا جدول را خانه پری کردند ،به آن نگاه می کنند .رویا می بینید که مقدار فروش او به
دکانداران بیشرت از مقدار فروش به مشرتیان شخصی او است و بیشرتین مقدار را فروش محصوالت
به دکان های مخصوص پیراهن تنبان فروش تشکیل می دهد.
آمنه نشان می دهد که مقدار فروش رویا به دکان مخصوص لباس زنانه سنتی با رسعت در حال
افزایش است .در حقیقت ،مقدار فروش او به دکان مخصوص لباس زنانه سنتی در دو ماه گذشته
به باالترین سطح رسیده است؛ باوجود اینکه رویا فروش محصوالتش به این دکان را تنها پنج ماه پیش
رشوع کرد.
آمنه به رویا یادآوری می کند که معلومات فروشات را با زمان دورانی مشابه مقایسه کند .مقایسه
مقدار فروش چند ماهه به یک دکاندار را با مقدار فروش یک ساله به دکانداران دیگر ،منصفانه نیست
و معلومات مفیدی را بدست منی دهد.
رویا می گوید« :آمنه جان ،شاید من بتوانم دکان مخصوص لباس زنانه فروشی سنتی را پیدا کنم که
عالقه مند خریداری محصوالتم باشد؛ دکانی که لباس های با کیفیت را می فروشد ،مانند دکانی
که در حال حارض محصوالتم را به آن می فروشم».
آمنه می گوید« :این راه درستی برای انکشاف تجارت شام خواهد بود .شام می توانید دکانی را پیدا
کنید که مانند دکان مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه که شام حاال محصول خویش را به آن می
فروشید ،مشرتیان مشابه مختلف را جلب کند .این نوع از مشرتیان؛ کار های شام را می پسندند».

دنبال کردن فروشات از طریق مجراهای فروش ،معلوماتی را ارایه می دهد که شام می
توانید از آن برای بهبود تجارت خویش استفاده کنید:
– بهرتین و بدترین کانال های فروش شام
– بهرتین مشرتیان شام
– مرصوف ترین زمان در جریان سال ،برای کانال فروشات شام
– مفکوره ها برای آزمایش کانال های متفاوت فروشات.
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(ب) دنبال کردن فروشات از طریق محصول
دنبال کردن فروشات از طریق محصول ،به شام کمک می کند تا بدانید که کدام محصول بیشرتین و
کدام محصول کمرتین مقدار فروش را دارد .شام از این طریق می توانید ،تصمیم بگیرید که کدام
محصول را تولید و به دکانداران و مشرتیان تبلیغ کنید و تولید کدام محصول را توقف دهید .اگر شام
بدانید که کدام محصول بیشرت از دیگر محصوالت محبوبیت دارد ،می توانید محصوالت زیادی ،مانند
این محصول تولید کنید.
زمانی که برادر شوهر آمنه فمهید که پتنوس های چوبی بزرگ او بیشرتین مقدار فروش را داشت،
اما برای بعضی مشرتیان بسیار گران بود ،او ساخنت پتنوس های چوبی با اندازه متوسط و قیمت
های کمرت را رشوع کرد.
آمنه به رویا می گوید« :برای دنبال کردن فروشات از طریق محصوالت ،مقدار پولی را که در برابر
هر نوع از محصول به دست می آورید جمع کنید .من دوست دارم که مقدار فروشم را از طریق
محصوالت به صورت ماهوار دنبال کنم ».آمنه اضافه می کند« :از این طریق می توانم بفهمم که
کدام نوع محصول در کدام فصل سال محبوب بیشرت دارد».
آمنه یک جدول دیگر را در کتابچه رویا می کشد و به او کمک می کند تا این جدول را خانه پری کند.
رویا محصوالتش را در کنار جدول و به طرف پایین فهرست می کند .نام ماه های سال را در باالی
جدول می نویسد و مقدار فروش خویش را برای هر محصول در هر ماه جمع می کند.

بلوز

لباس های محفلی با سیت های لباس های
سنتی دست دوزی،

سیت های لباس های سنتی دست دوزی

محصوالت رویا
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دنبال کردن فروشات رویا از طریق جدول محصوالت
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

یخن پیراهن تنبان

-

-

-

-

-

-

سیت لباس دست دوزی سنتی

-

-

-

-

-

2.800

لباس های محفلی با سیت لباس دست دوزی سنتی

-

-

-

-

-

-

بلوز

محموع فروشات (افغانی)

6.000

10.000

9.000
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10.000

9.000

12.800
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میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

