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  ی حفظ مشتر   ش ی افزا   ی برا   فرد منحصربه روش   7
 سود!(   ش ی )و افزا 

 : مقاله خالصه  

ب رشد    ییهاشرکت  نیتفاوت  رشد    ییهاآنو    کنندیمکه   ی حفظ مشتر   کنندینمکه 
به اهداف   شتریب  ،دیو به آنها بفروش  حفظ کنید  دی بتوان   را  یشتر یب  انیاست. هرچه مشتر

 کرد. دیخواه دایخود دست پ یتجار 

 ، وجودباایناست.  یدر حفظ مشتر  یگذار  هیاز سرما سرمایه برتر اریبس یجذب مشتر 
بودجه   شتریب  هاشرکتچرا    ،نی؛ بنابرااست  ترارزانبرابر    7تا    6موجود    یفروش به مشتر 

 ؟ کنندیم دیجد انیمشتر دیخود را صرف تول

 ،نجایاست که از کجا شروع کنند. در ا  نیا  هاشرکتاز    یار یبس  یچالش برا  ترینبزرگ
  ی از آنها برا دیتوان یمکه  میگذاریمرا به اشتراک  یحفظ مشتر  یکاربرد یاستراتژ  7ما 

 . دیسود خود استفاده کن  شیو افزا یفعل انیمشتر داشتننگهخوشحال 

 مقدمه 

 دیجد  یهاراه  افتنی  ،کیشماره    تیاولو  ،کنندیمفروش کار    نهیکه در زم  یافراد  یبرا
 درآمد است.  شیافزا یبرا

 ی معن  نیبه نوبه خود به اکه   داشته باشند  یشتر ی فروش ب  دیآنها با  ،کار نیانجام ا  یبرا
 دارند.   ازین  یشتر یب انیآنها به مشتر کهاست 

  توانند ینمکه    کنندیمتمرکز    دی جد  انیبر جذب مشتر  قدرآناغلب فروشندگان    ،جهیدر نت 
 خود را برطرف کنند.  یقبل انیمشتر هایازین  مؤثربه طور 

نگهدار   میشنویم  بارهاوبارهاما    ،حالبااین خر  تر ارزان  یفعل  انیمشتر  یکه    دیاز 
 است. دیجد انیمشتر
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 Marketing  آمار  کنم: طبق  یادآور یرا به شما    کشنده  تیواقع  کیفقط    دیاجازه ده
Metrics  که درحالی  ،استدرصد    70 تا    60  یفعل  یفروش به مشتر   تیموفق  زانی، م  

 است! درصد  20تا  5تنها  دیجد یفروش به مشتر  تیموفق زانیم

 
 ؟ می کنیمصرف  دیجد انیجذب مشتر یبرا یشتر یچرا ما همچنان پول ب پس

 ی در مقابل حفظ مشتر   ی جذب مشتر 

اگر   کنندیم است که آنها فکر    نیدر سراسر جهان ا  وکارهاکسب  یمشکل برا  نیترجیرا
  یعیبه طور طب  یحفظ مشتر فرایند    ،برخوردار باشند  ایالعادهفوقخدمات    ا یاز محصول  

 . شودیم انجام

فقط   نیاست که ا  نیتلخ ا  قتیحق  ،باشد  نیز  نیچن  یممکن است در موارد  کهدرحالی
که    نیا  ترتلخ  یحت   قت یحق  ک یاست.    مدتکوتاه   یاستراتژ   کی  ، ازودیریداست 

 ترک کنند!  شما راشما ممکن است  انیمشتر

را  رایز خود  تالش  فعلی  اگر  مشتریان  حفظ  کن  برای  احساس   انیمشتر  ،دیمتوقف 
 .د یدهینم تیبه آنها اهم گرید  کنندیم
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 ست؟ ی چ   جه ی نت 

 . دیرا به طور مداوم جلب کن یمشتر  یو وفادار  دی به تالش خود ادامه ده دیشما با

  دهد ی مامکان را    نیبه شما ا  انیمشتر  حفظ   یبرا  مؤثر  یابیبازار  یاستراتژ   کیداشتن  
مشتر شناسا  یشتر یب   انیکه  و    یابیرد  و  ییرا  آنها  کرده  مشتریانیدیبفروشبه  که    ، 

