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 : هدف یک کسب و کار چیست؟1شماره 

اسخ من این شنیدم پخب اولین باري که من با این سوال برخورد کردم یا اولین باري که این سوال را 
شوکه شدن،  چیزي که باعث تعجب و. کنیمسود  این است که بودد که هدف یک کسب و کار کسب

و کمک همیشگی به من شد این بود که یاد گرفتم هدف یک کسب و کار کسب سود نیست، هدف 
خلق مشتري  به موفق هايیک کسب و کار خلق مشتري است. هدف همه تالش هاي کسب و کار

هدف همه تالش هاي یک کسب و کار حفظ  و در مرحله دوم حفظ مشتري است.کز شده است متمر
ست. هزینه ا. هزینه خلق مشتري براي بار اول بسیار زیاد کرده بودندمشتریانی است که یک بار خلق 

زمان شروع  حفظ مشتري به مراتب کمتر از هزینه خلق مشتري است. بنابراین کل فرایند بازاریابی از
 باشدریان بر خلق و حفظ مشت متمرکز باید کار شما تا زمانی که تبدیل به یک غول چند ملیتی شوید

شوید توجه می مو اگر شرکت هایی را که بهترین عملیات بازاریابی را دارند نگریسته و مطالعه نمایید 
بنیان یجاد ا -مشتریان می باشد بنیانها خلق مشتري و سپس حفظ که هدف همه استراتژي هاي آن

یان را خلق ما چگونه مشتر. از بین نرونددر سال هاي بعد این مشتریان  تا محکم چارچوبی برمشتري 
 یفیتککلید به شما بدهم. کلید اول، کیفیت است.  3اجازه بدهید که کنیم؟ و آن ها را حفظ می

می  خدمات یت کاالها واست. مردم همیشه به سمت تامین کننده با کیف قدرتمند ترین استراتژي بازار
لعات راجع که از جامع ترین مطا» Pinمطالعات «پشتیبانی. و بر اساس خدمات به همراه  روند البته

زه ما و امرو جداکننده ي برنده ها می باشدبه عوامل سودآوري است، کیفیت و خدمات دهی عوامل 
ر در می یابیم که و امروزه ما بیشتر و بیشتیک عامل مهمتر دیگر براي موفقیت نیز با نام روابط داریم. 

ظ می را خلق و حف مشتري زیاديکیفیت روابط است که تعیین کننده این موضوع است که ما تعداد 
: هدف ینکهکه زیر گروه بخش اول است و آن اسوال دوم  حاال می رسیم به، بسیار خوبکنیم یا خیر. 

 ،آن را بنویسیدباید و هدف بازاریابی این است از بازاریابی چیست؟ 
آن را بر روي میز خود حک کرده و هر روز آن را بخوانید. هدف آن، ایجاد ادراك است، و این کلمه  و 

به این معناست که هر چیزي ادراك مشتري است نه واقعیت دنیاي واقعی، بلکه چیزي  .استي مهمی 
 – ایجاد کنیدارزش افزوده منحصر به فرد  ز محصول یا خدمت شما درك می کند.است که مشتري ا
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