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در بیشتر موارد وفاداري به مـردم ، شـرکـتـهـا ،            .  وفاداري ، اصوالًًًً دو طرفه و مبتنی برهمکاري است . وفاداري واژه اي مثبت است 
تـئـوري   .  ولی وقتی که وفاداري در رابطه با مشتري مطرح می شود ، تعریف سنتی ، معتبر نـیـسـت   .  ومحصوالت نسبت داده می شود 

 .وفاداري مشتري ، در ادبیات فروش و بازاریابی نسبتاً جدید است 
 

ایجاد تعهدي عمیق براي خرید مجدد یا انتخاب مجدد مـحـصـول یـا         ” :می توان مفهوم وفاداري مشتري را به این شکل تعریف کرد 
ار خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تالشهاي بازاریابی رقبا ، به صورت بالقوه نتواند باعث تغییر در رفـتـ  

 ”.مشتري شود 
 

در واقع تعهد مشتري نتیجه این است که یک سازمان مزایایی را براي مشتریان ایجاد کند بـه  .  اما این تعریف ممکن است محدود باشد 
تعهد واقعی مشتري زمانی ایجاد می شود که مشتري بدون هیچ گونه تشویقی .  طوري که آنها افزایش خرید از آن سازمان را حفظ کنند 

 .خودش براي انجام خرید برانگیخته شود 
 

سال گذشته به طور قابل مالحظه اي توجه به وفاداري مشتري ، افزایش یافته است و امروزه وفـاداري مشـتـري بـه عـنـوان             10در 
وفاداري را می تـوان  .  اما این شاید قدم اول در تکامل مشتري مداري محسوب می شود .  دستورالعملی براي افزایش در آمد مطرح است

به دست آورد ، اما سازمان باید روي این مسئله پیوسته و مستمر فعالیت کند ، اما ایجاد وفاداري براي همه مشتریان با راهی ثـابـت و       
نتیجه اینکه باید ابتدا در مورد مشتریان اطالعات داشت تا بتوان بر اساس نیازهاي آنـهـا وفـاداري شـان         .  یکسان قابل حصول نیست 

 . برانگیخت
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ت  مشتریان خوب چه کسانی هستند ؟ بدون توجه به اینکه سازمان از نظر مدیریت روابط با مشتریان در چه موقعیتی است ، سازمان نیاز به شناخ 
بر این اساس ، سازمان قادر به هدفگذاري روي وفاداري و ماندگاري مشتریان خاص بر مشتریان عام . در مورد وفاداري مشتري و سودآوري دارد 

 .است 
                                

 چهار وضعیت اصلی در روابط مشتري                                         
 
 :مشتري وفادار و سودآور است ) الف

سازمان در این حالت بر عمیق کردن روابط ، تقویت وفاداري و بهینه کردن سودآوري از طریق فروش جانبی و فروش بیشتر محصول و سرویس  
 .موجود ، تمرکز می کند 

 :مشتري وفاداربوده ولی سودآورنیست ) ب
در این حالت سازمان بایستی روابط را حفظ کند زیرا مشتري ممکن است از طریق فروش جانبی و فروش بیشتر محصول یا سرویس موجود 

 .سودآور شود 
 :مشتري سودآور است ولی وفادار نیست ) ج

 .در این حالت سازمان بایستی بر تشویق و تقویت رابطه و ایجاد وفاداري کامالً تمرکز کند 
 :مشتري نه وفاداراست نه سودآور ) د

 .در این حالت احتمال ارزشمند بودن واگذاري مشتري به رقیب وجود دارد 
 

زمانی که روابط رشد می کند . مشتري به قیمت ، حساس بوده و تا حد زیادي توسط تبلیغات ، بازاریابی و پیشبرد فروش تحت تاثیر قرار می گیرد 
 .حرکت به سمت افزایش وفاداري ایجاد می شود 
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 نتیجه گیري 
 

به منظور به دست آوردن وفاداري مشتري بایستی ابتدا یک تصویر از مشتري وجـود داشـتـه      
مشتري یک دارایی استراتژیک است که ممکن است کوتاه مدت باشد و یا توسط تکریـم  .  باشد

بنابراین ، اطالعات مشتري را به عنوان دارایی استراتـژیـک   .  به مشتري بلند مدت تبدیل گردد
ابتدا سازمان یک مشتري دارد و آن را توسط تکریم و مراقبت احاطـه  .  می توان در نظر گرفت 

 .می کند و از هر ارتباط مشتري به عنوان فرصتی براي ایجاد وفاداري استفاده می کند
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چگونه در مورد مشتریان 
 اطالعات به دست آوریم

در فرایند ایجاد وفاداري ، ابتدا سازمـان  
باید مشتري را بشناسد و یکـی از راه      
هاي شناخت مشتري داشتن ارتباطـات  

این کـار  .  نا محسوس با مشتري است 
بسیار ساده و کاربردي می باشد ، اما با 

 چه روشی ؟
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یکی از حساس ترین مسائل درپیاده سازي برنامه هاي وفـاداري روش جـمـع آوري          
این روش عالوه بر اینـکـه بـایـدسـاده و          .  اطالعات وروش دسترسی به آن می باشد 

