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ــل در  ــن عام ــد مهم تری ــد خری ــد و فرآین ــا برن ــل ب ــتری در تعام ــه مش ــروزه تجرب ام
بــه ســرانجام رســیدن فرآینــد فــروش محســوب می شــود. در ایــن مطلــب بــا یکــی 
ــفر  ــه س ــام »نقش ــه ن ــود آن، ب ــه و بهب ــن تجرب ــرای درک ای ــا ب ــن ابزاره از مؤثرتری

ــد شــد. مشــتری« آشــنا خواهی
ــد خریــد مــردم در دنیــای مــدرن امــروز دســتخوش تغییــرات فراوانــی  روش و فرآین
ــم راه ســهل و  ــه نتوانی ــه خــود باعــث شــده ک ــه نوب ــن تغییــرات ب شــده اســت. ای
ــا ایــن وجــود، دســت  ســاده ای را بــرای درک فرآینــد تجربــه مشــتری پیــدا کنیــم. ب
ــفر  ــه س ــوان »نقش ــت عن ــدی تح ــزار کارآم ــتفاده از اب ــا اس ــم و ب ــی نمانده ای خال
مشــتری« می توانیــم بــه ایــن وضعیــت ُبغرنــج سروســامان بدهیــم. صــد البتــه کــه 
ــد،  ــم دارن ــتی هایی ه ــان کاس ــاط مثبتش ــار نق ــز در کن ــتری نی ــفر مش ــه های س نقش
امــا در مجمــوع بهتریــن و مؤثرتریــن ابــزار بــرای درک فرآینــد ســفر و تجربــه مشــتری 
ــی از  ــم خال ــه مه ــن نکت ــر ای ــم ذک ــه بدهی ــه ادام محســوب می شــوند. پیــش از آنک
لطــف نخواهــد بــود کــه اســتفاده درســت و تأثیرگــذار از ایــن ابــزار نیــز بــه ماننــد هــر 

ــزار تحقیــق و مستندســازی بازاریابــی دیگــری مســتلزم دو چیــز اســت:  اب
• تعیین هدف و درک مقصود اصلی استفاده از نقشه سفر مشتری؛

• آگاهی از نحوه به کارگیری و استفاده از این ابزار.
بــرای طراحــی و اجــرای هــر نقشــه ســفر مشــتری بایــد بــه اهمیــت دو شــاخص بــاال 
توجــه داشــته باشــید. امــا قبــل از هــر چیــزی بایــد ببینیــم کــه نقشــه ســفر مشــتری 
چیســت تــا پــس از آن بتوانیــم بیشــتر در ایــن زمینــه توضیــح بدهیــم و وارد مراحــل 

طراحــی و ذکــر نــکات مربــوط بــه آن شــویم.
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نقشه سفر مشتری چیست؟
همان طــور کــه از عنــوان و نــام آن بــر می آیــد، »نقشــه ســفر مشــتری« یــک نمــودار 
ــکل ها  ــد ش ــه می توان ــت ک ــتری اس ــه مش ــد تجرب ــه از فرآین ــد و خالص ــه مانن نقش
ــودار و  ــا نم ــه ت ــاده گرفت ــای س ــرد؛ از طرح ه ــود بگی ــه خ ــی ب ــای مختلف و قالب ه
ــاط  ــا و نق ــه مکان ه ــردن هم ــتند ک ــدا و مس ــه ها در پی ــن نقش ــک. ای اینفوگرافی
ــد  ــا برن ــب ب ــا مخاط ــه در آن ه ــی ک ــی موقعیت های ــه معن ــاس )touchpoint ب تم
تعامــل می کنــد( آنالیــن و آفالینــی کــه مشــتری بــه هــر نحــوی از طریــق آن هــا بــا 
ــد  ــک می کنن ــا کم ــه م ــاز ب ــد و ب ــک می کنن ــا کم ــه م ــد ب ــدا می کن ــاس پی ــد تم برن
تــا از دیــد مشــتری بــه برنــد، محصــول و فرآیندهــای موجــود نــگاه کنیــم تــا بتوانیــم 
رونــد حرکــت آن هــا در قیــف فــروش را تجســم کنیــم و ایرادهــای احتمالــی را برطــرف 

و مــوارد مثبــت را تقویــت نماییــم.
در ادامــه وارد جزئیــات مراحــل الزم بــرای طراحــی و تنظیــم یــک نقشــه ســفر مشــتری 
جامــع بــرای کســب وکار خواهیــم شــد و بــه ایــن موضــوع نیــز می پردازیــم کــه چگونه 

می تــوان نقشــه مذکــور را ارزیابــی و بــه نحــو احســن از آن بهره بــرداری کــرد.

