نقش هاي مختلف در مشتری مداری

به جای اینکه تالش کنید مشتری را رهبری
کنید سعی کنید پیرو او باشید این یک
موضوع کالسیک در مدیریت است که در
سال  1936درست بود و در سال  2050هم
صحیح خواهد بود
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امروزه دیگر سازمانها از رضایت مشتریان سخن
نمی گویند بلکه تمام هم و غم آنها شاد کردن
مشتری و پیشی گرفتن از انتظارات مشتریان به منظور
وفادار سازی آنها است .قانون طالیی مشتری مداری
این است که همیشه حق با مشتری است .حتی اگر حق
با مشتری نباشد  .بنابراين مشتری مداری دو قانون
بیشتر ندارد .اول اینکه همیشه حق با مشتری است و
قانون دوم اینکه اگر حق با مشتری نباشد به قانون اول
مراجعه کنید.
نقش مدیران شعب:
مدیران شعب باید افرادی مجرب ،متخصص،
پژوهشگر ،پرورش دهنده ،فرصت طلب و ارزش آفرین
برای مشتریان شعبه باشند .از سوی دیگر مدیر شعبه
نقش بسیار مهمی در شکل دهی و هدایت عوامل
مؤثر بر کارایی شعبه نظیر کارکنان  ،جذب منابع ،ارائه
تسهیالت ،بازاریابی و حتی سبک چیدمان شعبه دارد.
این مسئولیت مدیران است که از حرفه ای بودن ،
آموزش مناسب دیدن و آگاهي کارکنان نسبت به کل
خدمات ارائه شده توسط بانک اطمینان حاصل کند.
تبلیغات:
تبلیغات بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی
و مشتری مداری می تواند نقش بسیار مهمی را در
سیاستها و استراتژیهای بازاریابی بانک از قبیل ارتباط با
مشتریان  ،معرفی خدمات جدید بانکی  ،اصالح و تغییر
ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به بانک ایفا نماید.
برابر آمارها در آمریکا  50تا  75درصد بودجه بازاريابی
بانکها روی تبلیغات و فقط  4درصد روی آموزش و
روابط عمومی عرضه کنندگان خدمات بانکی هزینه
می شود.

گروههای کانون
یکی از بهترین روشها برای ارائه خدمات جدید ،بهبود
اصالح خدمات بانکی و یا روش ارائه خدمات در
بانک تشکیل گروههایی بنام «گروه کانون» در بانک
است که با دعوت از  8تا  12نفر متشکل از مدیران،
کارشناسان ،کارکنان ،مسئولین شعب و همچنین
مشتریان برای شرکت در یک جلسه گفتگوی رودررو
تشکیل می شود.
بهبود و تنوع خدمات بانکی
در نظام بانکداری وفاداری مشتری و تنوع خدمات بانکی
با هم ارتباط مستقیم دارند .به طور مثال در بانکهای
آمریکا نیمی از مشتریان که فقط یک حساب جاری
دارند معمو ًال پس از یک سال  ،بانک خود را عوض می
پس
کنند ،یک سوم مشتریانی که حساب
انداز سرمایه گذاری دارند پس از یک سال بانک خود
را عوض می کنند ولی فقط  10درصد مشتریانی که
هر نوع حساب را دارند پس از یک سال بانک خود را
تغییر می دهند و در مورد مشتریانی که از تنوع باالتری
از خدمات برخوردارند این رقم به  2درصد کاهش پیدا
می کند.این اصل طالیی که مشتری مداری با استخدام
هر عضوی از سازمان آغاز می شود بسیار مهم است .
ارتباط با مشتریان
شما برای این سر کار می روید که به مشتری خدمت
کنید .این واقعیتی واضح است  ،اما معمو ًال فراموش
می شود مشتری رئیس است بعضی از ما نه تنها
حضور او را نادیده می گیریم بلکه بر سر او فریاد هم
می زنیم .باور نکردنی است اما هر روز اتفاق می افتد .از
جایی شروع کنید به جای اینکه تالش کنید مشتری را
رهبری کنید سعی کنید پیرو او باشید این یک موضوع
کالسیک در مدیریت است که در سال  1936درست
بود و در سال  2050هم صحیح خواهد بود.
کارکنان علت  %68از مواردی هستند که مشتری ما
را ترک می کند و به سراغ رقیب ما می روند .این امر
عجیب است اما هر روز اتفاق می افتد تحقیقات نشان
می دهد که  %70کسانی که هر روز در محیط کـار
و یـا در محیط های ارتباطی دیگر از ما می رنجند به
علت لحن کالم ما می باشد.
تهیه کننده  :مهدی آراسته  -شعبه مرکزی گناباد
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برگزيده اي از کتاب
بازاریابی و مشتری مداری در بانک
مؤلف :مهدی شاملو
ناشر :انتشارات اندیشه مانا

