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 ی مشتر   ت ی موفق  ی راهنما 
 . دهند می خود قرار    های   ت ی اولو   ست ی ل   رأس را در    ی مشتر   ت ی موفق   سرعت به   ها شرکت رهبران  

 یمشتر   ت یموفق ف ی تعر 

مهندسبلندمدت  یتجار   یاستراتژ   ک ی  یمشتر   تیموفق  و    ی،  به    منظوربه  ایحرفهشده 
 ( منبع) و شرکت است.   یمشتر   برای داری پا قطعی و حداکثر رساندن سود 

 مقدمه 

 ی مشتر   تی، موفق دهند میارائه    هاشرکته  هر سال  ی کهاز ارزش  یانتظارات مشتر   شیبا افزا
باعث رشد    تواندمیکه    ای کانونی نقطه    - در حال ظهور است    نقطه کانونی  کی   عنوانبه

 شود.  هاشرکتبلندمدت 

  ی ستیاز چ   ی از رهبران درک کامل  یار یبس  ،یمشتر   تی موفق  تیمحبوب  شی، با افزاحالبااین
که شرکت را به  CS  (Customer Success  )  یهاطرح  جادینحوه ا  ای  یمشتر   تیموفق 

 نییو اسرار تع  پردازیممی  یمشتر   ت ی موفق  اتیراهنما، ما به جزئ  نیندارند. در ا   برد، یجلو م
اهداف شرکت   به تا    کندمیبه شما کمک    که  کنیممی  انیرا ب  یمشتر   تی موفق  ی استراتژ 

 . دست یابید خود 

 ست؟ ی چ  ی مشتر   ت یموفق بخش اول: 

تجار   ک ی   یمشتر   تیموفق  از محصول    یروش  که  برا   ایاست  به   یخدمات شما  کمک 
 ت یریمد  نوعی  دیگرعبارتبه.  کندمیاستفاده    اهدافشانبه    یابیدست  منظوربه  انیمشتر
  ج ی و نتا  کندمیرا با اهداف شرکت شما همسو    انتانیبر رابطه است که مشتر  یمبتن  یمشتر 

  ت ی ثر موفقوم  یهایاستراتژ   ت،یا. در نهنمایدمی  جادی ا  ریهمه افراد درگ  یرا برا  یدیمف
 ی ها فرصت  جاد یو ا  مشتری  جذب  یها نهیکاهش هز  ،یکمتر مشتر   زشیباعث ر  یمشتر 

 . شودیم شتریفروش ب 
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 دارند؟   از ی ن  ی مشتر   ت یچرا کسب و کارها به موفق 

افزا تک  ش یبا  و  ب   شتری ب  ه یرقابت  تکرارشونده،   ی درآمد  یها مدلبه    هاشرکت  شتر یو 
رشد    کیبه    یمشتر   تیموفق  مهممحرک  طبق    لیتبد  بسیار  واقع،  در  است.   ک یشده 

 گویندمی  ،هاشرکت کنونی  درصد از رهبران    87  ،انجام شد   لندینورث ها  که توسط  مطالعه
 ( منبع) رشد آنهاست. یموتور اصل یکه تجربه مشتر 

،  گارتنر  موسسه   است. به گفته  دهیتن درهمشما    یمشتر   تی با موفق  شرکتتان  تیموفق  که  چرا
تمام   سوم  مشتر   گویندمی  هاشرکتدو  تجربه  اساس  بر  عمدتًا  رقابت   گریکدیبا    یکه 

 شتریاستفاده کنند، ب   خود  تیموفق   در جهت از محصول شما    انیاگر مشتر  (منبع )  .کنندمی
ت  محصولتانبا   را  آن  و  کرده  برقرار  ارزش    غیبل ارتباط  هرچه  خود،  نوبه  به  کرد.  خواهند 

 رشد خواهد کرد.   ترسریع محصول شما   د،ی خود بده انیبه مشتر یشتر یب

 د:  ی دار   از ی ن   ی ات ی به سه عنصر ح  ی مشتر   تی موثر بودن موفق   ی ، براحالبااین 

 افراد  ▪
   ندهایفرا ▪
 ها داده ▪

  کنند، یچرا و چگونه از محصولتان استفاده م  ،یچه زمان  مشتریانتان   دیدانیاگر نم  هرحال به
موفق   ،اندخریدهی که از شما  تا در استفاده از محصول  دی کمک کن   آنهابه    دیتوانیچگونه م
سه مورد   دیکند، با  جادیمثبت ا  جینتا   کهینحوبه  یدیکل  یاجزا  نیا  بیترک  منظوربهشوند؟  

