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 چکیده
می تواند ارزش یک شرکت چگونه  ه است برای اینكه نشان دهد کهاستفاده کرد 1این مقاله از رویكرد مدیریت پرتفوی مشتری 

بندی مشتریان در پرتفوها، یک سازمان می آزمون کند. با بخشو بندی مشتریان را مشخص و این مشتریان را در پرتفوهایی بخش

چنین درکی به شرکت ها کمک خواهد کرد تا ری در کل سود شرکت دست یابد. تواند به درک بهتری از اهمیت نسبی هر مشت

 د. حفظ کن ایجاد می کنند، ارزش افزودهابط ز طریق توسعه روکه ارا  یمشتریان ارزشمند

می باشد، که بر دو  CPMاز طریق معرفی چارچوب نظری ماتریس  2هدف این مقاله کمک به ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری

ری می تواند ( ارزش مشتری برای شرکت. مطابق این چارچوب، یک واحد تجا2( هزینه خدمات و 1موضوع متمرکز می باشد: 

 بندی کند و بر اساس آن خدمات ارائه نماید.مشتریانش را مبتنی بر چهار پرتفوی پالتین، طال، نقره و برنز بخش
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  مهمقد -1
که حداکثر سود تجاری را فراهم چالش نهایی سازمان های تجاری ایجاد ترکیب درستی از سرمایه گذاری ها می باشد تا درحالی "

 (. Gabas-Varini, 2003) "می کند، استفاده مؤثری از منابع محدود داشته باشد
شان بینشی داشته باشند. با درک نیازها و ارزش ره مشتریانمنظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، شرکت ها ملزم هستند تا دربابه

مشتریان، شرکت ها می توانند ارزش هر رابطه مشتری را افزایش دهند. درک ارزش ناشی از هر ارتباط مشتری، شرکت ها را قادر 
  ت را افزایش دهندبندی کنند که می توانند بازده روابط شرکبخش "پرتفوهای روابط"شان را به می سازد تا مشتریان

(Johnson & Selnes, 2004; Kumar, 2010 .) 
دهنده نسبت کل فروش و سود می بندی مشتریان در پرتفوها، یک سازمان می تواند اهمیت نسبی هر مشتری را، که نشانبا بخش

افزوده با این مشتریان از طریق  داری مشتریان ارزشمند، بلكه در ایجاد ارزشتنها در نگهچنین درکی، نهباشد، بهتر درک کند. 
ای منابع را تخصیص دهد و استراتژی طور روشمندانهتوسعه روابط، به شرکت ها یاری خواهد رساند. به تبع آن، سازمان می تواند به

می شود. که با مدیریت پرتفوی مشتری بهتر شناخته ، کار بردترین مشتریان بههای بازاریابی را در جهت حفظ و توسعه باارزش
آشكار می سازد که تعداد کمی از مشتریان از نظر استراتژیک مهم هستند که به ارزش فعلی و آتی شرکت کمک  CPMتحلیل 

 (. Terho, 2008)می کنند و می بایست منابع شرکت را دریافت کنند 
CPM در تعیین اولویت ها کمک می کند شان هستند، به آن ها که شرکت ها در حال انتخاب و توسعه پایگاه مشتریاندر زمانی

(Brennan, Canning, & McDowell, 2010 این تكنیک استراتژیک جدید به سراسر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری .)
ترین شیوه استقرار منابع در تطابق شان و اجرای مناسباز هر مشتری، طرح های استراتژیك ارزش اضافه می کند و بر دانش شرکت

بندی مشتریان به پرتفوها کمک می کند و پایگاه مشتریان شرکت را در بخش CPMعالوه، راتژیک، تاکید دارد. بهبا طرح است
 ای قرار می دهد که در کل دوره زمانی ارزش ایجاد می کند. ای از روابط مبادلهعنوان یک پرتفویبه

ا پیشنهاد پرتفوهای مشتریان جهت ایجاد، حفظ و را ب CRMگیری تصمیم CPMبر اساس وضعیت هر مشتری در داخل پرتفوی، 
تری رو، شرکت می تواند با اطمینان بیشپرورش و پرتفوهایی از مشتریان جهت حذف از پایگاه داده را تسهیل می کند از این

 & Friendاش را در میان ارزشمندترین مشتریانش، ایجاد کند و پرورش دهد )ترین روابط تجاریترین و نزدیکمهم

Johnson, 2014 .) 
بایست  ایجاد رابطه قوی بین شرکت و مشتریان، برای موفقیت یک سازمان حیاتی می باشد. مطالعات نشان می دهد که شرکت می

 & Friend & Johnson, 2014; Johnsonش را مطابق با ارزش مشتریان تعدیل کند )فعالیت های مدیریت روابط

Selnes, 2005زش مشتری، مدیریت نسبی روابط مشتری را قادر خواهد ساخت و به شرکت ها جهت درک رو، درک ار(. از این
 (.Olsen & Ellram, 1997وابستگی مهم بین روابط کمک می کند )

تر و منابع شرکت ها محدودتر شد، منطقی نیست که کلیه روابط را به همان شیوه نشان داده هنگامی که دیدگاه رقابتی گسترده
تری دارند. شرکت ها نیز دریافتند که برخی از جه، شرکت ها اکنون بر توسعه و مدیریت روابط مشتریان تمرکز بیششوند. در نتی

که جای این(. بهTerho, 2008مشتریان مفید نیستند. بنابراین، بهتر است تا تخصیص منابع بر اساس ارزش روابط متمایز باشد )
ای از روابطش را در طول دوره زمانی مدیریت کند تا از ند، می بایست پرتفویفردی را مدیریت ک یک شرکت فقط یک رابطه

 اثربخشی بلندمدت شرکت اطمینان یابد. 
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( و مدل های پرتفوی Zolkiewshi & Turnbell, 2002اگرچه تحلیل پرتفوی مشتری یک ابزار شرکتی ارزشمند می باشد )
(، Markowitz, 1952اند )گذاری های مالی به خود جلب کردهایهتوجه بسیار زیادی را در طرح های استراتژیک و سرم

طور مؤثر استفاده شود، مدل مدیریت که به(. زمانیCui, 2013کاربردهای کمی از این مدل ها در بازاریابی وجود داشته است )
 Roseira, Brito, andپرتفوی رهنمودی جهت تخصیص مؤثر منابع را ارائه می کند. بر اساس این مدل های موجود، 

Henneberg (2212) کنندگان شرکت ها را پیشنهاد دادند. استفاده از مدل مدیریت پرتفوی برای درک روابط بین تأمین
Wind, Mahajan, and Swire (1891)  وLei, Dawar, and Lemmink (2229)  روش های مدیریت ارتباط با

بر مدل های پرتفوی،  Day's (1811) عالوه، مطالعهرا واکاوی کردند. به مشتری را از نظر پرتفوی واحدها و برندهای تجاری
در مورد پرتفوی سطح Robinson, Hichens, and Wade's (1978) پرتفوهای محصول و خط تولید را نشان داد. مطالعه 

شان داد. اگرچه انواع مدل های پرتفوی کلی را ن Wind and Saaty's (1892) که مطالعه یصنعت و شرکت بحث نمود، درحال
مدل های پرتفوی وجود دارد، اما این مدل ها بر مشكالت گسترده تخصیص منابع متمرکز می باشد. مطابق با انواع مدل های 

