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ارزش دائمــی مشــتریان بــه چــه معناســت، چــه اهمیتــی دارد و چگونــه انــدازه گیــری 

ــا  ــا م ــم ب ــن ســواالت پاســخ مــی دهی ــه ای ــروب ب ــه از مدی ــن مقال می شــود؟ در ای

همــراه باشــید. 

ــاخص  ــدی، ش ــال رش ــب و کار در ح ــر کس ــرای ه ــاخص ها ب ــن ش ــی از مهمتری یک

ارزش دائمــی مشــتریان اســت. حســاب کــردن ایــن شــاخص بــا توجــه بــه تعــداد 

ــه  ــد ب ــرای جــذب مشــتری جدی ــه شــما نشــان بدهــد کــه ب ــد ب مشــتریان می توان

چقــدر زمــان احتیــاج داریــد. همچنیــن بــه شــما نشــان می دهــد ســرمایه و هزینــه 

زمانــی و ریالــی را کــه صــرف جــذب مشــتری جدیــد کــرده ایــد در چــه زمانــی مجــدد 

بــه دســت خواهیــد آورد.

اگــر شــما هــم می خواهیــد مجموعــه و شــرکتتان مشــتری هایی ارزشــمند و 

دائمی داشــته باشــد، بایــد هــم خودتــان و هــم مجموعــه ای کــه داریــد بــا مفهــوم 

ــراه  ــن هم ــن مت ــا ای ــی مشــتریان و نحــوه محاســبه آن آشــنا شــوید. ب ارزش دائم

ــوم بیشــتر آشــنا شــوید. ــن مفه ــا ای ــا ب شــده ت
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ارزش دائمی مشتریان به چه معناست؟

ارزش دائمــی مشــتریان )Customer Lifetime Value یــا بــه اختصار CLV( شــاخصی 

ــرارداد او  ــدت ق ــتری در م ــک مش ــرکت از ی ــک ش ــد ی ــخص می کن ــه مش ــت ک اس

ــاخص از  ــن ش ــد.  ای ــته باش ــار داش ــودآوری انتظ ــدر س ــوع چق ــد در مجم می توان

تلفیــق دو عــدد دیگــر حاصــل می شــود کــه نشــان دهنــده ســودآوری یــک مشــتری 

ــتند. ــتری ها هس ــرارداد مش ــول ق ــط ط و متوس

کســب و کار هــای مختلــف از ایــن شــاخص بــه منظــور یافتن مشــتریانی که بیشــترین 

ــک  ــدر ی ــر چق ــا ه ــد. طبیعت ــتفاده می کنن ــد اس ــان دارن ــرای شرکتش ــت را ب اهمی

ــات  ــری خدم ــدت طوالنی ت ــرای م ــد و ب ــته باش ــری داش ــرارداد طوالنی ت ــتری ق مش
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و کاال از مجموعــه شــما دریافــت کنــد، ارزش دائمــی آن مشــتری بــرای شــما بیشــتر 

اســت.

ایــن شــاخص در واقــع یکــی از تمرکز هــای اصلــی مجموعه هــا و گروه هــای مشــتری 

مــدار و موفــق عرصــه تجــارت اســت. مدیــران ارشــد و افــراد حرفــه ای حــوزه حمایــت 

از مشــتری اغلــب تــاش می کننــد تــا بــا تکنیک هایــی از جملــه بــاال بــردن اعتمــاد 

ــتریان را  ــی مش ــاخص ارزش دائم ــتریان، ش ــروج مش ــرخ خ ــش ن ــتریان و کاه مش

تقویــت کننــد. بــه زبــان ســاده هــدف گروه هــا حمایــت از حقــوق مشــتریان، افزایــش 

ــا ارزش دائمی بــاال اســت. تعــداد مشــتریانی ب

چرا ارزش دائمی  مشتریان شاخص مهمی  است؟

بــدون شــک ایــن شــاخص یکــی از مهمتریــن پارامتر هــای هــر کســب و کاری اســت. 