 . دی کن لیرا تکم یعمل

 : مورد برای اقدام   سه 

 د یر ی را در آغوش بگ   ی فناور   -  1
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عم  یبرا فناور   انیمشتر  قیدرک  از  که  مهم است  ،  ان کاربر  یها داده  یابی رد  یبرا  یخود، 
بازگشت   نیو همچن   یشما بر مشتر   یهاحرکت  ریثاو نظارت بر نحوه ت  هایورود   یآور جمع 
 . دیاستفاده کن (ROI) هیسرما

 د یکن   ی مشتر  ی ازها یشروع به سنجش ن   -  2

ن  زشیر  سکیر  ییشناسا  منظوربه مشتر "   میتنظ  ،ی مشتر   یازهایو  "  ی شاخص سالمت 
(Customer health index)    یا(CHI و پ )ار یبس  یدر زمان واقع  یبازخورد مشتر   یر یگی 

 مهم است. 

 ی چیست؟ شاخص سالمت مشتر   توضیح:

 ریزش  ایدرک احتمال رشد، ثابت ماندن    یاست که برا  ی ار یمع  یسالمت مشتر   خصاش
برا   ی مشتر   ت ی. رهبران موفقشودمیاستفاده    ی مشتر  چگونه    نکهی ا  ی نیب  شی پ  یاز آن 

 . کنندمیکند، استفاده  رییدر طول زمان تغ تواند می یرابطه تجارت با مشتر 

 ی ها تا تالش  کندیکمک م  یمشتر   تیموفق   رانیبه مد  ی ازدهیامت  ستم یس  نیداشتن چند 
اولو را  نتا  یبندتیخود  آورند و در هنگام شناسا  نهیبه  جیکنند،  به دست   یالگوها  ییرا 

 . عمل کنند ترقی دق  ،یشکست مشتر   ای تیموفق 

  از یرا که امت   یو بخش مشتر   از ینحوه استفاده از امت  ،یسالمت مشتر   ازیمحاسبه امت  یبرا
 از ی را که بر امت  یدر مرحله بعد، اقدامات مشتر .  دیکن  فیتعر  شود،یآن اعمال م  یسالمت برا 

برا  نمایید  نییتع  گذارند،یم  ریتأث  یسالمت اقدام    یو  میزان   ازی امت  کیهر  لحاظ   به 
 .د یکن نییتع  گذاریر یثات

 3+ ارزش کل اقدام  2+ ارزش کل اقدام  1= ارزش کل اقدام  یسالمت مشتر  یینها ازی امت

 (منبع ) + ...

 امن   ی بان ی پشت   -  3
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م پذ  ی مشتر   تی موفق  یهابرنامه  دیخواهیاگر  به  شود،  شکوفا  و    ارهایمع  رشیشما 
 . دیدار ازیشرکت ن کل در سطح جیبر نتا یمبتن  یندهایفرا

 اساسی اصل    کی  عنوانبه  یمشتر   تیاز موفق   بادقتکامالً    قبول  یبه معنا  ارهایمع  رشیپذ
بخش  یبرا بازار  یبا مشتر   مرتبط  هر  تا  فروش  از  پشت  یابیاست.  و    یبانیو  و خدمات 

 تی از موفق   نانی اطم  یدارد که برا  خود را  یمیو ت  یاهداف شخص  یمحصول، هر کارمند 
اتوماتیک   اریبس  و   که در مرحله تحول هستند  ییهاشده است. شرکت  یطراح  انیمشتر
کنند.    نیتضم  اسی را در حداکثر مق  انیمشترمثبت    جینتا   کسب  توانندیم  ،اندشده  سازی

 ( منبع )

  باهم چه تفاوتی    ان ی مشتر   یا  کاربران   تی ر ی مد  ی و خدمات مشتر   ، یمشتر   ت یموفق 
 دارند؟ 

پتانس وجود  مشتری  لیبا  موفقیت  باالی  ،  ها شرکت  رشد محرکه  موتور    عنوانبه  بسیار 
دو    یمشتر   تیموفق  با  گرفته    مفهوماغلب  اشتباه  و   ی : خدمات مشتر شودمیجداگانه 

