
حمیدرضا حدادزاده: ارائه کننده 

وفادار کردن مشتریان



ودتنها رضایت مشتری نیست که باعث مراجعه مجدد او به شرکت می ش.
رل هستندبرخی از دالیل ترک مشتریان قابل کنترل و برخی غیر قابل کنت  .
برای حفظ مشتریان باید به دالیل قابل کنترل تمرکز کنیم.

شرکت از هزینه های جلب یک مشتری جدید در مقایسه با هزینه های حفظ مشتری فعلی آگاه 
.باشد

حفظ مشتری فعلی در بلندمدت برای شرکت سودآور باشد



هزینه های برقراری ارتباط وتداوم آن ،( 1
هزینه های عملیات پیشبرد

هزینه های ساخت و عرضه یک  ( 2
محصول

هزینه های تحویل محصول در محل ( 3
برای بار نخست

هزینه های اشتباهاتی که در اولین( 4
مرتبه ارائه خدمات روی می دهد و

هزینه های تصحیح آن ها

هزینه های حفظ ارتباط با مشتریان) 1

فعلی

هزینه های اقدامات و شرایط خاص ( 2



فرایند حفظ ارزش مشتری

تعیین هدف از مراجعه مجدد مشتری

ارزیابی با  ارزش بودن حفظ مشتری 

بازاریابی و 
مشهور کردن 

شرکت

شناختن 
مشتریان

جایزه و 
پاداش دادن 
به مشتریان

مشارکت 
دادن 

مشتریان



 ر مورد هنگامی که مشتریان مطمئن نیستند که تصمیم درست را د: زمان استفاده
(  بررسی دالیل مشتری برای ترک شرکت. )خریدشان گرفته اند یا نه

جاری ؟ چرا تقویت وجهه شرکت از طریق مشهور کردن کردن نام ت

جلب مشتریان( 1
اعتماد به نفس پیدا کردن مشتریان( 2
بیانگر ارزش های مشترک میان مشتریان ( 3



نشاط

شهرت

.یندتمایزی که باعث می شود مشتری محصول را منحصر به فرد و متفاوت بب

.آشنایی که موجب آگاهی مشتری می شود

.احترامی که باعث می شود مشتری ارزش خاصی برای نام تجاری قایل شود

.تناسبی که باعث می شود مشتری محصول را مناسب خود بداند



ی آیا وقتی مشتریان برای بار دوم به شما مراجعه می کنند آن ها را م
شناسید؟ 

مرسوم و متداولترین روش جلب اعتماد و وفادار نمودن مشتریان

باعث می شود که مشتریان خود را فردی خاص احساس کنند.



جمع آوری اطالعات مربوط به مشتریان و خریداران دائمی 

جلوگیری از ورود رقیبی تازه به بازار

فشار بیشتری روی قیمت وجود دارد

فشار رقبا 

شرایط 
خاص 

استفاده 

مواردی که در اجرای این طرح باید به آن ها توجه کرد

بخش بندی طرح پاداش

روزآمد کردن پاداش ها

پاداش هایی که سبب افزایش ارزش شرکت نزد مشتری میگردند

اثر باشگاهی

راحتی استفاده
باال بودن احتمال برخورداری از جوایز و پاداش ها 

پاداش های 
مناسب 

انتخاب روش های تشکر از مشتریان باوفا

مشتریان هدف

ارتباط مستمر



شتریشراکت م: بهترین شکل همکاری مشتری با سازمان

برقراری رابطه ای رسمی میان شرکت و مشتری
به منظور رفع مشکالت موجود

افزایش حس تعلق و تعهد مشتریان به شرکت 
.می شود



امتیاز برای دریافت 
کاال

پشتیبانی
خدمت/محصول

ارزش افزوده
خدمات کمکی

کوپن ، بلیت یا 
تخفیف

معامالت 
تصادفی

معامالت مرتب

روابط عمیق
پرهیز از ایجاد 
روابط دوستانه

چهار سیستم پاداش



خرید احساسی خرید معقول

کردن شرکت طرح بازاریابی و مشهور پاداش دادن به مشتریانطرح
معامالت 

(خریدهای نامرتب)

دادن مشتریانطرح مشارکت طرح شناختن مشتریان
روابط مستمر

(خریدهای مرتب)



،مهم نیست که ما کدام طرح وفاداری را اجرا می کنیم
ن ها مهم این است که برای مراجعه مجدد مشتریان باید با آن ها در ارتباط باشیم تا آ

.بتوانند مشکالت خودشان را به ما بگویند

CRM

هزینه های 
ایجاد ارتباط

عواید و سود 
شرکت

هزینه ایجاد روابط
شیوه مدیریت 

روابط

ارتباط شرکتنوعتعداد دفعات خرید




