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ــا  ــی اســت ام ــظ مشــتریان دائم ــروش حف ــش ف ــای افزای ــن راه ه ــی از مهمتری یک

چطــور مــی شــود مشــتریان را بــه مشــتریان دائمــی تبدیــل کــرد؟ در ایــن مقالــه 12 

روش کاربــردی بــرای تبدیــل مشــتریان بــه مشــتریان دائمــی را بیــان مــی کنیــم بــا 

مــا همــراه باشــید.

احتمــاال تــا االن بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــید کــه بــرای رشــد کســب و کارتــان تنها 

بــه جــذب مشــتریان جدیــد نیــاز نداریــد، بلکــه بایــد راهــی پیــدا کنیــد که مشــتریان 

خــود را حفــظ کنیــد. تحقیقــات نشــان داده انــد کــه تنهــا 5 درصــد افزایــش در نــرخ 

بازگشــت و حفــظ مشــتریان ســابق می توانــد ســود یــک کســب و کار را بیــن 25 تــا 

95 درصــد افزایــش دهــد.

ــا 25  ــط 5 ت ــورت متوس ــه ص ــد ب ــتری جدی ــذب مش ــه ج ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــن  ــل منطقی تری ــن دلی ــه همی ــه دارد. ب ــابق هزین ــتری س ــک مش ــظ ی ــر حف براب

ــت. در  ــی  اس ــتریان قدیم ــداری مش ــذاری در نگه ــرمایه گ ــن راه س و پرمنفعت تری

ادامــه بــه روش هایــی بــرای محاســبه و اطــاع یافتــن از نــرخ بازگشــت مشــتری و 

ــت. ــم پرداخ ــاخص خواهی ــن ش ــش ای ــرای افزای ــتراتژی هایی ب اس
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نرخ بازگشت مشتری به چه معناست؟

ــک دوره  ــدا ی ــت. ابت ــاده ای اس ــا س ــتری کار کام ــت مش ــرخ بازگش ــبه ن محاس

ــد بازگشــت مشــتریان را در  ــد. شــما می توانی ــن کنی ــرای بررســی معی مشــخص را ب

یــک هفتــه، یــک مــاه، یــک فصــل یــا یــک دوره ســالیانه محاســبه و بررســی کنیــد. 

حــال کافیســت مجمــوع مشــتریان در ابتــدای ایــن دوره را از مجمــوع مشــتریان در 

ــد،  ــم کنی ــد را ک ــدار، مشــتریان جدی ــن مق ــر از ای ــد. حــال اگ ــان دوره کســر کنی پای

مجمــوع مشــتریان ثابتــی کــه بــرای دریافــت خدمــات یــا خریــد کاالیــی بــه کســب 

ــد. ــت بیاوری ــه دس ــته اند را ب ــما برگش و کار ش
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ــان  ــدای دوره بی ــا کســری از مشــتریان ابت ــه صــورت نســبت ی ــدد را ب ــن ع ــر ای اگ

کنیــد، شــما نســبت یــا نــرخ بازگشــت مشــتری را خواهیــد داشــت. ایــن عــدد بــه 

شــما گــزارش می کنــد کــه چــه کســری از مشــتریانی کــه از شــما سرویســی دریافــت 

ــته اند. ــما برگش ــه ش ــه مجموع ــدد ب ــد مج ــرای خری ــد، ب کرده ان

حــال کــه ایــن نــرخ را در دســت داریــد، بایــد عللــی کــه منجــر بــه خــروج مشــتری از 

مجموعــه شــما شــده اســت را شناســایی کــرده و ایــن مشــکات را حــل کنیــد و بــه 

ــد ســوال ها و  ــد. شــما می توانی ــاداری مشــتریان خــود را بیشــتر کنی ــب وف این ترتی

قید هــای مختلفــی را نیــز در محاســبه ایــن نــرخ دخیــل کنیــد تــا بــرآورد دقیقتــری 

در دســت داشــته باشــید. امــا پیــش از آن، بهتــر اســت نــگاه دقیقتــری بــه مفاهیــم 

وفــاداری مشــتری و بازگشــت مشــتری داشــته باشــیم.

