
კლიენტების კმაყოფილების ზრდის      მცირებიუჯეტიანი საშუალებები,   

მნიშვნელოვანი კლიენტების შენარჩუნება  

არსებობს ძალიან ბევრი მცირებიუჯეტიანი და მარტივი შესაძლებლობა იმისთვის, რათა 

გაკვირვოთ კლიენტი. გააკეთოთ ისეთი რაღაც, რასაც არ ელოდები, რაც მას ძალიან ესიამოვნება, 

მოეწონება და გაუკვირდება კიდეც. 

კლიენტების კმაყოფილებას თუ რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი კომერციული (და არამარტო) 

ორგანიზაციის კეთილდღეობისათვის, დიდი დასაბუთება არ სჭირდება. ბევრი კომპანია ხარჯავს 

დროს და ენერგიას კლიენტების კმაყოფილების დონის კვლევის, შეფასების და კონტროლისათვის. 

იგონებენ მომსახურების სტანდარტებს, მერე ამ სტანდარტებს ნერგავენ, მერე მათ შესრულებას 

აკონტროლებენ და ყველაფერს ამას სწორედ კლიენტების კმაყოფილების მისაღწევად აკეთებენ. 

რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. კლიენტების კმაყოფილება 

იზრდება, თუმცა მერე ისინი ყველაფერს ეჩვევიან. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ კმაყოფილების 

მიღწევისთვის ცოტათი მაინც უნდა გადავაჭარბოთ კლიენტის მოლოდინს (მხოლოდ ეს არის მათი 

კმაყოფილების მიღწევის ერთადერთი გზა), სულ უფრო ახალ-ახალი რაღაცეების მოგონება ხდება 

საჭირო. ვინაიდან ერთი კონკრეტული სიახლე არასდროს არ მუშაობს დიდხანს. 

სისტემის მშენებლობა კარგია მარგამ,არსებობს ძალიან ბევრი მცირებიუჯეტიანი და მარტივი 

შესაძლებლობა იმისათვის, რათა გააკვირვოთ კლიენტი. გააკეთოთ ისეთი რაღაც, რასაც ის არ 

ელოდება, რაც მას ძალიან ესიამოვნება, მოეწონება და გაუკვირდება კიდეც. ასეთი რაღაცეების 

მოფიქრება უამრავის შეიძლება. 

რამდენიმე წლის წინათ, ერთ–ერთმა ბანკმა საქართველოში, თავის კლიენტებს სთხოვა, 

მოეტანათ მათი მცირეწლოვანი შვილების ნახატები და გააკრა ისინი ერთ–ერთ ყველაზე 

მიყრუებულ ადგილას, ჩაბნელებულ კედელზე, ფლიგელში, რომელსაც კლიენტები ყველაზე 

ნაკლებად აკითხავდნენ (არადა ზუსტად იმ ფლიგელში იყო დეპოზიტების განყოფილება). შედეგად 

კედელი ძალიან გალამაზდა, გახალისდა, განათდა. მოდიოდნენ კლიენტები, მოჰყავდათ საკუთარი 

შვილები ბანკის კედელზე მათივე შემოქმედების სანახავად. ნახატების რაოდენობა მატულობდა, 

კლიენტებიც ბედნიერები იყვნენ მათი შვილების შემოქმედებას, რომ ხედავდნენ და არასდროს არ 

მიდიოდნენ ბანკიდან ისე, იქ რომ არ შეევლოთ. 

აქციის ბოლოს, თუ არ ვცდები, რამდენიმე გამარჯვებულს თუ ყველას, ბანკმა საბავშვო 

ანაბრები გაუხსნა და გარკვეული სიმბოლური თანხა, პრიზის სახით ჩაურიცხა ამ ანგარიშებზე. 

სავარაუდოა, რომ ეს ანგარიშები ახლაც არსებობს და მათ დიდ ნაწილს ალბათ თანხებიც ემატება. 

სხვა ორგანიზაციაში, კლიენტების კმაყოფილებისთვის, უფრო მარტივ საშუალებებსაც 

იყენებენ: დაბადების დღის მილოცვა (ძალიან ბევრგან კლიენტს პირადობის მოწმობის წარდგენა 

უწევს მომსახურების მისაღებად, ადვილია,ჩაინიშნო დაბადების დღე და მერე პროგრამულად, 

ორგანიზაციის სახელით მოლოცვები გაუგზავნო. კლიენტები ასეთ ფაქტებს ყოველთვის ძალიან 

დიდი სიამოვნებით ჰყვებიან და იხსენებენ). 

