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براي  ايتانيبر و متحده االتيا در يبانك عناوين تجاري از ياريبسگزارشي دريافت شده كه اقدامات :  نيويورك

 تجاري نشيب .ناموفق بوده است مشتاق ان هستند، و آن را بكار گرفته  كنندگان مصرف ي اي كه ابيبازار ايجاد

 ۱۰۰۰ نمونه گيري و جمع آوري اطالعات از در مورد ESCP اروپا يبازرگان دانشكده با ، بوئز پيتني قيتحق گروه

 بانك به ، شوندگان مصاحبه از ٪ ۵۷ كه اكثريت يعني حدود داد نشان جينتا. نمود يهمكار كشور دو هر در فرد

 ارائه يابيبازار ارتباطات در اطمينان را ميزان مشابهي نمونهافراد  از ٪ ۴۹ تنها ، حال نيا با .داشتند اعتماد خود

 از ٪ ۲۳ تا بخش نيا دررا عناوين تجاري  يابيبازار تيفعال مطالعه نيا نيهمچن .نشان دادند يمال خدمات دهندگان

در مورد مقوله هاي  دهندگان پاسخ ": بيان شد گزارشدر  .مي كند برآورد و نييتع كنندگان مصرف اعتماد سطح

 ." باشند داشته را ريتاث نيشتريب بايد يمشتري  افتهي بهبود ارتباطات كه نمودند هيتوص يمشتر اعتماد بهبود مربوط به

 آنها حساب ة ويژةشرفتيپ اطالعات و تيشفاف ، وضوح ، بهتر تيفيك كه گفتند كنندگان مصرف ، علي الخصوص

 بانك موافق بودند كه كنندگان شركت از ٪ ۳۲ متوسط ، گريد يجا در . بود خواهد ديمف شان بانك با ارتباط در

 از درصد ۴۱ تنها ، بطور مشابه .مشتريان باشد منافع به نفع ييها وهيش و ها استيس دنبال بهشان زماني موفق است كه 

 يمال مسائل اتيجزئ به اشتراك گذاري در مورد "دقيق" يپاسخ آنها باور بودند كه نيا بر شوندگان پرسش

 تر عيوس گاهيجا در مورد "رضايت" ٪ ۵۳ ، به طور بسيار مثبتي. دريافت خواهند نمود بانككارمندان  با يشخص

رتبه دهي  .نمودند دركآن را با اعتبار كلي  واز آن پرداختند  تيحمابه  ،نشان داده را با كلمات مصطلح خود بانك

 تجارت يها جايگاه ، ATM يدستگاهها مانندخودپرداز  يها يآور فن مورد در بحث هنگام در ، در مورد اعتماد

 يوبرين ديويد  .ديرس ٪ ۶۴ اوج به مي باشد، عيسر ينوآور شاهد كه يا منطقه و نيآنال يها حساب و كيالكترون

قرار  تياولودر  ديبا مداوم طور به يمشتر تجربه" بيان نمود بوئزپيتني   تجاري نشيب در يابيبازارهيت مديره  سيرئ

 دهد و يم نشانرا  سازمان ارتباطات به اعتماد چگونگي و انيمشتر با روابط جاديا تياهم مطالعه نيا" ، "گيرد

 آنها روابط تواند يم صنعت يِمال خدمات " ".را در اين امر ايفا مي كنند يمهم نقش كاركنانآشكار مي سازد كه 

".مطابقت دارد فرد هر يازهاين با و درست است يمشتر هر نقطه نظر  بخشد كه بهبود امر نيا نيتضم با را انيمشتر با

 

  

 

   


