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چكيد:
در چند سال اخير مديريت ارتباط با مشتري توجه فراوانی در حوزه هاي سازمانی،بازاريابی،فناوري اطالعات و  ...را به
خود اختصاص داده است.مخصوصا افراد دانشگاهی ،مديران سازمان ها،فروشندگان و صاحبان صنايع همه و همه به
مقوله CRMتوجه ويژه اي دارند .در اين مقاله به تعاريف و اصول و قوائد کلی از ديدگاه کالترو و آرمشترانگ و توربان
به می پردازد و الگوهاي مديريت و شروط کافی و نکات اجرايی استرتتژيک مديريت ارتباط با مشتري در رابطه با

وفاداري مشتريان و استراتژي کسب و کار جهت بهينه سازي سوددهی و فناوريهاي مورد استفاده  ، CRMدرآمد زايی
و رضايت مشتري که بر اساس مبانی CRMموضوعات مشتري،ارتباط و مديريت مورد تحقيق می باشد و همچنين نقش
رهبري موثر CRMتوسط محققان مختلف مورد بررسی و در ادامه به مسائل ارتباط مطلوب با مشتريان و برخی عوامل
شکست در مديريت ارتباط با مشتري و در ادامه ويژگی الگوهاي قديم و جديد مديريت ارتباط با مشتري بررسی و
مقايسه می گردند و اقداماتی که در اجراي مديريت ارتباط با مشتري بايد دنبال کرد توضيح داده شده و در تحقيقی از
بعضی شرکت ها ي معتبر مانند شرکت هاي ايرالين در نيوزلند بر طبق مدل رگرسيون مورد مطالعه قرار می گيرد و در
پايان تنايج و دستاورد هاي کلی از مقاله ارائه می گردد.
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مقدمه
امروزه دنياي کسب و کار به محيط پويا و رقابتی تر تبديل شده است ،و سازمانهاي مختلف با چالش گسترش سهم بازار
خود و پيدا کردن راههاي جديد براي جذب ،به دست آوردن ،حمايت و حفظ مشتريان جهت افزايش درآمد مواجه می
باشند .عالوه بر اين ،سازمان ها به دنبال افزايش بهروري ،کاهش هزينه سربار و افزايش ارزش سهام خود می باشند.
مديريت ارتباط با مشتري  ،يک ابزار ارزشمند براي کمک به اين تالش ها است از نظر تاريخی ،تا قبل از انقالب
صنعتی ،تجارت و بازرگانی بيشتر ،رابطه محور بوده است .پس از انقالب صنعتی زمانی که توليد انبوه با روشهاي جديد
بهسرعت رشد کرد و مصرف انبوه رخ نماياند ،واسطه ها در زنجيره توزيع قدرتمندتر شده ،رابطه سنتی بين توليدکنندگان
و مشتريان از هم گسسته شد .در نتيجه توزيع در سطح گسترده جغرافيايی پديدار شد که خود نياز به توزيع و بازاريابی
انبوه را به همراه داشت .اين روند در شرايطی که تقاضا بيش از عرضه بود ،ضامن سودآوري بسياري از شرکتها تلقی

میشد.

بر اساس ديدگاه بازاريابی مبادله ،صرفنظر از اينکه مشتري قديمی باشد يا جديد .برنامههاي بازاريابی به گونهاي طراحی
میشدندکه بتوانند مبادله توليدات و کاالها را تسهيل کنند .همه اين عوامل دست به دست هم دادند ،تا بيشترين تمرکز بر
بحث مبادله اعمال شود .در نتيجه ،تمام تالشها در جهت افزايش دفعات و مقدار خريد مشتري بود ،که اين امر موجب
صرف بودجه بسيار اندکی براي ايجاد رابطه پايدار و با ثبات با مشتريان قديمی شده بود .در اين مقطع قيمت بعنوان يک
بحث مهم جلوهگر شده ،و بازاريابان سعی میکردند به طور متوالی خريداران را به خريد مجدد تشويق کنند .بدون توجه
به اينکه آيا هر يک از خريداران از قبل خريدي انجام داده است يا خير .در اين وضعيت ،رقابت اصلی بر حفظ ارائه
خدمات و ت وسعه محصول به مشتري و تسهيل خريد مشتري بود نه حفظ و نگهداري رابطه با مشتريان موجود.
