
.با سلیکان فروش خود را چند برابر کنید

مدیریت فروش و ارتباط با مشتریاننرم افزار 



!فروشمشکل 
!تقریبا تمام کسب وکار های کوچک در ایران دچار مشکالت فروش و بازاریابی هستند

درصد ۵۰اگر فقط فروش ها یادداشت بشوند، 
.میزان فروش افزایش پیدا می کند

دالیل مشکالت فروش عدم یکی از مهم ترین
.پیگیری و نظم در واحد بازاریابی و فروش است



چیست؟
!راه حل استفاده از سیستم های مدیریت و برنامه ریزی فروش است

!درصد فروش بیشتر را تجربه می کنند۰۰۰ تاCRMشرکت ها پس از استفاده از 



CRMچیست؟
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

وثبتبرایجامعسیستمیک
کهاطالعاتیورویدادهرمدیریت

طمرتبآنباکسب وکارمشتریان
.هستند

دمعافراد،بهوابستگیها،پیگیرینظمیبیCRMافزارنرمازقبل

ویرتصنداشتنوآشفتهفروشمشتریان،ازدیتابیسیکوجود

ونظم،CRMافزارنرمازبعداماداشتید،کاروکسبازروشن

در،بیشترفروشافراد،بهوابستگیعدمها،پیگیریدرسرعت

یمکمکشمابهکهآنچهدیدنوشماتوسطفروشبودنکنترل

.کنیدرشدتاکند

تهیه گزارش ها
گزارش مختلف از کارمندان و کل شرکت

!تهیه می کنید

بهبود وفادارای مشتریان
شما وفادار مشتریان به کسب وکار

!می شوند و خرید های بیشتر خواهند کرد

ارتباط بهتر با مشتریان
هتر تجربه ارتباط با مشتریان بسیار ب

!می شود

هدف گذاری فروش و بازاریابی
به راحتی میزان فروش خود را هدف گذاری

!می کنید



CRMکمک می کند؟کسب وکار چه قسمت های دارد و چگونه به
قسمت های مختلف نرم افزار ارتباط با مشتریان

مدیریت معامالت

مدیریت فروش امکان تعریف مراحل فروش وبهترین ویژگی این

!پرورش مشتریان در فرایند فروش است

فرصت ها

آن فرصت ها فرایندی از مراحل بازاریابی و فروش هستند که در

.سرنخ ها را تبدیل به معامالت می کنید

هدف گذاری

قسمت های مختلف برای کارمندان و شرکت با هدف گذاری در

.می توانید بازده سیستم فروش خودتان را مخحاسبه کنید

سرنخ ها

سرنخ ها و پرورش آنها در مراحل دراین قسمت نیز با جمع کردن

.سرنخ، آنها را به فرصت های فروش تبدیل کنید

وظایف و کارها

اریابی و وظایف و سپردن آنها به کارمندانتان امور قسمت باز با تعیین

.فروش را به جلو ببرید

گزارش ها

ه می توایند انواع گزارش ها را از عملکرد کارمندان و شرکت خود تهی

نی به شما برای بهبود فرایند های فروش کمک شایااینکار. کنید

.می کند



نرم افزار مدیریت فروش و ارتباط با مشتریان

ایبر جامعابریراهکاریکسلیکان
فروشوبازرگانیواحدمدیریت

!استشما



سلیکانمشتریانبخش بندی 
.سلیکان یک راهکار جامع برای انواع کسب وکارها است و هر کسب وکاری که فروش داشته باشد می تواند از سلیکان استفاده کند

واحد های تولید و صنعتی
کارخانه جات، واحد های تولید و 
صنعتی در زمینه های مخلتف

ن استارتاپ ها و دانش بنیا
استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان و واحدهای تکنولوژیک

