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Adapting customer  experience in the time  of 
coronavirus 

 در نظر گرفتن تجربیات مشتریان در ایام کرونا 

مشتریان را پاسخگو باشد و مراقبت , تفکرات خالقانه و ابزارهای جدید میتواند نیازهای بحرانی 

 .ارتباط محکمتری در دوران پسا کرونا با انها ایجاد کند

  19در مدت زمان کوتاه, کویید 

زندگی افراد و امرار معاش مردم را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر خودش قرار داد . اقشار اسیب پذیر 

مجبور شده اند که برای تامین خود مجددا فکر کنند و دنبال  و تیم هایی که به انها خدمات میدهند

عیارهای کارگران روزمزد و معیشت مردم و راه چاره ای باشند. بطورناگهانی, جهت رسیدگی به م

اگاهی از انچه که انها نیاز دارند راه هایی را به مردم نشان میدهد که بتوانند نیازهای خود را برطرف 

کنند. بخصوص در زمان بحران , نحوه ی تعامل مشتریان با بازاری که از آن خرید میکنند میتواند 

و وفاداری فرد  نسبت به آن بازار داشته باشد. از انجایی که به  تاثیر سریع یا تعلل انگیز بر اعتماد

میلیونها انسان مرخصی اجباری داده شده و یا از انها خواسته شده که در قرنطینه بمانند , معیار 

اولیه ی برای مردم این خواهد بود که چگونه مکانی که دائم با ان برای خریدشان در ارتباط بوده اند 

ات خود را در اختیار آن قرار داده اند حاال میخواهد برای رفع نیازهای اساسی شان با  و تمام تجربی

( که  cxانها همدلی کند , به انها کمک کند و یا نگران شان باشد. حاال نوبت مدیران فروش است)

ی نشان دهند در چه جایگاهی قرار گرفته اند زیرا انها طالیه داران و سردم داران تغییرات رفتار

مشتریان در دراز مدت خواهند بود که ازین بحران ناشی خواهد شد. زمان حقیقی جهش برای تغییر 

ارجحیات مشتریان و تغییرات سریع برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت معیشت انها در محیط 

 cxمتفاوت کلید اصلی برای موضوع خواهد بود. با این دیدگاه دست در دست هم , چهار فعالیت 

تواند پاسخهای کوتاه مدتی را شکل دهد , قابلیتهایی را ایجاد کند و مشتریان را به سمت می

پیشرفت بازارخرید در دوران بعد از کرونا سوق دهد. آنها عبارتند از تمرکز بر توجه و ارتباط ,  در 

هایی برای در دنیای پساکرونا و ایجاد قابلیت cxنظر گرفتن جایگاه فعلی مشتریان , باقی ماندن یک 

 (. 1تغییر سریع محیط )عکس شماره 

 تمرکز بر اصول: مراقبت و ارتباط 

امروزه خیلی بیشتر از همیشه افراد به اطالعات راهنمای اضافه و حمایت در برخورد با چالشها نیاز 

 دارند تا بتوانند خانواده های خود را در امنیت نگهدارند و در زمان بسته بودن مدارس در اموزش به

کودکان خود کمک کنند.آنها میخواهند منبعی وجود داشته باشد تا بتوانند به ان اعتماد کنند و در 
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زمانیکه همه چیز بی ثبات است به آنها احساس امنیت بدهد و در زمانیکه همه چیز در حال غرق 

داف شدن است آنها را مورد حمایت قرار دهد. نقطه ی اصلی شروع: درست ماندن در ارزشها و اه

درصد از مشتریان مایلند از شاخصهای )برندهای(  64شرکت است. تحقیقات ما نشان میدهد که 

مسئول اجتماعی خرید کنند که بخصوص در دو سال اخیر این موضوع رشد قابل توجهی داشته 

 است .    

