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باشــگاه مشــتریان چیســت و چــه فایــده ای بــرای کســب و کارهــا دارد؟ چطــور یک باشــگاه 

مشــتریان کارآمــد ایجــاد کنیــم؟ در ایــن مقالــه بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم بــا مــا همــراه 

باشید.

امــروزه بــا اشــباع شــدن بازارهــا و بــه میــان آمــدن  رقبــا در کســب وکارهــا، صاحبــان کســب 

وکارهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه هــر مشــتری ارزش ویــژه ای دارد. از ایــن رو الزم اســت 

کــه سیاســت هــای مشــتری مــداری را پیــش بگیرنــد. بــا توجــه بــه اینکــه جــذب مشــتری 

جدیــد نیــاز بــه هزینــه زیــادی دارد، از ایــن رو شــرکت هــا ســعی کردنــد بــه جــای جــذب 

مشــتری جدیــد، خدمــات ویــژه ای را در اختیــار مشــتریان قدیمــی قــرار دهنــد و آنهــا را 

راضــی کننــد تــا دوبــاره خریــد کننــد. یکــی از رویکردهــای مناســب در ایــن زمینــه مــی تــوان 

بــه ایجــاد باشــگاه مشــتریان اشــاره کــرد. در ادامــه متــن بیشــتر بــا باشــگاه مشــتریان و 

همچنیــن ویژگــی هــا و خدمــات آن آشــنا خواهیــد شــد. 
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باشگاه مشتریان چیست؟

بــه مجموعــه ای از ابزارهــا و تکنیــک ها برای برنامه وفاداری مشــتریان، باشــگاه مشــتریان 

گفتــه مــی شــود. ایــن ابزارهــا و تکنیــک هــا بــر اســاس نــوع کســب وکار شــما تعییــن مــی 

شــوند و در قالــب باشــگاه مشــتریان پیــاده ســازی و راه انــدازی مــی شــوند. شــرکت هــا و 

ســازمان هــا بــه کمــک باشــگاه مشــتریان )Customer Club( مــی تواننــد مشــتریان خــود 

را بــه برندشــان وفــادار کننــد. 

اهــداف و برنامــه ریــزی هــای ایــن باشــگاه بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه افــراد از عضــو بودن 

در ایــن باشــگاه لــذت ببرنــد و خوشــحال باشــند کــه عضــو ایــن باشــگاه هســتند. در ایــن 

صــورت اســت کــه افــراد بــه مشــتری ثابــت ایــن برنــد تبدیــل می شــوند. باشــگاه مشــتریان 
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خریــداران را بــا ارائــه پیشــنهادهای خــاص، ترغیــب مــی کنــد تــا بــه وبســایت هایــی کــه 

قبــا از آن خریــد کــرده انــد، دوبــاره  ســر بزننــد و مجــددًا خریــد کننــد. ایــن پیشــنهادهای 

خــاص بــرای عضــو باشــگاه مشــتریان در هــر وبســایتی بــا توجــه بــه نــوع کســب وکار مــی 

توانــد متفــاوت باشــد. 

از جملــه ایــن پیشــنهادها مــی تــوان بــه ارائــه تخفیــف هــای ویــژه، ارائــه کارت هدیــه بــرای 

خریدهــای بعــدی، محصــوالت رایــگان، دسترســی بــه محصــوالت جدیــد و ... اشــاره کــرد. 

