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اصل رضایت مشتری

اصل شماره یک رضایت مشتری در هر کسب وکاری این جمله است که »همیشه حق با مشتری است!« هر شرکت، 
سازمان و فروشگاهی که این اصل را رعایت نکند، محکوم به نابودی خواهد بود، زیرا بازار بر پایه ی مشتری شکل می گیرد.

هرگز در گذشته مشتری تا این حد اطالعات و قدرت نداشته است! هر شرکت بزرگ یا کوچکی باید همیشه تالش کند تا 
نسبت به رقبای خود، محصوالت و خدمات بهتر، سریع تر و ارزان تری به مشتری ها بدهد تا آن ها را راضی کند.

نتایج حاصل از اصل رضایت مشتری

1. نتیجه اول اصل رضایت مشتری
»هرگاه فکر می کنید حق با مشتری نیست، به این اصل رجوع کنید!«

بهترین شرکت های جهان همیشه بر مبنای این اصل عمل می کنند. آن ها در مورد ارائه ی خدمات به مشتری دقت و وسواس 
خاصی نشان می دهند و همیشه در جستجوی راه ها و روش هایی هستند که بیشتر از رقبا و حتی بهتر از خودشان در گذشته، 

مشتری را راضی نگه دارند.
ُپردرآمدترین شرکت ها آن هایی است که به مشتری ها بیشترین توجه را می کنند و همه چیز را در گروی رضایت مشتری 

می دانند.
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2. نتیجه دوم اصل رضایت مشتری
»رضایت مشتری نتیجه ی روابط اشخاص با یکدیگر است.«

شما نمی تواند مردم را فقط با محصوالت و خدمات خود ارضا کنید. آن ها احساسات دارند و از طریق داشتن روابط متقابل 
با دیگران ارضا می شوند.

طبق تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد، ۶۸ درصد مشتریان ناراضی به این علت شرکت تأمین کننده ی خود را تغییر می دهند که با 
بی تفاوتی یک یا چند نفر از کارکنان آن شرکت روبرو می شوند! به همین دلیل، بیشتر کسب وکارهای موفق همه ی کارکنان 

خود را موظف به بهترین رفتار با مشتری می کنند تا مشتری راضی باشد.

۳. نتیجه سوم اصل رضایت مشتری
»بهترین شرکت ها همیشه بهترین افراد را استخدام می کنند.«

شرکت های بزرگ جهان این موضوع را به خوبی می دانند که کارکنان علت اصلی موفقیت هستند و به همین دلیل، زمان 
زیادی را صرف استخدام بهترین افراد می کنند و دقت زیادی در این مورد به خرج می دهند.

استخدام هر فرد نامناسبی ممکن است لطمه و زیان سنگینی برای کسب وکار به بار آورد، زیرا چنین فردی معمواًل باعث 
نارضایتی مشتری خواهد شد.

۴. نتیجه چهارم اصل رضایت مشتری
»مسئولیت اصلی مدیریت این است که با به دست آوردن رضایت مشتری، حداکثر سرمایه ی مصرفی 

روی نیروی انسانی را برگرداند.«
به  را  کار  آن  اینکه  دیگر  و  دهید  انجام  را  آن  اینکه خودتان  یکی  دهید:  انجام  می توانید  دو شکل  به  را  کاری  هر  شما 
شخص دیگری واگذار کنید. وظیفه ی اصلی مدیر این است کارها را واگذار کند تا دیگران آن را انجام دهند، نه اینکه خود 

مسئولیت ها همه ی کارها را به عهده بگیرد.
اگر واگذاری کارها را به درستی انجام دهید، می توانید رضایت کارکنان و درنتیجه رضایت مشتریانتان را نیز به دست آورید.

نکته مهم: رفتار کارکنان شرکت با مشتری، مانند رفتار مدیریت آن شرکت با کارکنانش است!
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چهار سطح رضایت مشتری:
برای رضایت مشتری چهار سطح وجود دارد که در هر شرکت و کسب وکار کوچک یا بزرگی قابل استفاده می باشد. همیشه 

تالش کنید که سطح خود را ارتقا دهید تا به باالترین سطح برسید!

۱. سطح اول رضایت مشتری
در این سطح به تأمین نیازهای اولیه مشتری بپردازید! این نیازها را شناسایی کنید و به دنبال روش هایی باشید که آن ها 

را بهتر تأمین کنید. این حداقل کاری است که برای بقای کسب وکار خود انجام می دهید.

۲. سطح دوم رضایت مشتری
در این سطح فراتر از حد نیازهای اساسی مشتری بروید! بررسی کنید که نسبت به رقبایتان چه خدمات اضافه ای 

می توانید به مشتری ارائه کنید؟

۳. سطح سوم رضایت مشتری
در این سطح مشتری را شگفت زده و غافلگیر کنید! چه کاری می توانید انجام دهید که فراتر از انتظارات مشتری باشد 

و باعث شگفتی و خوشحالی او بشود؟

۴. سطح چهارم رضایت مشتری
در این سطح مشتری را کاماًل مات و مبهوت کنید! این باالترین سطح است که فقط شرکت های بسیار موفق به آن 
دست پیدا می کنند. در این قسمت شما باید کارهایی انجام دهید که بسیار فراتر از انتظارات مشتری است و اصاًل به ذهنش 

خطور نمی کند.
این موضوع باعث می شود او همیشه مشتری شما باقی بماند، بارها و بارها از شما خرید کند و شما را به همه ی دوستان و 
آشنایان خود نیز معرفی کند. اگر بتوانید کارهای خارق العاده ای انجام دهید که هیچ کدام از رقبا انجام نمی دهند، می توانید 

جزء ۱ درصد برتر درزمینه ی خود باشید و بیشترین مشتری ها را داشته باشید!
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شرکت های بسیار موفق و میلیاردی کشور و میلیون دالری جهان که همگی در ابتدا شرکت های بسیار 
با  اکنون  و  رسیده اند  خود  کنونی  جایگاه  به  مشتری  رضایت  نهایت  جلب  با هدف  بوده اند،  کوچکی 
فعالیت در این سطح، بیشترین رضایت مشتری و در پی آن، بیشترین درآمد را نیز نصیب خود می کنند!

نکته بسیار مهم: میزان رضایت مشتری = میزان درآمد کسب وکار

نویسنده: فردین محمدی
موضوع: کسب وکار | بازاریابی و فروش

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار

]برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید![
برای خواندن جدیدترین مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت مشابه این مطلب، عضو سایت موفق یار شوید!

http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com
http://movafaghyar.com/asle-rezayate-moshtari/