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
 

طراحی نقشه سفر مشتری
در دهه هــای 90 و 2000 میــالدی، درک بازاریاب هــای دیجیتــال از فرآینــد خریــد 
مشــتری عمدتــًا بــه قیــف ســنتی فــروش -کــه یــک فرآینــد خطــی و سلســله وار را در 
ــًا یــا حتــی شــاید بشــود گفــت  ــود. چنیــن ایــده ای تقریب نظــر می گیــرد- وابســته ب

کامــالً منســوخ شــده اســت.
امــروزه همــه افــرادی کــه دســتی بــر آتــش بازاریابــی دارنــد بــه ایــن نتیجه رســیده اند 
ــه مــدل  ــه آن ســبک و ســیاق خطــی و سلســله واری نیســت ک ــد ب ــه مســیر خری ک

قیــف فــروش بــر آن تأکیــد دارد.
ــا کســب وکارها در  ــرای تعامــل ب در واقــع، ایــن روزهــا گزینه هــای بســیار متنوعــی ب
برابــر مشــتریان قــرار دارد و لــذا تمرکــز از جــذب مــردم بــه قیــف فــروش بــه ســوی 

فراهــم آوردن یــک تجربــه اســتثنایی بــرای مشــتری معطــوف شــده اســت.
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چرا باید از نقشه سفر مشتری استفاده کنیم؟
ــف،  ــای مختل ــا برنده ــان ب ــه تعامالتش ــه هم ــد ک ــت دارن ــروزی دوس ــتریان ام مش
ــن  ــدرن ای ــرکت های م ــتریان از ش ــن مش ــار ای ــد. انتظ ــگ باش ــجم و هماهن منس
اســت کــه نســبت بــه ایشــان شــناخت داشــته باشــند، آن هــا را در هــر تعامــل بــه 
خاطــر بیاورنــد و حتــی در موقعیت هــا و مکان هــای مختلــف بداننــد کــه بــه دنبــال 
چــه چیــزی بــوده و هســتند تــا بــدون نیــاز بــه شــرح یــا تکــرار نیازشــان بتواننــد از 
همان جایــی کــه رونــد خریــد متوقــف شــده بــود ادامــه بدهنــد. امــا چگونــه می تــوان 
ــا  ــد ی ــا برن ــدی کــه در تعامــل ب ــه دســت آورد و فرآین ایــن شــناخت از مشــتری را ب
بــرای خریــد طــی می کنــد را بهتــر درک کــرد؟ پاســخ، طراحــی و تنظیــم نقشــه ســفر 

مشــتری اســت. 
نقشــه ســفر مشــتری روشــی بــرای هم ســفر شــدن بــا مشــتری اســت کــه از طریق آن 
می توانیــد اطالعــات ارزشــمندی را در رابطــه بــا مشــکالت و نیازهــای مخاطــب خــود 
بــه دســت بیاوریــد. عــالوه بــر ایــن، می توانیــد خواســته ها و احساســات مشــتریان 
ــا آن هــا ایجــاد  خــود را بهتــر درک کنیــد و حــس همدلــی و همراهــی قوی تــری را ب

نماییــد.
در نهایــت، کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه اطالعاتــی کــه از نقشــه ســفر 
مشــتری بــه دســت می آوریــد را در تهیــه و تنظیــم کمپین هــای بازاریابــی، صفحــات 

فــرود و مــوارد مشــابه بــه کار ببریــد.
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چگونه یک نقشه سفر مشتری طراحی کنیم؟
طراحــی نقشــه ســفر مشــتری مســتلزم آمیــزه ای از هنــر و دانــش اســت، امــا ایــن 
فقــط یــک جلــوه ظاهــری اســت؛ کار مهــم و اساســی در طراحــی و تنظیــم یــک نقشــه 
ســفر مشــتری، اســتفاده از همــه اطالعــات موجــود در رابطــه بــا مشــتریان و شــکل 