کاربردي باشد ، از نظر هزینه نیز نباید در بلند مدت باعث تحمیل یک رقـم مـازاد بـه        
سازمان گردد و همچنین با توجه به بلوغ ورشد وفاداري مشتري تا نقطه دلـخـواه ایـن      
هزینه جبران و قطع گردد ، ضمنا این روش جمع آوري اطالعات باید داراي سهولت در 
کاربرد و یکپارچگی در جمع آوري اطالعات باشد تا در صورت امکان کل اطالعات بـه    

 .صورت دسته جمعی مورد تحلیل و استفاده قرار گیرند 

روشهاي مختلفی براي اجراي  برنامه وفاداري مشتریان در جهان طراحی و مورد استفاده 
یکی ازاین روشها استفاده . قرار گرفته است که هر کدام داراي مزایا و معایبی می باشند 

 .از سیستم کارتهاي اعتباري وپایانـه هـاي جـمـع آوري اطـالعـات مـی بـاشـد                     
استفاده از کارتهاي اعتباري هوشمند وشبکه تلفن مخابرات به عنوان مهمتـریـن ابـزار      
پیاده سازي برنامه وفاداري مشتریان ، از موفق ترین و پرکاربردترین روشهاي پیشـبـرد   
این سیستم در جهان می باشد ، که از نظر هزینه و سهولت در پیاده سازي نسبـت بـه     

 .سایر روشها داراي مزایاي بسیار است 
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 سیستم هاي مبتنی بر کارت                                        

براي پیاده سازي برنامه وفاداري مشتري به وسیله  سیستم هاي مبتنی بر کارت  ، در هر مـحـل کـه      
با هدف شناسایی مشتریان و  posمشتري تردد دارد و کاال یا خدماتی به وي ارائه می شود ، یک پایانه 

.   ورود اطالعات نسب می گردد و به هر مشتري یک کارت اعتباري ویک فرم اطالعات داده می شود   
این کارت داراي یک شماره منحصر به فرد می باشد که با پر شدن فرم اطالعات توسط مشتري به وي 
. اختصاص می یابد و از این پس جهت شناسایی وبرقراري ارتباط با وي مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

اطالعات و سوابق مشتري به سرعـت قـابـل        posضمنا به وسیله کشیده شدن کارت برروي دستگاه
 .دسترسی می باشد 
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 چندمثال ساده

 این شرکت . یکی از قدیمی  ترین و بزرگترین شرکت هاي ایتالیا است  pizzaexpressشرکت 
 در این کشور تعداد باالیی شعب پیتزا فروشی  دارد  و از سیستم وفاداري مشتریان بسیار کامل و

هر یک از مشتریان با اولین مراجعه به این مجموعه کارت عضویت . پیشرفته اي بر خوردار است  
دریافت می کنند ، دارندگان کارت عضویت این شرکت در تمام شعب این مجموعه عالوه بر شناسایی ، از مزایاي جالبی برخوردار 

:                                                                                                                            هستند که برخی از آنها عبارتند از 
 .دارنده کارت با هربارمراجعه بسته به مبلغ سفارش ، امتیازي دریافت و در کارت وي ذخیره می شود . 1
 .نفر به وي اهدا می شود  4برسد با ارائه کارت ، یک کارت شام هدیه براي  10اگر امتیازات دارنده کارت به . 2
 .هر سال بعد از تجدید عضویت براي دارنده کارت یک کارت شام به عنوان هدیه ارسال می شود . 3
 .دارندگان کارت به صورت افتخاري عضو باشگاه شرکت می شوند . 4
 .مجله شرکت هر سه ماه یکبار براي تمام اعضاء ارسال می شود و در آن مسابقات واطالعات جدید شرکت نیز می باشد . 5
 .امتیاز به کارت عضو شارژ ودر همان روز نیز قابل برداشت می باشد  10در روز تولد هر یک از اعضاء . 6
 .نفر ارسال می شود  2سال بگذرد یک هدیه ویژه براي او و کارت هدیه شام از طرف او براي  3اگر از عضویت فرد . 7
 .در هفته اول هر فصل براي اعضاء یک کارت تخفیف براي این فصل ارسال می شود . 8
 .مراجعه کنند و یکی از غذاهاي اصلی را انتخاب نمایند یک دسر افتخاري و نوشابه به آنها داده می شود  5تا  3اگر اعضاءبین ساعت . 9

 .هریک از اعضاء در مراجعات خود فرم نظر سنجی دریافت و هر سه ماه به بهترین پیشنهاد یک هدیه اهدا می شود . 10
اعضاء باشگاه از مزایاي خارجی بسیاري مانند تخفیف در حق بیمه شرکت طرف قرارداد ، تخفیف در بلیط کنسرت و شرکت در . 11

عالوه بر اینها یک قرعه کشی عمومی وجود دارد که در آن اعضاء بدون نیاز به کاري شرکت داده می شوند  .       مسابقات برخوردارند 
 .، همچنین تمام اعضاء می توانند در سایت شرکت امتیازات خودرا مشاهده و براي رسیدن به جوایز برنامه ریزي نمایند 
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هیچ شـرایـط یـا      .  برنامه هاي موثر براي وفاداري باید ساده وکاربردي باشد 
البته این برنامه ها باید با ارائه کاال وخدمات مناسب .  ابهامی در آنها نبایدباشد 

