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 ئه بهترين خدمت به مشترياناار

 ست،ین یرقابت و دشوار یاقتصاد در موفق حراج کی یانداز راه یبرا یاستراتژ نیبهتر هرگز ها متیق کاهش

 .است یشگیهم و وفادار انیمشتر به قبل از شیب توجه موثرتر راه بلکه

 آنها. کنند یم جادیا خود انیمشتر با را یمناسب و مستحکم اریبس روابط وکار کسب عرصه در باهوش مالکان

 متقابل مناسبات شیافزا صدد در برجسته، انیمشتر با شان ییآشنا و یهمکار تماس، نیاول همان از یحت

 خدمات از یفهرست جادیا یمحل و کوچک یوکارها کسب یبرا روش نیتر رکانهیز و نیبهتر واقع، در. هستند

 & AT) یت اند یت یا سازمان یزیر برنامه یها طرح نیآخر یمبنا بر زین پژوهش نیا که. است ژهیو انیمشتر

T) است شده انجام کوچک یوکارها کسب درباره. 

 وکارتان کسب از بخش نیا در را یمناسب طیشرا و دیابی دست تیموفق به انیمشتر خدمات سطح در دیبتوان اگر

 دوست که دیکن برخورد یا وهیش همان به خود انیمشتر با: دیرس یم نیادیبن اصل کی به آنگاه د،ینیبب تدارک

 .شود برخورد یمشتر کی عنوان به شما با دیدار

 آموزش آنها به و دیکن یم برخورد خود کارمندان با شما که شود یم آغاز یا وهیش با نییپا به باال از فلسفه نیا

 نیدشوارتر در تواند یم یحت کردیرو نیا. کنند برخورد کارمندانتان گرید و انیمشتر با چگونه تا دیده یم

 پرداخت میخواه یا وهیش پنج به نجایا در ما. باشد شما انیمشتر بازگشت یبرا یعامل یاقتصاد و یمال طیشرا

 .دیبخش خواهد جان شما وکار کسب به و کرد خواهد تیتقو را شما انیمشتر خدمات که

 

 ثیح از. است یگروه و یجمع تیفعال کی ستهیشا انیمشتر خدمات .دیده آموزش خود کارمندان به .4

 یا تجربه به تواند یم یجمع کار رهیزنج در فیضع و ناسالم وندیپ کی یحت که شد یمدع توان یم یعمل

 تیفعال بر هم و شما وکار کسب بر هم یمخرب اثرات تواند یم تجربه از شکل نیا یحت گاه. شود منجر یمنف

 بها انیمشتر خدمات تیریمد همچون یا مساله به دیبا خاطر نیهم به. بگذارد تان یبعد یجمع یها

 .دیده
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 انیمشتر خدمات یجمع تیریمد اصول و قواعد و دیده آموزش را خود کارمندان تا است الزم کار نیا یبرا

 حرف بودن، مودب بودن، فروتن: کرد شروع ساده قاعده چند با شروع یبرا توان یم یحت. دیشو ادآوری را

 یبرا راه نیبهتر که هستند باور نیا بر یاریبس البته. یجمع کار اخالق ،یهمدل مشتاقانه، یهمکار ،یشنو

 آنگاه د،یکن رفتار یخوب به خود کارمندان با شما اگر. است ساده یها مثال از استفاده موضوع کی آموزش

 وکار کسب سرتاسر در تواند یم چرخه نیا و کرد خواهند رفتار یخوب به شما انیمشتر با زین شما کارمندان

 .متقابل یهمکار ،یجمع آموزش ،یگروه تیفعال فتد؛یب انیجر به شما

 

 انیمشتر مگر یکس چیه کارمندانتان، از پس البته و خودتان از پس .دیشو ایجو را خود انیمشتر نظرات .5

 سخت توأمان و هواداران نیتر بزرگ توانند یم شما انیمشتر. باشند شما وکار کسب انیجر در دینبا شما

 و مثبت نظرات. کنند انیب شما وکار کسب به راجع را نظرشان تا دیبخواه آنها از. باشند شما منتقدان نیتر

 .دیشو ایجو خود خدمات درباره را آنها یمنف

 گشوده نظرها و نقدها یرو ممکن حد تا دیبا بلکه ست،ین انتقادات و شنهادهایپ یگردآور سر بر هرگز مساله

 البته. کنند آگاه راداتتانیا به نسبت را شما و باشند دیمف اندازه یب توانند یم یمنف نظرات از یبرخ. دیباش

