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 :چکیده مقاله

 .کنندمی تأکید مشتریان با سودآور و پایدار روابط ایجاد به چیز هر از بیش هاسازمان امروزی پر چالش و رقابتی محیط در

 یافته تغییر دیدگاه این امروزه اما .است کردهمی تأکید فروش و جدید مشتریان جذب بر عمل، همواره و تئوری در سنتی بازاریابی

 شده بارزی تغییرات دچار مختلف ابعاد در جوامع جمعیتی ترکیب .است شده گشوده هاشرکت روی پیش جدیدی هایواقعیت و

 بنابراین. هستند روبرو ظرفیت مازاد با صنایع از زیادی تعداد و شده پیچیده بسیار رقیب هایشرکت دیگر، رفتار سوی از .است

 بر عالوه را هاشرکت نوین، فضایی، بازاریابی چنین در .بپردازند گذشته همانند جدید مشتریان جذب به توانندنمی هاشرکت دیگر

بنابراین . سازدمی رهنمون آنها با دائمی رابطه ایجاد و کنونی مشتریان نگهداری و حفظ جدید، به مشتریان کسب برای تالش

عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصوالت یا خدمات یک شرکت ، 

وفاداری مشتری، می تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین تر شود، مشتریان بیشتری را جذب کند و روی معامله . شده است

کنند و فواید قیبان مقابله میبه عالوه، مشتریان وفادار، تبلیغات دهان به دهان را به سرعت رواج داده، با استراتژی های ر. موثر باشد

 .کنندبیشتری را ایجاد می

در همین راستا در این مقاله ابتدا ضمن بررسی مفاهیمی شامل مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و وفاداری به برند به 

 .بررسی اشتباهات رایج در این حوزه پرداخته خواهد شد

 

 مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و وفاداری به برند :کلمات کلیدی
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 مقدمه .1

در  این و نیست؛ پذیر امکان سادگی به آن مسیر درك که است زیاد چنان آن یکم و بیست قرن آستانه در تحول و تغییر سرعت

 ایجاد .کنند رهبری و هدایت تحول و تغییر این با زمان، متناسب خم و پیچ در را خود باید هانسازما مدیران که است حالی

 باشد ایگونه به باید سازمان یک فرهنگ .گرددمی محسوب سازمان یک موفقیت عوامل از کارکنان بین در مداری مشتری فرهنگ

 نهایت در و مشتریان رضایتمندی اساس بر را خود عملکرد نیز و کند توجه مشتریان نیازهای به چیزی هر از بیش سازمان که

 .نهد بنا آنها وفاداری کسب

 مطمئن باید آنها .کنند خوش دل خویش مشتریان رضایتمندی به نباید هاسازمان و نبوده کافی مشتریان رضایتمندی دیگر امروزه

 منافع کسب منظوربه مشتری با بلند مدت روابط برقراری امر این از هدف .هستند هم رضایتمندشان، وفادار مشتریان که شوند

  .برای سازمان است بلند مدت

 مشتریان که دریافتند دادند، انجام 1111 سال در بازرگانی هایشرکت از یکی در مشتریان رفتار روی محققان که بررسی یک در

 رضایتمندی تنها واقع در .گشتندبرنمی شرکت به مجدد خرید برای آنها .کنندرفتار نمی داشتند، انتظار آنها که طور آن راضی

 سود شود؛ طوالنی شرکت، با مشتری رابطه چنانچه ساسر، و ریچهلد گفته به .نیست کافی آنها ساختن وفادار برای مشتریان

. دهند افزایش درصد 111 تقریبا را سودها خود، مشتریان از درصد 5 کردن حفظ با تنها توانندمی هاشرکت .شود می عاید بیشتری

 از را خود خریدهای که دارند تمایل وفادار، مشتریان که دهدمی نشان تحقیقات .هستند بخش سود واقعا وفادار، مشتریان

-می باال وفاداری نردبان از که همچنان وفادار مشتریان که است معنی بدین این .بخشند تداوم هستند، اولویت در که فروشندگانی

 .کنند تجارت شده، خریداری خدمات و کاالها تعداد افزایش با تا دارند تمایل بلکه کنند،می سازمانها از بیشتری خرید تنها نه روند،

 شفاهی، هایتوصیه طریق از و پرداخت خواهند اطمینان مورد کاالی یک برای را اضافی بهای اغلب مشتریانی چنین این، بر عالوه

 محیط در. کنندمی القا را وفاداری و ایجاد را بیشتری فروش درنتیجه، .کنندمی عمل خانواده و دوستان برای حامی یک همانند

 در سنتی بازاریابی .کنندمی تأکید مشتریان با سودآور و پایدار روابط ایجاد به چیز هر از بیش هاسازمان امروزی پر چالش و رقابتی

 هایواقعیت و یافته تغییر دیدگاه این امروزه اما .است کردهمی تأکید فروش و جدید مشتریان جذب بر عمل، همواره و تئوری

 سوی از .است شده بارزی تغییرات دچار مختلف ابعاد در جوامع جمعیتی ترکیب .است شده گشوده هاشرکت روی پیش جدیدی

 هاشرکت دیگر بنابراین. هستند روبرو ظرفیت مازاد با صنایع از زیادی تعداد و شده پیچیده بسیار رقیب هایشرکت دیگر، رفتار

 برای تالش بر عالوه را هاشرکت نوین، فضایی، بازاریابی چنین در .بپردازند گذشته همانند جدید مشتریان جذب به توانندنمی

 .سازدمی رهنمون آنها با دائمی رابطه ایجاد و کنونی مشتریان نگهداری و حفظ جدید، به مشتریان کسب

یک شرکت، عموما نکتهه اصهلی و مرکهزی فعالیتههای     بنابراین نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصوالت یا خدمات 

های بازاریابی پایین تر شود، مشتریان بیشهتری را جهذب کنهد و روی    تواند منجر به هزینهوفاداری مشتری، می. بازاریابی شده است

کنند ژی های رقیبان مقابله میبه عالوه، مشتریان وفادار، تبلیغات دهان به دهان را به سرعت رواج داده، با استرات. معامله موثر باشد

از این رو برای شازمان ها مهم است تا راهی را در پیش گیرنر که بتوانند مشتریان وفهادار زیهادی   . کنندو فواید بیشتری را ایجاد می

