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اعتبار برند خود را ماندگار سازید
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 شــركت ســبز افزار آریا در اوایل ســال ۱۳۸۳ توســط جمعــی از فعالین حرفــه نرم افزار

 و بــا هــدف ایجــاد بســتری مناســب در زمینــه ارائــه راهكارهــای یكپارچــه فنــاوری

ــزاران ــت، ه ــه فعالی ــه دو ده ــک ب ــا نزدی ــون ب ــد. اكن ــیس گردی ــات تأس  اطالع

ــن ــزاری ای ــای نرم اف ــات و راهکاره ــب وکار از خدم ــا کس ــب صده ــر در قال  كارب

ــت ــات جه ــوالت و خدم ــی از محص ــبد کامل ــد و س ــتفاده می نماین ــركت اس  ش

 ارائه راهکارهای جامع

ــاوره،  ــات مش ــه خدم ــزاری، ارائ ــوالت نرم اف ــه محص ــد و عرض ــا تولی ــبزافزار ب  س

 نظــارت و آمــوزش در قالــب راهكارهــای جامــع مبتنــی بــر فــاوا، بــه عنــوان برنــد

 مطــرح و یکــی از شــرکت های برتــر داخلــی در حــوزه کاری خــود، نقــش تعیین کننــده ای

 در فضــای کســب وکار و بــازار داخلــی ایفــاء نمــوده و در تــدارک حضــور در

 بازارهای هدف

 ســرعت و جامعیــت در ارائــه راهكارهــای یكپارچــه، كاربــردی و بــا كاربــری آســان،

 بــا تكیــه بــر تجربیــات موفــق، اســتانداردها، تكنولــوژی و دانــش روز محقــق می گــردد

ــل ــی قاب ــریك و همراه ــا را ش ــتریان م ــت، مش ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــه ای  ک

 اتــكاء و ارزش آفریــن بشناســند كــه نــه تنهــا بــرای هــر خواســته مرتبــط ایشــان

ــز در ــان را نی ــده كسب وكارش ــای آین ــه نیازه ــخی دارد، بلك ــه کاری پاس  در زمین

ــت ــده ای از موفقی ــذا بخــش عم ــوده و ل ــی نم ــات پیش بین ــاوری اطالع  حــوزه فن

خود را متاّثر از همراهی

ــوان ــه عن ــه ب ــت ك ــی اس ــالش متخّصصین ــه ت ــبزافزار، نتیج ــزون س ــد روزاف  رش

 ارزشــمندترین دارایــی شــركت، احســاس مالكیــت و اثربخشــی دارنــد و ســبزافزار

ــت و ــروز خالقی ــكان ب ــود ام ــی خ ــگ متعال ــا فرهن ــه ب ــد ك ــی می دانن  را محیط

 ابتــكار را فراهــم کــرده و رشــد مالــی و حرفــه ای کارکنــان، تأمین کننــدگان و ســهام داران

را در ترازی باالتر از ســایر

به مشــتریان، تدارک دیده شده است.

خارجی نیز می باشد.

می دانند. سبزافزار 

.فعــاالن در حرفه، تضمین می نماید
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 یکــی از مهم تریــن اهــداف باشــگاه مشــتریان، ایجــاد ارتبــاط دو ســویه بــا

ــا گــردآوری اطالعــات،  مشــتری و نیــز حفــظ منافــع مشــترک اســت. هم چنیــن ب

ــد ــر بهره من ــار یکدیگ ــتریان در کن ــروش و مش ــات ف ــردازش اطالع ــوان از پ  می ت

ــتفاده از ــا اس ــه ای ب ــر مجموع ــای ه ــایر فعالیت ه ــات و س ــدات، خدم ــد. تولی  ش

ــه دســت می آیــد، توســعه یافتــه و می تــوان در جهــت رضایــت  اطالعاتــی کــه ب

یان  مشتر

ــدن مشــتریان، باشــگاه مشــتریان ــس از ایجــاد و گردهــم آم ــن، پ ــر ای ــالوه ب  ع

ــا ــه اعض ــوم ک ــن مفه ــود. بدی ــد ب ــاداری خواه ــه وف ــداف برنام ــده اه  پیش برن

ارزش های افزوده ای کســب می نمایند که

ــزار ــا نرم اف ــوق، ب ــات ف ــودن امکان ــر دارا ب ــالوه ب ــبز، ع ــتریان س ــگاه مش  باش

 فــروش فروشــگاهی و         ســبز ارتبــاط تنگاتنگــی داشــته و ســناریوهای تدویــن

 شــده در باشــگاه، از تراکنش های ایجاد شده در این نرم افزارها

 اپلیکیشــن اختصاصــی موبایــل، محیــط سناریونویســی پویــا، امــکان مشــارکت بــا

 تأمین کننده در اهدای جوایز و ... از ســایر امکانات برجســته

راهکار باشــگاه مشتریان سبز

ســایر مشتریان از آن بی بهره اند.

گام برداشت.

CRM 

می نماید. استفاده 

این باشگاه می باشد.
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ینه و زمان، یــن هز بــا کمتر

ید یان وفادار بســاز  مشــتر



تدوین برنامه های وفاداری مشــتریان

رده بندی مشــتریان با توجه به عملکرد

مشــارکت و هم افزایی با شرکای تجاری

 امکان قرعه کشــی مشتریان توسط فروشگاه

ارتباط دو ســویه با استفاده از اپلیکیشــن موبایل باشگاه مشتریان

صرفه جویی در هزینه ارســال  پیامک با درج نوتیفیکیشــن

کســب و خرج امتیاز و اعتبار بر اســاس سناریوهای مرتبط

داشــبوردهای آنالین برای مدیران و مشتریان

ویژگی ها و امکانات ویژه
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یکپارچگی کامل فرایندهای باشــگاه مشــتریان با دیگر سیستم ها

مشــارکت با شــرکای تجاری در جهت هم افزایی و بازاریابی متقابل

ارتباط و تعامل دوســویه با مشتریان

مشــارکت با تأمین کننده در اهدای جوایز قرعه کشی

موتور ســناریو نویسی پویا و اختصاصی

مزایا و برتری های باشــگاه مشتریان سبز
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