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خالصه کتاب
اقتصاد عضویت 

نویسنده: رابی کلمن باکستر

پیام اصلی این کتاب
بــرای رقابــت در یــک دنیــای کســب وکار مبتنــی بــر عضویــت، شــما بــه بیــش از یــک وب ســایت 

اصلــی نیــاز داریــد؛ کل ســازمان شــما بایــد حــول ایــن مفهــوم ســاخته شــود! 
اگــر شــما کامــاً بــه یــک مــدل عضویــت متعهــد باشــید و اســتراتژی مناســبی اتخــاذ کنیــد تــا 
اعضــای خــود را بــا قیمــت مناســب بــرای محصــول و رفتــار کاربــر پی گیــری کنیــد، کســب وکار 

شــما موفــق خواهــد بــود.

ــه  ــدون اینک ــز دسترســی داشــته باشــید، ب ــل تمی ــک اتومبی ــه ی ــه همیشــه ب ــد ک تصــور کنی
ــته؟  ــت، درس ــد نیس ــید. ب ــرای آن باش ــات ب ــت مالی ــا پرداخ ــگ ی ــک پارکین ــتن ی ــران داش نگ
در دنیــای مــدرن و شــبکه ای امــروزی، ایــن نیــاز بــرای تعــداد فزاینــده ای از افــراد بــه وجــود آمده 
کــه بــه ســادگی می خواهنــد بــه محصولــی دسترســی داشــته باشــند، بــدون اینکــه مالکیــت 

آن را داشــته باشــند. 
ــتری، مــدل کســب و کار خــود را از مــدل  نتیجــه ایــن اســت کــه هــر روز شــرکت های بیش
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می دهنــد. تغییــر  عضویت محــور  بــه  مشــتری محور 
ــازمان های  ــرد س ــده و عملک ــح داده ش ــور توضی ــب و کار عضویت مح ــدل کس ــاب م ــن کت در ای

ــردد.  ــیم می گ ــدرن ترس ــور م عضویت مح
از مــدل تجــاری عضویــت،  همچنیــن براســاس نمونه هــای واقعــی و شــرکت هایی کــه 
ــب و کار  ــک کس ــل ی ــی تبدی ــورد چگونگ ــدی در م ــکات مفی ــد، ن ــت اســتفاده می کنن ــا موفقی ب

ارائــه می شــود. بــه یــک شــرکت عضویت محــور  مشــتری محور 

افزایش مشاغل مبتنی بر اینترنت که به مشتریان »دسترسی« می دهند،نه »مالکیت«!
فقــط 15 ســال پیــش، تقریبــاً همــه افــراد، مجموعــه ای از CD هــا و فیلم هــای خــاص خــود را 
 Amazon Prime داشــتند. امــروز دیگــر چنیــن نیســت. بــا اســتفاده از ســرویس هایی ماننــد

Netflix ، و iTunes، ایــن مجموعه هــا اکنــون در معــرض انحطــاط بــه نظــر می رســند. 
ــا دسترســی بی ســابقه جهانــی بــه رســانه های ارائــه شــده از طریــق اینترنــت، اکنــون مــدل  ب
تجــاری جدیــد، یعنــی ســرویس هایی کــه دسترســی را فراهــم می کننــد، بــر بــازار حاکــم اســت.
مزیــت ایــن مــدل ایــن اســت کــه بــه مــا اجــازه می دهــد تــا تمامــی مســئولیت ها و هزینه هــای 
مربــوط بــه مالکیــت را نادیــده بگیریــم. امــا ایــن یــک تغییــر بــزرگ اســت، زیــرا اقتصــاد ســنتی 
حــول اصــل مالکیــت بنــا شده اســت؛ زمانــی کــه مشــتریان چیــزی را تحــت سیســتم اســتاندارد 

خریــداری می کننــد، می تواننــد هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام دهنــد.
ــاری  ــای کن ــش را روی دره ــعله های آت ــد ش ــد. می توانی ــر کنی ــل فک ــتن اتومبی ــه داش ــط ب فق
ــر  ــود دارد. اگ ــم وج ــی ه ــا، هزینه های ــد. ام ــم کنی ــی را تنظی ــاع شاس ــا ارتف ــد ی ــی کنی طراح
ماشــین خــراب شــد، بایــد آن را تعمیــر کنیــد. همچنیــن بایــد مالیــات پرداخــت کنیــد و محــل 