 .  کاربران تیریمد

ذکر شده    کاربران   تی ر ی و مد  یخدمات مشتر   ،ی مشتر   تی موفق   نی تفاوت ب   قسمت زیردر  
 است: 

 ( Customer Service)  ی خدمات مشتر   -  1

موفق خالصه،  طور  به   ی مشتر   تی به  بودن    میزان  مربوط  است  کی فعال  کار  و   .کسب 
که در  جاییاست.  یک کسب و کاربودن  ریدر مورد واکنش پذ یخدمات مشتر  کهدرحالی

مشتر  خدمات  پیدا    ی آن  نمود  زمانکندمیبسیار  مشتر  ی،  که  مشکل   به  انیاست 
و تماس   فرستندمی  لیم ی ، اکنند میارسال    تیکت،  ی مشتریانموارد  چنین. در  خورندبرمی
 ن ی ا  یبانیپشت  ایخدمات    میکه ت  نددواری ام  مدیران  هاتیموقعاین  در    .کنندمیبرقرار    یتلفن
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مشتر و  کند  برطرف  را  دارد   را  انی مشکالت  نگه  اراضی  از  نی.  کلی  تعریف  خدمات   یک 
   است.  یمشتر 

 ( Account Managementکاربران )  تی ر ی مد   -  2

 ران یمدل، مد  نیاست. در ا  یشکار یاز عصر پ  یمی مفهوم نسبتًا قد  کی  کاربران  تیریمد
م  یناراض  انیمشتر  ،هاحساب به  کنندیرا جذب  را  مشکالت  قرار   یدگیرس مورد  موقع  و 

و    کندمیتمرکز    موردموردبهبر تعامالت    ،یمانند خدمات مشتر   این مفهوم نیز  .دهندمی
 ی مشتر   تیموفق  تیریاغلب با مد  کاربران  تیریطرز فکر مد   ن،ی. همچندارد  یواکنشحالتی  

 ی ازهایبرآوردن ن  جای بهدرآمد    و   پول  کسب  بر  شتری ب  مدیریت کاربران  تمرکز  ت،متفاوت اس 
   .است  یمشتر 

 ( Customer Successی ) مشتر   تی موفق  -  3

تمرکز بر مشکالت، با    جایبهاست.    کاربران  تیریفراتر از مد  لومترهایک  یمشتر   تیموفق 
ب  کارگیریبهو    یآور جمع  مورد مشتر   هاداده  شتریهرچه  فرصت  ،یدر  دنبال  راهبه  و   ها 
محل اگرددیها  بر  عالوه  یاری    سازمان  ی استراتژ   پیشبرد  به  یمشتر   تیموفق   ن،ی. 
را   مشتریان  و چرخه عمر  یمشتر   تجربهتا    کندمیبه کسب و کارها کمک    نی. ا رساندمی

ا بر همه  بهبود بخشند. عالوه  را  آن  بتوانند  تا  کنند    ت ی موفق   م یت  یاعضا  نها،ی بهتر درک 
تمرکز   او  تی موفق  یو چگونگ  ی مشتر   ی بر رو   شرکت  تی تمرکز بر نحوه موفق  جایبه  ی مشتر 

 دارد.  مراههمه به ه  یرا برا یبزرگ هایپاداشاست که  طرز فکر رییتغ کی نی . اکنندمی

 ی در مقابل تجربه مشتر  ی مشتر   ت یموفق 

توجه به چند شرط   یو تجربه مشتر   ی مشتر   تی موفق  نیدرک تفاوت ب  و روشن کردن    یبرا
 را  یتا تجربه مشتر   کندمیکمک   هاشرکتبه    ی مشتر   تی است. اساسًا، موفق   دی مف  اضافی 

خود از محصول شما استفاده    یهادگاهید  طبق  چگونه   انیمشتر  یعنی  نیا  و   درک کنند  بهتر
 . کنندمی
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تجربه مشتر  دارد.  " یچگونگ"بر    یبه طور خالصه،  از    یمشتر   تی موفق  که یدرحال  تمرکز 
 ن ی. اشودمیمتمرکز  محصول    کی  قیبهتر از طر  جیبه دست آوردن نتا  ی برا  یتجربه مشتر 

   .ی" تجربه مشتر گی ساده در "چگون ایجستجویفراتر رفتن از   یبه معنا

 است:  ز ی به سه چ  دن یرس   ی تالش براموفقیت مشتری  بررسی در واقع  

 یدرک چگونگ ▪
 ییدرک چرا ▪
در رابطه با استفاده از    زیهمه چ  یمشتر   نکهیاز ا  نان ی اطم  یبرا   ها دادهاستفاده از   ▪

