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فلسفه وجودی یک سازمان            
.   رفع نیازهای اجتماعی است  



نیاز                
                   

    

کمبود              
     



نیازهای اجتماعی                
 
 
 
 

نیازهای عمومی                



نیازهای مشروع-1                                 
 
 
 

 نیازهای اجتماعی
 
 
 

نیازهای نامشروع-2                               



 

:نیازهای مشروع  

 
نیازهای که در حد توان و مقدورات سازمان  می باشد و 

به واسطه انجام و یا تحقق آنها نمی توان بر جامعه 
.منت گذاشت  



 

:نیازهای نامشروع  

 
نیازهای که خارج از توان و مقدورات سازمان می باشد و 

برای انجام یا تحقق آن الزم است سازمان توان و 

.هزینه بیشتری را متقبل گردد  



 

:قانون طالئی مشتری مداری  

 
با دیگران همانگونه رفتار کنید که دوست 

.دارید با شما همانطور رفتار شود  



.باید سر مشتری کاله گذاشت:1930دهه-1                
.حق با مشتری است:1960دهه-2                      

 
 دهه های توجه به مشتری

.مشتری پادشاه است:1990دهه-3                     
مشتری شریک شماست: دهه فعلی-4                     



(هدیه دادن)اصل سخاوت-1                        
اصل اعتماد -2                        
اصل امید و آرزو-3                        
 اصول مشتری

 شریک شماست
(چیپ آربل)  

اصل حقیقیت-4                        
اصل برابری-5                        
اصل توفیق-6                        



Customer Rlationship Management 

(CRM) 

 

 

 

 

 مدیریت روابط بامشتری





 (CUSTOMER)چند تعريف از مشتري
مشتری به ما وابسته نیست، ما به او وابسته  1.

 .هستیم
مشتری در کار ما مداخله نمی کند، او هدف  2.

 .فعالیت های ماست
وقتی مشتری ما را انتخاب می کند، به ما لطف  3.

وقتی ما به مشتری لطف می کنیم، انجام . می کند
 .وظیفه می کنیم

مشتری در داد و ستد ما یک عنصر غیرخودی  4.
 .نیست

مشتری یک عدد ریاضی و آماری سرد و بیجان 5.
او نیز مانند ما مجموعه ای از احساس و خون  . نیست

 .و اندام ها است
مشتری نباید خود را با ما وفق دهد، ما باید خود را  6.

 .با او وفق دهیم
مشتری شخصی است که نیاز خود را به ما 7.

 .می گوید و ما باید خواسته او را تامین کنیم
مشتری سزاوار باالترین توجهات و بیشترین  8.

 .خدمات است
 .مشتری، آب حیات هر داد و ستد است9.

اگر مشتری وجود نداشته باشد، پرداخت حقوق  -10
 .ما و کارکنان ما غیرممكن خواهد بود

 گاندي
    





 دسته بندي مشتريان
.  در گروه مخالفان ما قرار دارد: ناراضی1.

رقبا بهتر از ما به . نتوانسته ایم نیازش را برطرف کنیم
 .او سرویس داده اند

کسی است که در حال حاضر راضی است  : راضی2.
مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما    ولی هنوز جزو

 .نیست
ما بیشتر از  : مشتری کامالً راضی یا مشعوف3.

نزد دوستانش از    .انتظارش به او سرویس داده ایم
 .ما تعریف می کند

 



 رضايت يا نارضايتي

 عبارتست از یک احساس خوشایند یا ناخوشایند درونی که از مقایسه عملكرد مشاهده 

 .شده با عملكرد مورد انتظار حاصل می شود
 

 Disatisfiedمشتری ناراضی                      عملكرد مشاهده شده کمتر از حد انتظار*         

 

 satisfied  مشتری راضی                  عملكرد مشاهده شده با انتظار مطابق است*         

 

 Delightedمشتری مشعوف                   عملكرد مشاهده شده فراتر از انتظار است*         
 
 

 



:انواع اعتراضات مشتریان   
.اعتراضات پایه-1  
.اعتراضات ثانویه-2  
.اعتراضات گمراه کننده-3  
.اعتراضات برای درخواست اطالعات بیشتر-4  
.اعتراضات احساسی-5  