 خواهند شد.  لیشما تبد بلندمدت به منابع درآمد  ادیز احتمالبه

" آگاهانه در حفظ کنندمی  افتیرا درپیام    نیکه "ا  کسب و کارهایی،    KPMGبه گفته  
  خود  محرک درآمد  ترینبزرگ  عنوانبهآنها آن را    رایز  ،کنندمی  یگذار   هیسرما  ،یمشتر 

 . دانندمی
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فروش    شیافزا  یبرا  ی داد که چرا و چگونه حفظ مشتر   میخواه  ح یتوض  ، مقاله  نیدر ا

  افزار نرمچگونه    نکهی در مورد ا  یپنج نکته و مثال کاربرد  نیهمچنو    است  یشما ضرور 
CRM  موجود    انیبه مشتر  شتریفروش ب  یهاراه  داکردنیپو    به شما در فروش   تواندیم

 .  میدهیمارائه   ،کمک کند

 ؟ شما را ترک کنند   ان ی مشتر   شود ی م باعث    ی ز ی چه چ 

  ، کنندی مرا متوقف    وکارکسب  ک یاز    دیخر  ،یو شخص  فردمنحصربه  لیبه دال  انیمشتر
 .داددر چند دسته مشابه قرار  این دالیل را توانیماما 

 ی اصل حوزه 3، آنها منتشر کرد یمشتر  زشیدر مورد ر CallMiner  2020 ی کهدر گزارش
 : کردند ییشناسا ،یک کسب و کار را ترک کنند انیمشتر شوندمیباعث  که

 غیرمنصفانه رفتار    -   1

  یفیبا آنها رفتار ضع  هاشرکت  کنندیمهستند که احساس    یان یمشتر  ،ستیدر صدر ل 
  ح یترج  آنها  ،خود ارائه دهند  انیمشتر  را به  یبهتر   خرید  تجربه  هاشرکتاین    دارند و اگر

اتوماس  دهندیم بمانند.  خدمات  ونیوفادار  دسترس  ،ناکارآمد  به   یمانند  محدود 
 .شودیم انیمشتر یرخوردگو س تیباعث عصبان  نیز ،یمشتر  یبانیپشت 

۴

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://learning.callminer.com/l/all
https://learning.callminer.com/l/all


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

 قیمت   –  2

اما اگر   ،گذاردیم  ریتأث  ریزش مشتریان یاست که بر رو  یعامل  ترینبزرگ  متیاگرچه ق
وعده   یگر یشرکت د یوقت  ولی، به ماندن هستند. لیما آنها ،درست رفتار شودبا مردم 

 ان یمشتر یبرا  عیسر  یروز یپ  کی  نیا  ،دهدیم  ترن ییپا  متیبهتر را با ق  خریدی  تجربه
 .شودی ممحسوب 

 ی خدمات انسان   -   3

صحبت    یشخص واقع   کیبا    دوست دارد  ،ه باشدداشت   یمشکل  یهر زمان که مشتر 
جستجو در    یکند.  ربات    ای  سایت وب پاسخ  چت  با   ی ازهاین   تواند ینمتعامل 

 این موضوع باعث نشنیده شدن صدای مشتری  و  کندرا برطرف    یمشتر   فردمنحصربه
 . کند ی مکه مشکل آنها را حل  شودیم هاییحلراهارائه  عدم و

فزا  کی  دهندهنشان  CallMinerگزارش   دالر    اردیل یم  5و    هاشرکت   یبرا  ندهیچالش 
 . زیان ناشی از ریزش مشتری برای آنها است

  شتر یبرابر ب  25تا    5  جدید نسبت به حفظ مشتری فعلی  یجذب مشتر   یاگر برا  یحت 
شرکت را تا   کی  یسودآور   تواندیم  یحفظ مشتر   یدرصد  5  شیافزا  ،کنید  نهیهزهم  
 دهد!  شیدرصد افزا 75
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 کمک کند؟   ی به شما در بهبود حفظ مشتر   تواند ی م   CRMچگونه  