 ؛ زیرا  نامتواد عامل مهمی برای وفاداری مشتریان به آن شرکت باشدبا توجه به این مهم نشان تجاری یک شرکت می. داشته باشند
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 از یکهی  مشهتریان  اذههان  در آن مناسهب  موقعیت حفظ و ایجاد و است زیادی برخوردار اهمیت از شرکت هر برای تجاری نشان و

 در که است چیزی کاال و خردمی مشتری که است چیزی تجاری نشان و گفته استون کینگ نام به .باشدمی بازاریابان مهم اهداف

است؛ بنابراین توجه به تهأثیر نهام و    فرد به منحصر تجاری نشان و نام اما است تقلید قابل رقبا وسیله به کاال. شودمی تولید کارخانه

 .ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده استنشان تجاری شرکت بر وفاداری مشتریان مهم بوده و مسأله

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق .2

 تعاریف .2.1

 1مدیریت ارتباط با مشتری 

 تولیدکنندگان، برای است، آورده فراهم را تقاضا به نسبت عرضه افزایش زمینه خدمات، و کاال انبوه تولید امکان که کنونی جهان در

 تجربه .کرد تعریف گذشته محدود با ابزارهای را عرضه و بازار حیطه نمیتوان دیگر و نمانده باقی مشتری رضایت جلب جز راهی

-می نگاه  ...و کیفیت تبلیغات، رقابت، خرید، فروش، بازار، کاال، مشتری، مفاهیم به سنتی نظر از که هاییسازمان است، داده نشان

 مداری مشتری چون مفاهیمی رقابتی، اقتصاد ظهور با .اندداده دست از هم را خود هایسرمایه موفقیت، کسب عدم بر عالوه کنند

 .شودمی حذف بازار صحنه از باشد، توجهبی بدان که سازمانی و شده تلقی وکار کسب اساس و پایه مشتری، رضایت کسب و

 که اندمواجه مشتریانی با خدماتی و مصرفی صنعتی، کاالهای بازار در کنندگان عرضه امروزه که داشت نظر در باید نیز همواره

 مشتری، دید از بازار محصوالت دیگر ازسوی .گیرندمی قرار بازاریابی سنتی ابزارهای تأثیر تحت کمتر و دارند نامحدودی تقاضاهای

 را دیگری برند راحتی به نباشد وی دسترس در مشتری نظر مورد محصول تجاری نام که چنان ندارند، یکدیگر با زیادی تفاوت

-سازمان و داده دست از را سابق معنی نیز قیمتی رقابت .است مشتریان وفاداری کاهش نشاندهنده امر این و کندمی آن جایگزین

 (. 1111مارتین، )اندیشند می مشتری وفاداری ارتقای و حفظ به قیمت سر بر رقابت به جای مدار مشتری و بازارگرا های

 شودمی پشتیبانی خاص افزارینرم با که است مشتری با مرتبط هایاستراتژی و فرایندها از ایمدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه

 مناسب، مشتری جلب به توانمی آن الزامات از .دهد افزایش را شرکت سودآوری در نهایت و مشتریان وفاداریتا رضایت و 

صادقی صدقیانی و همکاران، )کرد  اشاره مشتریان فراگیری نگهداشت و کارکنان انگیزش باالبردن فرایندها، بهترین سازینهادینه

1831 .) 

 نهایی کنندهمصرف مشتری، از منظور. مدیریت ارتباط و مشتری، :است شده تشکیل اصلی بخش سه از مشتری با ارتباط مدیریت

 طریق از سودمندتر و وفادارتر مشتریان ایجاد ارتباط، از منظور .باشدمی دارا را کننده حمایت نقش آفرین، ارزش روابط در که است

 مشتری دادن قرار و مدار مشتری کار و کسب فرایند یک هدایت و خالقیت از است عبارت مدیریت و باشدمی یادگیرنده ایرابطه

 (.1831عباسی و ترکمنی، )سازمان  تجارب و فرایندها مرکز در

                                                           

1
 CRM 
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 مدیریت و انتخاب منظور به کار و کسب راهبرد یک قالب در آمد و پدید 1111 دهه از آن امروزی مفهوم با  CRMاصطالح

 مؤثر فرایندهای از فرهنگ پشتیبانی و محورمشتری فلسفه یک نیازمند CRM. شد تدوین مشتریان با ارتباطات ارزشمندترین

 بین یک به یک ارتباط از ساده مفهومی بر محور مشتری فرهنگ .سازمان است در فروش از پس خدمات و فروش بازاریابی،

 خود به مربوط نیازهای و خریدها ها،خواسته با فرد یک چشم به مشتری هر به نگرش، این .است استوار فروشندگان و مشتریان

 CRM. گیردمی قرار تحلیل و بررسی مورد هاآن هایو نیازمندی شرکت با مشتریان ارتباط  CRM از گیری بهره با. کندمی نگاه

-می اطالعات این .هاآن از هدفدار و مؤثر برداریبهره منظور به اطالعات سازی یکپارچه و گردآوری جهت است فرایندی واقع در

 (.1831الهی و حیدری، )باشد  بازار و نیازهای حساسیت مؤثر، بازاریابی فروش، مشتریان، با رابطه در تواند

 گروه چهار در را هاآن توانمی که دهندمی ارائه مشتری با ارتباط مدیریت از مختلفی تعاریف هرکدام پردازاننظریه و متخصصان

 با ارتباط مدیریت تعاریف از برخی(. 1831آکر، )نمود  بندیطبقه سیستم اطالعاتی و فرایند فناوری، استراتژی، عناوین با کلی

 :  است زیر شرح به مختلف هپردازان نظری دیدگاه از مشتریان

 CRM دائمی می مشتری به تبدیلشان و مشتریان نگهداشتن و راضی شناسایی جهت سازمان یک استراتژی از بخشی-

 ی شرکت مشتر هر ارزش رساندن حداکثر به منظور به و با شرکت مشتری ارتباطات مدیریت راستای در همچنین. باشد

 (. 2112تربان و همکاران، )نماید می یاری را

 CRM و مؤثر مدیریت در هاشرکت و مؤسسات به که است هاسیستم و افزارهانرم فرایندها، ها،متدولوژی مجموعه 

 (. 2111برنت، )کند می کمک مشتری با ارتباط یافتهسازمان

 از  مناسب استفاده طریق از سازمان سودآور مشتریان شخصی با ارتباط حفظ و ایجاد یعنی مشتری با ارتباط مدیریت