 فروشنده اي ابزارايب موفق چه كسي است
.مهارت و توانایی فروختن خدمات-1  
.مهارت کسب درآمد-2  
.ظاهری خوب وآراسته-3  
.ـ غرور شغلی، حرفه ای و سازمانی-4  
.مهارتهای ایجاد ارتباط با سایرین-5  
.توانایی جلب اعتماد سایرین-6  
.صداقت و امانت داری -7  
.عالقمندی به مردم و کمک به آنها-8          



 فروشنده اي ابزارايب موفق چه كسي است
.رفتار گرم با مراجعين-9  

.نياز به كسب موفقيت-10  

.حافظه خوب و قوي-11  

.ظرفيت کار سنگين و کمر شکن-12  

.صبر و بردباری فراوان-13  

.قابليت انتقاد-14  

.توانائی و تمايل به مشورت دادن15  

دور انديش و آينده نگر بودن-16     



 فروشنده اي ابزارايب موفق چه كسي است
اهمیت دادن به دیگران-17  
.دور بودن از احساسات غیر منطقی-18  
.منطقی بودن رفتار-19  
.سالمت جسمانی-20  
.ریسک پذیر بودن و نترسیدن-21  
.قوه خالقیت و نوآوری-22  
نگرش مثبت -23  
.خود اتكائی-24  
.شوخ طبعی-25  



 تولیدی و مشتری مهمترین عنصر در زنجیره فعالیت های

 مشتری محصول ما اگر شخصی به نام. است بازرگانـی

 بسیار زیاد مجبور به تعطیل  احتمال را خریداری نكند، به

 .خواهیم شد کار و کسب خود
  

 ادوارد دمينگ



 اهميت مشتري
  کافی فقط او نگهداری و حفظ ضرورت و مشتری اهمیت دادن نشان برای
 :کنید دقت زیر موارد به است

  مشتری یک نگهداری برابر 11 تا 5 بین جدید مشتری یک جذب هزینه1.
 .است قدیمی

  برای یعنی .هزینه هاست کاهش %10 مستلزم مشتری، برای بهبود 22%.
 .کرد هزینه%10 باید مشتری %2افزایش

 دیگر مشتری 100 فرار حكم در مشتری یک دادن دست از زیان و ضرر3.
 .است

  .است ها شرکت بعدی موفقیت های تمام شرط پیش مشتری، رضایت4.
  مشتریان که است آن موضوع اهمیت بادوام، مصرفی کاالهای بحث در

 .کنند معرفی دیگران به را کاال موجود
 دیگری اهداف مقابل در مدیریتی اولویت مهم ترین مشتری رضایت5.

 .باشد می ...و محصول بازار،توسعه سهم سودآوری، همچون
 .اوست مشتریان اطمینان و اعتماد سازمان، هر دارائی ارزشمندترین6.
  استمرار و دائمی بقای شرط تنها وفادار و دائمی مشتری انتخاب7.

 یک دائم مشتری ما که همانطور .است  شرکتی هر کارآمد فعالیت های
  و بیشتر  احترام ما برای فروشگاه آن و می شویم غذایی مواد فروشگاه

 .می شود قائل تخفیف



 آماري از سازمان هاي مشتري مدار
در سازمان های مشتری مدار  : بازگشت سرمایه1.

 .است% 11و در سازمان های معمولی % 17
   %9.2در سازمان های مشتری مدار   :سود فروش2.

 .است%  5  و در سازمان های معمولی
    %6در سازمان های مشتری مدار   :رشد سهم بازار3.

 .است  %2و در سازمان های معمولی 
  10در سازمان های مشتری مدار : کاهش هزینه ها4.

   %3الی  2و در سازمان های معمولی    %15الی 
 .است

در سازمان های مشتری مدار    :رشد قیمت سهام5.
 .است%   10.9  و در سازمان های معمولی  16.9%



 CRMمديريت ارتباط با مشتريان 

Customer Relationship Management 
  مدیریت ارتباط با مشتریان مجموعه فعالیت هایی است که

 یک بنگاه اقتصادی
و حفظ    به منظور شناسایی، پیدا کردن، جذب، توسعه 

 وفاداری مشتریان سودآور به
وسیله ارائه کاال و خدمات مناسب در زمان مناسب و با   

 .هیژزینهمناسب انجام می دهد
CRM    ،روابط بین شرکت و مشتریان، شرکای تجاری

 عرضه کنندگان و  

 .کارمندان را تسهیل می کند
 2002راجرز   كالبرايت و -هاروارد بيزينس ريويو

 



