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6استراتژیبرایایجادیکشرکتمشتریمدار
نویسنده: helpscout.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

با وجود انبوهی از داده ها که نشان می دهد سرمایه گذاری در خدمات مشتری باعث 

نتایج بهتر در کسب وکار می شود، ایجاد شرکتی که واقعا مشتری مدار باشد شجاعت 

با  شاید  که  است  اصولی  به  کامل  تعهد  نیازمند  واقعی  می خواهد. مشتری مداری 

انواع روش های کوتاه  و ارزان رسیدن به نتیجه فرق داشته باشد.

اگر می خواهید یک شرکت مشتری مدار بسازید، باید به مجموعه ای از ارزش ها پایبند 

تصمیم گیری ها  در همه  باید  یعنی  کنید؛  نهادینه  سازمان  کل  در  را  آن  ها  و  باشید 

انجام  راحت  همیشه  و  نیست  آسان  کار  این  دهید.  قرار  اولویت  در  را  مشتریان 

کارتان  نهایی  نتیجه  روی  مثبتی  و  مستقیم  تاثیر  شوید،  موفق  اگر  اما  نمی شود، 

خواهد داشت.
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معنیمشتریمداریچیست؟
مشتری مداری به این معنی است که تمام جنبه های کسب وکارتان از بازاریابی و 

فروش گرفته تا توسعه و پشتیبانی محصول را بر نیازها و عالیق مشتری متمرکز 

کنید و موفقیت بلندمدت مشتریان را بر اهداف کوتاه مدت کسب وکارتان اولویت 

دهید. همه لحظه هایی را در نظر بگیرید که خدمات تحقیرآمیز از شرکتی دریافت 

کرده اید که بهره کشی و پول درآوردن از مشتریان را بر ارائه یک تجربه مثبت به 

آن ها ترجیح داده است. مثال:

یک خط هوایی که وقتی مجبور شدید برنامه سفرتان را به خاطر شرایط اضطراری 

خانوادگی تغییر دهید شما را آزار داد.

خرده فروشی که نتوانست هدیه تولد همسرتان را به موقع ارسال کند و یک هفته 

بعد به تماس ها و ایمیل هایتان پاسخ داد.

آیا در آن شرایط به عنوان مشتری احساس ارزشمندی کردید، یا حتی به عنوان یک 

انسان زنده با نیازها، برنامه ها و بودجه مشخص احساس خوبی داشتید؟

هر شرکتی رویکرد مشتری مدار ندارد و ما هم قصد نداریم کسی را قضاوت کنیم. 

واقعیت این است که پرورش یک کسب وکار موفق بدون رویکرد مشتری مدار هم 

ممکن است. مثال یک شرکت مخابراتی را در نظر بگیرید که در یک منطقه خاص، 

انحصار مجازی دارد و مشتریان آن منطقه گزینه دیگری غیر از استفاده از خدمات 

از هر ویژگی دیگری حتی  را  ندارند. در سایر موارد هم مشتریان قیمت کمتر  او 

از کیفیت مهم تر می دانند. رویکردهای مختلف برای مدل های مختلف کسب وکار 

بازار و مشتریان هدفتان تغییر  به  نتیجه می دهد و جایگاه کسب وکارتان بسته 

می کند، اما تقریبا همیشه مشتری مداری راهی قدرتمند برای متمایز شدن از رقبا 

است.
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مدلهایخدماتیرابطهسازومعاملهگر
یعنی  دارند.  تمرکز  با مشتریان  بر معامالت تکی و یک باره  شرکت های معامله گر 

پاسخ  و  می دهد  پشتیبانی  درخواست  یا  می کند  خرید  آن ها  از  یک بار  مشتری 

می گیرد. پس ازآن، رابطه شرکت و مشتری پایان می یابد. از سوی دیگر، شرکت های 

با مشتریان تمرکز می کنند. آن ها برای درک  بلندمدت  رابطه ساز بر توسعه روابط 

نیازها و انگیزه های مشتریان وقت می گذارند و راهکارهایی برای تامین آن نیازها 

پیشنهاد می دهند. اگر راهکار کاملی در آن زمان وجود نداشته باشد، می توانند فورا 

راه حلی خلق کنند و سپس مشتری را پیگیری می کنند و راهکار عالی اصلی را در 

اختیارش می گذارند.

