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 یمشتر یوفادار فیتعر

به طور مداوم از کسب و کار شما  یافتد که مشتر یاتفاق م یزمان یمشتر یوفادار

 قیمرتبط با کسببب و کار شببما را االب از طر یها ازین هیکل نیکند و همچن یم دیخر

ساس ن نیکنند. ا یشما برطرف م شتر یازهایامر به طور معمول بر ا  اتیو تجرب یم

 یارتباط عاطف کیزمان  نیشبببود. در ا یمشبببما  انجام  نسیزیهنگام معامله با ب یو

بدهد مگر  رییآن را تغ تواندینم زیچ چیشبببود که ه یم جادیا یبرند و مشبببتر انیم

 یمشببتر یوفادار جادیا یکند. برا ریینسبببب به شببما تغ یحس خوب مشببتر نکهیا

 حد ممکن رساند.  نیرا به باالتر یمشتر بیسطح رضا یستیبا

 یوفادار شیحفظ و افزا یروش برا ۱۳

 انیمشتر

 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 م؟یرا وفادار کن یمیقد یمشتر ای میکن دایپ دیجد یمشتر

نباشد، کسب و کار  یبخش کسب و کار شما هستند. اگر مشتر نیمهم تر انیمشتر

کسب  نکهیباشد، احتمال ا شتریبه شما ب انیمشتر یاسب. هر چه وفادار یمعن یب

 انیمشتر یوفادار شیاسب. حفظ و افزا شترید بکن یمعرف گرانیو کار شما را به د

 کسب و کار اسب. بیموفق یاصل یاز مولفه ها یکی

 

 سبین یمعن نیبه ا نیوجود ندارد. ا یوفادار جادیا یبرا یو ساده ا انبریراه م چیه

آزموده  یاز روش ها یاریبس یرو دیتوان یکه دستان شما بسته باشد، بلکه شما م

ستراتژ یی. هدف نهادیحساب کن انیمشتر یبهبود وفادار یشده برا  یها یانجام ا

اسببب که  یشببما و مشببتر نیمعنادار ب طهراب کی جادیا ان،یمشببتر یوفادار شیافزا

 شود. یدر گذر زمان م یمشتر دیخر یداریباعث دفع حمله ها از سمب رقبا و پا

 

 انیمشتر یوفادار بیاهم

سب بدان جالب شتر دیا شتر د،یجد یجذب م بر  نهیهز ،یمیقد یهفب برابر حفظ م

خود را  یمیقد انیکه مشببتر دیکن یکه هر چه سببع دیاسببب. پس بهتر اسببب بدان

 به نفع شماسب. دیوفادار ساز

از  یکی( Customer Acquisition Cost)مخفف  CAC ای یجذب مشببببتر شبببباخ 

 .شودیمحسوب م یابیو بازار غاتیها در تبلشاخ  نیتریمیقد

ها با کار اسببب. اک ر سببازمانوکسببب یدیکل یهااز جمله شبباخ  یمشببتر یوفادار

و  بیرضبببا ،یوفادار شیافزا ،«یمشبببتر یصبببدا»برنامه  یریو بکارگ یسبببازادهیپ
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در  ینقش مهم انیمشتر یوفادار یریگ. اندازهکنندیرا دنبال م ینگهداشب مشتر

سا  توانیرا م یمشتر ی. وفاداررددا انینقاط قابل بهبود در ارتباط با مشتر ییشنا

( و Advocacy)ی(، طرفدارRetentionشببامل سببه نوت رفتار دانسبببا نگهداشببب)

 (.Purchasing)دیخر

 

 یکند، راه سببخت یداریخدمات ما را خر ایمحصببول  میرا قانع کن یکه فرد نیا یبرا

فلسببفه و هدف شببرکب ما را درب و به آن اعتماد  دیها ابتدا با. آنمیرو دار شیپ

 غیآن تبل یو برا یها معرفبه آن یخوبمحصببببول را به دیبا یبعد یکنند. در درجه

به  دیجد یدرصببد احتمال دارد که مشببتر ۲۰مراحل، تنها پنج تا  نی. پس از امیکن

ر صورت هستند و د نهیهز ازمندیشده نمراحل گفته یشود. همه لیما تبد داریخر

 خواهند کرد. لیبه ما تحم یادیجواب نگرفتن، خسارت ز

 