دادن بــه تجربــه آن هــا در قالــب یــک ســاختار مناســب و صحیــح اســت.
پیــش از هــر چیــزی بایــد ایــن نکتــه مهــم دربــاره نقشــه های ســفر مشــتری را درک 

کنیــد:
هیــچ قالــب یــا چارچــوب رســمی وجــود نــدارد کــه بخواهیــد بــه کار ببریــد؛ چــرا کــه 

اساســًا ســفرهای مشــتری نمی تواننــد مثــل هــم باشــند.
ــوع کســب وکار و مشــتریان آن  ــه ن ــا توجــه ب ــه شــده و مناســب ب روش هــای توصی
و همچنیــن محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه می شــود متفــاوت خواهــد بــود. ایــن 
ــد؛  ــرج بدهی ــه خ ــت ب ــد خالقی ــد و می توانی ــی داری ــی فراوان ــه آزادی عمل ــی ک یعن
بنابرایــن شــالوده نقشــه ســفر مشــتری خــود را بــا پیــروی از مراحــل زیــر پــی ریــزی 
کنیــد و پــس از آن بــا دانــش، اطالعــات و قــوه ابتــکار عملتــان بــه آن شــاخ و بــرگ 

بدهیــد.
 

مراحل تهیه نقشه سفر مشتری

1. شناسایی و تعیین پرسونای مشتری
اولیــن گام بــرای تهیــه یــک نقشــه ســفر بــرای مشــتری، شــناخت دقیــق و بــی کــم و 

کاســت آن مشــتری اســت. 
بــرای درک بهتــر مشــتری بایــد »پرســونا« )Persona( تعریــف کنیــد. بــه ایــن منظــور 
ــد رفتارهــا،  ــا بتوانی ــد ت ــان را جــای مشــتریانتان بگذاری ــًا خودت ــه واقع الزم اســت ک
ــه  ــد. البت ــد را درک کنی ــام می دهن ــه انج ــی ک ــل کارهای ــلیقه ها و دلی ــق و س عالی
کــه هیــچ دو نفــری دقیقــًا مثــل هــم نیســتند، امــا الگوهایــی کــه در اینجــا تعریــف 
ــد  ــد روشــنایی بخــش مســیر طراحــی نقشــه ســفر مشــتریان هــدف خواهن می کنی

بــود.
نکتــه ای کــه در اینجــا بایــد مــورد توجــه قــرار بدهیــد ایــن اســت کــه فقــط داشــتن 
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»یــک« الگــو یــا پرســونا کافــی نیســت، زیــرا بایــد ایــن را در نظــر گرفــت کــه معمــوالً 
هــر فــردی در مراحــل مختلــف فرآینــد خریــد رفتــار متفاوتــی دارد و بــه گونــه متفاوتی 
بــا کســب وکار شــما تعامــل می کنــد. بــه عــالوه، بایــد بیــن کســی چنــد مــاه اســت 
کــه در حــال تحقیــق بــوده و آمــاده خریــد اســت بــا کســی کــه بــه تازگــی بــه فکــر 
حــل مشــکل خــاص خــود افتــاده تمایــز قائــل شــوید. وجــود تفاوت هــای عمــده ای 

از ایــن دســت تدویــن چندیــن پرســونا را بــه یــک ضــرورت تبدیــل می کنــد.  

ــای  ــب و کاره ــد کس ــی در رش ــه جایگاه ــت و چ ــل چیس ــرخ تبدی ــد: ن ــتر بدانی بیش
ــی دارد؟ اینترنت

 
2. درک اهداف مشتری

ــی و  ــا بررس ــه ب ــد ک ــه آن می رس ــت ب ــتریان، نوب ــوناهای مش ــف پرس ــس از تعری پ
ــال  ــه دنب ــه هــر یــک از آن هــا در مســیر ســفر مشــتری ب ــق متوجــه شــوید ک تحقی