 رابطه.  :نهفته است کلمه کیراز در آن  ،شودی م CRMصحبت از  یوقت 

  ی آنها چه کسان  .دیخود را بشناس  انیمشتر  شما  شودیمباعث    است که  نیا  CRMکار  
واکنش نشان   بازاریابی شما  یهاتیفعالبه    و چگونه  اندشده  واردچگونه به بازار    ،هستند

و آن زمان است    دیآنها ادامه دهبه به فروش    ،رفت  شیخوب پ  زیهمه چ. اگر  اند داده
 .شودیمکه رابطه پربار واقعًا شروع 

را   ییابزارها  اما  ،کندینم  تیریمد  تنهاییبهرا    یحفظ مشتر   CRM  افزارنرم  کهدرحالی
اخت  قرار    اریدر  مد  دهدیمشما  در  شما  به  مشارکت    یهات یفعال  تیریکه  به  مربوط 
 . کند ی مکمک  خرید اوبهبود تجربه  یبرا یمشتر 

 ؟ بگذارید   ر ی تأث   ی حفظ مشتر   فرایند   تا بر   د ی بکن  د ی است که واقعًا چه با   ن ی ا  سؤال 

  ل یاست دال  یضرور   ،دیکنی م  یحفظ مشتر   یکه شروع به فکر کردن و تالش برا  یهنگام
 . دیریدر نظر بگ  ،را   دهندیم  شیخدمات شما را افزا  ایمکرر محصول    دیکه خر  یو عوامل

کن  دییایب مشتر   یهایاستراتژ :  میقبول  انجام    ی رو  یحفظ  با  . شودینمکاغذ    د یشما 
  د ی تا بتوان   دیخود داشته باش  انیو اطالعات را در مورد مشتر  هادادهاز    یعیوس  فیط

 .دیکن لیو تحل هیو تجز یر یخود را اندازه گ انیرفتار مشتر

 !دیدار ازین CRM ستمیس کیکار به  نیا یو برا

 ی حفظ مشتر   ی ها ی استراتژ از    ی مثال کاربرد   7

با ما   حقیقی  مانند افراد  میخواهی مما    یو هر دو  میهست   یمن و شما هر دو مشتر 
 گروه هدف. کی ینه مانند واحدها ،میاحساس کن  خوبیبهرفتار شود و این را 

 وکار کسب  ،د یرفتار کن  خود برخورد و  انیجداگانه با مشتر  صورتبه  دیبتوان   نکهیا  یبرا
ز  دیبا  شما  ک یداشتن    ،لیدل   نیکند. به هم  رهیذخ  مشتریاندر مورد    یادیاطالعات 

 جاد یا  دیکل   ،کند ی مخوب که سوابق همه تعامالت و معامالت را ثبت    یمشتر   دادهگاهیپا
 است.  یمشتر  مدتطوالنیمشارکت 

۶

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

  د یتوان یم  CRM  افزارنرموجود دارد که با استفاده از    یحفظ مشتر   کیتکن  7  نجایدر ا
 ! دیده شیرا افزا نیو درآمد طرف   داریدنگهخود را در کنار خود  انیمشتر

 ی حفظ مشتر   ک ی تکن  7

 د ی خود گوش ده   ان ی به حرف مشتر   -   1

ما در مورد    انیفعال به آنچه مشتر  دادنگوش مقابله با مشکالت مرتبط با شرکت ما با  
 . شودیمآغاز  ،ندیگوی متجربه خود 

معتقدند    ییهاشرکت  نی ب  ،متأسفانه به  انگیزشگفت   تجربهیک  که  ارائه   یمشتر   را 
مشتر  ها، شرکتدرصد    80یعنی    دهندیم مقابل  خدمات   ی ان یدر  معتقدند   که 

 ی ادیفاصله ز  درصد از آنها،  8یعنی    اندکرده  افتیدر  یمشتر   عنوان بهی را  انگیز شگفت
 . وجود دارد