تعريف  ( CRMمديريت ارتباط با مشتريان )برگرفته از عبارت  Customer Relationship Managementبوده و
در ايران با نام مديريت ارتباط با مشتري شناخته می شود .با بهره گيري از  ،CRMارتباط مشتريان با سازمان و نيازمندي
هاي آنها مورد بررسی و تجزيه و تحليل اصولی قرار می گيرد CRM.درواقع فرايندي است جهت گردآوري و يکپارچه
سازي اطالعات به منظور بهره برداري مؤثر و هدفدار از آنها  .اين اطالعات می تواند در رابطه با مشتريان ،فروش،
بازاريابی مؤثر ،حساسيت و يا نيازهاي بازار باشد CRM.بخشی از استراتژي يک سازمان جهت شناسايی مشتريان،
راضی نگهداشتن آنها و تبديل آنها به مشتري دائمی می باشد .همچنين  CRMدر راستاي مديريت ارتباطات مشتري با
سازمان و بمنظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتري ،سازمان را ياري می نمايد.
ارتباطات مشتريان با سازمان از طرق مختلف ،از جمله وب ،تلفن ،مراکز فروش ،توزيع کنندگان و شبکه هاي همکار
صورت می پذيرد .وظيفه اصلی  CRMنسهيل در برقراري ارتباط مشتري با سازمان ( به هر صورتی که مشتري تمايل
دارد ) بدون محدوديت زمانی  ،مکانی و مليتی می باشد به نحوي که مشتري احساس نمايد ،با سازمان واحدي در تماس
می باشد که وي را می شناسد ،براي وي ارزش قائل است و نيازهاي او را به سرعت و با آسانترين روش ارتباطی مرتفع
می نمايد CRM.نوعی استراتژي بازاريابی است که هدف آن صرفاً به باال بردن معامالت که در حقيقت باال بردن سود
دهی بطور مقطعی می باشد ،محدود نمی گردد بلکه  CRMسعی دارد به ديدگاهی منحصر بفرد و يکپارچه از مشتري و
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يک راه حل مشتري مدارانه دست يابد که باعث باال رفتن رضايت مشتري و افزايش سود شرکت در بلندمدت می باشد.
 CRMاستراتژي کسب و کاري است جهت بهينه سازي سود دهی ،درآمد زايی و رضايت مشتري که بر اساس مبانی
زير طراحی می گردد…
• ساماندهی ارائه خدمات براساس نيازهاي مشتري
• باال بردن سطح رضايت مشتريان مطابق اصول مشتري مداري
• پياده سازي فرايندهاي مشتري محور
تحقق اصول  CRMدر يک سازمان ،تنها با بکارگيري ابزارها ،تکنولوزي و روال هاي مناسب ممکن می باشد که اين
امر منجر به باالرفتن ارتباط سازمان با مشتري و در نتيجه افزايش رضايت مشتري و باال رفتن ميزان فروش می گردد.
بنابراين  CRMتکنولوژي محض نمی باشد بلکه اصول کلی فلسفه کسب و کار را نيز در بر می گيرد.
موضوعات مورد بحث درCRM
 -1مشتري ()Customer
 ارتباط ()Relationship مديريت ()management• مشتري
مشتري تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می باشد .البته تشخيص ،جذب و حفظ يک مشتري خوب که سود زيادي براي
سازمان به همراه دارد بعلت باالرفتن آگاهی مشتريان و در نتيجه تغيير سطح توقع آنها و همچنين وجود رقابت تنگاتنگ،
هميشه دشوار است .با بهره گيري صحيح و اصولی از فن آوري اطالعات ،تشخيص و مديريت مشتريان به بهترين وجه
امکان پذير می گردد( .من ظور از مشتري ،مصرف کننده نهايی است که در روابط ارزش آفرين ،نقش حمايت کننده را
دارا ميباشد).