ــی اســت. ــا چیزهای ــز ی ــه چــه چی دســتیابی ب
بهتــر اســت کــه اهــداف نهایــی مشــتریان خــود را در طــول مســیر ســفر بــه صــورت 
مرحلــه بــه مرحلــه مشــخص کنیــد و دقــت داشــته باشــید کــه همیــن اهــداف نیــز 

ــد دســتخوش تغییــر می شــوند. ــد خری ــاالً در طــول فرآین احتم
ــف  ــل مختل ــتریان در مراح ــداف مش ــن اه ــه متداول تری ــه، از جمل ــوان نمون ــه عن ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد می ت خری
• تحقیق درباره گزینه های مختلف موجود؛

• اطمینان از پرداخت مبلغ منصفانه یا بهترین مبلغ؛
• کسب اطمینان از گردآوری همه اطالعات الزم درباره محصول.

یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای اجــرای درســت و بی نقــص ایــن مرحلــه ایــن اســت 
کــه ابتــدا مســیرهایی کــه مخاطــب شــما از آن هــا عبــور می کنــد را شناســایی کنیــد. 
ــوان مثــال، اگــر بازدیدکننــده وب ســایت شــما عضــو ســایت یــا از مشــتریان  بــه عن
ــام کاربــری و  قبلــی شــما باشــد، احتمــاالً اولیــن کاری کــه انجــام خواهــد داد درج ن
رمــز عبــور و ورود بــه ســایت اســت. پــس از آن هــم شــاید محصــوالت مختلفــی را 
جســتجو کنــد یــا آن هــا را بــا هــم مقایســه کنــد. پــس از آنکــه فهرســت کاملــی از 
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ــا  ــط ب ــاط تمــاس و اهــداف مرتب ــد همــه نق ــد می توانی ــه کردی ــن فعالیت هــا تهی ای
هــر نقطــه را مشــخص کنیــد.

پــس از انجــام ایــن مرحلــه بنــدی بایــد اهــداف هــر مرحلــه را بــه وضــوح بــر روی 
نقشــه ســفر مشــتری مشــخص کنیــد. بــا تعییــن و زیــر نظــر گرفتــن ایــن اهــداف 
می توانیــد عملکــرد خــود در تحقــق ایــن هدف هــا و میــزان پاســخگویی بــه نیازهــا 

ــنجید. ــتریان را بس ــته های مش و خواس
از جملــه روش هــای مختلفــی کــه از طریــق آن هــا می تــوان بیشــتر بــا اهداف مشــتری 

آشــنا شــد عبارت انــد از:
• نظرسنجی یا مصاحبه با گروه های مختلف از مشتریان؛

• دریافت بازخورد از استفاده کاربر از محصول یا سرویس؛
• بررسی ایمیل ها و متن درخواست های پشتیبانی مشتریان؛

• شناسایی الگوهای رایج در پرسش ها و درخواست های مشتری در هر مرحله؛
• استفاده از ابزارهای تحلیل رفتار و آمار مشتری.
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3. برنامه ریزی برای نقاط تماس
ــه  ــه در نقش ــت ک ــی اس ــاط از آن اصطالحات ــا ارتب ــاس ی ــه تم ــا نقط touchpoint ی
ــر  ــاس، ه ــه تم ــور از نقط ــرد. منظ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــاد م ــتری زی ــفر مش س
وضعیــت و لحظــه ای اســت کــه مشــتری در طــول، قبــل یــا بعــد از خریــد، بــه صــورت 
آنالیــن یــا آفالیــن و شــخصًا یــا از طریــق تلفــن یــا بــه وســیله هــر ابــزار دیگــری بــا 

ــد.  ــرار می کن ــاط برق ــا ارتب ــد شــما تمــاس ی برن
برخــی از نقــاط تمــاس از بقیــه تأثیرگذارتــر هســتند. بــه عنــوان نمونــه، یــک تجربــه 
ناخوشــایند بــرای پذیــرش در هتــل می توانــد بــر کل اقامــت مشــتری ســایه بینــدازد.
ــچ  ــا هی ــد ت ــالش کنی ــد ت ــا می توانی ــد ت ــاس، بای ــاط تم ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــرف  ــنیدن ح ــرای ش ــی را ب ــچ فرصت ــق هی ــن طری ــد. از ای ــم نیندازی ــوردی را از قل م
مشــتری و ایجــاد بهبودهایــی کــه باعــث رضایــت و خرســندی وی می شــود از دســت 