 
کسب   که پس از  اندکرده ادعا    یمورد بررس  انیدرصد از مشتر  89  ،از اوراکل  یدر گزارش

 . ندآورد یرو  رقیببرند  کیبه  ،تجربه بد یک

 ست؟یدر مورد شرکت شما چ انیدرک احساس مشتر یراه برا نیبهتر نیبنابرا

 !دیاز آنها بخواه
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 مثال: 

اکثر   ،رفعالیغ  انیمانند مشتر  فردمنحصربه   یرهایرا بر اساس متغ  انیاز مشتر  یفهرست  
  ی برا  عیسر  ینظرسنج  ک ی  ،. سپسدیکن  یجمع آور   دیجد  انیفعال و مشتر  انیمشتر

به    ازین   ای  کنندیمکار    خوبیبهکسب و کار شما را که    از  ییهاحوزهتا    دیآنها ارسال کن
 د. یکن ییشناسا آنها را به کمک ،بهبود دارند

نظرسنج اساس  ضع  ،اوراکل  یبر  مشتر  فیخدمات  که   دلیلی   ترینبزرگ  انیبه  است 
 یک   پس از داشتن  انیدرصد از مشتر  89  ،قتی. در حقشودی مباعث ریزش مشتریان  

شما   انیمشتر  دی. شاکنندی م  کوچ  رقیببرند    ک یبه سمت    ، شرکت  کی تجربه بد با  
 ی مورد قدردان   یکاف   اندازهبهکه    نداحساس نکن  ای  ،احساس ارتباط با شرکت شما نکنند

آنها را   یبه شما کمک کند تا وفادار   تواندیمبه تعامل با کاربران    یاب ی. دست اندگرفتهقرار  
 . دیرا کاهش ده ریزش مشتری خود زانیو م دیبه دست آور

آ  یکاف  اندازهبه شما    یخدمات مشتر   ایآ را    ایخوب بود؟  آنها  انتظارات  محصول شما 
  دیگوش ده  ،دیداشت؟ فقط بپرس ی را که برایش خرج شدهارزش پول ایبرآورده کرد؟ آ

 . دیکن شرفتیو پ

 د ی توجه کن   ریزش مشتری از قبل به عالئم    -   2

اگر واقعًا   است.  یاز خروج مشتر   یر یجلوگ  یاز حفظ مشتر   نانیاطم  یراه برا  نیترواضح
خود را   یمشتر   الوقوعقریب   یا ترک  خروج  یهاگنالیس  دیتوان یم  شهیهم  ،دیتوجه کن

 . دیده صیتشخ

 یرفتار مشتر   یدیکل  یرهایمتغ  دی"هشدار دهنده" ، با  یهاگنالیس  نی ا  دستیابی به  یبرا
الگوها مشتر   ،دیخر  یمانند  خدمات  درخواست  سابقه  و  محصول  از  را   یاستفاده 

با  ،. سپسدیکن   ییشناسا اقدام  دیکن   لیوتحلهیتجزرا    هاگنالیس  نی ا  دیشما  را   اتیو 
 . دیمتوقف کن بگیرند،تصمیم به ترک شما نکه یخود را قبل از ا انیتا مشتر دیانجام ده

 است.  پذیرامکان CRM ستمیبا س نهایهمه ا

 مثال: 
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 یز ی ماه گذشته چ  6شما در    انیکه چه تعداد از مشتر  دیبدان   دیخواهیمشما    دیفرض کن 
آنها به ترک خدمات شما و انتقال  تمایلاز  اینشانهممکن است که  اندکردهن  یدار یخر

 شما باشد. ی رقبا سمت به پولشان

را   ییهافروشاز تمام    یست یو سپس ل  دیکن  جادی خود ا  انیاز همه مشتر  یستی ابتدا ل
. با دیکن  جاد یانجام شده است ا  CRM  افزارنرمکه در شش ماه گذشته با استفاده از  

  ماه است   6از  شیکه ب شودیمبه شما ارائه  انیاز مشتر  یستیل ،هاستیل نیا سهیمقا
 . اندکردهن  دیاز شما خر

