


کاالهاانبوهتولیدافزایشامکاناتافزونروزافزایش
مشتریانبهبیشترخدماتارائه

تجاریفعاالنبرایرقابتجهانیبازارهایدرتقاضابهعرضهمیزانافزایش
نبودهتعریفقابلدیگرسنتیچهارچوبهایدرتقاضاوعرضه

حفظنآازپسومشتریبیشترهرچهرضایتجلببرایایاندیشمندانهراهکارهایباید
.بگیریمپیشدر،شدخواهدنیزشمافروشتداومبهمنجرکهمشتریباارتباط
وکسبتموفقیعدمباتنهانهتجاریسنتیروشهایدرماندنباکهتجاریفعاالنبساچه

.اندگردیدهمواجهنیزخودهنگفتهایسرمایهدادندستازبابلکهکار





رآیندفسهازیکیدرعملیاتیمشتریباارتباطمدیریتفعالیتهر
.خدماتوبازاریابیفروش،:استشدهپیادهزیرسازمانی

CRMریتمدیوروابطمشتری،:استشدهتشکیلاصلیبخشسهاز.
باطیارتطریقازترسودمندووفادارترمشتریانایجادروابط،ازمنظور

رایندفیکهدایتوخالقیتازاستعبارتمدیریتومیباشدگیرندهیاد
ربتجاوفرآیندهامرکزدرمشتریدادنقرارومدارمشتریکاروکسب

.سازمان



رشد رساندن میزانحداکثراز روابط جاری با مشتری های فعلی برای به استفاده (1
درآمدها

هامشتریبهترینحفظونمودنکردن،جذبمشخص(2
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مشتریانتقاضایرفعونیازهابهگویپاسخ(4
ترقعمیشناختوهاهزینهکاهشبهکهبازاریابیراهبردیکاجرایوایجاد(5

میشودمنجرمشتری



رادرسهدورهزیرخالصهCRMشایدبتوانتاریخچهظهورمباحثمرتبطبا
:کرد

(تولیددستیتاتولیدانبوه:)دورهانقالبصنعتی
(تولیدانبوهتابهبودمستمر:)دورهانقالبکیفیت
(بهبودمستمرتاسفارشسازیانبوه:)دورهانقالبمشتری
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product

product
customer

The basic premise of CRM : The customer always comes first



C RM بامسائلي چون جلب مشتري و افزايش و نگهداري

به منظور كسب سودآوري بيشتر مشتريان  راضي و وفادار

  .سر و كار دارد
ت   اي  رض 

ادهدرآ مد  ف  آست 

ه ها                                                                                        ن  ادآري  هز ي 
وف 

مشتريانشركتها

مديريت روابط مشتري چيست؟



 20/80قانون
می سازنددرآمد را % 80مشتریان ، % 20

فرمول ارزش مدیریت روابط با مشتری
نگهداری مشتریشهرت جذب مشتری 

مبلغان ارزشمند و بدون هزینه
شان کاال و خدماتی که رضایتتمایل دارند که مشتریان خشنود 

.  شناسند معرفی کنند افرادی که می را جذب نموده به 



از دست دادن عايدی
از دست دادن شغلهايی كه مشتری سبب ايجاد آنها شده بود
از دست دادن شهرت و محبوبیت
از دست دادن فرصتهای تجاری آينده

:موجودی انبارش را در اثر سرقت از دست بدهد% 10يک شركت اگر 
فوری در اين مورد صورت می گیرداقدامات 

...اما
:مشتريانش باشد% 10اگر يک كمپانی در حال از دست دادن 

ودنمیشعمده ای برای جلوگیری از آن انجام نشود و كار كس ممکن است حتی متوجه هیچ 



مشتری: فقط یک رییس وجود دارد 
او میتواند با خرج کردن پولهایش در جای دیگر سبب 
اخراج افراد دیگر از هیات مدیره تا رده های پایین تر 

...شود

موسس وال مارت-سام والتون

نقل قول



گیری اضی ترین مشتریان شما بهترین منبع برای یادرنا
.هستند

بیل گیتس

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiiAZ0BFFwcBACOJzbkF;_ylu=X3oDMTBjcXBoZjEwBHBvcwMzBHNlYwNzcg--/SIG=1gtvsssl6/EXP=1161935104/**http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=bill+gates&fr=yfp-t-410&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8&w=600&h=840&imgurl=hhpz.wz.cz/referaty-clanky/grafika/bill-gates-2.jpg&rurl=http://hhpz.wz.cz/referaty-clanky/bill-gates-a-jeho-microsoft.php&size=239.9kB&name=bill-gates-2.jpg&p=bill+gates&type=jpeg&no=3&tt=108,147&oid=22d089401e3cbbc0&ei=UTF-8
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مشتریان
فعلی

