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 ٍ شرکت  یا شخص ير ٍ آید نی حساب بٌ رقابت بزرگ بازار در نًو بسیار ٍاژگان از یکی نداری نشتری

 .بَد خَايد تر نَفق بازار این در درصد بديد،صد بیشتری ايهیت نداری نشتری بٌ کٌ سازنانی

 يا نشتری يهین کل در ٍ باشند نی نشتری نیازنند نیشَند، تَلید کٌ خدناتی ٍ کااليا از درصد 99 تقریبا

 ٍجَد  ای نشتری اگر بنابراین.  است شدى نتنَع خدنات ٍ نشاغل گیری شکل باعث آنًا ٍجَد کٌ يستند

 .بَد خَايند نعنا بی نیز  اینًا ی يهٌ باشد نداشتٌ

 رقابتی ٍارد ناخَاستٌ یا خَاستٌ طَر بٌ يا کار ٍ کسب تهانی کٌ شدند باعث يا نشتری ، تفاسیر این تهام با

 نشتری اسو بٌ نًارتی بٌ نیاز ، کارشان ٍ کسب سهت بٌ بیشتر نشتری جذب ٍ آن در پیرٍزی برای کٌ ، شَند

 . کنند پیدا نداری

 افراد تا گرفت قرار  زیادی  بسیار  يای بررسی ٍ تحقیق نَرد ، طَالنی يای سال در نداری نشتری نًارت

 .شَند دفع یا ٍ جذب آنًا کار ٍ کسب سهت بٌ يا نشتری  کٌ نیشَد باعث عَانلی چٌ کٌ شَند نتَجٌ

 برند یا ٍ شرکت بٌ افراد ناندگاری ٍ جذب باعث کٌ نداری نشتری نکات ترین نًو بٌ دارم قصد نقالٌ این در

 .. ،بپردازم نیشَد شها

 

 

 (نشتری) دارد ٍجَد رئیس یک ،تنًا يا کار ٍ کسب تهانی در

 کند، اخراج را پایین تا گرفتٌ عانل ندیر ،از شرکت در کسی ير نیتَاند اٍ

 "دیگر جایی در پَلش کردن خرج با تنًا" 

 

   "  ٍالتَن سو "
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 کنیو؟ جذب نشتری بیشتر یا بفرٍشیو بیشتر

 :نیشَند تقسیو دستٌ دٍ بٌ ، داریو کار سرٍ آنًا با خَد زندگی در نا کٌ يایی شرکت ٍ يا سازنان  تهام

 ندار تَلید يای سازنان -1

 ندار نشتری يای سازنان -2

  نداشتن دلیل بٌ کٌ يستند يایی ،سازنان است انقراض حال در دنیا در آنًا نسل کٌ ندار تَلید يای سازنان

  را  نحصَالتشان خَد نشتریان بٌ تَجًی يیچ ،بدٍن کاال عرضٌ در چٌ ٍ خدنات ی عرضٌ در چٌ کاری رقیب

 .نیکنند رٍانٌ بازار بٌ

  ی يزینٌ ، نیشَند رٍ بٌ رٍ آنًا با خَد بٌ خَد ٍ يستند آنًا نحصَالت بٌ نیازنند نردم کٌ نطهئنن چَن ٍ

 .نهیکنند  صرف تبلیغات برای يو زیادی

  این ٍجدانی بی يهچنین ٍ نشتریان طرف از زیاد بسیار درخَاست دلیل بٌ کٌ شدى دیدى نَارد از بسیاری در

 . ندارد ايهیت آنًا برای يو کاال کیفیت حتی ،  يا شرکت

 . زد يا سازنان از ندل این برای نیتَان کٌ يستند يایی نثال بًترین از یکی نا داخلی يای ساز خَدرٍ

  در يو نَجَد نَارد ٍ يستند انقراض حال در يا سازنان این کردم اشارى آن بٌ نیز ابتدا در کٌ طَر يهان

 . رفت خَايند بین ،از بًتر کیفیت ی ارائٌ با فقط  ،آنًو کاری رقیب داشتن صَرت

  کٌ قبلی نَرد برخالف ٍ يستند يایشان نشتر يا سازنان این اساس ٍ پایٌ:  ندار نشتری يای سازنان انا ٍ

  کٌ يستند سازنانًا این ،یعنی تقاضاست از بیشتر عرضٌ يا سازنان از ندل این ،در بَد عرضٌ از بیشتر تقاضا

