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7اصلخلقتجربهلذتبخش
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

منظور از خلق تجربه لذت بخش، ایجاد حس خوب در تمام نقاِط ارتباط با مشتری 

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

و هر زمانی که مشتری به نحوی با ما یا کسب وکار ما در ارتباط است آن لحظات 

ارتباط،  نقاِط  آن  تمام  در  به حساب می آیند. خیلی مهم است که   Contact Point

حس بسیار خوب ایجاد کنیم.

اصول  اصول مسلما  این  اشاره می شود.  لذت بخش  تجربه  اصل خلق  به 7  زیر  در 

بسیار کلیدی و پایه ای است و هر شخص باید ببیند چگونه می تواند این اصول را 

در کسب وکار خود اجرا کند.

 

1.ثبات)قابلیتپیشبینی(
تخفیف،  محصول،  با  رابطه  در  دقیقا  باید  مشتری  که  است  این  ثبات  از  منظور 
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دریافت  شما  از  پاسخی  چه  کند  پیش بینی  بتواند  و…  ارسال  زمان  پاسخگویی، 

خواهد کرد.

هزار  ده  با چند  اسم مک دونالد  به  دنیا  معروف ترین فست فودهای  از  یکی  مثال 

از اصول اصلی خود را روی ثبات قرار داده  شعبه در دنیا است. مک دونالد یکی 

است؛ یعنی مدیران اعالم کرده اند همبرگری را ارائه می دهیم که اگر شما آن را در 

دو شعبه متفاوت بخورید هیچ تفاوتی در طعم آن احساس نکنید و برای این کار 

دستورالعملی درست کرد.

ثبات یا قابلیت پیش بینی در 4 موضوع بسیار مهم است:

• کیفیت کامال یکسان

• پاسخگویی یکسان

• زمان ارسال یکسان

• طراحی یکسان

 

2.سرعت
نکته دوم، کلیدی ترین و مهم ترین اصل خلق تجربه لذت بخش است. به خصوص 

طرف  از  خوبی  بسیار  نتیجه  می توانید  کنید،  کار  موضوع  این  روی  اگر  ایران  در 

مشتریانتان بگیرید.

 

در مورد سرعت 4 نکته وجود دارد:

سرعتپاسخگویی
هر کسب وکاری  یا  هر صنف  در  ایران  در  مشتریان  نارضایتی  بزرگ ترین  از  یکی 

باالتر  خیلی  را  پاسخگویی  سرعت  بتوانیم  اگر  است.  پایین  پاسخگویی  سرعت 

ببریم، معموال رضایت خیلی باالتر خواهد رفت.
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سرعتتحویل
در سرعت تحویل، زمانی پیشرفت خواهید کرد که سیستم سنجش درست کنید؛ 

یعنی از زمانی که مشتری با شما تماس گرفت تا زمانی که محصول از شرکتتان 

خارج شد را ثبت کنید و ببینید چگونه می توانید حتی یک دقیقه زمان تحویل را 

کاهش دهید.

 

خوشقولی
به خودتان و همکارانتان آموزش دهید و مقید شوید که اگر عددی را به مشتری 

گفتید آن عدد حدودی نیست و باید دقیق باشد. اغلب بهتر است که قول های 

رویایی ندهید.

برای تشخیص اینکه ببینید کسب وکارتان خوش قول است یا خیر، اگر مشتری شما 

برای یادآوری تماس می گیرد یعنی کسب وکار شما خوش قول نیست؛ این یعنی 

مشتری چیزی را از شما خواسته است و شما انجام نداده اید و مشتری مجدد برای 

آن کار با شما تماس می گیرد.

 

سرعتسایت
سایت  کمک  با  باز شود.  ثانیه   3 از  کمتر  در  سایت  که  است  آن  حالت  بهترین 

gtmetrix.com می توانید، ببینید سرعت سایتتان چقدر است.

 

3.شخصیسازی
در  می دهید  انجام  که  کارهایی  تمام  با  که  است  این  شخصی سازی  از  منظور 

مخاطبتان حس مهم بودن ایجاد کنید.

 

نامافراد
استفاده از نام افراد در تمام کارهای بازاریابی و فروشتان نکته بسیار مهمی است. 
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اگر فروش تلفنی انجام می دهید در همان ابتدای کار نام فرد را بپرسید و مرتب در 

صحبت تلفنی نام شخص را بگویید.

 

توجهشخصی
ثبت  و صحبت هایش  مشتری  قبلی  تماس  که  دارید   CRM کنید سیستم  فرض 

می شود؛ در صحبت هایتان حتما به مطالب قبلی مشتری تکیه و آن ها را یادآوری 

کنید.

