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اتيجية التعامل مع العمالء  اسي 

اتيجية التعامل مع العمالء  كة تقدم تجارب شخصية، يجب عل  % 80ه  المفتاح لبناء عالقة وطيدة مع العمالء وألن تعتير إسي  من المستهلكي   يمليون مع شر

 مع إرتفاع تكنولوجيا وسائل اإلعالم اإلجتماع  وأصبحكل صاحب عمل
ً
  توفي  قنوات إتصال لعمالئه وخصوصا

 
أي العمالء أكير قوة من أن يقوم بإستثمار جاد ف

  
  أي وقت. وقت مض 

 
نت و أي مكان لك  يصبح قرارهم أكير إستقاللية بالمقارنة بما كان عليه قبفهم يتمكنوا من الوصول إل  المعلومات ف .ل ظهور اإلني 
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كتك من اجتذاب العمالء إل االحتفاظ بهم، يجب أن تركز عل التال   :وك  تحول تركي   شر

استخدام أنظمة إدارة عالقات العمالء-1

  يسمح لك بصياغة رسائل خاصة تستهدف اهت
ون  بعينهم مامات عمالء تسمح لك أنظمة إدارة العمالء بالتواصل مع العمالء ومتابعتهم من خالل نظام الكي 

  تعنيهم مما يسمح لك بالحفاظ عل عالقتك معهم بشكل وثيق
.والمنتجات والخدمات والمعلومات الت 

اتيجيات االحتفاظ بالعمالء-2 االهتمام باسي 

كي   عل وسائل التسويق التققم 
 من الي 

ً
  تمكنك من االحتفاظ بالعمالء الذين تمتلكهم بالفعل بدال

كي   عل األدوات الت 
  تعتمبالي 

د عل المكالمات ليدية الت 

كي   عل فئة معينة من العمالء
.الهاتفية واإلعالنات الموجهة للجميع دون الي 

انية لالحتفاظ بالعمالء-3 تخصيص مي  

انية الجتذابهمتأكد   كما تخصص مي  
ً
انية للجهود المبذولة لالحتفاظ بالعمالء تماما .من تخصيص مي  
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قياس قيمة العمالء-4

 
ً
 لمدة عالقتكبدال

ً
معه فيما يعرف من تقييم حجم البيع بصفة عامة فقط، قم بتقييم حجم المبيعات الناتج عن كل عميل عل حدة وقيمة العميل وفقا

  حساب هذه القيمة المقدار النقدي الناتج عن المبيعات الواردة من هذا العميل باإلضافة إل حجم تعامالت Customer lifetime valueبالـ
 
ك معه ويدخل ف

انية أكير لالحتفاظ به وذلك لضمان استمرار حجم المبيعات الذي تحققه. ومدى تكرارها من تعامالتك معه وكلما زادت قيمة العميل، كلما قمت بتخصيص مي  

االهتمام بخدمة العمالء-5

  ترد وسيلة لالحتفاظ بالعمالء ه  توفي  خدمة عمالء تهتم بشكاوى العميل فور ظهورها وتدريب فريق العمل لديك عل التعامل مع اأفضل 
من لشكاوي الت 

كات بناًء عل أسعار خدماتها إال أن جودة خدمة العمالء لديك تمكنك من ضمان. العمالء ومتابعتها والتأكد من حلها  ما يقيم العمالء الشر
ً
والء العمالء وعادة

:ومن أهم وسائل اجتذاب العمالء ما يل  . واستمرار تعاملهم معك
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التواصل مع العمالء بشكل مستمر-6

ة وإهدائهم كمن  ونية لتذكي  العمالء بعروض المبيعات األخي 
الخصم لتشجيع وبونات الوسائل الفعالة وغي  المكلفة لالحتفاظ بالعمالء إرسال الرسائل اإللكي 

لذين وافقوا من قبل تذكر أال تقوم بإرسال الرسائل إال للعمالء ا. مزيد من المبيعات أو إرسال كروت المعايدة ورسائل الشكر لالحتفاظ بعالقة طيبة مع العمالء

.عل تلقيها

التفاعل عل وسائل التواصل االجتماع  -7

.  ألصدقاءك ومشاركتها مع ايقترص األمر فقط عل مجرد نشر تدوينات عل صفحتك، ولكن يتعلق بالتفاعل مع العمالء الذين يقومون بالتعليق عل منشوراتال 

.واحرص عل أن تتواجد بشكل فعال عل بعض وسائل التواصل االجتماع  أفضل من أن تتواجد عليها كلها دون مشاركة فعالة



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه .. الجزء الثالث ادارة العمالء المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

