
 

 

 جلب اعتماد مشتری کلید موفقیت

ای ثزآٚرزٜ سبسیس ٚ اینٗ ونبر را ثافبهنّٝ ثنٝ      ای حزفٝ ٘یبس ٔطتزی را ثطٙبسیس، ثب ٔحصَٛ یب ذسٔبتی آٖ ٘یبس را ثٝ سزػت ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ

زاضتٝ ثبضنیس. زر  پسٙس  وٙیس زِیّی ٔحىٓ ٚ ٔطتزی زیٍزاٖ ٘یش یبز ثسٞیس. ذالیت ٚ ٘ٛآٚری را اس یبز ٘جزیس ٚ ثزای ٞز وبری وٝ ٔی

 ٞبی ٔطبثٝ ضٕب پبسد ثٍٛیٓ. ایٗ ٔمبِٝ سؼی زارْ وٝ ثٝ ثزذی پزسص

ٝ  زر تٟزاٖ ٚ حسٚزاً زر ا٘تٟبی ذیبثبٖ ثٟطتی )ػجبس اش  ای ثنز سنز زر ٔزنبسٜ    آثبز سبثك( فزٚضٍبٞی است وٝ زر زٜ سبَ اذیز پبرچن

 وٙیس؟ آیب ایٗ راٞص است؟  ٍز اػتٕبز ٔیوٙیس؟ آیب زی آیب ثبٚر ٔی« …حزاج! ثٝ ػّت تزییز ضزُ »آٚیرتٝ است: 

تزیٗ وبر ثزای وسب٘ی است وٝ وبال یب ذسٔبتی را ثزای ػزضٝ زر ثبسار  ایجبز اطٕیٙبٖ زر ٔطتزیبٖ احتٕبِی ٚ جّت اػتٕبز آ٘بٖ سرت

ز ٚ پن  اس تؼینیٗ   تزیٗ وبر است ثربطز آ٘ىٝ پیص اس ٞز السأی زر ذصٛظ آٖ، ثبیس ثسیبر زرثبرٜ آٖ فىز وز ٌٛیٓ سرت زار٘س. ٔی

 ٞبیی را آسٔٛز ٚ ٟ٘بیتبً ثب ثزذٛرزاری اس یه ثجبت رٚیٝ آٖ استزاتژی را ثٝ اجزا ٌذاضت. ٞب ٚ تبوتیه استزاتژی، تىٙیه

ٞنبی ٔرتّفنی را    وٙیس، ٔی تٛا٘یس استزاتژی ٞبی ٔرتّفی زارز ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع وبال یب ذسٔبتی وٝ ارائٝ ٔی جّت اػتٕبز ٔطتزی راٜ

یس. أب یه سزی اس وبرٞب ثٝ ٘ٛع وبال یب ذسٔبتی وٝ ارائٝ ٔی زٞیٓ ثستٍی ٘سارز ٚ ثٝ ٘ٛػی جشٚ اهنَٛ ایجنبز اطٕیٙنبٖ زر    ثٝ وبر ثز

اْ ونٝ   اْ ٚ ثبرٞب ثٝ اینٗ ٘ینش اضنبرٜ ونززٜ     ٔطتزی ٚ جّت اػتٕبز اٚ ثٝ ضٕبر ٔی آیس. زر ٔمبِٝ زیٍزی ثزذی اس آٖ اهَٛ را ثزضٕززٜ

ا٘س ٚ ثزای ٕٞیٗ ٞنٓ   ای ثٝ فزس٘سا٘طبٖ ایٗ را آٔٛذتٝ ا٘س ٚ ذیّی سزیغ ٚ حزفٝ ٝ هٛرتی سٙتی آٔٛذتٝٞبی ٔب آٖ را ث ثٟتزیٗ وبست

 ا٘س: ایٙتز٘ت را ثٝ آ٘بٖ ثسٞیس ٚ ذٛاٞیس زیس وٝ ظزف چٙس ٞفتٝ تجبرت اِىتزٚ٘یه را ٞٓ رٚ٘ك ذٛاٞٙس ثرطیس. ثسیبر ٔٛفك ثٛزٜ

 جبز اطٕیٙبٖ ٚ جّت اػتٕبز ٔطتزی ثپززاسْ:ٞبی ای زر ایٗ ٔمبِٝ ٔی ذٛاٞٓ تٟٙب ثٝ یىی اس راٜ

 زِیُ لب٘غ وٙٙسٜ ٚ ٔطتزی پسٙس!