 CRMاهداف 

 .افزایش درآمد1.
 .شناخت فرصت های جدید تجاری-الف
 .کاهش فرصت های از دست رفته-ب
 (.تمرکز به وفاداری مشتری)کاهش فرار مشتریان-ج

 .ایجاد وفاداری در مشتریان1.
 .بهبود خدمات به مشتریان-الف
 .بهبود تصویر سازمان-ب
 .کاهش هزینه ها -3

 .ذخیره اطالعات سازمان-الف
 .کاهش دوباره کاری های بازاریابی-ب



 :مشتريان وفادار
 کسانی هستند که بطور مكــرر از یک فروشنده کاال و یا 

 خریداری مـــــــی کنند و نسبت به او نگرشی   خدمـــات

 او را به تمامی  مثبت دارند و به همین جهت خــرید از

 .آشنایان خود مصرانه توصیه می کنند
 



  
 CRMرئوس وظايف واحد          

 .اطالع رسانی و برقراری ارتباط مستمر با مشتری1.

 (.CSM)سنجش رضایت مشتریان2.

 .بررسی و پاسخ گویی به شكایات مشتریان3.

 .طراحی و سیاست گذاری خدمات پس از فروش4.

 .بررسی و پیشنهاد اصالح و بهبود روش های فروش5.

 .انجام نظرسنجی ها و تحقیقات از مشتری6.
 



 CRMطيف فعاليت هاي 

CRM    یک مدیریت فراگیر است که فلسفه
است    وجودی آن مشتری گرایی و مشتری مداری
کلیه    و می کوشد تا با نفوذ در همــــه ارکان و

سازمان، عملیات تاکتیكی و اجرایی    فعالیت های
استراتژی مشتری مداری    را در راستای

 .سازماندهی نماید
 



                            

 CRMمديريت ارتباط با مشتريان              

  Customer Relationship Management 
   

مدیریت یک پارچه ای  CRMدر هر بنگاه اقتصادی، واحد      
 است کــه کلیه امـــــــور  

مربوط به حفظ مشتری، وفادار سازی مشتری،                    
 پاسخگویی به مشتـــــری، برقراری  

ارتباط و شاداب ساختن مشتری، تامین خدمات بعد از       
 فـــــــــروش و جمــــع آوری

از   CRM. اطالعات در مورد نیازهای مشتری را بعهده دارد     
 واحدهای استراتژیک

هر سازمان است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف       
 بازاریابی دارد

 
 



 مشتريان ما چه كساني هستند؟
مشتريان ما همه افراد، سازمان ها و صـــنايعي  

هستند كه به كاال يا خدمات ما نياز دارند و توان  
وظيفه ما   پرداخت هزينه هـــــاي آن را نيز دارند

ارتباط و انگيزه در آنــان است به طوري كه   ايجاد 
محصول ما آشنا شده و ما را نسبت به  با ما و

ما را خريداري   رقبــا ترجيح داده و محصول
 .نمايند



 مشتريان دروني و بيروني
مشتریان درونی در هر سازمان همكاران، کارمندان،   -

مدیران و کلیه اشخاصی هستند که بخشی از عملیات  
  تولید کاال یا انجام خدمات را بر عهده داشته، کار

 .یكدیگر را تكمیل کرده و یا به دیگری خدمت می دهند
مشتریان بیرونی در هر سازمان افرادی هستند که   -

 در خارج از سازمان کاال یا
خدمات ما را خریداری می کنند و یا ارباب رجوع ما   

 .هستند
 



 (:مشتريان بيروني)چه كساني به كاال يا خدمات ما نياز دارند

 .مصرف کننده نهایی که کاالی ما را مصرف می کند1.

 .خرده فروش که کاالی ما را به مصرف کننده می فروشند2.

 .کاالی ما را به خرده فروش می فروشند  عمده فروش که3.

نماینده رسمی یا انحصاری که کاالی ما را به بازارهای دور و نزدیک 4.
 .معرفی و توزیع می کند

 .مشاورین فنی که کاالی ما را توصیه می کنند5.

 .دالل و واسطه ها که جریان داد و ستد کاالی ما را تسریع می کنند6.
 



 (:بيروني)تصميمات مهم در مورد مشتريان
 

 چگونه این مشتریان را شناسایی کنیم؟1.

 چگونه با این مشتریان ارتباط برقرار کنیم؟2.

