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مشتری مداری در قرن 21
چاک وال - مترجم: ژان بقوسیان 

در عصر مدرن، فرا رقابتی و اینترنتی امروز که دامنه انتخاب  محصول مرزی نمی شناسد 

و اطالعات و نظرات گسترده  درباره محصوالت تنها به اندازه چند کلیک با ما فاصله 

دارد، مشتریانی که تازه به قدرت رسیده اند، حرف اول را می زنند. 

باز  سر  واقعیت  این  پذیرش  از  و  کرده اند  فرو  برف  در  را  سرشان  که  شرکت هایی 

می زنند یا از دور خارج می شوند یا می میرند.

مشتریان همان  جایی می مانند که عشق دریافت کنند
زمانی بسیاری از شرکت ها قدر مشتریانشان را نمی دانستند. آن ها تحقیق کمی درباره 

مشتریان انجام می دادند و موقعیت های تحقیقی که سر راهشان قرار می گرفت را 

نادیده می گرفتند. 

محصوالت بی ارزشی تولید می کردند که پاسخگوی نیازهای مشتریان نبود. 
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دیگری  چیز  هر  بر  مقدم  را  سود  کسب  و  بود  ضعیف  ارزش هایشان  و  خدمات 

می دانستند.

شرکت هایی که از این رویکرد قدیمی پیروی کردند، اکنون به علت کمبود مشتری 

میلیون ها  گرفته اند،  نیرو  اینترنت  از  که  امروزه مشتریانی  زوال هستند.  حال  در 

رفتار  این  از  دیگر  آن ها  دارند.  دست  در  خدمات  و  محصوالت  از  مختلف  گزینه 

ضعیف حمایت نمی کنند. مشتریان ناخشنود شرکت هایی که نیازها و انتظاراتشان 

اندازه کافی جایگزین در  به  به سادگی ترک می کنند. آن ها  را  تامین نمی کنند  را 

اختیار دارند.

اگرچه اصل قدیمی چیزی دیگری می گوید، اما همیشه حق با مشتریان نیست. 

اکنون  نیست.  دیگر مهم  نداشتن  و  داشتن  اما حق  نیست؛  آن ها  با  اغلب، حق 

اطالعات درباره محصول و قیمت به راحتی در دسترس است و مشتریان حرف اول 

را می زنند. با این ترتیب جدید،  کسب وکارها باید تحقیقات گسترده ای انجام دهند 

تا مشتریان خود را بیابند و نیازهای آن ها را شناسایی کنند. شرکت هایی که چیزی 

برای فروش دارند باید مشتری محور شوند.

حتی اگر سعی دارید مشتریان و خواسته های آن ها را بشناسید، این نکته را در 

ذهن داشته باشید که ترجیحات آن ها مدام در حال تغییر است. مواردی که در 

که  اطالعاتی  نیست.  مهم  چندان  اکنون  داشت،  برایشان  عمیقی  ارزش  گذشته 

از مشتریان خود دارید باید تا حد ممکن به روز باشد. در طول تحقیق مشخص 

کنید که: باید چه مطالبی درباره مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی خود در آینده 

بدانید؟ مشکالت آن ها چیست و چطور می توانید به حل آن ها کمک کنید؟ چطور 

می توانید زندگی مشتریان را بهتر کنید؟ مشتریان چقدر روی محصوالت، خدمات 

و تجربیات شما حساب می کنند؟
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فرمول سه  اجرای  برای  آمادگی الزم  دادید،  پاسخ  اساسی  این سواالت  به  وقتی 

 مرحله ای موفقیت تجاری را دارید: »نیروی مشتریان + مشارکت فعال = با سودآوری 

با  را  آن ها  و  کرده  را کشف  اصلی مشتریان  نیرو های  یا  نیازها  اگر  یعنی  کالن«؛ 

مشارکت فعال جذب کنید، به سود کالنی دست خواهید یافت.

