
 

 

 شناخت خواسته ها و نیاز مشتریان برای موفقیت تجاری

ثزخی اس دست اًدرکبراى تجبرت اغلت خَد را هَفق هی پٌدارًد اهب ٍاقعیت هوکي است چٌیي ًجبضد، در ٍاقع ثسیبری اس آًْاب ٌّاَس   

اس توبم ظزفیت ّبی هَجَد استفبدُ ًٌوَدُ ٍ ثِ هَفقیت هطلَة تجبری ًزسیدُ اًد. آًْب ثزای دستیبثی ثِ هَفقیت ثیطتز ثبید ًیابس  

هٌبساجی ثازای پبسائیَبی ثاِ ًیبسّابی آًْاب تْیاِ ًوبیٌاد.          ثزًبهِ ثبساریابثی َد را ثِ خَثی ثطٌبسٌد تب ٍ خَاست ّبی هطتزیبى خ

ّوچٌیي ایي هؤسسبت ثبید اس آهبدگی ٍ اًعطبف پذیزی سبسهبًی کبفی ثزخَردار ثبضٌد تب ثزًبهِ ثبساریابثی خاَد را هساتوزار ثزرسای     

 یل ثِ ثبسار فزٍش ثْتز تغییز دٌّد.کٌٌد ٍ ثزاسبس ًتبیج حبغلِ اّداف سبسهبى را جْت ً

خَد ٍ ًیبسّبی آًْب را ثِ خَثی هی ضٌبسٌد، اهب ایي احتوبل ٍجَد دارد کِ پا  اس  ” هطتزیبى“ّب تػَر هی کٌٌد  ثسیبری اس ضزکت

تطکیل ّبی هئتلف  ثزرسی ٍضعیت هطتزیبى ثِ ًتبیج دییز دست یبثٌد. اس ایي رٍ، آى دستِ اس هؤسسبت کِ هطتزیبًطبى را ضزکت

هی دٌّد ثْتز است در ّز ضزکت ضئع هئبطت هٌبسجی را اًتئبة کٌٌد، ٍ ثزای ثبساریبثی ٍ فزٍش کبالّبی خَد، هستقیوبَ ثب ایاي  

توبس ثبضٌد، سیزا اس ایي طزیق ثْتز هی تَاًٌد اس خَاست ٍ ًیبسّبی هطتزی ضاٌبخت کسات کٌٌاد. در ًتیجاِ اس یکساَ       ضئع در

 ست فزاّن هی گزدد ٍ اس سَی دییز سهیٌِ استوزار هجبدالت ثیطتز در آیٌدُ پدید هی آید.اهکبى فزٍش کبال ثب قیوت هٌب

غبحجبى هؤسسبت ثزای ایٌکِ ضٌبخت گستزدُ ای اس قلوزٍ تجبرت خَیص ثدسات آٍرًاد، ثبیاد هطئػابت هطاتزیبى       ،افشٍى ثز ایي

ایي طزیق ثتَاًٌد ٍجَُ اضتزاک ثیي هطتزیبى خَد را ثیبثٌد ثبلفعل ٍ ثبلقَُ خَد یعٌی خزیداراى ٍاقعی را هستوزار ثزرسی کٌٌد تب اس 

ٍ راّکبری ٍیژُ را ثستِ ثِ ضزایط ثزای ثبساریبثی هٌبست اًتئبة ًوبیٌد. ثزای ًوًَِ یک ضزکت خدهبتی را در ًظز ثییزید کِ هادیز  

ّاب،   ّابی خادهبتی ضازکت   آى پ  اس چٌدی تػوین هی گیزد ٍضعیت هبلی ٍ خدهبت ضزکت خَد را ثزرسی کٌد. ایي ضازکت کبر 

ّب ٍ غیزُ را اًجبم هی دّد. هدیز ضزکت خدهبتی ثب ثزرسی هطاتزیبى خاَد هتَجاِ های ضاَد اغلات هطاتزیبًص در هٌطقاِ          ثبًک

 ثئػَغی اس ضْز قزار داضتِ ٍ ثیطتز آًبى در غٌعت خدهبت هبلی فعبلیت هی کٌٌاد. اطا ا اس ایاي هَضاَا هَجات ضایفتی ٍی      

 ش ّبی ثبساریبثی خَد را ثز رٍی غٌعت خدهبت هابلی هتوزکاش ًسابختِ ثاَد در حبلیکاِ ثاِ دالبلای        هی ضَد. سیزا ایي ضزکت ت 

ًبهعلَم ایي ثئص تجبری در یک هٌطقِ خبظ ثِ استفبدُ اس خدهبتص ع قِ هٌد ضدُ است. ثِ ّویي دلیل ایي ضزکت ثازای سابل   

رّبی دییز را هَقتبر کٌبر ثیذارد. ایي تػوین ثاز درآهاد ٍی تار یز    خَد را ثزای ایي ثبسار تٌظین کٌد ٍ ثبساتجلیغبت ثعد تػوین گزفت 

 ثسشابی داضت ٍ هَفقیت ضزکت را دٍ چٌداى سبخت.

