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 چکيده 

دهند كه اگر  امروزه سازمان ها با تغییرات محیطي فراواني مواجه اند. البته تغییرات آنقدر سريع رخ مي 

پیش خود را براي مواجهه با آنها آماده نکنند، بقاي آنان در خطر خواهد بود. يکي از  سازمان ها از

الطم امروزي، خود را به جايگاهي ابزارهاي جديدي كه به سازمان ها كمک مي كند در محیط پرت

برنامه هاي وفاداري  " بازاريابي، هوش  يکي از ابزارهاي شايسته برسانند، استفاده از هوش بازاريابي است.

است. برنامه هاي وفاداري مشتريان با يافتن روشهاي جديد پاسخ دادن به نیازهاي مشتري و  " مشتريان

كسب وكار، شما را به يکي از بهترين ها در كسب و كار تبديل  ايجاد وفاداري مشتري و رضايت صاحبان

يکي از مسايلي كه امروزه براي انسانها حائز اهمیت است، احساس ارزشمند بودن در جامعه مي   مي كند.

باشد. افراد دوست دارند كه در جامعه مهم شمارده شوند. بهترين سرويس در اختیار آنها قرار گیرد، 

براي آنها در نظر گرفته شود، و بهترين اجناس با بهترين كیفیت به آنها ارايه شود، در ايام بهترين امکانات 

خاص مانند روز تولد ، سالگرد ازدواج و...، هداياي مورد عالقه شان را دريافت كنند و مورد توجه قرار 

به اهمیت موضوع  با توجه گیرند و به طور كلي به عنوان يک فرد ارزشمند و مهم با آنها رفتار شود.

بارگزاري شده است،   aloyalty.comar وفاداري مشتريان، نرم افزار راتا لويالتي كه دمو آن در نشاني

ن طراحي و تولید گرديد. در اين مقاله محققین به مرور ويژگي ها و امتیازات نرم افزار طراحي شده پیرامو

 موضوع وفاداري مشتريان پرداخته اند.

 

 

 هوش بازاريابيكارت وفاداري، مشتري،  رضايت مشتريان، وفاداري واژگان كليدي: 
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 .مقدمه 1

 حفظ و جذب جهت را رابطه مند بازاريابي استراتژيهاي تا است داشته آن بر را نهادها مشتريان، حفظ و جذب امروز دنیاي در

 مشتريان و حفظ را قبلي مشتريان میتواند كه است مشتريان وفاداري اين رقابتي محیط چنین رد .دهند توسعه مشتريان

 مشتري پیوسته و عمیق تعهد مشتري وفاداري(. الیور معتقد است كه Bloemer & Kasper, 1995كند) جذب را جديد

 مشتريان خريد قصد بر آن نهايي اثر دلیل همچنین به میشود، آينده در خدمات يا محصوالت مجدد خريد به منجر كه است

 در كلیدي نقش داراي جابجايي، موانع بازاريابي حوزه ي در(. Oliver, 1999)است بازاريابي در سازه ها مهمترين از يکي

ارائه  تغییر كه میشود تعريف عاملي هر عنوان به كلي به طور جابجايي موانع .میشوند تلقي مشتريان وفاداري ايجاد فرايند

 هاست سازمان از بسیاري در موفقیت اصلي عامل مشتري رضايت .میسازد مشکل مشتري براي را خدمت يا محصول نده يده

 براي اقتصادي هاي بنگاه .است شده اشاره سازمانها سودآوري افزايش و خريد تکرار وفاداري، رابطه به متعدد تحقیقات در و

 طريق از و كنند تحقیق او مجدد مراجعه و مشتري رضايت بر مؤثر املعو خصوص در بايد مشتري وفاداري و رضايت بهبود

 رضايت جلب الزمه و است؛ مشتري رضايت جلب بازاريابي، از هدف .يابند دست آنان وفاداري به مشتري رضايت تآمین