یک شرکت معامله گر سعی می کند هنگام خرید شما بیش فروشی کند، زیرا هدفش 

این است که در هر معامله تا حد امکان درآمد کسب کند. هدف این شرکت ها تولید 

رابطه ساز  اما یک شرکت  ایجاد مشتریان همیشگی.  نه  کوتاه مدت است،  درآمد 

ممکن است به جای بیش فروشی، محصولی ارزان تر به مشتری توصیه کند که از 

آن درآمد کمتری دارد، اما نیازهای مشتری را بهتر تامین می کند. فروشنده چنین 

شما  به  را  راهکار  بهترین  و  می گذراند  وقت  شما  با  می شناسد،  را  شما  شرکتی 

پیشنهاد می کند، زیرا وقتی دوباره به محصوالت آن ها نیاز پیدا کنید، به احتمال زیاد 

به جایی برمی گردید که با شما خوب رفتار کرده اند.

شاید معامله گری روشی منفی برای توصیف یک رابطه به نظر برسد، اما همه ما 

با کسب وکارهای خاص تجربه کرده ایم. مثال، وقتی  را  روابط معامله  گرانه مثبتی 

رابطه  این  از  دو طرف  هر  می بینید،  آنالین  فیلم  یا  می دهید  فست فود سفارش 

یک  را  مشتری مداری  رابطه  ساز،  شرکت های  اما  هستند.  خوشحال  معامله گرانه 

فرصت رشد و مزیت رقابتی می دانند. آن ها مشتریان را در اولویت قرار می دهند، 

زیرا از ارزش بلندمدت ایجاد تجربه عالی برای مشتری آگاه اند.
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چرامشتریمداریمهماست؟
بهبود  را  مالی  عملکرد  مشتری مداری  که  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات  نتایج 

می بخشد و مزیت رقابتی ایجاد می کند:

7 نفر از هر 10 مصرف کننده آمریکایی می گویند که پول بیشتری را برای معامله با 

شرکتی خرج می کنند که خدمات عالی ارائه می دهد.

افزایش  از 25 درصد  را بیش  افزایش نرخ حفظ مشتری تا 5 درصد،مقدار سود 

می دهد.

جذب یک مشتری جدیدبین 5 تا 25 برابر گران تر از حفظ مشتری فعلی است.

مصرف کنندگان آمریکایی 17 درصد بیشتر به معامله با شرکت هایی تمایل دارند که 

خدمات عالی ارائه می دهند.

از سرمایه  برای مشتری بیش  ایجاد یک تجربه عالی  از  بازگشت سرمایه حاصل 

شرکت  یک  ایجاد  نیستند.  ماجرا  این  ذینفعان  تنها  مشتریان  پس  است.  اولیه 

مشتری مدار به کارمندان هم شجاعت می دهد تا تصمیمات خوبی بگیرند و بهترین 

آنچه در توان دارند را انجام دهند. بنابراین مشتری مداری یک استراتژی رشد و 

راهی برای ایجاد فرهنگ قوی در شرکت است.

6روشبرترایجادیکشرکتمشتریمدار
در این بخش شش استراتژی برای ایجاد یک شرکت مشتری مدار و ایجاد روابط 

پایدار با مشتریان وفادار ارائه می دهیم.

1.درخدماتمشتریسرمایهگذاریکنید
شرکت های مشتری مدار پشتیبانی از مشتری را هزینه نمی دانند، بلکه آن را منبع 

درآمد در نظر می گیرند. تیم های پشتیبانی آن ها نیروی محرکه رشد شرکت هستند. 

تیم پشتیبانی شما به مشتریان نزدیک است. افراد تیم هر روز با مشتریان صحبت 
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می کنند و کمک می کنند تا به اهدافشان برسند. هیچ تیمی بهتر از تیم پشتیبانی 

یک شرکت  ایجاد  برای  ندارد.  وجود  تصمیمات شرکت  و  کارها  از  حمایت  برای 

مشتری مدار باید وقت و منابع قابل توجهی برای تیم پشتیبانی بگذارید و به موارد 

زیر اولویت دهید:

افراد عالی استخدام کنید.

به کارمندان بخش پشتیبانی مشتری حقوق بیشتری بدهید.

با آن ها مانند متخصصان فعال، توانمند و درآمدزا رفتار کنید.

پاسخگویی  زمان  مانند سریع ترین  معیارهایی  به  رضایت مشتری  برای سنجش 

تکیه نکنید.

با پشتیبانی خودکار توان خود را به حداکثر برسانید.

وظایف را طوری به کارمندان واگذار کنید که بتوانند 20 تا 40 درصد وقت خود را 

خارج از کار بگذرانند.

عمیق تر  گفتگوهای  پشتیبانی  تیم  تا  می کند  ایجاد  فضایی  سرمایه گذاری ها  این 

و پویاتری با مشتریان انجام دهد. پشتیبانی مشتری فقط بخشی از تجربه کلی 

مشتری است، اما دقیقا در همین مرحله است که مشتریان ارزش شرکت شما را 

به وضوح درک می کنند.