بــه همیــن دلیــل بســیاری از مدیــران موفــق عرصه هــای کارآفرینــی و رهبــران کســب 
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ــی کار خــود  ــن شــاخص را یکــی از اهــداف اصل ــا ای و کار هــای در حــال رشــد، ارتق

می داننــد. در ادامــه بــه معرفــی برخــی از دالیلــی کــه شــاخص ارزش دائمی  مشــتریان 

ــم: ــد می پردازی ــا ایــن حــد مهــم و حیاتــی کرده ان را ت

تاثیر مستقیم بر سود شما

شــاخص ارزش دائمــی مشــتریان بــه شــما مشــتریانی را نشــان می دهد که بیشــترین 

ســودآوری را بــرای شــما بــه همــراه دارنــد. در واقــع ایــن مشــتریان بیشــترین ســهم را 

در تامیــن ســود شــما داشــته و در ســودآوری کســب و کار شــما اصلــی تریــن نقــش 

را ایفــا می کننــد. بــه همیــن دلیــل شــما می توانیــد بــا شناســایی ایــن مشــتریان و 

ارائــه خدماتــی مطلــوب و ایــده آل، آن هــا را راضــی نگــه داشــته و باعــث شــوید پــول 

بیشــتری در مجموعــه شــما خــرج کننــد.

بــر اســاس تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت، 55 درصــد مجموعه های 

در حــال رشــد بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه ســرمایه گــذاری کــردن در خدمــات بــه 

ــن 29 درصــد  ــادی دارد. همچنی ــی زی ــت خیل ــت مشــتریان اهمی مشــتریان و رضای

ــدان حمایــت از مشــتریان کافــی و  ــد فق ــه کرده ان ــی را تجرب ــه افت ــی ک مجموعه های

مناســب را علــت اصلــی افــت و ســقوط خــود دانســته اند.
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ارتقا وفاداری و بازگشت مشتریان

ــات  ــن خدم ــه ای ــد، ک ــه می کن ــری را ارائ ــات بهت ــه خدم ــک مجموع ــه ی هنگامی ک

ــظ  ــای حف ــتریان و برنامه ه ــر از مش ــب ت ــر و مناس ــت بهت ــامل حمای ــد ش می توانن

مشــتریان باشــد، بــه صــورت تقریبــا قطعــی می توانــد انتظــار بازگشــت و وفــاداری 

بیشــتری از مشــتریان را نیــز داشــته باشــد.

مشــتریانی کــه پــس از دریافــت خدمــات یــا یــک بــار خریــد بــاز هــم بــه مجموعــه 

شــما بــاز می گردنــد می تواننــد بهتریــن اتفــاق بــرای مجموعــه شــما باشــند. 

مشــتریان وفــادار از مجموعــه شــما جــدا نخواهنــد شــد و مشــتریان وفــادار بیشــتر 

ــا  ــروش شماســت. ام ــش ف ــر مشــتری ها و در نتیجــه افزای ــای خــروج کمت ــه معن ب
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مزایــای ایــن موضــوع تنهــا بــه ســود بیشــتر ختــم نمی شــود. گســترش دیدگاه هــای 

مثبــت نســبت بــه مجموعــه و خدمــات شــما و همچنیــن توصیــه بــه خریــد از شــما 

نیــز بهتریــن خبــر بــرای مجموعــه شــما خواهــد بــود.