تحويل الشكاوى إل فرص-8

  يقدمها عمالؤك فرصة للتواصل معهم وال تجعلها تسبب لك الضيق، فقدرتك عل التعامل مع الشكاوي بفعالياعتير 
ة تحقق رضا العميل سوفالشكاوي الت 

  االحتفاظ به وتعظيم حجم المبيعات الناتجة عنه
 
  اجعل من الشكاوى فرصة ليس فقط لحل مشكلة العميل ولكن لتقديم مز . تساهم ف

يد من الخدمات الت 
.تحافظ بها عل عالقتك معهم

برنامج العمالء الدائمي   -9

  يحصلون عابدأ 
لهم ليها مناسبةبرنامج للعمالء الدائمي   يحصلون من خالله عل مزايا خاصة بهم ككوبونات الخصم أو كروت العضوية واجعل الهدايا الت 

.وسهل الحصول عليها

عقد التجمعات-10

 دعوة العمالء لحضور تجمع ما كعقد تجمعات إلعطاء الهدايا أو التحدث عن عروض ال
ً
نت أو ال، يمكنك دائما عات يمبسواء كان نوع عملك عل االني 

ة أو المنتجات الجديدة ه. المتمي   هم ك  يشعروا بتمي    عن غي 
ً
م عن اآلخرين، فتكون ويمكنك تخصيص بعض التجمعات لعمالئك الحاليي   بصفة خاصة دونا

.هذه إحدى وسائل الحفاظ عليهم
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كيف تكسب العمالء ؟

:اإلستماع إل  العمالء بإهتمام 

 لإلهتمام بحديث العمالء عن العالمة التجارية الخاصة ب
ً
  كسب العمالء ه  اإلستماع إليه وتحديد ساعة يوميا

 
 ف
ً
ويمكن أن يتم ذلك .كمن أكير القواعد نجاحا

 لوجه
ً
ام وإهتمام لفهم مخاوفهم من خالل الهاتف أو المحادثة وجها أنهم جزء من المكان بهذه الطريقة تجعل العمالء يشعروا ب. وال تنس  اإلستماع لهم بإحي 

كة    اإلستماع ه  معرفة ما يقولوه العمالء عن الشر
 
  تقديم خدمة أفضل لهم ألن الفكرة األساسية ف

 
.كما أنها تساعدك ف

 لك  يكتبوا رسائل بريد إلكي  
احاته ألنهم لن يقضوا وقتهم الثمي  

  لك تحتلذلك، إمنح العميل وسائل وأساليب للتواصل معك لك  يقدم إقي 
وي عل  وصف ون 

احاتهم ام.كامل لشكاواهم وإقي  كة قد ال تكون إيجعليك اإلتصال واإلستماع لهم ويجب أن تتقبل أرائهم بإحي  ابية بإستمرار ولكن بمجرد لن تعليقاتهم عل  الشر

.أن تعرف السلبيات سوف يكون من السهل عليك التعامل معها 
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كة    تقيم الشر
 
تشجيع العمالء عل  المشاركة ف

كة مثل التصويت للموظف األفضليجب ان توفر للعمالء طرق لتقديم تقيم   .عن الشر
 
مكافأة العاملي   ودعهم يعرفون أهمية التصويت الذي يقوموا به ف

  الداخل والخارج لتشجيعهم عل  كتابة تجربتهم الرائعة. لديهم 
 
 يمكنك وضع لوحات تنويــهية حيث يسي  العمالء ف

ً
كوأيضا   . ة عن الشر

 
ويمكنك وضع روابط ف

  
 
كة، فهذه الطرق تساعدك ف   للتقيم ومعرفة مدي رضاهم عن الشر

 
ون .كة تقدير العمالء وكسب المزيد من العمالء للشر نهاية كل بريد إلكي 

تعرف عل  العميل 

لذلك، حاول . م وتعرف من يكون عميلك، كلما تمكنك من كسب أكير عدد من العمالء أثناء التعامل معهكلما كان لديك فهم أفضل للعميل الذي تتعامل معه

 قدراتك عل  كسب عمالء جددد 
  ومستوي التعليم .تحسي  

 
  والمسم عندما تكون عل  دراية بالعمر والموقع الجغراف

  للعمالء حت 
أنك قد تحتاج إل  الوظيق 

ويــــج له  ي منك المنتج الذي تقوم بالي    التعرف عل  هوية العميل ومن سيشي 
 
.عمل قاعدة بيانات بكل هذه المعلومات لك  تساعدك ف



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه .. الجزء الثالث ادارة العمالء المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