بــرای عضویــت در باشــگاه مشــتریان الزم اســت خریداریــان اطاعــات شــخصی خــود را در 

شــرکت ثبــت کننــد و شناســه و یــا کارت عضویــت دریافــت کننــد تــا در هنــگام خریــد از آن 

اســتفاده کننــد. بــه صــورت کلــی مــی تــوان گفــت کــه بــه جمــع آوری مشــتریان وفــادار در 

یــک مجموعــه و ارائــه خدمــات و امتیــازات ویــژه بــه آنهــا، باشــگاه مشــتریان مــی گوینــد.
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اهمیت باشگاه مشتریان برای کسب و کار شما

همــه مــا مــی دانیــم کــه هزینــه هــا بــرای جــذب یــک مشــتری جدیــد حــدودًا 6 تــا 7 برابــر 

بیشــتر از هزینــه فــروش محصــول بــه مشــتریان قدیمــی اســت. از ســوی دیگــر آمــار نشــان 

ــد  ــد خری ــک مشــتری جدی ــی شــما 60 درصــد بیشــتر از ی ــه مشــتریان فعل داده اســت ک

مــی کننــد. از ایــن رو پرواضــح اســت کــه ســرمایه گــذاری بــر روی مشــتریان قدیمــی بــرای 

ســازمان و شــرکت شــما بســیار ســودآورتر خواهــد بــود. مشــتریان قدیمــی بــرای برنــد مــورد 

عاقــه خــود بیشــتر هزینــه مــی کننــد و بیشــتر خریــد مــی کننــد. مشــتریان وفــادار برنــد 

شــما بــا خانــواده و نزدیــکان و دوســتان خــود در مــورد برنــد شــما صحبــت مــی کننــد و 

بــرای شــما تبلیــغ مــی کننــد. از ایــن رو شــما مشــتریانی جدیــد را جــذب مــی کنیــد کــه 

بعــدا بــه مشــتریان وفــادار تبدیــل مــی شــوند.
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باشگاه مشتریان برای چه بیزینس هایی مناسب است؟

همــه مــا مــی دانیــم راه انــدازی باشــگاه مشــتریان اقدامــی ســودآور و مثبــت اســت. حــال 

ســوال ایــن اســت کــه آیــا راه انــدازی باشــگاه مشــتریان بــرای کســب وکار شــما مفیــد اســت 

یــا نــه؟ بــرای اکثــر شــرکت هــای فروشــگاهی و خدماتــی راه انــدازی باشــگاه مشــتریان مــی 

توانــد گزینــه ای مناســب و کاربــردی باشــد، امــا ایجــاد ایــن باشــگاه بــرای برخــی از کســب 

وکارهــا موثــر نیســت. در شــرکت هــا و کســب وکارهایــی کــه خریدهــای آنهــا بــه صــورت 

غیــر مســتمر انجــام مــی شــود، شــاید راه انــدازی ایــن باشــگاه نتیجــه ای مطلــوب نداشــته 

ــد از  ــا بتوانن ــد مشــتریان دایمــی داشــته باشــند ت ــا نمــی توانن ــس ه ــن بیزین باشــد. ای

ــه  بیزینــس هایــی ماننــد شــرکت  ــرای مثــال مــی تــوان ب مزایــای باشــگاه بهــره ببرنــد. ب

هایــی کــه در حــوزه نوســازی خانــه کار مــی کننــد و یــا اینکــه وکیــل هســتند و ... اشــاره 

کــرد.

انواع باشگاه مشتریان

باشــگاه مشــتریان معمــوال در دو نــوع بــاز و بســته ایجــاد مــی شــود. باشــگاه مشــتریان 

بــاز طــوری طراحــی مــی شــود کــه هــر شــخصی مــی توانــد عضــو آن شــود و از مزایــای آن 

اســتفاده کنــد؛ امــا اعضــای قدیمــی در اولویــت باشــگاه هســتند. امــا در باشــگاه مشــتریان 

بســته و یــا محــدود، تنهــا افــرادی مــی تواننــد عضــو شــوند کــه حتمــا به ســطح مشــخصی 

از فعالیــت رســیده باشــند. بــه ایــن معنــا کــه مشــتریان پــس از اینکــه وفــاداری خــود را 
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ثابــت کردنــد، مــی تواننــد عضــو باشــگاه شــوند و از مزایــای آن اســتفاده کننــد. هــر شــرکتی 

بــا توجــه بــه سیاســت هــای خــود مــی توانــد یکــی از ایــن دو نــوع باشــگاه را راه انــدازی 

 . کند

 

برنامه های باشگاه مشتریان

هــر یــک از باشــگاه هــای مشــتریانی کــه ایجــاد مــی شــود، برنامــه هــای متفاوتــی دارنــد. 