• ارتباط رابطه ميان يک سازمان و مشتريانش يک رابطه مداوم ،دو جانبه ،فعل و انفعالی و بسيار با ارزش و سودمند ،می
باشد .اين رابطه می تواند کوتاه و يا بلند مدت ،مداوم و يا گسسته ،به دفعات ويا يکباره باشد .حتی اگر مشتريان نسبت به
سازمان و محصوالت آن نظر مثبتی داشته باشند  ،باز هم رفتار آنها در مورد خريد از سازمان ،غير قابل پيش بينی بوده و
بستگی بسيار زيادي به شرايط و موقعيت خواهد داشت  .مديريت اين رابطه بر CRMمی باشد( .منظور از روابط ،ايجاد
مشتريان وفادارتر و سودمندتر از طريق ارتباطی ياد گيرنده می باشد)
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• مديريت
 CRMفعاليت ی نيست که تنها در بخش بازاريابی مورد استفاده قرار گيرد بلکه شامل تغييرات مداوم در مراحل ،فرايندهاي
کاري و فرهنگ سازمانی می باشد .اطالعات جمع آوري شده مشتريان به دانش هاي سازمانی مبدل می گردند که از آنها
به منظور برتري يافتن بر رقبا در جهت دستيابی به موقعيت هاي بازار ،استفاده می گردد .مديريت عبارت است از خالقيت
و هدايت يک فرايند کسب و کار مشتريمدار و قرار دادن مشتري در مرکز فرايندها و تجارب سازمان.
CRMاهداف
 - 1جابجايی از کاالگرايی به مشتري گرايی
 افزايش قابليت رقابتی در بازار اشباع شده و مشتري هاي پرتوقع تر از هميشه تشديد چرخه توليداصولCRM
فرآيند ها و برنامه هاي کاربردي مديريت ارتباط با مشتري براساس اصول پايه اي به شرح زير می باشند(گراي بيووم)
 -1هدف گذاري کردن تک تک مشتريان
 جذب و حفظ وفاداري مشتري از طريق ارتباط شخصی تماس هاي مستمر با مشتري - 4انتخاب مشتري براساس مفوم ارزش طول حيات مشتري
 - 5اگر از سه متخصص  CRMاين سوال پرسيده شود که  CRMچيست؟ می توان به  4پاسخ مختلف دست
يافت .گروهی CRMرا استراتژي  ،برخی فناوري و بعضی ها فرايند و دسته اي ديگر آن را سيستم اطالعاتی به
شمار می آورند (.)Thompson;2004
قواعد و اصولی که در مديريت ارتباط با مشتري ملزم به رعايت آن ها هستند عبارت است از:
(کاتلر و آرمسترانگ) 004 ،
 -1شناسايی ارزش هاي خاص هر بخش از بازار و مشتريان
 ارائه ارزش ها دلخواه مشتريان به شيوه مورد درخواست آنها براي دريافت اطالعات تقسيم بخش هاي مختلف بازار و بهبود فرايند ارتباط با مشتريان هدف -4افزايش درآمد حاصل از محل کارمزد ارائه خدمات
 -5افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتريان
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 -6بهينه سازي کانال هاي خدمت دهی به مشتريان
 -7جذب مشتريان جديد با عنايت به تجربيات کسب شده در خصوص مشتريان قبلی
 -8کسب نظرات و عالقه مندي هاي مشتريان به منظور بهينه سازي استراتژي و فرآيند اي عمليات
برخی مسائل عمده با شکست مديريت ارتباط مشتري به شرح ذيلند :
 مشکل بودن اندازه گيري و ارزش گذاري فوائد نامحسوس  .فوائد محسوس کمی در مديريت مديريتارتباط مشتري وجود دارد .
 شکست در تشخيص و تمرکز بر روي مشکالت ويژه کاري فقدان حمايت فعال مديريت ارشد . بازار ضعيف کارکنان به داليل مختلفی نظير عدم شفافيت مزايا و قابليت هاي کاربردي  .مديريت ارتباطمشتري ي ک ابزار مديريتی است ولی در جهت فروش بيش تر به يک فروشنده کمک موثري نمی کند .
 تالش براي خودکار کردن فرايندهايی که به طور واضح تعريف نشده اند .چگونگی اجراي مديريت ارتباط مشتري براي جلوگيري از شکست(:توربان وديگران)16 -151 ،1 86،
• يک بررسی دقيق براي تشخيص نحوه پاسخگويی سازمان به مشتريان انجام دهيد .