کاالهای
موجود

مشتریان
آینده

کاالهای 
جدید

نوآوری در محصول بهبودکاال

آوردن بدست نگهداری مشتری
جدیدمشتری 

80/20قانون 



نگهداری مشتری
بدست اوردن مشتری جدید
نگهداری یک رابطه صمیمی با مشتری

نیم؟چگونه مزیت رقابتی نسبت به رقبا پیدا ک

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.outercurve.com/images/crm.jpg&imgrefurl=http://www.outercurve.com/fs_crm.asp&h=400&w=379&sz=25&hl=en&start=1&tbnid=EIhk_Ct9M5pvkM:&tbnh=124&tbnw=117&prev=/images?q=CRM&svnum=10&hl=en&lr=


CRMاساسیاصول

اصولازیکیCRMمیگذاریهدفمشتریانتکتکبرایکهاستاین
ودخخاصمحصوالتوبوده؛خدماتفراوانیانتخابدارایمشتریهرکهکنند
.کندمیانتخابرا
شخصیارتباططریقازمشتریوفاداریحفظوجذب
هباصلاین:مشتریحیاتطولارزشمفهوماساسبرمشتریانتخاب

وارنددسازمانبرایمتفاوتیمختلف،ارزشمشتریانکهاستتوجهموردشدت
.شوندجذبوحفظآنهاسودآورترینبایدبنابراین



تمركز اطالعات مشتري در يك نقطه
يتجزيه تحليل و بخشي كردن اطالعات مشتر
اختصاصي كردن نياز مشتري
 امكان تماس با مشتري از طريق وسيله مورد

عالقه هر كدام
مانانتقال اطالعات و مبادالت بين مشتري و ساز



بهکهشدهیلتشکبسترییکازمشتریباارتباطمدیریتموفقبرنامهیک
رسیدنراهسیستماین.کندمیکمکدارادامهروندیکجهتشمامجموعه
ارتباطیتمدیربرنامهیکموفقیت.میکندتعریفرامشتریانبهمطلوبخدمات

اصلییاجزا.استآناجرایوایبرنامهچنینداشتنازترمهمبسیارمشتریبا
:ازعبارتندسیستمیچنین
انسانینیروی
اجراییکنندهحمایت
راهبریکمیته
اجراییتیم
مشتریانباارتباطیتیم
سرپرستیتیم
عملیاتپردازش



عدموجودویاناکافیبودناستراتژیCRM

مخالفتهابرایسازگارشدنکاربرانباCRMها

مباحثمدیریتدرستاطالعات

فقدانجهتدهیفرآیندهایتجاری

ناکافیبودنپشتیبانیوآموزش

استفادهازتکنولوژینامناسب

اعتقادبهتجارتسنتی



مشتري را مي شناسند
در سازمان جهت مشتري ايجاد اهمیت مي كنند  .
 براي مردم احترام قائلند  .
در مردم احساس برنده شدن ايجاد مي كنند  .
در مورد مردم مانع اظهارات مخرب مي شوند  .
ظرفیت انتقادپذيري سازمان را افزايش مي دهند.
مردم را از ارائه انتقاد سازنده منع نمي كنند  .
به انتقاد سازنده مردم به موقع پاسخ مي دهند .
تمايل به قبول اشتباه دارند  .
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مردم دارند ومردم را دوست دارند ‹

. هميشه جانب مشتري را مي گيرند ‹

.به سواالت مشتري پاسخ مناسب مي دهند ‹

.  به حرف هاي مشتري خوب گوش مي دهند ‹

.  شيك پوش وخوش صحبت هستند ‹
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. آراسته و وارسته دارند ظاهروباطني ‹

. خود را به جاي مشتري قرار مي دهند ‹

.بيشتر به فكر ارايه خدمات هستند تا سود شخصي ‹

نند هميشه بيشتر از حد انتظار مشتري برايشان كار مي ك‹

رفتار آنها نشانگر اين است كه مردم ومشتريان را در ‹
. اولويت قرارمي دهند 
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مشتریاندرخواستهایونیازهاکردنبرآوردهدرسرعت
مشتریمجددمراجعهبرایهاییزمینهایجاد.
یمعرفودرتبلیغاتکههاییهزینهمیزاندرجوییصرفه

.گیرندمیقراراستفادهموردشماشرکتیاسازمانخدمات
بیشترفروشبهمنجرکهبازاریابیبرایهاییزمینهباالبردن

.شدخواهدشما
ریمشتگرایشاتوهاخواسته،نیازهابابیشترآشنایی.
یمشترجانبازمثبتهایالعملعکسدریافتنهایتدر
ویشتربخدماتارائه،بیشترفروشبرایایانگیزهخوداینکه

