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 خالصه

تطی تِ ػٌَاى ضٍیىطزی هْن زض اضتثاطات، قاّس ظَْض هفَْم هسیطیت اضتثاط تا هكّای اطالػات ٍ  ّای اذیط تا گؿتطـ اؾتفازُ اظ فٌاٍضی زض ؾال

هكتطی زض  ٍ اطالػات هطتثط تا یه اهط تؿیاض هْن زض تاظاضیاتی اؾت ٍ تا اؾتفازُ اظ زاًف تا هكتطی اضتثاطهسیطیت اهطٍظُ این.   واض تَزٍُ  وؿة

. واضتطز ّای تؿیاض تعضي ٍ پیچیسُ اؾت ظ پایگاُ زازُاؾترطاج زاًف ا تطایتوٌس ضاتعاضی لسواٍی  زازُ وٌس. واض تالـ هیٍ  وؿة خْت حفظ ضقس

اضظـ تَاى  واٍی هی اؾت. اظ ططیك زازُ  هحمماى تثسیل قسُتحث  هَضز ّای اذیط تِ هَضَع زض ؾالواٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی زازُ

ضوي تیاى اؾت وِ  آى قسُ زض ایي همالِ ؾؼی تط .اتراش وطز ای ضا زض ایي ضاتطِ ٍ تصویوات آگاّاًِ تیٌی  ّا ضا پیف هكتطیاى ضا تؼییي، ضفتاض آیٌسُ آى

 قَز. ح زازُواٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی قط مف زازُواٍی ٍ هسیطیت اضتثاط تا هكتطی، ً تؼطیف ولی اظ زازُ

 

 وکار کسبکاوی، بازاریابی،  با مشتری، داده ارتباطمدیریت کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

تاظ  ّا گطایی خای ذَز ضا زض ضٍاتط تیي هطزم تا قطوت هثاحث هكتطی ّای اذیط زض وكَض ها تا گؿتطـ فٌاٍضی اطالػات ٍ ظَْض اتعاضّای خسیس اضتثاطی زض طی ؾال 

تطیي ػٌصط هكتطی اؾت ٍ تما ٍ تساٍم  واض اصلیٍ  وؿة ّای هكتطیاى تِ قىلی خسی حؽ قسُ اؾت. اهطٍظُ زض زًیای وطزُ ٍ لعٍم تَخِ ٍ اضضای ًیاظّا ٍ ذَاؾتِ

 تاقس. ّا زض گطٍ قٌاؾایی ٍ خصب هكتطیاى خسیس ٍ حفظ هكتطیاى هَخَز هی حیات ؾاظهاى

هكتطی یىپاضچِ واض ضا حَل هحَض ٍ  ّای وؿة واض ٍ تاظاضیاتی اؾت وِ فٌاٍضی، فطایٌسّا ٍ توام فؼالیتٍ  اؾتطاتػی خاهغ وؿة ،1هسیطیت اضتثاط تا هكتطی

ّا لازضًس تا ّعیٌِ ون اطالػات ٍؾیؼی  اهطٍظُ ؾاظهاى تاقس. ّا هی تطای اؾترطاج زاًف ٍ اطالػات هفیس اظ حدن ػظیوی اظ زازُاتعاضی لسضتوٌس  2واٍی زازُ .[١]زؾاظ هی

 طای ؾاظهاى تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس.واٍی اضظـ لاتل تَخْی ضا ت زازُّای  واض ذَز خوغ ٍ ًگْساضی وٌٌس ٍ ایي هَخة قسُ اؾت وِ اؾتفازُ اظ تىٌیهٍ  اظ ٍضؼیت وؿة

ّا زض حطوت تِ ؾوت هكتطی  واٍی تِ قطوت تَخِ تؿیاضی اظ هحمماى ضا تِ ذَز خلة وطزُ اؾت. زازُ تا هكتطی اضتثاطهسیطیت واٍی زض    زض ؾالْای اذیط واضتطز زازُ

