Зелеке Ворку
Аналіз факторів впливу на лояльність клієнтів на малих підприємствах
Дослідження було проведено шляхом збору даних від 608 клієнтів мігруючих рітейлерів у
Західній Преторії у Південній Африці для визначення соціально-економічних факторів впливу на
лояльність клієнтів. Дані було зібрано від підходящих респондентів за допомогою попередньо
апробованого, затвердженого та стандартизованого опитування. Результати опитування свідчать
про лояльність до рітейлерів з боку 69% клієнтів. Біля 68% клієнтів показали позитивне ставлення.
Біля 68% рітейлерів використали ефективні методи рекламування своїх товарів потенційним
клієнтам. Біля 69% рітейлерів надали своїм клієнтам послуги задовільної якості. Біля 67% клієнтів
були лояльними до брендів рітейлерів. Факторний аналіз було використано для визначення трьох
факторів впливу на лояльність клієнтів, а саме підприємницькі навички, маркетингові навички і
відпускна ціна, згідно з якими відсоткова частка дисперсії складає 92,58%.
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Зелеке Ворку
Анализ факторов влияния на лояльность клиентов на малых предприятиях
Исследование было проведено путем сбора данных от 608 клиентов мигрирующих ритейлеров в
Западной Претории в Южной Африке для определения социально-экономических факторов
влияния на лояльность клиентов. Данные были собраны от подходящих респондентов с помощью
предварительно апробированного, утвержденного и стандартизированного опроса. Результаты
опроса свидетельствуют о лояльности к ритейлерам со стороны 69% клиентов. Около 68%
клиентов показали позитивное отношение. Около 68% ритейлеров использовали эффективные
методы рекламирования своих товаров потенциальным клиентам. Около 69% ритейлеров
предоставили своим клиентам услуги удовлетворительного качества. Около 67% клиентов были
лояльными к брендам ритейлеров. Факторный анализ был использован для определения трех
факторов влияния на лояльность клиентов, а именно предпринимательские навыки,
маркетинговые навыки и отпускная цена, согласно которым процентная доля дисперсии
составляет 92,58%.
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