از هفت نیروی مشتری بهره برداری کنید:
1. نیروی من

چارت سازمانی شما باید دو کادر داشته باشد: کادر باال مربوط به»مشتری«است 

به مشتری الزم  عالی  برای خدمات رسانی  که  به »هر کسی  مربوط  پائین  کادر  و 

است«. آمازون باور عمیقی به نیروی من دارد. جف بزاز موسس آمازون همیشه 

یک صندلی خالی در جلسات مدیران می گذارد تا نمادی از »مشتری آمازون« باشد 

و این عضو نامرئی را »مهم ترین شخص حاضر در اتاق« می نامد. شرکتتان باید با 

تعیین پنج مشکل اصلی مشتری و حل سریع آ ن ها، به نیروی من واقعیت  بخشد.

2. نیروی ارزش
قیمت های خود را بر اساس مطالعه مشتریان هدف بهینه کنید. ببینید مشتریان 

قبل از انتخاب محصوالت شما چند محصول دیگر را بررسی کرده اند. اگر محصوالت 

زیادی را بررسی کرده باشند، نشان  می دهد که قیمت شما مناسب است. از مشتریان 

بپرسید آیا باور دارند که ارزش عادالنه ای را از محصوالت و خدمات شما دریافت 

کرده اند. وقتی جوابشان مثبت است، پس حتما در شرایط خوبی قرار دارید. در 

غیر این صورت، سه ویژگی که مشتریان خواستار آن هستند اما از شما دریافت 

نکرده اند را مشخص کنید. ببینید آیا محصولتان ویژگی های بی فایده ای هم دارد. 

اگر چنین است، از شر این اضافات و هزینه های دایناسوری آن ها خالص شوید.

3. نیروی احساس
احساسی  ارتباطی  تا  کرد  تالش  سختی  به  تریدرجو  پروتئینی  مواد  زنجیره 
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َجو  یک  خود  فروشگاه های  از  یک  هر  در  زنجیره  این  کند.  برقرار  مشتریانش  با 

خانوادگی و صمیمانه ویژه به وجود آورده تا دوستان برای خرید و مالقات دور 

هم جمع شوند. درآمد تریدرجو به ازای هر متر مربع از فروشگاه هایش 1300 دالر 

بود که در حدود دو برابر فروش متوسط فروشگاه های مواد پروتئینی است. شما 

نیز برای کسب چنین موفقیتی، همدلی را به بخشی جدانشدنی از کسب وکارتان 

تبدیل کنید. تریدرجو فروشگاه های خود را به گونه ای طراحی می کند تا مکانی برای 

گرفتن حس خوب باشد. این فلسفه را در شرکت خود نیز به کار گیرید.

4. نیروی سادگی
فروشی  همبرگر  دومین  به  چیز  کردن همه  ساده   با  این- اند-اوت  فروشی  همبرگر 

محبوب آمریکا تبدیل شده است. برخالف بسیاری از رقبای فست فود که منوهای 

پیچیده ای طراحی می کنند، این- اند-اوت فقط پنج نوع همبرگر دارد. این شرکت در 

اصول کار یعنی »غذای خوشمزه و قیمت  عادالنه« استاد شده است. برای استفاده 

از محصوالت  ببینید  ارزیابی کنید و  به دقت  را  نیروی سادگی، مشتریان خود  از 

و خدمات مشابه محصوالت شما چگونه استفاده می کنند. »نقاط درد« مشتریان 

التیام بخشیدن به آن ها به  سختی تالش کنید. خریداران  را کشف کنید و برای 

عالقه ای ندارند که برای خرید از شما بجنگند؛ بنابراین کاری کنید که تجربه ای ساده 

و مستقیم داشته باشند.