 اماده کند. : چهار عملی که میتواند نیازهای سریع مشتری را تامین کند و انها را برای اینده 1عکس 

 تمرکز بر مراقبت و نگرانی ها. 

 دستیابی از طریق حمایت نه از طریق خرید 

  ایجاد اولویت برای کارمندان جامعه 

  پایدار ماندن به اهداف و ارزشهای شرکت 

 مالقات با مشتریان در هرجایی که هستند

 امن خانه  ابداع روشهای دیجیتالی برلی کمک به مشتریان تا در این بحران در محیط

 بمانند

  گسترش دادن موارد مربوط به ارسال و دریافت 

  در نظر گرفتن کارهایی که ارتباط در انها کمتر باشد 

 تصویرسازی برای دنیای پساکرونا 

  .دوران سخت و پرفشار اقتصادی هزینه ها را ملزم به کاهش میکند 

 ی انها و ایجاد رضایت سوق دادن مشتریان به کانالهای دیجیتالی و ذخیره ی پول برا 

 ساروج کردن مغازه هایی که در دوران بعد از کرونا متفاوت بنظر میرسند 

  
 ساختن قابلیتهای سریع االنتقال برای ذخیره ی زمان
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 استفاده ار رسانه های اجتماعی برای سریعتر خواندن مشتریان 

  تقاضا از کارمندان برای گوش بزنگ بودن 

  استقاده از ازمایشگاه های )ازمون و معیار(ذخیره ی وقت برای 

 . توجه به راههای شکست یعنی راههایی که شما مشتریان خود را از دست میدهید 

راههایی که شرکتها و اورگانها برای ایفای نقش خود در رابطه با خریداران,مشتریان, 

ریان باقی خواهد کارمندان و جامعه  پایه گذاری میکنند برای همیشه و تا ابد در ذهن مشت

 ماند.

 نگهداشتن مشتریان

اولین گام برای نگهداشتن مشتریان در دسترس بودن است. بازاریابی و تالش زیاد دستیابی 

به حد باالی رقابت مد نظر نیست بلکه ارائه ی حمایتهای خالص میتواند اولین گام موثر برای 

گهداشتن مشتریان خود  نگهداشتن مشتری باشد. بسیاری از شرکتها امروزه برای ن

قدمهایی برداشته اند. برای مثال شرکت فورد از سیاست ) ساختن دست برای قرض دادن( 

استفاده کرده است. این راهکار شامل استفاده ی خالقانه از زمینه هایی از جمله معافیت از 

ی ورزش براکه کارش خرج کردن پول  بودویزرپرداخت یا حمایتهای اعتباری میشد.  شرکت 

را در نظر گرفت و زمانیکه ده ها هزار دانشجو  میلیون دالر 5و تفریح صلیب سرخ امریکا بود 

مجبور شدند بطور ناگهانی خابگاه های خود را ترک کنند به عنوان یک شرکت ذخیره ای 

دانشجویان داد. یک شرکت کارتهای اعتباری به  تا سی روز اجازه ی استفاده ی رایگان به 

زینه ی مالی این اپیدمی را سازمانبندی مجدد کرد و امتیاز استفاده از یک ماه از سرعت ه

بهره ی کارتهای اعتباری را امکان پذیر ساخت. ارگانهای رسمی دولتی دیگران را به ارائه 

ی چنین امتیازاتی تشویق کرد. این تجربیات از دیدگاه مشتریان در مدت زمان کوتاه یک 

ی اید و تاثیر ان ایجاد روابط مثبت بین مشتری و فروشنده خواهد امتیاز خوب به حسابم

  حتی تا مدتها پس از اتمام بحران نیزدر یاد و خاطر انها خواهد ماند.  بود که 

 نگهداشتن کارمندان 

در زمان بحران نگهداشتن کارمندان اول از همه با فکر کردن درباره ی انها اغاز میشود. مثال 

قبل از پرواز اموزشهای الزم برای یک پرواز امن را توضیح میدهد و میگوید  مهماندار هواپیما

که قبل از کمک به دیگران ابتدا ماسک اکسیژن خود را روی دهانتان بگذارید. تحقیقات ما 

درصد از امریکایی ها بشدت نگران امنیت خودشان و اعضای  60نشان میدهند که 

بشدت نگران شغل و درامدشان  یگر  هستند درصد د 43خانوادشان هستند در حالیکه 
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بعضی از شرکتها در طول این دوران بی هستند و نمیتوانند پایانی برای ان داشته باشند. 

