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2عامل اساسی در ......
•
•

اگر بتوانید یک حس فوق العاده در مشتریان خود ایجاد کنید ،حتی در شرایط بد اقتصادی هم میتوانید از
رقیب های خودتان جلو بزنید.
عامل مشترک در تمام کسب و کارها در رضایت مندی مشتری ،ارتباط مناسب با مشتریان است.

 3اصل تکنیک رینگ بوکس
راه حلی برای ترس از درگیری درجلسات کاری
•

اصل اول:

هرعضو می داند جنگ کحاوره ای وجود دارد و این گونه مسائل شخصی نیست
•

اصل دوم:

تالش برای خشنودی و رضایت دیگری نیست بلکه برای دستیابی برای معایب نظرات مطرح شده است.
•

اصل سوم:

هرعضو برای حل موضوع مشترک به بهترین وجه ممکن سخت تالش می کند و با آمادگی وارد جلسه شده است.
3مشکل اساسی کار تیمی و راه حل آنها
•
•
•
•
•
•

-1عدم یادگیری اعضا از یکدیگر و تمایل به برنده بودن
راه حل:پذیرش نیاز به یادگیری از رقبا
-2ترس از بیان نظرات مخالف برای فرار از درگیری
راه حل:تکنیک رینگ بوکس
-3تخصص گرایی بیش از اندازه
راه حل:همه ی مشکالت نیاز به تخصص ندارند

4بخش اهداف کارآمد و منطقی برای هرشرکت
•بهبود عملکرد کسب و کار:

بازار و محیط جامعه ومشتریان
•بهبودعملکردمحصول:

تامین نیازهای مشتریان
•بهبودعملکردسازمان:

قابلیت ،کارآیی و اثربخشی سازمان و انعطاف پذیری دربرابر تغییرات محیطی و نظایرآن.
•بهبودعملکرد کارکنان:

مهارت ،دانش،انگیزش و توانمندسازی نیروی انسانی
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 4دلیل اهمیت نظرات مشتریان
-1سالمت برند(نام تجاری)
آنچه را که مشتریان درموردشرکت شما ،رقابایتان و بطورکلی حوزه ی کاری شما فکرمی کنندو بالفاصله راجع به آن
صحبت می کنند راتجزیه و تحلیل کنید.
-2بهینه سازی محتوا
باتوجه به نوع مخاطب و خصوصیات رفتاری آنها محتوای شخصی سازی شده مناسب و متقاعدکننده در اختیار مشتری
-3تجربه مشتری
رضایت مشتری را اندازه گیری کنید،خطرات احتمالی را دنبال کنید،مشکالت موجود سرویس را رفع کنید،مشتریان
ناراضی را راضی کنید
-4نوآوری محصول
آنچه را که مشتریان در باره اش جار و جنجال راه انداخته،بیهوده گویی میکنند و یا آرزویش را دارند را کشف کنید و
ایده ها را اطالع دهید
5راهکار ساده برای بهبود خدمات به مشتری
-1تقویت مهارت های تیم خدمات به مشتری(تیم پشتیبانی)
-2به همه ارتباطات با مشتری دقت کنید
-3تعامل و ارتباط با مشتری را تقویت کنید
-4استراتژی خدمات به مشتریان خود را توسعه دهید
-5به مشتریان خود راه هایی برای برقراری ارتباط بدهید
5گام مدیریت انتظارات مشتریان
-1اطمینان حاصل کنید که وب سایت تان نماینده واقعی شماست
-2صریح و رک باشید
-3به روشنی بگویید چه کاری را می توانید انجام دهید و چه کاری را نه
-4ضوابط قرارداد خود را به روشنی مقررکنید
-5روش کارتان را شرح داده ،بگویید چه انتظاری را می توان از شما داشت
5مرحله اصلی نردبان وفاداری مشتری
-5وفاداری
-4مشتری ثابت
-3مشتریان
-2مشتریان بالقوه
-1عالقمندی
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5نشانه کسب وکار دوستدار مشتری
-1آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار است
-2راه حل های بلند مدت و دورنگری به عنوان یک قانون شناخته می شود
-3کارمندانی مورد توجه هستند که بتوانند تعادلی بین بازده کاری و رضایت مشتری ایجاد کنند
-4مدیران کارمندانی را حمایت می کنند تا آنها بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و توجه خود را به خواست
های مشتری متمرکز کنند
 -5روش متداول در این شرکت ها مبتنی بر مشارکت هرچه بیشتر مدیر است و نظرات مشتریان درمورد مسائل کلیدی
پرسیده می شود.