 ,Homburg, Steiner, & Totzekپرتفوی نظری در بازاریابی، سؤال از عملكرد مدیریت پرتفوی مشتری حل نشده باقی ماند )

2009 .) 
را نشان  CPMکه در باال ذکر شد، چندین مطالعه مفهومی و تجربی در ادبیات موضوع وجود دارد که مفهوم و مزایای طوریهمان

حال، آگاهی (. با اینRoseira et al., 2010, Terho & Halinen, 2007می دهد )همانند مطالعه های انجام شده توسط 
، طال، نقره و برنز( و استراتژی شرکت ها، از دیدگاه بازاریابی با دقت آزمون از رابطه بین پرتفوهای مختلف مشتریان )یعنی پالتین

 نشده است. این مطالعه این شكاف موجود در ادبیات موضوع را نشان می دهد.
تر ارزش مشتری، در یک مفهوم مالی دقیق نشان دادند. چنین جای تعریف گستردهارزش را به CPMبراین، اکثر مدل های عالوه

در مورد کاتالوگ  Johnson and Selnes (2222)نظرانه از روابط با مشتریان اغلب شكست می خورد. برای مثال، ام کوتهاقد
شان ایجاد می کند و تری را با وفاداریسوار بر یک کمپین، روابط نزدیک"فروشی مبتنی بر ایالت متحده بحث می کنند که خرده

)ص.  "کاری تجارت رشد کندشان نیامدند تا اضافهه اندازه کافی مشتریان جدید به پرتفوییابند که بسودآورترین مشتریان درمی
( حتی پیشنهاد دادند که واحدهای تجاری می Pepper & Rogers, 2005 (. از این گذشته، مطالعه پیشین )مانند مطالعه 1

یجاد کنند، فراتر روند. در عوض، واحدهای تجاری می تری اروابط نزدیک بایست از ذهنیت سنتی که فقط با وفادارترین مشتریان
درستی آن ها را به گروه دست آوردند را استفاده نمایند تا بهشان بهبایست از اطالعاتی که آن ها در مورد مشتریان بالقوه و فعلی

ر شود تا نتایج کارآمد و مؤثر شان در طول زمان، رفتاشدهریزیبندی کنند و با آن ها بر اساس سودآوری برنامههای خاص بخش
تر متوجه هر مشتری باشند، که در وجود آید. این رویكرد مشتری محور به شرکت ها اجازه می دهد تا بیشبرای کسب و کارشان به

 نهایت سود شرکت را افزایش خواهد داد. یک مؤلفه حیاتی از رویكرد بازاریابی مشتری محور، ارزیابی سودآوری بر اساس ورودی
طور یک ارزیابی می تواند استراتژی های بازاریابی سودآورتر را ایجاد کند. مثالً، واحدهای تجاری همانند مشتریان می باشد؛ همین

FedEx, Wachovia Corporation, Hallmark  وGE capital  رویكرد مشتری محور را از طریق استفاده سطوح
 بندی کردند.شان رتبهشان به سودآوری شرکتا بر اساس کمکشان رخدمات چندگانه نشان دادند؛ که مشتریان

بندی مشتریان به گروهایی جهت در این مورد، تأکید بر مزایا درک رابطه بین ارزش یک مشتری برای یک واحد تجاری و بخش
رو پاسخ می به سؤاالت پیش ایجاد فرصت هایی برای استراتژی های بازاریابی مؤثرتر، بسیار مهم می باشد. بنابراین، مطالعه حاضر

( اگر شرکت ها می 2بندی کنند؟ شان برای واحد تجاری بخششان را بر اساس ارزش( آیا شرکت ها می توانند مشتریان1دهد: 
طورمتفاوت با بخش های مشتریان رفتار کنند؟ عالوه بر شان را کمی کنند، آیا آن ها می خواهند بهتوانستند ارزش بالقوه و فعلی

طورمؤثر روابط مشتریان را ترویج دهند و پرتفوهای مشتریانی که درآمد و سود که شرکت ها چگونه می توانند بهین، این مقاله اینا
را از طریق فعالیت های بازاریابی هدفمند، که به سمت ایجاد، نگهداری و بهبود روابط موفق مشتریان شرکت هدایت شدند، افزایش 

 دهد، را توضیح می دهد.
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( از لحاظ ارزش شرکتی که از 1 جدول) CPMاین مقاله سعی دارد تا درک مدیریت رابطه با مشتری کارآمدتر از طریق ماتریس 
مشتریان ناشی می شود )یعنی ارزش نسبی هر مشتری برای شرکت( و ارائه خدمات به مشتریان )یعنی هزینه نسبی برای خدمت 

بندی مشتریان به دسته های پالتین، طال، نقره و برنز استراتژیک و عملیاتی با بخش به هر مشتری( بهبود بخشد.این عوامل مهم
عنوان مشتریان با ارزش باال تعریف شدند. مشتریان پالتینی خیلی نشان داده شدند. برای این مطالعه، مشتریان پالتینی و طالیی به

که مشتریان طالیی وفادار و سودآور هستند اما نسبت به مشتریان تری هستند، درحالیکمدرخواست وفادار، بسیار سودآور و دارای 
ای و برنزی تری دارند، زیرا آن ها مستلزم هزینه های باالتری هستند. به عبارت دیگر، مشتریان نقرهبیش درخواستپالتینی 

خود  ذاتدر  یشتریهای بخواست درعنوان مشتریان با ارزش پایین تعریف می شوند. مشتریان برنزی دارای حداقل سودآوری و به
و تخصیص منابع شرکت مطابق با آن، استراتژی عملیاتی که  CPMهستند. با ایجاد تمایز بین هر مشتری در داخل ماتریس 

 شرکت می بایست برای هر دسته اتخاذ کند پیشنهاد می شود.
د. سپس ما ارائه می شو CPMبرای تدوین مفهوم صورت زیر مرتب شده است. در ابتدا، پیشینه مفهومی مختصری ادامه مقاله به

ایجاد می کنیم و روابط بین هزینه، ارزش و استراتژی کلی برای پرتفوی را مربوطه پارامترهای پرتفوی را بر اساس ادبیات موضوع 
 .ارائه می شودگیری رهنمودهایی جهت تحقیقات آتی و  نتیجهدر پایان، بحث، کاربردها، مرتبط می سازیم. 