ثباتی کارمندانش را از لحاظ ذهنی رهبری کرده است. در ویدئوی اماده شده توسط 

ی شرکت و بطور شفاف همه ی امارهای اجرای  Marriott CEO Arneکارمندان , شرکت 

برای خودش و کارمندانش هزینه ای را و اعالم کرده است که عملکرد  را نشان داده است  

در نظر گرفته است و تمرکز بر امیدواری دادن به انها در مورد اینده دارد. بسیاری از شرکتها 

تعهد داده اند که به پرداخت ساعتی کارگران در میزان های منظم خودشان ادامه دهند 

اگر انها مجبور باشند بخاطر بیماری در خانه بمانند . بعضی شرکتها هم با وجود بسته  حتی

بودن مغازه هایشان باز هم حقوق ساعتی کارگران را پرداخت میکنند. برای افرادی که در 

حال حاضر سر شغل خودشان هستند , کارفرمایان میتوانند ابزارهای جدیدی اماده کنند و 

 خدمات را به مشتریان ارائه دهند. یا در محیط جدیدی 

 نگهداشتن و حفظ جامعه 

امروزه رهبران صنعتی نشان داده اند که نگهداشتن حقیقی بایستی کسترش دهنده ی 

 برایمبارزه با ویروی کرونا  چیزی ماورائ نیازهای مشتریان باشد. شرکتهای ایتالیایی

بیمارستانهای محلی خود و مکانهای نگهداری کودکان بی سرپرست و میلیونها دالر پول به 

اسایشگاهها هدیه کرده اند. بسیاری از انها گامی بلندتر برداشته اند و دست به تئلید 

تجهیزات مهم زده اند. شرکتهای تولید کننده ی کاالهای لوکس به تولید اقالم بهداشتی و 

اند. شرکتهای خدماتی کنفرانسی که سود خود  مواد ضد عفونی کننده ی دست اقدام کرده

را از جلسات مجازی به دست می اوردند , بطور رایگان ویدئو کنفرانسهایی را برای مدارس 

k-12   .اماده کرده اند 

 . با مشتریان خود هرجا که امروز هستند همدیگر را مالقات کنید 2

 اخیرا اعمال ساده از جمله . الگوی زندگی عادی مشتریان در حال حاضر متوقف شده است

مغازه ی سبزی فروشی یا بیرون رفتن برای شام با دوستان عملی سخت  رفتن مشتریان به 

, خطرافرین و یا حتی ممنوع است. یعنی طی یک شب تمام الگوهای تقاضا تغییر کرده 

تالیا درصد افزایش یافته است.  در ای 20تا  15است. بطور کلی نفوذ انالین در چین بین 

و همچنین ایجاد تجهیزات زنجیره  تجارت انالین و خرید و فروش برای تولیدات مشتریان

 ای برجسته  تنگ   

مشتریان در خانه به دیجیتال و گزینه هایی که درصد افزایش داشت.  81طی یک هفته  

لی نیاز به لمس کمتری دارند نیاز دارند. تجربیات دیجیتالی باعث رشد در جلب محبوبیت م
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)رشد وجهه ی ملی( میشوند و تا سرکوب کامل ویروس کرونا ادامه دار خواهند بود. 

