
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 هایسیستم هایگواهینامه تمدید 

 غذایی مواد ایمنی و کیفیت مدیریت

 سینا گستر پروتئین شرکت

 و کتاب نمایشگاه دومین برگزاری 

 ایرانی، زندگی سبک) التحریر لوازم

 (اسالمی

  برگزاری نخستین دوره مسابقات

 تیراندازی کارگران استان تهران

 رنگ کردن سالمون صحت ندارد 

 

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی

 

ایمنی مواد غذایی شرکت های مدیریت کیفیت و های سیستمتمدید گواهینامه

 پروتئین گستر سینا
 

 شرکت واحد تحقیق و توسعه 
     

  

 

 در این شماره می خوانید:

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 42شماره 

 3169ماه  شهریور

 اخبار گوشتیران

 )بخش دوم( مراحل توسعه محصول جدید

  

 

 

 مراحل توسعه محصول جدید-3

 )بخش دوم( 

 

  انرژی مصرف مدیریت-4

 ()بخش پایانی

 

 ارتباط با مشتری مدیریت-1

 (CRMافزار نرم)

 

 

 اخبار گوشتیران

 

 TUVنماینده انحصاری شرکت ( TUV INTERCERT)خود توسط شرکت  سالیانهمراقبتی ممیزی دومین ، پس از انجام واحد تضمین کیفیت، شرکت پروتئین گستر سینابه گزارش 

 شد.)سیستم مدیریت کیفیت(  ISO222000202 و )مدیریت کیفیت ایمنی غذا(   ISO0022200222 به تمدید گواهینامه های، موفق آلمان

  .رضایتمندی خود را نسبت به پیشرفت و بهبود روند مدیریت کیفیت و ایمنی در تمامی واحدهای مجموعه گوشتیران اظهار داشتند،  TUVسرممیز شرکت در جلسه اختتامیه  

تعهد این شرکت جهت ارتقای سیستمهای مدیریتی، اصالح فرایندها، بهبود عملکرد، افزایش سطح رضایتمندی مشتریان که حرکت در مسیر  قطعًا دریافت این گواهینامه، سندی است بر

 .دستیابی به اهداف راهبردی سازمان را هموار خواهد نمود

                              

د تا در گذارل کشور و ارزان بودن قیمت آن نمیپرنده و ماهی گفت0 تولید سالمون در داخ نرییس اتحادیه فروشندگا

تصادی وگو با خبرنگار اقپرنده و ماهی در گفت نوسف خانی، رییس اتحادیه فروشندگای مهدیفروش آن تقلب کنند. 

هم  ما در کشور سالمون تولیدی ایلنا، در خصوص شایعات متعدد مبنی بر تقلبی بودن ماهی سالمون در بازار اظهار کرد0

هم وی افزود0 سالمون اصلی  .هزار تومان است 0  داریم که با قزل آال متفاوت است و تفاوت قیمت آن با ماهی قزل آال

 02ود برابر است و با مبلغ حد 0.2شود و اختالف قیمت آن با سالمون داخلی ما ارداتی است از کشور نروژ وارد میکه و

هزار تومان است و این دو اختالف قیمت  01شود. در حالی که سالمون داخلی نزدیک به هزار تومان خرید و فروش می

 .(00/21/21)تاریخ تنشار خبر  باالیی با هم دارند

 

ه مدد واحد فرهنگی ب می( با مساعدت مدیریت محترم عامل و سینا، دومین نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر )سبک زندگی ایرانی، اسال واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستربه گزارش 

 به کارکنان جهت خرید آسان کتاب و لوازم التحریر برگزار گردید.  خوانی و ارائه تسهیالتو ایجاد روحیه، ارتقا فرهنگ کتاببا هدف شاداب سازی و روز  ربه مدت چهااین شرکت 

   درصد تخفیف در معرض فروش همکاران این واحد قرار گرفت. 52لوازم التحریر با قلم   022عنوان کتاب و  222در این نمایشگاه 

 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 31شیر پاستوریزه ، کوی 

 99241493-99269414تلفن: 

 99264222فکس: 
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 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(
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 )سبک زندگی ایرانی، اسالمی(اری دومین نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر زبرگ
 

 مراحل مورد نیاز جهت توسعه محصول جدید پرداخته شده است 0در این بخش به ادامه 

 ی استراتژی بازاریابیتوسعه  -4

در بخش  ست.ستراتژی از سه بخش تشکیل شده اتعیین ا .بعدی برای توسعه محصول جدید، تعیین استراتژی بازاریابی است یمرحله