ٍ اظ ایي ططیك تصویوات  تیٌی وٌٌس ضفتاضّای آیٌسُ آًْا ضا پیف آٍض ضا قٌاؾایی ٍ تَاًٌس هكتطیاى ؾَز ی هیواٍ ّا اظ ططیك زازُ ًوایس. ؾاظهاى هحَضی ووه هی

 ّا اتراش ًوایٌس. ای ضا زض اضتثاط تا آى آگاّاًِ

تِ هؼطفی  9زض ترف  همالِ زض ازاهِ تِ قطح ظیط اؾت٪ واٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی هَضز تطضؾی لطاض ذَاّس گطفت. ؾاذتاض زض ایي همالِ ًمف زازُ

 ٤ؾؼی زاضین تا زض حس اهىاى تِ طَض خاهغ ًگاّی تِ هفَْم هسیطیت اضتثاط تا هكتطی زاقتِ تاقین، زض ترف  ٣پطزاظین، زض ترف  واٍی ٍ هثاحث هطتثط تا آى هی زازُ

                                                 
1 . Customer Relationship Management 
2 . Data Mining 
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واٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی ضا  تطذی اظ هعایای اؾتفازُ اظ زازُ ٥، زض ترف زّین تطضؾی لطاض هیواٍی ضا زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی هَضز  چگًَگی واضتطز زازُ

 وٌین. ًتایح ٍ ػٌاٍیي تحمیماتی آیٌسُ ضا تیاى هی ٦زض ًْایت زض ترف زّین ٍ  قطح هی

 

 کاوی داده      .٢

 

ّای شذیطُ قسُ ضا پطزاظـ وطز ٍ اطالػات  ّا، ًیاظ تِ اتعاضی اؾت تا تتَاى زازُ قسُ زض ایي ؾیؿتنّای شذیطُ  ّای پایگاّی ٍ حدن تاالی زازُ اهطٍظُ تا گؿتطـ ؾیؿتن

ّای حدین ٍ اًثَُ اؾت ٍ اّویت آى ضٍ  تطزاضی هَثط اظ زازُ واٍی هْوتطیي فٌاٍضی خْت تْطُ زض حال حاضط زازُ اضتطاى لطاض زاز.حاصل اظ ایي پطزاظـ ضا زض اذتیاض و

 ذَز ّای زازُ اظ هرعى اطالػات هْوتطیي ضٍی تط وِ وٌس هی ووه ّا ؾاظهاى تِ وِ تاقس هی تاال پتاًؿیل تا ٍ لَی هتسٍلَغی تؿیاض یه واٍی زازُ اؾت.تِ افعایف 

 تركیسى اػتثاض تطای اؾت هوىي وِ وٌس هی ّا اؾتفازُ زازُ تیي ضٍاتط ٍ الگَّا وكف تطای گًَاگًَی تحلیلی اتعاضّای اظ وِ اؾت فطایٌسی واٍی  . زازُ[9]سًوایٌ توطوع

 قَز. اؾتفازُ تیٌی پیف تِ

واٍی اؾترطاج  زازُ" ٪[9]ظتؼطیفی وِ زض اوثط هطاخغ تِ اقتطان شوط قسُ ػثاضتٌسا ٍی زض هطاخغ هرتلف اضائِ قسُ اؾت اهاوا تؼاضیف هتؼسزی اظ زازُ  

  ".تعضي ٍ پیچیسُ اؾت ّای تؿیاض اطالػات ٍ زاًف ٍ وكف الگَّای پٌْاى اظ پایگاُ زازُ

تیٌی وطزُ ٍ تْتط تصوین تگیطًس.  ّای یه ؾیؿتن، الگَّا ٍ ضفتاضّای آیٌسُ ضا وكف ٍ پیف ّا تا واٍـ تط ضٍی زازُ وٌس تا ؾاظهاى واٍی ووه هی زازُ

زّس وِ پاؾد آًْا زض گصقتِ هوىي ًثَزُ ٍ یا تِ ظهاى ظیازی ًیاظ  ًوایس ٍ تِ ؾَاالتی خَاب هی تیٌاًِ اضائِ هی واٍی تا اؾتفازُ اظ تحلیل ٍلایغ گصقتِ یه تحلیل پیف زازُ

 ّای خسیس زض ؾاظهاى ذَز اؾتفازُ وٌٌس. ّا یا اضظـ تَاًٌس اظ زازُ تِ ػٌَاى اّطهی خْت ذلك فطصت واٍی افطاز هی اظ ططیك زازُ زاقتِ اؾت.