شرکتهایی که خیلی سریع عمل کردند و روشهای جدید برای ارائه ی کاال و خدمات ابداع 

و روشهای نوین انها برای مشتریان امن بود بطور برجسته سود و منفعت بیشتری کردند 

 بردند. 

, کارمندان و یا سطح وسیعی از جامعه در این بحران خود ا با مشتریانروشهایی که شرکته

 واهد بود.همیشه در ذهن مشتریان ماندگار خ کرونا رفتار میکنند برای

 سرعت بخشیدن به گزینه های دیجیتال 

تحویل دادن دیجیتالی برای بیشتر مشتریانی که در خانه حبس شده اند موضوعی بسیار 

و اقتباس به طرز چشمگیری رشد کرده است حتی در میان  پذیرشالزم و ضروری است. 

مشتریانی که در مقابل دیجیتالی شدن مقاومت میکردند. برای بعضی از شرکتها رشد سریع 

عاملیت دیجیتال کلیدی برای اطمینان از دنباله دار بودن خدمات خواهد بود. یک بانک 

با نام جدید )در خانه انجام بده ( ثبت جدید چینی بنام پینگ پایه گذاری شد. این بانک 

میلیون دیدار از صفحالت ان انجام میشد و نزدیک به دوازده میلیون  8شد و بیش از 

روز( انجام داد.افرادی که در صنعت خدمات رسانی فعالیت  15تراکنش در نیمی از ماه )

شیدند. بیش میکردند در انجام خدمات دیجیتالی مشاوره و اموزش به کار خود سرعت بخ

درسه نمایش اول  انالین بانک حضور داشتند و مدیران سرمایه هزار بازدیدکننده  44از 

گذاری فراست بازاریابی خود را در اختیار بقیه قرار دادند , در مورد اثر ویروس بحث و تبادل 

 نظر کردند و نصایح و مشاوره های خود را ارائه دادند.  شرکتهای دیگر خدمات دیجیتالی

انتخابی خود را بطور رایگان در اختیار مشتریان قرار دادند تا دسترسی انها به مخاطبین 

بیشتر را ممکن کنند. شرکتهای بدنسازی و ورزشی هم روشی را بکار گرفتند که از طریق 

ان کالسها و اموزشهای انالین خود را با دانلود یک اپلیکیشن رایگان برای مشتریان میسر 

درصد طی  250تا  80با دانلود اپلیکیشن و ثبت نام در ان کاربرد انرا بین  کنند. مشتریان

یکماه افزایش دادند. اینگونه بنظر میرسد که مشتریانی که ارائه ی خدمات انالین عادت 

بعد از از بین رفتن بحران کرونا هم باز به این خدمات وابسته خواهند بود. کرده اند حتی 

ن خود را به نحو احسن ارائه کرده اند حتی بعد از بحران کرونا شرکتهایی که خدمان انالی

هم ارتباطشان را با مشتریانشان خواهند داشت. بردن خدمات به خانه های مشتریان و ارائه 

ی انها در خانه به معنای بردن آسودگی به نیاز است. در طول بحران کرونا مشتریان مغازه 

فوریه تا مارچ دو برابر شدند. در چین , کارخانه ی ادائه های سبزی فروشی انالین ایتالیا از 

تقاضا به سمت انها چهار برابر  2020ی مواد غذایی انالین اعالم کردند که در ابتدای سال 
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بطور شیفتی شده است. اپلیکیشن های مربوط به رستورانها و طباخی های تحویل غذا 

ز مکانهایی که غذای تازه میپختند هم تحویل رایگان به درب منازل مردم داشتند. بعضی ا

درصد افزایش تقاضا داشتند. در امریکا هم موارد مربوط به تحویل   25از یکماه تا ماه دیگر 

مراکزی بودند که رایگان نسخه را به داروخانه  درصد افزایش داشت و  25غذا بر درب منازل 

میدادند. حتی شرکتهایی بودند میبردند و پس از گرفتن دارو مجددا انرا به صاحبش تحویل 

که وسایل نقلیه و ماشینهایی که نیاز به تعمیر داشتند را رایگان برای تعمیر میبردند و پس 

 از تعمیر مجددا انرا به صاحبش بازمیگرداندند. 