კანფეტები მომსახურების დარბაზებში, მცირე საჩუქრების გაგზავნა კალათით 

განსაკუთრებული კლიენტებისთვის და მათთვის იმ დღის მილოცვა, რომელ დღესაც მათ 



პირველად მიიღეს მომსახურება თქვენი ორგანიზაციიდან ასევე ძალიან დიდ ეფექტს ახდენს 

მინიმუმ რაღაც პერიოდის განმავლობაში. 

სასტუმროებში, ოთახის დალაგების შემდეგ, ლოგინზე შოკოლადის ფილების დატოვება 

კარგად აპრობირებული საშუალებაა, მოგეხსენებათ. ბენზინგასამართ სადგურზე მინდვრის 

ყვავილების თაიგული ქალბატონებს, „ჩუპა-ჩუპსები“ ბავშვებს, 26 მაისს მაკდონალდსში ეროვნულ 

ტანსაცმელში კლიენტების მომსახურება, ტურისტული მოგზაურობისას უჩუმრად გადაღებული 

ყველაზე შთამბეჭდავი კადრების კოლაჟის გადაცემა ტურის ბოლოს სახსოვრად და უამრავი სხვა, 

რასაც დიდხანს შეუძლია დაამახსოვროს ადამიანს თქვენი ორგანიზაცია, თქვენგან მიღებული 

მომსახურება და თუნდაც რაიმე უბრალოდ შეხება თქვენთან. 

შესაძლებლობები რომ ამოუწურავია ცხადია, უბრალოდ, შედარებით რთულია სისტემურად 

ააწყო ასეთი იდეების მოფიქრების და განხორციელების პროცესი. თუმცა, თუ ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელობა ამ ამოცანას დაისახავს არც ეს უნდა იყოს რთული: 

ა) დაავალეთ აღნიშნული პროცესის კოორდინაცია ნებისმიერ თანამშრომელს,თუნდაც ერთ-

ერთ მდივანს,მარკეტინგს ანგყიდვების რომელიმე თანამშროელს. 

ბ) სთხოვეთ მას, გამოაცხადოს კონკურსი თანამშრომლებს შორის ასეთ იდეებზე. 

გ) ურჩიეთ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებს, იდეებზე ჯგუფებში იფიქრონ 

(საკუთარ განყოფილებებში, ფილიალებში, ოთახში, სადაც სხედან, ან თუნდაც ოჯახში 

საღამოობით). ასე ფიქრი უფრო სახალისოც იქნება და შედეგიანიც. 

დ) მოაწყვეთ იდეების განხილვა თვეში ერთხელ, ერთსა და იმავე დღეს, მაგალითად, თვის 

მესამე კვირის პარასკევს, დღის მეორე ნახევარში. 

ე) რამდენიმე ყველაზე საუკეთესო იდეა წაახალისეთ მცირეფასიანი, მაგრამ დასამახსოვრებელი 

პრიზებით, გარდამავალი ჯილდოთი, ან რამე ამის მსგავსით. 

ვ) შერჩეული იდეის განხორციელებისთვის გააკეთეთ სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩართავთ 

იდეის ავტორებს და კიდევ რამდენიმე მსურველს. მათთან ერთად ეცადეთ, ეს იდეა სწრაფად და 

ეფექტურად განახორციელოთ. 

შედეგად იდეები არ მოგაკლდებათ, ადამიანებიც მეტი ხალისით იმუშავებენ. ყოველი 

თანამშრომელი, ვინც ამ პროცესში ჩაერთვება, კიდევ უფრო დიდ ყურადღებას მიაქცევს 

ყოველდღიურ მუშაობაში კლიენტების კმაყოფილებას. თქვენი ორგანიზაცია კი მუდმივად შეძლებს 

თუნდაც ოდნავ, მაგრამ გადააჭარბოს კლიენტების მოლოდინს. მიაღწიოს მათ გაოცებას, 

კმაყოფილებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გააჩენს მათში ინტერესს - რა იქნება ხვალ, რას 

მოიფიქრებენ ახალს,ამაზე მეტად სასიამოვნოს და საინტერესოს ამ ორგანიზაციაში. ეს კი მათ 

ლოიალურობას და ერთგულებას ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდის. 