 

 

  مدیریت ارتباط با مشتری      . ٣

 

 واض  ٍ  ّای اطالػات ٍ اضتثاطات، قاّس ظَْض هفَْم هسیطیت اضتثاط تا هكتطی تِ ػٌَاى ضٍیىطزی هْن زض وؿة گطفتِ زض فٌاٍضی ّای اذیط تا تحَالت صَضت زض ؾال

هكتطی ضا  ّا، ّط زاضز تِ خای تاظاضیاتی اًثَُ افطاز ٍ ؾاظهاى ای اؾت وِ تیاى هی اؾت. ایي هفَْم ًؿثتا ؾازُ یه تِ یهاین وِ ّسف آى تاظگكت تِ زٍضُ تاظاضیاتی  َزُت

ًتیدِ پیكطفت زض ظهیٌِ فٌاٍضی اطالػات ٍ ًیع تغییطات  CRMتاقس.  هسیطیت ضٍاتط هكتطی تِ زًثال زضن ًیاظّای هكتطیاى قطوت هی. [٣]نته تاظاضیاتی وٌی  ته

 ٍ هكتطیاى ٍفازاضی وؿة ظهیٌِ زض ذَتی تؿیاض ًتایح اًس وطزُ پیازُ ضا CRMآهیعی  هَفمیت تطَض وِ قطوتْاییتاقس.  ؾاظهاًی حَل فطایٌسّای هكتطی هحَض هی

یه ضاُ حل تىٌَلَغیىی  CRMتاقس، تا ایي حال اػتماز تط ایٌىِ  هثتٌی تط تىٌَلَغی هی CRMاًس. اگط چِ ترف اػظوی اظ  آٍضزُ تسؾت ّا آى هست  زضاظ ؾَزآٍضی

 تاقس. اؾت، هطزٍز هی

 قَز٪ هی اضائِ CRM زض ایٌدا چٌس هَضز اظ تؼاضیف

 ُیافتِ  ّا زض هسیطیت هَثط ٍ ؾاظهاى ّایی اؾت وِ تِ هَؾؿات ٍ قطوت افعاض ٍ ؾیؿتن ّا، فطایٌسّا، ًطم ای تطای هدوَػِ هتسٍلَغی هسیطیت اضتثاط تا هكتطی ٍاغ

 [.٤]سوٌ اضتثاط تا هكتطیاًكاى ووه هی

 [.٥]تاقس ّای هكتطی هی اؾتفازُ هَثط اظ اطالػات حؿابته هكتطیاى اضظقوٌس اظ ططیك  هسیطیت اضتثاط تا هكتطی ایداز اضتثاط تا ته 

 هسیطیت اضتثاط تا هكتطی ًَػی اؾتطاتػی ؾاظهاًی خْت ایداز ٍ حفظ اضتثاطات تلٌسهست ٍ ؾَزآٍض تا هكتطیاى اؾت. 

)اصل  هسیطیت ضٍاتط تا هكتطیتاقس. تط طثك ًظطیِ  آٍضزى حدن ظیازی اظ هكتطیاى خسیس هی ًگْساضی هكتطیاى لثلی ٍ تسؾت ،تا هكتطی اضتثاطهسیطیت ّسف 

ّایی وِ اضتثاط پایساض تا هكتطیاى ذَز زاضًس تسٍى تطزیس تطًسُ ایي  ؾاظهاى ، تٌاتطایي زض تاظاض ضلاتتی اهطٍظقَز % هكتطیاى تأهیي هی98% ؾَز قطوت تَؾط ٨8پاضتَ( 

 ضلاتت ذَاٌّس تَز.