 فیزیکی  حضوررایگان کردن 

اگر مشتری نیاز به حضور فیزیکی پیدا کرد باید در نظر داشته باشیم که هیچ تماسی صورت 

درصد حضور فیزیکی  20نگیرند و همه ی ارتباطات بدون تماس از نزدیک باشد . در امریکا  

دیده شده که همگی بدون کوچکترین تماس از نزدیک انجام شده است و همه ی صنایع 

یک شرکت خدماتی پخت و تحویل غذا راه  Meituanفق داده اند. خود را با این تغییر و

اندازی کرد ولی غذای خود را بطور دیجیتال به بومیان ارائه میکرد که به عنوان اولین شرکت 

بدون تماس فیزیکی در وهان چین شناخته شد.  خدمات تحویل سریع غذا بین همه افراد 

که بیش از دو مشتری دسترسی پیدا کند توانست به میلیونها   Meituanرایج گشت و 

 Walgreens       سال بودند. در امریکا  50تا  40سوم این کاربران جدید بین 

خرید در حال رانندگی را به عنوان یک تجربه ی جدید به ثبت رسانده است. مشتریان از  

, دارو , طریق منویی که در دسترس دارند هرچیزی که میخواهند را اعم از کاالها خانگی

سبزیجات و ... را سفارش میدهند. مغازه بطور هماهنگ انها را جمع اوری کرده و در مسیر 

و از طریق پنجره ی ماشین اجناس خریداری شده را به مشتری  ماشین او قرار میدهد

. سپس هزینه های مربوط به  میدهد بدون اینکه مشتری مجبور باشد چیزی را لمس کند

مغازه  کند و به اسودگی از مسیر مربوط به ماشین ها حرکت میکند.خرید را محاسبه می

های زنجیره ای سبزی فروشی درب مغازه های خود را برای حضور فیزیکی مشتریان همیشه 

باز میگذاشتند  ولی همه ی مقیاسها و اندازه گیری ها بایستی بدون لمس انجام میشد , از 

ضد عطسه برای مراقبت از مشتریان و جمله نصب پیکسلهای شیشه ای و حفاظ های 

 فروشندگان.

 . تصویرسازی مجدد از تجربیات مشتریان برای دورا پسا کرونا3
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در زمان و نقطه ی خاصی پایان خواهد یافت. ما انتظار داریم  19بحران مربوط به کویید 

تا این بحران شتابزده  بوجود بیاید خرید و فروش  تغییراتی در ارجحیت مشتریان و مدلهای 

اجرای این موضوع برای اولین بار در چین شروع شده است . در زمان بیشتری طول بکشد. 

 55انجا تعداد مشتریانی که تمایل دارند از مغازه های سبزی فروشی انالین خرید کنند 

  19درصد افزایش داشته است . بطورکلی روی همرفته تبلیغات تجاری در بحران کویید 

فزایش از سه درصد به شش درصد داشته است. بعضی از مشتریان دارند برای اولین بار ا

به باال بود  45خرید دیجیتالی از راه دور را تجربه میکنند. در چین مشتریانی که سن انها 

بیست و هفت درصد  2020استفاده از خرید و فروش الکترونیک را از ژانویه تا فوریه ی 

ق تحقیقات انجام شده روی بارار چین تمام این درخواستها از موبایل که طبافزایش دادند 

افراد صورت گرفته است. انها یکباره به خریدهای دیجیتالی و از راه دور انس گرفتند و 

انتظار ما این است که بعضی از مشتریان برای همیشه نوع خرید خود را تغییر دهند یا 

ر دوران بحران انها به سرعت رفتارهای خرید خود را از استفاده از انرا افزایش دهند. زیرا د

خرید حضوری به خرید انالین تغییر دادند. عالوه بر آن زمانیکه بحران بهداشت عمومی 

نشست کرد تاثیرات اقتصادی هم ثابت خواهند شد . سوق دادن شرکتها به سمت تمایالت 

خواهد شد و در کنار ان راههایی بعدی(( پدیدار مشتریان به عنوان مهمترین ))عادی سازی 

  برای ذخیره سازی و سرمایه گذاری هم پیدا خواهند شد.

