ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه؛ رﻣﺰ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاراﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدور از اﯾﻦ
رو ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪود  14ﺳﺎل از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد روش ﺑﺮد -ﺑﺮد را ﮐﻪ روش ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﯿﺸﺮو

در

ﮐﺴﺐ

و

ﮐﺎر

اﺳﺖ

را

دﻧﺒﺎل

ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی آن را ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ داﻧﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺘﺎﺛﺮ از درک ﻣﺸﺘﺮی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و وﻓﺎداری ﻧﻤﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
وﻓﺎداری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اراﺋﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه و روﻧﺪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪون ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
رﺿﺎﯾﺘﻤﺪی

ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ درک ﺷﺪه از
ﻧﺎم و ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و … در اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎدارﺳﺎزی
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و وﻓﺎدارﺳﺎزی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺣﻮزه ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی و
اﯾﺠﺎد وﻓﺎدارﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاراﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ
از اﯾﻦ رو ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪود  14ﺳﺎل از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان رﺷﺪ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری را در ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ
از ده ﻫﺎ ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﺪان و ﮐﺮاس اور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎﭼﺒﮏ در ﻃﻮل اﯾﻦ 14
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﻘﺎء اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  MVM 110ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آن ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم  MVM 110Sدر

ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖMVM .
 315ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ
اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ دو ﺳﺪان ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ ﻗﺪرت  MVM 530و  MVM550دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺑﯽ از ﻓﺮوش ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  MVM X33اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت از آن در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  180ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺒﻮد را
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻼﯾﻖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮدرو
ﭘﺮﻓﺮوش دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ  MVM X22ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻮاﺳﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﻪ رﻗﻢ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮردوﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان  ISQIﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در دو ﺣﻮزه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ راﻫﺒﺮد را در ﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﻮد

ﺗﺜﺒﯿﺖ

ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدرو ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ از ﺑﺪﻋﻬﺪی
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺗﺪارک ﺑﺮای
اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوم ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺋﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،اﯾﻤﻦ ،زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﭘﺎﺳﺨﯽ اﯾﺪه ال ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺷﻌﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﯾﺪه ال را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