حمایت شوند ، زیرا که در غیر این صورت باشکست مواجه می شوند ضـمـنـا    
برنامه هاي ایجاد وفاداري در مشتري باید در موقعیت مناسبی به کار گـرفـتـه    

در اغلب موارد وفاداري از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطـه  .  شوند 
برنده بین سـازمـان و مشـتـري           -باید یک رابطه برنده .  هردو برنده باشند 

ایجادگردد ، واین رابطه در صورتی استقرار می یابد که طرفین احساس کنند که 
 .برایشان مزایاي خاصی وجوددارد و به صورت دو قطب یکدیگر را جذب کنند 
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هر کسب وکار و تجارتی قواعد و قوانین مربوط به خودرا دارد و ما به خوبی از   
این موضوع اطالع داریم ، اما همه مشتریان  در تمـامـی صـنـوف وبـازارهـا           

آنها اغلب خواهان کاالهاي با کیفیت ، قـیـمـت      .  رفتارهایی مشابه هم دارند  
ایـنـهـا    .  مناسب ، شرایط آسان پرداخت ، تخفیف زیاد وپشتیبانی خوب هستند 

اما یک سوال ؟ در   .  پیش نیاز هاي یک تجارت و کسب وکار موفق وپویاست 
جوامع ورقابت هایی که همه داراي خصوصیات مذکور باشند چه عاملی  مـی    

 تواند باعث پیروز شدن یک فروشنده وتمایز وي نسبت به دیگران شود ؟
خریداري که امروز به عنوان مشتري خواهان کاال یـا    :  نکته مهم همینجاست 

خدمات شماست نیاز ها وتمایالت پنهانی دارد که شناخت وبرآورده کردن آنهـا  
 .هنر یک فروشنده خوب است 

با بکارگیري فناوري اطالعات، این تاخیرها بین فرآیندهاي داخلی یک سیستم 
از بین می رود و با روشهاي جدید بیشترین فرصتهاي سودآوري بـراي یـک       

شانلی کارت مشغول تامین شـرایـطـی       loyaltyتیم .  جامعه مهیا می گردد 
هستند که هیچ فعالیتی در هیچ زمانی ، در حلقه هاي کاري  بدون ارزش باقی 

 .نماند 
نفررا که بیشـتـریـن     10به عنوان مثال اگر شما نیاز دارید تا از بین مشتریانتان 

خرید را در فصل گذشته از یک محصول خاص کرده اند انتخاب کنید ، یا نیـاز  
دارید تا در کوتاه ترین زمان به مشتریان ثابت محصوالت خود در مورد فـروش  
فوق العاده کاالیی که از آن خرید دارند اطالع رسانی کنید ، یا می خـواهـیـد      
ساعتی در یک ماه گذشته که بیشترین فروش را داشته اید بدانید تا براي یـک  
موضوع خاص تصمیم گیري نمایید ، آنگاه نیاز به یک بررسی کامل  ودقـیـق     

 .دارید ) در صورت موجود بودن اطالعات(اطالعات 
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شرکت  توسعه سهند سامانه  مهپا ، با پیشینه موفقی در  
زمینه طراحی و پیاده سازي سیسـتـم هـاي پـرداخـت          
الکترونیک ، سوئیچ هاي پرداخت کننده بانـکـی ، نـرم        
افزارهاي پایانه هاي فروش ، سیستم هاي مبتنی برکارت  
و پس از استقرار و پاسخگویی به نیاز شبکه بانکی کشور، 
با اتکاء به تجربه و دانش کسب شده ، اقدام به طراحی و 
پیاده سازي یک سسیستم جامع وفاداري مشتـریـان بـا      
بستر کارت هاي مغناطیسی وهوشمند به نام شانلی نموده  

صرفه نظرازآنکه کسب وکار شما چیست ، برنامه .   است  
وفاداري مشتریان شانلی مزایاو راه حل هاي انـعـطـاف      
پذیرفراوانی براي هر کسب وکار دارد ، این راه حل ها در 
ریزترین جزئیات نیز قابل تغییر می باشند و می توانید آنرا 

تیم برنامه وفاداري شانلی با یک .  به سادگی تجربه کنید 
بررسی طوالنی برروي مشاغل مختلف تمامی نیـازهـاي   
احتمالی هرکسب وکاررا در قالب بسته سیاستی صـنـوف   
مختلف آماده نموده است تا هیچ فعالیتی در هیچ زمـانـی   
در حلقه هاي احتمالی فرآیند قبلی ، موجب از دست رفتن 

 .زمان وهزینه هاي اضافی نگردد 
 

کیفیت ، قدرت ، کاربري آسان و هزینه متعارف 
 . از ویژگیهاي بستر آماده شده می باشد 
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 بلوار آفریقا ، نبش زاگرس
11، پالك   

7واحد  2طبقه   
   88654488:تلفن  
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