ლოიალური და კმაყოფილი კლიენტების რაოდენობა ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად 

განსაზღვრავს კონკრეტული კომპანიის, ან ბრენდის ღირებულებას. და თუ ამის მიღწევა ასე 

მარტივია, ხანდახან რატომ არ ღირს ამაზე ფიქრი და მუშაობა. თუკი ეს კონკურსები ზედმეტად 



გეჩვენებათ, ორ-სამ კაციანი ჯგუფი გააკეთეთ, დაავალეთ მათ ასეთი იდეების მოფიქრება და 

განხორციელება. ასეც შეიძლება საინტერესო შედეგების მიღწევა. 

შევინარჩუნოთ მნიშვნელოვანი კლიენტები და დამიჯერეთ კრიზისის გადატანა ადვილი 

გახდება.შესაძლოა ეს ერთადერთი გზაც იყოს ბევრი ორგანიზაციის გადასარჩენად. 

არაფერი არ არის ისე მნიშვნელოვანი კრიზისის დროს, როგორც კლიენტი, რომელიც არ მიდის. 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათგან მიღებული შემოსავალი თქვენი შემოსავლების 

განსაკუთრებულად დიდ ნაწილს შეადგენს. ყველამ კარგად იცის, რომ, კრიზისის დროს, ბევრად 

უფრო შედეგიანია იმ არსებული კლიენტის შენარჩუნებაზე იმუშაო, რომელზეც შენი ბიზნესი დგას, 

ვიდრე ის, რომ აგრესიული ბრძოლა გააჩაღო ახალი კლიენტების მოსაზიდად. 

ამ სტრატეგიას რამდენიმე მნიშვნელოვანი არგუმენტი აქვს: 

ა) უფრო ეკონომიურია დროის, ფინანსური თუ საკადრო რესურსების თვალსაზრისით. 

ბ) უფრო მეტად უზრუნველყოფს ბიზნესისსტაბილურობას. 

გ) უფრო მეტის დრო გრჩება შიდა პრობლემების მოსაგვარებლად,რომელიც კრიზისის დროს 

არც თუ ისე ცოტაა. 

მეორეს მხრივ,თუ მათ კმაყოფილებაზე განსაკუთრებულად არ იზრუნებ , მათი( მინიმუმ მათი 

კეთილგანწყობის) დაკარგვა, ძალიან მალე, ფინანსურ დანაკარგებში აისახება.ა ხალი კლიენტების 

მოყვანაც ბევრად უფრო გაჭირდება და რეპუტაციაც ბევრად უფრო მეტად დაზარალდება. 

მთავარი კითხვები, რომლებიც ჩნდება: როგორ მივაღწიოთ ამას, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, 

რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კლიენტები რჩებოდნენ ჩვენთან. იგი რჩებოდეს მაშინაც კი, თუ 

უკეთეს შემოთავაზებას იღებს კონკურენტებისგან, როცა მათ მომსახურებაში მუდმივი ხარვეზებია 

და ჩვენ სწრაფად ვერ ვახერხებთ ამის მიზეზების აღმოფხვრას, როდესაც ძალიან ცოტა დრო გვაქვს 

მათთვის ბევრი მიმდინარე შიდა პრობლემის გამო? 

სამი მთავარი ამოცანა, რომლებიც იძლევა ყველაზე მნიშვნელოვანი კლიენტების დიდი ხნით 

შენარჩუნების საშუალებას: 

1.გამოარჩიოთ ისინი სხვა კლიენტებისგან (ბევრ ბიზნესში ეს არც თუ ისე მარტივი ამოცანაა, 

როგორც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს). 

2.მიაღწიოთ, პირველ რიგში, სწორედ მათ მაქსიმალურ კმაყოფილებას. ეს, შეიძლება, ძალიან 

იაფი დაჯდეს, მაგრამ მათ მიერ განხორციელებული შესყიდვებიც გაზარდოს და მათი ლოიალობაც 

ბევრად აამაღლოს. 

3.აქტიურად ჩართოთ ისინი თქვენი ორგანიზაციის მართვის პროცესში. ამით მათი 

ღირებულება კიდევ მრავალჯერ გაიზრდება და მათი თქვენგან წასვლის შესაძლებლობებიც 

რადიკალურად შემცირდება მაშინაც კი, თუ კონკურენტები მკვეთრად უკეთეს პირობებს 

შესთავაზებენ. 



