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Xülasə. Məqalədə turizm sektorunda CRM-nin əhəmiyyəti və onun turizm 

şirkətlərində istifadəsi problemləri araşdırılmışdır. CRM ilə E-CRM  

arasındakı fərq araşdırılmış, şirkətlər üçün bəzi təkliflər qeyd edilmişdir. 
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Резюме. В статье исследуется важность CRM в 

туристической сфере и проблемы ее использо-

вания в туристических компаниях. Была изуче-

на разница между CRM и E-CRM, и были отме-

чены некоторые предложения для компаний. 

Ключевые cлова: Индустрия туризма, управ-

ление взаимоотношениями с клиентами, элек-

тронная система, маркетинг в туризме, CRM. 

 

1. Giriş 

Müasir dövrdə turizm sektoru da digər sektorlar kimi daima inkişaf edir. Son 

dövrlərdə baş verənlər bir daha sübut edir ki, artıq satış etmək üçün mütləq “dəyər” yaratmaq 

lazımdır, əks təqdirdə qısa bir zamanda bazarı tərk etmək təhlükəsi vardır. Dəyər anlayışı isə 

birbaşa müştərilərlə əlaqədə meydana gəlmişdir. Dəyər dedikdə, yəni müştərinin istəklərini 

nəzərə almaq və onların qayğısına qalmaq nəzərdə tutulur. Bütün bu ehtiyacların ödənilməsi 

üçün daha səmərəli bir yol var, bu texnoloji inkişafın müştərilərlə əlaqə üçün yaratdığı gözəl 

bir imkandır. Əsas toxunulan  məsələ elektron sistemlərdir, bu sistemlər məhz bir çox 

problemlərin həllinə səbəb olmuşdur. Sivilzasiya çox sürətlə elektronlaşmaya doğru gedir ki, 

bu da elektron ticarət anlayışı meydana çıxarmışdır. Artıq turistlər səyahət etmədən öncə 

istənilən şəhər barəsində məlumat ala bilir. Bu da məlumat bazasının toplanmasının 

nəticəsidir ki, artıq heç yerə getmədən bir ölkənin yaşam xərclərini, otel qiymətlərini əldə 

etmək və hətta öncədən yer sifariş etmək mümkündür. CRM və yəni müştərilərilərlə 

əlaqələrin idarə olunması elektron sistemi artıq şirkətlərin işlərini çox asanlaşdırmışdır. Bu 
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sistem vasitəsilə müştərilər haqqında çoxlu məlumatlar toplanır və bu məlumatlar bazaya 

yerləşdirilir, bununla da şirkət 5 il öncə gələn bir müştəri üçün belə təklif hazırlaya bilir və 

onlarla daima əlaqə qura bilir. Sistemin əlavə üstünlüyü isə məlumatların analiz edilməsi üçün 

gözəl imkanlara sahib olmasıdı. 

 

2. Müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi 

Bu gün yüksək rəqabətli iş dünyasında marketinq, satış və məhsulun təşviqi bir işın 

uğuru üçün vacibdir. Şirkətlər ilə rəqabət etmək üçün qeyd edilməli olan digət vacib şeylərdən 

biri isə müştəri məmnuniyyətidir [8]. Son bir neçə onillikdə şirkətlərin əsas diqqət mərkəzində 

olanı yeni müştərilər əldə etməkdir. Hal-hazırda, bir çox şirkət müştərilərlə mövcud 

münasibətləri davam etdirməyin vacib olduğunu başa düşür [2]. 

Müştərilərlə Əlaqələrin İdarə Olunması (CRM) bir şirkət və müştəriləri arasındakı 

münasibətləri anlamaq və idarə etmək üçün texnologiyanın, insanların və prosesin 

birləşməsidir. Məqsəd mənfəəti maksimum dərəcədə artırmaqdır ki, optimal tarazlıq olsun, bu 

da müştəri məmnuniyyəti ilə şirkət investisiyası arasında əldə edilir. CRM tətbiqləri 

müştərinin sədaqətini və təkrarlanan xərcləmə, nə qədər pul xərclənməsi kimi ölçülə bilən 

gəlirliliyi qiymətləndirməyə kömək edir [4]. CRM marketinq taktikalarından istifadə etməklə 

müştərilərin ehtiyaclarını onları məmnun etməklə təmin edir. İstənilən vəziyyətdə şirkət və 

müştərilər arasında olan qarşılıqlı əlaqəni yaradır. Müştərilərlərlə Əlaqələrin İdarə olunması 

sistemi şirkətin bu gün və gələcəkdə olan potenisal istehlakçılar ilə əlaqələrin təmin olunması 