ریزی شده برای محصول در بازار، فروش، سهم بازار و سود مورد نظر در چند سال اول مشخص اول، هدف بازار، جایگاه برنامه

کند. زاریابی برای سال اول را مشخص میریزی شده برای محصول، توزیع و بودجه باشود. بخش دوم مواردی چون قیمت برنامهمی

زه آمیهای گذاری شده و استراتژیی طوالنی مدت، سود هدفریزی شدهسومین بخش از استراتژی بازاریابی، فروش برنامه

وکار  0 پس از مشخص شدن استراتژی بازایابی توسط مدیریت، تحلیل کسب وکار تحلیل کسب .کندرا مشخص می بازاریابی

ها و هزینه بینیبینی شده، پیشکار شامل بررسی فروش پیشو ین کند. تحلیل کسبتواند جذابیت اهداف مشخص شده را تعیمی

تواند انتظارات شرکت را برآورده کند. اگر قادر به انجام این کار بود، محصول که، آیا محصول میسود است تا مشخص شود 

 .تواند وارد مراحل بعدی این فرآیند شودمی

 توسعه محصول جدید -5

کند. یا واحد مهندسی توسعه مفهوم، محصول را تبدیل به یک محصول واقعی می (R&D) مرحله واحد تحقیق و توسعهدر این 

واقعی  به یک محصول ی انتخاب شده توانایی تبدیل شدندهد که آیا ایدهگذاری زیادی دارد و نشان میاین مرحله نیاز به سرمایه

زده کند. این کار در مدت سازد تا مشتریان را راضی و هیجانای از محصول را مینمونه نه. ابتدا واحد تحقیق و توسعه را دارد یا

ها آماده شدند باید آنها را آزمایش کرد. گیرد. زمانی که نمونهبینی شده انجام میهای پیشزمان کوتاهی و با توجه به هزینه

شوند تا مشخص شود آیا محصول ایمنی و اثربخشی جام میهای عملکردی هم در آزمایشگاه و هم در شرایط میدانی انآزمایش

 .الزم را دارد یا خیر

 آزمایش بازاریابی -6

ر آن ای که دی بعد آزمایش بازاریابی است. مرحلههای عملکردی را با موفقیت پشت سر بگذارد، مرحلهاگر محصول آزمایش

دهد تا پیش از ها میاند. آزمون بازاریابی این فرصت را به بازاریابشدهتر تشریح بینانهی بازاریابی به شکلی واقعمحصول و برنامه

ممکن  باشد. تواند متفاوتنوع محصول، می رونمایی از محصول، شرایط بازار را بررسی کنند. چگونگی آزمایش بازاریابی بسته به

ول فرصت را در اختیار رقبا قرار دهد که از روی محص های آزمایش بازاریابی بسیار زیاد باشد و از طرف دیگر با این کارهزینه ،است

راین ممکن ها به نتایج اشتباهی دست پیدا کنند. بنابها باعث شوند بازاریاببرداری کنند یا حتی با کارشکنی در آزمایششما کپی

 .است مدیریت تصمیم بگیرد از این مرحله عبور کند و مستقیم به مرحله بعد برود

 سازیتجاری -7

ج های زیادی در ساخت، تبلیغات و ترویسازی است. معرفی محصول به بازار با هزینهام آخر برای توسعه محصول جدید، تجاریگ

 ای )محلی، ملیهمراه خواهد بود. این شرکت است که باید تصمیم بگیرد محصول را در چه زمانی )چه فصلی( و در چه محدوده

امروزه  .تگی داردی توزیع بسپذیری و دسترسی آن به شبکهئل به توانایی شرکت در ریسکالمللی( رونمایی کند. این مسایا بین

تر، های سریعکنند روشمی ی توسعه استفاده کرده و تالشها از این رویکرد برابرای سرعت بخشیدن به بازار، بسیاری از شرکت

د و با انجام کننهای مختلف شرکت در کنار هم کار میرویکرد بخشتر برای توسعه پیدا کنند. با این زمانپذیرتر و همانعطاف

 .دهندجویی شده و اثربخشی را نیز افزایش میی محصول، در زمان صرفهزمان مراحل توسعههم

 

