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چرامشتریانشماراترکمیکنند؟
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

اغلب کسب وکارها با سعی و تالش فراوان و با صرف هزینه های تبلیغاتی و کارهای 

دیگر، موفق می شوند مشتریانی را به خودشان جلب کنند؛ ولی بعد از مدتی آن ها، 

را ترک می کنند و ضرر قابل توجهی وارد می کنند. این موضوع  کسب وکار موردنظر 

می تواند دالیل مختلفی داشته باشد که می توان با حذف یا کاهش بعضی از این 

دالیل، میزان ترک مشتریان را کاهش داد.

 

آماردلیلترکمشتریان
• 1 درصد مشتریان فوت می کنند.

• 3 درصدشان کال محل زندگی یا محل شرکتشان را عوض می کنند و دیگر به آن 

کسب وکار مستقیما دسترسی ندارند و ترجیح می دهند که از جاهای نزدیک تر خرید 

کنند.
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• 5 درصد دوستی های جدیدی را ایجاد می کنند؛ مثال اتفاقی با دوستی آشنا می شوند 

و می بینند او کسب وکاری دارد که دقیقا کار ما را انجام می دهد و دوستشان را به 

ما ترجیح می دهند.

• 9 درصد به دالیل رقابتی ما را ترک می کنند؛ یعنی به دلیل اینکه رقیب قیمتش 

رقیب کشیده  به سمت  باعث می شود که  این  مانند  یا مواردی  مناسب تر است 

شوند.

• 14 درصد دیگر هم به دلیل نداشتن رضایت از محصول از آن کسب وکار خرید 

نمی کنند.

خرید  کسب وکار  یک  از  مشتریان  که  دلیلی  مهم ترین  و  باقیمانده  درصد   68  •

نمی کنند، یک برخورد نامناسب از طرف فروشندگان و کارمندان است.

 

علتاصلیازدستدادنمشتریان
اکثریت مشتریانی که ما را ترک می کنند به دلیل قیمت، کیفیت محصول و موارد 

دیگر این کار را انجام نمی دهند؛ بلکه دلیل اصلی یک برخورد نامناسب و غیرحرفه ای 

از طرف ما است. مثال فروشنده سعی می کند از خود دفاع کند و به هیچ وجه به 

خواسته های خریدار توجه نمی کند.

برای همه ما پیش می آید که یک روز، خودمان یا کارمندمان عصبانی هستیم. در 

همان شرایط یک مشتری تماس می گیرد و با سواالت طوالنی می خواهد اطالعاتی 

را کسب کند، شاید در آن شرایط، برخوردی نشان دهیم که مشتری منصرف شود 

و دیگر هیچ وقت از ما خرید نکند.

بنابرایــن یکــی از کارهایــی کــه می توانیــم انجــام دهیــم تــا مشــتریان مجــددا 

از مــا بخرنــد و بــه ســمت دیگــران نرونــد، ایــن اســت کــه کارمنــدان و تیــم را 

ــا  آمــوزش دهیــم تــا معیارهایــی رعایــت شــود. تمــام شــرکت های موفــق دنی

ــدان  ــام کارمن ــه تم ــوب ب ــورت مکت ــتورالعمل ها را به ص ــا دس ــب ی ــن مطال ای

ــان  ــی از خودم ــم خیل ــعی نمی کنی ــرد س ــراض ک ــتری اعت ــر مش ــد. اگ می دهن

ــه اســتثناهایی  ــم. البت ــا مشــتری مشــاجره نمی کنی ــچ گاه ب ــا هی ــم ی ــاع کنی دف
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هــم وجــود دارد کــه مشــتری مــوارد نامعقولــی را درخواســت می کنــد یــا قصــد 

سوءاســتفاده دارد. در ایــن حالــت هــم بایــد دســتورالعملی بــرای برخورد داشــته 

باشــیم.

بنابراین می توانیم از امروز بر برخورد بهتر افرادی کار کنیم که مستقیما با مشتری 

سروکار دارند.
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