وٙٙسٜ زاضتٝ ثبضیس ثٝ طٛری وٝ ٔطٕئٗ ٞستیس وٝ اٚ حزف ضٕب را ثبٚر ٔنی   ٌٛییس یه زِیُ لب٘غ ثزای ٞز چیشی وٝ ثٝ ٔطتزی ٔی

سْ است وٝ ذیّی ذٛة زرثبرٜ آٖ ثیب٘سیطنیس ٚ آٖ  وٙس. ثزای ایٙىٝ ضٕب پیص اس ایٙىٝ ثرٛاٞیس ایٗ استزاتژی را زر پیص ثٍیزیس، ال

ٝ ثجیٙیس ونٝ ثن  « وٙٓ؟ آیب ذٛزْ ایٗ حزف را ثبٚر ٔی»را اس سٚایبی ٔرتّف ثسٙجیس ٚ أتحبٖ وٙیس. ذٛزتبٖ را جبی ٔطتزی ثٍذاریس: 

یٗ ضیٜٛ، ٔطٕئٗ ثبضیس وٝ اٌنز  ثب ا« وٙٓ؟ آیب ٔٗ ذٛزْ ایٗ حزف را ثبٚر ٔی»تبٖ را لبضی وٙیس:  تٛا٘یس ذٛزتبٖ را ٚ واٜ سبزٌی ٔی

ٜ   اس ٞز ِحبظ، ٔطتزی ضٕب ٘یش حزف ضٕب را ثبٚر ٔی ،ذٛزتبٖ، حزف ذٛزتبٖ را ثبٚر وٙیس ٞنبی   وٙس ٚ ثٝ ایٗ تزتیت ضنٕب یىنی اس را

ذنٛاٞٓ رٚی ٕٞنٝ    ایس. حبَ اجبسٜ زٞیس وٝ یه ٔثبِی ثینبٚرْ: ٔنٗ فزٚضنٍبٞی زارْ ونٝ زر آٖ ٔنی      جّت اػتٕبز ٔطتزی را آٔٛذتٝ

ٝ     –اْ،  زرهس ترفیف ثسٞٓ ٚ ثزای ایٗ وبر تب پبیبٖ ٔبٜ ّٟٔت ٌذاضتٝ ۰۵الٞبی آ٘بِٛي، وب ی  زِیُ ایٗ وبر ونبٔاً رٚضنٗ اسنت، ٕٞن

 أنب اس طنزف زیٍنز     –ضٛ٘س ٚ ٔٗ ثبیس ٞزچٝ سٚزتز ٚ ثیطنتز جّنٛی ضنزر را ثٍینزْ      وٙٓ زار٘س زیجیتبَ ٔی وبالٞبیی را وٝ ارائٝ ٔی

زرهس ترفیف ثٍذارْ! زر ایٙجنب ٔطنتزی تؼجنت ذٛاٞنس ونزز ٚ حن         ۰۵ٞبی زیجیتبَ ٞٓ  ٔی ذٛاٞٓ رٚی ثزذی اس ا٘ٛاع زٚرثیٗ

ذٛاٞس اس ضزضبٖ راحت ضٛز یب ایٙىٝ اس ضٕب ثپزسس چزا؟ ثٝ چٝ ػّت؟ چنزا   ٌٛیس الثس ذزاة اس آة زرآٔسٜ ٔی اش ثٝ اٚ ٔی وٙجىبٚی

ضٕب ثبیس زِیُ لب٘غ وٙٙسٜ زاضتٝ ثبضیس ٚ اٌز حزف ٚ پبسد ثی رثط ثسٞیس ٔطٕنئٗ ثبضنیس    زر ایٙجبست وٝ …حبال؟ ایٗ ٔبرن؟ ٚ 