 

 CPM  پیشینه ای جهت تدوین مفهوم -2
گذاری ایجاد شد. تئوری پرتفوی وی بر مدیریت سرمایه Markowitz (1822)اولین تحقیق در مورد مدیریت پرتفوی توسط 

طور گسترده در حوزه استراتژی شرکت ها معرفی ، مدل های پرتفوی به1812سهام در حوزه مالی متمرکز بود. بعدها در دهه 
(، بر اهمیت ایجاد یک پرتفوی Day, 1977(. مطالعه اولیه در زمینه استراتژی بازاریابی )Wind & Mahajan, 1981شدند )

 سازی هزینه ها متمرکز بود. سازی تخصیص منابع در جهت حداکثرسازی سود و حداقلمنظور بهینهمحصول به

  
 (CPM) یمشتر یپرتفو تیریمد سیماتر( 1) جدول

 بهترین خدمات

 طالیی()مشتری 

 خدمات عالی

 )مشتری پالتینی(
 باال

 ارزش برای شرکت
 خدمات بهتر

 )مشتری برنزی(

 خدمات خوب

 ای()مشتری نقره
 پایین

  پایین                   باال

 کارگیری منابع بهینههزینه خدمات: سطح خدمات نسبی برای به

 
با اهمیت فزاینده شرکت ها شد، مفهوم مدیریت پرتفوی از تمرکز  که تكنولوژی یک دارایی، همراه با این1892در اواخر دهه 

(. به همان شیوه، تخصیص منابع می Capon, 1987& Glazer منحصر به محصوالت به تمرکز بر تكنولوژی گسترش یافت )
اری نیز می همچنین برای مدیریت پرتفوی تكنولوژی یک واحد تج .بایست برای مدیریت یک پرتفوی محصول، در کانون باشد

بایست در کانون باشد. بنابراین، پرتفوی تكنولوژی، پرتفوی محصول را با ارائه ابزاری برای ارزیابی ترکیبی خاص از تكنولوژی ها در 
خوبی مكمل یكدیگر باشند، گسترش داد. در تدوین پارامترهای که آن ها تا چه اندازه می توانند بهاش و با تحلیل اینپایگاه دارایی

برداری تكنولوژی در قبل و بعد عنوان مالحظات الزم برای مراحل بهرهرتفوی، وضعیت نسبی تكنولوژی و وضعیت نسبی بازار، بهپ
 بازار، فرض می شوند. 

کار برده شده است که در دهه گذشته، رویكردهای کاربرد مدیریت پرتفوی، برای دارایی های انواع واحدهای تجاری ایجاد و به
 ,NPPM( )Grewel(، مدیریت پرتفوی محصول جدید )De Reyck et al., 2005ی فناوری اطالعات )پروژه ها
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Chakravarty, Ding, & Liechty, 2008; McNally, Durmusoglu, Calatone, & Harmancioglu, 

ستراتژیک کنندگان ا( و پرتفوی عرضهHeimeriks, 2010; Hoffmann, 2005(، پرتفوی اتحادهای استراتژیک )2009
(Wagner & Johnson, 2004( اخیراً، در جهت منافع ایجاد مدیریت ارتباط با مشتری .)CRMکار )تر و مؤثرتر، رویكرد ا

 ,Hansenترین دارایی شرکت، یعنی مشتریانش، اقتباس شده است )پرتفوی توسط برخی از محققان، برای تمرکز بر مهم

Beitelspacher, & Deitz, 2013; Homburg et al., 2009; Krasnikov, Jayachandran, & Kumar, 

نظر می رسد واحدهای تجاری از روابط (. یافته های کلیه این مطالعات می تواند به زمینه خدمات مربوط باشد که به2009
 د.نتری کسب می کنتر سود بیشنزدیک

تر با آن ها استفاده می کنند. ایجاد روابط نزدیکواحدهای تجاری موفق از رویكرد پرتفوی برای مدیریت روابط با مشتری و 
دنبال رویكرد پرتفوی هستند می توانند به ها تمرکزشان را به مشتریان تغییر می دهند، مدیرانی که بهکسب و کارکه هنگامی

شان بر اساس ارزشدر نتیجه، مشتریانی را ، بینی کنندشرکت ها کمک کنند تا نیازهای بالقوه و فعلی مشتریان را درک و پیش
 جذب می کنند.

بندی مشتریان، شرکت ها را در ارائه بندی مشتریان مورد استفاده قرار گیرد. بخشمی تواند جهت بخش CPMهمچنین رویكرد 
طور مؤثر از این اطالعات حداکثر می سازد. همچنین این رویكرد به شرکت ها کمک می کند تا به توانمند دیدگاهی چندبعدی

(، سود را افزایش دهند، هزینه عملیاتی را کاهش دهند و خدمات مشتریان را Wayland & Cole, 1994ه را ببرند )استفاد
براین، به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های خدمات و درآمد ناشی از انواع گروه های مشتریان را ردیابی بهبود بخشند. عالوه

عنوان مثال، می سازد. به توانمندخصیص بهینه منابع محدود جهت حداکثرسازی سود، کنند، در نتیجه، شرکت ها را برای تعیین ت

 بندی برای بهبود کارآیی کلیه فعالیت هایش استفاده کرد.از این رویكرد بخش بانک وان

، بلكه به ارائه بهتر بندی مشتریان یاری می رساندتنها به شرکت ها در بخشرو، رویكرد پرتفوی مدیریت ارتباط با مشتری نهاز این
ا انجام خدمات مشتریان توسط شرکت ها، و همچنین به ایجاد اعتماد و وفاداری موردنیاز برای ارتباطات بلندمدت، کمک می کند. ب

 ارزش های اقتصادی موجود ناشی از روابط کلیدی را حفظ و صیانت کند.  این کار، شرکت می تواند
 

 تدوین پارامترهای پرتفوی -3
( سطح بهینه خدمات که می بایست بر اساس هزینه های نسبی به خدمت به مشتری 1 فوی از دو پارامتر برخواسته است:تاین پر

یک  (1) جدول( پیشنهاد می شود. CPMماتریس مدیریت پرتفوی مشتری ) ( ارزش نسبی مشتریان برای شرکت،2 داده شود و
ترین دارایی واحد تجاری یعنی مشتریان، هدایت می شود. رای مهم، بCRMرا ارائه می کند که در جهت بهبود  CPMماتریس 

کار برده شده مورد نیاز کمک به واحد تجاری در دستیابی به افزیش سود و کاهش هزینه مربوط به کل منابع به CPMهدف کلی 
ماتریس اصلی رشد / سهم، مبنای چهار سلول  یک ماتریس چهار سلولی بربا در خدمات مشتری محور واحدهای تجاری می باشد. 

مشتریان هستند(. مشتریان به چهار بخش تقسیم می شوند: جای محصول، ود )اکنون ورودی ها بهپرتفوی محصول ایجاد می ش
کار برده شده توسط شرکت های موجود در صنعت کارت های اعتباری )همانند پالتین، طال، نقره و برنز. مشابه مدل های تجاری به

شان برای واحد تجاری و هزینه های مربوط به واحد بندی مشتریان بر مبنای درجه ارزشو غیره(، بخش MBNAسیتی بانک، 
( CPMتجاری، در ارائه خدمات به هر مشتری در درون ماتریس، می باشد؛ برای مثال، مشتریان پالتین )سلول باال و سمت چپ 

بندی شدند، پایین ترین عنوان برنز رتبهکه مشتریانی که بهالی(، درحالیمی بایست باالترین سطح خدمات را دریافت کنند )یعنی ع
قرار دارند که می بایست پایین ترین سطح خدمات را  CPMارزش را برای شرکت نشان می دهند و در سلول پایین سمت راست 

 را دریافت کنند. CRMبه تخصیص کل منابع واحد تجاری در  نسبت

                                         
1  Bank One Corporation 
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که جهت خدمات به مشتریان بر دو مسئله متمرکز است: رفتار مشتریان بر اساس این CPMه ماتریس رو، می توان گفت کازاین
 چه مقدار هزینه می شود و ارزش آن ها برای شرکت چقدر می باشد.