5جمله مخصوص مشتری عصبانی!
-1معذرت می خواهم
-2حتم ًا این مشکل را به کمک هم ،حل می کنیم
-3هرطور که شما می فرمایید ،ما در خدمتیم
-4آیا از راه حل ارائه شده راضی هستید؟
-5متشکریم
5اشتباه که باعث ریزش مشتریان می شود
-1خلف وعده
-2بحث کردن با مشتری
-3بدخلق بودن
-4دادن اطالعات نادرست
-5بی اعتنابودن
6روش پویایی خدمت رسانی به مشتری
-1بخش خدمات مشتریان شما باید همیشه در دسترس مشتریان باشد
-2برای پاسخگویی به نیاز مشتری ،برنامه ریزی کنید
-3از یک سیستم پاسخگویی تلفنی استفاده کنید
-4به کارکنان بخش خدمات خود آموزش دهید
-5بامحصوالت خود آشنایی کامل داشته باشید
-6داشتن یک طرح حلقه بازخورد را در اولویت قراردهید
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6ابتکار برای بهبود روابط با مشتریان
-1از تکنولوژی های دیجیتالی جدید برای شکل به روابط تان استفاده کنید
-2با وسوسه منفعت طلبی و توجه انحصاری به منافع شرکتی مقاومت کنید
-3از تجربیات مطلوب مشتریان برای تقویت خط مقدم شرکت تان بهره ببرید
-4شاخص هایی را برای بازخورد گرفتن از مشتریان ایجاد کنید
-5حاکمیت های فرابخشی را عملی سازید
-6پیشرفت ها و موفقیت های ناشی از تجربیات مشترک با مشتریان را علنی بیان کنید
6ویژگی فروشندگان شکست خورده
-1اعتماد و احترام کافی بروز نمی دهند
-2توانایی برقراری مکالمه مناسب با مدیران میان رده را ندارند
-3سودمندی محصولشان را به صورت شفاف بیان نمی کنند
-4توجه بیش از حد به خوددارند
-5برای جلب نظر و نزدیکی به خریدار استراتژی درستی ندارند
-6ریسک پیشنهادهایشان را کاهش نمی دهند
7راه شگرف برای جذب مشتریان جدید
-1شناسایی مشتری ایده آل خود
-2پی ببرید مشتریان شما کجا زندگی می کنند
-3شرکایتان را بسازید
-4همیشه در موقعیت پاسخگو باشید
-5برای مارکتینگ پاسخ مستقیم ،تالش کنید
-6پیگیری را فراموش نکنید
-7از کسب و کارتان در داخل و خارج آگاهی کسب کنید
8قانون نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگران
-1پرشور و انرژی باشید
-2چیزهای جدید را امتحان کنید
-3خصلت های شخصی خود را پنهان نکنید
-4فعالیت های تکراری و تقلیدی انجام ندهید
-5به ندای درونتان توجه کنید
-6همیشه در حال یاگیری باشید
-7آنچه کشف می کنید را با دیگران به اشتراک بگذارید
-8همه خصوصیات باال را باهم داشته باشید
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8هرگز در برخورد با مشتری
-1هرگز به مشتری چپ چپ نگاه نکنید
-2مشکل خود را به رخ مشتری نکشید
-3موقع انجام دادن کار مشتری،آه نکشید
-4موقع کار ،باتلفن حتی تلفن همراه صحبت نکنیم
-5مشتری باید شما را نماینده یک موسسه موفق بداند
-6از کار جایی که کار می کنید و از هیچ موضوعی اتنتقاد نکنید
-7از به کار بردن کلمات یا عبارات دو پهلو و نیشدار به مشتری پرهیز کنیم
-8بدنام کردن شرکت و بی اتباری مدیران ارشد آن فقط باعث فرار مشتری می شود
9ویژگی خدمت رسانی با کیفیت به مشتریان
-1هدفتان سرویس دادن به مشتریان باشد
-2خوب بشنوید
-3خواسته های مشتریان را پیش بینی کنید
-4از مشتریان قدردانی کنید
-5قوانین سازمان خود را برای مشتریان توضیح دهید
-6به دنبال کمک به مشتریان باشید
-7مهارت عذرخواهی کردن را بیاموزید
-8مرتباً از مشتریان خود بازخورد بگیرید
-9با کارمندان خود،خوب رفتار کنید
11دلیل اصلی شکست کار آفرینان در کسب و کار
-1به سرعت تسلیم شدن
-2عدم تمرکز
-3عدم حساب و کتاب
-4تقلید از دیگران
-5عدم نظرخواهی و مشورت از افراد حرفه ای
-6عدم توجه مناسب به مشتری
-7فقدان تجربه
-8عدم رشد شخصی
-9مکان نامناسب
-11انتظارات نا مناسب
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11اصل استراتژی مشتری مداری

11راهکار ساده برای مشتری یابی
-1تبلیغات آنالین را امتحان کنید
-2رقبای موفق خود را تحت نظر داشته باشید
-3در دایره دوستان تان به دنبال مشتری باشید
-4نمونه هایی رایگان از محصوالت خود ارائه کنید
-5وقتی مشتریان بالقوه خرید نکردند،از آنها بازخورد بگیرید
-6از چشم اندازهای کسب و کار درشبکه های اجتماعی استفاده کنید
-7فضای وب سایت و شبکه های اجتماعی خود رابرای بازدید مردم،ساده کنید
-8به جای یک آگهی بزرگ،از چند آگهی کوچک استفاده کنید
-9بدانید راه های بی شماری برای رسیدن به موفقیت هست
-11در  my business googleجایی پیدا کنید
-11اسپانسر رویدادها باشید
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انواع مشتری
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