 پیدا کردن اندوخته و ذخیره بدون از دست دادن تجربه 

نباید قیمت را تا اندازه ی  در رکود اقتصادی ما ناگزیر از پایین اوردن قیمت هستیم. اما 

(. 2زش قطعی برای ان ایجاد کند )عکس شماره تمایل مشتریان پایین بیاوریم که میتواند ار

تجربه و کارایی در آن واحد افزایش دادن خدمات دیجیتال و  اغلب بهترین راه برای بهبود 

 میباشد تا متوجه شویم چه موضوعاتی برای مشتریانهوشمند ارتباطات موثر انجام 

جیتال و خرید و فروش بیشترین اهمیت را دارد. در صنعتهایی مانند بانکداری , خدمات دی

ارزان تر از شعب و روشهای تلفنی خواهند بود . مشکل بسیاری از بانکها این است که تعداد 

بسیار کمی از مشتریان به نقطه ی اصلی دست پیدا میکنند زیرا کانال های دیجیتالی برای 

هی موفق راانها غریب و نامانوس است. انتقال دادن مشتریان به سمت کانالهای دیجیتالی 

پس انداز و رضایت انهاست. تیم ها میتوانند ذهنیت اصلی مشتری را در  باالبردنبرای 

تمرین کاهش هزینه سوق دهند. این کار را میتوان از طریق انتقال مشتری به کانالهایی خود 

 یک کاال ی دارایی هایساخته, ساده سازی سریع 

 و یا  ساده سازی سطوح توافق انجام داد. 
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 ((brick-and-mortarتصویرسازی مجدد ازروش آجر و مالت  

میلیون دالر در فروش ساالنه ی خود ارائه کردند  370عمده فروش امریکایی  60تاکنون 

در حال حاضر بطور موقت بسته شده است. بازار  عمده فروشی هزار مکان 50یش از که ب

کاهش داشته است. زمانیکه درصد  35سرمایه گذاری برای خرید و فروش عمده بیش از 

مغازه ها مجددا باز شوند جهان آجر و مالت هم مجددا بطور عمده تغییر خواهد کرد. 

مشتریان بیشتر و بیشتر به خریدهای راحت دیجیتالی از راه دور عادت کرده اند و کمتر به 

لمس اشیا رغبت دارند که این موضوع حتی در مناطق روستایی یا حتی جمعیت پیر هم 

امکان پذیر خواهد بود.  ما انتظار داریم حتی بسته شدن بعضی از مغازه های کوچک را هم 

شرکتهای کاالهای مصرفی بایستی برای بدست اوردن این ارزش ببینیم. عمده فروشان و 

گمشده برنامه ریزی داشته باشند. بهینه کردن شبکه ها و فروش های تک کانالی با  استفاده 

هوا امکانپذیر است. نیروهای درونی را از کانالهای -عات انالین و زمیناز موبایل و اطال

شرکتها دیجیتالی امتحان کنید, صاحب مغازه های حراج باشید و عمده فروشی کنید. 

همچنین باید نقش مکان فیزیکی را چندین بار بررسی کنند. گزینه های مربوط به تکمیل 

رشد و ترقی مغازه ها را افزایش خواهد داد. برخی  و اجرای کانالهای تکی مانند خرید آنالین

مکانها ممکن است به یک مغازه ی تارک تبدیل شود که هیج کاری در ان انجام نمیشود.  