 

 

 با مشتری ارتباطمدیریت کاوی در کاربرد داده       .٤
 

 ١طَض وِ زض قىل  واٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی ّواى تَاًس زض هطاحل هرتلفی اظ فطایٌس هسیطیت اضتثاط تا هكتطی اتراش قَز. واضتطز زازُ واٍی هی فٌاٍضی زازُ

 تاقس. ًكاى زازُ قسُ اؾت زض چْاض ترف هدعا هی
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 تا هكتطیواٍی زض هسیطیت اضتثاط  واضتطز زازُ –١قىل 
 

 

3بندی مشتریان تقسیم      . ٤-1
 

 

زازى تِ واالّا ٍ ذسهاتی هَضز اؾتفازُ لطاض  اؾت. زض ایي ضٍیىطز اطالػات هطتَط تِ ّط هكتطی تطای چاضچَب زض حال گؿتطـ 4یه تِ ّای اذیط تاظاضیاتی یه زض ؾال

ٍ زض آى تِ خای تاظاضیاتی اًثَُ افطاز ٍ  َضت گطفتِ زض فٌاٍضی اطالػات اؾتّای ص پیكطفتگیطًس وِ احتوال پصیطـ آى ضا ضا افعایف زّس. ایي ضٍیىطز ًتیدِ  هی

تَاًٌس هكتطیاى ضا تِ چٌسیي گطٍُ هدعا تمؿین ًوَزُ ٍ هحصَالت ٍ ذسهات هرتلفی ضا تِ ّط گطٍُ اظ  ّا هی ؾاظهاى وٌین. ته تاظاضیاتی هی ، ّط هكتطی ضا تهّا ؾاظهاى

 هكتطیاى اضائِ زٌّس.

ّای لیوتی ضا اضتما  تٌسی هكتطیاى، تاظاضیاتی ٍ اؾتطاتػی تمؿین تاقس. واٍی اؾتفازُ قسُ زض تاظاضیاتی هی ّای زازُ تطیي ضٍـ تمؿین تٌسی هكتطیاى یىی اظ هْن

تٌسی تؼساز ظیازی اظ  ، تِ تمؿینازُ هكتطیط تا هكتطی زض پایگاُ زؾاظی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل اطالػات هطتث ، پطزاظـ، شذیطُآٍضی تا خوغ تَاًس واٍی هی زّس. زازُ هی

 .[٦]ّای هرتلف ووه ًوایس هكتطیاى تِ گطٍُ

ی تطای تكریص تماضای تَاًس اتعاض لسضتوٌس وٌس. ّوچٌیي هی ّا خْت زضن ضفتاض هكتطیاى ووه هی ّای هكاتِ تِ ؾاظهاى ّای هكتطیاى تا ٍیعگی تؼییي گطٍُ

 هكتطی تاقس.

 

 

   5متقابلتحلیل فروش     . ٤-٢

 

فطٍقس. ایي ضٍیىطز ًِ تٌْا اتعاضی هَثط تطای افعایف  فطٍـ هتماتل یه فطایٌس تاظاضیاتی اؾت وِ یه قطوت هحصَالت ٍ ذسهات خسیس ذَز ضا تِ هكتطیاى فؼلی هی

هكتطی، افعایف ٍفازاضی هكتطی ٍ حصَل اطویٌاى اظ تَاًس تاػث اضتمای تصَیط قطوت زض شّي  اقس، تلىِ ّوچٌیي هیت هیؾَز اظ ططیك تَؾؼِ فطٍـ تِ هكتطیاى هَخَز 

فطٍـ هتماتل اقاضُ تِ ایي زاضز وِ یه ؾاظهاى هؼوَال ػالٍُ تط فطٍـ ٍ هؼطفی هحصَالت ػازی ؾاظهاى،  ًیع گطزز. ٍ پایساضی قطوت ّای هْن تطای تَؾؼِ اؾتطاتػی

ذَز زاقتِ تاقس فطٍـ هحصَالت هكاتِ یا هىول  اگط زؾتطؾی ذَتی تِ هكتطیاى فؼلی یه زؾتِ اظ هحصَالت هىول یا هكاتِ ضا ّن زض طَل ظهاى ػطضِ ًوایس وِ

 قَز. تطایف تؿْیل هی

ّای هرتلفی تطای تْثَز ایي ضٍاتط اؾتفازُ ًوایٌس. تِ ػٌَاى هثال گؿتطـ زٍضُ  تَاًٌس اظ ضٍـ ّا هی پؽ اظ ایداز یه ضاتطِ تیي قطوت ٍ هكتطیاى، قطوت

تَاى اظ ططیك فطٍـ  یف تواؼ تا یىسیگط زض زٍضُ حفظ ٍ ًگْساضی ، تسؾت آٍضزى ؾَز تیكتط زض ّط تواؼ تا یىسیگط. ّوِ ایي هَاضز فَق ضا هیظهاًی ایي اضتثاط، افعا

 هتماتل تسؾت آٍضز.