.شدخواهدشماتولیداتافزایش



مشتریانبهدهیسرویسکیفوکممیزانافزایش.
دمعازکاستننتیجهدرومشتریانمشکالتازکاستن

.آناناعتراضاتومشتریانرضایتمندی
ریمشتمجددمراجعهباهمراهمشتریرضایتمیزانافزایش

ودخاینکهسازمانخدماتازبیشترهایبرداریبهرهبرای
رتسادهعبارتیبه.گردیدخواهدمنجرشمافروشدوامبه

.مدتدرازدرمشتریحفظ
منضکهپاگیرودستهایانرژیاتالفوهافعالیتکاهش

هدربهموجبوگردندمیاعمالفروشمرحلهبهرسیدن
.شدخواهندسازمانمالیوانسانیهایسرمایهرفتن

خدماتبهترهرچهارائه
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مزاياي مديريت ارتباط با مشتري براي مشتريان
ارائه مبناي مديريت ارتباط با مشتري ارزشي است كه به مشتري

مي گردد و اين ارزش، چيزي است كه مشتري درک مثبتي از آن
.مشتري فراهم سازدبراي اين ارزش مي تواند مزايايي . دارد

ش تضمين كيفيت، ايجاد تصور مثبت در قبال محصول، افزاي
ه از قابليت اطمينان، ضمانت مرتبط با عالمت مشخصه محصول ك

.طريق برنامه هاي بازاريابي حاصل مي شود
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يك مطالعه موردي كه به مزاياي حفظ ارتباط با مشتري توجه شده،در 
ده مزاياي مشتريان از ايجاد ارتباط در سه طبقه به شرح ذيل ارائه گردي

:است

كاهش سردرگمي، اطمينان به ارائه دهنده خدمات و احساسي: اطمينان-1
آكنده از اعتماد به او

كنان و متمايز كردن مشتريان، آشنايي مشتريان با كار: مزاياي اجتماعي-۲
توسعه روابط دوستانه با مشتريان

خدمات اضافي، قيمتهاي ويژه و اولويت : بهرمندي از خدمات بيشتر-۳
باالتر نسبت به ديگر مشتريان

ط و نوع در نتيجه ارزش رواب. البته بايد توجه داشت كه مشتريان متفاوتند
رتباط رابطه برقرار شده با آنان نيز متفاوت است كه اين امر بايد در ايجاد ا

.مدنظر قرار گيرد
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مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانها
سازمانها مد نظر قرار دادن مدیریت ارتباط با مشتری می تواند مزایای بیشماری برای

:فراهم کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود

از آنجاکه یکی از مهمترین دارایی های یک سازمان مشتریان آن هستند، با -۱
دد، استفاده از این رویکرد، حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خریدهای مج

.زمینه ساز بقای سازمان است که هدف اصلی هر سازمانی است

با از جنبه دیگر، با ورود فناوری اطالعات به سازمانها زیر چتر مدیریت ارتباط-۲
مشتری، زمینه ای فراهم می شود تا سازمانها به سمت سازمانهای هوشمند و دانش

، محور حرکت کنند و با به کارگیری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری
و هزینه های پردازش اطالعات را کاهش دهند و ارتباطات با مشتریان در زمان کمتر

ی سازمان با سرعت بیشتری صورت گیرد که نتیجه نهایی آن، افزایش قدرت رقابت
.در محیط پرتالطم امروزی است
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مزیت دیگر این است که مدیریت ارتباط با مشتری، با جمع آوری-۳
ریان را اطالعات کامل مشتریان در یک پایگاه داده، امکان طبقه بندی مشت

براساس راهبردها و معیارهای سازمان فراهم می سازد، که این می تواند 
حذف، کاهش و)) در رسیدن به هدف مدیریت ارتباط با مشتری یعنی

ه توضیح اینک. را تسهیل کند(( عدم ترغیب مشتریان غیر سودآور
ند، موسسات برای افزایش ارزش دارایی سهامداران و ذینفعان بوجود می آی
لذا حذف مشتریان غیرسودآور می تواند منجربه افزایش سود و کاهش
ه هزینه در سازمانها شود، مگر اینکه مالحظاتی در این میان وجود داشت

.باشد



درصد افزایش سود هاسازمان

95 شرکت تبلیغاتی

90 بیمه عمر

85 بانک

85 چاپ و نشر

81 خدمات اتوماسیون اداری

75 کارت اعتباری

45 شرکت های صنعتی

CRMبرآوردی از نتیجه اجرای 



 www.bitpipe.com

 www.crmdaily.com

 www.siebel.com

 www.ayco.ir

 www.raveshcrm.com

 www.diarit.com

 www.toluecrm.com

 www.iran-eng.com

 www.crm.technologye

valuation.com

ریابیاولینهمایشملیمدیریتروابطمشتریومتدولوژیهاینوینبازا
سیدحامدخسروانیشریعتی-بارویکردبازارایران
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