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სისტემების მშენებლობა კარგია, მაგრამ 
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. 

არსებობს ძალიან ბევრი მცირე 

ბიუჯეტიანი და მარტივი 
შესაძლებლობა იმისთვის, რათა 
გააკვირვოთ კლიენტი. გააკეთოთ 
ისეთი რაღაც, რასაც არ ელოდები, 
რაც მას ძალიან ესიამოვნება, 
მოეწონება და გაუკვირდება კიდეც. 



ერთ-ერთი ბანკის მაგალითის განხილვა 

ორგანიზაციები კლიენტების 

კმაყოფილებისთვის სხვადასხვა 
საშუალებებსაც იყენებენ: 
დაბადებისდღის მილოცვა; 
კანფეტები მომსახურების 
დარბაზში; 



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 პროცესისი კოორდიანცია ნებისმიერ 
თანამშრომელს; 

ბ) სთხოვეთ მას გამოაცხადოს კონკურსი თანამშრომელბს 
შორისასეთ იდეებზე; 

გ) სასურველია  იდეებზე ჯგუფში იფიქრონ; 

დ) მოაწყვეთ იდეების განხილვა; 

ე) რამდენიმე გამორჩეული იდეა წაახალისეთ; 
 

ვ) შერჩეული იდეის განხორცილებისათვის გააკეთეთ სამუშაო 
ჯგუფი. 



შედეგად იდეები არ 
მოგაკლდებათ,ადამიანებიც 
მეტი ხალისით იმუშავებენ; 

შეინარჩუნეთ მნიშვნელოვანი 
კლიენტები და კრიზისი 
გაცილებით ადვილი გადასატანი 
გახდება;  

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



სტატეგიას რამდენიმე მნიშვნელოვანი არგუმენტი აქვს: 
 

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

ბ)უფრო მეტად უზრუნველყოფს ბიზნესის სტაბილურობას; 

გ) უფრო მეტი დრო გრჩება შიდა პრობლემების მოსაგვარებლად 

 
  მთავარი კითხვები, რომლებიც ჩნდება: 

• როგორ მივაღწიოთ? 
• რა უნდაგაკეთდეს ამისთვის? 

  
 



სამი მთავარი ამოცანა, რომლებიც იძლევა ყველაზე მნიშვნელოვანი 
კლიენტების დიდი ხნით შენარჩუნების საშუალებას:  

რამდენიმე მოსაზრება 
თითეული ამ ამოცანის 
თავისებურებებთან 
დაგადაწყვეტის გზებთან 
დაკავშირებით; 

1. გამოარჩიეთ ისინი სხვა კლიენტებისგან; 

2. მიაღწიეთ მათ მაქსიმალურ კმაყოფილებას; 

3. აქტიურად ჩართეთ ისინი თქვენი ორგანიზაციის 
მართვის პროცესში. 



გამოარჩიეთ თქვენთვის საყვარელი კლიენტები  

ა) ვინც ყველაზე მეტს ყიდულობს;  

ბ) ვინც დიდიხანია თქვენგან ყიდულობს; 

გ) და ვინც ყველაზე აქტიურად გამოხატავს უკმაყოფილებას; 

მიაღწიეთ მათ მაქსიმალურ კმაყოფილებას 
აგრძნობინეთ რამდეად აფასებთ მათ 
ერთგულებას,რამდენად ღირებულები არიან. 
სასურველია მომსახურების ფასების ცვლილება. 
გაიცანით პირადად კლიენტები. 

ჩართეთ ისინი მართვის პროცესში 
შექმენით მათთან ურთიერთობის სპეციალური ჯგუფი; 
შექმენით თქვენი კლიენტების კლუბი. 
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