هكتطیاى فؼلی تِ هٌظَض زضن ضفتاض ذطیس تحلیل فطٍـ تْیٌِ ووه ًوایس. اتتسا اطالػات هطتَط تِ ٍ  ّا زض تدعیِ تَاًس تِ قطوت واٍی هی زض فطٍـ هتماتل زازُ

واٍی  ّای زازُ ّای هرتلف فطٍـ تا اؾتفازُ اظ الگَضیتن قًَس. ؾپؽ هسلی تطای ضفتاضّای فطزی هكتطیاى تا تَخِ تِ ضٍـ ٍ ػازات هصطف هكتطی تدعیِ ٍ تحلیل هی

ز ٍ زض ًْایت اطالػات هكتطی تا اؾتفازُ اظ هسل تحلیلی ایدازُ قسُ تطای تؼییي قَ تیٌی هی قَز.  زٍم ایٌىِ ضفتاض آیٌسُ هكتطی تؼس اظ ایداز هسل پیف ایداز هی

 گیطز. تحلیل لطاض هیٍ  تطیي ضٍـ تطای فطٍـ هتماتل هَضز تدعیِ هٌاؾة

                                                 
3 . Customer segmentation 
4 . one-to-one marketing 
5 . Analysis of cross-selling 

 

1. Customer    
segmentation 

2. Analysis of cross-
selling 

3. Profit Analysis 

4. Customer acquisition and 
retention 
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چِ هحصَالتی زاضًس ووه واٍی هتؼسزی تطای فطٍـ هتماتل ٍخَز زاضز. تِ ػٌَاى ًوًَِ لَاًیي اضتثاط تِ زضن ایٌىِ هكتطیاى توایل تِ ذطیس  ّای زازُ ضٍـ

ّای زیگط  ّای ػصثی، ضگطؾیَى ٍ ضٍـ تاقٌس، قٌاؾایی ًوایس. قثىِ ّای هكتطیاى ضا وِ ػاللوٌس تِ هحصَالت ذاصی هی تَاًس گطٍُ ای هی هی ًوایس. تحلیل ذَقِ

 .[٧] تیٌی ًوایٌس هحصَالت خسیس ضا پیفّای ذطیس  تَاًٌس فطصت هی

 

 

6تحلیل سود     . ٤-٣
 

  

تاقٌس. تطذی  ّای هتفاٍتی تطای ؾاظهاى هی قَز. تسیْی اؾت وِ هكتطیاى هرتلف زاضای اضظـ آٍضی هكتطی تِ تَاًایی هكتطیاى تطای اضائِ ؾَز تطای قطوت گفتِ هی ؾَز

 تاقس.  ّای وؿة ٍ واض هؼمَل ًوی اظ هكتطیاى اضظـ تاالتطی ًؿثت تِ زیگط هكتطیاى زاضًس. تسٍى آگاّی اظ اضظـ هكتطیاى ؾاظهاى لازض تِ ایداز اؾتطاتػی

آٍضی  ّا  ًیاظ تِ تؼییي ضٍقی تطای هحاؾثِ ؾَز زض ایتسا  قطوت آٍضی هكتطی اؾتفازُ گطزز. تیٌی تغییطات زض ؾَز تَاًس زض تدعیِ ٍ تحلیل ٍ پیف واٍی هی فٌاٍضی زازُ