 

 پرتفوی دررویکردهای ارتباط هزینه و ارزش  3-1
ی که برای واحد تجاری ایجاد می کنند، کمک بندی مشتریان مطابق با ارزشبندی و بخشبه سازمان ها در طبقه CPMماتریس 

( شرکت ها می بایست 2عنوان یک دارایی رفتار شود و ( با مشتری می بایست به1پیشنهاد می کند که  CPMمی کند. مفهوم 
تعدیل  ارزشی را که سعی دارند برای مشتریان ایجاد کنند را در نظر بگیرند و با ارزشی که مشتریان برای شرکت ایجاد می کنند

ه شرکت عرضه می کنند، می تری را بکه فرض می کند ارزش بیشکنند. تمرکز این ماتریس بر تخصیص منابع به مشتریانی است 
طور خاص، تخصیص منابع اشاره به سطح خدماتی دارد که می بایست برای مشتریان فراهم شود. مشتریان مهم بالقوه باشد. به

که می بایست سطح خدمات  ،کم هزینه تر هستند و برای شرکت ارزشمندتر می باشند کسانی می باشند که نسبت به خدمت
شان باالتری را نسبت به مشتریان کم ارزش دریافت کنند. مطابق با این ماتریس، مشتریان به چهار دسته بر اساس عمر ارزش

 گذاری می شود. تر هدفارزش تر منابع بازاریابی در جهت مشتریان بابندی می شوند و بیشبخش
برای مثال، چندین مشتری وجود دارند )مانند مشتریان برنزی( که نسبتاً ارزش پایینی برای شرکت دارند، زیرا آن ها خواستار یک 

شان از سود، هستند. بنابراین، یک نتیجه می تواند این باشد که برخی مشتریان )مانند سهم نسبتاً باالیی از خدمات، نسبت به سهم
را پرداخت  "ایمنصفانه"ان برنزی( ارزشمند نیستند، سخت راضی می شوند، تقاضای باالیی دارند و یا قیمت اقتصادی مشتری

رو، یک پرسش حیاتی که یک واحد تجاری می بایست بپرسد، این (. ازاینRajagopal & Sanchez, 2005نخواهند کرد )
گذاری کند؟ مطالعات پیشین روابط مشابه بسیاری اش سرمایهمشتریان برنزیاش را در مدیریت است که آیا واحد تجاری باید منابع

 می کنند تا از آن ها درآمد کسب نمایند.  آن ها بیشتر هزینه داریرا نشان می دهد که سودآور نیستند، چرا که جهت نگه
طابق با آن روابط را حفظ یا حذف کند بنابراین، یک واحد تجاری می بایست بطور مداوم پرتفوی مشتریانش را ارزیابی کند و م

(Lovelock, 1996 .) 
اندازه کافی برای رفتار خاص  شان برای شرکت بهای( که ممكن است ارزشعالوه، برخی مشتریان هستند )مانند مشتریان نقرهبه

که گروه بزرگی از مشتریان متعلق به ییجاتوجه نباشد، اما تقاضای سطح خدمات یا توجه باال از واحد تجاری را ندارند. از آنقابل
این دسته هستند، یک شرکت می بایست سعی در تحریک این گروه از مشتریان به سمت طال یا پالتین داشته باشد، زیرا آن ها 

که  مشتریان بالقوه باال می باشند و ممكن است در آینده ارزشمند شوند.برای این کار، شرکت می بایست سعی کند تا عوامل مهمی
تری دارند، اما عبارت دیگر، مشتریان طالیی تقاضای بیشرفتار و رضایت مشتریان نقره ای را تحریک می کند را شناسایی کند. به

هستند، اما وفاداری و  ر و وفاداربرای شرکت ارزشمند هستند، اگرچه نه به اندازه مشتریان پالتینی. این مشتریان سودآو
تر می باشد. مشتریان پالتینی برای شرکت بسیار ارزشمند و نسبت به خدمات کم ان پالتینی کمشان نسبت به مشتریسودآوری

واحد تجاری  CRMهزینه می باشند. دست یافتن به درک درستی از این رویكرد پرتفوی مدیریت مشتریان، می تواند فعالیت های 
 ( نشان داده شد.1 جدول) CPMرا به سمت مشتریان ایجادکننده ارزش هدایت کند، که در ماتریس 

 

 رویکردهای ارتباط استراتژی به پرتفوی 3-2
ای را تدوین بندی مشتریان در پرتفوها به مدیران کمک می کند تا استراتژی های عملیاتی بهبودیافته، بخشCRMاز دیدگاه 

(. این رویكرد Ryals, 2002حداقل می سازد )را  سودمندتر کم تر بر مشتریانبیش تأکیدو  ند،که ریسک قرارگرفتنکن
(، که ریسک و بازده سهام عادی CAPMای )گذاری دارایی سرمایهطور گسترده در مدل قیمتبندی مشتریان به پرتفوها، بهبخش

طور گسترده مورد انتقاد قرار خاطر کمبودهایش به(. با این حال، این مدل بهBrealey, 1983کار برده شد )را تحلیل می کند، به
کار گرفته شود و تعریف قدرت این مدل بوسیله توضیح درستی بهکه این مدل چگونه می تواند به، مخصوصاً در مورد اینگرفت
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عملكرد پرتفوی  ,Ryalsواقعی )
کمبودهایش،  رغم (. علی2002

خاطر سهولت و به  CAPMمدل 
عنوان مدلی که به جامعیتش، 

مورد استفاده قرار  طور گسترده به
گرفت درنظر  گرفته شد.

عنوان اساسی به  CAPMبا حفظ 
را  CPMمدل  برای مدل، ما 
عنوان دو بهارزش،  همراه با هزینه و 

کردیم و درون  محور آن تدوین 
دهنده چهار نوع مشتری )پالتین، طال، نقره و برنز( می باشد. با در نظر این محورها چهار خانه چیده می شود. این چهار سلول نشان

ر سطح از مشتریان در ذهن، شرکت می بایست استراتژی های متفاوتی را برای حفظ، توسعه و حذف مشتریان گرفتن این چها
 CPMداری، توسعه و حذف، واحدهای تجاری را قادر خواهد ساخت تا از استفاده کند. استفاده مناسب از استراتژی های نگه

رو، ارزش شرکت را برای هر دو طرف دخیل بهبود می بخشد از اینو  دهند طورر مؤثر استفاده کنند و کارآیی بازاریابی را افزایشبه
(Plakoyiannaki & Tzokas, 2002.برای این مطالعه، سه استراتژی باال در ادامه توضیح داده شدند .) 