 رنگ کردن سالمون صحت ندارد

4 1 

 تهران اســتان کارگران تیرانــدازی مســابقات دوره خســتینبرگزاری ن

ر د بادی هتپانچ و بادی تفنگاین مسابقات در دو ماده برگزار گردید.  آزادی ورزشی مجموعه تیراندازی ســالن در 02/1/21، شــنبه روز تهران استان کارگران تیراندازی مســابقات دوره ولینا 

از شرکت  م زهرا خانی، سرکار خانگروه بانوان برگزارشد. در رقابت تپانچه بادی گوشتیران و مینو ،مترو، دخانیات، هواپیمایی صنایع هایشــرکت از تیمهایی ـورحض اب  آقایان و دو گروه بانوان

 دبیر هیات ورزش کارگران))نایب رئیس هیات کارگران( و مجید محمدی  چنین در انتهای مراسم، با حضور خانم زارعیهمتوانست مقام سوم را کسب کند.  امتیاز،  20گوشتیران با کسب 

                       هدایایی به رسم یادبود به برندگان مسابقات اهدا گردید. (استان تهران
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  (CRM افزارنرم ) مشتری با ارتباط مدیریت
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 اجرا مرحله

 مجزا واحدهای از یک هر یا سازمان برای انرژی موثر اهداف ایجاد. 0 

 هااولویت و گذاریسرمایه نیازهای تعیین. 0 

 در باتث و کننده کنترل هایدستگاه نصب گزارش ارائه و گیریاندازه هایروش استقرار. 0 

 نیاز صورت

 تبلیغاتی اهداف و مدیران برای روزانه گزارش ارائه هایروش برقراری. 0 

 مستمر طور به هابرنامه در کارکنان حضور و سازی آگاه ترویج. 2 

 انرژی مدیریت برنامه سرتاسر در ایدوره بررسی و ارزیابی برای سازی زمینه. 1 

 انرژی مدیریت مراحل

 زا سازمانی، هر .دارد وجود انرژی مدیریت هایفعالیت توسعه برای واضحی و روشن توالی 

 طبیقت پیشرفت و رشد از مختلفی مراحل به را خود تالش که است الزم انرژی مدیریت جمله

 .شوند تصور متداخل مراحل صورت به توانندمی مراحل این. دهد

  انرژی مصرف روی بر کنترل اعمال0  0 مرحله 

 انرژی ذخیره در گذاری سرمایه0 0 مرحله 

 انرژی مصرف روی کنترل حفظ و نگاهداری0 0 مرحله 

 سازماندهی

 هایتقسم تمام به باید انرژی مدیر. یابد شمول سازمان تمام به باید انرژی مدیریت قلمرو 

 گاهجای. یابد استقرار محل یک در باید انرژی مدیریت اما باشد، داشته دسترسی سازمان

 دفتر ،مالی امور اداره ،پرسنلی امور اداره، فنی امور ادارهشامل  است ممکن انرژی مدیریت

 باشد.سازمان  از خارج مشاور، سازمان عامل مدیریت

 انرژی مدیریت جایگاه

 و شود یدهد فنی فعالیت یک عنوان به انرژی در جویی صرفه که باشد داشته وجود گرایشی 

 اطالعاتی هایفعالیت یا آموزش و انگیزش برای مناسبی جای است ممکن مالی امور اداره

 واهدخ عمل این برای خوبی مبنای بلندمدت، در احتماالً مالی امور اداره .باشد انرژی مدیریت

 واحد دو هر اما. نماید فراهم را لزوم مورد حسابداری هایروش و مالی کنترل و بود

 .بردارند در پذیرش، قابلیت اعتبار و فنی حساسیت لحاظ از هاییمحدودیت

 انرژی مدیریت واحد گیریشکل

 انگیزش ایجاد. 0 ساختار و سازمان تشکیل. 0 انرژی مدیریت زمینه در گذاریسیاست . 0 

 سرمایه. 1 مدیریت به گزارش و اقتصادی -فنی ارزیابی.  2رسانی اطالع نظام ایجاد. 0

 انرژی مدیریت معرفی

 انرژی مصرف کردنمنطقی و کاهش صنعت، بخش در خصوص به انرژی مدیریت از هدف 

 ثیرتأ رفاه طحس و تولید کمیت و کیفیت سطح در و داشته اقتصادی توجیه که نحوی به است

 .نگذارد منفی

 0است الزامی زیر های روش کارگیری به کارا انرژی مدیریت اصول اجرای راستای در

 ای مقررات وضع و اجباری اقدامات یا فردی جویی صرفه طریق از انرژی مصرف کاهش. 0

 اقتصادی معیارهای

 نیازمند غییراتیت چنین اجرای که بیشتر کارایی با تجهیزات یا فرآیندها از استفاده و انتخاب. 0 