üçün bir yanaşmadır. Burada əsas hədəf müştərilərin əldə saxlanılması və onlardan 

maksimum gəlir əldə etməkdir. Marketinq müştərilərlə əlaqələr üzərində qurulan müxtəlif 

startegiya və planlama işlərindən ibarət bir sahədir. Onun təməli məhz CRM-dir və bəzi sahə 

mütəxəsislərinə görə CRM-siz marketinq yoxdur. Ümumiyyətlə satış və marketinq 

proseslərində iki tərəf olur; birinci satan, ikinci alan tərəf. Burada fərqi yoxdu, istər satılan 

məhsul olsun, istərsə də xidmət. Məqsəd eynidir, yəni alan məmnun qalmaq istəyər, satan isə 

qazanc əldə etmək istəyər. Bazarın bu iki faktoru tarix boyu öz əsas mövqeyini qoruyub 

saxlamışdır. Əvvəl  əsas satış yönümlü bazarlar xidmət göstərirdi, yəni turistlər onlara təklif 

olunan xidmətlər ilə kifayətlənməli olurdu, təklif müştəri əsasında yox, satıcı əsasında 

formalaşırdı. Lakin zamanla bu proses əksinə çevrildi, belə ki, bazarda o qədər məhsul və 

xidmət oldu ki, insanların seçimləri artdı və satışın həcmi müştərilərin istəklərinə bağlı olaraq 

artır və ya azalırdı. 
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Şəkil 1. Amerikada CRM-in bazar payının artım tempi 
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Yuxarıdakı qrafikdən də aydın olur ki, CRM-in istifadəsi il-ildən daha da artacaqdır, 

belə ki, 2016-ci ildə olan göstərici 2027-ci ilə qədər sürətlə dəyişir. Burada həm böyük 

müəssisələr, həm də xırda və orta müəsisələrin payı vardır. Müştərilərlə Əlaqələrin İdarə 

Edilməsi şirkətlər tərəfindən müştəri qruplarını başa düşmək və dəyişən müştəri ehtiyaclarına 

tez və bəzən dərhal cavab vermək üçün istifadə olunan bir alətdir. Texnologiyası, 

müəssisələrə böyük miqdarda müştəri məlumatları toplamağa və idarə etməyə və daha sonra 

bu məlumatlara əsaslanan strategiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Toplanan bu məlumatlar 

əsasında müştəri problemləri dəqiq müəyyən edilir və onların qarşısı vaxtında alınmaqla 

birbaşa qazancların itirilməsinə maneə olmaq mümkündür, bütün bunlarla yanaşı CRM 

sistemləri əvvəlcədən müəyyən olunmuş müştəriləri doğru şəkildə analiz etməklə daha çox 

qazanc əldə etməyə də imkan yaradır. 

CRM proqramları aşağıdakı məqsədlər üçün tətbiq edilə bilər: 

1.Müştəri bazasının yaradılması. 

2.Satışdan qazanılan gəlirin artırılması. 

3. Sadiq müştərilər əldə etmək. 

4. Marketinq və satışa xərclənən pulların effektiviliyini ölçmək. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müştərilərdən toplanılan informasiyalar sadəcə olaraq 

Excel faylına yığılmaqla da  təhlil edilə bilər, eyni zamanda Zoho və Salesforce kimi 

avtomatlaşdırılmış CRM platformalarından istifadə etmək də mümkündür. Müştərilərlə 

əlaqəni plan və stategiya əsasında qurduqda daha faydalı və müsbət nəticələr əldə etmək 

mümkündür. İndi CRM dünyadakı layihələrin təxminən 60% -nin ən vacib hədəflərindən biri 

hesab olunur. Texnologiya sahəsində böyük irəliləyiş bazar ərazilərinin daha yaxşı 

bölünməsinə, müştərilərlə ünsiyyətin genişləndirilməsinə və müştərilərlə işləmək üçün 

səmərəli strategiyaların inkişafına töhfə vermək üçün məlumatla zəngin bir mühitin təmin 

olunmasına kömək etdi [1]. 
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CRM sistemlərin  şirkərlərin işlərinə necə təsir edir? 