بیشــتر بدانیــد: چنــد روش بازگشــت مشــتری معرفــی کنیــد تــا خریــد مجدد مشــتری 

ــتر شود؟ بیش

هدف قرار دادن مهم ترین مشتریان

بــدون شــک مجموعه هــای ارائــه دهنــده خدمــات یــا فروشــندگان مختلــف منابــع، 

ــرآورده کــردن  ــرای حمایــت کــردن از همــه مشــتریان و ب وقــت و ســرمایه کافــی ب

ــع  ــت مناب ــد. محدودی ــود را ندارن ــتریان خ ــی از مش ــر طیف ــارات ه ــا و انتظ نیاز ه

ســبب می شــود تــا ناگزیــر برخــی از گروه هــای مشــتریان اهمیتــی بیشــتر و برخــی 

دیگــر کــم اهمیت تــر جلــوه کننــد. مدیریــت منابــع در جهــت ارائــه خدمــات بهتــر و 

مناســب تر بــه مشــتریان بــا ارزش تــر هنــر مدیــر مجموعــه اســت کــه می توانــد بــه 

شــما در رشــد ســریع تــر کســب و کارتــان کمــک زیــادی کنــد.

اگــر شــما تخمینــی از ارزش دائمــی  هــر مشــتری در دســت داشــته باشــید، می دانیــد 

کــه بــرای هــر مشــتری در یــک دوره فــروش چقــدر هزینــه کنیــد. با در دســت داشــتن 

ــه  ــتری مجموع ــذب مش ــتراتژی های ج ــا و اس ــد برنامه ه ــات می توانی ــن اطاع ای
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خــود را بــه شــکلی طراحــی و مهندســی کنیــد کــه مشــتریانی کــه بیشــترین پــول را در 

مجموعــه شــما خــرج می کننــد هــدف قــرار دهیــد.

 

کاهش هزینه های جذب مشتری

ــب  ــه شــما اغل ــه انتخــاب مجموع ــراد ب ــردن اف ــع ک ــد و قان جــذب مشــتریان جدی

کاری دشــوار و پــر هزینــه اســت. ایــن هزینــه می توانــد هزینــه ریالــی یــا زمانــی یــا 

انــواع دیگــر هزینــه باشــد. تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه جــذب مشــتری جدیــد 

ــه نگــه داشــتن و حفــظ یــک  ــه بیشــتری نســبت ب ــر هزین می توانــد 5 الــی 25 براب

ــا 5  ــا ب ــه تنه ــن نشــان داده شــده اســت ک ــی داشــته باشــد. همچنی مشــتری کنون

ــی،  ــتریان فعل ــظ مش ــت حف ــتریان و در حقیق ــت مش ــرخ بازگش ــش ن ــد افزای درص

ــی 95 درصــد ســودآوری بیشــتر داشــته باشــید. ــار 25 ال ــد انتظ شــما می توانی

7



چگونه ارزش دائمی مشتریان را  اندازه گیری کنیم؟

www.modireweb.com

ــرورش مشــتریان  ــه اهمیــت حفــظ و پ ــد ک ــی نشــان می دهن ــه خوب ــداد ب ــن اع ای

ارزشــمند کنونــی شــما چقــدر زیــاد اســت. بــه همیــن دلیــل شــما بایــد ســعی کنیــد 

مشــتریانی کــه بیشــترین ارزش را بــرای شــما دارنــد بــه خوبــی حفــظ کنیــد و منابــع، 

انــرژی و ســرمایه خــود را صــرف پــر و بــال دادن بــه کیفیــت ارائــه خدماتــی متناســب 

بــا انتظــارات ایــن دســته از مشــتریان کنیــد.

بیشــتر بخوانیــد: 7 روشــی کــه می توانیــد بــا آن هــا مشــتریان ثابــت بیشــتری جــذب 

کنید

 

نحوه محاسبه شاخص ارزش دائمی مشتریان

ــی  در  ــتریان دائم ــگاه مش ــتریان و جای ــی  مش ــاالی ارزش دائم ــت ب ــه اهمی ــال ک ح

رشــد و توســعه یــک کســب و کار را توضیــح دادیــم، بهتــر اســت بــه نحــوه محاســبه 
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ــای  ــی دنی ــای کیف ــاد، پدیده ه ــت و اقتص ــم مدیری ــم. در عل ــاخص بپردازی ــن ش ای

ــدازه  ــن ترتیب ان ــه ای ــوند. ب ــازی می ش ــی مدلس ــاخص های ریاضیات ــا ش ــی ب واقع

گیــری، مقایســه و تدویــن اســتراتژی بــرای ارتقــا آن هــا راحــت تــر خواهــد شــد.