5. نیروی بله
نمایندگان شرکت دیسکونت تایر، زنجیره ای با 800 فروشگاه در 23 ایالت با افتخار 

اعالم کردند که کارمندان این شرکت روزانه حداقل 6000 بار به خواسته مشتریان 

پاسخ مثبت می دهند. آن ها به کسانی که درخواست تعمیر رایگان تایر پنچر را 

دارند، پاسخ مثبت می دهند، چه این تایر را از دیسکونت تایر یا از هر جای دیگری 

همه  اما  بگوید؛  نه  ندارد،  دوست  شرکت  این  افراد  از  یک  هیچ  باشند.  خریده 

دوست دارند بله بگویند. وقتی پاسخ مثبت می دهید، کارمندان خود را به تعامل 
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با مشتریان تشویق می کنید. تبدیل شدن به یک شرکت بله گو کار سختی نیست. 

فقط افرادتان را تشویق کنید تا پاسخ مثبت دادن را به عادت خود تبدیل کنند. 

واژه نه را از دایره لغات شرکت خود خط بزنید.

6. نیروی سکو
مشتریان به کمک اینترنت و رسانه های اجتماعی سکوهای جدید قدرتمندی به نام 

»تریبون های دیجیتال« پیدا کرده اند که می توانند از طریق آن ها افکار و احساسات 

خود درباره محصوالت و خدماتی که خریده اند و شرکت های مربوطه را به دوستان، 

خانواده، همسایگان، همکاران و حتی غریبه ها بگویند. وظیفه شما این است که 

بفهمید مشتریان چطور و چرا سکوهای ارتباطی خاصی را انتخاب می کنند. از هر 

سکو به نحوی استفاده کنید که مانند یک »ماشین بازخورد فعال« عمل کند. این کار 

باعث می شود تا ایده های جدید درباره محصوالت و خدماتتان را جمع آوری کرده 

و نظر مشتریان برای بهتر کردن آن ها را بدانید.

7. نیروی هدف
وعده  مشتریانش  به  شرکت  این  است.  خاص  بسیار  تامز  کفش فروشی  شرکت 

می دهد که: »با خرید هر جفت کفش، یک جفت کفش نو به یک کودک نیازمند 

می دهد«. در اواسط سال 2012، تامز بیش از یک میلیون جفت کفش به کودکان 

نیازمند سرتاسر دنیا اهدا کرده بود. تامز به سایر »کارآفرینان خیرخواه« انگیزه داد 

و آن ها اکنون از روش »یکی در ازای یکی« این شرکت برای بخشیدن محصوالت 

سالم،  غذای  تی شرت،  جوراب،  عروسک،  کودک،  لباس  »کتاب،  جمله  از  مختلف 

استفاده  مسواک«  و  زمستانه  لباس های  خانگی،  حیوانات  تخت  ویتامین ها، 

می کنند. امروزه، بسیاری از مشتریان مایلند محصوالت و خدمات مورد نیاز خود را 

از شرکت هایی بخرند که آن ها را قابل تحسین و الهام بخش می دانند. نیروی هدف 

چیزی به جز خدمات رسانی به دیگران نیست. معنی اش انجام کار صحیح است و 

مزیت استراتژیکی ایجاد می کند.
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سود+11
مشتریان رویکرد جدید »تفکر مشتری« شما را تحسین خواهند کرد. این فلسفه 

ایجاد می کند.  توازنی میان تحلیل منطقی و درک تصویر کلی  عملی کسب وکار، 

این رویکرد، مغز چپ »هوش کمی مشتری« )تحلیل کلی داده ها( را با مغز راست 

»بینش کیفی مشتری« )همدلی( ترکیب می کند و »چه چیز« را در کنار »چرا« قرار 

می دهد. 

دالیل واقعی اقدام یا خرید مشتریان مهم ترین حلقه گمشده معادله تحقیقات بازار 

است.

وقتی شرکت تان با رویکردی مشتری محور کار کند، با مصرف کنندگان تعامل کرده 

و تجربه آن ها را بهبود می بخشد. این بهترین راه ایجاد یک برند منحصربه فرد و 

بهینه کردن ارزشی است که ارائه می دهید. 

سهم بازارتان افزایش خواهد یافت و کسب وکارتان سودآورتر خواهد شد. به  عالوه، 

یک شرکت مشتری محور شما را به  سرعت به  سودآوری خواهد رساند.