•  4جزء اصلی مديريت ارتباط مشتري  ،فروش  ،خدمات  ،بازاريابی و مديريت کانال  /شريک  ،را در نظر بگيريد .
• درباره معيارهاي ارزيابی مديريت ارتباط مشتري تصميم گيري کنيد ؛ تنها کميت را مد نظر قرار ندهيد و از دقت به
کيفيت حصول اطمينان کنيد .
• چگونگی کمک نرم افزار مديريت ارتباط مشتري در نيل به اهداف سازمان را در نظر بگيريد .
• درباره يک راهبرد تصميم گيري کنيد  :فرايندهاي موجود مديريت ارتباط مشتري را بهبود بخشيد يا مديريت ارتباط
مشتري را مهندسی مجدد کنيد .
• تمامی سطوح و به ويژه عامل هاي مرتبط با مشتريان  ،خدمات در محل مشتريان  ،و نيروي فروش را ارزيابی کنيد .
• نيازمندي هاي سازمان را به شکل  :ضروري  ،مطلوب و نه چندان مهم اولويت بندي کنيد .
شرط کافی ،داشتن روابط ماندگار با مشتري است؟؟؟
هدف در اين طرز تفکر جديد ،مديريت روابط با مشتريان است و فرض براين است که مشتري نه فقط به دليل محصول
متمايز و منطبق با نيازهايش ،بلکه به دليل تعلق خاطر به روابطش با عرضه کنندگان خدمات يا محصوالت ،خريد میکند.
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به عبارت ديگر ،داشتن محصوالت و خدمات متمايز و منطبق با نيازهاي مشتري شرط الزم است ،ولی لزوماً شرط کافی
براي کسب و تداوم وفاداري مشتري نيست .شرط کافی ،داشتن روابط ماندگار با مشتري است.
يکی از مهمترين داليلی که بانک ها از برنامههاي کاربردي در بانکداري نوين استفاده میکنند به دست آوردن و حفظ
بلند مدت مشتري و ارزش گذاري براي وي است که «مديريت ارتباط با مشتري» ناميده میشود .برنامه هاي
کاربردي CRMمی تواند براي پشتيبانی از کل فرآيندهاي مشتري مدار در بانک ها ،در هر اندازه و سطحی شامل
بازاريابی ،جذب نقدينگی و ارائه خدمات به مشتري استفاده شود .امروزه بمنظور حفظ قدرت رقابتی ،همه سازمان ها به
دنبال راهی براي توسعه ،حفظ و نگهداري مجموعهاي از مشتري ،محصول ،اطالعات و خدمات در طول مدت بازاريابی
و فروش خدمات و پشتيبانی و واحدهاي توسعه محصول میباشند که بر  CRMاستوار هستند.
اورت گمسون ،بازاريابی روابط را در سال  1115چنين تشريح نموده است
نکات مهم در اجراي استراتژي مديريت ارتباط با مشتري مديريت ارتباط با مشتري معموال با تغيير فرايند تجاري و معرفی
تکنولوژي اطالعات جديد سر و کار دارد ،همچنين رهبري موثر نقش مهمی را ايفا ميکند ،زيرا رهبران بر محيط خارجی
سازمان نظارت می کنند .آنها اغلب در بهترين نقطه براي تعيين چشم انداز و جهت استراتژيک پروژه هاي مديريت
ارتباط با مشتريان قرار ميگيرند .بعالوه ،رهبران در تعيين و نظارت بر عملکرد و توانمندسازي و انگيزش پرسنل کليدي
داراي نفوذ ،قدرت و تاثير گذاري هستند )1187 ,Slevin& Pinto(.همانطور که مديريت ارتباط با مشتري به بخشهاي
مختلف تجارت و کسب و کار وارد می شود ،سازمانها بايد يک رويکرد کل گر و سيستماتيک را بکار برند).