پــارک امنــی داشــته باشــید. 
امــا اگــر فقــط یــک یــا دو بــار در مــاه بــه خــودرو احتیــاج داشــته باشــید، چــه می کنیــد؟ اجــاره، 
بهتریــن راه حــل اســت. بــه ایــن ترتیــب، فقــط در صــورت نیــاز، بــه خــودرو دسترســی خواهیــد 
داشــت، امــا مجبــور نیســتید مســئولیت آن را بپذیریــد یــا هزینه هــای مالکیــت آن را پرداخــت 

. کنید
ــد  ــد و طــی چن ــوع دسترســی را بیــش از گذشــته آســان می کن ــن ن ــت، ای خوشــبختانه اینترن
ســال گذشــته، کســب و کارهای هــای جدیــدی در فضــای وب بــه وجــود آمده انــد کــه تقریبــاً در 
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هــر بخــش، گزینه هــای مناســبی بــرای مالکیــت بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهنــد.
ــه شــرکت دسترســی  ــق ب ــاوگان اتومبیل هــای متعل ــه ن ــال، اعضــای Zipcar ب ــوان مث ــه عن ب
ــا  ــا را ب ــان خودروه ــاوت، RelayRides صاحب ــی متف ــرد کم ــک رویک ــتفاده از ی ــا اس ــد. ب دارن

ــد.  ــت می کن ــد، جف ــاره کنن ــه اج ــیله نقلی ــد وس ــه می خواهن ــانی ک کس
بــه همیــن ترتیــب، مــی توانیــد از طریــق Airbnb فیلــم در Netflix اجــاره کنیــد یــا یــک اتــاق 

موقتــی رزرو کنیــد.
نکتــه اساســی بــرای شــرکت های متخصــص در دسترســی این اســت کــه از تمرکز بــر محصوالت 
)مــدل اقتصــادی ســنتی( بــه تمرکــز بــر مشــتری تغییرحالــت داده انــد. بــه طــور خاص، مشــتری 
دیگــر فقــط یــک مشــتری نیســت، بلکــه یــک عضــو اســت، همانطــور کــه در بقیــه متــن بــه آن 

اشــاره می کنیــم.

کسب و کارهای عضویت محور، یک رابطه مداوم بین کسب وکار و مشتری ایجاد می کنند.
ــه آن را  ــه هزین ــد از اینک ــد. بع ــگاه می روی ــک فروش ــه ی ــش ب ــد چک ــرای خری ــد ب ــور کنی تص
پرداخــت کردیــد، رابطــه شــما بــا آن فروشــگاه )کســب وکار( بــه پایــان رســیده اســت. ایــن مــدل 

کاســیک تعامــل بــا مشــتری اســت. 
ــا  ــول )کاال ی ــرکت محص ــک ش ــتریان از ی ــی مش ــت. وقت ــاوت اس ــت متف ــدل عضوی ــی م ول
ــال  ــداوم و در ح ــه م ــک رابط ــئولیت های ی ــا و مس ــام مزای ــد، تم ــت می کنن ــات( دریاف خدم

پیشــرفت را دریافــت می نماینــد.
ایــن رابطــه را می تــوان بــا اشــتراک )ماننــد نتفلیکــس( یــا شناســه کاربــری )فیس بــوک( یــا بــا 
یــک کارت عضویــت ســاده، ماننــد آنچــه در ســالن بدنســازی دریافــت می کنیــد، تعییــن کــرد. 
آنچــه مهــم اســت ایــن کــه: »در اقتصــاد عضویــت محــور ، رابطــه مشــتری و کســب وکار تغییــر 
ــد( در آن  ــد باش ــتری می توان ــر مش ــام دیگ ــا )ن ــنتی، اعض ــتری های س ــاف مش ــد. برخ می کن

کســب وکار ســهمی دارنــد.«
مزیــت ایــن مــدل ایــن اســت کــه هــر دو طــرف از ایــن رابطــه چیــزی بدســت می آورنــد و در 
ــد،  ــه فیلم هــا را فراهــم می کن ــد. نتفلیکــس دسترســی ب ــد چیــزی را صــرف کنن ــال آن، بای قب

ــد.  ــه فیلم های شــان را پرداخــت كنن ــد هزین ــا مشــتریان هــم بای ام
ــای  ــا را در ازای داده ه ــی پوی ــتر اجتماع ــک بس ــه ی ــی ب ــکان دسترس ــا ام ــه اعض ــوک ب فیس ب
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شــخصی مشــتریان می دهــد.
همانطــور کــه اشــاره کردیــم، شــرکت های موجــود در اقتصــاد عضویت محــور، را می تــوان بــه 

چهــار دســته اصلــی تقســیم کــرد:
ــرای  ــد ب ــد نتفلیکــس از اعضــاء می خواهن ــن مانن ــال: مشــاغل آنای • اشــتراک های دیجیت