18.000

9.000

12.000

12.000

7.800

7.800

120.600

محصولی که بیشرتین فروش را دارد {در ارتباط با
مجموع یخن های پیراهن و تنبان}

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

فروشی که با رسعت زیاد در حال رشد است {در
ارتباط با مجموع سیت های لباس سنتی دست
دوزی که در ماه های عقرب تا حوت به فروش
رسیده اند}

-

1.400

1.400

-

1.400

-

7.000

-

1.200

-

-

-

-

1.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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یخن های پیراهن و تنبان تولید شده توسط رویا ،بیشرتین فروش را دارد ،اما فروش تعداد سیت های
لباس های زنانه سنتی دست دوزی با رسعت زیاد در حال رشد است .در دو ماه گذشته ،میزان فروش
این لباس ها از میزان یخن های پیراهن و تنبان بیشرت بوده است .رویا از فروش سیت لباس های زنانه
مفاد بیشرتی بدست می آورد .بنابرین او تصمیم می گیرد تا تالش کند ،تعداد بیشرت این نوع لباس ها
را به یک دکان مخصوص لباس های دست دوزی زنانه سنتی یا به مشرتیان شخصی بیشرت بفروشد.
رویا همچنین می تواند از دخرت کاکایش بخواهد تا محصوالت او را در بازار زنانه بفروشد.
از آنجایی که محبوب ترین محصوالت رویا ،لباس های زنانه دست دوزی سنتی است ،او در باره
ساخنت لباس های سنتی دیگر نیز تالش دارد.
رویا می گوید« :آمنه جان ،من می توانم لباس های دست دوزی سنتی طفالنه بسازم .شاید
دکانداران و مشرتیان این لباس ها را نیز پسند کنند».

دنبال کردن فروشات شام از طریق محصوالت ،به شام معلوماتی را می دهد که می
توانید از آن برای بهبود تجارت خویش استفاده کنید:
– موفق ترین و ناموفق ترین محصوالت شام.
– زمانی که مشرتیان محصوالت متفاوتی را خریداری می کنند.
– مفکوره هایی برای تولید محصوالت جدید.
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(ج) دنبال کردن مقدار فروشات از طریق دوران زمانی
آمنه می گوید« :راه سوم برای دنبال کردن مقدار فروشات ،دوران زمانی است .ما پیشرت روی این
مسئله بحث کردیم که چگونه مقدار فروش شام از طریق کانال فروشات و از طریق محصول ،با
گذشت زمان تغییر می کند .حال بگذار ببینیم که چگونه مجموع فروش شام با گذشت زمان تغییر
می کند».
آمنه به رویا می گوید که مجموع مقدار فروشات ماهوار خویش را در پائین جدول ردیابی فروشاتش
جمع کند .آمنه به رویا می گوید که مجموع مقدار فروشات ماهوار و ساالنه باید در هر دو جدول
یکسان باشد.
آمنه توضیح می دهد که محاسبۀ مجموع فروش هفته وار ،ماهوار و ساالنه به شام کمک می کند
تا بدانید که آیا تجارت شام در حال رشد است یا خیر .انجام این کار شام را قادر می سازد تا از تصمیم
هایی که می گیرید آگاهی یابید که برای تجارت شام مناسب است یا خیر.
انجام این کار همچنین به شام کمک می کند تا بدانید که چه زمان ،مرصوف ترین فصل سال برای
شامست تا بتوانید مواد کافی و تولید کننده گان آماده دسرتس داشته باشید .شام و تولید کننده گان
شام می توانید برای رخصتی ها و یا مترکز روی منابع و وقت بیشرت برای آموزش ،پیدا کردن عرضه
کننده گان جدید و یا فعالیت های دیگر برای بهبود تجارت ،در زمان هایی برنامه ریزی کنید که
مرصوفیت کمرت دارید.
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دنبال کردن مقدار فروشات رویا به صورت ماهوار
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000

فروشات رویا پیش از عید به بیشرتین میزان می رسد.
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رویا به جدول های دنبال کردن فروشات خویش نگاه می کند.
رویا از دیدن اینکه مقدار فروشات او در دورۀ زمانی یک ساله افزایش یافته ،خشنود است .او از اینکه
مرصوفرتین زمان برای او در طول سال ،روزهای پیش از عید است ،تعجب منی کند .دلیل آن این است
که مردم دوست دارند عید را با پوشیدن لباس های سنتی جدید ،تجلیل کنند.
رویا با لبخند می گوید« :آمنه جان ،اگر من از این مسئله قبال آگاه می بودم ،از تولید کننده گانم می
خواستم تا رخصتی های شان را برای زمان بعدتر تنظیم کنند یا زودتر تولید کننده گان جدیدی را پیدا
کرده و آنها را آزمایش می کردم .من می توانستم فرمایشات اضافی را پیش از عید تکمیل کنم .بار
دیگر من آماده تر خواهم بود».
آمنه می گوید« :رویا جان ،حاال که مقدار فروشات خود را دنبال می کنی ،می توانی میزان رشد
تجارت خود را از یک سال به سالی دیگر اندازه گیری کنی .تومی توانی از این معلومات برای تعیین
اهداف و نیز اندازه کردن توانایی خود برای رسیدن به این اهداف ،استفاده کنی .مثالً اگر هدفت
رسیدن به فروش  200.000افغانی در سال آینده است ،اما مقدار فروش شام در نیمۀ اول سال تنها
به  60000افغانی می رسد ،پس شام این را درک می کنید که برای رسیدن به هدف خود ،باید،
تغییرات کالنی را بوجود بیاوری».