 دهد میرا بهتر انجام   محصول

 مهم است؟  ی مشتر   تی چرا موفقبخش دوم:  

 این   ؟ درشودمیمنجر به رشد محصول    یمشتر   تی که چگونه موفق  خواهید کردتعجب  
مثبت در   جی نتاو کسب    یمشتر   ت ی موفق  برای  تواندمی  چند روش وجود دارد که  قسمت

 . باشد  سراسر شرکت الهام بخش

 مثبت است   ج ی الهام بخش نتا   یمشتر   ت یچگونه موفق

 بخشدمی را بهبود   نوسازی   فرایند   ی مشتر   تی موفق  -  1

فناور  صنعت  موانع    العمر مادام  صورت به  انیمشتر  حفظ  یروزها   ،یدر  و  قراردادها  با 
سنت  -  ی کیتکنولوژ پا  -  یسازمان  یفروش  عوض،  دهیرس  انیبه  در    ان یمشتر  این  است. 

که  اکثر    هستند  دارند.  دست  در  را  برا  SaaS  یها شرکت قدرت  به    تیوفق م  ی اکنون 
  ی متک   شوندهتکرار  یرآمد د  یها مدل  ریسا  ای  ومی می فر   ی ها مدل   گان، یرا  یها شیآزما

ارزش محصول را  مشتریانشان که نیاز به این دارند  هاها، شرکتمدل نوع نیهستند. در ا
 باشند تا رشد کنند.  ریو به طور مداوم با آن درگ  درک کنندفورًا 

 دهدمی را کاهش   مشتریان زش ی ر   ی، میزان مشتر   تی موفق   -  2
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حداقل محصول قابل  تا با ساخت    کنندیها را ملزم متکرارشونده، شرکت  یدرآمد  یهامدل
که معموالً توسط بازخورد   -  یتکرار   فرایند  کی  قی ( شروع کنند. سپس، از طرMVP)  عرضه
بخش  دی با  -  شودمی  تیهدا  انکاربر بهبود  زمان  طول  در  را  محصول  ادن آن  بدان   نی. 

تا   دیتالش کن  محصولتان  شرفتیپ   یو برا  دیکاربران خود را درک کن   دی معناست که شما با
مشتری ریزش  ده  میزان  کاهش  موفقدیرا  رو   یمشتر   تی .  و    صی تشخ  یبر  هشدارها 

تجربه    شی افزا  یها برابه طور فعال از داده  نیمتمرکز است، اما همچن   خطر،  های عالمت
   .کندیاستفاده م  یمشتر 

 MVP   (minimal viable product :)" یا حداقل محصول قابل عرضهتوضیح درباره "

  ا یمحصول    کی توسعه است که در آن    کی تکن  کی(  MVP)  عرضهحداقل محصول قابل  
.  یابدمیتوسعه    هیاول  رندگانیپذ  تیجلب رضا  یبرا  یکاف   هایویژگیبا    دیجد  تیوب سا

محصول    هی تنها پس از در نظر گرفتن بازخورد کاربران اول  هاویژگی  ییمجموعه کامل و نها
 . یابدمیو توسعه  یطراح

به بازار   تواندیاست که هنوز م  ینسخه محصول  نیترفیضع  عرضهحداقل محصول قابل  
پروژه ها  یشود. دموها  عرضه فرود، همگ   یجمع  ی مال  نیتام  یمحصول،    ی و صفحات 
استارتاپ   سندهیمشاور و نو  ،سای ر   ک ی ارمفهوم توسط    نی ا  هستند.  MVP  جیرا  هاینمونه
 ( منبع)  شده است. جیها را

که آنها    ی. هنگامکنند یم  افت یدر  انیاز مشتر  ی ارزشمند  هایبازخورد  هاشرکت  ت،یدر نها
محصول   یها میتبه    توانندمی،  کنند می  بیترک  یسالمت مشتر   یهادادهاطالعات را با    نیا

و    با الهام گرفتن از این بازخوردها محصوالت اولیه را توسعه دهندو توسعه اطالع دهند تا  
آن    انهیکنشگرا  های ویژگی برای  اگر    جادیابیشتری  کار  کنند.  شود، این  انجام  درست 
این   دانستندنمی  خوشان هم  یخواهند داشت که حت  یمشکالت   یبرا  هاییحلراه  انیمشتر