تحفي   العمالء الحاليي   

وا منك بالفعل  كتك هم عمالئك الحاليي   والذين إشي  ك تحفي   العمالء يمكن.. ويمكن أن يضع الناس أموالهم وراء أرائهم . عندما تدرك بأن أفضل السفراء لشر

  مقابل دعوة أصدقائهم إل  المنتج
 
ائه مرة أخري ف   .ه وأنهم يثقون بالحاليي   من خالل عمل تخفيض عل  قيمة المنتج الذين سيقوموا بشر

 
تساعد هذه األمور ف

.بناء ثقة لدي العمالء 

نت  إستخدام اإلني 

نت   جلب العمالء الجدد وتطوير مجال عملكيمكنك إستخدام شبكات اإلني 
 
  إستخداموعند . ف

 
نت ف كتكشبكات اإلني  وتسمح للعمالء توسيع نطاق شر

كة بإستمرار ويصبحوا عل  تواصل مع الموظفي   
  الشر

 
  تحدث ف

ات الت  جموعة العمالء الجدد ومن ثم يمكنك التواصل بسهولة التعرف عل  م. بفهم التغي 

.وتطوير فهم أفضل حول ما يبحثون عنه بالظبط 
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البحث عن قنوات مختلفة 

كات نتفشلت العديد من الشر   اإلستفادة من الفرص المتاحة عل  اإلني 
 
  . ف

 
  هذه الفرص ف

نت بالنسبة لألنشطة التجارية يمكن أن تأن  شكل مبيعات عل  اإلني 

كة توفر إمكانية التعليق وتقديم الم. للمنتجات المرتبطة بها  نت فالشر   يتم بيعها عير اإلني 
  بناء قاعدة جديدة بالنسبة للعديد من المنتجات الت 

 
نتج لك  تساعد ف

.من العمالء مرة أخري 

بالعالقات العامة اإلهتمام

كتك  كة لذلك، تأكد من جودة فريق العالقات العامة المتواجد لديك. يجب أن تهتم بقسم العالقات العامة لك  تتمكن من جذب عمالء جدد إل  شر   الشر
 
. ف

.يمكن لفريق العالقات العامة اإلهتمام بعمل منشورات رئيسية حول المنتج عل  صفحة الشبكات اإلجتماعية وإرفاق صورة خاصة بالمنتج 
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البحث عن نماذج تسعي  مختلفة 

اء   جذب العمالء من خالل عن أفضل. داخل السوق المستهدف، ستكون هناك مجموعة من اإلحتماالت المختلفه أثناء مرحلة الشر
ً
جودة لذلك، حاول دائما

اء    تجذب العلماء الذين لديهم إستعداد للشر
.وأقل سعر عن الجميع حت 

اإلعالنات المدفوعة 

  يتم الدفع فيها 
نت والت   خيارات اإلعالنات المدفوعه عير اإلني 

ً
  التليفزيون والراديو هناك أيضا

 
نقر عل  اإلعالن والتسويق عير البباإلضافة إل  القيام باإلعالنات ف

  بتكلفه . الشبكات اإلجتماعية 
 أن ت.يمكنك أن تضمن اإلعالنات المدفوعة لعمالء جدد لنشاطك التجاري، ولكنها تأن 

ً
بدا بتحديد ومن ثم يجب دائما

  الخاص بك لك  تمكن العمهدفك
ون  يد اإللكي  ل مع الء من التفاعمن أي حملة إعالنية مدفوعة وهل ستقوم ببيع المنتج عل  الفور ؟ وال تنس  إضافة الير

.موقعك ومحتواك 
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معرفة كيفية تقديم التحية للعمالء 

  مساعدتك ؟ ” عل  سبيل المثال عبارة حاول أن تفكر خارج الصندوق من خالل إختيار عبارات
  ت” هل يمكنت 

  تقديم من العبارات التقليدية الت 
 
ستخدم ف

، أنا سعيد بأنك هنا ” التحية للعمالء يمكنك إستبدالها بعبارات
ً
 عل  حضورلك ” ”مرحبا

ً
  ما قمت بإختياره ” ” شكرا

تنس  عند دخول العميل وال ”يعجبت 

  سيعرفون بأنه بإمكانك اإلجابة تألن بهذه الطريقة. بأن تقوم باإلبتسامة وتقديم نفسك له فه  طريقة رائعة إلنشاء تواصل معه 
 
قديم المساعدة لهم ف

اء  هم بأن. اإلجابة عل  أي سؤال أو أثناء إجراء عملية الشر   يصل المتسوق إليك فإذا قال العمالء أنهم يتصفحون فقط، أخير
كة سعيدة ال تنتظر حت  الشر