فروش وارد می داری پروسه ای است که از طریق آن یک بنگاه تضمین می کند که مشتریان دوباره از کانال های استراتژی نگه
وجو داری یک پایگاه مشتری می باشد و مشتریان را از جستشوند و مشتریان تكرار می شوند. هدف اصلی این استراتژی نگه

 دارد. می محصول یا خدمات در جاهای دیگر باز 
مشتریان پالتینی تبدیل می استراتژی توسعه فرآیند رشد، پیشرفت، توسعه یا تشویق مشتریان به پیشرفت می باشد، و در نهایت به 

( مشتریانی که درجه 1ترین نامزدهای توسعه را پیشنهاد کردند که عبارتند از: جذاب Wayland and Cole (1994)شوند. 
( 2و  ،نسبتاً باالیی از اولویت را برای برخی از محصوالت نشان می دهند و به احتمال زیاد برای خدمات سودآور می باشند

االترین پتانسیل جهت افزایش سطح خریدشان یا جهت تغییر خریدشان به محصوالت دارای حاشیه باالتر می باشد. مشتریانی با ب
آن چیزی است که می ارزند، استراتژی فیلتر  از ترشان بیشکه مربوط به مشتریان پایین می شود، که هزینهعبارت دیگر، زمانیبه

های استراتژی شناسایی چارک پایین مشتریان شرکت می باشد و به هدر ندادن پول کار می رود. هدف اصلی اینکردن یا حذف به
طورمؤثرتری از دیدگاه های شان می باشد. منابع توسعه می تواند بهتر از ارزشکه هزینه آن ها بیشها، هنگامیبازاریابی بر روی آن

 (. Wayland &Cole, 1994تری منتقل شود )ضعیف و مشتریان بسیار توسعه یافته به مشتریانی با پتانسیل باال
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 )مشتری طالیی(
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 شرکت یبرا یمشتر ارزش اساس بر منابع صیتخص یاستراتژ (1) شکل

را پیشنهاد می دهد. محور عمودی ارزش مشتری )پایین یا باال( برای  CPMاستراتژی متناظر مربوط به هر چهار سلول  (1)شكل
تجاری می باشد که در هر سلول از ماتریس قرار گرفتند. محور افقی استراتژی، متناظر با سطح استراتژی )باال یا پایین( واحدهای 

کار گرفته شود. برای مثال، پالتین جهت تخصیص منابع شرکت می باشد که می بایست برای مشتریان درون ماتریس پرتفوی به
داری برای مشتریان پالتینی سودهای بلندمدت شرکت را نشان می دهد. استراتژی نگهترین مشتریان از جهت پایداری و باارزش

ترین می باشد، چون آن ها مشتریان وفادار به واحد تجاری شان نسبت به کل تجارت شرکت باارزشپیشنهاد می شود، زیرا سهم
از سود، مشتریان برنزی، مشتریانی که شان مشان از کل فروش های واحد تجاری و سهمی باشند. بر اساس سطح نسبتاً پایین

شده گیری استراتژیک متناظر و تخصیص منابع هدایتحداقل ارزش را برای واحد تجاری دارند را نشان می دهند. از این رو، جهت
تر از یان بیشگونه مشتربه سمت مشتریان برنزی می بایست شامل استراتژی فیلتر کردن یا حذف نهایی می باشد، زیرا هزینه این

 شان برای شرکت است.ارزش
 شوند داده نشان شكل یک به نباید روابط کلیه بنابراین، هستند، محدودی منابع مقدار دارای تجاری واحدهای

 (Johnson & Selnes, 2004)  .اساس بر و مشتریان پرتفوی انواع برای را متفاوتی های استراتژی تا است بهتر رو، این از 
و  بماند باقی غیرسودآور زمانی دوره چند از بیش در، موجود برنزی مشتری یک اگر مثال، برای. شود برده کاربه انطشرواب ارزش

 در و فیلترینگ استراتژی بایست می شرکت پس آورد، وجودبه تجاری واحد خدمات برای را تریبیش های هزینه زمانهم طوربه
 می ارزشمندتر محیط تغییر با و زمان طول در اینقره مشتری که کرده بینیپیش شرکت اگر. برد کاربه را حذف استراتژی نهایت
 پالتینی یا طالیی مشتری به که شود این به منجر نهایت در تواند می ای نقره مشتری برای خدمات سطح افزایش اجازه شود،

 آن تا کند سعی و برد کاربه طالیی مشتریان برای را ایتوسعه استراتژی بایست می تجاری واحد یک صورت،همینبه. گردد تبدیل
 .دهد ارتقا پالتینی مشتریان به را ها
 

 CPM  استراتژیک فرآیند اب بیرونی محیط ارتباط 3-3
( و 1 جدولبندی کیفیت هر مشتری در پرتفوی )به تصمیمات عملیاتی داخلی مربوط می باشد، همانند رتبه 1شكل و  1 جدول

مر بوط به شرایط  2که شكل (، درحالی1شده )شكل ز منابع شرکت و استراتژی بر اساس کیفیت مشتری تعیین متقابالً استفاده ا
 می باشد. CPMبیرونی بازار برای فرآیند استراتژیک 

برای باقی ماندن در تجارت، یک پرتفوی سالم و متعادل از مشتریان حیاتی می باشد. حفظ یک پرتفوی سالم از مشتریان شامل 
 کسب و کارکه یک واحد تجاری موفق باشد، یک رک کاملی از اهداف واحد تجاری و مشتریان مورد نظر آن می باشد. برای ایند

می بایست پرتفوی مشتریانش را تحلیل کند و تصمیمات استراتژیكش را مرتب نماید و خدمات را بر این اساس تعیین کند که 
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به موفقیت دست یابد،  CPMکه تر یا هیچ از شرکت دریافت کنند. برای اینتر، کمبیشپرتفوی مشتریان می بایست توجه و منابع 
کار برده شده است. این ماتریس به ارزیابی ترکیب کیفیت پرتفوی مشتری یاری می در این مطالعه ماتریس سهام و رشد بوستون به

و توجهی که آن  شرکت  ورساند 
دریافت کنند را  ها می بایست 

مدیران  .دهد تشكیل می 
تری تأکید بیش می خواهند 

سودآورترشان  را بر مشتریان 
مشتریان  قرار دهند و بر 

تر ترکمضعیف تأکید نمایند.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 و محیط بیرونیCPM  (2)شکل

 
تر ی دارای مشتریان با کیفیتازار نسبی می باشد. واحدهای تجاریكی از ابعاد مورد استفاده برای ارزیابی پرتفوی مشتری سهم ب

کنند، زیرا یک واحد تجاری با مشتریان با کیفیت باالتر )مانند مشتریان پالتینی و طالیی( منافعی را از  سود باالتری ایجاد می
سطح وفاداری باالترشان کسب می کنند، که منجر به سود باالتر برای واحد تجاری می شود. بعد دیگر مورد استفاده در ماتریس 

منابع ناشی از شرکت تعریف شد که برای حفظ یا رشد رابطه با مشتریان / گذاریهبوستون نرخ رشد بازار می باشد، که از نظر سرمای
 پرتفوی مورد نیاز می باشد.

می شوند. مشتریان برنزی حداقل تقسیم  BCGدر این مطالعه، مشتریان به چهار پرتفوی مبتنی بر ماتریس رشد و سهم بازار 

، زیرا آن ها سود منفی یا پایین ایجاد می کنند. حفظ یا رشد ی را نداردنیست و ارزش سرمایه گذاربرای شرکت سودآور ، هستند
طوالنی مدت روابط با این پرتفوی های مشتریان برای واحدهای تجاری چالش برانگیز است، زیرا آن ها مشتریان ناپایداری هستند 

رگ تری از مشتریان کم تر سودآور هستند، که تمایل به تغییر جهت به سمت محصوالت رقیبان دارند. مشتریان نقره ای گروه بز
که مشتریان شرکت در داری رابطه طوالنی مدت با این پرتفوی مشتریان توجه بیش تری از شرکت را می طلبد. هنگامیایجاد و نگه

                                         
1 Boston Consulting Group 

 طال

 داری()استراتژی توسعه / نگه

 

 پالتین

 باال داری / تغذیه()استراتژی نگه

 رشد بازار نسبی

 برنز

 / حذف( )استراتژی فیلتر

 نقره

 / فیلتر( )استراتژی توسعه
 پایین

  پایین                   باال

  سهم بازار نسبی
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د، زیرا این طبقه قرار می گیرند، شرکت می بایست سعی در تحریک این گروه مشتریان به سمت مشتریان طالیی یا پالتینی کنن
 ممكن است در طول زمان این مشتریان ارزشمند شوند.