نداشته    در ارتباط با محصول  یمشکل  چیه  انیدارند. به عبارت ساده، اگر مشتر  مشکالت را
 . نخواهد داشت وجود  ریزش نیز، یبرا یلیباشند، دل
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 شود می درآمد   ش ی باعث افزا   ی مشتر   تی موفق  -  3

درآمد   جادیبه ا   ، بلکهشودمین  یک کسب و کارفقط باعث حفظ درآمد    یمشتر   تیموفق 
 ییهافرصت  ،هاشرکت  برای است که    نیآن ا  ل ی. دلکندمیکمک    نیز  کمتر  نهیبا هز  شتریب

متقابل    یفروش  بیش   یبرا فروش  موفقکندمیایجاد    محصولشان   برایو   یمشتر   تی . 
فراهم    ی سمیمکان بلکه  شوندمی  جادیا   هافرصت  نیا  تنهانهکه    کندمیرا  جذب ،  باعث 

 . گردد میسرمایه از منابع خارج از شرکت نیز 

 ؟ کند می چگونه کار    ی مشتر   ت یموفق بخش سوم:  

زمینه موفقیتطرح    ک ی  یانداز   راه  یبرا راه   ی وقت  د؟یآماده هست  ی مشتر   در  به  نوبت 
 :دی کن هیتک یاتیبه چند جزء ح توانیدمی، رسدمی  اتیعمل  یانداز 

 کند می نظارت    ان کاربر   ت یبر فعال  ی مشتر   ت ینرم افزار موفق   -  1

( کسب و کار و  CRM)   یارتباط با مشتر   تیریبا نرم افزار مد  یمشتر   تی نرم افزار موفق
  های ورودیو    انکاربر  یهاتیفعال  بر  ،طریق این ارتباطمحصول شرکت شما ارتباط دارد. از  

CRM    نرم  یهاتمیالگور  ق یاز طرو    شود مینظارت را نقشههوشمند،    ی بردار افزار روندها 
موفقیت مشتری   یهامیبه ت  ن،ی. عالوه بر اکندیم   ینیب  شیو پ  کردهآمار را گزارش    کند،یم
  تواندمیمحتواهای مرتبط با این آمارها که برای مشتریان  تا    دهدیاجازه م (  CS  یهامیت)

 . برای مشتریان ارسال نمایند  ،یچت و تعامالت حضور   ل،ی میتلفن، ا  وسیلهبه  جذاب باشد

 کند می کمک    ها حل راه    یی به شناسا  ی مشتر   ت یموفق   فرایند   از  ی بان ی پشت   -  2

.  کندمی  لیراه حل تبد  ک یرا به    یمشتر   ت یاست که پلتفرم موفق  یز ی چ  CS  از  یبانیپشت
مستقل در    هایابزار  دورانتا اجرا شود.    دهیدمی  فرصتو به آن    کنیدمیتهیه  نرم افزار را  

 یبا همکار دارند که    ازین   یو خدمات  هاافزارها به نرم. اکنون، شرکته استتجارت گذشت
 ل ی تبد  برای مشتری  یتر مثبت  اتیها را به تجرب و آن  هکرد   ییها را شناساحلراه  گریکدی

 کنند. 
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 کندمی روابط کمک   و توسعه  جاد ی به ا   موفقیت مشتری   یاستراتژ   -  3

 ماهیت آن  رای کسب و کار شود، ز  کی شکست    ای  پاگرفتنباعث    تواندمی  یمشتر   تیموفق 
را    یر یشما مس  ی استراتژ   در نتیجه است.    با آنها  روابط   تیو تقو  ان یحفظ فعاالنه مشتر

 . کند می باز  شتریب زاییدرآمد نی و همچن ترقویروابط   ایجاد یبرا

ذکر شده  شما    ی استراتژ   یی و کمک کردن به طراحی راهنما   ی چند سوال برا  این قسمتدر  
 : است 

 شما چگونه است؟ یفعل یتجربه مشتر  ▪
 بگذارد؟  ری آنها تأث اتیو تجرب انیبر مشتر تواند می یمشتر   تیچگونه موفق ▪
 ؟ دهندمی ح یرا ترج یارتباط  یهاکانالشما کدام محتوا و  انیمشتر ▪
 ست؟یچ طول عمر آنهاو نظارت بر  انی جذب مشتر یمناسب برا  تمیر ▪