.وأنك متاح لإلجابة عل  كل االستفسارات بقدومهم
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دراسة السوق المستهدف 

ك يجب أن حملة التسويق الخاصة بإزدهار ومن أجل تحقيق . عل  نطاق واسع وكبي  عندما تقوم بتسويق منتج أو خدمة فأنت تستهدف كسب عمالء

اتيجية مركز لكسب العمالء من خالل جات ووضع دراسة السوق المستهدف ومعرفة الخدمات األساسية أو منافذ البيع الخاصة بالمنتتكون لديك إسي 

اتيجات علومات الديموغرافية بك لمعرفة المللعثور عل  هذه األسواق المستهدفة تحتاج إل  تحليل بيانات العمالء الخاصة. تلتر  كل مكان عل  حدة إسي 

  وعادات إنفاقهم
 
.المرتبطة بهم األخريواألنماط وموقعهم الجغراف



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه .. الجزء الثالث ادارة العمالء المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

التسويق للمنتج بفيديو مباشر 
 عند التسويق لألنشطة التجارية المختلفة 

ً
 أساسيا

ً
  عل  المنتج وذلك من عل  وجه الخصوص سوف تحتاج إل  إضافة الطابع اإلن. يعتير الفيديو نشاطا

سان 
.كما أن معظم الشبكات اإلجتماعية األن تتيح لك خيار فيديو مباشر . خالل عمل فيديو مباشر للتسويق له 

تجهي   إستطالعات بيسيطة للعمالء 
  تمكنك من جمع معلومات عن العمالء وسلوكياتهم من خ

اتجيات كسب العمالء ه  تجهي   إستطالعات الرأي الخاص بهم والت  ء الل اإلحصا من أهم إسي 
  من أبسط الخطوات ه  القيام بطرح سؤ . بأسهل الطرق الممكنة

  المستقبل وحت 
 
الي   لزوار صفحة فه  أداء لجمع المزيد من األفكار واإلستفادة منها ف

.معينة حول تجربتهم لمعرفة المزيد من األفكار حول كيفية تحسينها 

العروض والخصومات 
كة الخاصة بكل   تقدم عل  منتجات الشر

 إلهتمام العمالء وإغرائهم من العروض والخصومات الت 
ً
ئ أكير جذبا روجيية ويمكنك عمل رموز ت. ا يوجد شر

كة وجذب اإلنتباه    الشر
 
كة أو الهدايا المجانية من أجل زيادة الحركة ف .للتخفضيات من العينات الخاصة بالشر
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فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

عمل مسابقات للعمالء 
بيل المثال أفضل يمكنك عمل مسابقات عل  س.إذا كان لديك صفحة خاصة بالعالمة التجارية عل  شبكات التواصل اإلجتماع  وتمتلك عدد من المتفاعلي   

  قد تطلب أفضل صورة من منتج ت
كة وحت    من الشر

جاري خاصصورة تنال إعجاب عدد كبي  من األصدقاء والمتابعي   سوف يكون لها جائزة منتج مجان 
كة  بالشر

ً
.لك  يكون الموضوع أكير إثارة إلهتمام عمالئك ويجعل عالمتك التجارية أكير نشاطا

تقديم محتوي مثي  لإلهتمام
كة فأنت تحفز العمالء عل  مشاركته التجارية ويقوم أصحاب العالمات. عندما تحاول إستخدام محتوي مثي  لإلهتمام عل  موقع الويب الخاص بالشر

  بناء التفاعل الخاص بالعالمة التجارية 
 
  الس. بإستخدام الدعوة والمشاركة ف

 
 عل  األمور االكير أهمية ف

كي  
وق الخاص بالمنتج الذي لذلك، سوف تحتاج إل  الي 

ويــــج له  .تقوم بالي 

اتيجية واقعية عل  مواقع التواصل اإلجتماع  
إستخدام إسي 

ي   يتبعوا لذلك، يجب أن تبحث عن مسوق. يقضون وقتهم لإلستمتاع بتصفح الشبكة تذكر أن معظم األشخاص عل  شبكات التواصل اإلجتماع  
اتيجات  إسي 

ً
 عل  صفحة عند مشاركك لمنعل  سبيل المثال، سوف يستجيب الجمهو أكير عندما تقوم بإستخدام أسلوب أكير بساطة. أكير نجاحا

شور معي  
.الفيس بوك 
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ال تتجاهل كسب العمالء أصحاب الدخل المنخفض 
  نسبة البيع لديك