 با بازاريابان .است نهاآ هاي محدوديت و ها توانايي و تمايالت ها، تلقي طرز ساليق، ها، خواسته نیازها، شناسايي مشتريان،

 هر تاثیر میزان به و نموده شناسايي را خود كنندگان مصرف رفتار بر تاثیرگذار عوامل توانند مي اطالعاتي چنین به دستیابي

 محصولي بود خواهند قادر يابند، دست شناختي و آگاهي چنین به بازاريابان زمانیکه .ببرند پي آنان رفتار بر موثر عوامل از يک

 نمايند ارائه را كااليي ديگر تعبیر به يا و باشد داشته بیشتري انطباق كنندگان مصرف هاي خواسته و نیازها با كه نمايند ارائه را

(. با توجه به Yoo,M & Bai,B, 2013نمايد) تأمین را آنان رضايت حداكثر كنندگان مصرف رفتار بر موثر عوامل برآيند كه

کرار خريد مشتري و كاهش هزينه هاي تبلیغات براي جذب مشتري جديد مي شود، لذا عامل اينکه وفاداري مشتري، باعث ت

 وفاداري بايد جهت برنامه ريزي و تحقیق توسعه ي بازاريابي كسب و كارها، مورد توجه صاحبان سرمايه قرار گیرد.

 

 
 .ادبيات تحقيق2

 . وفاداري2.1

 رفتار تکرار طريق از مشابه فروشگاه يک به وفاداري مفهوم به اوقات گاهي الکترونیکي وفاداري ،(0222والل ) كورستیجن براي

 معني به مشتري آنالين وفاداري كه كند مي بیان (0222)گیفن .است فروشگاه در مختلف تجاري نام با اقالم خريد و بازديد

 كننده منعکس تعاريف اين .است سايت همان در بیشتر خريدهاي انجام و سايت وب به بازگشت براي مشتريان كردن متقاعد

 مانند سايت، وب در رفتار حفظ براي هدف يک عنوان به را وفاداري نويسندگان از بعضي .است وفاداري نگرشي و رفتاري ابعاد

 اولويت يک عنوان به را وفاداري اين ديگران .اند كرده تعريف مجدد خريد يا كردن مرتب دوباره كردن، بازديد دوباره قصد

 (.Geffen, 2008)اند كرده تعريف رفتار تکرار با همراه رواني، دلبستگي يا ي،نگرش

 اسات ديگار اشاخاص ياا و خادمات دهناده ارائاه كنناده، تولیاد فروشاگاه، تجااري، ناام به مشتري پیوست مشتري، وفاداري

 فعلاي شاتريانم حفاظ منظاور باه مشاتري وفااداري .خرياد تکارار مانناد رفتااري هااي پاساخ و مطلاوب برنگارش مبتناي

 باراي را زياادي مناافع تواناد ماي مشاتري وفااداري كاه اسات دلیال ايان باه ايان. اسات ضاروري بسیار سازمان براي خود

 جاذب باراي بازارياابي هااي هزيناه قیمتناد، باه حسااس كمتار هساتند، وفاادار كاه مشاترياني.  آورد وجاود باه ساازمان

 باوون و (9111) راماان ايان، بار عاالوه .بخشاند ماي بهباود را ساازماني ساودآوري و دهناد ماي كااهش را جديد مشتريان

 باه دهاان از طرياق مثبات كلماه گساترش و هاا توصایه خااطر ارائاه باه وفاادار مشتريان كه، داشتند اظهار  (0229چن) و

 باه زماان طاول در بیشاتر ساود تولیاد باراي را شاركت وفاادار مشاتريان .هساتند "بازارياابي العاده فوق نیروي " يک عنوان

 وفااداري .ساازند ماي قاادر ساود حاشایه افازايش و عملیااتي هااي هزيناه كااهش خرياد، افازايش مانناد مختلاف داليال
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 خرياد رفتاار تکارار و فروشاگاه ياا تجااري ناام باه نسابت مشاتريان نسابي رفتاار باین انفعاال و فعل يک عنوان به مشتري

