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4عاملبرایارائهخدماتخارقالعاده
ژان بقوسیان - تیم مدیرسبز

اگر خدمات خارق العاده ارائه دهید، رضایت مشتریان را باال ببرید و به جایی برسید 

که کار رقیبان خیلی سخت شود سعی کنید بر این 4 عامل تمرکز کنید و مدام در حال 

بهبود آن ها باشید.

1.بینقصبودنمحصول
باشد  بی نقص  که محصولمان  است  این  خارق العاده  ارائه خدمات  در  مورد  اولین 

جایگزین  دنبال محصوالت  باشیم. مشتریان همیشه  آن  بهبود  حال  در  و همیشه 

مطمئن  باشند،  راضی  کامال  و  باشید  داشته  را  دنیا  محصول  بهترین  اگر  هستند. 

باشید باز هم دنبال گزینه ارزان تر، بهتر و باکیفیت تری هستند تا جایگزین محصول 

شما کنند. امروزه با آسان شدن جستجو در اینترنت، نمی توانید کسی را وادار کنید 

مشتری همیشگی شما باشد.

https://modiresabz.com


2

بنابراین روی محصوالت خود به صورت مداوم کار کنید تا همیشه بهترین گزینه 

برای مشتریان باشید.

2.دقتوتوجهدرتحویلمحصول
دومین مورد در ارائه خدمات خارق العاده این است که در تحویل محصول دقت 

و توجه کافی داشته باشیم. حتی فردی که محصول را تحویل می دهد خیلی مهم 

است. نوع بسته بندی بسیار مهم است. لحاظ کردن تمام موارد برای اینکه محصول 

در مسیر ارسال آسیب نبیند، ارزش کارتان را باال خواهد برد. 

کارمند  یک  و  باشید  داشته  را  دنیا  محصول  عالی ترین  و  بی نقص ترین  شما  اگر 

بداخالق و نامناسب را برای تحویل آن انتخاب کنید مطمئن باشید که کارتان زیر 

سوال خواهد رفت.

بسیار  می شود  ایجاد  محصول  تحویل  هنگام  مشتری  در  که  احساسی  بنابراین 

تعیین کننده است و می تواند مشخص کند که مشتری باز هم از شما خرید خواهد 

کرد یا خیر؟

3.تحویلبهموقع
سومین مورد در ارائه خدمات خارق العاده »تحویل به موقع« می باشد. اگر محصولتان 

عالی باشد ولی به موقع تحویل داده نشود ارزش کارتان از بین می رود. اگر قول 

داده ایم که راس ساعت خاصی محصول تحویل داده شود، به هر قیمت ممکن 

سعی کنیم دقیقا در همان روز و در همان ساعت محصول را تحویل دهیم.

4.حلموثرمشکالت
چهارمین مورد در ارائه خدمات خارق العاده »حل موثر مشکالت« است که معموال 

توجه کافی به آن نمی کنیم.
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اعتراضاتی  مشتری  و  می شود  ایجاد  مشکالتی  همیشه  کسب وکارها  بهترین  در 

کرده اند. مثال  فکر  قبل  از  این مشکالت  رفع  برای  فوق موفق  دارد. کسب وکارهای 

هتل ریتز کارلتون به هر کارمند خود اجازه داده است تا 2000 دالر با تشخیص خود 

خرج کند تا رضایت مشتری را جلب کند.

وجود مشکل در محصول خیلی بد است؛ ولی اگر به سرعت به آن رسیدگی شود 

منجر به فاجعه نخواهد شد.بدترین حالت آن است که در محصول مشکلی وجود 

دارد و کسب و کار ارائه دهنده آن پاسخگو نیست.

بنابراین اگر می خواهیم رضایت مشتریان را افزایش دهیم و خدمات خارق العاده ای 

این 4 موضوع  در مورد  و  بگذاریم  با همکاران خود جلساتی  باید  ارائه دهیم  را 

صحبت کنیم و ببینیم که  چگونه می توانیم آن ها را بهبود ببخشیم.
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