2.همهافرادشرکترادرپشتیبانیازمشتریمشارکتدهید
قرار  اولویت  در  را  مشتریان  نمی توانند  پشتیبانی  تیم  از  غیر  تیم هایی  اعضای 

دهند، زیرا هرگز تعامل مستقیمی با آن ها ندارند. به همین دلیل است که اغلب 

از روش »پشتیبانی توسط کل شرکت« استفاده می کنند  شرکت های مشتری مدار 

و همه افراد شرکت را موظف می کنند که بخشی از وقت خود را به پشتیبانی از 

مشتریان اختصاص دهند.
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تیم های پشتیبانی اغلب می توانند وظیفه سایر بخش ها برای رسیدگی به مشکالت 

و شکایات مشتریان را انجام دهند، اما مثال اگر مهندس تولید محصول هستید، 

باید بدانید کاربران کجا دچار سردرگمی یا مشکل می شوند. با این روش از مشکالت 

تیم های پشتیبانی شرکت آگاه می شوید و وقتی می خواهید ویژگی خاصی را به 

در  را  پشتیبانی  تیم  مشکالت  هم  و  مشتری  نیازهای  هم  کنید،  اضافه  محصول 

درخواست های معمول  و  از مسائل، شکایات  نظر می گیرید. همچنین می توانید 

داشته  ذهنتان  در  را  موضوعات  این  مهندس  به عنوان  اگر  شوید.  آگاه  مشتریان 

باشید، می توانید هنگام ارائه موارد جدید به آن ها فکر کنید یا آن ها را در محصوالت 

فعلی لحاظ کنید.

از موضوعات  فرصت می دهد  مهندسی  تیم های  به  کل شرکت  توسط  پشتیبانی 

تخصصی فاصله بگیرند و نظر مصرف کنندگان محصول را بشنوند. تیم های بازاریابی 

نظر مشتریان  با  و  را بشنوند  اعتراض ها و شکایات  تا  پیدا می کنند  هم فرصتی 

درباره محصول بیشتر آشنا شوند. در نتیجه همه درک بهتری از نوع تفکر مشتری 

بیشتر مشتریان  وفاداری  و  رضایت  باعث جلب  که  پیدا می کنند  او  و مشکالت 

می شود.

3.مدامازمشتریانبازخوردبگیرید
محققان معتقدند که مشتریان شما چندان به محصول یا خدمات شما اهمیت 

نمی دهند، بلکه به فایده آن ها برای حل مشکالتشان توجه می کنند. وظیفه شما این 

است که به مشتریان برای موفقیت در شغلشان کمک کنید. با فرض اینکه محصول 

و  دیدگاه مشتری  درک  معنی  به  ارائه دهید، مشتری مداری  باکیفیتی  و خدمت 

احترام به عالیق او است. گوش دادن به مشتری بخش اصلی مشتری مداری است. 

اگر سیستمی برای جمع آوری منظم بازخورد مشتری ندارید، نمی توانید روشی برای 

بهبود تجربه مشتریان پیدا کنید.
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مشتریان می توانند به شما کمک کنند محصولی بسازید که سایر مشتریان عاشقش 

شوند. با این که آن ها نمی توانند به تنهایی محصول شما را به سمت نوآوری هدایت 

از این که مشتریانش اغلب می دانند چه  کنند، اما یک شرکت واقعا مشتری مدار 

می خواهند، نفع می برد.

4.بهمسائلکوچکتوجهکنید
جنبه های خاصی از یک کسب وکار باعث ایجاد اعتماد و ارتباط می شود. وجه تمایز 

شرکت ها حاصل تالشی است که برای 10 درصد نهایی کار انجام می دهند )که اغلب 

به 90 درصد کار اولیه نیاز دارد(.

این تالش می تواند در هر حوزه ای از جمله در تولید محصول، کسب وکار یا فرهنگ 

باشد. وقتی توجه کافی به جزئیات نشان  دهید، همه متوجه می شوند که هیچ 

وقتی  می دهید.  اهمیت  و  دارید  توجه  همه چیز  به  و  نیست  تصادفی  کارتان 

مشتریان در هر نقطه تماس با شما تجربه مثبتی داشته باشند، احساس می کنند 

به عنوان کاربر به آن ها احترام می گذارید و با برندتان ارتباط برقرار می کنند. برتری 

به ویژه در  نفع شما عوض می کند.  به  را  بازی  واقعا  کار  داشتن در 10 درصد آخر 

بازاری که خیلی ها بودجه  های بیشتر و تیم های بزرگ تر دارند، باید در حوزه های 

ظریف کسب وکار خود را از دیگران متمایز کنید.