 (.Baharom Ab,B, et al, 2013است) شده تعريف فروشگاه يا برند آن به نسبت خود

 تکارار باه منجار كاه باشاد ماي الکترونیکاي فروشاندگان جهات در مشاتري مطلاوب نگارش صورت به الکترونیکي وفاداري

 ماي گساترش كنناده مصارف آناليان رفتاار باه را سانتي ،وفااداري الکترونیکاي وفااداري مفهاوم واقاع در میگاردد، خرياد

 ماي محساوب آناليان فروشانده اقتصاادي شارايط ساازي بهیناه جهات در عااملي عناوان باه الکترونیکاي وفااداري .دهاد

 ايجاااد را الزم باارداري بهااره الکترونیکااي مشااتريان از عملیاااتي هاااي هزينااه ماهیاات بااا توانااد مااي و شااود

 (.9912كند)نقوي،ع.

 

 . رضایت مشتري2.2

 يک واقعي عملکرد مقايسه از ناشي ناخوشنودي يا خشنودي احساس يعني رضايت كلي طور ( معتقد است كه به0299كاتلر)

 خواهد ناراضي مشتري شود، كمتر است بوده آنچه مورد انتظار از محصول واقعي عملکرد اگر .انتظار مورد عملکرد با محصول

 آن از و شد خواهد راضي بسیار مشتري رود فراتر انتظارات مرز از اگر و شود مي راضي مشتري شود انتظار همانند آن اگر .شد

 كنند، مي تعیین را مشتريان رضايت میزان مرتب صورت به كنند، مي عمل معقول اي شیوه به كه هايي شركت .برد مي لذت

 از ناشي فرد ناامیدي يا لذت احساس از عبارت است رضايت .است شركت به ها آن ماندن وفادار اصلي عوامل از يکي آن زيرا

 پاسخ نارضايتي كه درحالي است بخش لذت تحقق پاسخ رضايت كه تاس معتقد (0222)باتل. خود انتظار و ادراك مقايسه

 به عاطفي و مثبت رفتار يک رضايت كه داشتند اظهار (0220)وحسلینک بوسلي ويل، اين، بر عالوه. است بخش غیرلذت تحقق

 حال، همین در .تاس احزاب ديگر كاري روابط هاي جنبه تمام از ارزيابي از ناشي كه است حزب يک توسط شده كشیده تصوير

 .افتد مي اتفاق زياد احتمال به مطلوب نتیجه چندين ، خود مشتريان با مثبت رابطه سازمان منظورحفظ به كار، و كسب بعد در

 موقعیت به يا و سازمان يک تجاري فعالیت نوع به مشتري رضايتمندي كه است آن مشتري رضايت مفهوم در توجه جالب نکته

 بستگي مشتري كیفیت تامین در سازمان قابلیت و توانايي به مشتري رضايت بلکه ندارد، يبستگ بازار در سازمان

 (.Baharom Ab,B, et al, 2013)دارد

 در. كلي رضايت و خاص معامله يک از ناشي رضايت كنند؛ مي بندي طبقه نوع دو به را مشتري رضايت همکاران و پاراسورمان

 گذشته معامله تجربیات از مشتري كلي تصور دهنده نشان مشتري كلي رضايت خاص، ملهمعا يک از ناشي رضايت ارزيابي برابر

 ارزيابي يک مشتري، رضايت كه اند كرده فرض قبلي محققان. است فروشندگان( يا خدماتي خدمات)شركت دهنده ارائه با

 (.Parasuraman,et al, 1988)است عاطفي عنصر از فرد ذهني

 

  ها.مروري بر روش و یافته 3

 مديريت ، يک به يک بازاريابي مشتريان خود خرج مي كنند .  امروزه بسیاري از شركتها مبالغ زيادي را براي ايجاد روابط با 

 آنها از ، مشتريان حفظ و جذب منظور به شركتها كه هستند هايي استراتژي از برخي مشتري با به افزايش رو رتباط وا روابط

هايي فراتر  يگر، عبارت است از جذب مشتريان و ايجاد وفاداري در آنها به وسیله فراهم كردن ارزشرويکرد داستفاده مي كنند. 