 چگونه کاال یا خدمت را به این مشتریان معرفی کنیم؟3.

 چگونه در این مشتریان انگیزه خرید و ذهنیت مطلوب ایجاد کنیم؟4.

 چگونه در آنها وفاداری ایجاد کنیم؟5.

 هر کدام از مشتریان به دنبال چه مزایا و منافعی هستند؟6.

 چه امتیازاتی به مشتریان بدهیم؟7.

 چگونه در ارتباط با مشتریان، از رقبا پیشی بگیریم؟8.



 تفاوتهايانتظاراتمشتريان           
                                                               

 

 انتظاراتمشتريبيروني انتظارمشتريدروني

كارگروهيوهمكاريدر

 انجامكارها

تطابقويژگيهايمحصولبا

 استانداردها

نظاموساختارسازماني

 مناسب

 ارائهقيمترقابتي

بيعيبو)انجامكاركيفي

 (نقص

 دواموعملكردخوب

انجامكاربهموقعوبدون

 تاخير

 تحويلبهموقع

 خدماتبعدازفروش پرهيزازرفتارهايتبعيضآميز

 تامينخواستهوتمايالت رعايتعدالتوانصاف

ارتباطاتسازمانيصحيحو

 مطلوب

 شكلظاهريوناممطلوب

روشنبودنساختار،

 استراتژيهاووظايفمحوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــ



 :سازمان ها بايد چهار مورد زير را در مورد مشتريان خود انجام دهند
 .مشتریان خود را تعریف کنند
 .خدمات خود را تعریف کنند

 .انتظارات مشتری را تعریف کنند
 .حدود تعهدات و الزامات خود را تعریف کنند

 
 









 شعارهايمشتريمداري

 .ارائه خدمات بهتر و بيشتر1.

 .كمك به مشتري در جهت انجام كار و حل مشكل او2.

 .رفع نياز و خواسته مشتري در اولين تماس3.

 .توجه به مشتري به عنوان يك سرمايه استراتژيك4.

 .وفادار سازي مشتري باالتر از رضايت5.

 .استفاده از تكنولوژي هاي برتر جهت ارتباط بيشتر6.

 .انطباق ويژگي هاي كاال و خدمات با نياز مشتري7.
 

 



 (CRM)گامبرايمديريتبهترارتباطبامشتري15

 گام براي مشتري 5 -1

 گام براي ارتباط 5 -2

 گام براي مديريت 5 -3

 



 پنجگامبرايمشتري

 (CLARIFY)شفاف سازي، ايجاد پل ها يا كانال هاي ارتباط 1.

 (COMMUNICATE)ايجاد رابطه  -برقراري ارتباط2.

 (CON FIDE)ايجاد اطمينان  -اعتماد سازي3.

 (COPY RIGHT)ايجاد امنيت  -حق امتياز4.

 (CONFIDENCE)ايجاد كيفيت در كاال و خدمت 5.
 

 



 پنج گام براي ارتباط

 (READY)حمایت از مشتری  -مهیا بودن هنگام تماس مشتری
 (RIGHTS)همیشه حق با مشتری است حتی با وجود محدودیت ها 

 .منحصر به فرد بودن، ذهنیت منحصر به فرد بودن را در مشتریان ایجاد کنید
 (برای توصیه و سفارش  تقاضا از مشتریانتان)مراجعات یا بازگشت برای خرید

  (REFERRALS) 
 رابطه هایی که باید ایجاد شود و آنها را برای بقای شرکت حفظ کنیم

  (RELATIONSHIP) 
 





 انواع گرايش هاي سازماني:
.گرایش محصول گرا  

.گرایش بازارگرا  

.گرایش رقیب گرا  

.گرایش مشتری گرا  

 شركت محصول گرا:

 شرکت محصول گرا شرکتی است که در طراحی خط مشی های بازاریابی خود

.کمترین توجه را به مشتری و رقبا و بیشترین توجه را به محصول خود دارد  

 شركت رقيب گرا

 شــــرکت رقیب گرا، شرکتی است که به بازار، عوامل توزیع و مشتری توجه

کمــــی دارد و عمـدتاً تحرکات خود را بر اساس اقدامات و عكس العمل های         

حرکات و سهم بازار  رقبـــا انجام می دهد و وقت خود را بیشتر صرف ردیابی        

 رقبا می کند و می کوشد برای مقابله با حرکات و اقدامات رقبا به خط مشی های
.مناسبی دست یابد        

