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ایجاد تجربه لذت بخش، بهترین مزیت رقابتی
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

متمرکز  بهتر  و خدمات  بر محصوالت  رقیبان شما  از  خیلی  که  رقابتی  بازار  این  در 

شده اند، یکی از بهترین استراتژی ها برای شکست رقیبان و افزایش فروش، ایجاد 

تجربه ای لذت بخش و متفاوت برای مشتریان است؛ حتی اگر محصولتان فرق چندانی 

با محصول رقیبان ندارد.

در نقاط تماس تجربه لذت بخش ایجاد کنید
منظور از خلق تجربه لذت بخش؛ ایجاد یک حس خوب در تمام نقاط ارتباط با خریدار 

است. در انگلیسی اصطالحی به نام Contact Point یا نقاط ارتباطی وجود دارد. هر 

 Contact ،زمانی که خریدار به نحوی با ما یا کسب وکار ما در ارتباط است آن لحظات

Point به حساب می آیند. خیلی مهم است که در تمام نقاط ارتباط، یک حس بسیار 

خوب برای مشتری ایجاد کنیم.
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مثالی از نقاط ارتباط با خریدار
فرض کنید تبلیغ شما در یک مجله چاپ شده است. می خواهیم بررسی کنیم که 

چه نقاط ارتباطی بین شما )فروشنده( و مشتری وجود دارد.

را در آن مجله می بیند،  وقتی فردی اتفاقی مجله ای را ورق می زند و تبلیغ شما 

دیدن تبلیغ اولین نقطه ارتباطی شما با خریدار است. شما در آن تبلیغ باید بتوانید 

تجربه ای لذت بخش ایجاد کنید. اگر گرافیک آن تبلیغ زیبا نباشد، فونت ها مناسب 

نباشد یا پیشنهادتان عالی نباشد، در اولین Contact Point شکست خورده اید و 

نتوانسته اید تجربه لذت بخشی را برای خریدار احتمالی به وجود آورید.

بعدازاینکه شخص تبلیغ شما را دید، احتماال دومین نقطه ارتباط مشتری با مجموعه 

سوالی  شما  از  که  می گیرد  تماس  شما  با  خریدار  است.  تلفنی  تماس  یک  شما، 

بپرسد. کافی است منشی یا فروشنده شما فردی باشد که خیلی باانگیزه صحبت 

نمی کند؛ حتی اگر تبلیغتان عالی باشد، در دومین نقطه تماس تجربه نامطلوبی را 

خلق کرده اید و احتماال مخاطب را از دست خواهید داد.

باال صحبت می کند.  باانگیزه  و  عالی، خوب  فروشنده  یا  منشی  کنید  فرض  حال 

شخص ترغیب می  شود که از شما خرید را انجام دهد. حال برای خرید به شرکت 

یا فروشگاه شما دعوت می شود و یا شاید شما مانند بسیاری از افراد، محصول را 

برای شخص ارسال می کنید. 

بنابراین سومین نقطه ارتباط با مشتری می تواند تحویل محصول باشد.  اگر خریدار 

خودش به محل کار شما می آید، تمیزی محل کار، صندلی و… می تواند در تجربه 

خریدار تاثیر بگذارد.

فرض کنید در این نقطه ارتباط مشتری پول را واریز کند و سفارش را ثبت کند، 

ولی شما تا 10 روز سفارش را ارسال نکنید. باز در این نقطه ارتباط چون یک تجربه 
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نامطلوب برای مشتری ایجاد کرده اید ارتباط از دست می رود. اغلب افرادی که از 

فرایند خرید کامال راضی نباشند، درباره شما پیش دیگران بدگویی می کنند.

نقاط تماس را طراحی کنید
بنابراین برای خلق تجربه لذت بخش الزم است که در تمام نقاط ارتباط با مشتری 

حس خوب ایجاد کنید. ساده ترین روش این است که یا همکاران جلسه ای بگذارید 

و تمام نقاط ارتباط با خریداران را یادداشت کنید و به تدریج بکوشید در هرکدام از 

این نقاط، تجربه ای لذت بخش ایجاد کنید. یادتان باشد مردم رستورانی نمی روند 

که بهترین غذا را داشته باشد، بلکه جایی می روند که بهترین خاطره برایشان خلق 

شود!
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