هاي ذاتي كاالها يا خدماتي كه به آنها عرضه مي شود ، كه معموال به آن برنامه هاي ايجاد وفاداري از طريق  از ارزش

 .سب و كار موفق مي باشدولیه هر كا اصول جزو امروزه و شود مي اطالق افزودهايجادارزش 

 هر كسب و كاري بايد مشتريان خودرا براي مدت طوالني حفظ كند تا با صرف هزينه كمتري دريافت بیشتري از آنها بنمايد و

 و ، مشتريان درمورد وآگاهي  اصول اين كار بسیار ساده است : شناختن رد.اين هزينه براي جذب مشتريان جديد استفاده بب از

خريدار  هر براي هايي محرك تعريف و شناخت آوردن دست به دلخواه. اما در مسیر دادنشان حركت براي آنها به پاداش دادن

 ديگران از مهمتر مشتريان از برخي با همه اهمیتي كه تمام خريداران محصوالت براي يک شركت دارند ،  .نیست اي ساده كار
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ديگر مشتريان بزرگ خواهان باالترين تخفیف ها و  طرف از ، دهند مي ولو بهتر پ كنند مي خريد بیشتر كه هستند. مشترياني

نه بسیاركم  -نکته همین جا است : پربازده ترين گروه از مشتريان آنهايي هستند كه در اندازه متوسط . بهترين خدمات هستند

ت از ما خريد بکند نیاز به برنامه ريزي ولي براي دراز مدت خريد مي كنند و اين كه يک مشتري براي دراز مد -ونه بسیار زياد 

 وصرف زمان براي شناسايي دارد .

اين كارت از طرف پذيرنده . كارت وفاداري يا لويالتي كارت يکي از ابزارهاي پیاده سازي سیستم وفاداري مشتريان مي باشد

ياي . مزاده كاال يا خدمات داده مي شود)فروشگاه يا شركتي كه اقدام به استفاده از سیستم وفاداري نموده است( به مصرف كنن

كارت هاي مغناطیسي براي پیاده سازي و استفاده در سیستم وفاداري مشتريان با لويالتي سهولت در حمل ، سادگي در 

اين كارت ها يکبار توسط شركت مجري سیستم لويالتي صادر و داراي يک شماره منحصر  ،استفاده و امنیت در كاربرد مي باشد

كارت در  اين كد در تمام برنامه وفاداري معرف يک مشتري بوده و به محض كشیده شدن، د در كل سیستم مي باشندبه فر

پايانه هاي سیستم شناسايي و اطالعات مربوطه را اعالم مي نمايد . ضمنا استفاده از طرح دلخواه پذيرنده كارت و چاپ آن 

 . امکان پذير مي باشد

توانند بعداً از آوري اين امتیازات ميبا جمع شتريان. ممیباشدبر اساس میزان استفاده از خدمات ، یازروش كار بر اساس دادن امت

توان اصوالً بايد اجراي برنامه وفاداري در هر صنف متفاوت تعريف شود و نمي خدمات رايگان و يا هداياي رايگان بهرمند شوند.

است و فقط در ظاهر و خدمات متمايز  آن مشابه اصول اولیه وجه داشت كهها يکسان عمل كرد ولي بايد تبراي تمام مجموعه

دهند. بطور مثال در مراكز تجاري كنند امتیاز ميخواهد بود. در هر صنفي به مشتريان بر اساس معیاري كه خود تعیین مي

در  انپزشکي نبايد معیار را پرداخت پول قرار داد،ندتوان بر اساس مبلغ خريد امتیاز داد، ولي بايد توجه داشت مثالً در دمي

اي به دندانها و يا انجام خدمات جرم گیري و... را معیار امتیاز دادن قرارداد. مثالً در خطوط توان رسیدگي دورهدانپزشکي ميند