ــد داد. نخواهی
 

شناسایی نقاط تماس
ــد  ــا برن ــی ب ــیرهای متنوع ــا و مس ــد از روش ه ــتری می توان ــر مش ــه ه ــی ک از آنجای
شــما تعامــل داشــته باشــد، احتمــاالً در نــگاه اول شناســایی همــه نقــاط تمــاس بالقوه 
ــر  ــن ام ــرای تســهیل ای ــن حــال ب ــه نظــر خواهــد رســید. در عی کار بســیار شــاقی ب
ــد  ــد و فرآین ــای وی بگذاری ــان را ج ــد، خودت ــتری بکنی ــش مش ــا در کف ــد پ می توانی
ــن  ــد چنی ــه می توانی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــی کنی ــدم ط ــه ق ــدم ب ــتری را ق ــفر مش س

ــید: ــان بپرس ــؤاالتی را از خودت س
»وقتــی کــه ... کجــا مــی روم )و چطــور بــه آنجــا مــی روم(« )جــای خالــی را بــا مــواردی 

شــبیه بــه گزینه هــای زیــر پــر کنیــد(
• مشکلی دارم که شرکت یا محصول من آن را حل می کند؛

• محصول یا کسب وکاری که مشکلم را حل می کند را پیدا می کنم؛
• تصمیم به خرید می گیرم؛

• پس از خرید دوباره به محصول مورد نظر نیاز پیدا می کنم.
پاســخ بــه چنیــن ســؤاالتی می توانــد نقــاط تمــاس مشــتری بــا برند شــما را مشــخص 

. کند
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روش دیگــر بــرای شناســایی نقــاط تمــاس می توانــد ایــن باشــد کــه مســتقیمًا دربــاره 
تجربــه مشــتریان از آن هــا ســؤال کنیــد یــا ســؤاالت خــود را در قالــب یــک نظرســنجی 
 Goal flow یــا Behavior flow ارائــه نماییــد. بــه عــالوه، می توانیــد از گزارش هــای

از Google Analytics نیــز کمــک بگیریــد:
ــر  ــزارش نحــوه حرکــت مشــتریان در ســایت را ب ــن گ ــزارش Behavior flow: ای • گ
مبنــای تعامــالت انجــام شــده نشــان می دهــد. از ایــن طریــق رفتــار مشــتریان را درک 
ــرور وب ســایت شــما از چــه مســیری  ــگام م ــه در هن ــد، متوجــه می شــوید ک می کنی
ــا موقعیت هــای جغرافیایــی  ــع، رســانه ها، کمپین هــا ی ــد و از کــدام مناب ــور می کنن عب

ــه ســایت شــما وارد شــده اند.  ب
 

 
• گــزارش Goal flow: ایــن گــزارش بــه طــور اختصاصــی مســیری را مشــخص می کند 
کــه بازدیدکننــدگان بــرای انجــام عمــل نهایــی یــا تبدیــل شــدن )Conversion( طــی 
ــروش  ــف ف ــه در قی ــک چگون ــه ترافی ــوید ک ــه می ش ــق متوج ــن طری ــد. از ای می کنن
شــما جریــان پیــدا کــرده و آیــا نقاطــی وجــود دارد کــه ســقوط یــا رشــد غیرمنتظــره ای 

داشــته و نیــاز بــه رســیدگی داشــته باشــند یــا خیــر.  
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4. شناسایی نقاط درد مشتری
در ایــن مرحلــه نوبــت بــه آن می رســد تــا همــه اطالعــات کّمــی و کیفــی بــه دســت 
آمــده را روی هــم بریزیــد و بــا توجــه بــه آن هــا نقــاط درد )Pain Point( یــا موانعــی 
کــه در فرآینــد ســفر مشــتری وجــود دارد را پیــدا کنیــد. بــه عــالوه، بهتــر اســت کــه 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــدا کنی ــز پی ــد را نی ــی داری ــرد خوب ــا عملک ــه در آن ه ــی ک بخش های