 تَاًس یه فطهَل ؾازُ یا یه فطهَل پیچیسُ تاقس.  هكتطی زاضًس. ایي ضٍـ هی

آٍضی  آٍض ٍ ایٌىِ وسام یه اظ هكتطیاى ؾَز واٍی تطای تدعیِ ٍ تحلیل ضفتاض هكتطیاى ٍ قٌاؾایی هكتطیاى ؾَز تَاًٌس اظ اتعاضّای زازُ ّا هی اتطایي قطوتتٌ

تَاًٌس تِ هكتطیاى  وٌس آیا هكتطیاى ون ؾَز هیتَاًٌس تفْ واٍی هی ّای زازُ ووتطی زاضًس ٍ یا حتی تؼییي هكتطیاى تسٍى ؾَز اؾتفازُ ًوایٌس. ّوچٌیي تا اؾتفازُ اظ تىٌیه

 آٍض اظ ططیك فطٍـ هتماتل یا اتعاضّای زیگط تثسیل قًَس. ؾَز

ّا تِ حفظ  آٍضی هكتطی هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز. زض ایي ضٍـ ؾاظهاى تَاًس تطای اوتكاف الگَّای ضفتاضی هكتطیاى ٍ پیف تیٌی ؾطح ؾَز واٍی هی زازُ

آٍض  قًَس. تا قٌاؾایی هكتطیاى ؾَز تِ آى زؾتِ اظ هكتطیاى ّسایت هی آٍض زض فطایٌس تاظاضیاتی ٍ اضائِ هحصَالت ٍ ذسهات ؾفاضقی ٍ تِ هَلغ  ؾَزهكتطیاى تااضظـ ٍ 

 آٍضی تیكتطی زؾت یاتس. ِ  تِ ؾَزّا واّف یافتِ تلى آٍض وطزُ ٍ اظ ایي ططیك ًِ تٌْا ّعیٌِ تَاًس اًطغی ٍ هٌاتغ ذَز ضا تِ طَض واضا تط صطف هكتطیاى ؾَز ؾاظهاى هی

 

 

  7کسب مشتری و حفظ مشتری    . ٤-٤

 

تاقس. وؿة هكتطی  واض اؾت. تٌاتطایي آى یىی اظ فاظّای ایداز اضتثاط تا هكتطی هیٍ  وؿة هكتطی فطایٌسی تطای یافتي هكتطیاى تالمَُ ٍ آٍضزى هكتطیاى خسیس تِ وؿة

تَاى هكتطیاى خسیس ضا تِ طَض هساٍم تسؾت آٍضز. تا ایي ٍخَز لثل اظ ایٌىِ تِ زًثال هكتطیاى  اؾت وِ تِ ٍؾیلِ آى هییىی اظ ًیطٍّای هحطن اصلی تَؾؼِ قطوت 

 ّای هكتطیاى تیٌی پاؾد آیٌس. تٌاتطایي پیف خسیس تاقین، قطوت تایس تؼییي ًوایس وسام هكتطیاى تالمَُ ّؿتٌس ، وساهیه اظ آى ّا آؾاى ٍ وساهیه ؾرت تط تسؾت هی

تا هكتطی هَفك تاقس تالمَُ تِ فؼالیتْای پیف تطزی فطٍـ پایِ ٍ اؾاؼ وؿة هكتطی هی تاقس. حفظ هكتطی ٌّگاهی ضخ هی زّس وِ قطوت زض ًگْساضی ٍ ایداز ضاتطِ 

ًگْساضی هكتطیاى هَخَز تؿیاض ووتط واض اؾت چطا وِ ّعیٌِ  ٍ   ًوایس. حفظ هكتطی ولیس هَفمیت وؿة لازض تِ ذطیس هحصَالت یا ذسهاتٍهكتطیاى ضا تصَضت هىطض 

 قٌس.هكتطیاى خسیس اؾت،ٍ ایي زض حالی اؾت وِ هكتطیاى تلٌس هست توایل تیكتطی تِ ذطیس هحصَالت قطوت زاضًس ٍ آًْا ووتط تِ لیوت حؿاؼ هی تا ّعیٌِ خصباظ 

 اظ ّوِ هْن تط هكتطیاى ٍفازاض تاػث تثلیغات زّاى تِ زّاى هثثت تطای قطوت ذَاٌّس قس.