دهند. اين مطلب بسیار حائز اهمیت است زيرا هواپیمايي بجاي دادن امتیاز بر اساس پرداخت پول، به مسافت پروازي امتیاز مي

كنند و در نزد مشتريان بسیار مهم خواهد بود. اساساً پس از دريافت امتیاز بايد توسط جداولي ه توجه ميمشتريان به اين نکت

امتیازات را به مبالغ معادل پولي و يا كااليي تبديل نمود. اين جدول از قبل طراحي شده و بسیار حیاتي و مهم هستند. اين 

تدا براي مشتريان مشخص باشد تا براي آنها انگیزه ايجاد كند. جدول معروف است، بايد از اب 1جدول كه به جدول وفاداري

تغییر كند. اين كار همیشه در موفقیت برنامه وفاداري موثر  2لويالتي بايد به حالت پويا باشد و بسته به فصل فروش/خدمات

د كه بتواند موفقیت برنامه را تضمین است. همراه اجراي برنامه وفاداري بايد راهنماي مناسبي نیز در اختیار مشتريان قرار دا

تر و كوتاهتر طراحي شوند موفق آمیزتر خواهند بود. برنامه وفاداري معموالً توسط ه هاي راهنما هر چه سادنمايد. اين دفترچه

دارند. از  شود كه توانايي ثبت اطالعات مشتري و همچنین ثبت رفتار خريد مشتريان راافزارهايي مديريت ميافزارها و سختنرم

، شناسايي نیز شود، معموالً از ابزاهايي شناسائي مانند كارت براي اجراي برنامه وفاداري پس از آنآنجائیکه مشتري بايد 

نیز معروفند در ابتدا به صورت مقوايي بودند و حاوي جداولي بودند كه  3سانواين كارتها كه به كارتهاي ب . شوداستفاده مي

توانست بر روي آنها عالمت گذاري نمايد و پس از پر شدن اين جدول، مشتري از خدمات ويژه و يا ميفروشنده كاال/خدمات 

هاي شد. بعداً در خطوط هواپیمايي از كارتهاي مغناطیسي و هوشمند )مشابه سیستممند ميكاالي مشخصي بهره

ردند كه هنوز هم از اين روش به عنوان يکي از اعتباري/بانکي( براي شناسايي مشتري و ثبت رفتار خريد مشتريان استفاده ك

شود ولي اين شود. اخیراً نیز از شماره موبايل مشتري به عنوان ابزاي شناسايي مشتري استفاده ميابزارهاي موفق استفاده مي

سي/هوشمند به سیستم بعضي اوقات دچار مشکالتي خواهد بود كه مجريان را بر آن داشته كه هنوز استفاده از كارتهاي مغناطی

 .عنوان بهترين ابزار، استفاده كنند

                                                           
1 Loyalty table 
2 Low season, High season 
3 Bonus 

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87
http://www.sid.ir


 

كه از ديد مشتريان ممکن است چنین راشود چشود هرگز كارت وفاداري اطالق نميمعموالً به كارتهايي كه به مشتريان داده مي

باشگاه  كارت"، "اريكارت اعتب"، "كارت امتیاز"، "كارت عضويت"نامي زياد خوشايند نباشد. بنابراين از نامهاي جايگزين نظیر 

باشگاه  بر مبناي رفتار برنامه وفاداري خواهد بود. چون ايجاد باشگاه مشتريان شود. معموالً پايه ايجادو... استفاده مي "مشتريان

 .اساساً براي ايجاد تمايز نزد مشتريان وفادار هست مشتريان

بارگزاري شده است،  aloyalty.comar با توجه به اهمیت موضوع وفاداري مشتريان، نرم افزار راتا لويالتي كه دمو آن در نشاني

در راستاي حركت از عصر كاغذي به عصر نوين گجت ها و تکنولوژي هاي الکترونیکي، شركت راتارايان .طراحي و تولید گرديد

را جمع  اقدام به طراحي نرم افزار راتالويالتي كرد كه با استفاده از اين نرم افزار، شركتها میتوانند اطالعات خريد مشتريان خود

 آوري كرده و برنامه هاي بازاريابي خود را با موفقیت پیاده سازي كنند. 