 
ة ف  كبي 

ً
طوير خطط محددة قم بت. من المهم أن تراع  جميع المستويات أثناء حملة التسويق لكسب العمالء سوف يحدث ذلك فارقا

  يح
  أو الرسائل النصية توضح التخفيضات الممكنة الت 

ون  يد اإللكي  .عمالء الجدد صل عليها اللإلتصال بهذا الجزء من عمالئك وإرسال سلسلة من رسائل الير

  
 
ون يد اإللكي  التسويق عير الير

  يم
  والت 

ون  يد اإللكي  ك كنك بعد ذلقم بإستغالل اإلهتمام بالمحتوي الذي قمت بإنشائه عل  صفحة الشبكة اإلجتماعية من خالل عمل قائمة للير
 قدرتك عل  

كة والحصول عل  إحصاءات حول أفكارهم ومخاوفهم من أجل تحسي  
  إستهداف الحصول عل  رأي العميل حول الشر

 
إطالق إستخدامها ف

  المستقبل 
 
.محتوي وكسب عمالء ف

عمل مناسبة جماعية ودعوة جمهورك لها
  األنشطة المختلفة من أس

 
  تمت عل  السوق بأن إتباع اسلوب عمل مناسبة جماعية ودعوة الجمهور للمشاركة ف

يوق اليب التستؤكد معظم األبحاث الت 
ون ويظهر لهم بأنك تهتم بهم من خال. الناجحة  ل منح بطاقات عندما تقوم بإستضافة الجمهور ضمن الحدث الذي تخطط له سوف يشعرون بأنهم ممي  

خاصة للدخول للمكان بدون رسوم



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الثانيه .. الجزء الثالث ادارة العمالء المحاض 

  
فن التفاوض واالقناع.. الجزء الثان 

كة تحسي   صورة الشر

كة غي  الفت لإلنتباه ؟   إل  التجديدهل تستخدم الفتات قديمة أو شعار خاص بالشر
ون  اتهل يحتاج موقعك اإللكي  يجية التسويق الخاصة ؟ هل إسي 

.حاول البدء من إعادة التسويق للعالمة التجارية الخاصة بك بطريقة تمكنك من كسب العمالء . بك ال تعمل ؟

العودة إل  أساسيات الدعايا 

  المتاجر المحلية ، توزيــــع المنشورات وتقديم العروض
 
ات ف   أنال تنس  بأن هناك مجموعة من أساسيات الدعايا مثل طرح النشر

ه يمكنك عمل وحت 

  فه  طرق فعالة للوصول إل  أفاق جديدة 
ون  يد اإللكي  .حملة تسويق عير الير

انية للدعاية  تحديد مي  

  عل  شبكة ا
اتيجيات اإلعالن الخاصة بك ومنها تقديم إعالن مجان    حملة تسويق جديدة يجب أن تقوم بتحسي   إسي 

 
نت وإذا كعندما تبدأ ف نت إلني 

انية الدعاية الخاصة بالعالمة التجارية    مقابل اإلعالن فحاول التفاوض عل  سعر أقل لتقليل التكلفة النهائية لمي  
 
تدفع ف
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الوصول إل  وسائل اإلعالم 

  الجريدة لك  تعتير قصة إخبارية ل
 
المنتج لتعريف عن حاول الحصول عل  تغطية من الصحف المحلية أو التجارية، سوف تحتاج إل  حجز مساحة إعالنية ف

  مجال عملك لك  تتمكن من كسب ثقة العمالء نحو العالمة التجارية 
 
.الخاص بك وتقديم نفسك كخبي  ف

زيادة شبكة العالقات 

  الجمعيات والفعاليات الخاص. حاول حضور التجمعات الخاصة برجال األعمال والتحدث مع أكير عدد ممكن من األشخاص
 
ة وال تنس  اإلنخراط ف

كة وبالتال  زيادة األرباح البالتجارة المحلية كل هذه األمور تفتح لك قنوات مبيعات جديدة وتمكنك من الوصول إل  أكير عدد من العمالء .خاصة بالشر



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالي  وعي   جدد وتعددت المشاريــــع وأضافت مجروبالي   باسموالير شر
ة وخدمات ال قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتي 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستي  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والير
كة تسويق ومبيعات وخدمات الي  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاريــــع وأضافت مشر

ة وخدمات ال قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتي 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف علحصلتأيضا ,ةاإلنجلي  

.األعمالإدارةماجستي  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممي   شيــــعبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكير تأسيسهوحلم     تعليميةخي 
 
.التجاريةالمشاريــــعإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاريــــعاحدىهالباشمركتي    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,الير
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخير
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكير .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاريــــعوالصغي 
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