روش هایــی بــرای بهبــود آن هــا باشــید.
بــه ایــن منظــور، از خودتــان ســؤال بپرســید و بــا مشــتریان و همچنیــن بــا آن دســته 

از کارکنانــی کــه بــا مشــتریان تعامــل دارنــد گفتگــو کنیــد.
از جمله برخی سؤال های قابل طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آیا مشتریان من به اهداف اولیه خود در وبسایتم دست پیدا می کنند؟
• مهم ترین بخش های مشکل آفرین و آزاردهنده کجاست؟

ــا  ــه کاره ره ــد را نیم ــد خری ــمت ها فرآین ــا قس ــمت ی ــدام قس ــتر در ک ــردم بیش • م
می کننــد )و چــرا؟(

پــس از شناســایی موانــع و نقــاط مشــکل زا، آن هــا را بــه نقشــه ســفر مشــتری )مثــالً 
بــا رنــگ قرمــز( اضافــه کنیــد.
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5. رفع موانع و اولویت بندی مشکالت 
ــکالت و  ــل مش ــراغ ح ــه س ــتری ب ــی بیش ــا ریزبین ــد ب ــدا بای ــه، در ابت ــن مرحل در ای
موانعــی کــه پیــدا کرده ایــد برویــد. در ایــن راســتا می توانیــد ســؤاالتی از ایــن قبیــل 

را از خــود بپرســید:
• چه چیزی باید تصحیح یا اضافه شود؟

• آیــا ضــرورت دارد کــه همــه چیــز را کنــار بگذاریــم و از اول شــروع کنیــم یــا بــا چنــد 
تغییــر کوچــک می تــوان بــه همــه چیــز سروســامان داد؟

بــه عنــوان مثــال، اگــر مشــتریان شــما مکــررًا از پیچیدگــی فرآینــد ثبــت نام در ســایت 
ــن  ــد ای ــا بای ــرای آن ه ــردن کار ب ــاده تر ک ــرای س ــاالً ب ــد احتم ــکایت می کنن ــما ش ش
فرآینــد را کامــالً متحــول کنیــد؛ امــا اگــر مشــکل فقــط چنــد دکمــه یــا محــل آن هــا 

باشــد بــا چنــد تغییــر کوچــک قابــل حــل خواهــد بــود.
ــکالت  ــائل و مش ــه مس ــری ب ــد بازت ــا دی ــد و ب ــه بگیری ــود فاصل ــی از گ ــپس کم س
موجــود نــگاه کنیــد. بــه ایــن نکتــه دقــت داشــته باشــید کــه هــدف نهایــی شــما از 
بهبــود هــر مرحلــه یــا فرآینــد فقــط بهتــر شــدن همــان بخــش نیســت؛ بلکــه مقصــود 
نهایــی شــما بهبــود آن بخــش بــه نحــوی اســت کــه بتوانــد مشــتری را بــه ادامه ســفر 
ــر  ــل نزدیک ت ــه مشــتری بالفع ــل شــدن ب ــه تبدی ــدم ب ــک ق ــرده و او را ی ــد ک متقاع

کنــد.
بــه هــر حــال، اتفاقــی کــه در نهایــت بــه دنبــال آن هســتید، بیشــتر شــدن میــزان 
ــر  ــه در ه ــی ک ــرح و تعدیل ــر ج ــن ه ــت؛ بنابرای ــتریان اس ــش مش ــا و افزای تبدیل ه
نقطــه ارتباطــی پیــاده می کنیــد بایــد بــه نحــوی بــه تحقــق ایــن هــدف کمــک کنــد.

بیشتر بخوانید: بازاریابی ویروسی چیست؟
 

6. به روزرسانی و بهبود
ــر  ــد. پ ــا کنی ــود ره ــال خ ــه ح ــد آن را ب ــتری نبای ــفر مش ــه س ــل نقش ــس از تکمی پ
واضــح اســت کــه از آنجایــی کــه مشــتریان شــما همیشــه در حــال تغییــر و تکامــل 
ــادی  ــان زی ــدت زم ــرای م ــد ب ــت نمی توان ــتری ثاب ــفر مش ــه س ــک نقش ــتند، ی هس
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کارســاز باشــد. در واقــع، بایــد بــه نقشــه ســفر مشــتری بــه عنــوان یــک ســند زنــده 
ــگاه کنیــد کــه همــواره بایــد در حــال رشــد و تکامــل باشــد. ن