ــد. ــه ای مکــرر بپردازن ــا ســرویس ها، هزین ــوا، ویژگی هــا ی ــه محت دسترســی ب
• جوامــع آنایــن: پلتفــرم هایــی ماننــد فیس بــوک یــا لینکدیــن، شــبکه هایی حــول عایــق 

یــا اهــداف مشــترک ایجــاد می کننــد.
ــود را  ــاداران خ ــتارباکس، وف ــد اس ــب وکارهایی مانن ــن: کس ــاداری آفای ــای وف • برنامه ه
ــرای خریدهــای مکــرر. ــه تخفیــف ب ــا ارائ ــاً ب ــد، مث ــاداش می دهن ــان پ ــه آن ــی کــرده و ب ردیاب
ــی.  ــا شــرکت های تلفن ــد بانک هــا ی ــا عضویــت ســنتی: مانن • کســب وکارهای اقتصــادی ب
ایــن دســته شــامل کســب وکارهای عضویت محــوری هســتند کــه قبــل از گســترش 
اینترنــت وجــود داشــتند. بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس، مشــتریان بایــد یــک حســاب 

ــد. ــدازی کنن ــری راه ان کارب
زمانــی کــه مشــخص کردیــد کــه کســب وکار شــما چــه شــکلی خواهد داشــت، بایــد اعضای خــود را 

جــذب کنیــد. در ایــن بخــش خاصــه ای از نــکات مهــم در اجــرای ایــن فراینــد را بررســی می کنیــم.

جذب اعضای جدید با راه اندازی و اصالح یک استراتژی موثر در جذب
ــاری  ــدل تج ــر م ــی در ه ــیار مهم ــزء بس ــا ج ــم، اعض ــث کردی ــورد آن بح ــه در م ــور ک همانط

عضویت محــور هســتند. امــا یــک شــرکت چگونــه اعضــای خــود را جــذب می کنــد؟ 
ــک از  ــه زودی هری ــد و ب ــاج داری ــذب احتی ــح ج ــتراتژی صحی ــک اس ــه ی ــط ب ــما فق ــب، ش خ
اعضــای جــذب شــده هــم شــروع بــه جــذب افــراد جدیــد می کننــد، بــدون اینکــه کســی از آن هــا 

درخواســت کــرده باشــد!
یــک قیــف جــذب بهینــه از چهــار مرحلــه تشــکیل شــده اســت. مــا بــه آن قیــف می گوییــم زیــرا 
در مرحلــه اول )یــا بــاال( ســعی می شــود افــراد بیشــتری را دربرگیــرد. در هــر مرحلــه متوالــی، 
ــن  ــه پایی ــی ب ــه )وقت ــن مرحل ــد. ســپس، در آخری ــرک می کنن ــد را ت ــن فراین ــراد ای برخــی از اف
قیــف رســیدیم(، تعــداد نســبتاً کمــی از اعضــای بالقــوه بــه اعضــای وفــادار تبدیــل می شــوند.

در اینجا چهار مرحله وجود دارد:
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ــر آن  ــوز درگی ــا هن ــد شــما آگاه هســتند، ام ــه از برن ــرادی ک ــی اف ــا ردیاب ــه اول ب 1. در مرحل
ــد. ــروع کنی ــده اند، ش نش

2. ســپس در مرحلــه دوم، برخــی از افــراد، بخــش آزمایشــی عضویــت را امتحــان می کننــد 
تــا شــرکت شــما را بهتــر بشناســند.

3. در مرحله بعدی، برخی از افراد ثبت نام می کنند.
4. ســرانجام، در مرحلــه چهــارم و آخــر، درصــدی از ایــن ثبت نام شــده ها، بــا آن کســب وکار 

در بلنــد مــدت همــراه خواهنــد بــود و بــه اعضــای وفــادار تبدیــل می شــوند.
ــود  ــود بهب ــای خ ــار اعض ــری رفت ــا یادگی ــد آن را ب ــذب، می توانی ــف ج ــک قی ــاد ی ــس از ایج پ
ــپس،  ــد. س ــروع کنی ــف ش ــن قی ــود، از پایی ــدف خ ــو ه ــناخت عض ــرای درک و ش ــید. ب بخش
پیگیــری کنیــد کــه چــه تعــداد اعضــای بالقــوه، هــر مرحلــه از فرآینــد کار را انجــام می دهنــد.
اگــر مشــاهده کردیــد کــه افــراد کافــی از یــک مرحلــه بــه مرحلــه دیگــر منتقــل نمی شــوند، یــک 