ها تر اسبببب. آنمراتب آسبببانوفادار، به دارانیو خر یقبل انیفروش به مشبببتر اما

 دیمحصببول جد دیاند. طبق آمار، احتمال خرفلسببفه و فرهنش شببرکب را درب کرده

متر از جذب ک اریبسببب یانهیبا هز جهیدرصبببد اسبببب. در نت ۷۰تا  ۶۰ها توسبببط آن

کرد و عالوه  یطراح یدائم یهایمشتر یبرا یدیمحصول جد توانیم د،یجد یمشتر

 گرفب. یپ زیها، گسترش شرکب را نبر تمرکز بر حل مشکالت آن

 

 یمشتر یوفادار شیافزا یها راه

دهان پر کن  یارزشببب هیانیب کیکسببببب و کارتان را با  یایمزا -۱

 .دیسیبنو
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 ی. گزاره ادیوارد عمل شببو رگذاریو تاث رایگ یارزشبب ی هیانیب کیبا  زیاز هر چ قبل

 سب؟یو هدفتان چ دیهست یدهد چه کس حیتوض لیکه به تفص

 

 ا دیرا انجام ده ریمراحل ز دیتوان یخود م یشنهادیپ ینگارش گزاره  یبرا

 

 دیکن ییدهد را شناسا یکه محصول شما ارائه م ییایمزا تمام. 

 چه ارزشمند اسب؟ یبرا ایمزا نیکه ا دیده حیتوض 

 دیکن ییخود را شناسا یمشتر یاصل مشکل. 

 دیو آن ها را به هم متصل کن دیارتباط ده یرا به مشکل مشتر شنهادتانیپ. 

 دیکن یمحصول معرف نیا زیرا به عنوان ارائه دهنده برتر و متما خود. 

. دیرا هدف قرار ده یمشبببخصببب دارانیبهتر اسبببب خر ،یکاربرد عبارات کل یجا به

که  یشببنهادیگزاره و پ دیتا مطمئن شببو دیانجام ده یقیبهتر، تحق یریگ جهینت یبرا

 ایفقط محصول  یارزش ی. گزاره ریخ ایواقعا منحصر به فرد اسب  دیکن یم نیتدو

شتر سبین یخدمت شما به م شما  یزیتما بلکه د،یده یارائه م یکه  سب و کار از ک

 توانند. یکند که رقبا نم یحل م یرا از مشتر یاسب که مشکل

 

گار یبرا یا نهیآزمون دو گز دیتوان یم نیهمچن با  هیانیب یسببببنجش سبببباز خود 

 ی. افراد اصببوال بعد از خواندن متن گزاره شببما برادیده بیمخاطبان مورد نظر ترت

 یزیاز چ ییخواهند جز یکنند که م یشوند و احساس م یمحصول وسوسه م دیخر

 برند شما اسب( باشند. بیبزرگتر )که همان مامور
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عال برا یانجمن -۲ فادار شیحفظ و افزا یف  جادیا انیمشبببتر یو

 .دیکن

 یکسببب و کارتان، از کانال ها رامونیجامعه وفادار پ کی یجمع آور یبرا دیبا شببما

از  یمداوم انیجر قی. به صبببورت روزانه از طردیریپر سبببروصبببدا بهره بگ یاجتماع

. دیکن یمعرف گرانیخود را به د ر،یو تصبببباو وهایدیپسببببب ها، نظرات، مقاالت، و

که کاربران  ییبه محتوا قیطر نیتا از ا دیبرگزار کن یاجتماع یمسبببابقات شببببکه ها

 .دیریدر نظر بگ زهیآن ها جا نیبهتر یو برا دیابیکنند دسب ب یم دیتول

 

مکالمات شما با  نکهیو از ا دی. در مکالمات روزانه شرکب کندیدقب گوش فرا ده با

. به خاطر داشببته دیشببود خجالب نکشبب یشببخصبب یاجتماع یدر رسببانه ها انیمشببتر

تا  دیاسببببتفاده کن یاجتماع یرسببببانه ها لیتحل یاز ابزارها دیتوان یکه م دیباشبببب

 .دیالعمل به موقع انجام ده عکسو  دینیعملکردتان را بب جهیبازخورد پسب ها و نت

 

 .دیجمع کن یبرهان اجتماع انیمشتر یوفادار شیافزا یبرا -۳

اسب که  یاقتدار و اعتبار برند شما، برهان اجتماع بیتقو یابزارها نیاز بهتر یکی

اشاره دارد.  دیکن یو جامعه اعمال م یاجتماع یکه شما در رسانه ها یم بت ریبه تأث

 دیتوان یوجود دارد. به عنوان م ال م یاتیامر ح نیانجام ا یبرا یشببمار یب یراه ها

 .دیبه اشتراب بگذار راآمار و اطالعات منابع موثق 

 