مشتریان طالیی و پالتینی سودآورترین مشتریان شرکت هستند. اگرچه هر دوی این پرتفوی مشتریان سودآور و به شرکت بسیار 
ی نباالتر، قوی تر و طوال وفادار هستند، سطح سودآوری و وفاداری مشتریان پالتینی نسبت به شرکت از دو پرتفوی مشتریان دیگر،

عنوان مدت تر هستند. حفظ و رشد روابط بلندمدت با این پرتفوی مشتریان برای واحد تجاری گران است، اما این مشتریان به
 مشتریان پایدار درک می شوند )تمایل تغییر جهت به محصوالت رقیبان را ندارند(.

ستراتژیک را نشان می دهد، که محدودیت های محیطی ناشی از رشد بازار کار برده شده برای فرآیند طراحی ابه CPM (2)شكل
نسبی و سهم بازار نسبی هر مشتری را در بطن پرتفوی در نظر می گیرد. پیكان های دوطرفه بین سلول های ماتریس وابسته به 

عملیاتی به سایر را نشان می دهد. شرایط محیطی بازار است، از این رو، تصمیم مدیر برای تحریک مشتریان از یک سطح  خدمات 
انعطاف پذیری استراتژیک را با توجه به عوامل محیطی آشفته می پذیرد، مانند تغییر و گردش سریع در گردش  (2بنابراین شكل)

یک ابزار  CPM(. در این دیدگاه، Wagner & Johnson, 2004تكنولوژیک، تجدید ساختار بازار و تغییر در ناحیه جهان )
 است که سودمندی آن در سناریوهای دنیای واقعی در طول زمان اثبات شده است. پویا 

ریزی کرده بودند تا یک با توجه به آشفتگی جهانی بازارهای مالی در دهه گذشته، واحدهای تجاری بسیاری که از قبل برنامه
شان را برای رشد مدیریت هند تا پرتفویپرورش د یااستراتژی سرمایه گذاری با مشتریان را در بخش امالک و مستغالت حفظ 
شان را تغییر دهند. هنگامی که نرخ های سود سقوط کنند، دریافتند که عوامل محیطی آن ها را مجبور ساخت تا استراتژی اولیه

ت سایر مشتریان شان را به سم، سرمایه گذاران تمرکز استراتژیکتر سودآور شدطور فزاینده ای کمکرد و بازار امالک و مستغالت به
های تجاری ر استراتژیک پویا شد که در سناریویک ابزا CPMتجاری تغییر دادند. با ارائه جهت های دوطرفه در هر سلول پرتفوی، 

 چندگانه مفید در نظر گرفته می شود.
مات استراتژیک بازاریابی ذاتاً یک ابزار استراتژیک پویا است که منجر به سناریوهای محتمل بسیاری برای تصمی CPMاز این رو، 

عالوه، توجه نگریسته می شود. بهترین دارایی واحد تجاری همراه با پتانسیل بازدهی قابلعنوان مهممی شود و به مشتریان به
CPM این روش این موضوع که کیفیت مشتریان درون  د کلی عملكرد واحد تجاری می باشد.یک رویكرد منسجم نسبت به بهبو
CPM طبیق می یابد و بر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک در حال انجام اثر می گذارد را در نظر می گیرد. همچنین چگونه ت
CPM دهی به مشتریان موجود ارزیابی نماید و همچنین مدیران را قادر می سازد تا دامنه وسیعی از گزینه ها را جهت خدمات

یا کدام نوع از مشتریان برای رشد و تعادل پرتفوی آتی شرکت الزم می رهنمودی را برای این که کدام مشتریان حذف شوند و 
عنوان یک ابزار استراتژیک سازماندهی پیشنهاد می شود که می تواند مدیر را در ارزیابی و طراحی به CPMباشد را ارائه می کند. 

 تخصیص بهینه منابع برای مشتری آتی یاری رساند.
استراتژی و تخصیص منابع برای سطوح مختلف مشتریان ارتباط بسیار نزدیكی دارند مطالعات پیشین نشان می دهد که 

(Persson &Ryals, 2014 عالوه بر این، در زمانی که شرکت شروع به تخصیص منابعش برای سطوح مختلف مشتریان می .)
 کند استراتژی آشكار می شود.

تری نسبت به سایرین می ایی گروه مشتریانی که شایسته توجه بیشدر استفاده از یک مدل پرتفوی، یک شرکت می تواند با شناس
بندی (. همینطور با شناسایی و یا بخشOlsen & Ellram, 1997طور محتاطانه منابع اندکش را تخصیص دهد )باشند، به

ن، بر اساس این که تا چه منظور حفظ، توسعه و فیلتر مشتریامشتریان، یک شرکت قادر خواهد بود تا استراتژی های مختلفی را به
 کار برند.شرکت سودآور هستند، بهاندازه برای 
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 بحث -4
 ,Rajagopal & Sanchezپرتفوی مشتری و مدیریت رابطه از سمت دانشگاهیان و شاغالن بسیار مورد توجه قرار گرفته است )

با مشتری یا  "قوی"داشتن روابط که چندین مطالعه در ادبیات موضوع بازاریابی، مدیریت و استراتژی وجود دارد (. 2005
 (. Morgan & Chadha, 1993ضروری می دانند )کننده را مینتا

بر اساس این مطالعه، یک واحد تجاری می بایست فعالیت های مدیریت روابطش را مطابق با ارزش مشتریانش تعدیل کند. از 
خواست بسیار و ارزش کمی دارند. این مطالعه یک ماتریس که برخی از مشتریان سودمند نیستند، آن ها برای شرکت درآنجایی

( را پیشنهاد می دهد که می تواند توسط مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا ترکیب بهینه ای از CPMمدیریت پرتفوی مشتری )
لزم دو فعالیت پیشنهاد شده در این مطالعه مست CPMبخش های مشتریان درون یک پرتفوی مشتری را تعیین نماید. ماتریس 

( هزینه خدمات به مشتری. چنین درکی شرکت را قادر خواهد ساخت تا پرتفوی 2( ارزش مشتری برای شرکت و 1عمده می باشد: 
بندی ( مشتریان پالتینی تقسیم4( مشتریان طالیی و 1( مشتریان نقره ای، 2( مشتریان برنزی، 1مشتریانش را به چهار گروه: 

ت قادر خواهد بود تصمیمات سرمایه گذاری درستی را اتخاذ نماید تا روابطی را با گروه مشتریانی که برای نماید. در نتیجه، شرک
 شرکت سودآور هستند، ایجاد کند. 