1. Müştərilər haqqında asanlıqla məlumat əldə etmək. Şirkət rəhbərlərinin çoxu, məhz 

müştəri haqqında olan məlumatların əldə olunmasında çətinlik çəkdiklərini deyir. Çünki 

şirkətə daxil olan və ya daha sonra işdən ayrılan satış işçiləri müəyyən bir satış bazası 

yaratmadığı üçün, məlumatlar itir. Lakin bir CRM bazasına malik olan şirkət üçün işçilərin 

dəyişməsi heç bir problem yaratmır. Bu isə biznesin davamlı inkişafı üçün çox önəmlidir. 

2. Biznesin bir çox göstəricilərinin inkişafına təsir edir. Statistik göstəriciyə əsasən bu 

sistem satışın əldə olunmasını 20%, marketinq kompaniyalarının təsirini 36%, müştəri 

xidmətlərinin sürətini 33%, İT-nin sürətli inkişafını 45% artırmışdır. 

3. Potensial müştərilərin müəyyən edilməsi. Düşünsək yüzlərlə müştəri arasında on 

nəfər bizdən məhsul alacaq, o zaman onlar içərisindən doğru şəxsləri müəyyən etmək çox 

önəmlidir. Məhz bu sistemin sayəsində siz həm də bu problemi həll etmiş olacaqsınız. 

4. Müştəriləri daimi etmək imkanı. CRM sistemi bu işin təşkil olunmasıda çox 

önəmlidir. Onun vasitəsi ilə biz müştəri ehtiyaclarını doğru anlayaraq, ona düzgün təkliflər 

təqdim edirik. Onu da qeyd edək ki, daimi müştəri adi müştəridən 33% daha çox pul 

xərcləyir. 

5.Müştərilərə hər zaman dəstək olmaq. Bu sistem müştəriləri və onların problemlərini 

müəyyən etmək üçün çox önəmlidir. Dövrün müştəriləri qayğı və diqqət tələb edir. Xüsusən 

də turizm sahəsində olan, yeni gələn qonaqlar. 

6. Məhsul və xidməti yaxşılaşdırır. CRM sistemləri vasitəsi ilə  müştərilərin məhsul və 

ya xidmət haqqında olan fikirlərini müəyyən etmək və onları daima diqqətdə saxlamaq 

mümkündür. 

7. Hər zaman yeniliklərə hazır olmaq. Dünya sürətlə inkişaf edir, hər keçən gün 

yeniliklər baş verir və iş sistemləri dəyişir. Belə ki, CRM sistemləri şirkətləri daimi inkişafda 

saxlamaq üçün çox faydalı ola bilər. 

CRM-in artırdığı faktorlar: 

 Müştəri sədaqəti  

 Müştərinin qazanma faizi 

 Rəqabətdə üstünlük 

 Şirkət daxili faydalılıq 

 Müştəri razılığı 

 Bir müştəriyə düşən gəlir 

CRM-in azaltdığı faktorlar: 

 Müştəri əldə etmə xərcləri 

 Satış xərcləri 

 Xidmət xərcləri 

 Xidmət müddəti 

 Yeni Müştərilər əldə etmə ehtiyacı 
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3. E – CRM Sistemi: inkişafı, işlənməsi və tətbiqi 

E-CRM və ya Elektron Müştəri Əlaqələrinin İdarə Edilməsi, bir təşkilatın 

müştərilərini müəyyənləşdirmək, cəlb etmək və saxlamaq üçün istifadə olunan inteqrasiya 

olunmuş bir onlayn satış, marketinq və xidmət strategiyasıdır. Hər şeyin texnologiya ilə 

birləşdirildiyi dünya, bu gün CRM e-CRM-ə köçürülmüşdür. Elektron Müştəri Münasibətləri 

İdarəetməsi (e-CRM) bir təşkilatın e-iş tətbiqetmələrini maksimum dərəcədə artırmasına 

imkan verən proseslər, anlayışlar və alətlər toplusudur [3]. Yenilikçi texnologiya ilə müştəri 

qarşılıqlı əlaqəsini yaratmaq və inkişaf etdirməklə təşkilat və müştərilər arasında inkişaf etmiş 

və artan ünsiyyəti təsvir edir. E-CRM proqramı, təşkilatın müştəriləri ilə etdiyi hər bir 

qarşılıqlı əlaqənin profillərini və tarixçələrini təmin edir və bütün kiçik və orta müəssisələr 

