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چکیده

سوددهی فعلی  بر اساسگیری ارزش ویژه رابطه مشتری، نه ارزش ویژه مشتری، در تالش برای اندازه

به حداکثر رساندن ارزش ویژه مشتری، برای موفقیت باشد. سود، می بلندمدتارزش  بر اساسمشتری، بلکه 

حداکثرسازی ارزش ویژه مشتریان خود،  منظور بهباشد. تجارت، مهم است. صنعت فوالد، در این رابطه، مستثنا نمی

های گوناگون بازاریابی، نظیر توسعه و پیشرفت، تبلیغات، مدیریت رابطه، برندهای فوالدی، در زمینه هزینه

های مختلفی در زمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد که ارزش ویژه رابطه، ارزش کردند. مدل ریگذا سرمایه

گیری های ارزش ویژه مشتری بر شکلباشند که بررسی مدلو ارزش ویژه برند سه محرک اصلی آن می شده کسب

 رسد.برند توسط محققین بازاریابی ضروری به نظر می

-می صبا فوالد منظومهگیری برند تأثیر مدل ارزش ویژه مشتری در شکلبررسی هدف اصلی این پژوهش  

آوری گردید و با جمعصبا فوالد منظومهپژوهش از طریق توزیع پرسشنامه از مشتریان  ازیموردنهای باشد. داده

تایج پژوهش تحلیل شدند. ن 2و اس پی اس اس 1لیزرل یافزارها نرمیابی معادالت ساختاری و استفاده از تکنیک مدل

توسط مشتری بر ارزش ویژه مشتری در  شده کسبارزش ویژه برند، ارزش ویژه رابطه و ارزش دهد که نشان می

از برند و همچنین در  یآگاه، شده ادراکتأثیر دارد و همچنین موجب افزایش کیفیت صبا فوالد منظومهتشکیل برند 

بر ارزش ویژه  شده کسبگردد. مشاهده شد که ارزش ویژه برند و ارزش نهایت موجب وفاداری مشتری به برند می

دارد.رابطه تأثیر 

شرکت صبا فوالد منظومهارزش ویژه مشتری، برند، کلماتکلیدی:
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Abstract 

In recent years, researchers have proposed the concept of customer equity as a general 

measure of marketing success. Customer equity is trying to measure the equity of the 

customer relationship, not based on the customer's current profitability, but on the long-term 

value of the profit. Maximizing customer equity is important for business success. The steel 

industry is no exception. In order to maximize the specific value of their customers, steel 

brands, in the context of various marketing costs, such as development and progress,  

Advertising, relationship management, invested. There are different models in the field of 

customer equity that relationship equity, acquired value and brand equity are its three main 

drivers that the study of customer equity models on brand formation by marketing researchers 

seems necessary.  

The main purpose of this study is to investigate the effect of customer eigenvalue 

model on the formation of Saba Foolad Manzoomeh brand. Research data required through 

the distribution of a structured questionnaire Among a sample of 384 customers of Saba 

Foolad Manzoomeh were collected and analyzed using structural equation modeling 

technique and LISREL and SPSS software. The results show that brand equity, relationship 

equity and acquired value affect customer equity in the formation of Saba Foolad 

Manzoomeh brand and it was also observed that brand equity and acquired value affect the 

equity of the relationship. 
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