در نهایت ممکن است بعضی از مغازه ها تبدیل میشود به یک کانال که همه ی خدمات خرید 

در  Nikeته باشید که فروشگاه  و فروش خود را از طریق یک کانال انجام دهد. در نظر داش

با کمک یک مربی شخصی کفشها را امتحان قرار دارد. مشتریان  SoHoنیویورک در محله ی 

میکنند و میتوانند کفشها را در محیطهای ورزشی مختلف امتحان کنند : مثال زمین 

د. با قرنطینه بسکتبال , فوتبال , دو و میدانی تا در نهایت کاالی مورد نظر خود را انتخاب کنن

 ی ناشی از ویروس کرونا این نوع خرید قابل هدایت برای عمده فروشان خواهد بود. 

 تمرکز بر تجربه ی مشتری یک روش برنده شدن در زمان پسرفت  2جدول 

 بازگشت کلی به سهام داران رهبران مجرب مشتریان و عقب ماندن یک چهارم
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مقایسه ی بازگشت کامل به سهامداران برای شرکتهای تجاری عمومی که ده تا از باال و ده 

تا از پایین در نظر گرفته شده است. شاخص درخواست مشتریان شرکت فوورستر در سال 

 بوده است.  09مساوی با  2007

 (. اخبار تحقیقات   09-2007منبع: تجربیات مشتریان شرکت فوورستر )

 قابلیتهایی برای تغییر سریع محیط . ایجاد 4

در نظر گرفتن تجربیات قوی مشتریان در ایام کرونا نیاز به تحقیقات سریع برای درک 

تغییرات پویا و نکات ازاردهنده ی جدید میباشد تا راهی برای حل این مشکالت ابداع شود. 

را در نواحی که  راهبران مشتریان که به این روشها تسلط دارند برای مشتریان ارزشهایی

 اولویت در انها باالست ایجاد میکنند تا رقابت را در محیط افزایش دهند.

 حفظ ضربان در زمان واقعی جهت تغییر اولویت های مشتریان 

روز راه  24تا  18تحقیق و کنکاش اغلب بین تکنیکهای دیداری در مشتریان قدیمی ,مانند 

ازد. زمانیکه شرایط میتواند از ساعتی به ساعت اندازی و پردازش نتایج را به عقب می اند

دیگر تغییر کند تا ارائه ی دیدگاه مفید فاصله ی زیادی خواهد بود. شرکتها باید در 

جستجوی راهکارهای سریع و جدید باشند تا بتوانند نبض تمایالت مشتریان را حفظ کنند. 

درصد افزایش  50تا  40ا بحال درایتالیا به تنهایی , فیسبوک از زمان شروع بحران کرونا ت

بخود دیده است. با تغییر کاربرد انالین , شانس بیشتری برای پی بردن به تمایالت مشتریان 

یک از طریق رسانه های جمعی بوجود امده که این نظریه در حال گسترش یافتن است. 

انه های شرکت کرایه ی اتومبیل در چین تیمی را پایه گذاری کرده است که بر کنترل رس
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اجتماعی برا تشخیص تمایالت و گرایش های روز تمرکز دارند. در شنژه از کارمندان خواسته 

شد که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنند و در اژانسی ثبت نام کنند که اجاره ی 

یه ماشین در ان ))پنج روز اجاره یک روز رایگان((بود . با این کار افراد اجازه داشتند با کرا

کردن یک ماشین در طول هفته همکاران خود را به سر کار ببرند و شنبه ها با امنیت از آن 

 استفاده ی شخصی بکنند.