شــکاف در قیــف شناســایی کرده ایــد. 
یــک شــکاف متــداول ممکــن اســت این باشــد کــه اعضــای بالقــوه، خدمــات را در مرحله آزمایشــی 
دوســت دارنــد، امــا فکــر می کننــد قیمــت عضویــت یــا ثبت نــام بســیار بــاال اســت یــا مــدت قــرارداد 

بیــش از حــد طوالنــی اســت. در ایــن مــوارد حتمــا چــاره ای بیاندیشــید و مشــکل را حــل کنید.
همچنیــن حفــظ اعضــاء پــس از ورود به سیســتم بســیار مهــم اســت، بنابراین رفتــار اعضــای جدید را 
پیگیــری کــرده و همــه تــاش خــود را بــرای متقاعــد کــردن آنهــا انجــام دهید. بــه طور معمول، کســی 

کــه حداقــل 30 روز عضویــت خــود را حفــظ کنــد، در نهایــت مــدت طوالنی تــری در آنجــا می مانــد.

یک نکته عملی
بامشتریهایخودماننداعضاءرفتارکنید،نهمانندمشتریها.

از آنجــا کــه مشــتریان شــما، کســب وکار شــما را تأمیــن مالــی می کننــد، مطمئــن 
ــا  ــد. ام ــوش کنی ــد، گ ــکایتی دارن ــر ش ــد. اگ ــت می دهی ــا اهمی ــه آنه ــه ب ــوید ک ش
ــب وکار،  ــورد کس ــتریان در م ــم از مش ــور منظ ــه ط ــید. ب ــدم باش ــن پیش ق همچنی
ــا  ــای آنه ــق توصیه ه ــپس طب ــد و س ــورد بخواهی ــود بازخ ــات خ ــا خدم ــول ی محص
عمــل کنیــد. بــه ایــن ترتیــب ، خدمــات خــود را بهبــود بخشــید، مشــتریان خــود را 

ــا موفقیــت بــه دســت آوریــد. حفــظ کــرده و مشــتریان جدیــدی را ب
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پیاده سازی استراتژی صحیح برای حفظ اعضای جدید و تبدیل آنها به اََبرکاربر
ــه  ــد ک ــس نباش ــر هیچ ک ــد. اگ ــو دارن ــر عض ــت صف ــوک و پین ترس ــه فیس ب ــد ک ــور کنی تص

ــتند!  ــده هس ــاً بی فای ــا اساس ــرم ه ــد، پلتف ــن کن ــا پی ــت ی ــی را پس محتوای
ــی  ــود دارد، یعن ــور وج ــب وکارهای عضویت مح ــورد کس ــه در م ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم و ای
ــم  ــا از ه ــب وکارها و پلتفرم ه ــن کس ــند، ای ــته باش ــور نداش ــم حض ــور منظ ــه ط ــا ب ــر اعض اگ

می پاشــد.
بــه همیــن دلیــل شــما بــه یــک اســتراتژی پردازشــی خــوب نیــاز داریــد کــه بافاصلــه بعــد از 
ــام شــروع شــود. بــه طــور معمــول، پــردازش بایــد در ســه مرحلــه زیــر صــورت پذیــرد: ثبت ن

ــد  ــد. شــما نمی خواهی ــا جــای ممکــن ســاده کنی ــام را ت ــد ثبت ن 1.حــذفاصطــکاک: فرآین
اعضــای بالقــوه خــود را بــه دلیــل اینکــه فازهــای آزمایشــی یــا ثبت نــام، معیــوب و یــا بیــش 

از حــد پیچیــده هســتند، از دســت بدهیــد.
2.ارائــهارزشفــوری: اعضــا را بافاصلــه پــس از ثبت نــام، بــا هدیــه یــا بــا دسترســی ســریع 
بــه شــبکه خــود )دومــی همــان چیــزی اســت کــه فیس بــوک ارائــه می دهــد( درگیــر کنیــد. 

در طــول ایــن مرحلــه، شــما همچنیــن بایــد از اعضــای جدیــد درخواســت بازخــورد کنیــد و بــه 
انتقــادات آنــان پاســخ دهید.