شــما مــی توانیــد بــا توجــه بــه نــوع بیزینــس و اســتراتژی هــای کســب وکارتــان، مناســب 

تریــن برنامــه هــا را انتخــاب کنیــد.

برنامــه باشــگاه مشــتریان امتیــازی: در ایــن باشــگاه، هــر مشــتری بــا توجــه بــه میــزان 	 
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خریــد خــود، امتیــاز دریافــت مــی کنــد. ایــن امتیــاز مــی توانــد تخفیــف و یــا اســتفاده 

از امکانــات ویــژه باشــد. ایــن نــوع برنامــه معمــوال بســیار رایــج اســت. 

ــه شــل 	  ــوع باشــگاه هــا ب ــی: در برنامــه هــای ایــن ن برنامــه باشــگاه مشــتریان ترتیب

پلکانــی و تدریجــی مزایــا افزایــش پیــدا مــی کنــد. بــرای نمونــه در اولیــن خریــد ارســال 

رایــگان دارد و در دومیــن خریــد ارســال یــک هدیــه و در خریــد ســوم تخفیــف 10 

ــی داده مــی شــود.  ــه مشــتریان امتیازات ــه ترتیــب ب ــد ب ــن رو در هــر خری درصــدی. از ای

 برنامــه باشــگاه مشــتریان پولــی و عضویــت VIP: عضویــت در برخــی از کســب وکارهــا 	 

ــا پرداخــت  ــن باشــگاه هــا مشــتریان ب ــر اســت. در ای ــه امــکان پذی ــا پرداخــت هزین ب

ــا بهــره منــد  ــا ســالیانه، مــی تواننــد از خدمــات و مزای ــه و ی ــه بــه صــورت ماهان هزین

شــوند. هزینــه بایــد متناســب بــا ارائــه خدمــات باشــد تــا مشــتریان همچنــان عضــو 

باشــگاه باقــی بماننــد.

ــرای باشــگاه مشــتریان 	  ــده هــا ب ــتریان: یکــی دیگــر از ای ــگاه مش ــازی در باش ــه ب برنام

اســتفاده از بــازی هــا بــرای کســب امتیــاز اســت. مشــتریان مــی تواننــد بــا انجــام بــازی 

امتیازاتــی را کســب کننــد تــا بتواننــد از ایــن امتیــازات در فروشــگاه شــما اســتفاده کننــد.

 برنامــه هــای مبتنــی بــر ارزش هــای مشــترک در باشــگاه وفــاداری مشــتریان: برخــی از 	 

ارزش هــا در زندگــی هســتند کــه نمــی تــوان بــرای آنهــا قیمتــی قائــل شــد. ایــن ارزش 

هــا مــی توانــد گزینــه ای مناســب بــرای ایجــاد باشــگاه مشــتریان باشــد. بــرای مثــال 

ــات  ــود از حیوان ــک خ ــوالت ارگانی ــد محص ــه در تولی ــی ک ــوازم آرایش ــنده ل ــک فروش ی
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ــزان  ــد می ــا خری ــه ب ــن امــکان را بدهــد ک ــه مشــتریان خــود ای ــد، ب اســتفاده نمــی کن

مشــخصی از محصــوالت، در بهبــود شــرایط زندگــی حیــوان هــای آســیب دیده یــا بیمــار 

ســهیم باشــند.

ــد از دو 	   برنامــه باشــگاه مشــتریان ترکیبــی: برخــی از کســب وکارهــا هــم تمایــل دارن

یــا چنــد نــوع از برنامــه هــا بــه صــورت ترکیبــی اســتفاده کننــد. از ایــن رو مــی تواننــد 

بــا توجــه بــه نــوع بیزینــس خــود ترکیبــی از برنامــه هــای بــاال در باشــگاه مشــتریان را 

انتخــاب کننــد.