 .است فنی و اقتصادی توجیهات و هاتحلیل

 موردبی هایگذاریسرمایه از جلوگیری منظور به تجهیزات از برداری بهره نرخ افزایش. 0

  الکتریکی بار وضعیت بهبود. 0

 انرژی هایحامل جایگزینی در سنجی امکان. 2 

 انرژی مدیریت واحد عملکرد نتایج

 کارخانه سود افزایش و کاال شده تمام قیمت کاهش متعاقباً و انرژی هایهزینه کاهش. 0 

 زیست محیط آلودگی کاهش. 0 

 آنها از بهینه استفاده دلیل به هاسیستم و تجهیزات عمر طول افزایش. 0 

 تجهیزات و انسانی نیروی سطح در وریبهره افزایش. 0 

 الح گذشته، در کارخانه، در تولید و انرژی وضعیت از کارخانه باالی رده مدیریت اطالعات. 2 

 آینده در هدف یک کردن دنبال برای موجود هایریزیبرنامه احیاناً و

 انرژی مدیریت استراتژی

 هدف نهایت درکه باشد  می ذیل شرح به مرحله 1 شامل انرژی مدیریت استراتژی کلی طور به 

 0 باشد می سوخت برای تقاضا کاهش و نهایی کنندگان مصرف برای انرژی کارایی افزایش آن

 :تعمیراتی هایروش و عملیات وضعیت بهبود. 0 

 در ترموستات حرارت درجه رساندن حداقل به روشنایی، سطح کاهش قبیل از عملیاتی شامل 

 مصرف نمودن بهینه جهت هاییروش تهیه و دیگر ماههای در بردن باال و سال سرد ماههای

 . انرژی

 :تجهیزات و سیساتتأ در استانداردها رعایت .0 

 در ااستاندارده رعایت باو  هوایی و آب بندیمنطقه و هاساختمان در بندیدرجه نوع با توجه به 

 تجهیزات و هاساختمان کنونی مصرف در % 22 میزان تا توانمی ،االحداث جدید ساختمانهای

 .نمود جویی صرفه

 :موجود سیساتتأ در هاطراحی اصالح .0 

 کاهش تجه در موجود ساختمانی تجهیزات ها،ساختمان ساختار ها،سیستم در تغییر یا تعویض 

 باال، یکارای با روشنایی سیستمهای نصب به توانمی طراحی اصالح این جمله از. انرژی مصارف

 شاره داشت.ا عایقکاری و حرارت بازیافت تجهیزات مطبوع، تهویه سیستمهای تجهیزات در تغییر

 :مکان یک در گوناگون های فعالیت ادغام. 0 

 استفاده مورد باًتقری یل بودن و یا تأسیسات آن،بدلیل تعط که ساختمانهایی بازرسی و کنترل با 

 .آورد وجود به کاهش در مصرف انرژی توجهی قابل میزان به توان می گیرندنمی قرار

 :تجدیدپذیر منابع جانشینی. 2 

 سرمایش و گرمایش برای مواقع بعضی در و مصرفی گرم آب برای خورشیدی انرژی از استفاده 

 سوختهای و فتوولتائیک گرمایی،زمین باد، انرژی قبیل از هاییتکنولوژی از استفاده. ساختمان در

رود ار نمی، نانتظدارند خصوص به موارد از بعضی در که پتانسیلی و اهمیت رغم علیکه  بیوماس

 .باشند داشته مدت میان و مدت کوتاه اهداف در بسزایی همکه س

 :انرژی زمینه در سازیآگاه. 1 

 سازیگاهآ هایبرنامه بایستی انرژی، مدیریت استراتژی در مفید و موثر برنامه یک انجام برای 

 در یجوی صرفه جهت، فرد در انگیزه ایجاد و انرژی موقعیت بودن جدی مسئله القای، پرسنل

 .شود دنبال اوقات همه در انرژی

 در نرژیا کنندگانمصرف کلیه نیاز مورد انرژی تامین انرژی مدیریت از هدف کلی طور به پس 

 اهداف این هب دسترسی البته. باشد می آن هزینه کمترین با و نیاز مورد مقدار به زمان هر و کجا هر

 شده حاظل هم محیطی زیست مسائل و تولید امر در کافی اطمینان که کندمی پیدا تحقق زمانی

 .باشد

 