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

کنید
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وفاداری مشتری و بازگشت مشتری

برخــاف بازگشــت مشــتری، وفــاداری مشــتری مشــخص می کنــد کــه چقــدر 

ــد. در  ــی بوده ان ــد راض ــرده ای ــه ک ــا ارائ ــه آن ه ــه ب ــی ک ــما از خدمات ــتریان ش مش

ــه خــود از خریــد  ــا تجرب ــود ت ــد ب واقــع ایــن کــه چقــدر مشــتریانتان مایــل خواهن

ــد  ــتراک بگذارن ــه اش ــز ب ــران نی ــا دیگ ــما را ب ــه ش ــرویس از مجموع ــت س ــا دریاف ی

ــاداری  ــود. وف ــخص می ش ــتری )Customer Loyalty( مش ــاداری مش ــار وف ــا معی ب

ــه ایــن  ــر از بازگشــت مشــتری اســت و الزمــه رســیدن ب مشــتری یــک ســطح باالت

درجــه بررســی وضعیــت رضایــت مشــتریان و ارتبــاط ایــن موضــوع بــا بازگشــت و 

ــد مجــدد آن هــا اســت. خری
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بررســی وفــاداری مشــتری اهمیــت زیــادی دارد، چــرا کــه مشــخص می کند مشــتریان 

ــرر  ــه صــورت مک ــه مشــتریان ب ــد. اینک ــت دارن ــد از شــما رضای ــدر از خری شــما چق

ــه محصــول  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــا ب ــد لزوم ــداری می کنن محصــول شــما را خری

شــما عالــی و بــی نقــص اســت. بلکــه ممکــن اســت بــه دالیــل مختلفــی آن هــا از 

شــما بــه صــورت مــداوم خریــد کننــد. ممکــن اســت انقضــا یــا طــول عمــر محصوالت 

شــما کــم باشــد یــا مشــتریان عرضــه کننــده بهتــری از شــما پیــدا نکــرده باشــند.

بــا مشــخص شــدن وفــاداری مشــتریان و مشــتریان وفــاداری کــه ارزش خرید از شــما 

ــد، می توانیــد اســتراتژی های  ــد شــما را بیشــتر از ارزش محصــول شــما می دانن و برن

بــه خصوصــی را  ترســیم کنیــد تــا مشــتریان وفــادار را وفــادار نگــه دارید و مشــتریانی 

ــد. ایــن دســته از مشــتریان  ــادار تبدیــل کنی ــه مشــتریانی وف ــد را ب ــاز میگردن کــه ب

ارزشــمند ترین دارایــی مجموعــه شــما خواهنــد بــود.
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هم ردیفی و ارتباط بین وفاداری و بازگشت مشتریان

در خاطــر داشــته باشــید کــه افزایــش وفــاداری و رضایــت مشــتریان لزومــا بازگشــت 

ــا  ــد در اینج ــن رون ــا ای ــت. ام ــد داش ــال خواه ــه دنب ــز ب ــتری را نی ــتریان بیش مش

متوقــف نمی شــود، مســئله افزایــش وفــاداری و رضایــت مشــتریان صرفــا بــه معنــای 

افزایــش ســود و منفعــت مجموعــه شــما و جلوگیــری از کاهش ســود بیشــتر نیســت، 

بلکــه در مــورد رشــد کســب و کار شــما و توســعه بیزنســی اســت کــه در نظــر داشــته 

ایــد.