تازه هاي كتاب
برنامهی زبان اعصاب و هنر ارتباط بدون مرز
نويسنده :دکتر ابراهيم فقي
مترجم :آزاد اميني
نوبت :چاپ اول
قيمت ۳۰۰۰ :تومان
انتشارات  :نسل نو انديش
در اين کتاب ،شما در زمينهی موضوعاتي چون رشد و هماهنگ کردن رابطهی ميان خود و درونتان ،به کار گيري
نيروی احساس دروني ،سيطره بر فهم و قضاوت در ارتباط با ديگران و  ...خواهيد آموخت.
ده راز رهبران موفق
نويسنده :دكتر دونا بروكز  -دكتر لين بروكز
مترجم :حسين معارف وند
قيمت ۵۲۰۰ :تومان
انتشارات  :نسل نو انديش
راهكارها ،مهارتها و دانشي كه مديران در همهي سطوح براي كسب موفقيت به آن نياز دارند .در حال حاضر،
همچنان كه شركتها با چالشهاي رقابت جهاني روبهرو ميشوند ،توان رهبري آنها جهت دستيابي به موفقيت
اهميتي روزافزون خواهد يافت .در زمانهاي كه مقولهي رهبري از نخستين اولويتهاي مديران اجرايي ارشد به
شمار ميرود و شركتها نيز با كمبود رهبر روبهرو هستند ،تربيت و آمادهسازي رهبران در عرصهي كسب و كار
به اولويت نخست تبديل شده است.
مباني و اصول تعليم و تربيت
نويسنده :محمد پيرمرادي
قيمت ۵۷۰۰ :تومان
انتشارات  :نسل نو انديش
با توجه به تنوع گستردهي فرهنگي جامعهي ايران ،طرح مباني و اصول تعليم و تربيت تنها در بستر شاخصهاي
فرهنگ ملي جامعه قابل بررسي است .با توجه به اين واقعيت ،هر گونه اظهار نظر و نوآوري در اين عرصه هميشه
بايد در فضايي فرهنگي و شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه بررسي شود و هر گونه بيتوجهي و افراط
و تفريط و ارائهي نظريات نسنجيده و غير منطبق با عينيت و ذهنيت جامعه ،نتيجهي مطلوب نخواهد داشت.
بديهي است كه توجه عميق به اصول اعتقادي و شاخصهاي متنوع ملي به معناي ناديده گرفتن تجارب ساير
ملل در اين زمينه نيست.
رويکردهای نوين در رفتار سازمانی
موضوع :علوم اجتماعي و اقتصاد
نويسنده :علی نصر اصفهانی
ناشر  :جهاددانشگاهي واحد اصفهان
قيمت 18000 :ريال
اين كتاب مشتمل بر  12فصل است كه در آن به موضوعاتي نظير شخصيت و توانمنديهاي شخصيتي كاركنان
سازمان ،انتقادات سازنده درسازمان  ،مديريت فشار رواني  ،شيوه هاي مذاكره ،كنترل برداشت مديريت بحث و
گفتگوو  ...پرداخته شده و مطالعه آن براي مديران اجرايي و همچنين كارمندان سازماني مفيد و مؤثر خواهد بود.