აი, რამდენიმე ძირითადი მოსაზრება თითოეული ამ ამოცანის თავისებურებებთან და 

გადაწყვეტის გზებთან დაკავშირებით: 

გამოარჩიეთ  თქვენთვის  მთავარი  კლიენტები  

სამი ტიპის კლიენტია ყველაზე მნიშვნელოვანი თითქმის ყველა ორგანიზაციისთვის: 

ა) ვინც ყველაზე მეტს ყიდულობს(რაც ისედაც ცხადია); 

ბ) ვინც დიდი ხანია თქვენგანყიდულობს (ესეც გასაგებია); 

გ) და ვინც ყველაზე აქტიურად გამოხატავს უკმაყოფილებას, აქვს გაუთავებელი შენიშვნები და 

საყვედურები თქვენი საქმიანობის ასპექტებისა და თქვენი თანამშრომლების ქცევისა თუ 

გადაწყვეტილებების მიმართ (ეს, შეიძლება, ახალი იყოს, ან ძნელად მისაღები ბევრისთვის, თუმცა 

ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფია, რომელიც, შეიძლება, თავისი მნიშვნელობით არაფრით 

ჩამოუვარდება პირველსა და მეორეს). 

სწორედ ამ სამი ჯგუფის კლიენტების გაფრთხილება და შენარჩუნება არის ყველაზე მეტად 

მნიშვნელოვანი თითქმის ნებისმიერ დარგში მოქმედი ორგანიზაციისთვის. ეძებეთ ისინი, გაიცანით 

ისინი და ეცადეთ, დაუფასოთ მათ ეს ერთგულება და თქვენი ბიზნესის სტაბილურობას 

სერიოზული საფრთხე აღარ, ან ძალიან რთულად თუ დაემუქრება. 

მიაღწიეთ  მათ  მაქსიმალურ კმაყოფილებას  

მათი კმაყოფილების მისაღწევად ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, აგრძნობინოთ, 

რამდენად აფასებთ მათ ერთგულებას, რამდენად ღირებულია და მნიშვნელოვანი ეს თქვენთვის და 

უკვე ამის აღქმა მათი მხრიდან, შეიძლება , საკმარისიც აღმოჩნდესმათი ერთგულების კიდევ უფრო 

გსაზრდელად.  

თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს მადლიერება თქვენი მხრიდან, უპირველეს 

ყოვლისა, მომსახურების ფასებზე აისახება. გაუკეთეთ მათ შეღავათები (თქვენივე ინიციატივით და 

არა მათი დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ), აცნობეთ მათ ამის შესახებ და მათი კეთილგანწყობა 

ერთიორად გაიზრდება. 

გაიცანით პირადად ეს კლიენტები (თუ ჯერ კიდევ არ იცნობთ), შეხვდით მათ და შესთავაზეთ 

თქვენთან პირადად დაკავშირება, თუ რაიმე წინადადება, შენიშვნა ან თხოვნა ექნებათ. გამოიყენეთ 

ყველა შესაძლებლობა მათთან პირადი ურთიერთობების განვითარებისთვის. საქმიანი სადილი, 

პერიოდული სატელეფონო მოკითხვა, მათი დაპატიჟება თქვენი კომპანიისთვის მნიშვნელოვან 

ღონისძიებებზე მარტივი საშუალებებია იმ ბევრიდან, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. ამას 

ისინი სწრაფად აღიქვამენ, როგორც თქვენს ორგანიზაციასთან ურთიერთობის დამატებით 

ღირებულებას, რომლის კომპენსირებაც მომსახურების ფასებით კონკურენტებს კიდევ უფრო 

გაუჭირდებათ. 