 

 قسمت هاي مختلف اين نرم افزار به شرح ذيل مي باشد:

 :.اطالعات پایه3.1

 اين بخش شامل اطالعاتي مانند اطالعات شهر، استان گروهبندي مشتريان، برندها و ... است. 

مشتري و خريد آن استفاده مي شود كه در نهايت مي تواند گزارشهاي خوبي از میزان خريد  از اطالعات اين بخش هنگام ثبت

مشتريان در هر شهر يا استان، گروههاي مختلف مشتري، جنسیت آنها و ... در اختیار مديريت شركت براي تصمیم سازي قرار 

 دهد.

 :.محصوالت و انبار3.2

ود. تعداد سطح هاي گروه كاال به اندازه دلخواه است و محدوديتي ندارد. در اين قسمت گروه بندي محصوالت انجام مي ش

همچنین تمام انبارها و شعبه هاي فروشگاه در اين بخش انجام مي شود. محصوالت قابل ارائه در هر شعبه و هر انبار در اين 

 قسمت صورت مي گیرد.

 و میزان فروش هر كاال يا گروه كاال استفاده مي شود. از اطالعات اين بخش براي گرفتن گزارش عملکرد فروش هر فروشگاه

 :.كارت ها3.3

در اين قسمت انواع مختلف كارت مانند طاليي، نقره اي، برنزي و ... تعريف مي شود. همچنین براي هر نوع كارت شماره 

 كارتهاي مربوطه نیز تعريف مي شود.

استفاده مي شود. توانايي برقراري ارتباط  4امن، از الگوريتم الن براي درست كردن شماره كارت منحصر به فرد و در عین حال 

 با دستگاه كارت خوان در اين بخش وجود دارد.

 :.سياست ها و روشها3.3

تعیین سیاست تخفیف براي هر نوع كارت، مدت اعتبار آن و ... در اين بخش انجام مي گیرد. در اين بخش همچنین سیاست 

یف جشنواره اي، مناسبتي و ... انجام مي گیرد. امکان ديگري كه در اين قسمت وجود دارد، امکان هاي تخفیف موقت مانند تخف

مي باشد. به اين معنا كه با هر میزان خريد مي توان يک كارت مجازي وچر دريافت نمود و عالوه بر سیاست 5استفاده از وچر 

 تفاده نمود.خريد نوع كارت، با تکمیل وچرها از تخفیف جداگانه اي نیز اس

 :.تعریف مشتریان و اختصاص كارت3.3

در اين بخش مشترياني كه در سیستم حضور خواهند داشت تعريف مي شوند و به هر كدام يک شماره كارت اختصاص داده مي 

. در شود. اطالعات مشتريان به ريز دريافت مي شود و اختصاص شماره كارت با استفاده از دستگاه كارت خوان انجام مي گیرد

 واقع با اختصاص هر كارت به مشتري، آن شماره كارت در سیستم فعال مي شود.

                                                           
4Luhn 
5 voucher 
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 :.ماژول خرید3.3

در صورتي كه كاربر بخواهد موجودي انبار و فروشگاه خود را نیز با استفاده از نرم افزار كنترل كند مي توان اين ماژول را فعال 

گاه در سیستم ثبت مي شود و موجودي كاال هاي نگهداري مي شود و كرد. در اين صورت عملیات خريد براي انبار و فروش

 هنگام فروش در فروشگاه كنترل موجودي كاال در انبار صورت مي گیرد.