 (. 2111ویلد و همکاران، )ارتباطات  و اطالعات هایفناوری

 (هاآن مناسب هایداده آوریجمع مثل) مشتری بر از نظارت متشکل فرایند، یک عنوان به مشتری با ارتباط مدیریت ،

-همپ و سوآت)است  آنان با تعامل در شده استخراج اطالعات از واقعی مزیت ایجاد نهایتا و هاداده ارزشیابی و مدیریت

 (. 2112من، 

 کسب هایفعالیت تمام و فرایندها ها،فناوری که است و بازاریابی وکارکسب جامع استراتژی مشتری با ارتباط مدیریت-

 (. 2118برگ و رومانو، فین)سازد می یکپارچه مشتری حول را وکار

 مشتری رضایت و درآمدزایی سوددهی، سازیبهینه جهت است وکاریاستراتژی کسب CRMگرفت  نتیجه توانمی فوق تعاریف از

 مشتری هایفرایند سازی پیاده و یانرضایت مشتر سطح باالبردن مشتری، اساس نیازهای بر خدمات ارائه ساماندهی که در راستای

  .شودمی طراحی محوری

 :نمود بیان زیر شرح را به CRMاهداف  توانمی همچنین

 درآمد افزایش .1

 جدید هایفرصت شناخت -

 دسترفته از هایفرصت کاهش -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 مشتریان فرار کاهش -

 :مشتری در وفاداری ایجاد رضایت و .2

 مشتریان به خدمات بهبود -

 سازمان جلوه بهبود -

 :هزینه کاهش .8

 سازمان اطالعات ذخیره -

 (.1835البداوی و عنایت تبار، )بازاریابی  هایکاریدوباره کاهش -

بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری . گیردمدیریت ارتباط با رابطۀ فرد به فرد میان مشتری و فروشنده را در بر می

بودند ولی امروزه بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری، توجه به رضایتمندی وی، کیفیت از دیدگاه وی و در نهایت یعنی ایجاد مشتری 

به دنبال وفادار ساختن مشتریان  ها امروزهسازمان. و تمایل زیادی نسبت به رضایت و وفاداری مشتریان بوجود آمده است ؛وفادار

خود هستند چرا که جذب مشتریان جدید بسیار پر هزینه تر از حفظ مشتریان فعلی خواهد بود، در واقع بهترین مشتریان برای 

 .(1811ظریف، )شرکت وفادارترین آنها هستند 

 2وفاداری
 مشتری 

 ظهور(. 2115داگر و همکاران، )است  مهم مشتری حفظ و بودجه از کسب سهمی فروش، بر آن مثبت اثر دلیل به مشتری وفاداری

 به آن از بعداً که  تجاری نام ترجیحات جداگانه یعنی مفهوم دو بیانگر سازه این .گرددمی بر 1111 دهه ابتدا به وفاداری مفهوم

 معامله انجام برای مشتری در تعهد ایجاد وفاداری،. است گرفته نام رفتاری وفاداری که شده و سهم بازار یاد نگرشی وفاداری عنوان

 دیدگاه این دارد در وجود وفاداری از نیز جامعی تعریف اما شود،می تعریف مکرر طور به و خدمات کاالها خرید و خاص سازمان با

 مارك همان که صورتی به شود،می اطالق آینده در برتر خدمت یک یا محصول یک مجدد خرید برای قوی تعهدی به وفاداری وی

 (.1833جوانمرد و سلطان زاده، )شود  خریداری رقبا، بالقوه بازاریابی هایو تالش آثار باوجود محصول یا

 در برتر خدمت یا محصول مجدد خرید برای قوی تعهد یک به وفاداری: است کرده تعریف صورت این به را وفاداری اولیور، ریچارد

 زاده حمیدی) گردد خریداری تاثیرات آنها، و رقبا بالقوه بازاریابی تالشهای رغم علی محصول یا مارك همان تا میشود، اطالق آینده

 (.1833 غمخواری، و

 .است مشتری رضایت از تر مهم قابل توجهی طور به شرکت، یک وکار کسب موفقیت در مشتری وفاداری که شده آشکار امروزه

 سایر به شرکت خدمات و کاالها توصیه و دهان به دهان تبلیغات طریق از انگیزی راشگفت بازاریابی نیروی وفادار، مشتریان

 (.2111؛ چانگ و وانگ،  2111اندوبیسی، )دهد آشنایان ارائه می
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 سازمان آن از مداوم خرید با تا کوشدو می داشته سازمان آن به مشتری که است تعهدی معنای میزان به سازمان یک به وفاداری

 دارد، خدمات دهنده ارائه به نسبت مثبتی نگرش که گرددتعریف می کسی عنوان به وفادار مشتری یک .دهد نشانرا  خود وفاداری

 اتفاق زمانی وفاداری(. 2118وو و همکارن، )دهد می انجام مجدد کرده و خرید توصیه و معرفی دیگر کنندگان مصرف به را او

 که طوری به کند، طرف بر را آنها تواند نیازهایمی ممکن وجه بهترین به نظر مورد سازمان احساس کنند قویاً مشتریان که میافتد

 تاج)نمایند می اقدام خود نظر مورد سازمان از خرید به آنها منحصرا و شده خارج مشتریان مالحظات مجموعه از های رقیبسازمان

 را بانک و خدمات محصوالت کارکنان، به مشتریان محسوس رایج، دلبستگی هایتعریف پایه بر(. 1831همکاران،  و نمین زاده

 مراجعه نظر مورد خدمات از استفاده برای پی در پی: است شده بیان زیر شرح به وفادار مشتری ویژگیهای. گویندمی بانکی وفاداری

 آنها ارجاع و دیگران توجه جلب جهت کندمی استفاده (خدمات گستره از) فراگیر صورت به نظر مورد خدمات و کاالها از کند،می

 است، برخوردار اندکی حساسیت از رقیبان خدمات و کاالها از استفاده در کوشد،می نظر مورد خدمات و کاالها از استفاده برای

 است پایین مشتریان دیگر به نسبت وی خدمت ارائه هزینه میکند، طرح آن ارائه فرآیندهای و خدمات زمینه در جدید هاییایده

 (.1811همکاران،  و انصاری)

دنگ و )د تعریف میشوه، شدداده یا یک خدمت ترجیح ل وهیک محصاز خرید ار ستمرابه ی تعهد عمیق مشتران به عنوداری فاو

