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المحاضرة االولى 



البيعمهنة

تعتبر مهنه البيع هى ثانى مهنه عرفها االنسان منذ القدم وكان يقاس مدى تقدم 
البالد بمدى قدرتها على بيع ما تنتجه الى البالد االخرى

وكان يقام االسواق ليعرض الباعه منتجاتهم

اولى من قام بممارسة مهنة البيع 
سيدنا محمد عليه الصاله والسالم

االمام ابو حنيفه كان يعمل فى تجاره االقمشه

محمد بن سيرين كان يعمل فى بيع الزيوت
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؟التسويق& مفهوم البيع  

التسويق

هو نشاط األعمال الذى يوجه السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك

إلى إحدى العمليات التي يتّم من خاللها ترويج العديد من المنتجات، أو السلع 
ث المنتجة، أو الخدمات المقّدمة بصورة تضمن بيعها وتوزيعها للعمالء أو الزبائن، حي

ج أو المنت: تتكّون العملّية التسويقّية من أربع مكّونات رئيسّية تتمّثل في كّل من
الخدمة، والترويج، والتسعير، والتوزيع، علما  أّنه من أسس نجاح هذه العملية أّن يتّم 

التخطيط لها جيدا  من
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؟التسويق& مفهوم البيع  

البيع

ل الشركة لتحقيق منفعة للعمي( خدمات/منتجات)عمليه اقناع العميل بصدق و أمانة لشراء 
.وللشركة

يع أيضا  والب. البيع تصريف المنتجات للمستهلك، والتركيز على نشاط مبادلة السلع بالنقود
زدوج إال أن عملية البيع تشتمل على اتصال م. ... والشراء قبوله. نقل ملك إلى الغير بثمن: هو

بين المشتري والبائع، فهي تمكن المشتري من طرح أسئلة حول المنتجات والحصول على
.معلومات إضافية في الحال من طرف البائع
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فؤائد العمل فى مجال المبيعات
.دخل عالى بال حدود يقاس بمقدار عطائك ومجهودك1.

.مواجهه تحديات يوميه مثيره ومحفزه على النجاح2.

.الشعور بالرضا والسعاده والثقه بالنفس مع كل عمليه بيع تنجح بها3.

.التواصل مع كافه االنماط البشريه وبناء شبكه من العالقات4.

اكتساب خبره حياتيه من خالل كم المواقف التى يمكن ان تواجها عند العمل 5.

.بالبيع

.الترقى بسرعه اكبر من خالل نجاحك فى رفع مبيعات منتجك6.

.االستقالليه فى اتخاذ قرارات 7.

.
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عملية البيع 
هى عمليه يتم خاللها اقناع العميل بفؤائد المنتج وحاجه العميل الى شراء 

.المنتج
عمليات البيع هي مجموعة من أنشطة األعمال التجارية التي تساعد مؤسسة 

البيع في أن يتم تشغيلها بكفاءة وفاعلية لدعم إستراتيجيات األعمال 
كما يمكن اإلشارة إلى عمليات البيع على أنها عمليات البيع أو دعم.واألهداف

.  المبيعات أو العمليات التجارية

ا ما  تختلف مجموعة أنشطة عمليات البيع من شركة إلى أخرى، لكنها غالب 
:  تتضمن الفئات التسع التالية

التصميم والتخطيط والتنفيذ: إستراتيجية المبيعات1.

إعداد التقارير والتحليالت وبيانات المبيعات: قياس النتائج2.

المكافآت وحصة المبيعات والسياسات3.

CRMالتكنولوجيا واألدوات بما في ذلك إدارة عالقات العمالء 4.

التدريب واتصاالت المبيعات5.

تصميم مناطق المبيعات وتحسينها6.

المكافآت الفورية/المنافسات7.

برامج البيع/اكتشاف عمالء محتملين8.

تجزئة العميل9.
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خطوات عمليه البيع

خطوات مهمة التمام اى عملية بيعية6لدينا 

إن تنظيم خطواتك وفقا ألسس عملية سليمة، قد 

يصل بك سريعا إلى أهدافك المنشودة ، وتتسم 

عملية البيع بان لها مجموعة من الخطوات التي 

يؤدى إتباعها إلى نجاح عملية البيع، وسأقوم بعرض

:هذه الخطوات في السطور التالية
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المبيعاتعلمفىمدخل
: البحث عن عمالء. 1

عن هذه الخطوة تمثل الخطوة األولى في عملية البيع حيث تشير إلى بحث رجال البيع
نوى بيع العمالء المرتقبين للسلع الخدمات التي يتعاملون فيها، فمثال إذا كان البائع ي

أجهزة طبية فيكون تركيزه هو البحث عن عمالئه المرتقبين وهم أطباء األسنان 
واألطباء البشريين واألطباء البيطريين والمستشفيات العامة والخاصة، وكذلك
. ريببالنسبة لبائعي األثاث يكون بحثهم عن المتزوجين والذين ينوون الزواج في الق
هم وبعد التعرف على العمالء المرتقبين نبدأ في ترتيبهم وفقا لتقييم احتياجات

