دس ؽشایظ سکْد اقتقبدی ،تشط ّ تؼْیق دس خشیذ گشیببىگیش بغیبسی اص هؾتشیبى
اعتً .یشُّبی فشّػ بَ دلیل آًکَ ببصاسُب دچبس افْل ُغتٌذ ّ ؽشکتُب بَ اُذاف
دسآهذی فشّػ دعت پیذا کشدٍاًذ ،بَ طْس ًبخْاعتَ هؾتشیبى سا تحت فؾبس قشاس
هیدٌُذ ّ هْجب تؾذیذ تشط اص خشیذ آىُب هیؽًْذ .بذّى ؽک هؾتشیبى اهشّص
.بغیبس تغییشپزیش ُغتٌذ ّ سفتبس خشیذؽبى بَ طْس چؾوگیشی دس حبل تغییش اعت

بؼضی اص هْاسدی کَ فؼبلیت فشّؽٌذگبى سا دس ؽشایظ سکْد عختتش هیکٌذ
:ػببستاًذ اص
ٌُگبهی کَ بْدجَ هؾتشیبى هحذّد اعت ،آىُب تشط بیؾتشی اص اتخبر تقوین
ً.بدسعت داسًذ
تبکیذ هؾتشیبى بیؾتش بش سّی قیوت اعت ّ اص فشّؽٌذگبى هختلف قیوت سا
.اعتؼالم هیکٌٌذ
دس ؽشایظ سًّق اقتقبدی ،هؾتشیبى تٌِب دسببسٍ ًشخ ببصگؾت عشهبیَ عْال
هیکٌٌذ ،دس حبلی کَ دس ؽشایظ سکْد ،هؾتشیبى دس پی اثببت ادػبی فشّؽٌذٍ
ُ.غتٌذ
تقوینُبی خشیذی کَ پیؼ اص ایي تْعظ هغئْل خشیذ بَ تٌِبیی اتخبر هیؽذ،
.اکٌْى بَ ّعیلَ کویتَُبی خشیذ یب عطْح ببالتش عبصهبى گشفتَ هیؽْد

هؾتشیبى بیؾتش اص گزؽتَ توبیل داسًذ کَ پیؼ اص خشیذ هحقْل ،آى سا آصهبیؼ کٌٌذ
 ّ.هٌبفغ هٌتج اص آى سا هْسد اسصیببی قشاس دٌُذ
بَ آًچَ کَ فشّؽٌذٍ هیگْیذ کنتش اػتوبد هیکٌٌذ ّ توبیل بیؾتشی بَ کغب
.اطالػبت اص طشیق طشف عْم یب هٌببغ اطالػبتی داسًذ

استفاده از راهبردهای چهارگانه مىر
بب دس ًظش گشفتي عَ دعتَ کلی هؾتشی (یؼٌی هؾتشیبى فؼلی ،هؾتشیبى اص
دعت سفتَ ّ هؾتشیبى ببلقٍْ) هیتْاى چِبس ًْع ساُبشد هختلف سا جِت افضایؼ
.فشّػ هطشح کشد

حفظ و نگهداری مشتریان فعلی 1.
دس ؽشایظ سکْد ّ سًّق ببصاس ،ؽشکتُب ببیذ اص هؾتشیبًی کَ بب آىُب داسای سّابظ
تجبسی ُغتٌذ حفبظت ّ ًگِذاسی کٌٌذ .اص دعت دادى چیضی کَ داسین بغیبس
سًجآّستش اص چیضی اعت کَ تبکٌْى آى سا ًذاؽتَاین .دلیل دیگش بشای حفع هؾتشیبى
فؼلی ایي اعت کَ احتوبل آًکَ هؾتشیبى فؼلی خشیذ خْد سا تکشاس کٌٌذ  52بشابش
.بیؾتش اص هؾتشیبًی اعت کَ تبکٌْى ُیچگًَْ خشیذی اص ؽوب اًجبم ًذادٍاًذ

بشسعی دّسٍای هؾتشی
یکی اص ًکبت کلیذی ّ هِن دس حفع هؾتشیبى ،بشقشاسی جلغبت دّسٍای بب
تقوینگیشًذگبى ،تبثیشگزاساى ّ افشاد کلیذی دس عبصهبى خشیذ اعت .اگش بَ ػٌْاى یک
ًیشّی فشّػ ،بیؾتش اص ؽؼ هبٍ بب هؾتشیبى استببط ًذاؽتَ ببؽیذ دیگش ًببیذ بَ
آىُب بَ ػٌْاى هؾتشی ببلفؼل ًگبٍ کٌیذ .بَػٌْاى بخؾی اص ساُکبس حفع ّ ًگِذاسی
ببیذ بب ُش یک اص هؾتشیبى خْد حذاقل عبلی دّ ببس دس توبط ببؽیذ .بشای هؾتشیبى
هؾتشیبًی کَ بَ فْست ببلفؼل ّ (  Aهِنتش ،چِبس ببس دس عبل ّ بشای هؾتشیبى ستبَ
ببلقٍْ حجن ببالیی اص فشّػ سا تؾکیل هیدٌُذ) حذاقل هبُی یک ببس ّ گبُی
.اّقبت بیؾتش دس توبط ببؽیذ