خود را به نوشبببتن نظراتشبببان در خصبببو  شبببما و  یمیقد انیمشبببتر نیبر ا عاله

با  اینظر م بب افراد مشبببهور را ثبب کرده و  نی. همچندیکن بیمحصبببوالت تان ترا
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 قاتی. نظرات م بب و تصببببددیافراد معروف مرتبط با صببببنف خود در ارتباط باشبببب

اسبب سبواالت  ی. فقط کافدیکرده و انتشبار ده یخود را جمع آور یراضب انیترمشب

 .دیدرسب و مرتبط با موضوت بپرس

 

 اسب. انیمشتر بیرضا یعامل اصل یخدمات مشتر -۴

دارد.  انیمشبتر یوفادار شیتعهد و افزا جادیدر ا یاسباسب ینقشب یمشبتر خدمات

به کسبببب و کار خود  انیمشبببتر دید هیو از زاو دیرا اختصبببا  ده یزمان نیبنابرا

 بتوانند همواره با شما در ارتباط باشند. انیتا مشتر دیده یبی. ترتدیبنگر

 

.اک ر دیده شیشبببده نما یتماس را به صبببورت زمان بند قیو اطالعات دق ینشبببان

ساعته داشته باشند. به نظر کار  ۲۴ ییاز برندها انتظار دارند که پاسخگو انیمشتر

شوار سب، اما  ید ستفاده از رباتهاا سا یا  ،یاجتماع یها بیچب در کانال ها و وب 

شما را بهبود  یینرخ پاسخگو ،یتالیجیامدادگران د نیاسب. ا یمناسب اریروش بس

 آورند. یفراهم م انیمشتر یبرا یو چهار ساعته ا سبیب سیبخشند و سرو یم

 

دهان به  غاتیو تبل دیده شیرا افزا انیمشتر بیرضا دیتوان یساز و کار، م نیا با

هان منف به  یناراضبببب انیبود مشببببتر دیقادر خواه ی. حتدیببر نیرا از ب ید را 

کسب  یفوق العاده برا یاز روش ها یکیروش  نی. ادیکن لیطرفداران وفادار تبد

 اسب. انیمشتر یوفادار شیتعهد و افزا

 

 .دیکن زیرا شگفب انگ User Experience (UXکاربر ) یتجربه  -۵
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 یوفادار یقدرتمند برا یابزار لیو موبا بیکاربر در اسبببتفاده از وب سبببا ی تجربه

. اما دیبساز یکی دیاسب که با دایناگفته پ د،یندار یتجار بیاسب. اگر سا یمشتر

 ند؛یاکتفا نما نیبه هم دیکرده اند، نبا یزیر هیخود را پا نیکه حضببور آنال ییبرندها

 الزم اسب. یادیآن تالش ز یگو هماهن یبه روز رسان یبرا رایز

 

ارتقا  زیاسبببتفاده از آن را ن یو سبببادگ بیقابل ب،یسبببا یبر سبببرعب بارگذار عالوه

به صببورت  دیتوان یم دیدار اریدر اخت یکه مهارت ها و منابع کم ی. در صببورتدیده

 نی. ادیتخص  دارند بگرد بیوب سا یکه در طراح ییها یندگیبه دنبال نما نیآنال

 گردد. یمطمئنا به شما بازم یگذار هیسرما

 

داده  حیبه طور کامل توضببب یحرفه ا بیوب سبببا کیداشبببتن  بیاهم ریز دئویو در

 شده اسبا

 .دیبه آنها گوش ده انیمشتر یوفادار شیافزا یبرا -۶

ممکن اسببببب  یبه سببببادگ د،یهسببببت انیکه به دنبال جذب حداک ر مشببببتر یهنگام

 د،ییایاشببببتباه برب نیا نهیاز عهده هز دیتوان ی. نمدیببر ادیرا از  یفعل انیمشببببتر

 کسب و کار شما دارند. یبرا یادیآن ها ارزش ز رایز

 

 انیکه مشببتر دیکن ی. کاردیوارد عمل شببو دیکند، با ینم بیکفا زیمحبب آم کلمات

 انیمشتر یبرا دیتکرار خر دیکن یمختلف سع یها دهیبه شما سر بزنند، با ا شتریب

تانیقد فاق ب م تان برگردان و آن وفتدیات کار به محل کسببببب و  باره  . دیها را دو

 ایو  دیجد یکاالها یبرا فیتخف نندمختلف ما یاقدامات، مشببببوق ها نیهمزمان با ا
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با مضمون تولد و سالگرد  یشخص یها لیمی. ادیکن هیته گانیرا ی هیهد یکارت ها