ومواردهم المالية، ونجد أن القيام بهذه الخطوة بصورة جيدة سوف يوفر الوقت 
.والجهد في عملية البيع والتعرف على العمالء عن قرب مما يؤدى إلى زيادة المبيعات

ائع هذه الخطوة تمثل التحضير لعملية البيع، وفى هذه الخطوة يقوم الب: التحضير. 3
لتنمية معارف عمالئه عن السلع والخدمات الذين سوف يقومون بشرائها، فنجد أن 

مالية التحضير يتم بتوفير معلومات تفصيلية لدى البائع عن كل السلع والناحية ال
والفنية لها، ونجد أن هذه الخطوة تساعد في التعرف الدقيق على احتماالت البيع 

.وتمثل مدخل لعملية البيع الفعلي

:إلقناع بالمقابلةا. 2
تمثل هذه الخطوة المواجهة وجها لوجه مع العميل المرتقب ألول مره وتشير إلى -

، الوقت الالزم إلقناع عمالئك بالشراء الفعلي ويمهد لعملية المقابلة البيعية
لك وتتوقف هذه العملية على الكلمات والتعبيرات التي يستخدمها رجل البيع وكذ

تعتمد على مدى تميز المنتج الذي تقدمه



المبيعاتعلمفىمدخل
:المقابلة البيعية . 4

اصة إن المقابلة البيعية تمثل فرصة كبيرة للعميل للتعرف على كل المعلومات الخ
ان بي-:بالمنتج الذي يتعامل فيه ونجد أن المقابلة البيعية يجب أن تحقق ما يلي 

أن المنتجات أفضل من -.أن المنتجات تحقق الرضا واإلشباع-.المنتجات الموجودة 
ن أ-.إن الفوائد المترتبة على عملية البيع أكثر من التكلفة-.منتجات المنافسين

المشترى هو المستفيد من العملية البيعية
: إتمام عملية البيع . 5

إن إتمام عملية البيع هي الخطوة النهائية المنطقية المترتبة على الخطوات 
السابقة، ونجد أن تمام عملية البيع بنجاح يعتمد على مدى نجاح البائع في البحث

والتحضير لعملية البيع، وهى تمثل الخطوة الفعلية لعملية البيع
:التسليم . 6

رى، بعد أن تتم عملية البيع يتم نقل ملكية السلع المشتراه من البائع إلى المشت
ع وفى نهاية حديثنا عن خطوات عملية البي.وهى الخطوة النهائية في عملية البيع

ة نالحظ أن كل خطوة تقود إلى الخطوة التي تليها وبالتالي يؤدى النجاح في أي خطو
يع إلى النجاح في الخطوات التي تليها وتكون المحصلة النهائية هي نجاح عملية الب

.ككل
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تنظيم الوقت للبائع الناجح
m          24االعداد للبحث عن عمالء% 5

             h  6البحث عن عمالء جدد% 75

     m 24ترتيب مواعيد مع عمالء جدد% 5

                m 48تقديم عرض المنتج% 10

           m 24تقديم الخدمه او المنتجات% 5



ماهى الخطوات االربعة لتحقيق مبيعات فعالة  ؟

من عمالئك % 20ومن ستقوم بزيارتهم وتذكر دوما بان : حدد عمالئك–1
. هم من يحققون لك الهدف المطلوب لذا ركز عليهم 

التنسى بان ترتب قائمة العمالء : رتب اسمائهم حسب اهميتهم –2
.الخ ...لديك على حسب اهميتهم وان تبدا باالهم ثم المهم 

بصفة مستمرة وانظر الى متطلباتهم :  راجع قائمة العمالء –3
.واحتياجاتهم 

للعميل هل هى للبيع عرض منتج جديد تحصيل : حدد اهداف الزيارة –4
المبالغ القديمة حل مشكلة التضيع الوقت فى امور اخرى ليس لها 

. قيمة 

التنسى ان تقوم بوضع هذه الخطوات االربعة ضمن اولويات عملك 
ومراجعتها بصفة مستمرة قبل بدا اى زيارة ميدانية 
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عشرة كلمات سحرية لمندوب المبيعات

مع العميل سيكون لها وقع السحر على اتمام اهناك عشرة كلمات عند استخدامه

:عمليات البيع والشراء وهذه الكلمات هى 

اى سوف امنحك مع هذا المنتج هدية مجانية او خدمة مجانية مثال : مجانا –1

من دور عامل اللما لهذاعند الحديث معهان تردد اسم العميل: اسم الشخص -2

محبب للزبون او العميلايجابى 

.وبان المنتج مجرب م االعالن استخدمثال ا:عالن اال-3

باسلوب جيد ورائع يجذب العميل الزبون : التقديم -4

الكثيرين لذا سيحقق لك االرباحستحدم من قبل يهذا المنتج جديد لم مثال : الجديد -5
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عشرة كلمات سحرية لمندوب المبيعات