და ბოლოს, არსებობს ძალიან ბევრი მცირებიუჯეტიანი შესაძლებლობა მათი კმაყოფილების 

განსაკუთრებულად ასამაღლებლად, მათი მოლოდინების გადაჭარბებისთვის. მიულოცეთ 

დაბადების დღე და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღები, დაუნიშნეთ პერსონალური საკონტაქტო პირი, 



ვისთანაც ყველა საკითხს მარტივად მოაგვარებენ (ბევრ ბიზნესში ეს მნიშვნელოვანი დახმარებაა), 

გამოაკარით მათი სახელი, ლოგო შესამჩნევ ადგილას, როგორც კლეინტებისთვის, ისე 

თანამშრომლებისთვის, დაიტანეთ მათი ლოგო თქვენი პროდუქციის ეტიკეტებზე, ახსენეთ მათი 

სახელები, შესაძლებლობის შემთხვევაში, ტელევიზიით, ან საგაზეთო ინტერვიუებისას (რა თქმა 

უნდა ისე, რომ სხვა კლიენტები არ გაღიზიანდნენ), მოაწყეთ კორპორატიული სადილები მათ 

საპატივსაცემოდ ქალაქგარეთ, ქვეყნის გარეთ. დაპატიჟეთ მათი წარმომადგენლები თქვენთან 

ერთად სამოგზაუროდ სადმე საზღვარგარეთ (კლიენტს და შესყიდვებს გააჩნია, თორემ, რა თქმა 

უნდა, ბევრისთვის ეს სულაც არ არის მცირებიუჯეტიანი ღონისძიება). მოკლედ, ფანტაზიას 

საზღვარი არ აქვს, შესაძლებლობებიც ბევრია, უბრალოდ, საჭიროა დასვათ შეკითხვა - რა 

ესიამოვნებათ, რა გაუკვირდებათ, რას დააფასებენ განსაკუთრებულად და იდეებიც ბევრი 

გაგიჩნდებათ. 

მათთვის კი თქვენ გახდებით კიდევ უფრო საინტერესო პარტნიორი, რომლისგანაც მუდმივად 

უნდა ელოდო რაღაცა ახალს - საიდანაც გრძნობ დაფასებას და ზრუნვას.. აი, ამას ბევრი ნებისმიერ 

მატერიალურ ღირებულებაზე მეტად აფასებს და რასაც უფრთხილდებიან მაშინაც კი, როდესაც 

სხვადასხვა სისტემური ტიპის პრობლემები ხელს გიშლით მათ შეუფერხებლად მომსახურებაში, 

გაპატიებენ და როგორც შეძლებენ თვითონაც დაგეხმარებიან ამ პრობლემების მოგვარებაში. 

ჩართეთ  ისინი  მართვის  პროცესში   

და აი , ისიც - კლიენტებთან კოოპერაციის ყველაზე მაღალი დონე, რაც მათ უკვე აღარასოდეს 

აღარსად წაიყვანს თქვენგან. ისინი ყოველთვის თქვენი ერთგულები დარჩებიან, თუ ექნებათ 

შესაძლებლობა, თვითონ შეცვალონ თქვენს კომპანიაში რაღაცეები ისე, როგორც მათთვისაც და 

თქვენთვისაც უკეთესია. იქონიონ გავლენა ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესებზე, ცვლილებებზე. 

ეს, რა თქმა უნდა, იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ ასეთი 

შესაძლებლობის თუნდაც არსებობა უკვე საკმარისია, სულ სხვანაირად შეხედო პარტნიორ 

კომპანიას.  

შექმენით მათთან ურთიერთობისათვის სპეციალური ჯგუფი, ან ცხელი ხაზი, ან ფორუმი, 

რომელიც მათ მისცემს საშუალებას, მინიმალური ძალისხმევით მოგაწოდონ ნებისმიერი 

წინადადება, მოსაზრება ან შენიშვნა და დაიწყეთ სწრაფი რეაგირება მათგან მიღებულ ნებისმიერ 

ინფორმაციაზე.  

შექმენით თქვენი კლიენტების კლუბი, საბჭო, სათათბირო, ან რაიმე ამის მსგავსი და მოიწვიეთ 

მისი წარმომადგენლები თქვენთვის მნიშვნელოვანი იდეების, სიახლეების, ახალი პროდუქტების, 

მომსახურებაში არსებული ხარვეზების თუ ინოვაციების განსახილველად, უბრალოდ, სამსჯელოდ 

კლიენტებისთვის და ბიზნესისთვის აქტუალურ საკითხებზე. მიაწოდეთ მათ ინფორმაცია 

ორგანიზაციის მდგომარეობის შესახებ. ჩააყენეთ საქმის კურსში ნებისმიერ მნიშვნელოვან 

სიახლესთან დაკავშირებით. მიეცით მათ წარმომადგენლებს თქვენს დირექტორატზე დასწრების და 

განხილვებში მონაწილეობის უფლება. ისინი თქვენი მთავარი პარტნიორები გახდებიან ბიზნესის 

განვითარებაში. 

