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  گم کردن مشتری 



مراقبه دوری از 

خبرهای بد و 

 منفی گرایی

! 



 مشتری اصلی



 مشتری اصلی 
کسب و کار ما کیست؟   



 :تالش برای راضی کردن مشتری های متعدد فقط یک معنا دارد

 

 .به هیچ یک از مشتری ها خدمت خوبی ارائه نخواهید کرد

= 
 .هیچ یک از مشتری ها راضی نخواهند بود



 چگونه تشخیص دهیم
مشتری اصلی ما کیست؟   

 قابلیت نگرش

 سوددهی



چه کسی مشتری شما 
 نیست؟



 !مشتری خود را خوب بشناسید

ترجیح ها و ارزش های مشتری تان 
 چیست؟
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 بخش بندی مشتریان در شرایط رکود



سیب پذیر ها 
 
 ا

سیب ترین بیش احساس
 
 را مالی ضربات ترین سخت و دیدگی ا

   .دارند



 سر سخت ها

به ای بینانه خوش نگاه به تمایل 
 !دارند بلندمدت



سوده خاطرها
 
 ا

تی اقتصادی تبعات و رکود از عبور  در ها نامالیمت تحمل برای
 
 احساس ا

   .دارند توانمندی و ایمنی



 مشتریانی که در لحظه 
.زندگی می کنند  

زندگی به تغییر بدون رکود با روی  ی روبه در 
 به نسبت و دهند می ادامه خود پیشین
 واکنش بقیه از خونسردتر ها، جوی  ی صرفه
 .دهند می نشان



 بخشبندی مشتریان خود را 
 مورد بازنگری قرار دهید؟

دارند؟ قرار دسته کدام در بیشتر شما مشتریان 

 

 نها دارید؟
 
 چه برنامه ویژه ای برای ا





چیست؟مصرف کننده رفتار   

چیست؟مصرف کننده  رفتار  



 وجوه اصلی رفتار مصرف کننده

 نیازها

 انتظارات

 سلیقه



 استرس مشتریان افزایش می یابد



 صرفه جوی  ی های خودخواسته 
 !افزایش می یابد



 !کم می شود مشتریانوفاداری 

 می شود کم مشتریان وفاداری 



 اولویت بندی مشتریان

 .تغییر می کند 



 ضروری 

 غیر ضروری 

قابل . غ قابل تاخیر
 تاخیر

 ولخرجی





 رفتار مشتری 
 قابل برانگیختن است



 در دوران رکود اقتصادی

ترس از شکست در خرید مشتریان به شدت  
 !!!افزایش می یابد



.از مشتریان تان بخواهید شما را به دیگران معرفی کنند



SOCIAL PROOF 



CONFIRMATION 



 راهبردهای فروش در شرایط رکود

 حفظ و نگهداری مشتریان فعلی• 1

 ایجاد مشتری جدید• 2

 احیای مشتریان ازدست رفته• 3

 افزایش سهم از فروش هر مشتری • 4



 حفظ  ونگهداری مشتریان فعلی

بررسی میزان ارتباطات با مشتریان 

استفاده از راهکار مدیریت تاثیر 
CUSTOMER 





 احیای مشتریان ازدست رفته



 افزایش سهم از فروش هر مشتری 



!نشویدجنگ قیمتی هرگز وارد   



کاهش بهای تمام شده و عرضه 
 محصوالت با قیمت مناسبتر



راه حل های کم هزینه تر 
 ارائه کنید



 

پروموشن های فروش و  
تبلیغات تان را بهینه 

 کنید



کنسرسیوم های فروش در دوران رکود موفقتر 
 .هستند



 ورود به بازار جدید



 تغییر موثر در شبکه توزیع 



 خروج محصول ضعیف
از چرخه بازار   





PLEASE 
BE HAPPY 

 