 ی مشتر   تیچرخه عمر موفق   میترس  یاز آنها برا   د، ی کرد  این سواالت را پیداکه پاسخ    یهنگام
  د یکن  نییتع  ،کردید  تکمیلرا    یمشتر   تیکه چرخه عمر موفق   ی. هنگامد یخود استفاده کن

آ برا   یسپس مدل مناسبو    ریخ  ایکند    یبان یاز آن پشت  تواندمیسازمان شما    ایکه    ی را 
 . نمایید طراحی سازمان خود 

 است  شرکتتان بازتاب دهنده   ، شما   یمشتر   ت یموفق م ی ت –  4

هستند   یشما هستند. آنها افراد  عوامل و نمایندگان شرکت   مشتریموفقیت    م یت  یاعضا
از   را  و    یواکنشحالت  که شرکت شما  فاز کنشی  آن)منفعل( خارج کرده  وارد   ( فعال)   را 

براکنندمی به    هاییحلراهبر    توانید می  ،برتر   یمشتر   تیموفق   میت  کی  ی رهبر   ی.  که 
ی  ر یشما درگ انیکه مشتر دیحاصل کن نانیتا اطم دیکن ه ی تک ،دهیدمیارائه   خود مشتریان

 . کنند میدرک  سرعتبهرا  محصولتان ارزش و  اندکردهذهنی الزم با محصولتان را پیدا 

که    ی کاربرد  ی هانقش از   ی برخ  نجا ی دارد، اما در ا   یبستگ   شرکتتان شما به    ی ساختار سازمان 
 شده است:   ذکر ، اند مشترک در آن   برتر   ی مشتر   موفقیت ی هام ی ت اغلب  
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 ( CSM) یمشتر   تیموفق رانیمد ▪
 ی مشتر  تی موفق   اتیرهبران عمل ▪
 ی ساز  ادهیپ  اینصب  ندگانینماو کارشناسان   ▪
 ی آموزش ندگانینما ▪
 ای حرفهکارشناسان خدمات  ▪
 و فروش متقابل  بیش فروشی یهایندگینما ▪

 ست؟ ی کسب و کار شما چ  ی برا  یمشتر  ت یراه حل موفق   ن ی بهتر بخش چهارم: 

است.    هاشرکتهمه    یبرا   یمشتر   تیموفق  شما  هرحالبهارزشمند  کار  و  کسب  اگر   ،
آن  خواهید میاگر  و    دارد  یانیمشتر به  کند،  رشد  یافتن    رونق  یبرا   مشتریان  شرکتتان 
شما به اندازه،   یمشتر   ت یو راه حل موفق   ی، استراتژ حالبااین.  دی دار  ازین  وکارتانکسب

 دارد. یمنابع و اهداف منحصر به فرد شرکت شما بستگ

برا  نیاول ا   یقدم    ست، یشرکت شما چ  یبرا   یمشتر   تیراه حل موفق   نی بهتر  نکهیدرک 
بالغ شدنشما است.    یمشتر   تی بلوغ موفق  میزان  نییتع شرکت شما   میزان پختگی و 

، اگر شرکت شما مثال عنوانبه.  دهدیرا نشان م  دیبردار  دیکه با  ایبعدی  یهاگام  نیبهتر
کامل    حالدرعینو    ادهس  ستمیس  ک ی  جادیاست، ا  یمشتر   تی موفق  هی هنوز در مراحل اول
ممکن است مرحله اول باشد. اگر شرکت شما بالغ است، ممکن    )اکسل(  از صفحات گسترده

برا  ع  ونیاتوماس  ی است  مق   و   اریتمام  باش  بزرگ   اسی در  نهادی آماده  در   ن یتربالغ  ت،ی . 
مشتر   یاب یرد  یبرا  یی ابزارها  به  هاشرکت هزاران  دسترس  یسالمت  آنها   یو  به  خودکار 

 خواهند داشت.احتیاج 

 نکته: 

  ست،یشرکت شما چ  یبرا   ی مشتر   تی راه حل موفق  نیبهتر   نکه یدرک ا  ی قدم برا  نیاول"
 " شما است. یمشتر   تیبلوغ موفق میزان نییتع
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 ادغام کنید خود    ی تحول سازمان   با میزان تکامل را    ی مشتر   ت یموفق 