 . دیارسال کن فیبه همراه بن تخف

 

 یدوره ا یبازخوردها ب،یوبسببا یابیپرسببشببنامه و ارز یکیارسببال الکترون قیطر از

دسب  یابیبازار یها نیو کمپ انیو ارتقا خدمات مشتر یریادگی. هرگز از دیثبب کن

خواهند داشب  یشتریچگونه رفاه ب نکهیمصرف کننده و ا یها زهی. درب انگدینکش

 اسب. یبه برند و بازگشب مشتر یوفادار دیکل

 

بوده و  رگذاریتاث اریفروش اسببببب که بسبببب شیافزا یها کیمورد از جمله تکن نیا

 اسب. ینیتضم

 

قدرت تشبببک یمیت -۷ ند و ت یو خبرگ دیده لیپر  خود را  میبر

 .دینشان ده

مهارت و تخص  الزم باشند.  یدارا دیبرند شما هستند و با یاتیعضو ح کارمندان

وتاه مدت دهند و با اهداف ک یم لیشببما را تشببک یآن ها فرهنش سببازمان نیهمچن

 کنند. یم دایارتباط پ زین

 

داشته  یمصاحبه ها کامال آمادگ یو برا دیجامع استخدام داشته باش یبرنامه  دیبا

ش شفاف بدیبا ها  بیو نقش ها و مسئول دیکن انی. انتظارات خود از کارمندانتان را 

به آن ها  د،یکن یکه افراد تازه اسبببتخدام م ی. زماندیرا به طور واضبببح شبببر  ده

 .دیبده یشغل شرفبیآموزش و فرصب پ
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 یاجتماع یرسانه ها قیخود از طر شنهاداتیبه ارائه نظرات و پ قیرا تشو کارمندان

روزمره  یوهایدیجالب از و ی. در مصببباحبه ها و پشبببب صبببحنه هادیو وبالگ ها کن

شخص ساز بیشرکب،  رو   یخشک و ب یچهره ظاهر هی. از ارادیآن ها را برجسته 

 .دیبگذار شینما بهچهره را از خود  نیو بهتر دیز شرکب اجتناب کنا

 

شاد، وفادار و از همه مهم تر سازنده  یداشتن کارمندان یراز برا ۸از  ریز دئویو در

 امیپرده برداشته ا

 حس خوب جادیبا ا یمشتر یوفادار شیافزا -۸

از  شتریدرصد ب ۹۰ یحس خوب در مشتر کی جادینشان داده اسب که ا قاتیتحق

 گذار اسب. ریتاث یمشتر یدر وفادارساز یموارد قبل

 

 رفتار فروشنده ری. تاث۱

شتر برخورد شنده با م شتر کی جادیبر ا یادیز ریتاث یفرو  فایرا ا یحس خوب در م

و چه  دیچه به قصببد خر یکه هوا گرم اسببب و مشببتر یکند، به عنوان م ال زمان یم

. دیآب خنک تعارف کن وانیل کیبه آنها  شببود ینکردن وارد فروشببگاه شببما م دیخر

 دیکند و در خر جادیا یخوب در مشتر اریحس بس کیتواند  یحرکب ساده م نیهم

 نظر کند. دیاز شما تجد

 

 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 ی. شناخب رفتار مشتر۲

حس خوب را  نیتواند ا یاز برخورد مناسببببب وجود دارد که م ریا یگرید مسببببائل

 نیاز فروشبندگان به ا یاریشبما شبود. بسب شبتریداده و منجر به فروش ب شیافزا

 شکل برخورد کنند! کیبه  انیدارند با همه مشتر یکنند و سع ینکته توجه نم

 

 کیآمده باشد که  شیشما هم پ یبرا دی. شادیخود را بشناس ینوت مشتر دیبا شما

شتر سوال یم شده و بدون  شما  شگاه   یشروت به نگاه کردن اجناس م یوارد فرو

سع یکند و زمان شما  شما  د،یفرد کمک کن نیبه ا دیکن یم یکه  صله فروشگاه  بالفا

 شد. دیکند و احتماال ناراحب خواه یرا ترب م

 

شما  رایاز خود شما انتقاد شود، ز دیشود با یو اگر انتقاد دیشما مقصر هست نجایا

 یافراد به شببدت خجالت انیدسببته از مشببتر نی! ادیخودتان را نشببناخته ا یمشببتر

 دیکن یبکنند، سع یخودشان سوال ای رندیبگ یخاص میتصم نکهیهستند و قبل از ا

 نیشببود که گفته شببد. ا یم یهمان جهینت نصببورتیا ری. در ادیبا آنها صببحبب نکن

 یداشتند م یافراد دوسب دارند خودشان بگردند، پسند کنند و در آخر اگر سوال

 پرسند.