ــه  ــتری در مجموع ــک مش ــت ی ــر اهمی ــع بیانگ ــه در واق ــتریان ک ــی مش ارزش دائم

شــما اســت، همانطــور کــه مشــخص بــوده و پیشــتر نیــز بــه آن اشــاره شــد، خــود 

ترکیبــی از دو مولفــه اســت. ایــن دو مولفــه ارزش مشــتری و میانگیــن مــدت قــرارداد 

آن هاســت.

مشــتریانی کــه خدمــات بیشــتری از شــما دریافــت می کننــد یــا قرارداد هایــی اساســی 

بــا شــما می بندنــد ارزش بیشــتری دارنــد. در حقیقــت ایــن مشــتریان ارزش بیشــتری 

را بــرای شــما داشــته و پــول بیشــتری را بــه مجموعــه شــما وارد می کننــد. از ســوی 

دیگــر مشــتریانی کــه قــرار اســت بــرای مــدت طوالنی تــری بــا شــما همــکاری داشــته 

ــای  ــدت روی ــی م ــای طوالن ــد. قرارداد ه ــما دارن ــرای ش ــادی ب ــز ارزش زی ــند نی باش

بســیاری از کســب و کار هاســت.

ــب دو  ــرب و ترکی ــل ض ــتریان از حاص ــی مش ــاخص ارزش دائم ــب ش ــن ترتی ــه ای ب

ــود. ــبه می ش ــا محاس ــک از آن ه ــر ی ــرارداد ه ــن ق ــتری و میانگی ــوم ارزش مش مفه
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مدل ارزش دائمی مشتریان

پارامتر هایــی کــه بــه صــورت ریاضیاتــی بیــان می شــوند را بــا مدل هایــی می تــوان 

ــیاری از  ــم بس ــاره کردی ــه آن اش ــر ب ــه باالت ــی ک ــد فرمول ــت. هرچن ــر گرف ــر نظ زی

ــی از  ــان برخ ــا همچن ــد، ام ــل می کن ــتریان را ح ــئله ارزش مش ــای مس پیچیدگی ه

مفاهیــم بایــد روشــن شــوند. بــرای بررســی دقیقتــر ایــن شــاخص و پارامتر هــای آن 

از دو مــدل بیزنســی بــه صــورت عمــده اســتفاده می شــود کــه در ادامــه بــه معرفــی 

آن هــا خواهیــم پرداخــت.

مدل سنتی ارزش دائمی مشتریان

مــدل قدیمــی  و ســنتی محاســبه ارزش مشــتریان ســعی می کنــد تــا بــا اســتفاده از 
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داده هــای قبلــی و اطاعــات قبلــی مشــتریان ارزش هــر مشــتری را پیــش بینــی کنــد. 

ایــن مــدل بــه ادامــه یافتــن یــا نیافتــن همــکاری بیــن مجموعــه و مشــتری توجهــی 

نمی کنــد و اطاعــات مشــتریان تنهــا مبنــای تصمیــم گیــری آن اســت.

در ایــن مــدل شــاخصی کــه اســتفاده می شــود میانگیــن پرداخــت  یــک مشــتری بــه 

مجموعــه شــما در طــول دوره همــکاری شــما بــا آن هــا اســت. ایــن مــدل در شــرایطی 

کــه اغلــب مشــتری ها بــرای مــدت مشــخصی بــا شــما همــکاری کــرده و ســپس از 

ــا  ــد ب ــد. هــر چن ــق عمــل می کن ــوده و موف ــردی ب شــما جــدا می شــوند بســیار کارب

توجــه بــه اینکــه ارتباطــات مشــتریان مختلــف بــا مجموعــه شــما یکســان و مشــابه 

نیســت و کمیــت و کیفیــت قــرارداد هــر مشــتری بــا دیگــری متفــاوت اســت، ایــن 

مــدل نقــاط ضعــف متنوعــی دارد.