محرک رشد بزرگ باشد که شرکت شما را به اهدافش برساند.    کی  تواندمی  یمشتر   تیموفق 
موفق   نکهیا  بهباتوجههمچنین   راهنما  ،راه  در طول  یمشتر   تیاصول  را    ،کندمی  ییشما 

 . بود دیدرآمد باالتر خواه  کسب و  ترعمیقروابط   برقراری یبرا یدرست ریدر مس همیشه

 ی مشتر   ت یموفق   ت ی مامور  ا ی رسالت  بخش پنجم:  

 ی چیست؟ مشتر  ت ی موفق ت ی مامور رسالت یا 

شرکت   انی مشتر  یبرا  سودآوری  داریپا  و   قطعی  شیافزا   ،یمشتر   تی موفق  تیمامور و 
 است. 

 موجود برای تعیین رسالت موفقیت مشتری ی هاچالش 

درک   ،ی مشتر   تی ثر موفقوم  یهامیو حفظ ت  جادی ا  یمانع برا  نیتردر سرتاسر جهان، بزرگ 
در   و نقش آن  گروه  از  از   دیناام   رانی، مدبارهاوبارهاشرکت است.    ی کل  فرایندنامناسب 

 تی ریمد  رسدمی: "به نظر  دهندمیادامه    تکراری  تیشکا  کیبه نقل    یمشتر   تیموفق 
 گر، ی." از طرف دکنیممیصحبت    ی ز یمورد چه چ  درکه ما    شودمیمتوجه ن  سازمان  ارشد

برآورده    یمشتر   تیاز گروه موفق  به دست آمده  جیاغلب در مورد نتا  مشتریانانتظارات  
ا شوندمین با  از اصطالحات    شودمی  د ی تشد  تی واقع  نی. مشکل   ی برا   یکسانیکه همه 

مشکل   یصل. هسته ا کنندمیاستفاده    ، متفاوت هستند  ار یکه اغلب بس  ییزهای چ  فیتوص
 وجود ندارد.  ی مشتر  تی موفق تیدر مورد مامور  یتوافق عمل چیاست که ه نیا

 سناریوی باال برای تیم موفقیت مشتری چه نتایجی خواهد داشت؟ 

  ت ی ریکه مد  یزمان  یمشتر   تیموفق  یهامیت از    یاست. برخ  بارتأسف  ویسنار  نیا  جینتا
  ی کل بهدرک شده خود اتخاذ کند،    ت یحل اولو  یبرا   یمتفاوت  کردیرو   گیرید می  می ارشد تصم

برا  ارهای. معشوندمی  و منحل  لغو برا  یهم  و هم  بودجه    یتصادف   هامیت  یافراد  است. 
موفقیت   یهاگروهخود قرار داد.    مناسب  یدر جا  تواننمیرا    ی اتیح  یمحدود است. ابزارها 
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به    توانندمین   ،زهیباانگو    متخصص  مشتری  را که  تا آن چیزی  اجازه نخواهند داشت  یا 
تمرکز م دستورات    اجرای  توسط  هامی تانجام دهند. در عوض این    ،آیدمینظرشان درست  

  ، آنها کم است  اثربخشی و کاراییکه احتمال    یو مداخالت  از پیش تعیین شده  فیبر وظا
 . شوندمیمحدود 

 راه حل رفع این مشکالت 

 یعنی   ،است  دیجد  پست سازمانی  این  یمحکم برا  یهاهیپاایجاد  است،    ازیآنچه مورد ن
دست   تیمامور  کی قابل  توافق  یابیروشن،  از چنشده  و  مناسب  ،ای پایه  ن ی.  از    یساختار 

مع  ،فرایند کارکنان،  فناور   یارها ی سازمان،  و  بودجه  برا  تواندمی  یعملکرد،    م ی ت  یمنطقًا 
 ی مشتر   ت یموفق  یهاشود. بدون آن، در سراسر صنعت، تمام جنبه  جادیا  یمشتر   ت یموفق 
از دست رفته همچنان    یها و فرصت  هزینه  از اتالف  یو ضرر ناش  قرار گرفته  الشعاعتحت

 خواهد بود.  ینامرئ یاد یو تا حد ز میعظ

 ی مشتر   تی موفق  ت یمامور  ه یان ی ب

 انیمشتر  یبرا   داریپا  قطعی و   یسودآور   شیافزا   ،یمشتر   تیموفق   رسالت و ماموریت تیم 
و   قطعی   دار،ی: پاشودمی  خالصه  ی در سه کلمه اصل  این رسالت  تی و شرکت است. ماه