 3 

 محور رابطه ربیشت ی،بازرگان و تجارت صنعتی، انقالب از قبل تا تاریخی، نظر ازمقدمه 0 

 رشد سرعت به جدید هایروش با انبوه تولید که زمانیو   صنعتی انقالب از پس بود اما

 رابطه ند وشد قدرتمندتر توزیع زنجیره در هاواسطه نمایاند، رخ انبوه مصرف و کرد

 گسترده سطح در توزیع نتیجه در د.ش گسسته هم از مشتریان و کنندگانتولید بین سنتی

 این .داشت همراه به را انبوه بازاریابی و توزیع به نیاز خود که شد پدیدار جغرافیایی

 هاشرکت از بسیاری سودآوری ضامن بود، عرضه از بیش تقاضا که شرایطی در روند

 باشد قدیمی مشتری اینکه از نظر صرف مبادله، بازاریابی دیدگاه اساس بر د.شمی تلقی

 و تولیدات مبادله بتوانند که شدندمی طراحی ایگونه به بازاریابی هایبرنامه ،دجدی یا

 بر تمرکز بیشترین تا دادند، هم دست به دست عوامل این همه د.کنن تسهیل را کاالها

 خرید مقدار و دفعات افزایش جهت در تالشها تمام نتیجه، در د.شو اعمال مبادله بحث

 با و پایدار رابطه ایجاد برای اندکی بسیار بودجه صرف موجب امر این که بود، مشتری

 گرجلوه مهم بحث یک بعنوان قیمت مقطع این در د.بو شده قدیمی مشتریان با ثبات

 از یک هر آیا که این به توجه بدون را خریداران کردندمی سعی بازاریابان و شده،

 ند.کن تشویق مجدد خرید به را ، آنهاخیر یا است داده انجام خریدی قبل از خریداران

 و مشتری به محصول توسعه و خدمات ارائه حفظ بر اصلی رقابت وضعیت، این در

 گرفتن شدت با د.موجو مشتریان با رابطه نگهداری و حفظ نه بود مشتری خرید تسهیل

 مبادله روی بر تمرکز جای به روابط روی بر تمرکز گرفتنپیشی شاهد امروزه رقابت،

 کمتری سودآوری از و نداشته چندانی کارآیی انبوه بازاریابی جدید وضعیت در. هستیم

 بلوغ مرحله در بازارها بیشتر و است زیاد عرضه میزان که شرایطی در ت.اس برخوردار

 است شده اعالم این بر عالوه د،شونمی یافت سختی به جدید مشتریان برند،می سر به

 خواهد بر در هزینه قبلی مشتریان حفظ برابر 2 الی 1 حدود جدید مشتری یک کسب که

 هابنگاه و هاشرکت در بشدت فعلی مشتریان نگهداری به مبرم نیاز بنابراین، ت.داش

 مبادله، طرفین بین رابطه مشتری، با ارتباط بازاریابی دیدگاه براساس. شودمی احساس

 هایفرصت و مستمر خریدهای دیدگاه این در د.گیرمی قرار بازاریابی پدیده اصلی هسته

  .شودمی پیگیری طرواب مناسب مدیریت طریق از مجدد، فروش

 CRMتعریف مدیریت ارتباط با مشتری 

 ارزش بر و شده بنا سازمان و مشتری بین ارزش مبادله بر مشتری، با ارتباط مدیریت

 ارتباط توسعه برای هاسازمان تالش بنابراین، .کندمی تاکید ارتباط این در شده ایجاد

 مدیریت اصلی اهداف از طرف دو هر برای ارزش ایجاد مبنای بر مشتریان، با بلندمدت

 طریق از مزایایی ارائه مشتری با ارتباط هدف دیگر عبارت به. است مشتری با ارتباط

 کسب راهبرد یک مشتری، با ارتباط مدیریت .است هاوعده به عمل و جانبه دو مبادله

 ایجاد به شرکتها آن، طریق از و شودمی تقویت فناوری پیشرفت با که است کار و

 ند.پردازمی مشتریان ادراکی و دریافتی ارزش سازیبهینه پایه بر سودمند ارتباطات

 :دارد تنگاتنگی ارتباط نیز زیر مفاهیم با مشتری با ارتباط مدیریت اصطالح

   ایداده پایگاه بازاریابی (0

            ( بازاریابی تک به تک0

 مشتریانمزایای ارتباط با مشتری برای 

 ارزش، این و گرددمی ارائه مشتری به که است ارزشی مشتری با ارتباط مدیریت مبنای

 به را مزایایی تواندمی ارزش نای .دارد آن از مثبتی درک مشتری که است چیزی

 قابلیت افزایش محصول، قبال در مثبت تصور ایجاد کیفیت، تضمینیی نظیر، هایشکل

 .سازد فراهم مشتری برای اطمینان

 