ــر  ــد و از نظ ــما می کنن ــادی از ش ــد زی ــر خری ــال حاض ــه در ح ــی ک ــتریان فعال مش

مــدل ســنتی ارزش بســیار زیــادی دارنــد ممکــن اســت روزی بــا کاهــش فعالیــت از 

مجموعــه شــما جــدا شــوند.  همچنیــن مشــتریانی کــه در حــال حاضــر تنهــا بخــش 

کوچکــی از خدمــات مــورد نیازشــان را از شــرکت شــما تهیــه می کننــد ممکــن اســت 

روزی بــه یکــی از اصلــی تریــن مشــتریان شــما تبدیــل شــوند.
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مدل پیشبینی ارزش دائمی مشتریان

ــه  ــه هم ــنتی ک ــای س ــاف مدل ه ــر خ ــتریان، ب ــی مش ــبینی ارزش دائم ــدل پیش م

تمرکزشــان بــر روی اطاعــات قبلــی بــود، مشــتریان فعلــی و رفتــار مشــتریان جدیــد را 

ــرد. ــر می گی ــتریان در نظ ــی مش ــون ارزش دائم کان

ــد مشــتریان  ــا اســتفاده از مــدل پیشــبینی ارزش دائمــی مشــتریان شــما می توانی ب

ــرویس ها و  ــات، س ــد خدم ــن می توانی ــید. همچنی ــود را بشانس ــی خ ــا ارزش فعل ب

اســتراتژی هایی را کــه بــر رفتــار مشــتریان جدیــد شــما تاثیــر می گذارنــد پیــدا کــرده 

و بــا ســرمایه گــذاری بــر روی آن هــا، مشــتریان تــازه وارد خــود را در مجموعــه ای کــه 

داریــد حفــظ کنیــد.

مطالعه بیشتر: شناخت رفتار مشتریان با یک ترفند ساده
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پارامتر های مهم در ارزش دائمی مشتریان

وقتــی کــه از مشــتریان بــا ارزش صحبــت می کنیــم، منظورمــان صرفــا مشــتریانی کــه 

هزینــه زیــادی خــرج می کننــد نیســت. ممکــن اســت یــک مشــتری مبلــغ هنگفتــی 

را هزینــه کنــد و حتــی مــدت زیــادی را نیــز بــا مجموعــه شــما در ارتبــاط باشــد، امــا 

همچنــان یــک مشــتری کــم ارزش و معمولــی باشــد. از ســوی دیگــر ممکــن اســت 

مشــتریانی وجــود داشــته باشــند تــا علــی رغــم هزینــه کمتــر، ارزش و اهمیــت بســیار 

بیشــتری بــرای کســب و کار شــما داشــته باشــند.

ــود  ــتریان وج ــی مش ــبه ارزش دائم ــی و محاس ــای بررس ــرای مدل ه ــی ب پارامتر های

ــد ارزش حقیقــی و واقعــی هــر مشــتری را تخمیــن  ــه شــما کمــک می کن دارد کــه ب

ــه از ایــن شــاخص ها و پارامتر هــا خواهیــم  ــد نمون ــه معرفــی چن بزنیــد. در ادامــه ب

پرداخــت.

میانگین ارزش خرید

ــل  ــا عام ــه تنه ــه صــورت گرفت ــت هزین ــز اشــاره شــد، کلی ــه پیشــتر نی همانطــور ک

ــز  ــک مشــتری نی ــداد خرید هــای ی ــک مشــتری نیســت. تع ــده ارزش ی تعییــن کنن

اهمیــت زیــادی دارد. کســب و کار هــای در حــال رشــد اغلــب تمایــل دارنــد تــا بــرای 

ــرای مجموعــه ای از  ــا ب ــد ت ــادی دریافــت کنن ــغ و دســتمزد زی ــد کار محــدود مبل چن