مجموع مقدار فروشات خویش را دنبال کنید.
– ببینید که آیا تجارت شام در حال رشد است یا خیر.
– مرصوف ترین فصل سال را برای خویش پیدا کنید.
– میزان پیرشفت خود ،در رسیدن به اهداف فروشات خویش را اندازه گیری و سنجش
کنید.
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آمنه می گوید« :رویا جان ،بعدا ٌ می توانیم درباره انجام این کار بیشرت بحث کنیم .مهم ترین چیزی
را که فعال باید به یاد داشته باشی ،مقایسۀ مقدار فروشات برای یک دوران زمان مشابه است که
همیشه آن را انجام بدهی».
رویا جواب می دهد :می دانم ،آمنه جان .اگر بخواهم مقدار تغییر فروشات از یک سال به سال دیگر
را بدانم ،باید میزان فروشات خود در نیمۀ اول امسال را با میزان فروشات در نیمۀ اول سال گذشته
مقایسه کنم .مقایسۀ میزان فروشات نیمه اول امسال با میزان فروشات ماه آخر سال گذشته ،هیچ
معلومات مفیدی را نخواهند داد».

سال گذشته

این سال

معلومات فروشات دوران زمان مشابه را در هر سال مقایسه کنید.

همیشه معلومات فروشات دوران زمانی مشابه را مقایسه کنید:
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رویا اضافه می کند« :آمنه جان شام در تجارت ،شخص بسیار آگاه و با تجربه ای هستید .من متام
این معلومات مهم را در کتابچه ام داشتم و آن را منی دانستم .شام به من کمک کردید تا بدانم که
چگونه می توانم از معلومات دنبال کردن فروشات برای بهبود تجارتم استفاده کنم .هر قدر از شام
تشکری کنم ،کم است».

معلوماتی را که از دنبال کردن فروشات بدست می آورید ،برای این کارها استفاده
کنید:
– دکانداران و مشرتیان جدیدی را در بهرتین کانال های فروشات خویش پیدا کنید.
– به بهرتین دکانداران و مشرتیان خویش بفهامنید که شام از عالقه مندی آنها برای
خریداری محصوالت شام ،تقدیر می کنید.
– مقدار زیادتری از محصوالتی را تولید کنید که بیشرتین فروش دارد و یا محصوالت
مشابهی را تولید کنید.
– می توانید کانال های فروشات جدید یا محصوالتی را شناسایی کنید که می توانید آنرا
تولید کنید.
– برای مرصوف ترین فصل سال خود ،آماده باشید.
– اهداف خویش را تعیین کنید ،برنامه ریزی کنید و میزان پیرشفت خویش را دنبال
کنید.
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 .3یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم  :دنبال کردن فروشات
 .2.1چرا دنبال کردن فروشات مهم است؟ انجام این کار چگونه به تجارت شام کمک می کند؟
 .2.2چه راه های متفاوتی برای دنبال کردن میزان فروشات وجود دارد؟
 .2.3با استفاده از منونۀ جدول کانال های فروش در بخش منابع این طرزالعمل ،میزان فروشات خویش را از
طریق کانال فروش برای سه ماه آخر سال دنبال کنید .بهرتین کانال های فروش شام کدام هستند؟ کدام
دکانداران و مشرتیان ،بیشرتین محصول شام را خریداری می کنند؟ کدام ماه مرصوف ترین وقت کار
شامست؟
 .2.4با استفاده از منونۀ جدول محصوالت در بخش منابع این طرزالعمل ،میزان فروشات خویش را از طریق
فروشات محصوالت برای سه ماه آخر سال دنبال کنید .کدام محصوالت شام بیشرتین و کم ترین فروش
را دارند؟
 .2.5آیا مجموع فروش شام در حال افزایش و یا کاهش است؟
 .2.6از دنبال کردن مقدار فروشات چه چیزی را آموختید؟ از این معلومات برای بهبود تجارت خویش چگونه
استفاده می کنید؟
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