 .کنند نعرفی آنًا بٌ را نحصَالتشان ٍ برٍند نشتری دنبال بٌ باید

  بازار در افتادن عقب باعث آنًا اشتباى ير ٍ يستند زیادی رقبای دارای خَد کاری ی حیطٌ در يا سازنان این

  ، نشتریان رضایت کردن جلب با بتَانند تا است نشتریانشان رٍی آنًا تهرکز بیشتر بنابراین. شد خَايد

 . کنند تجربٌ نیز را خَبی فرٍش
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  زیاد، بسیار دقت با تا نیکنند صرف  بازار تحلیل ٍ ،نظرسنجی تبلیغات برای را زیادی يای يزینٌ سالٌ يهٌ آنًا

 . ديند ارائٌ را نشتریان از قشر ير با نتناسب خدنات یا ٍ نحصَالت

 چیست؟ نداری نشتری فَاید

  پَشاک ٍ خَراک کنندگان تَلید از جًانی، يای بازار در نَجَد يای شرکت اکثر شد اشارى آن بٌ کٌ طَر يهان

  فَایدی چٌ نداری نشتری انا..نیشَند ادارى نداری نشتری پایٌ بر يهٌ ٍ يهٌ ، دیجیتال يای کاال تا گرفتٌ

 دارد؟ يا سازنان این برای

 کند پیدا افزایش سازنان کلی ننافع ٍ سَد کٌ نیشَد باعث_ 

 .کنید حفظ خَد برای آنًا نیتَانید نتیجٌ در ٍ نیشَد شها بٌ نشتریان نندی عالقٌ باعث_ 

 . نیکند پیدا ،افزایش نشتری ير تَسط خرید دفعات تکرار_ 

 بگیرید اختیار در را بازار از بیشتری سًو کٌ نیشَد باعث_ 

 بٌ ديان بازاریابی)  نیشَد قدیهیتان نشتریان تعریف ٍ تبلیغ ی ٍاسطٌ بٌ جدید کنندگان نراجعٌ افزایش باعث_ 
 (ديان

 دیگر نَارد از بسیار ٍ_

اپل شرکت .است  ، زد بارى این در تَان نی کٌ يایی نثال بًترین از

*  نشتریان يای درخَاست نَرد در جَ ٍ پرس ٍ تحقیق صرف را زیادی يای يزینٌ سالٌ يهٌ شرکت این  

 . يستند  قابلیتی چٌ افزٍدن یا ٍ شدن بًتر بٌ نند عالقٌ خَد ی آیندى يای ندل در کٌ بفًهد تا نیکند

*  بابت نشتریان ریسک ٍ استرس بتَاند تا نیديد ارائٌ خَد نشتریان بٌ عالی بسیار فرٍش از پس خدنات 

 . ديد کايش شدت بٌ را نحصَل این خرید

*  بٌ ٍ کنند ارزیابی نختلف جًات از را آن تا نیديد قرار يا یَتیَبر یا اینفلَئنسريا اختیار در را خَد نحصَالت 

 .کنند نعرفی را آن نزایای ٍ نعایب افراد
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* دیَانٌ ٍ عاشق ، يا نشتری کٌ کردند کاری ندت ،درطَالنی کیفیت با بسیار نحصَالت ی ارائٌ با انتًا در ٍ 

  خَد يای نَبایل جدید سری تَزیع  تاریخ اعالم با فقط کٌ کردیو نشايدى ٍ شَند برند این نحصَالت ی 

 .کشاند خَد فرٍش يای نهایندگی جلَی بٌ را نشتریان از طَالنی يای ،صف

 باعث ٍ يستند نًو نشتری برای کٌ است جًاتی ٍ نکات تهانی بٌ دادن ايهیت ی ،نتیجٌ رضایت از حد این

 . است نرفتٌ دست از اش سرنایٌ کٌ بداند ٍ باشد داشتٌ خَبی احساس خریدش از اٍ کٌ نیشَند

 نداری نشتری با فقط فرٍش افزایش

  6 این تا کنید راضی را آنًا بتَانید باید ، باشید داشتٌ اپل نانند ٍفادار ٍ  عاشق نشتریانی بخَايید اگر اصَال

 .کنند حرکت شها سهت بٌ ٍ طی، را پلٌ

 :  بالقَى نشتری - اٍل ی پلٌ

  ارتباط در شها با نحَی بٌ ٍاقع در ٍ نیکنید تَلید شها کٌ است خدناتی یا کاال ی کنندى نصرف کٌ کسی ير

  را آن بتَاند افراد این کٌ کنید طراحی طَری را خَدتان تبلیغات باید شها.  است بالقَى نشتری یک ، باشد