üçün vacib bir vasitədir. E-CRM internet, veb brauzerlər və digər elektron daşıyıcılardan 

istifadə edərək elektron şəkildə tətbiq edilmişdir (məsələn, e-poçt, çağrı mərkəzləri və 

digərləri). Məlumat anbarları daxil olmaqla kompüter texnologiyası, müştəri profillər və qərar 

dəstəyi hamısı e-CRM-də tətbiq olunur. Ancaq veb və kompüterlə əlaqəli inkişaf səs portalları 

kimi e-CRM-də tətbiq olunan müxtəlif əlavə texnologiyaları təmin edir (İnteraktiv Səs 

Cavabı), botlar, virtual müştəri təmsilçiləri və veb telefonlar (IP)Telefoniya / VoIP) [7]. 

E-CRM-in inkişafı. Müştəri Dəyəri - tarixi faktla desək, müştəri kraldır. Bu ifadə uzun 

müddət istifadə olunsa da, son vaxtlara qədər tətbiq olunmamışdır. Kral ifadəsi anlayışını 

unudun, müştərilərə əksər təşkilatlar tərəfindən ləyaqətlə yanaşılmadı. Hələ 1970-80-ci illərdə 

müştəri dəyəri anlayışı, təşkilatların müştəri üçün bir neçə sualı cavablandıraraq bir saat 

gözlədikdən sonra bir xeyir verdiyini ifadə edirdi. Bir şey almaq üçün növbədə dayanmaq adi 

və gözlənilən idi. Yadınızdadırmı, müştərilər bilet almaq üçün hava limanlarına yalnız 

aviaşirkətlər orada saxladıqları üçün getməli idilər. Təşkilatlar sadəcə bu müştərilər sayəsində 

mövcud olduqlarını başa düşdükdə artıq gec olmuşdu. 

Müştəri münasibətlərinin inkişafı.1990-cı illər hakim biznes mənzərəsinə meydan 

oxuyan iki yeni konsepsiyanı gətirdi: Tənzimləmə və İnternet. Bu qüvvələr sıx bir rəqabət 

mühiti yaratmış giriş maneələrini aradan qaldırdı. Mağazalar onlayn start-up şirkətlərinin 

rəqabəti ilə qarşılaşdı. Ənənəvi banklar, onlayn və ya virtual banklarla müştərilər üçün 

mübarizə apardılar. Hava yolu biletləri getdikcə daha da əlçatan olmağa başladı. Məlumatların 

çoxluğu  istehlakçılara xüsusiyyətləri və qiymətləri bir çox satıcı arasında müqayisə etməyə 

imkan verdi. Məhsullar əmtəə halına gəldi və satış imkanları daha da artdı. Müştəri xidməti 

bir çox hallarda yeganə fərqləndirici meyar oldu. Müştərilər həmişə layiq olduqlarını aldılar - 

hörmət. Müştəri artıq həqiqətən kral idi. Ticarət müştəriləri hər zaman fərdi istehlakçılara 

nisbətən daha çox hörmətlə yanaşsalar da, internetin yaranması və  inkişafı ilə başlanğıc 

mərhələsində az-çox nəzərə alınmırdılar. 

E-CRM proqram sistemləri aşağıdakı xüsusiyyətlərdən ibarət ola bilər: 

1. Müştəri idarəetməsi. Sorğu statusu və yazışmalar daxil olmaqla bütün müştəri 

məlumatlarına giriş təmin edir. 
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2. Biliyin idarə olunması. Müştəri məlumatlarını idarə edən və paylaşan 

mərkəzləşdirilmiş bir məlumat bazası. 

3. Hesabların idarə olunması. Müştərilər haqqında geniş məlumata sahib olmaq satış 

komandasına imkan verir ki, daha səmərəli və faydalı işlər görsün. 

4. İşin idarə olunması. Sorğuları tutur, prioritet halları artırır və həll olunmamış 

məsələlər barədə rəhbərliyi xəbərdar edir. 