اين بخش براي مديريت بهتر فروشگاه ها و انبارها بسیار مفید است ولي در صورتي كه كاربر از روش ديگري براي كنترل 

 وان آن را غیر فعال كرد.موجودي استفاده مي كند، مي ت

 :.صندوق و فروش3.3

اين قسمت در واقع بخش اصلي نرم افزار محسوب مي شود. در اين بخش كاربر صندوق تنها كارت مشتري را در دستگاه كارت 

خوان مي كشد و مبلغ فاكتور را وارد مي كند. پس از آن سیستم به صورت خودكار میزان تخفیف بر اساس نوع كارت، 

 دها، وچرها و ... را محاسبه مي كند. همچنین در صورت لزوم تعدادي كاال به عنوان هديه به كاربر پیشنهاد مي دهد.رويدا

 :.گزارشهاي فروش3.3

بر اساس اطالعات وارد شده در قسمتهاي باال مي توان انواع مختلفي و متنوعي از گزارشهاي فروش درست كرد. در حال حاضر 

در سیستم وجود دارد مانند نمودار فروش بر اساس ماه، نمودار فروش بر اساس جنسیت و نمودار فروش چند نمونه از گزارشها 

 بر اساس رده سني. اين گزارشها كامال گرافي بوده و قابلیت اضافه شدن دارند.

 :.پروفایل كاربر3.3

 ت آن را ويرايش نمايد.هر كاربر در سیستم يک پروفايل شخصي دارد كه مي تواند آن را تکمیل كند و اطالعا
 

 

 
 . نمایه اي از محيط دموي نرم افزار راتالویالتی1شکل 
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  و پيشنهاد گيري. نتيجه3

ام تجاري شما را به د، ننام تجاري شما را مي خواهن، كنندنام هاي تجاري ديگري را استفاده نمي، زماني كه مشتريان وفادارند

توسعه نام . آنها كنندپیمايند و يا زمان بیشتري را صرف ميي شما مسافت طوالني را ميراي نام تجار، بكنندديگران توصیه مي

آنچه در برنامه هاي . حاضرند همواره قیمت بیشتري براي نام تجاري شما بپردازندو  پذيرندتجاري را با آمادگي بهتري مي

با در  ندمیتوانشركتها به معناي ديگر  العاتي است.ثبت اطالعات راجع به مشتري ها در بانک اط لويالتي ،حايز اهمیت است،

ري آگاه شوند و برنامه هاي الگوهاي خريد مشتو دست داشتن اطالعات راجع به مشتري داراي كارت لويالتي، از اولويت ها

با طراحي نرم لذا در اين پژوهش، محققین تالش كردند تا  يازاريابي خود را براساس اين اطالعات طراحي و پیاده سازي كنند.

 افزار تحت وب راتالويالتي به اين هدف دست يابند.

با رشد روز افزون تکنولوژي و فناوري هاي جديد، شركت ها و سازمان ها براي فروش هرچه بیشتر محصوالت خود به جاي 

د خود و حفظ و متنوع كردن محصوالت و كار كردن روي ويژگي هاي خود محصول، به دنبال پیدا كردن مشتري منحصر به فر

ي، تعداد زيادي از شركت ها و سازمان ها محصوالت با كیفیت نگهداري آنان هستند، چراكه امروزه با پیشرفت علم و دانش بشر

يکسان و مشابه تولید میکنند اما در اين میان سازمان هايي برنده میدان رقابت هستند كه خود را به مشتريان هدفشان بهتر 

ن را جذب كنند، سلیقه و عاليق آنها را درك كنند و در نهايت خدمات باب میل هر مشتري به وي ارائه معرفي كنند، مشتريا

كنند. در اين صورت است كه میتوانند مشتريان خود را حفظ كنند و عالوه بر باقي ماندن در میدان رقابت، از هزينه هاي گزاف 

د. از اينرو محققین در اين مقاله به مديران سازمان ها و نهادها تبلیغات اضافي، و هزينه براي جلب مشتريان جديد بکاهن

پیشنهاد میکنند تا با حركت در اين مسیر مشتريان فعلي سازمانشان رو مختص به خود كنند و بین آنها و سازمان وابستگي 

 ايجاد كنند.

 

  منابع.3
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