 د یعدم خر  لیو دال  دیارسال کن  انیمشتر  نیا  یرا برا  یر یگیپ  یهالیمی ا  دیتوان یماکنون  
 . دیکن یر یو از خروج آنها از تجارت خود جلوگ دیابیآنها را ب

 د ی ر ی هدف بگ   ژه ی و   ی ها شنهاد ی پ را با    ان ی مشتر   -   3

ب باش  انیدر مورد مشتر  یشتر یهرچه اطالعات    کردیرو  دی توان یمبهتر    ،دیخود داشته 
 .دیکن شخصی سازیهر فرد  یخود را برا

  ن یبنابرا  ، دیرا مشاهده کن  یمشتر   دیسابقه خر  دهدیمبه شما امکان    CRM  افزارنرم
  سپس،   است و  ترجذاب  یهر فرد  یبرا  یشنهادی که چه نوع پ  دیکن  نییتع  دیتوان یم

باعث    این کار  دهید.  شیافزا  نوع پیشنهاد  آن  خود با مشتری را با استفاده از   ارتباط
 بماند.  یشما باق انیشما در ذهن مشتر ینام تجار  شودیم

  یایاح  یرا برا   ییهاراهاست که    نیا  دیدار  اجیکه شما در حال حاضر به آن احت   یز یچ
 فات یبا ارائه تخف دیتوان یم! دیکن ییشناسا یواقع دیآن به خر لیو تبد مشتریانعالقه 

 . دیکار را انجام ده  نیا ،محصول خود یبرا یارزش اضاف  ارائه ای ژهیو

 مثال:  

  ، اند دادهبه محصول شما نشان    ی ادیرا که عالقه ز  یان یمشتر  دیخواهیمشما    دیفرض کن
 . اندکردهن  یدار یخر شمااز  یز یچ که آنها است یاما مدت ،دیدنبال کن 
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از   استفاده  مشتر  یست یل  دیتوان یمخود    CRM  افزارنرمبا  تمام   زمان مدتکه    یان یاز 
که در خبرنامه    نیاز تمام مخاطب  یست یو آن را با ل  دیکن  جادیا  اندکرده ن   یدیخر  یطوالن 

به    طورجدیبهاست که    نیاز مخاطب  یست یل  جهی . نت دیکن  سهیمقا  اندشده شما مشترک  
فعالیت تجاری با  از    اینشانه  چیاست که ه  یاما مدت  ،ستنده  مندعالقه محصول شما  

 . انددادهرا نشان ن  شما

پ  یبرا جد  ف یتخف  ا ی  ژهیو  شنهادیآنها  محصوالت  مورد  کن  د یدر  آنها    دیارسال  به  و 
 . ایدنکرده و آنها را فراموش  دیدهیم تیاهمبه آنها که  دیبفهمان 

 محرک بر    ی مبتن   ی دادها ی رو   ق ی از طر   ها ل ی م یا خودکار کردن    -   4

 ی هالیمیا  دی. اگر بتوان گذارندی مرا پشت سر    یمراحل مختلف  دیپس از خر  انیمشتر
در   را  کن   یزمان   یهابازهمناسب  ارسال   یبرا  هافرصت  این  از  دیتوانیم  ،دیمشخص 

 . دیاستفاده کن  خود انیمشتر ریزش روابط و کاهش تیتقو

نرخ    5بر محرک    یمبتن  یهالیمیا کل  15و    شتریب  بازشدنبرابر  نرخ   خوردن   کی برابر 
 دارند.  یباالتر 

 نکته: 

به طور   انرفتار کاربر  نوع  هستند که بر اساس  ییهالیمیا  ،بر محرک  یمبتن  یهالیمیا
 .شوندیمخودکار ارسال 
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 مثال:  

  کیارسال  ،شودیم غیرفعال ایشدهتعیین شیمدت زمان از پ یک یبرا یمشتر  یوقت 
  لیمیا  کیکند.    ر یرا مجددًا با تجارت شما درگ  یو  تواندی م"  سازیفعال"  لیمیا  نیکمپ