 

 از مشتریان مزایای شده، توجه مشتری با ارتباط حفظ مزایای به که موردی مطالعه یک در

 :باشد می ذیل شرح به طبقه سه در ارتباط ایجاد

 او به اعتماد از آکنده احساسی و خدمات دهندهارائه به اطمینان سردرگمی، کاهش0 اطمینان

 بادوستانه  روابط توسعهن، کارکنا با مشتریان آشنایی مشتریان، کردن متمایز 0اجتماعی مزایای

 مشتریان

 دیگر به نسبت باالتر اولویت و ویژه هایقیمت اضافی، خدمات  :رتبیش خدمات از بهرمندی

 مشتریان

 با شده برقرار رابطه نوع و روابط ارزش نتیجه درند. متفاوت مشتریان که داشت توجه باید البته

 .گیرد قرار مدنظر ارتباط ایجاد در باید امر این که است متفاوت نیز آنان

 هابرای سازمان مزایای مدیریت ارتباط با مشتری

 فراهم هاسازمان برای بیشماری مزایای تواندمی مشتری با ارتباط مدیریت دادن قرار نظر مد

 0شود می اشاره آنها از برخی به ادامه در که کند

 این از استفاده با هستند، آن مشتریان سازمان یک دارایی مهمترین از یکی که آنجا از. 0

 است سازمان بقای ساززمینه مجدد، خریدهای به آنان ترغیب و فعلی مشتریان حفظ رویکرد،

 .است سازمانی هر اصلی هدف که

 مشتری، با ارتباط مدیریت چتر زیر سازمانها به اطالعات فناوری ورود با دیگر، جنبه زا .0

 کنند حرکت محور دانش و هوشمند هایسازمان سمت به سازمانها تا شودمی فراهم ایزمینه

 را اطالعات پردازش هایهزینه مشتری، با ارتباط مدیریت افزارهای نرم کارگیری به با و

 نتیجه که گیرد صورت بیشتری سرعت با و کمتر زمان در مشتریان با ارتباطات و دهند کاهش

 .است امروزی پرتالطم محیط در سازمان رقابتی قدرت افزایش آن، نهایی

 مشتریان کامل اطالعات آوری جمع با مشتری، با ارتباط مدیریت که است این دیگر مزیت .0

 فراهم سازمان معیارهای و راهبردها براساس را مشتریان بندیطبقه امکان داده، پایگاه یک در

 توضیح د.کن تسهیل را مشتری با ارتباط مدیریت هدف به رسیدن در تواندمی این که سازد،می

 حذف لذا آیند،می بوجود وذینفعان سهامداران دارایی ارزش افزایش برای سساتؤم که این

 .شود سازمانها در هزینه کاهش و سود افزایش منجربه تواندمی غیرسودآور مشتریان

 مراحل ارائه خدمت، مدیریت ارتباط با مشتری

 و اطالعات مبنای بر اطالعاتی پایگاه مشتری، با ارتباط مدیریت خدمت ارائه مرحله اولین در

 مبنای بر اطالعاتی پایگاه در شده آوریجمع اطالعات سپس، شودمی تهیه مشتریان هایداده

 براساس هدف مشتریان مشتریان، اطالعات تحلیل از پس ،شوندمی تحلیل مختلف هایتکنیک

 آمیزه هدف، مشتریان برای بعد مرحله در .شوندمی انتخاب شرکت برای سودآوری معیار

 ارتباط مشتریان با قبل مراحل اطالعات از استفاده با شود. سپسمی طراحی مناسب بازاریابی

 ارزیابی و کنترل مورد حاصله نتایج مندرابطه بازاریابی اجرای از پس نهایت در و شده برقرار

 .گیردمی قرار

 : CRM نرم افزار ارتباط با مشتری

 ند.کداده هایتان را متمرکز می 

 کندورود اطالعات را خودکار می. 

 کندمی پیگیری را فروش تعامالت ی همه.  

  کند.هایتان را برایتان یادآوری میپیگیری تماسزمان 

 کند.شرکت وکسب و کار شما رشد می  

 کند.عامالت کسب و کارتان را ذخیره میی کامل از تمامی تسابقه 
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