(Girishnakar, 1987
رويکرد کل گرا  ،مديريت ارتباط با مشتري را در قلب يک سازمان با فرايندهاي تجاري مشتري گرا و سيستمهاي
مديريت ارتباط با مشتري يکپارچه قرار می دهد )Faille& Ciborra, 2000).مديريت ارتباط با مشتري را بايد بر
فراز سيستم مديريت نگريست .رويکردهاي کل گرا نسبت به مديريت ارتباط با مشتري ،به سازمانها کمک ميکند تا
هماهنگی ايجاد نموده و بطور موثري به نقاط تماس يا کانالهاي ارتباطی با مشتريان گوناگون توجه نمايند .البته ،مسائل و
مشکالت مربوط به تفاوت تجربيات مشتري از کانالهاي مختلف فروش نيز وجود دارد).)Peppard, 2000
منبع يابی موضوع ديگر مربوط به اجراي مديريت ارتباط با مشتريان است .تعدادي از سازمانها گزينه هاي کمی دارند اما
هنگامی که آنها فاقد منابع الزم براي توسعه نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري باشند .منبع يابی خارجی( کسب اطالعات
مشتري از منابع خارجی) يک بخش مهمی از راه حل مديريت ارتباط با مشتري است .زمان بندي نيز مهم است،
هنگاميکه توسعه نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان در داخل می تواند يک فرايند طوالنی مدت باشد ،بايد پاداشهايی
براي پاسخگويی سريع و مناسب به آن وجود داشته باشد). (Howle,2000
فناوريهاي مورد استفاده  CRMرا میتوان به سه دسته کلی تقسيم نمود:
الف)CRMعملياتی

در اين روش کليه مراحل ارتباط با مشتري ،از مرحله بازاريابی و فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد از
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مشتري ،به يک فرد سپرده می شود؛ البته به نحوي که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر يک از
مشتريان را بدون مراجعه به اين فرد در دسترس داشته باشند.
از ابزارها و روشهاي  CRMعملياتی میتوان به  SFAيا قدرت فروش مکانيزه اشاره نمود که کليه عمليات مربوط به
مديريت تماس ،بورس و مديريت اداره فروش را برعهده دارد.

 CSSابزار ديگر  CRMعملياتی است که در آن به جاي ارتباط تلفنی با مشتري ،از ابزارهاي ديگري مانند ارتباط

رودررو ،اينترنت ،فاکس و کيوسکهاي مخصوص پاسخگويی به مشتريان استفاده میشود.
ب)CRMتحليلی
در  CRMتحليلی ،ابزارها و روشهايی به کار میرود که اطالعات به دست آمده از  CRMعملياتی را تجزيه و تحليل
نموده و نتايج آن را براي مديريت عملکرد تجاري آماده میکند.
در واقع CRM ،عملياتی و تحليلی در يک تعامل دو طرفه هستند؛ يعنی دادههاي بخش عملياتی در اختيار بخش تحليل
قرار میگيرد؛ پس از تحليل داده ها ،نتايج حاصله تأثير مستقيمی بر بخش عمليات خواهد داشت .در واقع به کمک

تحليلهاي اين بخش ،مشتريان دستهبندي شده و امکان تمرکز سازمان بر روي بخش خاصی از مشتريان فراهم میشود.
ج)CRMاجرايی

در اين نوع ارتباط ،مشتري براي برقراري ارتباط با سازمان ،از سهلترين روش ممکن مانند تلفن ،تلفنهمراه ،فکس،

اينترنت و ساير روشهاي مورد نظر خود استفاده مینمايد؛  CRMتعاملی به دليل امکان انتخاب روش از سوي مشتري و

اينکه اکثر فرايندها (از جمعآوري دادهها تا پردازش و ارجاع مشتري)  ،در حداقل زمان ممکن به مسؤول مربوطه صورت

میگيرد ،باعث مراجعه مجدد مشتري و ادامه ارتباط با شرکت میشود.
مراحل اجرايCRM

شايد بتوان تمامی مراحل اجراي  CRMرا به چند مرحله زير تقسيم نمود:
طراحی و ايجاد راهبردCRM
طراحی مجدد فعاليتها با در نظر گرفتن راهبردCRM
مهندسی مجدد فرايندهاي کاري
انتخاب نرمافزار مناسب
اقداماتی که در اجراي مديريت ارتباط با مشتري بايد دنبال کرد عبارتند از:
ارتباط مطلوب مدير و کارکنان ،عامل مشتري مداري:
مدير مشتري مدار
ارتباطات مؤثر بين کارکنان ضامن کيفيت مطلوب است  ،عموماً براي اجراي يک پروژه تقسيم وظايف مقدم بر ايجاد
ارتباطات مؤثر بين افراد قرار می گيرد در نتيجه روابط بطور نامطلوب گسترش يافته  ،اشتباهات بروز و نهايتاً اهداف اصلی
گم خواهند شد .بنابراين بايد قبل از شروع هر پروژه کارکنان را نسبت به اهميت روابط متقابل در انجام وظايف و
مسئوليت محوله  ،براي حصول نتيجه مورد انتظار آگاه ساخت.