ایس. اٌز ثٍٛییس وٝ ثزای تزییز ضزُ رٚی ایٗ ٘ٛع اجٙبس زیجیتبِی ترفیف ٔنی   تبٖ را ثزای ٕٞیطٝ اس زست زازٜ وٝ اػتٕبز ٔطتزی

؟ أب حبِتی را زر ٘ظز ثٍیزیس وٝ ضٕب حمیمتبً ثزای ایٗ ترفیف زٞیس ٚ ثؼس چٙیٗ تزییز ضزّی ٞیچٍبٜ رخ ٘سٞس، چٝ اتفبلی ٔی افتس

ٝ  ٔی»زِیُ لب٘غ وٙٙسٜ زاریس، ضٕب ثٝ ٔطتزی ٔی ٌٛییس:  اینٓ ٚ ثبینس ثتنٛا٘یٓ اجنبرٜ      زا٘یس؟ ٔب زر چٙس ٔبٜ اذیز فزٚش ذٛثی ٘ساضنت



 

 

ٞنبی ٕٞسنبیٝ    فزٚضٍبٜ ضٕب پیص فزٚضٍبٜثجیٙیس وٝ اٌز  …ٞب )وبروٙبٖ( را سز ٔبٜ ٚ ثٝ ٔٛلغ پززاذت وٙیٓ ٚ  ٔىبٖ ٚ حمٛق ثچٝ

اینس ٚ اٚ   تبٖ را ثزای ٕٞیطٝ اس زسنت زازٜ  ٔؼزٚف ثٝ ػسْ پززاذت سز ٔبٜ ٚ ثٝ ٔٛلغ حمٛق وبروٙب٘ص ثبضس، ثبر زیٍز اػتٕبز ٔطتزی

 زیٍز اس ضٕب ذزیس ٕ٘ی وٙس.  

ٖ   یبز ٍ٘زفتٝ ٞبی ٔب ٚ فزٚضٙسٌبٖ ٔب یه استزاتژی ثیطتز زر ایزاٖ ٔتبسفب٘ٝ ٚ ٔؼٕٛالً ثبساریبة ٕٞنیٗ ٔنب را   » :ا٘س ٚ ثٝ لنَٛ ذٛزضنب

ثنٝ ٔنب   « ٔطنتزی »ذنٛاٞیٓ   ثجیٙیس ایٗ غّط است وٝ ٔب ثٍٛییٓ ٔی –« وفبیت ٔی وٙس ٚ ث  است ٚ ثیطتز اس ایٗ ٞٓ ٕ٘ی ذٛاٞیٓ!

طتزی را زسنت ونٓ   رٚ٘س ٚلتی ٔ اػتٕبز ٘ىٙس! ایٗ ٔطتزی ٘طس، وٝ ٘طس، ٔی رٚیٓ سزاؽ یىی زیٍز! فزٚضٙسٌبٖ ٔب راٜ را ثٝ ذطب ٔی

ٞبی سزثبال ٔی زٞٙس، زالیُ اِىی، ثی سز ٚ تنٝ ٚ   زٞٙس، یب جٛاة ٌیز٘س زیسٜ ایس وٝ اوثزاً زرست ٚ حسبثی جٛاة ٔطتزی را ٕ٘ی ٔی

ٞبیطنبٖ ٚ اس ٘جنٛزٖ    ٘طنیٙٙس تنٛی ٔزنبسٜ    وٙٙس. ثؼس ٔنی  زٞٙس ٚ ثٝ اهطاح ٔطتزی را سًٙ لاة ٔی ثی ٔحتٛا تحٛیُ ٔطتزی ٔی

وٙٙس! ٚ ایٗ زر حبِی است وٝ آٟ٘ب ونٝ رٔنش ٚ رٔنٛس ونبر را      س التصبزی ٚ تٛرْ ٚ زِٚت ٚ ٔجّ  ٚ غیزٜ ضىبیت ٔیٔطتزی ٚ ٚضغ ث