ای رههبن مشتریاع ن نوههیابیشتر دآوری سوان در تو میی را مشترزی سادارفاومانها به مقوله زه ساهلیل توجد(. 2111همکاران، 

ای بری باالتردآوری سون ه سایر مشتریاهبت بهند نساشتهه دابا بنگات بط بلندمدرواین مشتریانی که هههمچن، نستدا نمازسا

تمایل ی تا مشترد شو له موجب میدک مباهیه در ندهشوفرر اهفتدن روهغیر منصفانه بی از مشترادراك  .دهنا دهرهکد اهیجن امازسا

 (. 1811براری و رنجبریان، )ته باشد شن دامازبطه با سارامه ای ادابری کمتر

 اخیر، تحقیقات سالهای در .دهدمی نشان تکراری خرید رفتار خود از کننده مصرف یک که است ای خدمت، درجه به وفاداری

 در .است یافته باشد،گسترش مؤثر می آنان وفاداری و مشتریان رضایت زمینه در که فاکتورهایی شناخت روی بر گرفته صورت

 از گرانتر جدید مشتریان جذب معموال که چرا .است حیاتی کار و کسب هایسازمان موفقیت برای مشتریان موارد، وفاداری اغلب

 .(1818سبزئی و همکاران، )باشد می موجود مشتریان حفظ

الهی و ) طور مکرر استوفاداری به معنی ایجاد تعهد در مشتری، برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات به 

به عبارت دیگر، وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطالق  (.1831حیدری، 

الیور و سوآن، )رغم تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری شود شود، به صورتی که همان مارك یا محصول علی می

افتد که مشتریان کامالً احساس کنند، سازمان در مقایسه با رقبا، به بهترین نحو،  ترتیب وفاداری زمانی اتفاق میبدین (. 1131

 (. 1831الهی و حیدری، ) دهد نیازهایشان را پاسخ می

8کینر و جاکوبی تعریف وفاداری، برای قبول قابل تعریف ترینمعروف
 تعصب عنوان به را وفاداری آن  در که است 1198سال  در  

 به و داده ترجیح مارکها سایر به نسبت را خاص مارك یک فرد آن، در که کنندمی تعریف زمان طی در رفتاری پاسخ و مارك به
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 از ایمجموعه": است نموده تعریف صورت بدین را مشتری وفاداری ،1پیرسون .گیردمی تصمیم آن مورد در روانی تعهد یک صورت

 یا خدمات و بوده مربوطه شرکت از دوباره خرید به متعهد و داشته شرکت به نسبت مطلوبی هاینگرش که مشتریانی افکار

 از متنوعی مجموعه انجام برای وی قصد وسیله به مشتری وفاداری ."نمایندمی معرفی سایرین به را مزبور شرکت محصوالت

 به بیشتر بودجه اختصاص شامل که دهدمی نشان شرکت با وی رابطه ادامه برای را ایانگیزه که شودمی داده نشان رفتارهایی

 صورت بدین شرکت خدمات به مشتری وفاداری .است خرید تکرار و سایرین بین در مربوطه شرکت از مثبت تبلیغ خاص، شرکتی

سایرین  به مزبور شرکتتوصیه  و مربوطه شرکت با مداوم ارتباط ادامه جهت در مشتری نیات از ایمجموعه :است تعریف قابل نیز

  (.2112سیردشماخ و همکاران، )

-می امکان تجارت به بلکه برند می باال را تجارت ارزش تنها نه وفادار مشتریان معتقدند (1111)ی آرمار مارتین و کاسترو بارروسو

 .نگهدارند پایین جدید مشتریان جذب به نسبت را خود هایهزینه بتواند تا دهند

 :پردازیممی آنها بررسی به ادامه در که است شده وفاداری از متفاوتی تعاریف

 یک یا محصول یک خرید مجدد برای قوی تعهد یک به وفاداری" :کند می تعریف زیر شرح به را وفاداری( 1111) اولیور 

 بالقوه بازاریابی هایتالش و تأثیرات علیرغم محصول یا مارك همان که صورتی به شود، می اطالق آینده در برتر خدمت

  ".شود خریداری رقبا

 و کاالها و خرید خاص با سازمان معامله انجام برای مشتری در تعهد ایجاد وفاداری" :معتقدند( 2111) سوالنا  و الرسون 

  ".است مکرر طور به خدمات

 به خرید منجر امر این بنابراین .کند می تعریف تجاری نشان مورد در رفتار یک عنوان به را وفاداری ،(1112)آسائل 

 .گرددمی تجاری مارك آن مداوم

 :است مشتری سوی از تعهد مفهوم برگیرنده در که است شده ارایه نیز وفاداری از دیگری تعریف

 برند یک از دوباره خرید معنای به که است آینده در شده داده برتری خدمت یا محصول یک دوباره خرید به عمیق تعهدی وفاداری

 .است رفتار تغییر برای رقبا بازاریابی اقدامات و محیطی تأثیرات وجود علیرغم

 .شودمی توصیف مکرر طور به خدمات و کاالها خرید و خاص سازمان با معامله انجام برای مشتری در تعهد ایجاد

 هاآن نیازهای تواندمی ممکن وجه بهترین به نظر مورد سازمان کنند احساس اطمینان با مشتریان که افتدمی اتفاق زمانی وفاداری

 .نمایند اقدام سازمان از خرید به تنها و شده خارج مشتریان مالحظات مجموعه از سازمان رقیبان که طوری به کند برطرف را

  . خاص نیازی رفع برای دیگر محصوالت بین از بنگاه یک یا محصول یک انتخاب برای مشتریان تمایل

 حمایت رفتار و (فروشنده مغازه، خدمت، مارك،) موجود یک به مثبت نگرش نوع یک وجود: از است عبارت وفاداری حال هر به

 (. 1811موسی خانی و همکاران، )آن  از گرانه

 : توان به چهار گروه تقسیم کرد مشتریان را بر اساس نوع وفاداری می
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 .خرند کنندگانی که در تمام اوقات یک محصول را می مصرف :بسیار وفادار (1

 .کنند کنندگانی که به دو یا سه مارك، وفادار مانده و آنها را خریداری می مصرف :وفادار نسبی و موقت (2

کنندگانی که پس از چند بار خرید از یک مارك خاص، یک مارك دیگر را به صورت ممتد خرید  مصرف :ثبات وفادار بی (8