 و شرکت هستند.  ان یمشتر نفعانیذاست و  این سه مورد شی سودآور. هدف افزا

 ی مشتر   ت یموفق  ت یمامور   هی ان ی ببه    تر ق ی دق نگاهی  

اصطالح   نی اول  پرداختن به  با  این کار را  .میندازیب  تیمورام  هیانی به ب  ترقیدق  ینگاه   د ییایب
 .  داری: پامیکنیشروع م یاصل

 پایداری   -  1

  شود میتعادل میان ارزشی که نصیب مشتریان    تعادل است.   ،ی دار ی پا  یضرور   یژگیو   کی
 یطوالن   یبه ماندگار   یل یتما  دوطرفهمعامالت  .  گردد میخلق    هاشرکتو ارزشی که برای  

برا  ندارند.  ارزش   نکهیا  یمدت  بتواند  به مشتر  یشرکت  با  انیرا  ارائه دهد،    ی برا   دی خود 
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که    یز یچ  یمتوجه شوند که برا  انی. اگر مشتربه وجود بیاید  خلق شده و   یارزش  زینشرکت  
  یمشتر   تی موفق   ی هام ی ت.  نخواهند ماند ، وفادار  پردازندمی  یادیز  نهیهز  کنند می  افت یدر

که شرکت    رندی گی م   دهی را ناد   ت یواقع   ن ی و ا   کنندی تمرکز م   ان یبر مشتر   یکه به طور انحصار 
خود را به خطر    نده یبه آن خدمات داده شود،  آ   د یاست که با   "یک مشتری"   ز ی خودشان ن 

 . اندازند ی م

 قطعیت  –  2

شرکت که از    ای   ی دادن به مشتر   نان ی است. فقط اطمقطعی بودن    یاصل   اصطالح  نیدوم 
متقاعد و    ردی بپذ  یاست که مشتر   نیا  یدی. نکته کلستی ن  ی، کاف برندمیرابطه سود    نیا

سپس   و شده است    ایجاداو    تیرضا  یبرا  واقعاً   توسط محصول  دشدهیتولکه ارزش    شود
 . است  یابی دست و  یر ی قابل اندازه گ موردنظرمطمئن شود که ارزش  

 سودآوری   –  3

است. به چه    یضرور   یژگی و   چند  یدارا  نیاست و همچن  یاصطالح اصل  نیسوم  یسودآور 
که   ندی ممکن است بگو  یار ی؟ بسشود می  یر ی چگونه اندازه گ   ؟یچه کس  از دیدگاه  ؟یکس

"نت باجهی کلمه  عاقل موفق   مترادف"ارزش"    اصطالح  "  اما متخصصان   یمشتر   تی است، 
ممکن   ست؟ی ادامه رابطه چ  زهید؟ انگیمحصول را خر  ی. چرا مشتر کنند مینگاه    ترعمیق

ممکن   کهدرحالی  .در طول زمان وجود داشته باشد   دیخر  ماتیدر تصم  هیال  نی است چند
  هی کشف، تجز  دیمهم هستند و با  اری نشوند، همه بس  دییا ت   ایاست همه آنها بالفاصله اعالم  

 است.  یمشتر  تیموفق  میکار مداوم ت نی شوند. ا یو مستندساز  لیو تحل

 ی پول  صورتبه  ره،یمد  ئتیارشد و ه  تیریمد  میت  ان، یمشتر   ریسا  دی از د  باید  یسودآور 
صرف    یمشتر   تی موفق  تیم  ی و نگهدار   جاد یا   منظوربهکه    یمبالغ  یبرا  ROI.  شودمی  ان یب

ارتباط برقرار با دیدگاه مشتری  به طور منظم    دی با  همچنینارزش    نی چقدر است؟ ا  شودمی
 یبرا   وی  با انتظارات  راههم   ،  قطعی  یک نتیجه  عنوانبه  یتوسط مشتر   نیکند، و همچن

 ( منبع) شود.  دییتأ یدوره بعد 
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https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.customersuccessassociation.com/library/the-mission-of-customer-success/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 منبع: 

gainsight.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 ی الدین مشای  غیاث
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https://www.instagram.com/novinlive/
https://www.gainsight.com/guides/the-essential-guide-to-customer-success/
https://www.gainsight.com/guides/the-essential-guide-to-customer-success/