 شركت بازارگرا

 شرکت بازارگرا، شرکتی است که در هنگام طراحی خط مشی های خود،

.به مشتری و رقبا به اندازه هم توجه دارد                
 
 



 شركت مشتري گرا:

 شركت مشتري گرا، شركتي است كه در طراحي خط مشــي هاي خود 

توجــه را به مشتري دارد و در انديشه كـــــــسب رضايت و  بيشترين   

تحركات رقبا گرچه مهم هستند. خوشحالي و وفاداري مشتــــري است  

.ولي نقش تعيين كننده اي در تصميم گيري ها ندارند    

 



 مشتري گرايي چيست؟

o درك، اندازه گیری و برآورد کردن نیازهای مشتری در جهت 

 .رضایت او       
oنیازها  آمادگی برای تامین نیازهای متغیر و تغییر در. 
oتالش برای ارائه کار بی عیب و نقص. 
o ،مشتری گرایی مسئله ای است در حد سازمان، برای همه رده ها 

 .همه وظایف و همه نقش ها      
 

 

 



 سازمان مشتري گرا:

  

.به تمام فعاليت ها و خروجي هاي خود را از ديد مشتري مي نگرد  

 تمام فعاليت ها را در جهت باال بردن رضايت مشتري سامان دهي 

.مي كند  

 فلسفه مشتـــري گرايي بايد در عمل، چه در بيرون چه در درون 

.سازمان پياده شود  

 



 چهار مزيت نگهداري مشتري به صورت تمام عمر
 

.کاهش هزینه های طراحی استراتژی و هدف گذاری -1  
.کاهش هزینه های بدست آوردن مشتری جدید-2  
.افزایش درآمد فروش و سود-3  

.کاهش هزینه های خدمت رسانی-4   



 :خصوصيات سازمان هاي مشتري گرا
o درك دیدگاه های مشتری و آمادگی برای شنیدن انتقادات و شكایات

 .مشتریان
oمشتری عمل کردن  بیش از انتظار. 
oمشارکت با  : 
oافراد صاحب نظر در مورد   تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و

 .دستورالعمل ها/ فرایندها
oآموزش مشتریان. 
oیادگیری از مشتریان. 
oتالش مستمر برای دستیابی به نتایج مورد نظر مشتریان.. 

oتوجه جدی به مقام و ارزش مشتریان درونی. 
oارتباط گیری با کیفیت با مشتریان بیرونی و درونی. 
oارزیابی دائم و بی طرفانه عملكرد در مقابل خروجی ها و عواقب. 
oقرار دادن خدمات مشتری در خط مقدم. 
oدرگیر کردن مشتریان در طراحی جدید، اصالحات و بهبود محصوالت 

 .خدمات/ 
 



              رضايت مشتري:
CUSTOMER Satis Faction 

رضایت مشتری یعنی حالت رضایت، شادمانی و 
 خشنودی یا شعفی که در نتیجه 

تـــامین نیاز و یا برآورده کردن تقاضاها و احتیاجات  
 مشتری توسط فروشنده در

.مشتری ایجاد می شود    
 

 

 



مشتري

 ناراضي

صفات و ويژگي هاي كاال يا خدمتي كه ارائه  خصوصيات

مي شود، كمتر از حد انتظارات و توقعات مشتري 

 .نباشد

 .موقعيت رقابتي شما را به خطر مي اندازد عواقب

مشتري

 راضي

صفات و ويژگي هاي كاال يا خدمتي كه ارائه  خصوصيات

 .مي شود، در حد انتظارات و توقعات مشتري باشد

نشده   تا زماني كه با عرضه كننده بهتري آشنا عواقب

 .باشد با شما كار مي كند

مشتري

خيلي

راضي

يا

 خشنود

صفات و ويژگي هاي كاال يا خدماتي كه ارائه  خصوصيات

از انتظارات و توقعات مشتري   مي شود، فراتر

 .باشد

به شما وفادار است و شما را به ديگران معرفي  عواقب

 .مي كند



 سه فرآيند مهم در تامين رضايت مشتري

.پیش بینی نیازهای حال و آینده مشتری  

.پاسخ گویی سریع به درخواست ها و سفارشات  

.تولید و عرضه محصوالت جدید  
 
 



 :عواقب رضايت يا عدم رضايت مشتري
نفر هیچگاه دو مرتبه  90مشتری ناراضی  100از هر 1.