را ارائه می کند، که سازمان ها می بایست پرتفوهای متفاوتی از مشتریان را برمبنای ارزش مشتریان  CPMاین مطالعه ماتریس 
این شان را بر مشتریان ،د. برای مثال، شرکت های کارت های اعتبارینطور متفاوتی رفتار کنی بایست با آن ها بهد و منداشته باش

اساس که تا چه اندازه برای سازمان ارزشمند و سودآور هستند، به چهار سطح )برنز، نقره، طال و پالتین( تقسیم می کنند و آن ها 
شان را با پرتفوی مشتریان تر، خوب، بهترین و عالی( را ارائه می کنند و مطابق با آن، روابطانواع مختلف خدمات و یا رفتارها )به

 می سازند.
 ;Gronroos, 1997مطالعات پیشین نشان می دهد که ساخت و حفظ روابط کلیدی برای موفقیت نهایی یک سازمان می باشد )

Morgan & Hunt, 1994نهاد می کنند که یک واحد تجاری می بایست فعالیت های (. با این حال، سایر مطالعات نیز پیش
 ,Friend & Johnsonبرای مشارکت های استراتژیک تعدیل کند )ق با ارزش مشتریان از معامالت مدیریت روابطش را مطاب

2014; Johnson & Selnes, 2004; Terho, 2008ه کنند. طور کارآمد و مؤثر استفادشان به( تا شرکت ها بتوانند از منابع 
نشان می دهد که رفتار و توسعه روابط با کلیه مشتریان به یک شكل، برای شرکت  Turnbull (1882)مطالعه انجام شده توسط 

خردمندانه نمی باشد. همچنین این مطالعه پیشنهاد می دهد که برای شرکت ها بهتر می باشد تا تمایز قائل شود و با مشتریان 
عالوه، این مطالعه پیشنهاد می دهد که جدای از تمایز و رفتار متفاوت با انواع رکت رفتار شود. بهشان برای شمطابق با ارزش

(، شرکت ها نیز می بایست استراتژی های متفاوتی )یعنی حذف، Reinartz, Krafft, & Hoyer, 2004پرتفوی مشتریان )
 یی بلندمدت شرکت را تضمین نمایند.کار برند تا کارآداری( را برای گروه های متفاوت بهتوسعه و نگه

حال  طور مداوم درکه یک پرتفوی شرکت شامل ترکیبی از مشتریان پالتینی، طالیی، نقره ای و برنزی می باشد که بهاز آنجایی
ال، اگر گذاری در روابط، بر اساس جذابیت شان در طول زمان، الزم می باشد. برای مثدرباره زمان سرمایه تغییر هستند، تصمیمات

کار برد و آن یک مشتری برنزی بیش از یک دوره زمانی خاص غیرسودآور باقی بماند، پس شرکت می بایست استراتژی حذف را به
ها را از پایگاه داده شان پاک نماید. اگر شرکت پیش بینی کند که مشتری نقره ای در طول زمان و با تغییرات محیطی ارزشمندتر 

کار برد تا در نهایت آن ها را به مشتری طالیی یا پالتینی تبدیل نماید. تواند استراتژی توسعه را بهخواهد شد، پس شرکت می 
کار برد تا مشتریان طالیی اش را به سمت مشتریان پالتینی سوق همچنین یک واحد تجاری می تواند استراتژی توسعه ای را به

 ,Mello, Mackeyتاکتیک ها و استراتژی های شایسته ای می باشد ) ، مستلزم21دهد. از این رو، مدیریت پرتفوی جدید قرن 

Lasser, & Tait, 2006.) 
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کار نمی مدیریت پرتفوی مشتری را بهبرای شرکت هایی چالش می باشد که رویكرد مشتری محور  CPM یچنیندستیابی این 

بیان  Mello et al( .2222) ، ق ارزش مشتریرند. در کتاب ارزش نوآوری در مدیریت پرتفوی: دستیابی به دو رقم از طریب

تری را ایجاد می کند و اگر با ارزش مشتری پیوند خورد ارزش اقتصادی بزرگ تری مدیریت پرتفوی مزیت رقابتی بیش"کردند که 
ای رقابتی بیش شان موفق هستند در ایجاد مزای(. بنابراین، شرکت هایی که در شناسایی پرتفوی مشتریان4)ص.  "را تولید می کند

شان را با سطوح مختلف مشتریان ادغام کنند، سود بیش تری تولید نهایت اگر بتوانند استراتژی های تر نیز موفق خواهند بود و در
 نشان داده شده است(. 1که در شكل طوریخواهند کرد )همان

 

 کاربردهای پژوهش -5
این کمک ها اطالعات ارزشمند و دریچه های نوینی را هم برای  این پژوهش کمک های مدیریتی و نظری مهمی را فراهم می کند.

 .می شودپژوهشگران و هم مدیران فراهم می کند و در ادامه با جزئیات توضیح داده 
 

 کاربردهای نظری 5-1
فهومی طور ویژه، آن با معرفی چارچوب ماین مطالعه به رشد روزافزون پژوهش در مورد بازاریابی ارتباطی کمک می کند، اما به

از نظر ارزشی که واحد تجاری از مشتری بدست می آورد و خدماتی که به آن ها ارائه می کند، در مورد ادبیات  CPMماتریس 
مدیریت ارتباط مشتری روزنه هایی را فراهم ساخت. با استفاده از این چارچوب، یک واحد تجاری می تواند مشتریانش را بر اساس 

بندی نماید و مطابق با آن خدمات ارائه نماید. از دیدگاه تئوریک، این مطالعه سعی دارد نقره و برنز بخشچهار پرتفوی پالتین، طال، 
( کدام روابط می بایست حفظ 2( کدام روابط می بایست توسعه یابد؟ 1دهد:  تا به سؤاالت کلیدی زیر برای محققان و مدیران پاسخ

 ارائه شود یا رها شود؟ ( آیا به هر رابطه ای می بایست خدمات1شود؟ 
، مطالعه حاضر به درک تئوریک بهتر قرارگیری مشتریان در درون ماتریس پرتفوی و استراتژی هایی که می تواند برای این ثانیاً

کار رود، کمک می کند تا ارزش بازار هر دو گروه )خریدار و عرضه کننده( مشارکت کننده در این پروسه را بیافزاید. پرتفوها به
مچنین ما با پیشنهاد استراتژی هایی جهت تنظیم تخصیص منابع شرکت در تطابق با ارزش های متفاوت مشتریان، ادبیات ه

 موضوع را گسترش دادیم.
را گسترش داد. در اصل، این ماتریس برای محصوالت  BCG، این مطالعه ماتریس پرتفوی چهار سلولی رشد / سهم محصول ثالثاً

 کار برده شده است. برای مشتریان به BCGین حال، در این مورد، مفهوم کار می رود؛ با ابه
 

 کاربردهای مدیریتی 5-2
این مطالعه کاربردهای مهمی را برای مدیران ارائه می دهد. نخست، از زمانی که نقاط تمرکز شرکت، در طول زمان از تأکید بر 

(، مدیران می بایست تأکید بیش تری بر Johnson & Selnes, 2004سهم بازار به تأکید بر سهم مشتری تغییر کرده است )
شان را رشد دهند. کلیه جای رشد سهم بازار، سهم مشتریانشناسایی، توسعه و پرورش مشتریان ارزشمند داشته باشند تا به

انند زیانی برابر با درصد انتهایی مشتریان می تو 22واحدهای تجاری به روابط ارزشمند و مشتریان سودآور تمایل دارند، چنانكه 
درصد سود شرکت را موجب  122درصد باالیی مشتریان بیش از  22درصد کل سود شرکت ایجاد کنند، در حالی که  122بیش از 