 و مثبت جنبه به دیبا تنها شما اما. دارند کننده ناراحت گاه و یبیتخر اثرات یمنف نظرات موارد، یبرخ در

 که دیده رواج وکارتان کسب در را ییها روش و ها سمیمکان آن دیکن تالش پس. دیکن نگاه نقد رونده شیپ

 و لیمیا امکانات از استفاده مثال. دیشو مطلع خود انیمشتر نظرات از ممکن وهیش نیتر قیدق به دیبتوان

 مسائل، ینترنتیا وهیش به بتوانند تا رساند یم یاری شما انیمشتر به شرکتتان تیسا وب در تماس

 .بگذارند انیم در شما با را خود نظرات و انتقادات ای سواالت، مشکالت،

 

 قائل ضیتبع انیمشتر قبال در دینبا که میدان یم یهمگ .دیکن برخورد بهتر خود انیمشتر نیبهتر با  .3

 همه واقع در. آورد فراهم یمشتر هر یبرا را یبرابر یها تیموقع دیبا که میهست باور نیا بر یحت. شد

 یوفادار و یمیقد بلندمدت، انیمشتر واجد ها شرکت همه اما هستند، احترام و توجه مستحق انیمشتر
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 نه آنها چراکه هستند، آن ستهیشا که کرد برخورد یا وهیش به انیمشتر از دسته نیا با دیبا قطعا که هستند

 یها راه. دارند قرار یاخالق و یاقتصاد کیشر ای همکار کی گاهیجا در اکنون بلکه هستند، شما یمشتر تنها

 بر اضافه یخدمات یحت تا دیده ارائه خود انیمشتر نیبهتر به را خود خدمات نیبهتر تا دارند وجود یادیز

 یها برنامه ان،یمشتر نیا به ژهیو یمال یشنهادهایپ نمونه، یبرا. دیبگذار کنار آنها یبرا را معمول خدمات

 یهمکار از ریتقد جهت در ییدادهایرو یبرگزار یحت و یهمکار سطح یارتقا جهت در مشخص یکار

 تنها نه کار نیا با شما. دیبنه ارج را خود انیمشتر نیبهتر دیتوان یم که هستند ییها روش آنها بلندمدت

 ینم القا آنها به را انیمشتر نیب ضیتبع حس تنها نه د،یکن ینم دور تان شرکت از را خود دیجد انیمشتر

 ریتقد و پاداش بدون یا یشناس فهیوظ و یوفادار چیه که دیده یم نشان کلمه یواقع یمعنا به بلکه د،یکن

 .ماند ینم

 

 کسب چیه نحو، نیهم به. ستین کامل یکس چیه .دیکن حیتصح را آنها و دیریبپذ را خود اشتباهات  .1

 و بیع یب یشرکت چیه که داند یم یخوب به ستهیشا یمشتر هر قطعا. ندارد وجود خطا و رادیا بدون یوکار

 ابتدا د،یشد مرتکب یاشتباه یوقت: است نهفته جا نیهم قایدق هیقض نیا مورد در مهم نکته اما. ستین نقص

 ادامه در یحت و دیکن یعذرخواه خود یمشتر از سپس و دیا کرده اشتباه که دیریبپذ د،یکن قیتصد را آن

 را وکارتان کسب یروندها تا دیکن استفاده ها فرصت از. دیکن رفع را مشکل ای اشتباه آن تا دیکن یسع

 .دیبخش بهبود

 بهبود و اشتباهات کاهش جهت در شما مستمر یها تالش انیجر در تا دیده را آن مجال خود انیمشتر به

 یقبل اشتباهات گرید تا داد دیخواه خرج به را خود تالش همه شما که بدانند دیبا آنها. رندیبگ قرار مناسبات

 ممارست و ها تالش با یوقت داشت خواهند یشتریب نانیاطم و یراحت احساس شما انیمشتر. نشوند تکرار

 آمده شیپ مشکالت یتمام شما که بفهمند عمال و شوند مواجه مشکالت رفع جهت در شما یشگیهم یها

 .دیریگ یم یجد را یهمکار راه سر در
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 یم را انیمشتر قبال در یشناس فهیوظ و یوفادار دیکل. دیکن استفاده تشکر و یسپاسگزار یها واژه از .5

 از بهتر اقتصاد جهان در یا واژه چیه. متشکرم اریبس سپاسگزارم، شما از: دید محقق ها عبارت نیا در تواند

 کارمندان، و رانیمد ها، سازمان ها، شرکت دار،یخر و فروشنده نیب رابطه است نتوانسته عبارت دو نیا

 .بخشد بهبود را انیمشتر و کارمندان