 .به آن کاال یا بنگاه عالقه نشان نمی دهند
نفر دیگر ابراز   5هر مشتری راضی، رضایت خود را به 2.

 .می کند
نفر   9هر مشتری ناراضی، عدم رضایت خود را به 3.

 .دیگر ابراز می کند
  20از مشتریان ناراضی، عدم رضایت خود را به % 413.

 .نفر دیگر ابراز می کنند
برابر هزینه حفظ   5هزینه جذب هر مشتری جدید، 5.

 .مشتری قدیمی است
 



 :تفاوتهاينگرشمحصولمداريومشتريمداري

 

 مشتريمداري محصولمداري

 مشتري با رابطه حفظ و ايجاد در اولويت ستد و داد و  توليد در اولويت

 (CRM)مشتري با ارتباط مديريت محصول مديريت

 مشتريان بين شدن قايل تمايز محصول در تمايز ايجاد

 بازار سهم كسب براي رقابت

Share of market 

 مشتري از سهم كسب براي رقابت

Share of customer 

 گرفتن ياد و شنيدن فروختن و گفتن

 مشتري نياز كشف = بازاريابي فروش = بازاريابي

 مشتري رضايت گيري اندازه فروش گيري اندازه

 بيشتر نيازهاي تامين و مشتري حفظ در سعي جديد مشتري آوردن بدست در سعي



 جدولتفاوتهاينگرشمحصولمداريومشتريمداري

 

 مشتريگرا محصولگرا شاخص

جنس فروخته شده به هيچ وجه پس گرفته  شعــارهايتبليغــاتـي

 .نمي شود

 .هدف ما جلب رضايت مشتري است

جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود و 

 .تعويض هم نمي شود

اگر به هر دليل از خريد خود راضي نبوديد 

 .پول شما پس داده مي شود

سئوال نفرماييد جواب . را نداريم( فالن كاال)

 .داده نمي شود

جنس خريداري شده اگر معيوب بود با كمال 

ميل پذيرفته و حتي خسارت شما هم پرداخت 

 .مي شود

نحوهبرنامهريزيبراي

 توليدكاالوخدمات

 بلند مدت كوتاه مدت

 مديريت بر مبناي پيشگيري از وقوع مسائل مديريت نتيجه گرا

 برنامه ريزي بر اساس راهبرد مشتري گرايي مديريت بر مبناي هدف









  
 رضايت مشتري در خدمات

تامین خواسته  مشتری و احتیاجات و انتظارات او به گونه ای 
و بی عیب و نقص، در همان زمــان و مكان و با   درست

 .همان قیمتی که با او توافق شده است
 



 شاخص هاي رضايت مشتري: 

.پذیرش و برخورد اولیه با مشتری  

.کیفیت کاال یا خدمات  

.روابط عمومی و حفظ مشتری  

.لوازم یدکی و قطعات  

.دسترسی به خدمات  

.تضمین و گارانتی  

 



 شرايط الزم براي كسب رضايت مشتري:

.انجام کار بی عیب و نقص  

.انجام کار به موقع و بدون تاخیر  

.ادب، احترام و تشكر از خریدار  

.حق تقدم برای انجام کار مشتری  

.درك نیاز و خواسته مشتری  

.نگاه کردن به مسئله از دید مشتری  

.عدم تبعیض بین مشتریان  

.ایجاد ارتباط دوستانه و عاطفی با مشتری  

.انعطاف پذیری  

.افتخار شغلی و غرور و لذت از کار  

.اخذ نظارت مشتری  

.ارتباط بعد از فروش با مشتری  

 



 :دارند مشتري سهم تمام كاركنان يك سازمان در تامين رضايت
 .دربان یا نگهبان با نحوه احترام گذاشتن

 .مسئول میز اطالعات با نحوه برخورد و راهنمایی
 .نظافت چی ها و عوامل خدماتی

 .مسئولین پذیرایی
 .کارمندان و اقدام کنندگان اداری

 .فروشندگان و عرضه کنندگان خدمت
 .صندوق داران و حسابداران

 (.کارگران و عوامل فنی)تولید کنندگان کاال

 .مسئولین تبلیغات و روابط عمومی
 .مدیران و تصمیم گیرندگان

 .رهبران و سیاستگذاران
 .مشاورین

 



















                           

 :در نتيجه افزايش وفاداري مشتري،موارد زير افزايش مي يابند      
 .سود و منافع کلی بنگاه1.
 .دفعات خرید مشتری2.
 .سهم بازار3.
 .مراجعات معرف شده ها4.
 .سهم سود در قیمت5.