 .کنند می

 .ندارند و خرید آنها تصادفی است کنندگانی که نسبت به یک مارك، وفاداری مصرف :وفا بی (1

ها به سختی در بازارهایی که وفاداری نسبت به یک مارك خاص زیاد است، شرکت. هر بازار شامل چهار گروه خریداران مذکور است

. یر استپذ جدید به بازار با دشواری امکان( مارك)همچنین در این موقعیت ورود محصول . توانند سهم بازار خود را باال ببرند می

 (.1831رشیدی، )ها بسیار سودمند است تجزیه و تحلیل وضعیت وفاداری خریداران برای شرکت

 برند به وفاداری 

 تمایز ایجاد هدف، این به رسیدن راههای از یکی. کنندمی تالش خود بالقوه مشتریان توجه جلب برای همواره هاشرکت از بسیاری

 این در .است شده تبدیل هامؤسسه حیاتی هایاولویت از یکی به تمایز ایجاد طریق از پایدار رقابتی مزیت به دستیابی امروزه .است

 تجاری هاینام مدیریت و ساخت رو،این از. شودمی محسوب تمایز ایجاد برای کارآمدی و مؤثر روش تجاری نامگذاری میان،

 سازمان یک ارزش سنتی، نگرش در .است استراتژی یک منزله به بلکه هدف، یک نه تنها کسب وکارها از بسیاری برای پرقدرت

 هابررسی نتایج اکنون اما شد،می گیریاندازه و تجهیزاتش آالتماشین ها،کارخانه مانند آن ملموس هایدارایی و امالك، برحسب

نورتون  و کاپالن دیدگاه از .دارد قرار بالقوه خریداران اذهان در یعنی آن، از بیرون جایی شرکت، یک واقعی ارزش دهدمی نشان

 سرمایه را تجاری نام، (1113) شاهرخی و موتمنی رو، این از. است شرکت نامشهود هایدارایی از مهمی جزء تجاری ، نام(1833)

  .اندکرده معرفی کسب وکارها از بسیاری اصلی

 و دانشمندان(. 2115آتیلگان، )است  آن گیریاندازه و برند به وفاداری مفهوم تعریف برند، به وفاداری زمینه در اصلی چالش

 وفاداری که این باورند بر همگی( 2115) و رابینسون( 2119)، کلر (2118) ایورسون و ، هِم(1111) آکر جمله از زیادی محققان

 نظر از است ممکن اینکه به رغم خاص، برند یک مکرر خرید برای کنندهمصرف تمایل: شودمی تعریف گونه بدین معموالً برند به

 یک به مشتری یک تعلق را برند به ، وفاداری(1111) آکر(. 2119بوهر، )باشد  داشته وجود نیز دیگری جایگزین هایگزینه منطقی

 با معناداری و عمیق روابط آن در مشتریان که است ایوفاداری، مرحله مرحله  (.2111نعیم،  و مالک)کند می خاص تعریف برند

 .کنندمی ایجاد برند

 را شناسایی قابل نقطه یک توانندمی برندها (.2111رل، )گیرد می صورت آنها ابقای و مشتریان رضایت با وفاداری گیریاندازه

 مدیران (2111همکاران،  و هدینگ) کنند ایجاد را کنندگانمصرف وفاداری سپس و کنند فراهم کنندهمصرف برای خرید هنگام

 برند ویژۀ ارزش بر مثبتی تأثیر یابد افزایش برند به وفاداری زیرا اگر کنند، متمرکز برند به وفاداری بر را تالشهایشان باید بازاریابی

 مدیران برای کلیدی تواند متغیرکننده میوفاداری از دیدگاه مصرف برند به گیریاندازه(. 2115اَتلینگان و همکاران، )گذارد می

که به  ندارد وجود احتمال این و داشت نخواهند نیاز ترغیب به خرید برای ادامه وفادار مشتریان. باشد برند ویژۀ ارزش به مندعالقه

  (.2119بوهرر، )دهند  نشان تمایل آن ارتقاء خاطر به رقیب برند
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 نگرش به برند 

 برند یک به کنندگان مصرف مثبت نگرش که است مشاهده قابل( 2118)کلر  توضیحات در برند مورد در فرد یک نگرش تاثیر 

 افراد سایر با که کند کننده احساس مصرف است ممکن حتی اینکه و شود آنها برند از طرف داشتن دوست به منجر است ممکن

به عالوه نگرش مثبت به برند، منجر به ایجاد وفاداری (. 1812خیری و همکاران، ) .دارد پیوند برند نوعی همان کننده مصرف

 (.1113کلر، )شود مشتریان می

 رضایت از برند 

 عاملی رضایتمندی. است آن از استفاده از بعد خدمت یا محصول یک به نسبت مشتری یک نگرش یا احساس 

 در واقع(. 1818شاهین و همکاران، (است  اثرگذار وفاداری بر و دارد وجود وفاداری الگوهای همه در تقریبا که است

 تأثیر شرکت عملکرد بر و دارند یکدیگر با و معناداری مثبت رابطۀ وفاداری و مشتری رضایتکه  دهندمی نشان بسیاری تحقیقات

، فاوالنت و همکاران (2118)پارکز  و بک از توانمی دهندمی نشان را متغیر دو این بین رابطۀ که تحقیقاتی جمله از .گذارندمی

 .نام برد( 2111)و نام وهمکاران ( 2115)، یون و ویزول (2113)

 

 های برندشنیده 

شود، مانند های نام تجاری اشاره به خدمات مربوط به نام تجاری دارد که توسط مشتریان در مرحله قبل از خرید تجربه میشنیده

گریس و اوکاس، ( )به عنوان مثال تبلیغات بدون هزینه)و ارتباطات کنترل نشده  (به عنوان مثال تبلیغات)ارتباطات کنترل شده 

گیری انتظارات مشتریان نقش داشته و در نتیجه به شدت با قبل از خرید، این منابع اطالعاتی به طور مستقیم در شکل(. 2115

های نام تجاری نگرش مصرف کنندگان، قصد خرید عالوه بر این، شنیده(. 2111بابین و بابین، )رضایت مشتری در ارتباط هستند 

 (.2111برادی و همکاران، )دهد را تحت تاثیر قرار می آنها و ادراك آنها از نام تجاری

 شواهد برند 

های معنادار برند توسط مشتریان به هنگام ارزیابی شواهد نام تجاری به عنوان یک ساختار مرتبه باالتراست که شامل همه تداعی 