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بدين ترتيب است که هرکسی متوجه نقش و تأثير فعاليتهاي خود بر کار سايرين شده و میتوان با تغيير کانون توجه
افراد از عملکرد انفرادي به کار گروهی توقعات کارفرما را ارضاء و همه افراد را برنده تلقی نمود .آگاه سازي کارکنان از
وظايف يک مدير مشتري مدار میباشد.
پيش ازاين خصوصيات يک سازمان مشتري مدار مورد بررسی قرار گرفته است .بطور کلی يک مدير که به اصول يک
سازمان مشتري مدار معتقد باشد و داراي صبر فراوان  ،تواضع  ،انتقادپذيري  ،آراستگی  ،راستگويی و صداقت  ،مطلع از
خدمات سازمان و شنونده و پاسخ دهنده خوب جهت مشکالت مشتريان و … را میتوان يک مدير مشتري مدار
محسوب کرد.
مديران هر سازمان از هستههاي اصلی آن محسوب شده و بايد خصوصيات و ويژگیهاي مشتري مداري را در خود
تقويت نمايند.
ويژگی هاي مديران مشتري مدار
 مشتري را میشناسند. در سازمان جهت مشتري ايجاد اهميت میکنند. به مشتري خدمت میکنند. براي مردم احترام قائلند. در مردم احساس برنده شدن ايجاد میکنند. در مورد مردم مانع اظهارات مخرب میشوند. ظرفيت انتقادپذيري سازمان را افزايش میدهند. مردم را از ارائه انتقاد سازنده منع نمیکنند. به انتقاد سازنده مردم به موقع پاسخ میدهند. تمايل به قبول اشتباه دارند.کارکنان مشتري مدار
مديران مشتري مدار بدون کارکنان مشتري مدار موفق نخواهند بود وکارکنانی که ويژگی هاي ذيل را داشته باشند در
زمره کارکنان مشتري مدار قرار دارند :
 مردم دارند ومردم را دوست دارند . هميشه جانب مشتري را می گيرند . به سواالت مشتري پاسخ مناسب می دهند . به حرف هاي مشتري خوب گوش می دهند . شيک پوش وخوش صحبت هستند . -ظاهروباطنی آراسته و وارسته دارند .
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 خود را به جاي مشتري قرار می دهند . بيشتر به فکر ارايه خدمات هستند تا سود شخصی . هميشه بيشتر از حد انتظار مشتري برايشان کار می کنند . با مشتري همانند ميهمان خود رفتار می نمايند . رفتار آنها نشانگر اين است که مردم ومشتريان را در اولويت قرارمی دهند .با چنين دي دگاهی کارکنان مشتري مدار ،مديران مشتري مدار و سازمان مشتري مداري پيوستاري از خدمت به مشتري
هستند به طوري که اگرهر کدام وظيفه و مسوليت خود را نسبت به مشتري به درستی انجام ندهند فرآيند خدمت لطمه می
خورد و به کاهش رضايت مشتريان می انجامد.