 Customer Protection:حمايت از مشتري 
حمايت از مشتري يعني انجام كليه فعاليت هايي كه باعث 

تامين و افزايش .  شود  ايجاد بيشتر ارزش بـــراي مشتري 
ارزش هاي مورد انتظار مشتري از قبيـل كيفيت، دوام، 
سـرعت، دقت، نظم، اعتماد، احترام، خدمات، قيمت 

مناسب، زمان پاســــخ گويي سريع، دسترس ي سريع به تامين 
 باعث ايجاد... كننده، قبول شكايات و مرجوعي ها و 

ً
  كه نهـــايتا

حــس يگانـــــگي و اشتراك در منافع با تامين كننده و افزايش 
حمايت از مشتري مهمترين ابزار . بود رضايت مشــتري خواهد

  .در رقابت است



 نمونه هايي از فعاليت هاي حمايت از مشتري به عنوئان يك ابزار رقابتي:            
.در نظر گرفتن امتیازهای ویژه برای مشتری  

.تمدید ضمانتنامه ها    

.مشخص کردن و تعریف استانداردهایی که به کار گرفته می شود    

.پذیرش شكایات و پرداخت غرامت در موارد عدم انطباق با استانداردها  

.باز گرداندن پول در صورت عدم رضایت مشتری    

.تعویض کاالی مورد داد و ستد در صورت عدم رضایت مشتری    

.تبلیغ و بیان حمایت هایی که انجام می شود برای عموم مردم    

.ارائه خدمات رایگان و اضافی به طور داوطلبانه    

.کمک به مشتری و تسریع در حل مشكل    

.آموزش های رایگان نصب، راه اندازی و نگهداری    

 



 :سهم از مشتري
 

در بازاریابی سنتی، شاخص موفقیت، سهم بازار یا  
Market shate   ،است ولی در بازاریابی ارتباطی

بازاریابی تک به تک ( ONE TO ONE)شاخص 
موفقیت، سهم مشتتـری یا به عبارت بهتر، سهم از  

شده مشتری است به   تعداد نیازهای ارضاء
گــــونه ای که سود بیشتری برای مشتری تامین 

شود یا ارزش های بیشتر و بهتر برای مشتری فراهم  
 .گردد



 Claims    :شكايت مشتريان
 

در شرایط اقتصادی امروز که پیدا کردن مشتری 
 دشوار و پر هزینه است،  

 .بهترین کار ایجاد روابط خوب و عاطفی با مشتری است
رسیدن مناسب و مطلوب به شكایات مشتریان و  

 طراحی سیستم بازاریابی  

 .مشتری باعث افزایش فروش و بهبود ذهنیت مشتری است
بازگشت سرمایه گذاری در سیستم بازیابی مشتری  

 درصد   400تا 50بین 

 .  است
شكایات مشتریان، در واقع اطالعات رایگان است  

 که توسط مشتریان تهیه 
می شود و می توان از آنها برای بهبود کاال و خدمت استفاده    

 .کرد
مشتری شاکی، دشمن شما نیست، دوست شما  

 .است



 :زنده باد مشتري شاكي
احتمــال خرید مجـــــددمشتریانی که از  

اجام   نحوه  مشخصات کاال یا خدمت شما، یا از
خدمـــــات و عملیات شما، شكایت یا انتقاد  

 می کنند، خیلی بیشتر 
است که هیچگاه از شما شكایت یا   از مشتریــانی 

انتقاد نمی کنند، اگر پاسخ مناسب به مشتــــری  
شاکی داده شود و با آنان محترمانه رفتار گردد،  

50  % 
امّا اگر پاسخ قانع  . آنان به شما وفادار خواهند ماند

 .کننده ای نگیرند به سراغ رقبا خواهند رفت
 



 :محل ارجاع شكايات             
 شكایات باید به واحدهای روابط عمومی، ارتباط با

یا دفتر مخـــصوص مدیر ارشد برسد و   مشتری، بازرسی
بسیـــــاری از شكایاتی  .مورد بررسی و تعقیب قرارگیرد

که به واحدهای فروش، مدیریت مناطق، سرپرستی ها یا  
 سطح کارکنان هست متاسفانه گم می شوند



