خلق زنجيره ارزش پايدار
برای مشتريان
مدرس  :فرانک جواهردشتی
مکان  :دانشگاه امیر کبیر

تعاريف مشتري مداري
نوعي فرهنگ سازماني است كه به موثرترين و كارآمدترين شكل  ،رفتارهاي الزم جهت
ارزش دادن به مشتريان را به بهترين شكل ايجاد مي كند.

گرايش بدست آوردن اطالعات در مورد مشتريان و استفاده از آن در تدوين استراتژي
به منظور برآورده ساختن اين نيازها و اجراي اين استراتژي از طريق پاسخگويي مثبت
به خواسته ها و نياز هاي مشتريان است.

چرا مشتري مداري
مشتري

تغييرات محيطي
• تكنولوژي اطالعات
• اقتصاد ملي وجهاني

توقع مشتريان
ضرورت حركت به
سوي مشتري مداري

• كيفيت و تنوع
• زمان
• توجه و احترام

• سياس ي و اجتماعي

شرايط رقابتي
• فعاليت رقبا
• حضور رقباي جديد

• جايگزين ها

ارزش استراتژی های شرکت
بنگاه محور

همسويی مجدد بنگاه
تجارب

ارزش ارتباطات

ناهمسويی
سازمانی

توزيع ارزش
حضور در
همه وقت و
همه جا

ارزش محصول

اهرم های محيطی

قيمت گذاری
ارزش تماس
هزينه

استراتژی های شرکت

ارزش برای مشتری

محصول محور

نوآوری

راهبردهای ارائه ارزش برای مشتری

) ( Customer Value Proposition

مدل هاي خلق ارزش برای مشتری
ارائه ارزش ( )Value Shop
منطق اصلي آن  ،حل مسئله است ( .مصرف منابع و فعاليت براي حل
مشكل مشتري)
بانکداری اختصاصی  ،ارائه خدمات اينترنتي و الكترونيكي ( )Self Services

شبکه ارزش ( )Value Network
منطق حاكم بر آن ارتباط بين مشتريان است (.ارتباط مستقيم بين دومشتري
و مشتري با بانك)
مديريت ارتباط با مشتری (  ، )CRMشبکه انتقال ارزش

زنجيره ارزش ( )Value Chain
منطق حاكم بر آن انتقال ورودي ها به محصوالت با تمركز بر فعاليتهاي
متوالي است
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فعاليتهای اصلی در ارائه ارزش به مشتری
فرايندي است مستمر شامل
شناسايی مسئله
حل مسئله
ارائه راه حل
اجرا
کنترل و ارزيابی
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 شبکه ارزش.2
) Value Network (
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فعاليت هاي اصلي
مديريت بر تماس ها و توزيع شبكه
فعاليتهاي مرتبط با جذب و انتخاب مشتريان با هدف مديريت ارتباط با
مشتري ( تعيين تداركات براي هر خدمت و قيمت گذاري)

آماده سازي خدمات
برقراري ارتباط يك مشتري با ديگر مشتريان و نرخ گذاري براي
فراهم كنندان خدمات

عمليات زيربنايي شبكه
فعاليتهاي مربوط به نگهداري زيرساخت هاي فيزيكي و اطالعاتي
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زنجيره ارزش
زنجيره ارزش برای شناسايی فعاليت هايی به کار می رود که به عنوان
قابليت های اصلی و منبع مزيت های رقابتی سيستم محسوب می شوند.
نگاه فرآيندی به زنجيره ارزش از يک طرف به تخصيص بهينه منابع
منجر می شود و از طرف ديگر به بررسی ارتباط و تاثير متقابل فعاليت
ها می پردازد.
زنجيره ارزش بيان می کند که يک فعاليت چگونه بر فعاليت ديگر اثر
می گذارد.
شناسايی زنجيره ارزش به بررسی هزينه های ناشی از انجام امور
توسط خود شرکت يا واگذاری امور به شرکت های بيرونی می انجامد.

چرخه عمر مشتری
واژه چرخه عمرمشتري ،به مراحل ارتباط بین مشتري و سازمان بر مي
گردد و آگاهي از آن موجب سودآوري مشتري خواهد شد.
چهار مرحله در چرخه عمر مشتري وجود دارد:
 - 1مشتریهاي بالقوه  :افرادي كه هنوز مشتري نیستند ولي در بازار
هدف قرار دارند
 - 2مشتریهایي كه عكس العمل نشان مي دهند :مشتریان بالقوه یا
احتمالي كه به یك محصول یا خدمت عالقه و واكنش نشان میدهند
 - 3مشتریهاي بالفعل :افرادي كه در حال حاضر محصول یا خدمتي از
سازمان را به كار مي گیرند.
 - 4مشتریهاي سابق :اینگونه افراد مشتریان مناسبي نیستند چرا كه
مدت زمان زیادي در هدف فروش قرار نداشتند و خریدشان را به
سمت محصوالت رقیب برده اند

• چرخه عمر مشتري مي گويد چه اطالعاتي در دسترس است و
چه تصميماتي بايد گرفته شود  .اطالعات مي تواند سودآوري
مشتريان بالقوه را كه مي توانند به مشتريان بالفعل تبديل شوند
و اينكه تا چه مدت به صورت مشتري  ،وفادار خواهند ماند و
چگونه احتماالً ما را ترك خواهند كرد  ،پيش بيني كند  .بعضي
از مشتريان مرتبا ً مراجعاتشان را به شركتها براي كسب
مزيتهايي ك ه طي رقابت ميان آنها به وجودايد ،تغيير مي دهند
 .در اين صورت شركتها مي توانند هدفشان را روي مشترياني
متمركز كنند كه سودآوري بيشتري دارند  .بنابراين مي توان از
طريق اطالعات ارزش مشتريان را تعيين ،رفتار آينده آنها را
پيش بيني ،و تصميمات آگاهانه اي را در اين رابطه اتخاذ كرد.

شناسايي و طبقه بندي مشتريان كليدي
•
•
•
•

•

از لحاظ روان شناسي مشتريان به  4طبقه دسته بندي م يشود :
مشتريان وفادار  :مشترياني كه كاالي شركت را كامال" بهتر از
كاالي رقيب ميدانند.
مشتريان نسبتا" وفادار  :مشترياني كه كاالي شركت را كمي
بهتر از كاالي رقيب ميدانند
مشتريان بي وفا  :مشترياني كه كاالي شركت را بهتر از كاالي
رقيب نميدانند.
مشتريان وفادار رقيب :مشترياني كه كاالي رقيب را كامال"
بهتر از كاالي شركت ميدانند