 

تار مشببببتر یکم دیکن یسببببع پس باره رف چار چن دیکن قیخود تحق نایدر  نیتا د

. ما به شببما کتاب رفتار هوشببمندانه به سبببک آفتاب پرسببب را دینشببو یاشببتباهات

سادگ میکن یم شنهادیپ شتر یکه به   یکه در زندگ یو تمام افراد ینحوه رفتار با م

 .سبرا توضح داده ا دیروزمره خود با ان ها سرو کار دار

 دی. ارائه اطالعات مف۳
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 دیداشته باش ینسبب به آن اطالعات کاف دیکن یسع دیفروش یم یتخصص یکاال اگر

که  یتا زمان دیرا کسببب کن یاطالعات نیچن زین بیرق یکاالها رینسبببب به سببا یو حت

 .دیمنتقل کن یرا به مشتر یدیاطالعات مف دیپرسد بتوان یم یاز شما سوال یمشتر

 

 دیبا لیتشببنه اطالعات هسببتند و دوسببب دارند بدانند به چه دل یامروز انیمشببتر

کرده و دوسب دارند  رییتغ انیخرج کردن مشتر یکنند. الگو یداریشما را خر یکاال

 یشببود، پس شببما م جادیحس خوب ا کیخرج کنند تا در آنها  یپول خود را به شببکل

 یآن به شببکل یایزامحصببول و م بارهدر یگذاشببتن اطالعات کاف اریبا در اخت دیتوان

 .دیکن جادیا یحس خوب را در مشتر نیا یو اصول حیصح

 

  یغاتیتبل یای. هدا۴

شو یغاتیتبل یایهدا از گران  یکم ییایهدا نیچن هیاول ته دیدر د دیشا د،یاافل ن

عنوان  چیخواهد گذاشب به ه یبر مشتر اینوت هدا نیکه ا یریبه نظر برسد، اما تاث

 .سبین انیقابل ب

 

شته به  در ستان یکیسال گذ س کیبوت کیکه  یاز دو کرد  یرا اداره م یلباس مجل

با لوگو و نام فروشبببگاه خودش سبببفارش دهد و به  وانیل یکردم تعداد شبببنهادیپ

 انیرا بدهد. اک ر مشتر بایز وانیل نیا هیکنند به عنوان هد یم دیکه خر یانیمشتر

 یبر لبانشبببان نقش م بیرضبببا ندبخکردند ل یم افبیرا در وانیل نیا نکهیپس از ا

و جالب  میموفق بود یحس خوب در مشببتر کی جادیبسببب و کامال معلوم بود ما در ا

شد مشتر بایز وانیل نیهم نکهیتر ا را  یدتریجد انیمشتر یقبل انیو ارزان باعث 

 .میکرد جادیحس خوب بود که ما در آنها ا کیبه خاطر  نیکنند و ا یبه ما معرف
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سال ها ماندگار شوند،  دیتوانند ماه ها و شا یبر اساس نوعشان م یغاتیتبل یایهدا

حس خوب را هرگز  نیبماند و ا یباق انینام کسببببب و کار شببببما در  هن مشببببتر

 فراموش نکنند.

 

 یبا برآورده کردن انتظارات مشتر انیمشتر یوفادار -۹

 باال بیفی. ک۱

 بیاسبببب که رعا یهیاما بد شبببود،یم فیتعر یبراسببباس نظر مشبببتر بیفیک اگرچه

 زین یاسببب که با درخواسببب مشببتر یکاال و خدمات از الزامات دیتول یاسببتانداردها

ستانداردها بیفی. حداقل کشودیمخدوش نم مطلوب و مورد  یدر ارائه محصول، ا

س ای انیمشتر شدناسب که از آزرده  یاتیخصوص یقبول جامعه بوده و دارا  بیآ

بابب آن  یاسبببب که مشبببتر یبه حد بیفیو حداک ر ک دکنیم یریشبببگیبه جامعه پ

 .شودیو از به دسب آوردن آن مشعوف م پردازدیم نهیهز

 

