
 دهند؟ها به کمک داده کاوی اطالعات مشتریان، فروش خود را افزایش میچگونه شرکت
بازاریابی و فروش بدون داده مثل این است که با چشمانی بسته رانندگی کنید. )دان زارلال، متخصص 

 (hubspot ارشد بازاریابی شرکت

شود و این وفاداری به طور از اطالعات مشتریان موجب وفاداری مشتریان میاستفاده موثر 
های مشتری گنجی پنهان است که از طال نیز در داده.گیری میزان فروش را افرایش خواهد دادچشم

 ها، دانش مربوط به تحلیل دادهCRM الوه برعدستیابی به این گنج پنهان باید  تر است. برایبا ارزش
ترین ابزارهای تحلیل متداول کاوی ازرفت و با ابزارهای استخراج این گنج پنهان آشنا شد. دادهراگفرا 

ی مشتریان را با استفاده از هاتحلیل داده هاست. کتاب گنج پنهان در تالش است که توانداده
 .کاوی در شما ایجاد کندداده

 :شوندخوانندگان در کتاب گنج پنهان با مباحث زیر آشنا می
 مفاهیم ابتدایی مدیریت ارتباط با مشتری -۱
 کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریلزوم استفاده از داده -۲
 کاویهای دادهجزئیات مراحل اجرای پروژه -۳
 های مختلف کسب و کارکاوی در حوزههای دادههایی از به کارگیری روشایده -۴
 .گرددها منجر به افزایش فروش میحلیل دادهدرباره اینکه چگونه ت هایی برای تفکرایده -۵
 های عملکرد این الگوریتمکاوی و نحوههای مختلف دادهالگوریتم -۶

میان  شود. بخش نخست آن براساس گفتگوکتاب گنج پنهان به دو قسمت اصلی تقسیم می
سود شده  های کتاب شکل گرفته است. صاحب کسب و کاری که دچار چالش کاهششخصیت

و برای حل مشکل  به یک مشاور و متخصص حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مراجعه نموده است
هایی به صورت داستانی بخش دوم کتاب، ایده .کندکسب و کار خود، درخواست کمک و راهنمایی می

 ینماید تا راهنمادر مدیریت ارتباط با مشتریان برای شما ارائه می کاویهای دادهاز به کارگیری روش
  .ها و اطالعات مشتریان باشدبرای تحلیل داده مناسبی
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