ــاط روشــنی را بیــن ایــن شــاخص ها تعریــف  حــال کــه چهارچــوب مشــخص و ارتب

ــرای ارتقــا آن هــا بپردازیــم. ــه اســتراتژی هایی ب کــرده ایــم، بهتــر اســت در ادامــه ب

 موارد فروش را حین پروسه فروش زیر نظر داشته باشید	 

ــان بیشــترین اهمیــت را  ــد فــروش محصولت اصلی تریــن موضوعــی کــه حیــن فرآین

بــرای شــما خواهــد داشــت ایــن اســت کــه محصــول شــما چقــدر گزینــه مناســب 

ــه  ــتریانی ک ــد از مش ــما می توانی ــت. ش ــوده اس ــتریانتان ب ــرای مش ــی ب ــده آل و ای

ــد.  ــنجی کنی ــد نظرس ــداری کرده ان ــما خری ــه ش ــخصی را از مجموع ــول مش محص

ــد. ــه اشــتراک بگذاری ــز ب ــا دیگــران نی ــت مشــتریان خــود را ب ــدگاه مثب دی
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 اهدافتان را کوتاه مدت و روشن بیان کنید	 

چنانچــه اهــداف و سیاســت های مجموعــه خــود را مشــخص نکنیــد و مشــتریانتان 

ــد.  ــد ش ــرخورده خواهن ــه زودی س ــد ب ــرار نگیرن ــما ق ــت ش ــیر حرک ــان مس در جری

ــا  ــه نتیجــه ی ــاور داشــته باشــند کــه در مــدت بخصوصــی ب ممکــن اســت آن هــا ب

محصــول X خواهیــد رســید و در واقعیــت بــا بــرآورده نشــدن ایــن انتظــار، احســاس 

ــف شــده اســت. ــوده تل ــد ماه هــا ســرمایه و وقــت آن هــا بیه کنن

 

 

نتیجه ها را به صورت مرتب گزارش دهید	 

ــزارش  ــه مشــتریانتان گ ــب ب ــه صــورت مرت ــج کار و محصــوالت خــود را ب ــر نتای اگ

ــا شــما  ــه ادامــه همــکاری ب ــل ب ــا احتمــال بیشــتری آن هــا تمای ــد، آن وقــت ب کنی

خواهنــد داشــت. اگــر مشــتری احســاس کنــد کــه نتایــج کاری کــه بــه مجموعــه شــما 

ســپرده شــده اســت در راســتای اهــداف و انتظــارات اوســت، بــدون شــک بــه ســختی 
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از ادامــه همــکاری بــا شــما منصــرف شــده و ممکــن اســت از مجموعــه شــما خــارج 

شــود.

ــتن و  ــر داش ــر نظ ــرای زی ــد ب ــتمی خوب و کارآم ــه سیس ــما ب ــل ش ــن دلی ــه همی ب

ــج  ــن نتای ــورد ای ــد. در م ــود داری ــات خ ــوالت و خدم ــج محص ــردن نتای ــال ک دنب

شــفاف و صــادق عمــل کنیــد، اگــر فرصتــی بــرای بهبــود نتایــج در ماه هــای بعــدی 

ــز  ــده نی ــرای آین ــن خــود را ب ــد و پل ــد آن را مطــرح کنی ــدی می بین و پروژه هــای بع

ــان کنیــد. بی

نقشه راهی را برای ادامه یافتن همکاری در آینده ترسیم کنید

انگیــزه ای کــه شــما در عملیاتــی کــردن قــدم بعــدی و پیشــرفت در یــک کار داریــد، 

می توانــد بــه یــک رابطــه کارگــذار- کار پــرداز نیــز منتقــل شــود. همــواره چنــد قــدم 

بعــد و اهــداف بعــدی خــود پــروژه را ترســیم کــرده و در نظــر داشــته باشــید. هــر دو 

ســمت ایــن رابطــه، یعنــی هــم مشــتری و هــم مجموعــه شــما بایــد بتوانــد دیــدی 

نســبت بــه قدم هــای بعــدی و آینــه ایــن همــکاری داشــته باشــد تــا از ادامــه ایــن 

همــکاری راضــی و خرســند باشــند.