انتظار  انیاسب. همه مشتر یشده توسط مشتر یداریخر یمورد مربوط به کاال نیا 

باشببد. فروشببندگان  بیفیک نیشببتریب یکنند، دارا یم یداریرا که خر ییدارند کاال

از مهم  یکیپارامتر را به خاطر داشته باشند که  نیا شهیهم دیمحصوالت مختلف با

کاال اسببب. در صببورت  بیفیک دیخر امدر هنگ انیمشببتر یهمه  یبرا ارهایمع نیتر

صورت نخواهد  یاز سمب مشتر دیتکرار خر ندیفرآ گریموضوت د نیبه ا یتوجه یب

کاال اسببببب که منجر به کاهش  یتیفیک یسببببو ب راتیاز تاث یکیفقط  نیگرفب و ا

 فروش مجموعه شما خواهد شد.
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 مناسب مبی. ق۲

 پردازدیو م رفتهیرا پذ نهیاز هز یزانیم ،یاسبباسبب ازین کی نیتام یبرا یمشببتر هر

 کرده اسب. جادیخدمب در او ا ایکاال  بیکه مطلوب

 

 یاسب که اختصاصا مشتر یاز عوامل گوناگون یمناسب، تابع مبیخصو ، ق نیا در

 نیب یرابطه منطق چیاگر ه یحت ردیگیم میو براسبباس آنها تصببم شببناسببدیآنها را م

خدمات و ق کاال و  ته در اقالم ح دهیآن د مبیارزش  بلیو ا یاتینشببببود. الب  رقا

به  یو توجه پردازندیم ییجوکنندگان به سبببودکه عرضبببه شبببودیم دهید ینیگزیجا

 ندارند. یمشتر بیرضا

 

 . سرعب در ارائه خدمات۳

همواره  از،ین نیا نیدر انجام کار خود هسببتند. تام عیخواهان تسببر ان،یمشببتر همه

باعث  ییاسبببت نا چیآنها، بدون ه یدر انجام تقاضبببا ریبوده و تاخ انیمطلوب مشبببتر

انسببان  یبرا یبه هرمطلوب دنیدر رسبب ریاسببب. اسبباسببا تاخ یتیو نارضببا یمندگله

. آوردیبه وجود م یخوب بیضاان تحقق خواسته، احساس رمشکل بوده و کاهش زم

سبببرعب در انجام  ان،یازجمله نکات قابل توجه در ارائه خدمات به مشبببتر نیبنابرا

 اسب. یخدمات درخواست

 

 و مشاوره مناسب یی. راهنما۴

از  یمشتر بیاسب که رضا یدر انتخاب درسب، از جمله توقعات بببببحیصح ییراهنما

 ای ینفع مال ،یمشببتر یممکن اسببب برا ،یی. ارائه هرگونه راهنماردیپذیم ریآن تاث
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اسبببب که مسبببووالن  یعیداشبببته باشبببد. طب یدر پ یدر وقب و انرژ ییصبببرفه جو

 اریخود را در اخت فیاطالعات مربوط به وظا نیترجامع ،یدر هرحوزه کار ییپاسبببخگو

 انیمشببببتر بیابزار جلب رضببببا نیتراز آن به عنوان مناسببببب توانندیدارند و م

 استفاده کنند.

 

 . خدمات پس از فروش۵

 انیو مورد توقع همه مشببببتر یجد اریبسبببب یازهایپس از فروش از جمله ن خدمات

سب. به و شتر ژهیا  ازین یگرید یهااز گروه ازین نیا نیتام یبرا توانندیکه م یانیم

کنند. درصببببورت عدم ارائه خدمات پس از فروش، امکان از دسببببب  نیخود را تام

 اسب. یبه طور حتم جد انیرفتن مشتر

 

 عمل کردن یفراتر از انتظار مشتر -۱۰

شود، فراتر از انتظار  آن ها  یم انیمشتر یکه منجر به وفادار یاز موارد گرید یکی

را انجام داده، عموما فقط منتظر  یدیخر یکه مشببتر یهنگام رایعمل کردن اسببب. ز

شده  یداریخر یکه عالوه بر کاال یشده اسب. اما زمان یداریخر یهمان کاال افبیدر

پرداخب  ییکه فرد بابب آن بها یمحصبببول م،یبده یبه مشبببتر زین یگریمحصبببول د

و  یشود ما فراتر از انتظار مشتر یآن را ندارد باعث م افبینکرده و اصال انتظار در

 .  میماندگار شو یرقبا عمل کرده و در  هن مشتر ریسا

 

شده باشد. به  یداریخر یکاال یبرا ازیمکمل و مورد ن ییتواند کاال یمحصول م نیا

 لیکه هنگام تحو یکرده باشد، زمان یداریرا خر ینیکه فرد ماش یعنوان م الا زمان

اسببتفاده  یکه در راسببتا یجانب لهیهر وسبب ایو  یدیچادر، جا کل ن،یخودرو کاور ماشبب
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شد و  یافتیدر هیداز ه یمشتر میخودرو اسب به او بده شگفب زده خواهد  خود 