رهش هَفقیت ضزکت هشثَر ایي ثَد کِ ٍضعیت هطتزیبى خَد را ثِ دقت ثزرسی کزد ٍ تػویوبت ثعدی خاَد را ثاز اسابس آى پبیاِ     

ِ ضٌبخت ٍ اط عبت ثزای آیٌادُ ثزًبهاِ ریاشی های کٌٌاد، ثزخای اس هؤسسابت ثاِ         ّببی کِ ثب اتکبء ث گذاری ًوَد. ثزخ ف ضزکت

ّبی تجبری فزاٍاًای را   اط عبت رٍسآهد ثبسرگبًی ٍ اقتػبدی کن ثْب هی دٌّد ٍ ثب حداقل ضٌبخت حزکت هی کٌٌد در ًتیجِ فزغت

احتوبل دارد ثِ ضدت ًیش هتضازر ضاًَد. اساتفبدُ اس    اس دست هی دٌّد ٍ اس تَاى رقبثتی در هقبیسِ ثب سبیز رقجب ثزخَردار ًیستٌد ٍ 

ّب ٍ هؤسسبت تَلیدی ٍ ثبسرگبًی دارد تب ثِ کوک آى ثتَاًٌد ثِ تٌظین  اط عبت رٍسآهد تجبری هشیت عودُ دییزی ًیش ثزای ضزکت

 استزاتژی تجبری هَفقیت آهیش در ثلٌد هدت ثپزداسًد.  

تزیبى ثِ آى تَجِ ًوَد، ضزٍرت ارسیبثی دقیاق اس هیاشاى ّوکابری هطاتزیبى     ًکتِ دییزی کِ ثبید ثزای کست هَفقیت در جلت هط

درغَرت افشایص ّشیٌِ ّبی توبم ضدُ کبالّب ٍ خدهبت است. ثِ عٌَاى ًوًَِ، یکی اس هؤسسبت ایدُ جابلجی ثازای اراباِ یاک ًاَا      

د اس ایي خدهبت استفبدُ کٌٌد هطبٍرُ های  ّب کِ هی تَاًستٌ خدهبت پیطٌْبد هی کٌد ٍ ثزای ارسیبثی ایي طزح ثب تعدادی اس ضزکت

ّب ضوي استقجبل اس ایي طزح هعتقد ثَدًدکِ ایي خدهبت در اثتدا ثبید ثِ غَرت راییبى عزضِ گزدد. ثب ایاي حابل    ًوبید. آى ضزکت



 

 

ضادُ ثاَد ٍ   ضزکت هذکَر ثزًبهِ ای تجبری ثزای اًجبم ایي طزح تْیِ دید کِ در آى درخَاست حق الشحوِ اس هطتزیبى پیص ثیٌی 

ثب تحول سحوت ٍ غزف ٍقت فزاٍاى، عزضِ ایي خدهبت را ثب حق الشحوِ ًسجتبر سیبد آغبس کزد اهب هطتزیبى اس پزداخت ّشیٌاِ گاشاف   

ثزای استفبدُ اس ایي خدهبت سز ثبس سدًد ٍ ًْبیتبر آى ضزکت هججَر ضد طزح خَد را رّب کٌد. ایي طزح ثِ رغان ساَدهٌد ثاَدى، در    

ّب ثزای استفبدُ اس آى حبضز ثاِ پزداخات ّشیٌاِ ًطادًد. اضاتجبُ ضازکت        استقجبل رٍثِ رٍ ًطد ٍ ّیچ یک اس ضزکتاثتدای کبر ثب 

هذکَر آى ثَد کِ عدم استقجبل ٍ ّوکبری هطتزیبى اس خدهبت خَد را پیص ثیٌی ًکزدُ ثَد ٍ ثب ایي تَّن حزکت هی کزد کِ غازفبر  

ی ضَد. در حبلی کِ ایي گًَِ اط عبت فقط ثئطی اس اط عبت هاَرد ًیابس افازاد    ثزای آى هبازاریابی سَدهٌد ثَدى خدهبت هَجت 

 هَفق را تطکیل هی دّد ٍ ضئع ثبید دادُ ّبی دییزی را کِ ثبعث ضٌبخت ثْتز اس هطتزیبى هی گزدد گزدآٍری کٌد.  

