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Доцільність моделі маркетингу взаємовідносин для конкурентоздатності салонів краси з точки зору теорії
Поняття маркетингу взаємовідносин здається добре зрозумілим та більш охопленим великим бізнесом, в той час здається
менш помітним серед ряду підприємств малого бізнесу. Автори статті показують потребу у МВ як визначальному факторі
конкурентоздатності та розвитку салонів краси. У Південній Африці, індустрія краси вважається мультиміліардною
індустрією, рушійною силою цього дослідження була її стагнація. Автори цієї статті стверджують, що будування
взаємовідносин з клієнтами має значний вплив на намір клієнта відновити співпрацю з цим підприємством. Ключовими
змінними моделі маркетингу взаємовідносин як основними визначальними факторами є якість послуг, задоволеність
клієнтів та утримання клієнтів. Розширення практики маркетингу взаємовідносин у цій індустрії дозволить власникам
здійснювати підприємницьку діяльність, необхідну для конкурентоздатності, створення економічної цінності та стійкості.
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Целесообразность модели маркетинга взаимоотношений для конкурентоспособности салонов красоты с
точки зрения теории
Понятие маркетинга взаимоотношений кажется хорошо понятым и более охваченным большим бизнесом, в то время
кажется менее заметным среди ряда предприятий малого бизнеса. Авторы статьи показывают необходимость в МВ как в
определяющем факторе конкурентоспособности и развитии салонов красоты. В Южной Африке индустрия красоты
считается мультимиллиардной индустрией, двигательная сила этого исследования была ее стагнация. Авторы этой статьи
утверждают, что построение взаимоотшношений с клиентами имеет значительное влияние на намерение клиента
восстановить сотрудничество с этим предприятием. Ключевыми переменными модели маркетинга взаимоотношений как
основными определяющими факторами качества услуг, удовлетворение клиентов и удерживание клиентов. Расширение
практики маркетинга взаимоотношений в этой индустрии позволит собственникам выполнять предпринимательскую
деятельность, необходимую для конкурентоспособности, создания экономической ценности и устойчивости.
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