 (. Selden & Colvin, 2003می شود )
)مانند دوره دوم، برای زنده ماندن و حفظ رشد در این عصر رقابتی، شرکت ها می بایست تمرکزشان را از معیارهای مالی 

بازپرداخت، بازده سرمایه گذاری، خالص ارزش ویژه و غیره( به ارزش مشتریان )مانند هزینه خدمات، روندهای خرید، ارزش 
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گیری پرتفوی استراتژیک، ارزش طول عمر مشتری و غیره( تغییر دهند. بنابراین، شرکت ها می توانند در زمان تصمیم
ر داده های رفتاری مشتریان را در نظر گیرند. با انجام این کار، شرکت ها می توانند عملكرد تری بشان، دادن وزن بیشمشتریان

شان را بوسیله شناسایی گروه مشتریانی که برای شرکت ارزشمند هستند، بهبود بخشند. این چنین شناسایی ارزش مشتریان، مالی
ی مختلف مشتریان، با پتانسیل راضی کردن گروه مشتریانی که شرکت ها را قادر خواهد ساخت تا رفتارهای متفاوتی با گروه ها

برای شرکت سودآورتر هستند، را فراهم کند. از دیدگاه مدیریتی، مدیران شرکت  نخست می بایست در مورد شناسایی مدیریت 
 نظیم کنند.شان را همراه با استراتژی تجاری واحد تجاری تشان بیاندیشند و سپس مدیریت پرتفوی مشتریانپرتفوی

سوم، شاغالن می بایست دریابند که برای روابط نسبتاً قوی )مانند مشتریان پالتینی(، اگر فقط بر مشتریان بالقوه و گردش مالی 
تمرکز کنند، ممكن است این رویكرد برای تضمین انتخاب مشتریان مناسب جهت توسعه تجاری یا عملكرد شرکت کافی نباشد. از 

اری می بایست توانایی تبدیل مشتریان به سطح روابط باالتر را داشته باشد. برای مثال، مشتریان می بایست از این رو، یک واحد تج
مشتریان نقره ای به سمت مشتریان طالیی یا پالتینی حرکت کنند. کاربرد کلیدی دیگر این است که شاغالن می بایست از 

و پویایی باالی صنعت، با توجه به رقابت باال و تغییر محیط بیرونی، آگاه چگونگی تجهیز واحدهای تجاری برای مقابله با نوسان 
 شوند. 

یک روش داخلی همراه با تمرکز بیرونی شرکت می باشد، واحد تجاری می بایست درک آگاهانه ای  CPMدر آخر، از آنجایی که 
د اثرات چشمگیری بر سودآوری شرکت داشته اش داشته باشد، زیرا اضافه یا حذف چنین مشتریانی می تواناز مشتریان کلیدی

ساختار استراتژی  شان می تواند در واکنش به تغییر محیط و تجدید. درک مشتریان کلیدی شرکت و رقبای(Terho, 2008باشد )
تریانی سازمانی بر اساس آن، به مدیران کمک کند. همچنین مدیران را قادر می سازد تا رویكرد استراتژیک را در جهت پرتفوی مش

 تدوین و تغییر دهند که با اهداف سازمان متناسب می باشند. 
 

 رهنمودهایی برای مطالعات آتی -6
طور تجربی روابط بین هزینه خدمات به مشتری در طور تجربی آزمون نشد. ما بهتدوین شد، اما به CPMدر این مطالعه، ماتریس 

را برای شرکت آزمون     رای تخصیص منابع در برابر ارزش مشتریان مقابل ارزش مشتریان برای شرکت و استراتژی موردنیاز ب
انجام گیرد. همچنین می بایست مطالعات آتی  CPMم. از این رو، مطالعات آتی می بایست جهت آزمون تجربی ماتریس نكرده ای

یت مشتری فراهم می بندی پرتفوی مشتریان شرکت در مدیرچگونه رضایت مشتری را ازطریق بخش CPMجهت تعیین این که 
 کند، انجام پذیرد. 

شان هوشمندتر هستند در این عصر رقابت شدید، مطالعات پیشین نشان داده اند که شرکت های بزرگ در انتخاب مشتریان
(Frei, 2008 برای مثال، چنین کسب و کارهایی محصوالت و یا خدماتشان را با الزامات هر مشتری تطبیق می دهند .)
(Fournier & Avery,2011 بنابراین، مطالعات آتی می بایست عواملی را آزمون کند که ممكن است ارزش مشتری را برای .)

سازی سفارشی شرکت افزایش دهد و آن را برای خدمت به پرتفوی مشتریان سودآورتر سازد. برای مثال، شخصی سازی و 
به شرکت در تبدیل مشتریان به سطح روابط باالتر کمک ست در نظر مشتری ارزش ایجاد کند، ممكن ا ی کهمحصوالت و یا خدمات

کند. همچنین مطالعات آتی می بایست جهت درک معیارهای مختلف )مانند ارزش برای شرکت، سطح خدمات درخواستی، سود و 
ی شرکت نشان می شان )مشتریانی که سود منفی پایین را براغیره( شرکتی انجام شود که می تواند برای شناسایی مشتریان برنزی

دهند( به کار رود و قبل از اتالف بیش تر منابع شرکت، استراتژی حذف برای این گروه اتخاذ شود. در نهایت، تئوری پرتفوی که 
کار برده شده است. با این حال، تا ریشه در رشته مالی دارد، جهت مدیریت ریسک و پاداش به طور گسترده در صنعت بانكداری به

در سایر زمینه ها یا صنایع همانند خدمات مواد  CPMبنابراین، اگر چارچوب . آن در سایر رشته ها محدود بوده است کنون کاربرد
درنتیجه تعمیم این  ،رود، می تواند یک روش ارزشمند از تحقیق کشف شودمی کار به ذایی، خرده فروشی و سایر شرکت هاغ

 مطالعه را ارتقا می بخشد. 
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 گیرینتیجه -7
CPM ک حوزه مهم در ادبیات یCRM بر پرتفوی روابط مشتریان ناشی از معامالت با شرکای استراتژیک و  می باشد که
شان بر اساس ارزش انواع مشتری برای شرکت، متمرکز می باشد. قصد ما در این مقاله معرفی چارچوب مفهومی ماتریس مدیریت

( ارزش مشتری برای شرکت. 2( هزینه خدمات و 1متمرکز می باشد:  ( بوده است که بر دو مسئلهCPMمدیریت پرتفوی مشتری )
بندی تین، طال، نقره و برنزی بخششان را به چهار نوع ، پالبا توجه به این دو مسئله، یک واحد تجاری می تواند پایگاه مشتریان

دهای تجاری چگونه می توانند پرتفوی به درک بهتر مدیران از این که واح CPMکند و مطابق با آن خدمات ارائه دهد. ماتریس 
مشتریان را مدیریت کنند و چگونه این مشتریان را با هدف حداکثرسازی سود واحد تجاری حفظ کند، کمک خواهد کرد. در کل، 

یک سؤال اساسی را نشان می دهد: واحد تجاری چگونه می بایست منابع محدودش را کارآمدتر سرمایه گذاری  CPMمعیار 
 نشان می دهد: تخصیص منابع جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری. CPMاسخ متضمن چیزی است که نماید؟ پ
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