3.پــاداشبــهرفتارهــایمطلــوب: اگــر می خواهیــد کاربــران خــود، اعضــای جدیــدی را هــم 
بــه ســمت کســب وکار شــما بکشــانند، بــه آنهــا بــرای ایــن کار پــاداش دهیــد! ایــن باعــث 
افزایــش وفــاداری آنــان می شــود و در عیــن حــال احتمــال مراجعــه آنهــا بــه دیگــران را نیــز 

ــد. ــود می بخش بهب
نکتــه مهــم و جــذاب، ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیک هــای مناســب، می توانیــد اََبرکاربــر 
ــه  ــد، ب ــاد می کنن ــادی ایج ــوای زی ــه محت ــود ک ــاق می ش ــی اط ــه اعضای ــر ب ــازید. اََبرکارب بس

اعضــای دیگــر کمــک کــرده و اعضــای جدیــدی جــذب می نماینــد.
ــد بــه شــما  ــر، ســه قانــون اساســی وجــود دارد کــه می توان ــرای افزایــش تعــداد ایــن اََبرکارب ب

ــد: ــران فوق العــاده بیشــتری جــذب کنی ــا کارب ــد ت کمــک کن
1. بــا ارائــه مزایــای معنــی دار بــرای اعضــای خــود از لحظــه ثبت نــام، ایــن کار را آســان کنیــد. 

بــه عنــوان مثــال، یــک آمــوزش آســان بــرای انجــام ایــن فراینــد ارائــه دهیــد.
2. بــه منظــور نشــان دادن اینکــه بــه اعضــای خــود اهمیــت می دهیــد، ارتباطــات خــود بــا 
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آن هــا را شــخصی کنیــد و مــدام بــا آن هــا در ارتبــاط باشــید!
ــد جــذب  ــا اعضــای جدی ــد ی ــه دیگــران کمــک می کنن ــه اعضایــی کــه ب ــا ب ــه مزای ــا ارائ 3. ب
می کننــد، آنــان را تحریــک  کنیــد. بــه عنــوان مثــال یــک برنامــه تشــویقی مالــی یــا امتیــازی 

بــرای جــذب عضــو ارائــه دهیــد.

استفاده از یک مدل قیمت گذاری ساده و دوری جستن از جنبه های منفی گزینه عضویت »رایگان«
ــود در  ــد خ ــرای خری ــری ب ــرات را در تصمیم گی ــت تعمی ــوالً قیم ــودرو، معم ــد خ ــگام خری هن
ــه هزینــه  ــا از هزینــه طوالنی مــدت نگهــداری از آن مطلــع شــوید. امــا چگون نظــر می گیریــد ت

ــد؟ ــبه می کنی ــت را محاس عضوی
ــتند.  ــور هس ــاد عضویت مح ــذاری در اقتص ــای قیمت گ ــن مدل ه ــی از رایج تری ــتراک ها یک اش
ــرای مــدت  ــد ب ــه می دهــد، می توان ــر اشــتراک را ارائ ــی ب ــذاری مبتن ــه قیمت گ کســب وکاری ک

زمــان عضویــت کاربــر، ارزشــی مــداوم ارائــه دهــد. 
عــاوه بــر ایــن، قیمت گــذاری طبقــه ای، انعطاف پذیــری بیشــتری را ارائــه می دهــد، زیــرا 

ــت. ــو اس ــر عض ــرای ه ــده ب ــاس ارزش ارائه ش براس
بــرای مثــال، در ابتــدا، SurveyMonkey تنهــا یــک بســته اشــتراک بــا قیمــت پاییــن ارائــه کــرد. 
امــا هنگامــی کــه دو اشــتراک دیگــر بــا قیمــت باالتــر را معرفــی نمــود کــه ســرویس ها و خدمات 
افــزوده قابــل ماحظــه ای را در برداشــت، بســته های جدیــد، باعــث جــذب تعــداد زیــادی عضــو 

جدیــد شــد. در همیــن حــال، بیشــتر اعضــای قدیمــی در ردیــف پاییــن قیمت گــذاری ماندنــد.
ــی  ــراری ارتباط ــتراک، برق ــر اش ــی ب ــذاری مبتن ــه قیمت گ ــوط ب ــدی مرب ــه کلی ــت، نکت در نهای

ــت.  ــع اس ــا و مناف ــن هزینه ه ــفاف بی ــح و ش واض
ــت  ــد، دریاف ــه می دهن ــی ک ــزی را در ازای پول ــه چی ــا چ ــه آن ه ــد ک ــاً بدانن ــد دقیق ــراد بای اف
می کننــد، یعنــی کســب وکار شــما هیــچ هزینه هــای پنهانــی نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، می توانیــد 

از ابتــدا اعتمادســازی کنیــد.
همانطــور کــه از اســتفاده از فیس بــوک و ســایر پلتفــرم هــای اجتماعــی اطــاع داریــد، عضویت 
رایــگان نیــز یــک گزینــه اســت. اگرچــه ایــن مــدل اعضــای بیشــتری را بــه خــود جــذب می کنــد، 

امــا بایــد بــا احتیاط اســتفاده شــود.
هــر اشــتراک رایــگان، یــک نکتــه مثبــت دارد: داشــتن یــک عضویــت »رایــگان«، باعــث افزایــش 
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آگاهــی بــرای برندتــان می شــود و بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه یــک جامعــه بزرگ تــر 
ایجــاد کنیــد تــا محتــوا و ارزش افــزوده ای بیشــتری بــرای آنــان فراهــم کنیــد.