بر اساس تجارب مشتری که در طول هر دو  ها بر مبنای انواع خدمات نام تجاریبه طور خاص، این تداعی. باشدیک نام تجاری می

در مرحله قبل از خرید، مشتریان می توانند خدمات یک نام تجاری را از طریق . شوددوره قبل از خرید و مرحله استفاده ایجاد می

 (.1115 ؛ تورلی و مور،1111آرورا و استونر، )کنند  صفات ملموس و یا شناخته شده آن، مانند نام تجاری و قیمت ارزیابی

 پیشینۀ تحقیق  .2.2

 .ارائه شده است 1-2جدول این حوزه مطالعات زیادی انجام شده است که بخشی از آنها به شرح در 

 ای از پیشینۀ تحقیقخالصه( 1-2)جدول 

 عنوان سال/ پژوهشگر  ردیف

 سوابق پژوهش داخلی
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1 
. حسین نژاد، علیرضا

(1818) 

الکترونیک با وفاداری  مشتری به خدماتشده و اعتماد  بررسی رابطه ارزش درك

 مشتریان بانک تجارت

2 
وظیفه دوست و 

 (1818)معماریان 

های رابطه رفتار اخالقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه گذاران در بیمه

 عمر

8 
. صالحیان فرد، ر

(1818) 

نگرشی و وفاداری بررسی رابطه بین اعتماد به برند، تأثیرگذاری برند، وفاداری 

 (بانک رفاه: مورد مطالعه)رفتاری مشتری 

1 
سبزئی و همکاران 

(1818) 
 (مطالعه موردی بانک کشاورزی)بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری 

 (1818)جانقربانی       5
رابطه بین کیفیت ادراك شده بر تصویر ذهنی و وفاداری مشتریان به برند مطالعه 

 های اصفهان هتل

1 
وانانی و  پناهی

 (1818)شعبانی 
 مشتریان وفاداری بر اعتماد و بخش لذت خدمات تاثیر بررسی

9 
 مقدم و جعفری زمانی

 (1818)فر 

مشتریان  خرید به تمایل با مشتری بر مبتنی برند ویژه ارزش ابعاد ارتباط

 (تهران شهر در هیوندا اتومبیل خریداران)

3 
مؤمنی و محمدی 

(1812) 

مورد مطالعه لوازم )تاثیر ارزش برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند بررسی 

 (خانگی سامسونگ

 (1812)عینی زاده   1
های بررسی تأثیر رضایت مشتریان بر وفاداری آنان و ارتباط آن با سهم بازار شرکت

 تولیدکننده خودروهای تجاری

11 
زارعی و همکاران 

(1811) 

ارائه شده با ارزش ادراك شده توسط بیماران بستری در رابطه بین کیفیت خدمات 

 بیمارستان

11 
حقیقی و همکاران 

(1811          ) 
 های عمربررسی رفتار اخالقی فروشندگان در وفاداری مشتریان بیمه

12 
براری و رنجبریان 

(1811) 

مورد )رعایت اخالق در فروش و تأثیر آن بر کیفیت رابطه مشتری با سازمان 

 (های فعال در زمینه پوشاك مردانه در شهرستان تهرانیکی از شرکت: مطالعه

18 
مالحسینی و جبارزاده 

(1811) 

بازار  کاالهای خرید به تمایل بر قیمت آگاهی و ارزش ریسک، تاثیر بررسی

 کرمان استان در خاکستری

 (1811)ظریف  11
مشتریان بانک تجارت شهر بر وفاداری ( CRM)تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری 

 تهران
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15 
باورصاد و همکاران 

(1831) 

 در مشتریان ارتباط ترویج و تداوم بر تجاری نشان و نام ویژه ارزش تاثیر بررسی

 بانکداری صنعت

11 
دهدشتی شاهرخ و 

 (1831)همکاران 
 مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفاداری مشتریان

 سوابق پژوهش خارجی

1 Lee et al (2015) 
Investigation the relationship among perceived value, 

satisfaction, and loyalty: The case of the Korean DMZ 

2 
Pappu & 

Quester (2015)  
Does customer trust lead to improvement customer loyalty?  

3 
Kim & Lee 

(2014) 

Relationship between corporate image and customer  loyalty 

in mobile communications service markets 

4 
Hazrati et al 

(2012) 

Examining impacts of the salesperson’s ethical behavior on 

the customer’s satisfaction, trust and commitment 

5 
Lin & Wu 

(2012) 

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through 

Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyalty 

6 
Chen & Mau 

(2009) 

The impacts of ethical sales behavior on customer loyalty in 

the life insurance industry 
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Kassim& Asiah 

Abdullah 

(2010) 

The effect of perceived service quality dimensions on 

customer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce 

settings: a cross cultural analysis 

8 
Kuusik & 

Varblane (2009)  

How to avoid customers leaving: the case of the Estonian 

telecommunication industry 

9 
Orth & Green, 

(2009) 

Consumer loyalty to family versus non-family business: The 

roles of store image, trust and satisfaction 

10 
Park & Lennon, 

(2009) 
Brand Name And Promotion In Online Shopping Contexts 

11 

Matzler, 
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13 Roman (2003) 

The Impact of Ethical Sales Behaviour on Customer 

Satisfaction, Trust and Loyalty to the Company: An 

Empirical Study in the Financial Services Industry 

 

 بیانگر نگرش سازمان یک به مشتریان توان گفت با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات پیشین وفاداریدر یک جمع بندی می

 صحیح مدیریت در صورت و است مصون رقبا اقدامات گزند از که است تنها عاملی و است سازمان آن از مداوم خرید و مطلوب

 .بود خواهد و هست بوده، همیشه وفادار مشتری بود؛ زیرا خواهد شرکت دائمی دارایی

 در ایجاد وفاداری به برند اشتباهات رایج در  .8

 .بهترین نقطه از قلب مشتری استداشتن  اصلی ترین چالش علم بازاریابی بدست آوردن و نگهاز جمله 

چیهزی کهه مشهتریان در وهلهه اول     . بین اولین بار خرید و خریدهای بعدی یک محصول، یک سری تغییرات حیهاتی رخ مهی دههد   

های بازاریابی پیشهین رخ مهی دههد ولهی زمهانی کهه        کاری که با روش . خواهند آگاهی، هویت، هیجان و احساس تصاحب است می

