عنوان :
بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت و ارتقاء در شرکت دیجی کالا
چکیده مقاله :
چکیده :پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت و ارتقاء
در شرکت دیجی کالا است ،که به نوعی برمیزان وفاداری مشتریان بر این سازمان تاثیرگزار  ،بوده است.
از وفاداری به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه های بازاریابی  ،جذب مشتریان جدید و زمانی برای
پاسخ به تهدیدات رقابتی عليرغم استراتژي هاي رقابتي رقبا یاد شده است .وﻓﺎداری ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ بر ارزش ویژه برند موثر است زیرا برندسازی دیگر فقط سهم شرکت در بازار نیست ،بلکه به سهم
شرکت در ذهن و خاطرة مشتری نیز اطلاق میشود ،نام های تجاری خوب از امتیاز مصرف کننده برخوردارند و
مشتریان نسبت به اسامی آنها وفاداری نشان می دهند و عملا در مقابل خط مشی های پیشبردی رقبا بیمه
شده اند .بنابراین منبع و ریشه اصلی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری،ذهنیت های شکل گرفته از برند
است و این محور اصلی بازاریابی تجربی است .برند ها به وسیله ارتقاء فرآيند پردازش اطلاعات،
اطمينان در تصميم گيري و رضايت كسب شده مشتري،افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي بازاريابي،
افزایش قيمتها و حاشيه سود ،توسعه برند وکسب مزیت رقابتی  ،ایجاد ارزش می کنند،برند تعهد و يا
وعدهاي است که در هر حرکت و تصميمگيري سازماني ،در هر اقدام بازاريابي و هر تعامل با مشتري به او
می دهد و شرکت ها هم در دراز مدت تلاش ميکنند به آنها وفادار باشند .روش کار ما در این پژوهش از نوع
توصیفی -پیمایشی است و تکنیک جمع آوري داده ها نیز استفاده از پرسشنامه)پرسش نامه استاندارد ژنگ و
همکاران  (2015می باشد  .جامعه آماری مورد نظر این پژوهش مشتریان شرکت دیجی کالا در شهر تهران
تشکیل می دهند که از این جامعه تعداد  400نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند و
شیوه نمونه گیری افراد نمونه به صورت کاملاً تصادفی ساده بوده است .سوالات تحقیق از طریق نرم
افزار  SPSSاز طریق روش پی ال اس مورد بررسی قرار گرفتند .این پژوهش در جهت پاسخگویی به بررسی و
تبیین عوامل موثر بر وفاداری به برند در شرکت دیجی کالا است .نتایج نشان داد بین هزینه ادراک شده
بر وفاداری به برند،سودمندی ادراک شده بر وفاداری به برند،ارتقا کارکنان بر وفاداری به
برند،مشارکت کارکنان بر وفاداری به برند و همچنین هزینه های ادراک شده بر ارتقا ،هزینه های ادراک
شده بر مشارکت  ،سودمندی ادراک شده بر ارتقا،سودمندی ادراک شده بر مشارکت ؛رابطه معنا دار و مثبت
وجود دارد.
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