ــه  ــک نقط ــگان ی ــای رای ــفانه، مدل ه ــب متأس ــت؟ خ ــد، درســت اس ــی رس ــه نظــر م خــوب ب
ــد،  ــگان شــرطی می کنی ــی مــردم را وارد اشــتراک های رای ــد: وقت ــز دارن ــل توجــه نی ضعــف قاب

ــد. ــه توســط اعضــاء کاهــش می یاب ــوه پرداخــت هزین ــت بالق ظرفی
داســتان Napster را در نظــر بگیریــد، پلتفــرم رایگانــی بــرای اشــتراک فایــل همتــا بــه همتــا کــه 
در ســال 1999 تأســیس شــد. پــس از چندیــن مــورد نقــض حــق چــاپ، ناپســتر در ســال 2001 

بــه پرداخــت 36 میلیــون دالر محکــوم شــد. 
Napster بــرای تأمیــن بدهی هــای خــود ســعی کــرد بــه یــک مــدل مبتنــی بــر اشــتراک تبدیــل 
شــود. امــا در آن زمــان کاربــران در انتظــار ســرویس »رایــگان« بودنــد و فقــط بخشــی از اعضــاء 
حاضــر بــه پرداخــت هزینــه بودنــد. در پایــان، مالــکان مجبــور شــدند شــرکت خــود را بفروشــند.

افزایش وفاداری با شخصی سازی تجربه کاربر و پیگیری رفتار اعضا
همانطــور کــه در مــورد آن بحــث کردیــم، اعضــاء پایــه و اســاس هــر کســب و کار عضومحــور 
هســتند. بنابرایــن، حفــظ آنهــا در متــن آن کســب وکار وظیفــه اصلــی مدیــر کســب وکار اســت. 
ــه منظــور  ــر را ب ــه کارب ــرای انجــام ایــن کار، بایــد خدمــات خــود را ســاده نگــه داریــد و تجرب ب
ایجــاد وفــاداری، شــخصی کنیــد. عــاوه بــر اســتراتژی پردازشــی کــه قبــاً معرفــی کردیــم، چنــد 

روش آســان بــرای ارتقــاء وفــاداری اعضــا وجــود دارد.
ــدن در  ــو ش ــل از عض ــی قب ــود را حت ــب وکار خ ــه کس ــو ب ــر عض ــاداری ه ــد وف ــما می توانی ش
مرحلــه آزمایشــی رایــگان شــروع کنیــد. اگــر بعــد از ثبت نــام، در دوره آزمایشــی، متوجــه شــدید 

ــا ســرویس شــما ادامــه نخواهــد داد، می توانیــد دو کار انجــام دهیــد: کــه شــخصی ب
ــه عضــو بالقــوه یادداشــتی ارســال کنیــد و در مــورد چگونگــی اســتفاده حداکثــری از  ابتــدا، ب

ــه دهیــد.  مزیــت خــارج شــدن از دوره آزمایشــی، نکاتــی را ارائ
ســپس، در صــورت عــدم پاســخ، از او بخواهیــد عضویــت خــود را لغــو کنــد. در غیر ایــن صورت، 
آنهــا ممکــن اســت احســاس کاهبــرداری کننــد و احســاس منفــی نســبت بــه کســب وکار شــما 

ــدا کنند. پی
ســاده و شــفاف نگــه داشــتن مرحلــه ثبت نــام و رونــد قیمت گــذاری باعــث افزایــش وفــاداری 
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ــای  ــا گروه ه ــب ب ــاده و متناس ــای س ــه راه حل ه ــم، ارائ ــاره کردی ــه اش ــور ک ــود. همان ط می ش
مختلــف، تجربــه افــراد را بهبــود می بخشــد.