خواهند کهه قبهول کننهد صهرفاً یهک       حال دیگر آنها نمی. برند شدند به چیزهای جدیدی نیاز پیدا خواهند کرد مشتریان عاشق یک

مشتری هستند و فقط برند شما قصد فروش محصولی را به آنها دارد، حال آنها باید احساس کنند با هربار انتخاب شما بهتهرین کهار   

 .تشویق می شوند را انجام داده اند و برای انجام هربار این کار

کنند و یا در انتقال احسهاس مناسهب    آنها مشتریان وفادار خود را فراموش می. مشکل بسیاری از برندهای فعلی در همین نکته است

 .دهند های آماری قرار می ه یا اینکه در بهترین حالت آنها را در گرو. به آنها ضعیف هستند

 :شود دهند و در نهایت منجر به از دست رفتن وفاداری مشتری می ان انجام میاینها چهار اشتباه مهمی هستند که بازاریاب

 آنها قادر نیستند فروش بیشتر را تبدیل به داستان برند کنند -1

انهد فهروش محصهول را در اولویهت      برخی برندها بر پایه این دیدگاه غلط که اگر بیشتر بفروشند، وفاداری مشهتری بیشهتری داشهته   

کنند در مقابهل مشهتریان    آنها از همان مدل فروشی که برای همه مشتریان خود استفاده می. تری قرار می دهندارتباطی خود با مش

شان فقط توجیه مشتریان به خرید بیشتر و بیشتر است ولی زمانی که یک رابطه  کنند وظیفه برند چرا که فکر می وفادار هم بهره می

ن درآمد فقط یک خروجی از این ارتباط است و نشهان دهنهده سهطح کیفیهت آن     محکم بین مشتری و برند شکل گرفت دیگر میزا

برنهدها بایهد خهود را در    . خواهد احساس کند که صهرفاً بهرای پهول درآوردن بهه اون نیهاز داریهم       هیچ مشتری وفاداری نمی. نیست

ها صهورت   بعد از اینکه اولین مباحثه. نندگویی به حدی تقویت کنند که مشتریان وفادار را شیفته کار خود و بیشتر درگیر ک داستان

 .گرفت چالش اصلی غوطه ور کردن مشتری با برند است

 آنها از ایجاد بحث حول برند واهمه دارند -2
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اینطور بهه نظهر مهی رسهد کهه از      . مباحثه برای آنها اذیت کننده است. های صادقانه واهمه دارند بسیاری از برندها از مناظره و بحث

 .لی شان که فروش بیشتر و درآمد بیشتر است دور شده اندهای اص فعالیت

دقیقا این چنین است ولهی  . بله. همه بازاریاب های موفق موافقند که حرف زدن مهمترین بخش در برنده شدن در یک تجارت است

 اید؟شما برای اینکه شرایط حرف زدن مشتریان وفادارتان را فراهم کنید چه کار کرده  :سوال این جاست که

 آنها تعامل کاربردی با مشتریان وفادار را از یاد برده اند  -8

آنهها بهه بازخوردهها    . کنند که با آغوش باز پذیرای بازخوردها هستند در حالی کهه اینگونهه نیسهت    بسیاری از برندها همواره ادعا می

آنها به کارمندان خهود کهه در جلهوترین بخهش     . کنند ولی هیچ وقت از این فراتر نمی روند دهند و شاید آنها را ذخیره می گوش می

شرکت قرار گرفته اند بعنوان نیروی دفاعی نگاه می کنند که مانند یک ماشین انسانی یک سری پاسهخ ههای از پهیش تهایین شهده      

 .دقیق را تکرار می کنند

هایتهان در   فا برای از دسهت دادن مشهتری  ولی اگر شما به کارمندانتان اختیار و ابزار کافی را برای ارتباط فعال با مشتری ندهید صر

 .حال پول خرج کردن هستید

 خواهد خواهند همان چیزی است که مشتری می کنند چیزی که خودشان می آنها تصور می -1

اگهر در مرزبنهدی   . های ثابت کار صحیحی نیست، چرا که انسان ها موجودات ساده ای نیسهتند  ها در دسته بندی  قراردادن مشتری

دهید ثابت و تکراری خواهد بود و این اصالً هیجهان   عاشق برند شما هستند دچار اشتباه شوید، چیزی که به آنها ارایه می افرادی که

ههای   مشتری وفادار کامالً باید احساس غوطه ور شدن با برند را داشته باشد و در عهین حهال از محصهوالت و سهرویس    . انگیز نیست

 .جدید ارائه شده بهره ببرد

 برای ایجاد وفاداری مشتری به برند از طریق بازاریابی ارتباطی هاییتکنیک  .1

  بازاریابی ارتباطیRelationship Marketing و توسعه ایجاد، جهت در سازمان جانبه همه تالش از است عبارت 

 .مشتریان بها رشد روبه و نزدیک رابطه حفظ

 :تمرکز دارد رکن اساسی  8بنا بر تعریف فوق، بازاریابی ارتباطی بر 

 ایجاد ارتباط پایدار -1

 ایجاد ارتباط متقابل -2

 رشد ارتباط -8
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در تمام مباحث مرتبط به بازاریابی که در آن تعاملی بین یکی از اعضای سازمان و مشتری وجود دارد، امکان استفاده از بازاریابی 

 .ارتباطی وجود خواهد داشت

که افراد از میزان توجه شما به آنان اطالع ندارند، میزان دانش شما برای آنان  تا زمانی(: جمهور اسبق آمریکا رئیس)تئودور روزولت 

 .اهمیتی ندارد

 .وکار نیز از آن مستثنا نیست های بسیاری از زندگی صحیح است و صدالبته که کسب جمله فوق در جنبه

در مبحث برندینگ . نقاط اشتراك بسیار دارد (برندسازی شخصی)برندینگ فردی در حقیقت بازاریابی ارتباطی با عناصر اصلی 

 :فردی، دو عامل اصلی و حیاتی در دستیابی به موفقیت وجود دارد

  ایجاد رابطه -1

 اعتماد ایجاد -2

آورید، به وفاداری آنان به برند نیز دست خواهید  اعتماد آنان را به دست میکه با مشتریان خود ارتباط برقرار ساخته و  هنگامی

 .این وفاداری یک مزیت رقابتی بسیار بزرگ و اساسی برای برند شما است. یافت

 .نماید به یاد داشته باشید که مشتری وفادار، ادامه بقای شما را تضمین می

 .امید به زندگی برند نیز افزایش پیدا خواهد نمود هرچه طول عمر خرید مشتری وفادار بیشتر باشد، •