 

 

 مشتری روابط مدیریت در کاوی داده از استفاده مسیتهای      . ٥

 

 ٪ [٨]واٍی زض هسیطیت اضتثاط تا هكتطی تِ قطح ظیط اؾت ّای اؾتفازُ اظ زازُ تطذی اظ هعیت

 هكتطی ؾؤاالت تِ پاؾرگَیی ؾَْلت خْت اطالػات تِ زلیك ٍ ؾطیغ زؾتطؾی 

 تىطاضی ّای زازُ حصف توٌظَض ّا زازُ تصفیِ ٍ ؾاظی ویفی 

 ،هسلْای حفظ هكتطی تِ زؾتیاتی ٍ هكتطی ؾَزهٌسی تحلیلٍ  تدعیِ خْت زازُ پاییي تِ تاال زؾتطؾی ٍ هسیطیت اؾترطاج 

 ُتاالتط ؾطَح تِ گعاضـ اضائِ خْت زازُ تحلیل پیكطفتِ اتعاض ٍ یىپاضچِ ّای زاز 

 ِهكتطیاى اظ یه ّط تطای آیٌسُ اضظـ تطآٍضز ٍ اضظـ ولی زضصس هحاؾث 

 هكتطی ًیاظّای ٍ واضٍ  وؿة هحیطْای ؾطیغ تغییطات تِ ٍاوٌف 

 اٍ ٍفازاضی ٍ هكتطی ضضایتوٌسی افعایف 

 تاظاض افعایف ؾْن ٍ خسیس هكتطیاى خصب 

                                                 
6 . Profit Analysis 
7 . Customer acquisition and retention 
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 نتیجه گیری     . ٦

 

هَاخِ ؾاذتِ اؾت. زض ایي هیاى اًسیكوٌساى  تىاهل ػصط اطالػات ٍ ظَْض اتعاضّای خسیس اضتثاطی، ؾاظهاى ّا ضا تا اًثَّی اظ هكتطیاى هتفاٍت پیكطفت اضتثاطات،

ولیس هَفمیت زض هسیطیت اضتثاط تا وٌٌس. ّای صحیح اضتثاط تا آى ّا ضا تحت ػٌَاى هسیطیت اضتثاط تا هكتطی تدَیع هی هسیطیت ٍ تاظاضیاتی، ًؿرِ حفظ هكتطی ٍ قیَُ

تا  اضتثاطهسیطیت زض تاظاضّای ضلاتتی ، هسل تاقس.  ّای تؼاهلی هكتطی تا وؿة ٍ واض هی تحلیل زازٍُ  ای هَثط ٍ تَاًوٌسی زض تدعیِ ، زاقتي اؾتطاتػی هسیطیت زازُهكتطی

 تاقسوِ اهطٍظُ تِ ػٌصط اؾاؾی ٍ ولیس تطًسُ قطوتْای هسضى تثسیل قسُ اؾت. واٍی هی تطاؾاؼ زازُ هكتطی

تِ قطوتْا زض خْت واضوطز ؾطیغ تا ویفیت تاال ٍ  ٍ ّا زاضز ظیازی تطای قطوتتا هكتطی هٌافغ تؿیاض  اضتثاطواٍی ٍ هسیطیت  ؾاظی زازُ  تطویة ٍ یىپاضچِ

تیٌی ًیاظّای هكتطیاى  وٌس وِ تا قٌاؾایی ٍ پیف ّا ووه هی واٍی تِ قطوت واض ووه ذَاّس وطز. زازٍُ  حل هؿائل هطتَط تِ وؿة ٍ واض تطای ضؾیسى تِ َّـ وؿة

 آًْا آیٌسُ ضفتاض تؼییي، ضا هكتطیاى اضظـ واٍی زازُ ططیك اظ تَاى هی تٌاتطایيزض ؾطاؾط چطذِ ظًسگی هكتطی، اضتثاطات قرصی ٍ ؾَز ترف تا هكتطیاى تطلطاض وٌٌس. 

 . وطز اتراش ضاتطِ ایي زض ضا ای تصویوات آگاّاًِ ٍ تیٌی پیف ضا
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