بــرای ایــن منظــور، شخصی ســازی تجربــه هــر یــک از اعضــاء بســیار مهــم اســت. شــما 
می توانیــد ایــن کار را بــه صــورت شــفاف و صریــح انجــام دهیــد )بــا درخواســت از اعضــا بــرای 
ــرای دریافــت  ــر ب ــه و تحلیــل داده هــای کارب ــا تجزی ــا ب انتخــاب گزینه هــای شــخصی شــده( ی

ــی وی. ــه  ترجیح گزین
در حقیقــت ، ردیابــی رفتــار کاربــر، یــک امــر کلیــدی اســت و بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد 
کــه اعضــای مختلــف را دوســت داشــته و دوســت نداشــته باشــید و پیشــنهاد خــود را متناســب 
بــا رفتــار وی تنظیــم کنیــد. اگرچــه بــرای جمــع آوری و پــردازش موثــر ایــن داده هــا، بــه نرم افــزار 

مناســب نیــاز داریــد. 
در اینجا چند نکته وجود دارد:

• یــک نرم افــزار  مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری، بــه ســازماندهی بازاریابــی، ســرویس دهی بــه 
مشــتری و پشــتیبانی فنــی کمــک می کنــد.

ــک  ــاء کم ــارکت اعض ــل مش ــه و تحلی ــی و تجزی ــه ردیاب ــتری ب ــق مش ــزار موف ــک نرم اف • ی
می کنــد.

• یــک نرم افــزار وفــاداری بــه شــما کمــک می کنــد تــا وفــاداری اعضــا را تشــخیص داده و بــه 
آنهــا پــاداش دهیــد.

ایجاد فرهنگ عضویت محور در استارت آپ ها به منظور اطمینان از دستیابی اعضا به ارزش خود
در ابتــدای راه انــدازی، اســتارت آپ هــا اغلــب بــا مشــکل »مــرغ و تخم مــرغ« روبــرو می شــوند: 
آن هــا بــرای بدســت آوردن هــر یــک از اعضــای خــود بــه تعــداد قابل ماحظــه ای از اعضــا نیــاز 
دارنــد. زیــرا بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــدون تولیــد محتــوا توســط اعضــا، ارزش و جذابیــت 

خاصــی بــرای جــذب کاربــران جدیــد وجــود نــدارد.
بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل، آن کســب وکار بایــد از اصــل عضویــت از همــان روز اول پیــروی 
ــدل  ــب م ــما در قال ــد ش ــب وکار جدی ــد کس ــا می خواهی ــر واقع ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب کن
ــدل  ــن م ــا ای ــنا ب ــرکتی آش ــگ ش ــب و فرهن ــروه مناس ــک گ ــا ی ــد ب ــد، بای ــور باش عضویت مح

ــد. شــروع کنی
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اگــر بــه مراحــل قبــل برگردیــد، ممکــن اســت بــه یــاد داشــته باشــید کــه مدل هــای کســب وکار 
ــر روی  ــی کــه کســب وکارهای عضویت محــور ب ــد، در حال ــر روی محصــول تمرکــز دارن ســنتی ب

کاربــر متمرکــز هســتند.
ــد  ــار خری ــک ب ــنتی ی ــتری س ــک مش ــد ی ــما مانن ــای ش ــد، اعض ــوب جدی ــن چارچ ــس در ای پ
نمی کننــد، بلکــه تــا زمانــی کــه عضویــت وجــود داشــته باشــد، آن هــا بــرای کســب وکار شــما 

ارزش مــداوم ایجــاد می نماینــد. 
بــر ایــن اســاس، جبــران خســارت بــرای فروشــندگان بایــد براســاس ارزش مادام العمــر مشــتری 

باشــد، نــه فقــط تعامــات یکبــار مصرف ســاده.
ــا کارهــای کوچــک  ــرای تأمیــن ارزش اعضــای خــود از همــان ابتــدا، بــر شــروع ب بــه عــاوه، ب
و سفارشی ســازی خدمــات خــود بــرای مخاطبــان خــاص تمرکــز کنیــد. بــه ایــن ترتیــب، شــاد 
ــت  ــب رضای ــرای جل ــاش ب ــر از ت ــان تر و ارزان ت ــما آس ــایت ش ــاء در وب س ــتن اعض ــه داش نگ

ــان ناآشــنا اســت. مخاطب
ــا خدمت رســانی بــه یــک گــروه همگــن  بــه عنــوان مثــال فیس بــوک را در نظــر بگیریــد کــه ب
از دانشــجویان هــاروارد شــروع شــد. از آنجــا کــه یــک شــبکه اجتماعــی بــود، نیــاز بــه جــذب 
جامعــه ای از افــراد داشــت کــه یکدیگــر را می شــناختند. اگــر تمــام اعضــای اولیــه کامــاً غریبــه 

ــد، آن ارزش واقعــی شــکل نمی گرفــت. بودن
راه دیگــری بــرای جــذاب ســاختن مفهــوم اســتارت آپ در هنــگام راه انــدازی، شــروع از پاییــن 
ــتراک  ــه اش ــره و ب ــرای ذخی ــا ب ــه آن ه ــن ب ــتر آنای ــک بس ــا دادن ی ــن ب ــت. لینکدی ــف اس قی

ــه داد.  ــود را ارائ ــای خ ــن اعض ــا، ارزش اولی ــه کاره ــه و نمون ــتن رزوم گذاش
ســپس بــا ایجــاد یــک پایــگاه عضویــت بزرگ تــر بــه یــک جامعــه بزرگ تــر تبدیــل شــد و محلــی 

بــرای مدیریــت ارتباطــات حرفــه ای افــراد شــکل گرفــت.