بنابرایــن، نقشــه ســفر مشــتری خــود را در بازه هــای زمانــی مشــخص )ترجیحــًا شــش 
ماهــه( مجــددًا آزمایــش و بــه روز کــرده و بهبــود ببخشــید. ضمنــًا در صــورت ایجــاد 
هرگونــه تغییــر در مؤلفه هــای مهمــی ماننــد محصــول یــا فرآیندهــای جــاری، نقشــه 
ســفر مشــتری نیــز بایــد بــه فراخــور و بــه تناســب آن تغییــرات جــرح و تعدیــل شــود.

 
ارزیابی نقشه سفر مشتری

هــر نقشــه ســفر مشــتری بایــد هــدف داشــته باشــد؛ قابــل ســنجش و پویــا باشــد و 
بتوانــد مبنــای عمــل قــرار بگیــرد. تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه کارآمــدی و موفقیــت 

آن تضمیــن خواهــد شــد.
در ایــن راســتا بایــد شــاخص هایی را بــه عنــوان شــاخص کلیــدی عملکــرد )KPI( در 
ــرای ارزیابــی نقشــه  نظــر بگیریــد. وجــود ایــن شــاخص ها چارچــوب منســجمی را ب
ــا  ــدن آن را مهی ــی ش ــکان عملیات ــت ام ــه در نهای ــد ک ــم می کن ــتری فراه ــفر مش س

خواهــد کــرد.
ــان دادن  ــتری، نش ــفر مش ــه س ــی نقش ــای اصل ــی از کارکرده ــه، یک ــوان نمون ــه عن ب
فرصت هــا بــر اســاس تحقیقــات کیفــی اســت کــه بــا توجــه بــه ادراکات و تجربه هــای 
مشــتری انجــام داده ایــم. بســیاری از شــرکت ها نیــز از طریــق نقشــه ســفر مشــتری بــه 
دنبــال کســب اطالعــات کیفــی از پســتی ها و بلندی هایــی هســتند کــه مشــتری بــا 
آن هــا مواجــه می شــود. بــا تعییــن شــاخص هایی بــرای ایــن مــوارد )مثــالً »مطابــق 
ــفر  ــه س ــرد نقش ــوان عملک ــار( می ت ــد انتظ ــر از ح ــر از انتظار/پایین ت ــا انتظار/فرات ب
مشــتری در بازه هــای زمانــی مختلــف را ارزیابــی کــرد و فرصت هــای بهبــود در فرآینــد 

ســفر مشــتری را در قالــب یــک نمــودار بــه تصویــر کشــید.
ــد  ــر بگیری ــر نظ ــد زی ــه می توانی ــدی ک ــردی و مفی ــاخص های کارب ــایر ش ــه س از جمل

از: عبارت انــد 
• شاخص یا امتیاز خالص ترویج کنندگان )NPS(؛

• شاخص های مرتبط با رضایت مشتریان؛
• ارزیابی کیفی احساس مشتری؛

11

https://modireweb.com


نقشهسفرمشتری،نحوهطراحیوکاربردآندرکسبوکارها

www.modireweb.com

• ارزیابی اهمیت یا سودمندی نقاط تماس مختلف.
ــت  ــد در ســنجش کیفی ــه نحــوی بتوان ــد ب ــد بای ــه انتخــاب می کنی هــر شــاخصی ک

تجربــه مشــتری )در زمــان حــال و آینــده( بــه شــما کمــک کنــد.
 