 .دیخودرو عمل کن افبیدر یفراتر از انتظار او برا دیشما موفق شد

 

 انیمشتر یشگفب زده کردن و وفادار -۱۱

 کیتبر امی. ارسال پ۱

 یوفادارساز یدارد که برافروشندگان ما وجود  یبرا بی هن نیا شهیهم متاسفانه

 یا هیهد ایآن ها در نظر گرفب و  یبرا یادیز یمتیق فیتخف دیبا شببهیهم یمشببتر

 یتولد از سببو کیتبر امیارسببال پ یگاه سببب،ین نگونهیآن هادر نظر گرفب. ا یبرا

 کند . یم جادیا یمشتر یرا برا یخوب تر اریمجموعه حس بس

 

 . استفاده از دسب خط خودتان۲

 د؟یگذاشته ا یشتریآنها وقب ب یدهد که شما برا یها نشان م یبه مشتر یزیچ چه

 یم افبیدسببب نوشببته در ای ادداشبببیروزها به ندرت  نیدسببب نوشببته! ما ا کی

 ینوشببببته ا ایاز دوسببببتان کارت پسببببتال  یکه وقت دیآور یم ادیاما حتما به  م؛یکن

 . دیشد یزاده م جانیچقدر ه د،یکرد یم افبیدر

 

 مناسب ی. بسته بند۳

 نیآنال یبود. سببفارش ها نیبه صببورت آنال دهایدرصببد از خر ۵۱، ۲۰۱۶سببال  در

متفاوت باشببد.  دیآنها با یبسببته بند نیها ارسببال شببوند، بنابرا یمشببتر یبرا دیبا

 شود.  لیتبد زیلحظه خاطره انگ کیبه  یکه بازکردن بسته بند دیکن یکار
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شده  حیتوض لیبه تفص انیمشتر یوفادار شیراهکار افزا ۴ ریز یدئویو در داده 

 اسبا

 شود. یانها م یوفادار شیموجب افزا ی. اعتماد به مشتر۱۲

قرار  ریتحب تاث یراه برا نیتواند بهتر یها م یاوقات اعتماد کردن به مشببتر یگاه

 دادن آنها باشد.

 ام ال

بود. بعد از باز  دهیخر یشرکب لوازم خانگ کیآباژور از  کیما،  یابیبازار سرپرسب

سته بند شد  یکردن ب س یها کم هیاز پا یکیمتوجه  شرکب  دهید بیآ سب. او با  ا

حال ماس گرفب، در  مال ز رایداشببببب، ز دیکه هنوز ترد یت  یبرا دیبا ادیبه احت

کرد؛ اما در کمال تعجب  یم داخبپر یا نهیبرگرداندن آن بسته بزرگ به شرکب هز

ستند.  یاثبات از مشتر یرا برا یارسال کردند و جنس قبل یدیآنها جنس جد نخوا

را  یکار هر کس نیآسان کرده بودند. واضح اسب که ا یمشتر یرا برا زیآنها همه چ

 کند. یمشتاق تر م یبعد یدهایخر یدهد و او را برا یقرار م ریتحب تاث

به مراتب  یگذار ریندارند، اما تاث یادیز یمال نهیبه صببببرف هز یازیموارد ن نیا 

 گذارند. یآن م دیو تکرار خر یمشتر یوفادارساز نهیرا در زم یشتریب

 

 .دیاستقبال کن یریپذ بیو مسئول بیاز شفاف -۱۳

 بیو شفاف یریپذ بیبه شدت در مورد مسئول یامروز انیعصر اطالعات، مشتر در

س شان م بیکسب و کارها حسا شتر یوفادار شیامر در افزا نیدهند و ا ین  انیم

 دارد. یینقش به سزا
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 

آن ها را  بیو مسببببئول دینگرش م بب، به اشببببتباهات خود اعتراف کن جادیا یبرا

 یها نیو بهتر دیکن یراجع به نحوه انجام کسب و کار خود شفاف ساز ی. کمدیریبپذ

 .دینده هی. هرگز اطالعات مبهم ارادیریصنعب خود را به کار بگ

 

به جامعه  بیکه سبب آس یو در مقابل مسائل دیکن بیحما یسبز محل یجنبش ها از

 دیخر داریو به روش پا یبوم یکننده ها نی. از تامدیریشببببود، جبهه مخالف بگ یم

 . دیکن

 