پس بر اساس نقاط اشتراك بین تعریف بازاریابی ارتباطی و برندینگ فردی که هر دو بر تعامل نزدیک با مشتری استوار هستند، 

 .برنامه مدونی در سازمان وجود داشته باشد ایجاد رابطه و اعتمادبرای رسیدن به مشتری وفادار باید بر 

 : چهار ایده برای ساخت ارتباط و ایجاد وفاداری برند

 .ارائه تخفیف به مشتریان در هنگام خرید مجدد -1

پس اگر مشتری برای خرید مجدد به نزد شما بازگشت، پاداشی به انتخاب مجدد . هر فردی به دنبال بهترین شرایط در معامله است

ای از توجه و قدرانی شما از  این نشانه. بزرگ نیست، فقط یک تخفیف کوچکهای  اجباری به ارائه تخفیف. وی اختصاص دهید

 .این شیوه سبب تشویق مشتری به وفاداری به برند خواهد شد. حضور مجدد مشتری است

 .معرف به پاداش تخصیص -2

اهمیت مشتریان کنونی در  این پاداش نشانی از قدرانی و. به مشتریان کنونی خود برای معرفی برندتان به دیگران، پاداش دهید

 .نماید از سوی دیگر به رشد سریع پایگاه اطالعات مرتبط با مشتریان کمک می. وکار شما است کسب
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 .روزرسانی اطالعات مشتری ارائه خدمات به -8

شتریان خود به وکار و یا زندگی فردی روزانه خویش، اطالعاتی را با م های اجتماعی در مورد اتفاقات پیرامون کسب اگر در شبکه

های روزانه  با ارائه اطالعات مناسب از فعالیت. تر و شناخت بهتری از شما خواهند داشت اشتراك بگذارید، مشتریان به شما نزدیک

وکار شما برای  در این حالت وجه انسانی کسب. برند به مشتری، ارتباط شناختی و احساسی مشتریان با برند بیشتر خواهد شد

قلب و  سازی، سرد و بی مثابه ماشین پول وکار به مشتریان به این درك خواهند رسید که با یک کسب)خواهد شد مشتریان بیشتر

 (.روح در ارتباط نیستند

های اجتماعی شخصی مدیر نیز سبب تقویت رابطه انسانی با مشتریان  روزرسانی شبکه برندینگ فردی مدیریت سازمان از طریق به

 .خواهد شد

 .عی به مشتریاناهمیت واق -1

که قصد ایجاد یک ارتباط پایدار با  هنگامی. اعتنا هستند مشتریان به جمالت قالبی سازمان در بیان میزان اهمیت به مشتری، بی

انگیز مشتریان از  رفتار مناسب با مشتری، حمایت شگفت. مشتری را دارید، باید اهمیت به مشتری را در عمل نشان دهید

ایجاد ارتباط پایدار در غیاب برندسازی . تنیده هستند ایجاد ارتباط و برندسازی فردی بسیار درهم. خواهد آوردوکارتان فراهم  کسب

 .افتد رشد پایدار ارتباط با مشتری از کانال رشد برند فردی اتفاق می. فردی و یا برعکس، غیرممکن است

 : بحث و نتیجه گیری .5

تنهها . در تعامل با فرآیند تصمیم گیری مشتریان شکل می گیردخدماتی نتایج و دستاوردهای استراتژی بازاریابی شرکتهای  : اول

در صهورتی کهه مصرف کنندگان یک محصول بتوانند با خرید آن ارضای یکی از نیازهای خود را احساس کنند، از قابلیت هایش 

 .گزینه موجود انتخاب و خریداری و نهایتاً از نتایج این خرید احساس رضایت می کنند بهترین مطلع می شوند و آن را به عنوان

 .ذهنیت مشتریان تاثیر بگذارند ی بتواننهد بهر خدماتلذا پیشنهاد می شود شرکتهای 

ت اتفاقی با موقعیت که افراد به صور ، نکته حائز اهمیت این است   خدمات دربحث تأثیر عوامل زمینه ای بر روی رفتار خرید : دوم

 این نکته به بازاریابان. نمی شوند، بلکه بیشتر افراد اکثر موقعیت هایی را که با آنها رو به رو می شوند را خلق می کنند هها مواجهه 

یی بر پایه موقعیت ها خدمات خود را می دهد که بتوانند محصوالت، شیوه های تبلیغاتی و استراتژی بخش بندی  اجهازه  شرکتها

باید بعد از مشخص  بازاریابان. دارای سبک های مختلف زندگی به احتمال بیشتر با آنها مواجه می شوند توسهعه دهنهد کهه افهراد 

مشخص کنند کهه چهه محصوالت یا نام تجاری در  می شوندمشتریان از خدمات استقبال  شدن موقعیهت ههای مختلف که باعث 

موقعیت  بعبهارت بهتهر ، بهازار مجموعهه ای از اشهخاص یها . ر خریداری و مصرف خواهند شداین موقعیت ها به احتمال بیشت

 .هاست که در آن، محصول عرضه شده می تواند یک یا چند نیاز را برآورده سازد

 :سوم

مورد نیاز آنها را با تعرفه و اشنایی با اولویتهای آنها ، تالش نمایند تا خدمات  مشتریانمی توانند ضمن آگاهی از ترجیحات  شرکتها

  .ها و قیمتهای مناسب ارایه دهند
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 .برداشت و ادراك مصرف کنندگان بازار هدف از تمامی ویژگیهای مرتبط با نمایندگی را تصویر ذهنی از فروشگاه می نامند : چهارم

به نحوی که حتی طرح . از فروشگاه را کنترل کنند خریدار می توانند بسیاری از عناصر تعیین کننده تصویر ذهنیبازاریابان 

فضای داخلی، آرایش راهروها، رایحه ها، رنگ ها و صداها و نیز ترتیب قرارگیری کاالها و گونه های نشان دهی آنها می  ساختمان، 

 و عالقه آنها به بازدید از  فضای فروشگاه هاَ بر روی خلق وخوی خریداران . کنندگان را تحت تأثیر قرار دهند توانند ادراك مصرف

تأثیر گذار  نمایندگی ها تأثیر می گذارد و شاید مهمتر از همه می تواند برافزایش رضایت و وفاداری خریداران و تکرار خرید آنها

 .دباش
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