 

ویژگی های باشگاه مشتریان کارآمد

بایــد شــرکت هــا بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد تنهــا ایجــاد یــک باشــگاه کافی نیســت؛ باید 

باشــگاهی را راه انــدازی کنیــد کــه کارآمــد باشــد. ارائــه خدمــات و پیشــنهادات مناســب بــه 

مشــتریان بتوانــد نظــر مشــتریان را جلــب کنــد و آنهــا را ترغیــب کنــد تــا همچنــان عضــو 

باشــگاه بمانند. 
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ــد ورود و اســتفاده 	  ــه در ایجــاد باشــگاهی کارآم ــن نکت ــان: اولی ــام آس ــت ن ورود و ثب

آســان از خدمــات اســت. ورود و اســتفاده از خدمــات باشــگاه بایــد ســاده باشــد. مــردم 

ــه  ــام ارائ ــت ن ــگام ثب ــد تمامــی اطاعــات شــخصی خــود را هن معمــوال دوســت ندارن

دهنــد. پــس الزم اســت تنهــا اطاعاتــی کــه بــرای شــما مفیــد اســت را از مشــتریان در 

هنــگام ثبــت نــام درخواســت کنیــد.  

ــادار: الزم اســت در 	  ــتریان وف ــرای مش ــذاب ب ــز ج ــا و جوای ــاداش ه ــن پ ــر گرفت  در نظ

باشــگاه مشــتریان خــود، پــاداش هــا و جوایــز بــی نظیــر و منحصــر بــه فــردی را در نظــر 

بگیریــد. بــا ایــن وجــود افــراد بیشــتر ترغیــب مــی شــوند تــا عضــو باشــگاه شــوند و بــه 

همــراه همیشــگی شــما تبدیــل شــوند.

 کمپیــن هــای وفــاداری تکــرار پذیــر: اگــر مشــتریان حــس کننــد تنهــا بــرای خریــد دوم 	 

مزایــا دریافــت مــی کننــد، دیگــر بــرای خریدهــای ســوم و چهــارم ترغیــب نمــی شــوند. 

الزم اســت ایــن کمپیــن هــا تکــرار پذیــر باشــد تــا مشــتریان همــواره احســاس کننــد کــه 

بــا خریدهــای بعــدی نیــز مــی تواننــد بیشــتر از مزایــا اســتفاده کننــد. 

 ترغیــب بــه اقــدام: یــک باشــگاه مشــتریان کارآمــد، اعضــا را وادار بــه اقــدام مــی کنــد. 	 

بــرای ایــن کار الزم اســت پیشــنهادهای قانــع کننــده ای را ارائــه دهیــد تــا مشــتریان بــه 

انجــام آن تمایــل پیــدا کننــد. البتــه نــا گفتــه نمانــد کــه تعــداد درخواســت هــا نبایــد 

زیــاد و خســته کننــده باشــد. طــوری کــه مشــتری کا از عضویــت در باشــگاه انصــراف 

دهــد.
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ــل باشــد. 	  ــل: برنامــه ای در باشــگاه مشــتریان کارآمــد اســت کــه متقاب ــل متقاب تعام

هنگامــی کــه مــی خواهیــد باشــگاه مشــتریان خــود را طراحــی کنیــد، ســعی کنیــد برنامه 

هایــی را در نظــر بگیریــد کــه بــر مبنــای سیاســت برد-بــرد باشــد. یعنــی اینکــه هــم شــما 

بــه اهــداف خــود برســید و هــم مشــتریان بتواننــد از مزایــای خوبــی بهــره ببرنــد. بــرای 

ــی  ــا آشــنایان خــود را معرف ــد ت ــد از مشــتریان خــود درخواســت کنی ــال مــی توانی مث

کننــد و در مقابــل آن تخفیــف ویــژه ای را دریافــت کننــد. بگذاریــد مشــتریان هــم حــس 

کننــد کــه شــما بــرای آنهــا ارزش قائــل هســتید و بــه فکرشــان هســتید.
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مزایای راه اندازی باشگاه مشتریان

ــاط دو طرفــه اســت کــه در آن مشــتری  ــر خــاف تبلیغــات، یــک ارتب باشــگاه مشــتریان ب

کامــا درک مــی کنــد کــه شــما قــدردان او هســتید و منافــع او را نیــز در نظــر گرفتــه ایــد. 