 را باال ببرند؟ انشانیمشتر یتوانند تعهد و وفادار یها چگونه م رستوران

 .دیده هیارا ریچشمگ یتجربه، خدمب و اذا کی .1

 ایآنها را با دادن کارت  یو وفادار دیبه بازگشب کن قیخود را تشو انیمشتر .2

 یو وابستگ یکیکار احساس نزد نی. با ادیینما لیکد اشتراب رستوران تسه

 شود. یم جادیبه بازگشب در آنها ا لیجهب تما یشتریب

 طیو مح سیا راجع به اذا، سببببرودیریرسببببتوران بازخورد بگ انیمشببببتر از .3

به طور کل به مشببببتریرسببببتوران  مال  دیده زهیجا فیبن تخف انی.  تا احت

 شود. شتریبازگشتشان ب

به بازگشببب  بیو آنها را ترا دیتعهد به برند آنها را آگاه سبباز دیمورد فوا در .4

 کردن دارند. یبه باز لیتما انیمشتر رای. زدیینما

 .دیدور از انتظار، آنها را متعهد کن یایمزا ی لهیشگفب زده کردن آنها بوس با .5

مدافع  لیبه وک لیتبد انیا مشبببتردین به دهان به آنها کمک کندها غیتبل در .6

خود را در شبببکه  یاذا دیکن بیم ال آنها را ترا یشببوند. برا یبرند شببما م

 به اشتراب گذارند. یاجتماع یها
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 م؟یده شیرا افزا انیمشتر یچگونه تعهد و وفادار نیآنال یکسب و کارها در

. با سببببیمانند نرم افزارها، اصبببال سببباده ن نیآنال یبه کسبببب و کارها تعهد .1

شتر یآن برا رییتغ ن،یآنال یشمار نرم افزارها شیافزا س یم ساده  اریکار ب

 اسب . یا

تعهد  شیافزا یبرا ییمقاله  کر شببد راهبردها نیکه در سببراسببر ا همانطور .2

 وجود دارد. انیمشتر

ثر اسببببب و چه مو یزیچه چ دینیو بب دیثبب کن یمنظم و دوره ا یبازخوردها .3

 .دیکن جادیبازگشتشان ا یبرا یلیآنها، دل بیکسب رضا قیاثر. از طر یب زیچ

 .دیریاضافه در نظر گ یایو مزا یوفادار خود فروش دوره ا انیمشتر یبرا .4

شوند. به آن ها بگو یکه حت دیکن بیرا ترا انیمشتر .5 که هرچه  دییوفادارتر 

 نیکنند. در ا یکسببب م یشببتریب ازیبه فروشببگاه شببما سببر بزنند امت شببتریب

توان همراه  یمشوق ها را م نیشود. ا یم شتریصورت احتمال بازگشتشان ب

 درخواسب بازخورد به کار برد. یبا فرم ها

 کآپیهشب روش را به کار گرفته اسب، کل نیکه ا ینیم ال خوب از شرکب آنال کی

(ClickUp سب که سب. آنها نه  بیرینرم افزار مد کی( ا نرم افزار  کیتنها پروژه ا

در حال ثبب  میدارند که دا زین یمشببببتر بیموفق یجد میت کیدارند، بلکه  یعال

نرم افزار  ندهیساخب آ یبرا نیمچناسب. آنها ه انیبه مشتر ییبازخورد و پاسخگو

 کنند. یاز کاربران خود ثبب م یدوره ا یخود، نظرات و بازخوردها

 

ستجهینت شتر یبه تعهد و وفادار یابیا د بر  نهیهز انیم

 اسب. یاما اجبار
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

قابل  یکسببب و کار اسببب، اما به سببادگ بیمحرکه موفق یروین انیمشببتر یوفادار

که با آن ها به  نینه ا د،یداشببته باشبب یبا افراد رفتار انسببان دی. باسبببین یابیدسببت

 یو راه ها دیده هیرا ارا یخدمب به مشتر ی. حد باالدیم ابه ابزار فروش رفتار کن

و ارتباط با کسب و کار  یو دسترس دیباش ت. حلّال مشکالدیرا باز نگه دار یتباطار

برخورد  یو به گرم دیکن جادیا یاحسبباسبب یها ی. وابسببتگدیخود را سببهولب ببخشبب

 .دیکن

 

. حاال نوبب دیدار اریرا در اخت انیتعهد مشبببتر شیافزا یتمام موارد الزم برا شبببما

خود  انیمشتر ی کر شده نرخ جذب و نگه دار یروش ها یریشما اسب تا با به کارگ

 .دیرا بهبود ببخش
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