اطالعات    سازیفعال شامل  شروع  ینکات  ایمعموالً  نحوه  برای  درباره  کار  محصول    به 
است.    یدار یخر ا  دیتوان یم  نیهمچن  ،ایشده  برا  نی از  یک  یروش  مالقات    تنظیم 

 . دیاستفاده کن  مشتریان  سؤاالتبه  ییپاسخگو یبرا تکبهتک

در    یاستراتژ   نیا موجود  اطالعات  با   یهالیمیا تا    دیکن  بیترک   CRM  دادهگاهیپارا 
ارسال   گریخاص و موارد د  یهامناسبت  ،انیتولد مشتر  یهاروزبهارسال شده    یشخص
 شود.

 د ی پاداش ده (  VIPخود )   ان ی مشتر   ن ی به سودآورتر   -   5
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بگو  تواندیم  CRM  افزارنرمدر    شدهیآور جمعاطالعات   شما  شما   دیبه  کدام حساب 
در واقع   ،د یآنها را رها کن دیخواهینمهستند که واقعًا  یان یمشتر نهایسودآورتر است. ا

 .میبنام VIPآنها را  دیبگذار ،منظور نیا ی. براهستند شما یدیکل یهاحساب اینها

 نیبه شما ا  آورندیمشما به ارمغان    ی درآمد را برا  نیشتریب  یچه کسان   دیبدان   کهاین
  ن یو همچن دیده صیتخص تریموثق که زمان و منابع خود را به طور  دهدیمامکان را 

 . دیده  شیافزا و بیش فروشی فروش شیافزا ایفروش متقابل  یشانس خود را برا

 مثال: 

  ی. از آنها برادیدار به مشتریان دادن ارائه یبرا فروشمشوق   یشما تعداد دی فرض کن 
 . دی آنها استفاده کن یوفادار  شیافزا یخود برا VIPپاداش دادن به افراد 

.  دیکن  جادی خود ا  CRM  افزارنرمخود را در    VIP  انیاز مشتر  یست یآسان است: فقط ل
 ها مشوقو   هاپاداشرا شروع کرده و به آنها در مورد  یر یگ یپ دیتوانیم ،در حال حاضر

خاص  کنید  رسانیاطالع احساس  آنها  بودن  تا  همچنان    چون  ،دهد  دست  به  آنها 
  ی گذار هیسرما  ،دیریرا در نظر بگ  20/80  انوناگر قکه    شما هستند  انیمشتر  نیسودآورتر

 خواهد داد!  جهیقطعًا نت  روی این دسته از مشتریان،
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 د ی کن   ی سازی خود را شخص   ی ها ی ر ی گ ی پ   -   6

ب  یز یچ   ،رابطه که  برقرار    نیاست  که    شودیمباعث    CRM  افزارنرمو    شودیمافراد 
 . دینیعدد بب کی نه فقطشخص و  کی عنوانبهخود را  یمشتر 

از طرف    از اطالعات داده شده  ،د یکنی مثبت    CRMرا در    یدیجد  یکه مشتر   یهنگام
کن   رضایتشان  شرطبه  آنها بتوان  دیاستفاده  آ  دیتا  در  را    سازی  یشخص  ندهیارتباطات 

  یر یگیپ  یها یاستراتژ   دیتوان ی م  ترراحت  ،دیداشته باش  یشتر ی. هرچه اطالعات بدیکن
 . دیکن  میخود را تنظ

نشان    Econsultancy  قات ی تحق   رایز  ،گرفت  دهی ناد  توانینمرا    یساز یشخص  راتیتأث
اطالعات مربوطه   ریکاربر و سا  حاتیترج  ،دیبر اساس سابقه خر  یساز   یداد که شخص
 دارد. ییباال یرگذار یتأث ROI بر روی ،شودمی افتی CRM افزارنرمکه معموالً در 

 
 مثال: 