بیشتر بخوانید: نقشه سفر مشتری، نحوه طراحی و کاربرد آن در کسب و کارها
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نقاط قوت کار خود را ثبت کنید	 

ــر از  ــه مراتــب بهت ــد را ب ــق تحقیقــات مــردم عملکرد هــای ضعیــف و خاطــرات ب طب

ــه خاطــر می ســپارند. مشــتریان  ــت بخــش ب خاطــرات خــوب و عملکرد هــای رضای

شــما احتمــاال تجربیــات بــد همــکاری بــا شــما را بیشــتر از تجربیــات خــوب بــا دیگران 

ــد راه هایــی را  ــه همیــن دلیــل یــک مجموعــه موفــق بای ــد. ب ــه اشــتراک می گذارن ب

ــرای برجســته کــردن موفقیت هــا و ســوابق خــوب و درخشــان خــود در نظــر  ــز ب نی

داشــته باشــد.
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ــه  ــد و چ ــی می افت ــه اتفاق ــرود چ ــش ب ــق پی ــورت ناموف ــه ص ــروژه ب ــک پ ــر ی اگ

اســتراتژی هایی در نظــر داریــد؟ ممکــن اســت بــه دنبــال اصــاح و تصحیــح آن رفتــه 

یــا نقاطــی را در آینــده بــرای اصــاح و بهبــود شــرایط در نظــر گرفتــه و بــه مشــتری 

معرفــی کنیــد یــا بابــت ایــن عــدم هماهنگــی از آن هــا عذرخواهــی کنیــد و غیــره. اما 

تاکنــون بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده ایــد کــه نســبت بــه موفقیت هــای خــود چــه 

تصمیمــی  بایــد بگیریــد؟

بازخورد مشتریان را بگیرید و از این اطالعات استفاده کنید	 

اگــر از ابتــدا ندانیــد کــه چــرا مشــتریان شــرکت شــما را  تــرک می کننــد نمی توانیــد 

ــل  ــی و دالی ــانه های نارضایت ــه نش ــی ک ــد. وقت ــر ببری ــا را باالت ــت آن ه ــرخ بازگش ن

ــه  ــال و گام ب ــورت فع ــه ص ــد ب ــت می توانی ــد، آن وق ــتریان را درک کردی ــن مش رفت

ــه  گام در راســتای رفــع مشــکات و بهبــود خدمــات خــود و نزدیــک کــردن آن هــا ب

انتظــارات مشــتریان خــود تــاش  کنیــد.

ســعی کنیــد از همــه مشــتریان خــود، بــه خصــوص آن هایــی کــه تصمیــم گیرنــده 

هســتند یــک نظــر خواهــی ســاده کنیــد. توانایــی شناســایی و مشــخص کردن ســریع 

مشــکات و مســائلی کــه در بازخورد مشــتریان شــما تاثیــر داشــته اند در اولین فرصت 

می توانــد نقــش مهمــی  در ارتقــا کیفیــت ســرویس دهــی شــما داشــته باشــد. چــه 
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از نظرســنجی های ایمیلــی اســتفاده کنیــد و چــه بعــد از هــر پرداخــت نظــر آن هــا را 

بپرســید، دریافــت بازخــورد مشــتریان و اســتفاده از ایــن اطاعــات اهمیــت زیــادی در 

رشــد کســب و کار شــما دارد.

مطالعه بیشتر: بهترین زمان ها برای دریافت بازخورد بیشتر از مشتریان

 

تجربه یک مشتری دائم را هدف قرار دهید	 

دائمی بــودن مشــتریان نوعــی اعتمــاد را بیــن مجموعــه شــما و آن هــا رقــم می زنــد. 