راه انــدازی باشــگاه مشــتریان مزایــای زیــادی دارد کــه در ادامــه بــه برخــی از مهمتــرن آنهــا 

اشــاره خواهیــم کــرد. 

 افزایــش فــروش: همــان طــور کــه گفتــه شــد، مشــتریان قدیمــی درصــد بیشــتری در 	 

کســب وکار شــما پــول خــرج مــی کننــد. از ایــن رو اگــر شــما مشــتریان قدیمــی خــود را 

تشــویق بــه خریــد کنیــد، قطعــا فــروش بیشــتری خواهیــد داشــت.

ــک مشــتری 	  ــه جــذب ی ــه هزین ــد ک ــات: الزم اســت بدانی ــای تبلیغ ــه ه ــش هزین کاه

ــا راه انــدازی  جدیــد، 6 تــا 7 برابــر بیشــتر از نگهــداری یــک مشــتری قدیمــی اســت. ب

باشــگاه مشــتریان مطمئــن خواهیــد شــد کــه مشــتریان بارهــا و بارهــا از شــما خریــد 

خواهنــد کــرد. 

ــدازی باشــگاه 	  ــان: راه ان ــی در زم ــه جوی ــانی و صرف ــروی انس ــای نی ــه ه ــش هزین کاه

ــام، انجــام نظــر  ــات مشــتریان، ارســال پی ــت اطاع ــه صــورت خــودکار ثب مشــتریان ب

ــر الزم نیســت نیروهــای انســانی را  ــن رو دیگ ســنجی  و ... را انجــام مــی دهــد. از ای

بــرای انجــام ایــن قبیــل کارهــا بــه کار بگیریــد. در ایــن صــورت هــم در هزینــه و هــم در 

زمــان انجــام کار صرفــه جویــی مــی شــود.

مشــتریان خــود را  ســوپرایز کنیــد: شــما مــی توانیــد بــا راه انــدازی باشــگاه مشــتریان، 	 

11



باشگاه مشتریان چیست؟ چطوری باشگاه کارآمد راه اندازی کنیم؟

www.modireweb.com

ــاز  ــا سیســتم امتی ــه پیشــنهادهای جــذاب مشــتریان خــود را ســوپرایز کنیــد. ب ــا ارائ ب

دهــی و اعتبــار بــرای خریدهــای بعــدی مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد. دادن کارت 

هــای اعتبــاری، تخفیــف در خریدهــای بعــدی، ارســال رایــگان، دادن هدیــه نقــدی و غیر 

نقــدی و ... مــی تواننــد پیشــنهادهای خوبــی باشــند.

 بازاریابــی بــرای کســب و کار شــما: راه انــدازی باشــگاه مشــتریان حرفــه ای موجــب مــی 	 

شــود تــا سیاســت برد-بــرد در آن حاکــم باشــد. از ایــن رو مشــتریان از شــما بــه نیکــی 

یــاد کننــد. ایــن خــود مــی توانــد تبلیــغ خوبــی بــرای برنــد شــما باشــد. اگــر بــرای معرفــی 

ــروش خــود را بســیار  ــد ف ــی توانی ــد، م ــر بگیری دوســتان و آشــنایان پورســانت در نظ

افزایــش دهیــد.
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مراحل راه اندازی و طراحی باشگاه مشتریان کارآمد

بــرای راه انــدازی و طراحــی باشــگاه مشــتریان کارآمــد و خــوب، مراحــل زیــر را مــی توانیــد 

انجــام دهیــد.