خود    انیبا اکثر مشتر   د یکنیمکه برگزار    یتجار   ینارهایشما در طول سم  دی فرض کن 
  اند نیامدهشما    ینارهای هستند که به سم  یران یگمی تصمهنوز    ،حالبااین.  ایدکردهمالقات  
با آنها تماس    ترفروش باال  دیشا  ای  یفرد  یهایر یگیپ  یبرا  دی خواهیمشما    ،نیو بنابرا

 ؟دی دهیمکار را انجام  نی. چطور ادیریبگ
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. در مرحله  دیکن  جادیا  ایدکردهثبت    CRM  افزارنرمکه در    یاز تمام مخاطب  یست یابتدا ل
مشتر  یستیل  ،بعد همه  سم  یان یاز  در  گذشته  ماه  دوازده  در  شرکت   ینارهای که  شما 

 ماندهباقیشما    یبرا  نیاز مخاطب  ایمجموعه   ،ستی دو ل  نیا  بی. با ترک دیکن  هیته  اندکرده
 . اندکردهشما شرکت ن  ینارهایاست که در سم

 د ی عمل کن   ، اید داده که    یی ها قول به    -   7

  کسب و کار در    تانبودن   ایحرفه  یینشانه نها  ،دی ده یمکه    ییهاقولو    هاوعدهوفا به  
 است.

امکان    CRM  افزار نرم  ک یدر    بندیزمان  یهایژگیو شما    ای  هاتماستا    دهدیمبه 
خود   میت  ی را به اعضا   یبعد   یکارها  ایکرده    ریزیبرنامهرا از قبل    یر یگیپ  یهالیمیا

کرده و    یر ی گیمالقات خود را پ  یقرارها  دیتوان یم   ،کار  نی. با انجام ادیاختصاص ده
 . دیانجام ده ،دیده یمقول داده بودید که انجام را که  یفیوظا نیهمچن

 مثال: 

و احتماالً    دیریبا آنها تماس بگ  دیکه با  دیدار  یانیاز مشتر  یست یشما ل  نمونه  عنوانبه
 . دیکن روزبهاطالعات آنها را 

برنامه    که  دیآیمگاهی پیش    ،است! اما  کارهاو ... اکنون زمان انجام    گذردیمزمان  
بررس را  نخواه  دینیبیمو    دیکنیم  یخود  قادر  به    یهاوعده   موقعبه بود    دیکه  خود 

از همکاران خود را  یبرخ دی توان یم شهیشما هم  ،حالت نی. در ادیکن یعمل را انیمشتر
وظایف را در دفتر    هایر یگیپ  این  ،کیو تنها با چند کل  دی کن  انیمشتر  نیا  یر یگیملزم به پ

 . دی کن اضافهآنها  روزانه

 نتیجه گیری 

رشد    دیجد  انیمشتر  آوردندستبهاگر    یحت   دادن ازدست   ،است  وکارکسبنشانه 
از دست    ی مشتر   ک ی   ی ارزش جهان متوسط    رایز   ،شودیمتمام    ترگران  اریبس  یمشتر 
 دالر است!  243 رفته 
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  را یز  ،دیده  شیتا سود خود را افزا  دهندیم  بیشتریشما به شما فرصت    ی فعل  انیمشتر
 . کنندیم دیاز شما خر  یاحتمال انیاز مشتر شتریب

 .CRM :دیدار ازیروابط خود ن  داشتننگهزنده  یبرا یبه ابزار  ،امر نیتحقق ا یو برا

 ی خود را جمع آور  انیاطالعات مربوط به مشتر د یتوان یم،  CRM افزارنرم کیبا کمک 
 .بگیرید زیر نظررا  یمربوط به مشارکت مشتر  یها تیفعال نیو همچن دیکن تیریو مد

مشتر  یبرا  تنهانه  دهدیمارائه    CRM  افزارنرمکه    ییهادادهاز   برا  انیحفظ    یبلکه 
 ان یجذب مشتر  یبرا  یاضاف   نهیبدون هز  تانسود  شیآنها و افزا  داشتننگهخوشحال  

 . دیاستفاده کن  دیجد

 منبع: 

superoffice.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی الدینغیاث
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