در 11 حوزه دیگر هم می توانید منتظر کسب سود باشید:
 

1. الهام بخشی غیرمعمول
به کمک بازخوردهای مشتریان، شرکت تان گستره ای از ایده های جدید را تجربه 

خواهد کرد.

2. اشتیاق عمیق
خواهند  شرکت   با  مثبت تری  بسیار  احساسی  ارتباط  شما  کارمندان  و  مشتریان 

داشت.
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3. اعتماد تزلزل ناپذیر
اگر رفتار درستی با مشتریان خود داشته باشید، اعتماد بیشتری به شرکت تان پیدا 

می کنند.

4. وفاداری متعصبانه
برای ایجاد وفاداری، از طرفداران خود بخواهید که اشتیاق شدیدی را نسبت به 

شرکت شما و محصوالت و خدمات آن در دیگران ایجاد کنند. روش این کار را از 

تریدرجو بپرسید.

5. کاهش هزینه خالقانه
مشتریان دیدگاه ها و پیشنهادات ارزشمندی برای بهبود محصوالت و خدمات در 

اختیارتان قرار می دهند. با حذف ویژگی های بی اهمیت از نظر مشتریان، هزینه های 

تولید را کاهش دهید.

6. نوآوری معیارساز
مشتریان با خوشحالی به شرکای شما تبدیل می شوند تا به نوآوری بیشتر شرکت 

کمک کنند.

7. شناخت زیاد از برند
تبلیغات دهان به دهان بسیار قدرتمند است، مخصوصا وقتی مشتریان مشتاق با 

استفاده از رسانه های اجتماعی و سایر روش ها دالیل برجسته بودن شرکت شما را 

به دوستان، آشنایان و همکاران خود بگویند.

8. دگرگونی فرهنگ تحسین برانگیز
هر سازمانی را باید گهگاه تکانی داد. مشتریان بهترین افراد برای انجام این کار و 

هدایت شما به مسیر جدید هستند.

https://modiresabz.com/


8

9. رشد زیاد
اگر فقط در یکی از حوزه های نیروی مشتری ارتقا پیدا کنید، فروش تان به  شدت 

افزایش خواهد یافت.

10. داستان گویی جذاب
رابطه  در  خود  تجربیات  از  مثبت  داستان های  که  می شوند  خوشحال  مشتریان 

برای  داستان ها  این  از  بگذارند.  میان  در  شما  با  را  خدمات تان  یا  محصوالت  با 

برانگیختن اشتیاق سهامداران نسبت به شرکت خود استفاده کنید.

11. مزیت رقابتی برجسته
آن  خدمات  و  محصوالت  و  شما  شرکت  به  نسبت  زیادی  هیجان  مشتریان  اگر 

داشته باشند، رقبا را از میدان به در خواهید کرد.

منشور مدیِر مشتری
برای بهینه کردن کسب وکار خود باید مشتریان را بشناسید، آن ها را بررسی و تغذیه 

کنید. این موارد را برترین اهداف خود بدانید و منشور مدیِر مشتری را به بخشی 

جدانشدنی از فعالیت های تان تبدیل کنید. مطابق این منشور، »بزرگ ترین دارایی 

است«.  مشتریان شان  بلکه  نیست،  میراث شان   یا  شهرت  ساختمان،  شرکت ها، 

راه عملی کردن این منشور این است که به مدیِر مشتریان شرکت خود  بهترین 

تبدیل شوید؛ یعنی شخصی که مدام مواردی را از طرف مصرف کننده تغییر می دهد.

به خریدار ختم  چیز  نهایت همه  در  که  مدیِر مشتری می دانند  رویکرد  قهرمانان 

می شود. آن ها برای انتقال کار و ارزش به  سختی تالش می کنند. به مشتریانشان 

را برای پر  افتخار می کنند و از طرف آن ها کارها را ساده می کنند. هر کار ممکن 

کردن شکاف میان کارمندان و مشتریان انجام می دهند. عاشق تعامل با خریداران 

هستند و »بله« همیشه واژه محبوبشان است.
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