استخدام عبارة اسرار البيع هناك اسرار سوف اخبرك عنها لشراء هذا مثال : االسرار -6

المنتج 

ف يعند شرائك هذا المنتج سوف اخبرك كيف يمكنك ان تبيعه بسرعة ك: كيف ان -7

يمكنك ان تكسب منه

.سوف اضمن لك بيع هذا المنتج مثال : الضمان -8

عند شرائك لهذا المنتج سوف يكون له وقع سحرى على عمالئك مثال : سحرى -9

من قبل هذا المنتج سهل االستعمال وسهل البيع وسهل الشراءمثال : سهل -10

الخ..الناس
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: النصيحة االولى 
فقول العميل ال ليس بالضرورة ان يعنى رفض العميل لك او التمام الصفقة ( التقبل كلمة ال)بمفهومها الظاهرى بل اجعلها تعنى ( ال)التتعامل مع كلمة 

.فربما ال تعنى الحقا سنعقد الصفقة وليس االن
: النصيحة الثانية 

العميل مع ابتكار التتعلم الفرق بين االصراروااللحاح فكن مثابرا ذو اصرار والتكن ملحا فالمثابرة واالصرار معنها استمرار العرض بين فترة واخرى وفقا لحا
.اساليب عرض جديدة اما االلحاح فهو اتمام الصفقة باى شكل من االشكال وبغض النظر عن اى عامل 

: النصيحة الثالثة 
. تعلم المرور من خالل الفروع للوصول الى االصول اى صاحب مساعدى صاحب القرار لحين الوصول الى صاحب القرار نفسه من خاللهم 

:النصيحة الرابعة 
يل لعمقدم شىء لعميلك مقابل الشىء اذ ليس من الضرورى اتمام الصفقة فى نفس اليوم او الحصول على مكسب عند الزيارة بل يكفى ان تقوم بخدمة ا

.وتقديم شىء يجعله يحب التعامل معك دون ان يحس بانك استغاللى 

نصائح التمام اى عملية بيعية 
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:النصيحة الخامسة
الود لهذا قدكتعلم ان تقول ال للعميل بطريقة نعم اذ تحتاج احيانا لقول كلمة ال لبعض العمالء المماطلين او المزعجين ولكن قول كلمة ال مباشرة سيف
عودتى من ال عليك قولها بصيغة نعم مثال عند طلب عميل منك زيارته وانت التود الزيارة ال تقول له مباشرة الاستطيع بل قل حسنا سوف اقوم بزيارتك ح

.رحلة ما او االنتهاء من العروض او الى سبب اخر تذكر قل ال بطريقة نعم 
:النصيحة السادسة 
مناديب الشركاتك االخرى والتنسى وانت تفعل ذلك بان تتعلم من تجارب واخطاء االخرين –فريق البيع بشركتك –مشرفك –مديرك –وطد عالقتك مع عمالئك 

وجمع كافة المعلومات والبيانات عن عمالئك
: النصيحة السابعة 

.قدم نفسك باسلوب مميز ومثير للعميل مثل انا احمد خبير البيع 
: النصيحة الثامنة 

.حقق الشهرة من خالل انجاز كسب الصفقات التى عجز عنها االخرين 

نصائح التمام اى عملية بيعية 
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: النصيحة التاسعة 
سابحب عملك كمندوب مبيعات ودلل عميلك واجعله يشعر انه المميز الوحيد لديك دردش معه دون كل كلمة مهمه يقولها فى دفترك او مفكرتك كشف ح

الخ..الخ وانت تفعل ذلك ادعم عميلك ببعض الكلمات الداعمة والمشجعة مثل سوف اقوم بكافة وسائل المساندة عند شرائك للمنتج ...مبسط له 
:العاشرةالنصيحة 

يشترى الادرس مزايا المنتج الخدمة جيدا وهيء نفسك لعملية البيع بشكل ايجابى وتصور ان عمالئك يشترون منك وانت تنهى الصفقة وتذكر بان العميل
. منك المنتج وانما يشترى فوائد المنتج لذا احرص على اظهار الفوائد 

:الحادية عشرالنصيحة 
سوف احقق النجاح المالى والمتعة بدرجة كبيرة عندما اتوقف عن محاولة الحصول على مااريد كبائع وابدا ) استخدم مبدا التناقض السحرى والذى هو 

(بمساعدة عمالئى فى الحصول على مايريدون 
:الثانية عشرالنصيحة 

قم بزيارة العميل وزيادة عدد الزيارات واضافة زيارة جديدة لعميل جديد فى اليوم وتذكر بان عملية البيع تبدا بعد اتمام الصفقة

نصائح التمام اى عملية بيعية 
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