 .ببیند

  بالقَى نشتری شها برای يا خانو ی يهٌ ،پس يستید زنانٌ پَشاک ی کنندى تَلید شها اگر نثال عنَان بٌ

 . باشد يا خانو برای نشايدى قابل ٍ عهَنی باید يو تبلیغاتتان ٍ يستند

 :  احتهالی نشتری - دٍم ی پلٌ

  پس..) کند خرید شها از ٍ بیاید حساب بٌ نشتری یک شها برای نیتَاند ببیند را شها تبلیغات کٌ کسی ير

 (باشد جذاب تبلیغاتتان کنید سعی باید

 : خریدار نشتری -سَم ی پلٌ

  را شها نحصَل ٍ نیشَد تبدیل خریدار بٌ شها احتهالی ،نشتری باشید کردى عهل نَفق قبل ی نرحلٌ دٍ درراگ

  نشتری کل طَر بٌ ٍ ارتباط ،برقراری فرٍش يای تکنیک کٌ است قسهت يهین از دقیقا ٍ نیکند خریداری
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 . ،نیکند شها با يهرايی از انصراف یا نسیر ی ادانٌ بٌ ترغیب را نشتری ٍ نیشَد شرٍع نداری

 :  نشتری خرید تکرار - چًارم ی پلٌ

 از پس خدنات ی ارائٌ - کیفیت با نحصَالت ی ارائٌ)  نثل يایی کار با قبل ی نرحلٌ در کردن عهل نَفق با

  نشتری با ای حرفٌ ٍ شایستٌ رفتار- ٍجَد صَرت در آنًا فَری رفع ٍ يا شکایت بٌ رسیدگی- عالی  فرٍش 

 . نیشَید خرید تکرار ی نرحلٌ ٍارد...( ٍ

  شها بٌ يو باز نجدد خرید برای ٍ است داشتٌ رضایت اش قبلی خرید از نشتری کٌ ایست نرحلٌ اینجا

 .است کردى نراجعٌ

 :  ٍفادار نشتریان -پنجو ی پلٌ

  دارید، نگٌ باال اٍ در را رضایت سطح ٍ نیزان يهچنان بتَانید نشتری یک تَسط خرید نجدد يای تکرار در اگر

  شها بٌ نجددا کند پیدا شها نحصَل بٌ نیاز کٌ نَقع ير ٍ نیشَد ٍفادار شرکتتان ٍ شها بٌ نیز نشتری این

 .نیکند تکرار را خریدش ٍ کردى نراجعٌ

 : طرفدار ٍ عاشق نشتریان - ششو ی پلٌ باالخرى ٍ

  را اٍ در رضایت سطح ٍ کنید جلب خَد بٌ را نشتری تَجٌ باشید تَانستٌ قبل ی نرحٌ پنج  طی در اگر

  برند با را شها نحصَل نیست حاضر عنَان يیچ بٌ ٍ نیشَد شها طرفدار بٌ تبدیل نشتری ،این بديید افزایش

 (اپل نشتریان نثل دقیقا) . نیکند تَصیٌ دیگران بٌ را شها يهَارى ٍ کند عَض دیگری

 

  ٍ تالش ارزش انا باشد زنان نیازنند  است نهکن ، نشتری تَسط نرحلٌ شش این کردن طی کٌ است درست

  فعالیت نسیر نیتَاند کٌ است نًفتٌ تالش این پس در درخشانی العادى فَق ی نتیجٌ زیرا. دارد را کردن صبر

 . کند ناندگار را شها ٍ ديد سَق نَ سَیی ٍ سهت بٌ را شها
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 گیری نتیجٌ

  شها رشد باعث ٍ ايهیت حائز اندازى چٌ بٌ نیتَاند نداری نشتری کٌ شد بیان دائها نقالٌ این طَل تهام در

 .. ببندید ٍاقعیت این رٍی را خَد چشهان بزرگ ٍ کَچک يای بًانٌ با کٌ نکنید سعی يرگز پس ، باشد

  نطابق شها عهلکرد باید باشید، داشتٌ خریدار صرفا ٍ راضی نشتریانی کٌ نیخَايید اگر ،  باشید داشتٌ یاد بٌ

 . باشد نشتریانتان انتظارات با

 .کنید عهل نشتریانتان انتظارات از تر فرا بتَانید ،باید يستید ٍفادار نشتریانی داشتن بٌ نند عالقٌ اگر انا

 

 .بَد خَايید ناندگار کٌ است اینگَنٌ تنًا
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