آٚر٘نس ٚ پن  اس    زا٘ٙس ثٝ لَٛ ذٛزٔبٖ آراْ آراْ یىی ضبٖ را زٚ تب ٔی وٙٙس ٚ زٚتبیطبٖ را چٟبر تب ٚ حسبثی پنَٛ زر ٔنی   ثرٛثی ٔی

وٙٙنس. زر   ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ایٗ طزف ٚ آٖ طزف ثنبس ٔنی   ضٛز ٚ ضؼجٝ شرٌتز ٚ ثشرٌتز ٔیثیٙیس وٝ فزٚضٍبٞطبٖ ٞی ث ٔست وٛتبٞی ٔی

٘ٝ ثبثب »وٙٙس:  ثیٙٙس حزف ٚ حسیث را پطت سز ایٟٙب آغبس ٔی ای چٖٛ ذٛز را زر ایٗ ٔیساٖ رلبثت ضىست ذٛرزٜ ٔی ػیٗ حبَ، ػسٜ

ت وٝ ثٝ وبر ٚ إٞیت زازٖ ثنٝ ٔطنتزی ثنٝ ػٙنٛاٖ     اس ایٙجبس« …فا٘ی پطتص ٔحىٕٝ ثٝ فاٖ ضرصیت ٚ ثٟٕبٖ ٚسیز ٚ ٚویُ ٚ 

 ضٛز! ٞب زاؽ ٔی یىی اس ػٛأُ ٔٛفمیت زر وست ٚ وبر، ثبسار ضبیؼٝ ٚ ثسٌٛیی ٚ سیزآة سزٖ ٚ چٛة الی چزخ ٌذاضتٗ

تحىٓ ٌذارز ٚ ایٗ راثطٝ وٝ ثٝ ٔزٚر ٔس ٚلتی زِیّی لب٘غ وٙٙسٜ ٚ ثبٚروزز٘ی زاضتٝ ثبضیٓ، ٔطتزی ٞٓ ذٛزش را جبی فزٚضٙسٜ ٔی

 تٛا٘س تٕنبْ ثبٚرٞنب را ثنٝ ضنه ٚ ثؼنس       ٌززز. یه اضتجبٜ ٔی ضٛز ٚ ایٗ اػتٕبز ثٝ ثبٚر ٚ یمیٗ ٔجسَ ٔی ضٛز، اػتٕبز ٔطتزی جّت ٔی

 ثی اػتٕبزی ٔجسَ وٙس ٚ فزٚضٙسٌبٖ ٔب ثبیس ذیّی ٔزالت ایٗ ٘ىتٝ ثبضٙس.

زر رٚ ٘یست ٚ ضٕب ثبیس اس طزیك وّٕبت ٚ جٕنات   تز است چزا وٝ ارتجبط رٚ جّت اػتٕبز ٔطتزی رٚی ایٙتز٘ت، وبری ث  ٔطىُ

ٝ  ٞب ٚ ٘یبسٞب ٚ تسٟیُ سفبرش ٚ تحٛیُ فٛری ٚ ٕ٘بیص تٛهیٝ ٞب ٚ هفحبت ٚ اطاػبت ٚ پبسرٍٛیی ثٝ ٔٛلغ ثٝ ٘بٔٝ ٚ ػى  ٞنب ٚ   ٘بٔن

 ٞبی احتٕبِی ذٛز ثٛجٛز آٚریس. ٞب ایٗ ح  را زر ٔطتزی یب ٔطتزی ٘بٔٝ ارائٝ ضٕب٘ت

ارائٝ تٟٙب یه زِیُ لب٘غ وٙٙسٜ ثٝ ٔطتزی ثٝ ػٙٛاٖ یىی اس وّیسٞبی ٔٛفمیت زر جّت اػتٕبز »وٛتبٜ آٚرزْ یؼٙی  آ٘چٝ زر ایٗ ٔمبِٝ

 ٞبی جّت اػتٕبز ٔطتزی است. تٟٙب یىی اس راٜ« اٚ
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