شرکت های تجاری
شرکت های تجاری و بازرگانی در هر 

اندازه و بازار مختلف

شرکت های خدماتی
شرکت های خدماتی و آژانس های 

...تبلیغاتی، کلینیک ها و 

کسب وکارهای اینترنتی
فروشگاه ها و کسب وکارهای 

اینترنتی و شبکه های اجتماعی

اصناف و بازاریان
اصناف و بازاریان برای فروش 

محصوالت و ارتباط با مشتریان

15%

15%

25%

42%

40%

27%



بهتر است؟سلیکانچرا 
مزیت های رقابتی یکتا سلیکان

ز تحت وب و قابل دسترس ا
!همه جا

بسیار ساده در عین حال 
بسیار کارامد

وی قابلیت پیاده سازی بر ر 
سرور اختصاصی

ارزان تر اما دارای امکانات 
بیشتر

:تکنولوژی ساخت

ون سلیکان با زبان برنامه نویسی پایت
نوشته شده است و کتابخانه های 

برنامه نویسی هوش مصنوعی روی آن 
.پیاده شده است

مزیت رقابتی اصلی سلیکان امکان توسعه و 

در تکنولوژی برنامه نویسی آن است که اجازه می دهد

فازهای آینده از هوش مصنوعی برای انجام 

.اتوماتیک سازی فرایند فروش استفاده کرد



سلیکانکانال های فروش 
کانال های فروش و روش های ارتباطی با مشتریان

ازواستB2Bکسب وکاریکسلیکان
برونگراودرونگرافروشکانال های

.می کنداستفادههمزمان
حضور در نمایشگاه های مختلف

شبکه های اجتماعی لینکدین و اینستاگرام و توییتر

تبلیغات ایمیلی و موتورهای جستجو

برگزاری سمینارها و همایش های فروش

Affiliate Marketingاعطای نمایندگی و 



آیندهرشد و پیش بینی استراتژی های 
استراژی های رشد و توسعه سلیکان

حضور های بازارهای
کشور های منطقه و در 
نهایت بازارهای جهانی

جاد نظیر ایتوسعه امکاناتی
گزارش و ارسال پیامک و 

ایمیل، ارتباط با 
سیستم های حسابداری و 

وب سایت ها

استفاده از هوش مصنوعی برای
یک بهبود تجربه فروش و اتومات

سازی مراحل فروش ، فرصت ها 
و سرنخ ها

و ایجاد قسمت های مختلف
حرکت به سمت ایجاد 

MISو ERPسیستم های 
CLOUDمبتی بر 

هانی جذب سرمایه جهت افزایش سهم بازار و توسعه آن و حضور در بازارهای جما برای توسعه سلیکان ابتدا رسیدن به سهم بازار قابل توجه و سپس برنامه

.همچنین با توجه به عدم حضور بازیگران قوی در بازار امکان رشد و افزایش تعداد کاربران بسیار مهیا می باشد. می باشد

.شته استقدرت مقیاس پذیری باالی سلیکان و استفاده از تکنولوژی مبتنی بر فضای ابری چشم انداز درخشانی برای سلیکان پیٰش روی گذا

.ایجاد شده استسلیکان با استفاده از جدیدترین و بروز ترین متد های تولید نرم افزار



سلیکانداخلی و خارجی رقبای 
رقبای سلیکان و بازیگران اصلی این حوزه

6 3

21

45

م آنالبز رقبا و سهم هرکدا
CRMاز بازار نرم افزار 

SALESFORCE, MICROSOFT CRM, 

HUBSPOT, ZOHO CRM, MONDAY.COM

.ندبسیاری از بازیگران اصلی این حوزه تحت وب هست

تحت وب: رقبای خارجی. ۴

ت باتوجه به حرکت تمامی کسب وکار به سم

سامانه های ابری، رقبای شناخته شده در این

.حوزه وجود ندارد

.ی داددر گذشته مایکروسافت این سیستم را ارائه م

تحت ویندوز:رقبای خارجی. ۵

شرکت های توسعه نرم افزار در کشورهای 

امریکا، استرالیا، آلمان، هندوستان و چین 

.  پیشرو هستند

توسعه نرم افزارهای اختصاصی با توجه به نیاز

اختصاصی-رقبای خارجی 

دار مهمترین رقیب سلیکان در ایران شرکت دی

سرو، پیام گستر: سایر رقیب ها. است

نرم افزارهای ابری و تحت وب

تحت وب–رقبای داخلی .۱

نرم افزار سرو، پیام گستر، سنا، روش

نرم افزارهای تحت ویندورز

تحت ویندوز: رقبای داخلی. ۲

م شرکت های فناپ، چارگون و همکاران سیست

.در این حوزه فعالیت دارند

توسعه نرم افزارهای اختصاصی با توجه به نیاز

:اختصاصی-رقبای داخلی. ۳



سکلیاندرآمدروش های کسب  
جریان های درآمدی

وش ساختار ابری سلیکان امکان فر 
.را می دهداشتراک ماهیانه 

ژیاستراسلیکانبازارایندرشدهمطرحقیمت هایوبازارآنالیزبهتوجهبا

قیمت.استدادهقرارماهیانهاشتراکفروشمبنایبرراخودفروشاصلی

همچنین.می باشدتومانهزار۰۰۰ مبلغکارمندهرازایبهماهیانهاشتراک

روعشکه.می کندایجاداختصاصیسرورمشتریدرخواستصورتدرسلیکان

.استتومانمیلیون۵سالیانهازآنقیمت

هر کاربرفروش اشتراک ماهیانه به ازای

روی سرور اختصاصیپیاده سازی سیستم اختصاصی بر



 های سلیکانهزینهساختار 
ساختار هزینه ها و آنالیز هزینه

 های ساخت محصول سلیکان هزینه
.اولیه را انجام داده است

اجاره هزینه های شرکت به صورت هزینه های خرید سرور، استخدام کارمندان،

.دفتر و خرید تجهیزات و همینطور هزینه های تبلیغات بازاریابی و اداری است

25%
تجهیزات

و اداری

25%
کارمندان

و سرور

50%
بازاریابی و

تبلیغات



www.selikan.ir

امکانات نرم افزار به وب سایت سلیکان مراجعه کنیدبرای مشاهده دمو