دربــاره مشــتریان فعلــی بیشــتر اطالعات کســب کنیــد: برای اینکــه با توقعات مشــتریان 	 

فعلــی بیشــتر آشــنا شــوید، مــی توانیــد از تکنیــک هایــی ماننــد نظــر ســنجی، مصاحبــه 

و ... اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار مــی توانیــد بفهمیــد کــه آیــا ایجــاد باشــگاه مشــتریان 

شــما مــورد اســتقبال قــرار مــی گیــرد یــا نــه. 

مشــخص کــردن هــدف ایجــاد باشــگاه مشــتریان: اولیــن قــدم در راه انــدازی باشــگاه 	 

ــا  ــد ب ــی خواهی ــه م ــد ک ــد بدانی ــدا بای ــردن هــدف اســت. ابت مشــتریان، مشــخص ک

ایجــاد باشــگاه بــه چــه چیــزی برســید. آیــا قصــد شــما افزایــش فــروش اســت یــا تنهــا 

بیشــتر شــدن ترافیــک وردی بــرای شــما کافــی اســت. پــس از مشــخص شــدن هــدف 

مــی توانیــد روش هــای درســت رســیدن بــه هــدف را مشــخص کنیــد.

پــاداش هایــی کــه بــرای مشــتریان در نظــر مــی گیریــد را مشــخص کنیــد: در ایــن مرحلــه 	 

الزم اســت تحقیــق کنیــد کــه انتظــارات مشــتریان چیســت و بــا توجــه بــه آن جوایــز و 

پــاداش هــای متناســب و درخــور و بــا ارزش را تعییــن کنیــد. جوایــز بایــد طــوری باشــد 

کــه هــم بــرای مشــتریان ســودمند باشــد و هــم ســودآوری کســب وکار شــما حفــظ شــود.

مشــخص کــردن مبلغــی مشــخص بــرای تاســیس باشــگاه مشــتریان: الزم اســت قبــل 	 
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از شــروع ابتــدا میــزان مبلغــی کــه مــی خواهیــد بــه ایجــاد باشــگاه اختصــاص دهیــد 

را مشــخص کنیــد و بــر اســاس آن برنامــه ریــزی کنیــد. 

ــتریان 	  ــه در مش ــرای اینک ــد ب ــی توانی ــما م ــام: ش ــت ن ــروع ثب ــرای ش ــزه ب ــاد انگی ایج

انگیــزه اولیــه را ایجــاد کنیــد، مســابقات ســرگرم کننــده برگــزار کنیــد، یــا اینکــه امتیــازی 

ــرای مشــتریان در نظــر بگیریــد. ــام در باشــگاه ب ــرای ثبــت ن را ب

ســنجش موقعیــت در طــول اجــرای باشــگاه: پــس از ایجــاد باشــگاه مشــتریان، الزم 	 

اســت دائمــا بازخــورد مشــتریان را بررســی کنیــد تــا بفهمیــد کــه ایــن باشــگاه موفقیــت 

آمیــز بــوده یــا نــه. شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از ایــن گزارشــات و بررســی هــای ایجــاد 

شــده طــرح هــا و برنامــه هــای بعــدی خــود را مشــخص کنیــد. از ایــن رو مــی توانیــد 

بــه بهتریــن نتیجــه برســید.
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جمع بندی

همــان طــور کــه اشــاره شــد، نگهــداری مشــتریان قدیمــی، هــم کــم هزینــه تــر اســت و هــم 

ســودآوارتر از جــذب مشــتریان جدیــد. از ایــن رو الزم اســت صاحبــان کســب وکارهــا در 

کنــار برنامــه هایــی کــه بــرای جــذب مشــتریان جدیــد دارنــد، بــه فکــر نگهــداری مشــتریان 

وفــادار و قدیمــی هــم باشــند. ایجــاد باشــگاه مشــتریان گزینــه ای ایــده آل بــرای نگهــداری 

مشــتریان قدیمــی و دادن امتیــازات و جوایــز و هدایــا بــه آنهــا اســت. 
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