اعتفبدٍ اص ساُکبس هذیشیت تبثیش
اعتفبدٍ اص ابضاسُبیی هبًٌذ :هالقبت چِشٍ بَ چِشٍ ،بشًبهَُبی تفشیحی ،توبطُبی
تلفٌیً ،بهَُب ّ کبستُبی تبشیک ّ غیشٍ ساُکبس هذیشیت تبثیش سا تؾکیل هیدٌُذ.
فشّؽٌذگبى حشفَای توبطُبی بیؾتشی سا اص طشیق کبًبلُبی هختلف بب هؾتشیبى
بشقشاس هیکٌٌذ .آىُب ُوچٌیي داسای یک بشًبهَ فقلی ُغتٌذ کَ دس آى توبطُبیی
.کَ ببیذ گشفتَ ؽْد ّ اُذاف ایي توبطُب هؾخـ ؽذٍاعت

فروش جدید 2.
فشّؽٌذگبى ببیذ بَ دًببل ؽٌبعبیی ّ عْژٍیببی هؾتشیبى جذیذ جِت تْعؼَ
فشّػ ببؽٌذ .یکی اص ساٍُبی تْعؼَ فشّػ ،تْفیَُب ّ هؼشفیُبیی اعت کَ اص
عْی هؾتشیبى فْست هیگیشد .تحقیقبت ًؾبى دادٍ اعت اگش بذّى هؼشفی ّ سّابظ
بب عْژٍُب توبط بگیشیذ تٌِب  5دسفذ اهکبى فحبت کشدى بب آىُب ّجْد خْاُذ
داؽت .اگش اسجبع دادٍ ؽْیذ ؽبًظتبى تب  52دسفذ افضایؼ هییببذ ّ دس فْستی کَ
تْفیَ ؽْیذ احتوبل هْفقیت تب  02دسفذ افضایؼ پیذا هیکٌذ؛ بٌببشایي اص هؾتشیبى
قذیوی بخْاُیذ کَ ؽوب سا بَ ُوکبساى یب عبصهبىُبی دیگش جِت فشّػ هؼشفی
کٌٌذٌُ .گبهی کَ هؾتشی اص ًتبیج کبال یب خذهبتتبى سضبیت داسد یب کبسی سا بشای
هؾتشی اًجبم هیدُیذ کَ هٌجش بَ خؾٌْدی اّ هیؽْد ،بِتشیي صهبى بشای اسائَ
.دسخْاعت تْفیَ اعت

بهبىد روابط اولیه 3.
بَ عْی هؾتشیبى اّلیَ بشگشدیذ ّ بب آىُب استببط بشقشاس کٌیذ .ایي هؾتشیبى بب
ؽشکت ،هحقْالت ّ فشایٌذُبی عفبسػدُی آؽٌب ُغتٌذ؛ بٌببشایي ًغبت بَ
هؾتشیبى جذیذ ،صهبى کنتشی بشای پیگیشی ّ عبصهبًذُی اهْس اص عْی ؽوب
هیطلبٌذ .اگش ایؾبى استببط خْد سا بب ؽوب قطغ کشدٍاًذ دلیل آى هیتْاًذ
ًبسضبیتیُب ّ سًجؾی ببؽذ کَ ؽشکت هغبب آى بْدٍ اعت .البتَ ػذم سضبیت
تٌِب ػبهل قطغ استببط هؾتشیبى بب ؽشکت ًیغت گبُی دلیل آى اسائَ پیؾٌِبدات
قیوتی پبییيتش اص عْی سقیب یب اسائَ هحقْلی اعت کَ دس هْقؼیت صهبًی خبؿ بَ
ً.یبصُبی هؾتشی ًضدیکتش اعت

تىسعه روابط مىجىد 4.
چِبسهیي ّ آخشیي ساُبشد جِت سؽذ دسآهذ ،ػلیالخقْؿ دس ؽشایظ سکْد ،تْعؼَ
سّابظ بب هؾتشیبى فؼلی اعتً .ضدیک ؽذى بَ هؾتشیبى فؼلی بب ّعْاط ّ دقت
صیبد بَ هٌظْس ؽٌبعبیی ّ بِشٍبشداسی اص فشفتُب اص اُویت صیبدی بشخْسداس اعت.
اگش بَ اُذاف فشّػ دعت پیذا ًکشدیذ ،ایي هْضْع هیتْاًذ ًؾبىدٌُذٍ آى ببؽذ
کَ ًتْاًغتیذ اص یکی اص عَ سّػ تْعؼَ سّابظ اعتفبدٍ کٌیذ .ایي عَ سّػ
:ػببستاًذ اص
.فشّػ حجن بیؾتشی اص هحقْل بَ خشیذاس فؼلی
فشّػ ُوضهبى هحقْالت اضبفی ّ هشتبظ بب هحقْل افلی (هکول) بَ هشکض خشیذ
.فؼلی
فشّػ هحقْل بَ هشاکض خشیذ هختلف دس یک ؽشکت (بخؼُب ّ صیشهجوْػَُبی
دیگش ؽشکت)ُ .وچٌیي تْفیَُبیی کَ دسّى ُوبى ؽشکت بَ بخؼُبی دیگش
فْست هیگیشد کَ بَ هشاتب آعبىتش ّ کنُضیٌَتش اص حضْس دس عبیش ؽشکتُبیی
.اعت کَ سقبب ًیض ّجْد داسًذ
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