5. Arxa inteqrasiya. Veb saytlar və zəng mərkəzləri kimi müvafiq müştəri əlaqə 

nöqtələri vasitəsilə göndərmə, inventar və lojistik kimi digər sistemlərlə qarşılıqlı əlaqədə 

olması. 

6. Hesabat və təhlil. Müştəri davranışı və iş meyarları haqqında hesabat hazırlamaq 

üçün imkanlara sahibdir. 

E-CRM-in işlənməsi. Elektron Müştəri Münasibətləri İdarəetməsi (E-CRM), CRM 

hədəflərinə çatmaq üçün e-poçtlar, veb saytlar, forumlar və digər kanallar kimi internet əsaslı 

texnologiyaların tətbiqidir. Müasir dünyada müştərilər bir təşkilatla bir çox ünsiyyət kanalları 

- internet, çağrı mərkəzləri, sahə satıcıları, dilerlər və tərəfdaş şəbəkələri vasitəsilə qarşılıqlı 

əlaqə qururlar. Bir çox təşkilatın eyni müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəli bir çox iş sahəsi var. E-

CRM sistemləri, təşkilatla müştərinin istədiyi şəkildə - istənilən vaxt, hər hansı bir kanalda, 

istənilən dildə və ya valyutada iş aparmasına və müştərilərin onların hər birini tanıdan, vahid 

bir təşkilatla işlədiklərini hiss etdirmələrinə imkan yaradır. Elektron CRM-in məqsədi təkcə 

marketinq sahəsində dəyişikliklər etmək deyil, eyni zamanda şirkətin müştərilərin idarə 

edilməsində səmərəliliyinin artırılması, daha sonra müştəri xidmətinin yaxşılaşdırılması, 

dəyərli müştərilərin qorunması və təşkilatların analitik imkanları ilə təmin olunmasına kömək 

etməkdir [5]. 

E-CRM sisteminin tətbiqi. E-CRM-nin hazırlanmasına və tətbiqinə başlamadan öncə 

nəzərə alınması vacib olan məqamlar var: 

1. Müştəri münasibətlərini müəyyənləşdirmək. Müştəri münasibətlərinin əsas 

cəhətlərini və bu əlaqələrin iş üçün əhəmiyyətlilik siyahısını yaratmaq. 

2. Plan hazırlamaq. Kiçik müştəri seqmentlərinə uyğunlaşdırıla bilən geniş bir 

Əlaqələrin İdarə Olunması proqramı yaratmaq. Uyğun bir proqram həlli bu hədəfə çatmaq 

üçün kömək edəcəkdir. 

3. Müştərilərə diqqət  etmək. Diqqət texnologiyaya deyil, müştəriyə yönəlməlidir. Hər 

hansı bir texnologiyanın dəstəyi yaxşılaşdırmaq, inzibati xərcləri azaltmaq və ya daha çox işi 

şirkətə qazandırmaqla müştərilərin həyatını asanlaşdırmaq üçün xüsusi üstünlükləri olmalıdır. 

4. Pula qəanət və ya əlavə qazanc. İşin alt xəttinə töhfə verə biləcək məqamlara diqqət 

yetirmək lazımdır. İstər xərclərin azaldılması, istərsə də gəlirin artırılması yolu ilə həyata 

keçirilən hər bir iş prosesi daxildə birbaşa ölçülə bilən təsir göstərməlidir. 

5. Xidmət və dəstək. Münasibətlərin ölçülərini izləmək və ölçməklə təşkilatlar 

münasibətlərin idarəolunma proqramındakı güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirə və 
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müştərilərin davamlı rəylərinə əsaslanaraq onu daim təkmilləşdirə bilər.Müasir dövr bizə də 

köhnə sistemləri yeniləməyə imkan yaradır, eyni zamanda bizi buna məcbur edir.Çünki 

yeniliklər edənlər önə keçir və öz işlərində daha da uğurlu olur. Beləki WEB 2.0-ın gəlişi ilə 

CRM sisteminin müasir forması olan E-CRM yarandı. Bunu tətbiq edən şirkətlər internetdən 

istifadə etdikləri üçün xidmət daha sürətli, vaxtında cavablandırma və ikitərəfli interaktiv 

əlaqlərin yaranması kimi bir çox faydalar meydanə gəldi. Son iyirmi ildə səyahət və turizm 

sənayesi, iş proseslərində internetin istifadəsinin artması səbəbindən təşkilati strukturunda 

əlamətdar dəyişikliklər yaratmışdır. 