 :روش براي اندازه گيري رضايت مشتري 6
 .تهیه پرسش نامه و تكمیل آن توسط مشتری در هنگام یا پس از خرید

 ظهور در نقش خریدار کاالی خودی و کاالی رقیب و اندازه گیــری 

 .توانمندی فروشندگان در جلب رضایت مشتری
 .تماس تلفنی در نقش خریدار

 .مصاحبه و تماس با مشتریان از دست رفته و کشف علت عدم رضایت
 (.تحقیق+ روابط عمومی )ارسال پرسشنامه برای مشتریان 

 .دعوت از مشتریان در مراسم و تكمیل پرسشنامه ها
 



 :روش هاي اندازه گيري و جلب رضايت و تغيير در ذهنيت مشتري
 .ساعته 24 (Hot line) تلفن رایگان

Fax  وE-mail رایگان. 
 .تماس فوری با مشتری ناراضی

 .قبول مسئولیت و تقصیر
 .انتصاب کارکنان قوی و صمیمی در واحد خدمات مشتریان

 توجه و سرعت در رفع ناخشنودی مشتری گرچه بسیاری از مشتریان 
 ..بدنبال اخذ تاوان نیستند



  
 :روش در طراحي پرسشنامه هاي رضايت مشتري 4   

 :رضایت مشتری برای ( Likert)روش لیكرت 
 خیلی راضی         راضی        بی تفاوت          ناراضی        بسیار ناراضی            

                VD                  D                  N              S                 VS 

 کامالً موافق         موافق         بی تفاوت          مخالف           کامالً مخالف           

                SD                   D                N               A                 SA 

 -بلی)یا سه گزینهای ( خیر-آری)روش فهرست بازبینی یا روش دو گزینه ای 
 (.متوسط-خیر

 .روش تحلیل استراتژیک و اهداف، اجرائیات و واقعیات و باالخره درجه شدت و ضعف
 .روش دومینگ

 



 (باروشليكرت)يكپرسشنامهنمونهبراياندازهگيريرضايتمشتري

 
كامالً سئواالت رديف

 موافقم

5 

 موافقم

4 

بي

 تفاوت

3 

 مخالم

2 

كامالً

 مخالفم

1 

تا چه اندازه اين محصول به گونه اي طراحي شده كه كار كردن  1

 .با آن آسان باشد

تا چه اندازه اين محصول نه فقط براي رفع نيازهاي امروزي  2

 .بلكه براي رفع نيازهاي آينده شما هم كفايت مي كند

 .تا چه اندازه مشتريان از رفتار و كردار شما راضي هستند 3

تا چه اندازه مشتريان از خدمات نصب و راه اندازي راضي  4

 .هستند

تا چه اندازه تحويل كاالها در زمان مقرر و با سرعت مورد  5

 .نظر شما مي باشد

تا چه اندازه قيمت كاال با توجه به مشخصات آن مورد رضايت  6

 .شما مي باشد

تا چه اندازه با استفاده از اين كاال، هزينه هاي شما كاهش  7

 .مي يابد

 .تا چه اندازه با استفاده از اين كاال، ضايعات شما كاهش مي يابد 8

تا چه اندازه دوام و سال هاي مفيد بهره برداري از اين كاال،  9

 .برابر انتظارات شما مي باشد



 Demingمدل دمينگ 

بدین صورت   Demingدر اندازه گیری رضایت مشتریان با مــــدل          
خود مشتری، اهمیت نیازهای مربوطه سئوال مــی گردد   عمل می گردد کـــه از

و مشتری بـرای ویژگی های هر یک از موارد ذکر شده اقدام به امتیازدهی 
می نماید و در این مرحله که برای هر ویژگی اولویت مربوطه نیز توسط خود  

مشتری مشخص وثبت می گردد تا در نهایت عدد نهـــــایی رضایت مشتری  
 :با مجموع امتیازها و اولویت های ارایه شده بصورت زیر است

 

پارامتر

 /

 ويژگي

 الويت وضعيت

 عالي

9 

 خوب

5 

متوس

 ط

3 

ضعي

 ف

1 

 بسيار زياد

9 
ز

 ياد

5 

متوس

 ط

3 

ضعي

 ف

1 

A 

B 

C 

D 



 اطالع از اخرین دوره ها در تلگرام ما

http://t.me/irhermes
http://t.me/irhermes