 

دلیلارسالپیامها
اگر در سایتتان Pop-up ظاهر می شود و یک کوپن تخفیف می دهید؛ حتما دلیلی 

بیاورید. مثال بگویید شما 3 دقیقه در این صفحه مانده اید، معلوم است به این 

موضوع عالقه مندید، ما دوست داریم که به شما کوپن تخفیف هدیه بدهیم.

 

ایمیلها
در ایمیل ها می توانید از نام فرد یا اطالعات شخصی آن ها استفاده کنید. این کار 

حس بسیار خوبی به افراد می دهد.

 

4.کیفیت
نیازهای  و  با معیارها  این معنی است که محصوالت و خدمات شما  به   کیفیت 

مشتری مطابقت داشته یا از آن فراتر می رود.

کیفیت در 3 موضوع اهمیت دارد:

• محصول

• بسته بندی

• گرافیک
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)OverDelivery(5.تحویل
منظور از Over Delivery این است که وقتی می خواهیم محصول یا خدمتی را برای 

خریدار ارسال کنیم،  چیزی بیشتر از آنچه قول داده ایم بفرستیم.

بسیار  معموال حس  می دهیم  انجام  مشتری  برای  اضافه  را  کاری  وقتی  بنابراین 

خوبی را در فرد ایجاد می کند.

 

6.ارتباطپسازفروش
و  ندارند  موضوع  این  به  عالقه ای  کسب وکارها  و  فروشنده ها  اغلب  که  چیزی 

با  باید  را  تماس  فکر می کنند حداقل  فروختند  را  یا خدمتی  بعدازاینکه محصول 

مشتری داشته باشند به این دلیل که شاید مشتری خیلی از کار راضی نباشد. چند 

پیشنهاد برای ارتباط پس از فروش:

 

تماستشکر
از طریق  این تماس می تواند  بفرستید.  فرد تماس تشکر  برای  از هر فروش  بعد 

اس ام اس یا تلفنی باشد.

 

تماسنظرسنجی
این کار می تواند چند روز پس از فروش اتفاق بیافتد و از افراد بخواهید که به کار 

و خدمات شما امتیازی بدهند یا اگر نظری دارند به شما بگویند. این موضوع کمک 

به خودتان است؛ ولی با این کار مشتری حس خوبی پیدا می کند.

 

ارسالاطالعاتآموزشی
هر چیزی که می فروشید، می توانید بعد از چند روز اطالعات آموزشی در مورد آن 

محصول یا خدمت به فرد ارسال کنید.

که  زمانی  ندارد،  توقعی  هیچ  مشتری  و  است  تمام شده  معامله  اینکه  دلیل  به 

این آموزش را دریافت می کند مطمئن باشید حس لذت زیادی را تجربه خواهد 
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کرد. شاید بهترین فرمت این آموزش ها، آموزش های فیلمی یا تصویری باشد که 

می توانید از طریق تلگرام یا هر روش دیگری برای مشتریانتان ارسال کنید.

 

گرفتنکمک
هر زمان که به کمکی نیاز دارید با مشتری تماس بگیرید و ببینید آیا می تواند به 

شما کمک کند. مثال از او بپرسید چگونه می توانید کارتان را بهتر کنید.

شما هر زمان از مشتری کمک بگیرید )منظور از کمک، در حد نظر گرفتن و مشاوره 

است( مطمئن باشید در مشتری حس خوب و حس لذت ایجاد می شود. بنابراین 

این فرصت ها را از دست ندهید.

 

7.تغییرمکالمات
بسیاری از نارضایتی های مشتریان از صحبتی بوده که شما یا همکارانتان انجام 

داده اید. خیلی خوب است که سبک خاص مکالمه خودتان را داشته باشید. توصیه 

می کنم دستورالعملی به اسم »دستورالعمل مکالمات« درست کنید و به کارمندان 

تکرار  خیلی  کسب وکار  در  که  کلیدی  جمالت  این  کنید  توصیه  آن ها  به  بدهید، 

می شود را عینا طبق دستورالعمل بگویند.

 

یا دو مورد  از یک  این است که در هر کسب وکار معموال مشتریان  نکته کلیدی 

بسیار ناراضی هستند، بنابراین اگر شما همین یک یا دو مورد را حل کنید، رضایت 

راضی تر  و  از شما خوشحال تر  باعث می شود خیلی  و  باالتر می برید  را  مشتریان 

شوند.
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