Doğru şəkildə qurulan bir E-CRM strategiyası səyahət şirkətləri və otel təşkilatları 

üçün turistlərə təklif edilən dəyərin artırılması, reklam xərclərinin azadılması, etibarın 

artırılması və cəlb etmək kimi bir çox imkanlar yaradır. Müştərilərin idarə olunması elektron 

sistemlərin üzərində qurulduğu üçün onu düzgün idarə edə bilən və nəticələri analiz edən 

bilən xüsusi şəxslərə ehtiyac olur. Bəzən də şirkətlər bu sistemi qurur sadəcə orada olan 

işçilərin səriştəsizliyi gözlənilən nəticəni vermir. E-CRM ən çoxda e-ticarət saytları üçün 

istifadə olunur, sayta daxil olan müştərilərin analizi və onların şəxsi məlumatların əldə 

edilməsi kimi bir çox xidmətlər daxildir. Elektron CRM dəyəri xərcləri azaltmağa və iş 

təcrübəsini daha səmərəli etməyə və rəqabətçi mənfəət yaratmağa kömək edir [6]. 

 

4. CRM və E-CRM arasındakı fərq, turizm sənayesində onların tətbiqi 

Beləliklə, CRM ilə E - CRM arasındakı əsas fərq, E- CRM-in əlaqələr marketinq 

strategiyası konsepsiyasını tətbiq edən İT texnologiyasından istifadə etməsidir. Fukey və 

digərlərinə görə, münasibət marketinqi müstəsna və yüksək səviyyəli müştəri məmnuniyyəti 

ilə müştərilər və maraqlı tərəflər arasında əlaqələrin yaradılması və möhkəmləndirilməsidir. 

Belə ki, hər iki sistem turizm sektorunda çox əhəmiyyətli bir rola malikdir. Mövcud 

pandemiya vəziyyəti zamanı zəifləyən turizm sahəsi, güman edilir ki, növbəti illərdə daha çox 

diqqət olunan bir sahəyə çevriləcək. Artan rəqabət qarşısında şirkətlər bütün tədbirləri 

görməlidir. Elektron sistemlər rəqabətdə önə keçmək üçün mühüm bir vasitə ola bilər. Həm 

CRM həmdə E-CRM müştərilərin analizi, qeyd edilməsi və onların haqqında bütün 

məlumatların toplanması üçün çox önəmlidir. 

Nəticə. Araşdırmalara və yuxarıda qeyd edilən məsələlərə əsasən əminliklə demək 

olar ki, bir neçə ildən sonra şirkətlərin çoxu CRM  sistemlərindən istifadə edəcək. Çünki artıq 

müştəri əsaslı bir bazar meydana çıxıb, ona görə müştəriləri kim qazansa, o da bazar payını 

artırmış olacaq. Turizm sektorunda isə əsas məsələ müştəri qazanmaqla yanaşı onu daim 

etməkdir. Bir mövsüm gələn qonaq, gələn mövsümlərdə də yenə bizi seçsin məntiqi ilə işlər 

görülür. Belə ki, CRM sistemləri vasitəsi ilə şirkətlər həm yeni müştəri qazana biləcək, həm 

də onları özlərinə sadiq müştəri edəcək. Bundan əlavə araşdırma ilə rəqib şirkətlərində 

müştərilərini özlərinə çəkə bilərlər. Son dövrlərdə yayılan E-CRM isə daha çox elektron 

ticarət saytları üzərində qurulur. Belə ki şirkətlər avia biletlər, otellər və digər xidmətləri 

birbaşa sayt üzərində təşkil edə bilərlər. Bu zaman müştəri əlaqələrini idarə etmək üçün E-
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CRM-dən istifadə edilir. İndiki dövrdə turizm sektoru zəifləsə də, yeni və daha rəqabətli bir 

bazar yaranacağı şübhəsizdir. Bütün turizm işlərinin təşkili ilə məşğul olan şəxslərə CRM 

sistemlərindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Uğurlu olmaq təkcə qazanc əldə etmək 

deyildir, uğurlu olmaq daimi qazanc əldə edə bilməkdir. Buna görə də hər zaman texnoloji 

vasitələrdən istifadə etmək zəruridir. 
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