ისინი მოითხოვენ ხარისხის დაცვას თქვენი თანამშრომლების მიერ, გააკრიტიკებენ, 

გააკონტროლებენ მათ და მიუთითებენ ყველა არამართებულ ქმედებაზე არა მარტო მათ მიმართ, 



არამედ სხვა კლიენტებთან დაკავშირებითაც, თუ ისინი ამას შეესწრებიან, ან საიდანმე გაიგებენ. 

ისინი თქვენთან განიხილავენ ყველა მნიშვნელოვან შემოთავაზებას, ან წინადადებას, რომელსაც 

თქვენი კონკურენტებისგან მიიღებენ და ასევე მოგაწვდიან სხვა ბევრ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. 

ისინი გირჩევენ, როგორ გახდეს თქვენი ორგანიზაცია ბევრად უფრო ღირებული კლიენტებისთვის, 

რაც აუცილებლად გახდება თქვენი გრძელვადიანი და სტაბილური ზრდის წინაპირობა.0 

ამას წინათ ვმსჯელობდით ერთ-ერთი დიდი ორგანიზაციის პრობლემებზე. ცხადად 

დავინახეთ, რამდენად მნიშნელოვანია ახლა მისთვის ლოიალური კლიენტების შენარჩუნება და 

მათი გამოყენება, რათა დაინახონ, რაში უშვებენ შეცდომებს, რა შესაძლებლობები აქვთ 

განვითარებისთვის. დავინახეთ, რომ მათთვის ახლა, შესაძლოა, ჰაერზე მეტად მნიშვნელოვანია 

ერთგული კლიენტების გვერდში ყოფნა. 

ასეთი აზრიც კი მოგვივიდა : 

გააკეთოს აქციების ემისია (დავუშვათ 20%), დაურიგოს ეს აქციები მისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვან კლიენტებს იმ პირობით, რომ ისინი ამ აქციებს არ გაყიდიან მინიმუმ სამი წლის 

განმავლობაში, შექმნას მათთან კონტაქტის და ურთიერთობის სამსახური. მისი თანამშრომლები 

მათი წინადადებების და სურვილების მოსმენით და მათზე რეაგირებით იქნებიან დაკავებულნი. 

პერიოდულად მისცეს მათ ინფორმაცია ამ აქციების ღირებულების შესახებ. შეიყვანოს ისინი 

მართვის გაფართოებულ საბჭოში, ან კრებაში და მისცეს მათ კრიტიკული მოსაზრებების და 

წინადადებების გამოთქმის შესაძლებლობა. 

და აი, რა შეიძლება მოხდეს: ამ კლიენტებს, რომლებიც დღეს აღარ არიან დარწმუნებულნი, რომ 

მათთვის საერთოდ ვინმეს სცალია და თითქმის ყოველდღიურად აწყდებიან ამ ორგანიზაციის 

რიგითი (ხშირად ახლად მიღებული) თანამშრომლების მხრიდან გულგრილ და არასერიოზულ 

დამოკიდებულებას, მაშინ, როდესაც თვითონ წლების განმავლობაში ჯიუტად ინარჩუნებენ ამ 

ორგანიზაციის მიმართ ერთგულებას - ხვალ მიხვდებიან, რომ მნიშვნელოვნები არიან, ექნებათ 

შესაძლებლობა, მოითხოვონ უკეთესი მუშაობა პერსონალისგან, ექნებათ შესაძლებლობა, თქვან, რა 

არ მოსწონთ, რატომ და მიიღონ ინფორმაცია ამ პრობლემების მოგვარების ხელისშემშლელი 

ობიექტური გარემოებების შესახებ. ეს მათ არა მარტო დააკავებს ამ ორგანიზაციაში, არამედ მათში 

გააათმაგებს დახმარების, გვერდში დგომის სურვილს. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, 

რათა კვლავ ჰყავდეთ პარტნიორი, რომელიც უყვართ, რომელსაც ენდობიან და რომელსაც კიდევ 

დიდხანს უერთგულებენ. 

ვინ იცის, იქნებ ეს ერთადერთი შესაძლებლობაა ბევრი ისეთი ორგანიზაციის გადასარჩენად, 

სადაც ჯერ კიდევ დარჩენიათ ასეთი კლიენტები. 