 گوش کردن به کارمندان

کارمندانی که در خط مقدم قرار دارند در واقع چشم و گوش شرکت به حساب می ایند. با 

جلب کردن و جمع اوری کردن پیش زمینه از کارمندان میتوانیم به احساس مشتریان پی 

ببریم و بفهمیم چگونه اثرات متقابل انها روزانه تغییر میکند. این منبع معموال بسیار عمیق 

درصد از کارمندان خط مقدم گزارش  78ی و موشکافی قرار میگیرد. و دقیق مورد بررس

 60داده اند که مدیران انها نظریات و خواسته های مشتریان را در ارجحیت قرار میدهند. و 

درصد از کارمندان میگویند که مدیران انها خواسته های مشتریان را پشت گوش می 

رعت ایده ها و نظرات مشتریان را در زمان واقعی میتوانند به ساندازند. ابزارها و تکنولوژی 

تحقیقات در این زمینه میتواند تغییرات  خود از کارمندان خط مقدم جمع اوری کنند.

 اساسی و سریع  در محیط ایجاد کند. 

 پذیرفتن نواوری های سریع االنتقال

زمان تامین شرکتها هرچه سریعتر بتوانند نیازهای مشتریان خود را در طول یک برحه از 

کنند, برای هر دو گروه )مشتری و شرکت( مفید تر خواهد بود. این موضوع به معنای سرعت 

بخشیدن به زمان بر اساس نظرات و تجربیات مشتریان است. یعنی مدل نمونه ی اولیه به 

و به دنبال ان ابداعات و نواوری هایی روی انها ))حداقل دوام(( سرعت ساخته و تکرار شود 

زیرکی کردن در نقش کنترل  صورت بگیرد نه اینکه منتظر تکامل یافتن ان بمانیم .  انها

تغییر محیط مشتریان بسیار الزم و ضروری است و منفعت های زیادی در طوالنی مدت 

ازمایشگاه های تست و شاخص این اجازه را به شرکتها میدهند  بطور عادی خواهد داشت. 

ازار تجربیات جدید تری بدست اورند. عالوه بر روش های درصد کاهش در سرعت ب 50که با 

سریع , شرکتها بایستی سریعا خطوط نواوری های خود را ازمایش کنند تا انچه که برای 

مشتریان در اولویت است را از طریق دیجیتال و انالین اماده کنند و درب منازل مشتریان 

عث تسریع و تفاوت دار کردن تولید ادامه دار شدن این موضوع بابه انها تحویل دهند. 

 در دوران پسا کرونا خواهد شد. cxکنندگان 
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در نهایت  مدیران نباید چشم خود را روی ))موضوع شکست(( ببندند چون موشکافی در 

این موضوع باعث ضررشان خواهد شد. زمانیکه مدیران نشان دهند که سعی در حفظ و 

حمایت دوبرابر میکنند, مشتریان نیز متوجه خواهند نگهداری کارمندان خود دارندو از انها 

شد و از مدیران تشکر و قدردانی خواهند کرد. توجه داشته باشید که مشتریان به شکل 

اوتوماتیک و خودکار به سمت خرید دیجیتالی انالین از راه دور نمیروند بلکه باید میزان  

 ربیاتشان باشد را باال ببرند.اگاهی و ظرفیتهای درونی شان که متناسب با نیاز و تج

اگر میزان بصیرت و اگاهی مشتریان بهمین دلیل برای امنیت دادن به پیش زمینه های مفید, 

و پیشینه ی منابعی مانند رسانه های جمعی یا کارمندان افزایش پیدا نکند , چندین بحران 

سخت در محیط بوجود خواهد امد. در نظر بگیرید که چه خواهد شد اگر شما اگاهی خود را 

  از نیازهای مشتریان از دست بدهید. 

  

 

, معنا و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.  19فراگیر کویید تجربیات مشتریان در چالش 

مدیرانی که در این برحه از زمان دست به ابداع و نواوری زده اند متوجه خواهند شد که 

چگونه عادات مشتریان در این دوره ی زمانی تغییر خواهد کرد و  چگونه با تمام شدن  

 حفظ کنند.    بحران کرونا  روابط محکمتر خود را با مشتریان

 

   


