
Mobile: 09121979482
Instagram: @mehdi.lotfee

Email: mehdi.lotfee@gmail.com

مهدی لطفی
CRMمتخصص فروش و 

mailto:mehdi.lotfee@gmail.com


سالم
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اشتهدشماباایحرفهومدتبلندهمکاریوکنمکمککارتانوکسببهبودجهت
.باشم
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.ساخت



حوزه تخصص و خدمات من

مدیریت فروش

برنامه ریزی فروش و هدفگذاری

طراحی و پیاده سازی متریک های بازاریابی و فروش

طراحی فرآیند و قیف فروش 

تدوین پروتکل فروش

سازماندهی و تشکیل تیم فروش 

آموزش نیروهای فروش

یعارضه یابی سیستم بازاریابی و فروش و ارائه راهکارهای عملیات

مدیریت ارتباط با مشتری

CRMطراحی و پیاده سازی 

CRMتحلیل نیازمندیها و طراحی فرآیندهای تحت تاثیر 

طراحی سیستم مدیریت خدمات مشتریان

CRMطراحی سیستم فروش و بازاریابی مبتنی بر 

Microsoft Dynamics CRMپیاده سازی و اختصاصی سازی 

CRMمشاوره تخصصی در حوزه 



من چه کار می کنم؟
...تخصص من چیست؟ 

خدمات

هاتحلیل نیازمندی

طراحی  
 CRMفرآیندهای

نصب و اختصاصی 
MS CRMسازی 

آموزش و مشاوره

طراحی فرآیندهای 
فروش

و فروش  CRMطراحی و پیاده سازی سیستمکلیه خدمات مربوط به ارائه

پیاده طراحی فرآیند وکسب و کار تا نیازمندیهایاز برنامه ریزی و تحلیل

ی و مشاورهساز 



روش کار من
چطور به شما کمک می کنم؟

ینبهتراساسبروبررسیراشمانیازهای
مختصجامع،حلیراهخود،تجربیات

.کنممیسازیپیادهوطراحیشما

تحلیل

فرآیندها، اهداف و زیر ساخت های شما را ارزیابی •
کرده و نیازمندیهای اصلی کسب و کار شما را 

.تحلیل می کنم

طراحی

الیت بر اساس نیازمندیهای تحلیل شده، راهکار، فع•
سایی ها و فرآیندهایی را برای رفع نیازمندیهای شنا

. طراحی می کنمCRMشده مبتنی بر 

توسعه

Microsoft CRMسیستم طراحی شده را بر بستر •

ی پیاده سازی م( یا نرم افزاری که هم اکنون دارید)
.  کنیم

استقرار
پرسنل شما را آموزش می دهم و سیستم را در •

.  شرایط واقعی آزمایش و اصالح می کنیم



...و البته 

فروشمدیریتوCRMزمینهدرباشم،داشتهرووقتشاگرگاهی

رایطشدرکهراتجربیاتماینکهاز.دارمآموزشیکارگاهوسخنرانی

راکاشتبهدیگرانباام،کردهکسببزرگشرکتهایدروواقعی

.برممیلذتبگذارم،



تمایزهای من
چه فرقی با بقیه همکاران دارم؟

سازیپیادهوجامعراهکاریطراحیمنتمرکز✓
CRMافزارنرمنصبفقطنهواستآن

نیزوعاملیمدیرعملیاتیتجربهودانشمن✓
یبزرگشرکتهایدرفروشوبازاریابیمدیریت

شمابرایعالینتایجCRMباآنترکیبکهدارم
.دارد

ویهانیازمندتحلیلوسیستمسازیمستندبر✓
تبحروتاکیدCRMبرمبتنیفرآیندهاطراحی

.دارم



مشتریان هدف من
خدمات من برای چه شرکتهایی مناسب است؟

:من خصوصا برای این دسته از مشتریان بسیار مناسب هستخدمات 

استارت آپ ها
خدمات من برای استارت آپ ها، یک 
شروع قوی و حرفه ای را تضمین می

.  کند

B2Bمدل 

B2Bاگر کسب و کار شما در فضای 
جاری است، تجریه های بسیار 

.  خوبی در اختیار شما قرار می دهم

شرکت های نرم افزاری
از آنجاییکه خود ما هم چندین سال است 

قیقا که در بازار نرم افزار فعالیت می کنیم، د
. یدمی دانیم برای موفقیت باید چه کار کن

شرکت های بازرگانی
، برای همین. بسیاری از مشتریان من در زمینه بازرگانی فعالیت دارند

.فرآیندها و چالشهای شرکتهای بازرگانی را خوب می فهمم
.  می توانم بهترین تجربیات خود را در اختیار شما قرار دهم

شرکت های خدماتی
د به تجربه یک سرویس با کیفیت، همه آن چیزی نیست که بای

ان اگر سهم بازار بیشتری می خواهید، داست. مشتری ارائه کنید
. متفاوتی باید خلق کنید



CRMبعضی از مهمترین پروژه های پیاده سازی 
...و البته نه همه آنها 



لیست مشتریان
...CRMپروژه طراحی و پیاده سازی 

زمینه فعالیتکارفرما
بانکداریبانک رسالت

فناوری اطالعاتکامکو
صنایع غذایینشاسته البرز

بازرگانیآشاسورن
بیمهتندیس سالمت

MIEدفتر مهاجرتی
دفتر مهاجرتموسسه ملک پور

قطعات خودروپککو
آژانس هواپیماییسعادت سیر

بازرگانیصنعت گستران
بازرگانیرهاورد

(تجهیزات پزشکی)بازرگانی کهربا
(برق و تاسیسات)بازرگانی سرو الله زار

خدمات اینترنتیوب برندینگ
بازرگانیشیمی تجارت

گردشگریزورق
ساختمانبازار و بنا

(عطر و ادکلن)بازرگانی بازرگانی نسیم
(انرژی)بازرگانی مبنا

(هلدینگ)بازرگانی کنترل فرآیند پویا
(فوالد)بازرگانی همیار صنعت

بیمهفرجاد آریا پارس
تاسیساتپویا موتور

زمینه فعالیتکارفرما
ارتباطات سیارهمراه اول
LTEاینترنت مبین نت

رادیاتور خودوررادیاتور ایران
فروشگاه اینترنتیدی جی لند

فناوری اطالعاتفناپ 
(نرم افزار اتوماسیون)فناوری اطالعات فراگستر
صنایع غذایییک و یک

کیترینگغذای فارسی
آموزش عالیماهان

ارائه گواهینامه ایزونیس
فروش آنالین آهن و فوالدفوالد شاپ
TUV Nordمشاوره مدیریت و آموزش
مشاور فنی در پروژه های عمرانیمیکمشاورمهندسین
حسابرسیمحاسبهشتادان

سنگ های ساختمانیدهبیدسنگ
بازرگانیکیشاندیشهآسیا

آموزش عالیرهپویان شریف
دکوراسیونیاکس

ساختمانسورین
آژانس تبلیغاتیراتین

فناوری اطالعاتمفتاح رایانه
بازرگانیفاین

بازرگانیکیمیا صنعت



نمونه تقدیرنامه ها
...این، همه آنها نیست 



نمونه تقدیرنامه ها
...این، همه آنها نیست 



نمونه تقدیرنامه ها
...این، همه آنها نیست 



نمونه تقدیرنامه ها
...این، همه آنها نیست 



.منتظر تماس شما هستم
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