ــر دریافــت کننــد. کار هــای خــرد و متعــدد هزینــه ای براب
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در واقــع خدمــات عرضــه شــده در حالــت اول بــا ارزش تــر بنظــر می رســند. در حالــی 

ــده  ــت ش ــر دریاف ــه براب ــر، هزین ــا براب ــی تقریب ــرای زحمات ــت ب ــر دو حال ــه در ه ک

اســت. بــه ایــن ترتیــب میانگیــن ارزش خریــد یــا Average Purchase Value )بــه 

اختصــار APV( پارامتــری مهــم اســت کــه از تقســیم کل هزینــه خــرج شــده توســط 

ــر تعــداد خدمــات دریافــت شــده محاســبه می شــود. یــک مشــتری ب

 

طول قرارداد مشتریان

ــده خدمــات، کــه ممکــن  ــه دهن در بســیاری از کســب و کار هــا و مجموعه هــای ارائ

اســت شــرکت شــما نیــز یکــی از آن هــا باشــد، قرارداد هایــی بــه صــورت مشــخص 

تنظیــم نمی شــوند. در حقیقــت سیســتم ارائــه خدمــات در بخــش عمــده ای از کســب 
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و کار هــا بــه شــکل خریــد و فــروش اســت و مســئله زمــان مطــرح نیســت. در چنیــن 

شــرایطی طــول قــرار داد مشــتریان را چگونــه می تــوان لحــاظ کــرد؟

ــرارداد مشــتریان از تقســیم کل مــدت فعالیــت  ــن طــول ق ــی میانگی ــه صــورت کل ب

مجموعــه بــرای مشــتریان بــر روی تعــداد مشــتریان و مراجعــه کننده هــا در آن مــدت 

ــت در  ــی گف ــب خوب ــا تقری ــوان ب ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــان محاســبه می شــود. ب زم

مــدت زمــان مشــخصی، بــه هــر مشــتری چــه زمانــی اختصــاص یافتــه اســت.
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جمع بندی

ــوع خدمــات  همــه مشــتریان یــک مجموعــه یکســان و از یــک جنــس نیســتند. تن

عرضــه شــده بــه هــر یــک و مــدت زمانــی کــه هــر کــدام بــا مجموعــه شــما در ارتبــاط 

بــوده و شــرکت شــما را انتخــاب کرده انــد بــرای هــر مشــتری متفــاوت و منحصــر بــه 

فــرد اســت. بــر اســاس ایــن تفاوت هــا برخــی از مشــتریان ارزش و اهمیــت بیشــتری 

را بــرای مجموعــه شــما دارنــد و برخــی اهمیتــی کمتــری دارنــد.

بــدون شــک شــما بایــد منابــع و تــوان خــود را صــرف حفــظ و نگهــداری مشــتریانی 

کنیــد کــه بــا از دســت رفتــن آن هــا مجموعــه شــما ضــرر بزرگتــری را خواهــد دیــد. 

بــرای تمییــز دادن بیــن مشــتریان بــا اهمیــت و بــا ارزش و مشــتریان عــادی خــود 

بــه شــاخصی بــه نــام ارزش دائمــی مشــتریان نیــاز خواهیــد داشــت. اگــر بتوانیــد 

بــه شــکل موثــری ایــن شــاخص را ارتقــا دهیــد قطعــا کســب و کارتــان رشــد زیــادی 

خواهــد کــرد.

ــه  ــکات خاصــی را در نظــر داشــته باشــید ک ــن شــاخص ن ــا ای ــرای ارتق کافیســت ب

در ایــن مقالــه بــه چنــد نمونــه از آن هــا از جملــه اهمیــت ارزش دائمــی مشــتریان، 

ــی  ــن مدل های ــره و همچنی ــک و غی ــرار داد هــر ی ــن ارزش مشــتری، طــول ق میانگی

ــورت  ــه ص ــنتی و ب ــورت س ــاخص در ص ــن ش ــا ای ــی و ارتق ــبه،  بررس ــرای محاس ب

پیشــبینی اشــاره شــده اســت.
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