مقايسه دو الگوي مديريت ارتباط با مشتري :
ويژگی الگوي قديم
معامالت
ويژگی الگوي جديد
تعامالت ،روابط و شبکه
بازيگران:
خريدار يک نياز عمومی است ،و فروشنده يک پيشنهاد عمومی
خريدار يک نياز خاص ،و فروشنده يک پيشنهاد منحصر به فرد
طبيعت مبادالت بازاريابی:
محصوالت و يا خدمات استاندارد
محصوالت يا خدمات سفارشی
تعامل بين بازيگران:
تعامل بين بازيگران ،در شرايط مشخص ،براي مثال ،قدرت ،درگيري(اختالفات) ،و کنترل
تعامل بين بازيگران ،در شرايط مشخص ،براي مثال ،اعتماد ،تعهد ،و همکاري عمليات
مدت زمان تبادل بازاريابی:
مدت زمان تبادل بازاريابی مستقل و گسسته است
مدت ارز بازاريابی است در حال
ويژگی هاي ساختاري بازار:
ويژگی ساختاري از بازار به عنوان ناشناس بازار و کارآمد مشخص است
ويژگی ساختاري از بازار که در شبکه هاي متعدد به يک رويکرد شبکه مشخص
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 PS4رويکرد بازاريابی
رويکرد بازاريابی از طريق روابط ،شبکه ها ،و تعامالت
روش تحقيق :
طبق تحقيقات انجام شده در نيوزلند که براي چندين شرکت معتبر از طريق پرسشنامه هاي پستی ارسال شده بود نتايجی با
استفاده از فرمول رگرسون پديد آمد که به شرح زير می باشد
شرکت هاي هواپيمايی ،بانک ها ،نفت ،دارويی و شرکت هاي خودرو پاسخ دهندگان مديران بازاريابی در سازمان هاي
مربوطه می باشند.
مدل رگرسيون ما  ،توضيح براي استفاده به شرح زير است:
عملکرد =  CRM( β1 + β0متوسط)  CRM( β2 +باال) ( β3 +حجم) ( β4 +قرت نفوذ) ( β5 +مهارت) ( β6+نوع
صنعت) ε+
در اين نوع فرموالسيون CRM ،متوسط و  CRMباال ،و همچنين صنعت ،به عنوان متغيرهاي ساختگی با ارزش  0يا  1با
توجه به مديريت ارتباط با مشتري و نوع صنعت وارد شده است .توجه داشته باشيد که براي رده پايين  CRMمتغير
ساختگی است مستثنی زيرا اگر همه متغير باينري را شامل می شوند ،معادله ي رگرسيون معمولی نمی خواهد مستقل باشد
و در نتيجه يک راه حل منحصر به فرد ندارد .از اين رو β0 ،شامل (از جمله چيزهاي [کارهاي] ديگر) موثر در مقوله
 CRMکم ( Neterو واسرمن  :1174ص  .) 11ضرايب متغير هاي مديريت ارتباط با مشتري ،نشان دهنده عملکرد
ديفرانسيل مرتبط با اين مقوله مديريت ارتباط با مشتري در مقايسه با رده پايين  .CRMبراي مثال،
اگر  0, 0 = β0و  0,05 =β1باشد ،اين نشان می دهد که به طور متوسط ،شرکت در رده CRMمتوسط به دست
آوردن  5درصد بازگشت در متغير عملکرد ،که می تواند  5درصد باالتر از متوسط براي  CRMشرکت هاي پايين
طبقه بندي باشد( .براي بحث در مورد مدل هاي دوتايی :1171Kmenta ،ص )4 1-401
نتايج کلی :
عبارت اند از  CRM:برخی از دستاوردها و نتايج کلی
-1در حالی که تا مدتی پيش تمرکز براي جذب مشتريان جديد عمده ترين سياست سازمانها بود ،اما امروز سياست هاي
راهبردي و تجاري براي حفظ و بهبود وفاداري و افزايش اعتماد مشتريان نسبت به سازمان متمرکز شده است.مشتريان
ماندگار عمدتاً خريد هاي خود را گسترش می دهند و همانطور که ذکر شد هزينه فروش به اين گونه مشتريان بسيار پايين
تر از مشتريان جديد يا بالقوه است و مشتريان ماندگار به صورت پيوسته ،سازمان را به ديگران توصيه می کنند.
ارائه خط مشی هاي موثرتر در برقراري ،حفظ و تداوم ارتباطات گردآوري داده هاي ارزشمندي مانند اطالعات تفصيلی مشتري ،تاريخچه سفارشات و خدمات ارائه شده به مشتري -4تهيه و ايجاد وضعيت و اطالعات مربوط به مشتري ،مانند مزايا و تخفيفات ويژه تعلق گرفته به مشتري و ساير موارد
شناسايی فرصت هاي جديد فروش.و در پايان يکی از مهمترين روش ها براي بررسی،بازخورد اجراي مديريت ارتباط
با مشتري می باشد که روشی براي استفاده موثر از منابع امکانات و بخصوص مشتريان می باشد.
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