ٍ اًتئابة کٌاد. در ٍاقاع اتئاب      هدیز هجزة فقط ثعد اس جوع آٍری کبهل اط عبت هی تَاًاد اساتزاتژی ثبساریابثی هٌبساجی تْیاِ      

ّب در جذة هطتزیبى ثیطتز کوک خَاّد کزد. استزاتژی هَفق ثبساریبثی ثبید هطتزیبى تجبرت  هٌبست است کِ ثِ ضزکتاستزاتژی 

ّبی تَسیع کبال ٍ خدهبت را هطئع کٌد، ّوچٌیي چیًَیی ارابِ اط عبت ثیطاتز ثاِ هطاتزیبى ٍ رٍش تػاوین      هَرد ًظز ٍ رٍش

ّبی غٌعت اتَهجیل سابسی قطعابت    ى را ثزای خزید پیص ثیٌی ًوبید. ثزای ًوًَِ هؤسسِ ای را کِ هی خَاست ثِ ضزکتگیزی آًب

ّب تَاًست تَلیدات خَد را ثِ آًْب ثطٌبسبًد. خزیاداراى   ثفزٍضد در ًظز ثییزید. ایي ضزکت اس طزیق ه قبت ثب هسئَل خزید ضزکت

ّب ثزای خزید سفبرش ًوی داد. هدیزیت ایي ضزکت دچبر ضیفتی ضد  ّیچ یک اس ضزکت ّویی اس کبالّبی اٍ تعزیف هی کزدًد اهب

چَى در حبلیکِ خزیداراى اس تَلیدات اٍ تعزیف ٍ توجید هی کزدًد اهب حبضز ثِ خزید تَلیداتص ًجَدًد. هدیز ایاي ضازکت پا  اس    

ّبی هبضیي سبسی استفبدُ هی ضَد  تَسط ضزکت چٌد هبُ هطَرت ثب یکی اس کبرضٌبسبى غٌعت خَدرٍ هتَجِ ضد ّز قلن کبال کِ

تَلید ضدُ ثبضد کِ کیفیت ثبالی اجٌبس خزیداری ضدُ را تضاویي های کٌاد. فزٍضاٌدُ پا  اس       ۰۹۹۹ISOثبید هطبثق استبًدارد 

توبس ثب خزیداراى هطلع ضد کِ تضویي ًطدى کیفیت جٌ  ٍی اس فزٍش آى جلَگیزی کازدُ است. ایي فزٍضٌدُ قطعبت خاَدرٍ  

ّبی هبضیاي سابسی  تَاًست سزیعابر تَلیادات خاَد را ثِ ضازکت ۰۹۹۹ISO  اس دریبفت پزٍاًِ تَلید هطبثق ثب اغَل استبًدارد پ

 ثفزٍضد.

در ایي راستب تَجِ ثِ ایي ًکتِ ضزٍری است کِ ثزًبهِ ثبساریبثی ثبید ثِ گًَِ ای تٌظین ٍ پیییزی ضَد کِ هزتجابر ثزاسابس تحاَالت    

خَاستِ ّب ٍ ًیبسّبی هطتزیبى تغییز دادُ ضَد. سیزا آًچِ کِ ًجبید فزاهَش ضَد تغییز دابن توبی ت ٍ ًیبسّابی هطاتزیبى اسات. اس    

هطئػبت هطتزیبى ٍ خَاستِ ّبی آًبى را هستوزار ثزرسی کزد ٍ ثزًبهِ ثبساریبثی را ثِ هَاسات آى تغییز داد. در ایي رٍ، ضزٍری است 

ًتیجِ اگز در حبل تْیِ یک ثزًبهِ ثبساریبثی ّستید، السم است خَاست ّبی هطتزیبى خَد را ثطٌبسید ٍ اگز تَسیع کٌٌادُ ّساتید   

 .خَد را هتٌبست ثب ًیبس آًبى تٌظین کٌیدتجلیغبت ُ ًْبیی کست ًوَدُ ٍ ضزٍریست تب ضٌبخت دقیق تزی اس هػزف کٌٌد

 

 اًتئبثی اس هٌبثع گًَبگَى

 ثزگزفتِ اس سبیت آفتبة

 