 
زمان مناسب برای تهیه نقشه سفر مشتری

نقشــه های ســفر مشــتری معمــوالً در مراحــل اولیــه )اغلــب در مرحلــه تحقیــق( تهیــه 
و آمــاده می شــوند و همیشــه بایــد بــه پشــتوانه یــک هــدف مشــخص تنظیــم شــوند. 
نقشــه هایی کــه بــا هــدف خاصــی هماهنــگ نیســتند معمــوالً اطالعــات عملیاتــی و 

بــه درد بخــوری را بــه دســت نمی دهنــد.
بــه عنــوان نمونــه، از جملــه اهــداف بالقــوه ای کــه می تــوان از نقشــه ســفر مشــتری 

ــد از: ــرد عبارت ان ــرداری ک ــا بهره ب ــق آن ه ــرای تحق ب
• تغییر دیدگاه شرکت از وضعیت درون به بیرون به حالت بیرون به درون؛

• تخصیــص مســئولیت نقــاط تمــاس کلیــدی در فرآینــد تجربــه مشــتری بــه 
شــرکت؛ مختلــف  دپارتمان هــای 
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• کسب آگاهی درباره رفتار خرید یک پرسونای خاص.
ــم نقشــه  ــه و تنظی ــه ســراغ تهی ــر اســت اصــالً ب ــد بهت ــر هــدف مشــخصی نداری اگ
ــی  ــرای خال ــا ب ــد تنه ــتری را نبای ــفر مش ــه س ــع، نقش ــد. در واق ــتری نروی ــفر مش س
نبــودن عریضــه تهیــه کــرد؛ چــرا کــه در اینصــورت فقــط منابــع، وقــت و پــول خــود را 

ــد داد. هــدر خواهی

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
 

استفاده از اطالعات نقشه سفر مشتری در کسب وکار
ــم  ــه و تنظی ــد تهی ــول فرآین ــه در ط ــزی ک ــر چی ــه ه ــد ک ــت آن می رس ــرانجام وق س
ــه آن  ــتفاده از هم ــا اس ــد و ب ــم بریزی ــد را روی ه ــتری آموخته ای ــفر مش ــه س نقش
ــدی را  ــادار و هدفمن ــرات معن ــد، تغیی ــدا کرده ای ــه پی ــی ک ــته ها و فرصت های دانس
ــن اطالعــات ارزشــمند  ــه ای ــه عــالوه، الزم اســت ک ــد. ب در کســب وکارتان ایجــاد کنی
ــا دیگــران نیــز در میــان بگذاریــد تــا کل شــرکت یــا ســازمان بتواننــد از مزایــای  را ب
تهیــه نقشــه ســفر مشــتری بهــره منــد شــوند. عــالوه بــر ایــن، می توانیــد اطالعــات 
نقشــه ســفر مشــتری خــود را در قالب هــا و بــا اهــداف مختلــف دیگــری )مثــالً یــک 
ــدی  ــاخص های کلی ــن ش ــروری، تعیی ــوارد ض ــرح م ــول، ش ــرد محص ــتان از کارب داس
عملکــرد، تبییــن اهــداف یــا بــرای ارزیابــی( نیــز بــه کار ببندیــد. از ایــن طریــق امــکان 
ــد  ــب کرده ای ــه کس ــی ک ــته ها و بینش ــر دانس ــال بهت ــری و انتق ــرداری حداکث بهره ب

فراهــم خواهــد شــد.
 

حرف آخر
ــرای  ــد. ب ــرف اول را می زن ــتری در آن ح ــه مش ــه تجرب ــده ایم ک ــی ش ــا وارد دوران م
بهبــود ایــن تجربــه، بایــد تــالش کنیــم تــا خودمــان را بــه جــای مشــتری بگذاریــم و 
خواســته ها و نیازهــای واقعــی وی را درک کنیــم. در واقــع، تنهــا از ایــن طریــق اســت 

ــم زد. ــتری رق ــرای مش ــی را ب ــت بخش ــر و رضای ــای مؤث ــوان تجربه ه ــه می ت ک
اســتفاده از نقشــه ســفر مشــتری یــک راه اثبــات شــده و مطمئــن بــرای درک هــر چــه 
ــه نهایــی )تبدیــل( طــی  بیشــتر فرآینــدی اســت کــه مشــتری تــا رســیدن بــه مرحل
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ــوان  ــد می ت ــر و کارآم ــا مؤث ــده، ام ــدان پیچی ــه چن ــزار ن ــن اب ــه لطــف ای ــد. ب می کن
فرصت هــا و کاســتی های موجــود را شناســایی کــرد، میــزان تبدیــل را افزایــش داد و 

در نهایــت بازگشــت ســرمایه بســیار باالتــری را شــاهد بــود.
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