ایــن مشــتری ها می داننــد کــه دقیقــا از مجموعــه شــما انتظــار چــه چیــزی را داشــته 

ــج  ــل نتای ــام کار و تحوی ــه در انج ــد ک ــان کنن ــما اطمین ــه ش ــد ب ــند و می توانن باش

درســت و بــه موقــع بــه آن هــا کمــک می کنیــد.
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در غیــر ایــن صــورت و مشــتریانی کــه دائمی نیســتند، روابطــی را بــر پایــه ســوپرایز 

ــی  ــما راض ــات ش ــت از خدم ــک وق ــت ی ــن اس ــد. ممک ــکل می دهن ــری ش و غافلگی

باشــند و ممکــن اســت زمانــی دیگــر همــه چیــز مطابــق انتظــارات آن هــا پیــش نرود. 

هیچکــس هــم در دنیــای کســب و کار و تجــارت از ســوپرایز و غافلگیــری خوشــش 

نمی آیــد. بهتــر اســت همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش بــرود.

خدمات خود را سهل الوصول کنید	 

ــظ  ــادی در حف ــت زی ــا اهمی ــات و اســتفاده از آن ه ــه خدم ســهولت در دسترســی ب

مشــتری دارد. هیچکــس دوســت نــدارد تــا پشــت خط یــا در صــف دریافــت خدمات 

ــاداری آن هــا را  ــرخ بازگشــت مشــتری و وف ــد ن ــد. اگــر می خواهی شــما منتظــر بمان

ــد  ــزی می خواهن ــروز شــما چــه چی ــد مشــتریان ام ــد بدانی ــدا بای ــد، ابت بیشــتر کنی

ــه  ــه ب ــا اینک ــر ب ــز حاصــل نمی شــود مگ ــن موضــوع نی ــد. ای ــی دارن و چــه انتظارات

ســواالت آن هــا پاســخ دهیــد مشکاتشــان را حــل کنیــد.

ــع  ــد ســواالت و انتظــارات مشــتریان خــود را ســریع، کامــل و قان ــد بتوانی شــما بای

ــا  ــاط ب ــات و ارتب ــد خدم ــما می توانی ــور ش ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــرف کنی ــده برط کنن

مجموعــه خــود را تــا جایــی کــه ممکــن اســت ســهل الوصــول و در دســترس کنیــد. 

انتقــال سیســتم دریافــت خدمــات بــه کانال هــای ارتباطــی کــه بیشــتر مــورد قبــول 
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ــد  ــد می توان ــرار می گیرن ــتری ق ــتریان بیش ــتقبال مش ــورد اس ــوده و م ــتریان ب مش

ــی باشــد. روش خوب

 

ارتباطات قبلی و مشکالت پیشین خود را ثبت کنید	 

بافــت، مدیریــت، سیاســت های کلــی و اهــداف مجموعــه شــما همگــی در بازگشــت 

مشــتری موثــر هســتند. بــه همیــن دلیــل اگــر کارکنــان شــما عــوض شــوند یــا بافــت 

مجموعــه شــما بــه نحــوی دســتخوش تغییــر شــود، ممکــن اســت رضایــت مشــتریان 

نیــز تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و در نتیجــه بازگشــت مشــتری بــه مجموعــه شــما افــت 

. کند
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ــت  ــات و بازگش ــه خدم ــت ارائ ــردن کیفی ــتقل ک ــرای مس ــا ب ــن راه ه ــی از بهتری یک

ــما  ــه ش ــتم ها ب ــن سیس ــتند. ای ــتم های CRM هس ــل، سیس ــن عوام ــتری از ای مش

اجــازه می دهنــد تــا همــه ارتباطــات، مشــکل ها، پروژه هــا و مســائل پیشــین خــود 

ــات  ــد  ترجیح ــب می توانی ــه این ترتی ــید. ب ــته باش ــده داش ــت ش ــورت ثب ــه ص را ب

مشــتری را بــر اســاس  ترکیــب کارکنــان و پرســنل خــود و اهــداف کلــی مجموعــه در 

دســت داشــته باشــید.

مطالعه بیشتر: 6 استراتژی عالی برای حفظ مشتری
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هر جا اصطکاکی بود آن را از بین ببرید!	 