اولویت دهی به شفافیت و تجزیه و تحلیل صالحیت 
کسب وکار به منظور انتقال به یک مدل عضویت محور

فنــاوری امــکان دسترســی مــردم بــه محصــوالت را از طریــق خدمــات اَبــری فراهــم کــرده اســت. 
ــه  ــت ب ــال از مالکی ــن انتق ــود. ای ــر ش ــت تنگ ت ــازار مالکی ــده ب ــث ش ــد، باع ــن رون ــا در ای ام

ــرای برخــی از کســب وکارها الزم االجراســت. ــوده، امــا ب دسترســی آســان نب
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البتــه همچنــان بایــد دقــت کنیــد کــه قبــل از ورود بــه اقتصــاد عضویت محــور، مطمئــن شــوید 
ــه  ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــت. ب ــور اس ــدل عضویت مح ــرایط م ــد ش ــب وکارتان واج ــه کس ک
ــر مــدل  ــا ایــن ســبک از تجــارت نیســت، بنابرایــن اگــر در فکــر تغیی هــر شــرکتی متناســب ب

کســب وکار هســتید، ایــن نــکات را در نظــر بگیریــد:
انتقــال از مالکیــت بــه دسترســی بایــد بــه نفــع مشــتریان )یــا اعضــای آینــده( شــما باشــد. اگــر 

این گونــه نباشــد، آنهــا شــما را تــرک می کننــد.
این مزایا می تواند شامل خطر کم، هزینه های پایین تر و نگهداری ساده تر باشد.

همچنیــن بایــد در مــورد بــازار عضویــت در بخــش خــود تحقیــق کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه 
از قبــل بــا محصولــی کــه ارائــه می دهیــد، اشــباع نشــده اســت. بــرای درک بهتــر، فقــط تصــور 

کنیــد راه انــدازی یــک جامعــه اجتماعــی دیگــر ماننــد فیس بــوک چقــدر ســخت اســت!
اگــر ایــن کار را انجــام دهیــد، برخــی از ایــن شکســت ها اجتنــاب ناپذیــر اســت، امــا می توانیــد 

تعــداد آن هــا را کاهــش دهیــد. 
بــا تنظیــم قیمت گــذاری خــود بــرای منعکــس کــردن رویکــرد جدیــد عضویــت )افــراد هزینــه ای 
را بــرای مالکیــت خــود پرداخــت نمی کننــد، بلکــه بــه جــای آن، از محصــول شــما بــرای مــدت 
زمــان محــدودی اســتفاده می کننــد( شــروع کنیــد و مطمئــن شــوید کــه محصــول شــما بــرای 

مــدل دسترســی مناســب اســت.
بــه عنــوان نمونــه، Adobe را در نظــر بگیریــد: در ســال 2013 ، ایــن شــرکت از فــروش نرم افــزار 
خــود بــه عنــوان یــک دی وی دی فیزیکــی بــه ســمت یــک مــدل اشــتراک ابــری تغییــر مســیر 
ــزار از  ــه نرم اف ــی ب ــرای دسترس ــود ب ــای خ ــه اعض ــازه دادن ب ــا اج ــون ب ــرکت اکن ــن ش داد. ای
ــه  ــرای ب ــا ورود بــه سیســتم Adobe Creative Cloud، محصــول خــود را ب هرجایــی، فقــط ب

ــد. ــه می ده ــود، ارائ ــای خ ــطح اعض ــتراک گذاری در س اش
در نهایــت، شــفافیت کلیــد حفــظ اعضــا در گــذر زمــان اســت. واضــح اســت کــه تمــام مزایــا 
و معایــب را بــرای ســهامداران خــود بــه اشــتراک بگذاریــد. بــه ایــن طریــق، حرکــت شــما بــه 

ــود! ــد ب ــز خواه ــا موفقیت آمی ــور قطع ــاد عضویت مح ــمت اقتص س

هــر دوشــنبه، خالصــه یکــی از پرفروش ترین 
ــه صــورت  کتاب هــای فروشــگاه آمــازون را ب

رایــگان در وب ســایت مــا مطالعــه کنیــد.