5.فرهنگشرکترایکداراییبدانید
یکی از اصول ایجاد شرکت مشتری مدار، ارزش دادن به مشتریان است. یک اصل 

دیگر هم ارزش دادن به کارمندان است. عالوه بر ایجاد روابط ارزشمند و همدالنه 

با مشتریان، باید این همدلی و توجه را نسبت به اعضای تیمتان هم داشته باشید.

در  را  تیم  دهد،  اهمیت  به مشتریان  تیمتان  اگر می خواهید  کنید.  باال شروع  از 

اولویت قرار دهید. فقط نگویید که برای خدمات عالی ارزش قائل هستید. باید آن 
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را در عمل نشان دهید.به طور منظم به آن ها پاداش دهید و افرادی که از ارائه این 

خدمات فراتر می روند را شناسایی کنید. به همه اعالم کنید که برای مشتریان خود 

اهمیت زیادی قائل هستید.

آیا  ببینید  جدید،  داوطلبان  ارزیابی  هنگام  کنید.  استخدام  را  مناسب  افراد 

ارزش هایشان با ارزش های شرکت شما همسو است یا خیر. تمام تالشتان را بکنید 

تا تیمی از افرادی بسازید که مشتاق کمک به مشتریان و پیشرفت آن ها هستند.

به تیمتان اعتماد کنید.همه دوست دارند مالک شغل خود باشند. به کارمندان خود 

اختیار و قدرت دهید تا خودشان تصمیم بگیرند و مشتریان را به روش خودشان 

خوشحال کنند.

خطوط ارتباطی خوبی ایجاد کنید. باید برقراری ارتباط را برای همه آسان کنید تا 

هیچ کس احساس نکند باید به تنهایی مشکلش را حل کند. مهم تر از همه، یادتان 

باشد که مدام از کارمندانتان تشکر کنید.

6.ساختارکسبوکارتانراطوریطراحیکنیدکهمشتریمدارباشد
و   Costco ،In-N-Out Burger ،Southwest هوایی  خطوط  مانند  شرکت هایی 

را کاهش  با سرمایه گذاری روی کارمندانشان، هزینه های مشتریان   Trader Joe

از  بیشتر  درصد  چهل   ،Costco کارمندان  داده اند.  افزایش  را  کسب وکار  سود  و 

کارکنان رقیب یعنی سام کالب حقوق می گیرند. 98 درصد از پست های مدیریتی 

کارمندانی  جابجایی  نرخ  و  می شوند  پر  شرکت  اعضای  با  کاستکو  فروشگاه های 

که بیش از یک سال در این شرکت مانده  اند 5.5 درصد و بسیار کمتر از میانگین 

صنعت یعنی 59 درصد است.

تعداد  که  است  خرده فروشی  صنعت  معمول  رویکرد  برخالف   Costco رویکرد 

کارمندان فروشگاه ها را به حداقل می  رساند و کمترین دستمزد را به آن ها می دهد 

تا سود شرکت افزایش یابد.

 Costco بـا ایـن رویکـرد خـوب بسـیار موفق عمل کرده و سـود ناخالص شـرکت 
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در سـه سـال گذشـته یعنـی از 2017 تـا 2020 هر سـال حـدود 23 درصـد افزایش 

یافته اسـت.

این نوع موفقیت به چیزی بیش از کارکنان آموزش  دیده با حقوق خوب نیاز دارد. 

Costco روی بهبود عملکرد کار کرده تا بتواند هزینه های خدمات برترش را تامین 

کند. این شرکت با ارائه اقالم کمتر و تبلیغات کمتر کسب وکارش را ساده تر و اداره 

فروشگاه ها برای کارمندان را آسان تر کرده است.

ساخت یک شرکت مشتری مدار با ایجاد شرکت کارمندمدار آغاز می شود. وقتی به 

کارمندانتان حقوق خوبی می دهید، به خاطر سود نهایی و منافع خود بیش ازحد 

از آن ها کار نمی خواهید و به آن ها قدرت می دهید تا مشتریان را در هر فرصتی 

تبدیل  از عملکرد کسب وکارتان  به بخشی طبیعی  خوشحال کنند، مشتری مداری 

می شود.

مزایایمشتریمداری
استراتژی رشد شرکت مشتری مدار همیشه به راحتی در جدول و نمودار نمی گنجد، 

برای  مشتری مدار  شرکت  یک  ایجاد  ندارد.  نتیجه  که  نیست  این  معنی اش  اما 

مشتریان، کارمندان و سودآوری مفید است. اگر کسب وکارتان در یک بازار رقابتی 

فعالیت می کند، شاید بعضی شرکت ها بخواهند با پول بیشتر و تیم های بزرگ تر 

با ارزش های مشتریان  را  ارزش های شرکت  اگر  اما  از گردونه خارج کنند،  را  شما 

همسو کنید، پیشرفت می کنید.
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