ــزار،  ــرم اف ــروش ن ــزرگ ف ــرکت های ب ــی از ش ــر یک ــگان، مدی ــه برایان هالی ــه گفت ب

دالر هــا موقعــی جــاری می شــوند کــه اصطــکاک کــم باشــد. دنبــال کــردن تجربیــات 

مشــتریان و برطــرف کــردن نارضایتــی آن هــا اهمیــت خیلــی زیــادی در زمینــه افزایش 

ســود آوری و بازگشــت مشــتری دارد. گاهــی الزم اســت ایــن کار را بــه صــورت کلــی 

و نــه بــه صــورت مــوردی انجــام دهیــد.

تجربــه کاربــری کاربــران و مشــتریان کلیــد افزایــش نــرخ بازگشــت مشــتری و وفاداری 

ــا  ــه دریافــت مجــدد خدمــات ی ــل ب ــه مجموعــه شــما و در یــک کام تمای آن هــا ب

محصــول از مجموعــه شــما اســت. بــه همیــن دلیــل بــا برطــرف کــردن نارضایتی هــا 

و بــه اصطــاح اصطکاک هــای پیــش آمــده اهمیــت زیــادی در جــذب مجــدد ســرمایه 

و بــاال رفتــن بازگشــت مشــتریان دارد. ایــن موضــوع هنگامی کــه رقیبانــی را نیــز در 

عرصــه خــود داریــد اهمیــت بســیار بیشــتری پیــدا می کنــد.

از روابــط دو طرفــه اســتفاده کنیــد تــا مشــتریان را بــه خــود وفــادار نگــه 	 

دارید

ــه  ــت ک ــی اس ــی اجتماع ــان Reciprocity موضوع ــا هم ــط ی ــودن رواب ــه ب دو طرف

وفــاداری بــه دنبــال آن شــکل می گیــرد. مهربانــی و لطــف شــما، فــرد مقابــل را وادار 
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می کنــد تــا بــا لطــف و مهربانــی، دیــن شــما را ادا کنــد. ایــن روابــط دو طرفــه از دو 

جنــس مختلــف غافــل گیرانــه )نظیــر یــک هدیــه یــا ســوپرایز( و برنامــه ریــزی شــده 

هســتند کــه در دنیــای کســب و کار هــا و بــا هــدف افزایــش بازگشــت مشــتری اغلــب 

ــود. ــام می ش انج

 

 بر روی ابزار های مشتری مداری سرمایه گذاری کنید

اگــر می خواهیــد یــک رابطــه مســتمر و موثــر را بیــن مجموعــه خــود و مشــتریانتان 

ــد از  ــا بتوانن ــد ت ــرار دهی ــا ق ــار آن ه ــی را در اختی ــد ابزار های ــد، بای ــکیل دهی تش

اهــداف و خدمــات شــما آگاه شــوند. بــه کمــک ایــن سیســتم ها دیگــر الزم نیســت 

ــی در  ــه راحت ــد ب ــد و می توانن ــی بمانن ــر پاســخ مســتقیم شــما باق مشــتریان منتظ

مــورد مجموعــه شــما اطاعــات زیــادی را کســب کننــد کــه شــما می خواهیــد آن هــا 

بداننــد.
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سخن آخر

ــه ســعی شــد تــا عــاوه بــر مشــخص کــردن معنــای مفاهیمــی نظیــر  در ایــن مقال

ــن موضوعــات در  ــن اهمیــت ای ــاداری مشــتریان و همچنی بازگشــت مشــتری و  وف

زمینــه ســود آوری و رشــد مجموعــه هــای ارائــه کننــده خدمــات، راه هایــی را بــرای 

افزایــش ایــن شــاخص هــا بــه شــما معرفــی کنیــم. شــما نیــز مــی توانیــد از ایــن 

اســتراتژی هــا بــرای افزایــش بازگشــت مشــتریان خــود و در نتیجــه رشــد ســریعتر 

کســب و کارتــان اســتفاده کنیــد.
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