
  
97-98 مقدماتي  شانسكارت  

  :خالصه
  هاي شانس و بررسي اطالعات به دست آمده براي طراحي يك كارت شانس جديد بررسي سيستم كارت

  :توجه
تر از ميزان مورد انتظار  ميزان پول دريافتي بسيار بيش. بايستي در طراحي سيستم جديد به كار گرفته شود) 1بخش (نتايج حاصل از آناليز 

البته ميزان دريافتي به شدت به طمع .  شوندتعديلتوانند  دانند اما اين ارقام مي مشكل نميآموزان اين را يك  تر دانش اگرچه بيش. است
 دهند؟  چه تعدادي از مردم بعد از برنده شدن، باز هم كارت شانس را ادامه مي. مشتريان وابسته است

  مقدمه
 بر بخش رمزي شكل مشخص شده، شما خود را در فقط با كشيدن ناخن: ها به اين شكل هستند كه آن. هاي شانس فراوان هستند كارت

  .كنيد كنيد كه شما سرنوشت خود را تعيين مي ، باور مي!دهيد آنچه خراش ميانتخاب با . بينيد جمع ميليونرها مي
داري وقتي شما يك ليوان قهوه خري. كند آهن هلند يك كارت شانس برگزار مي در فصل بهار، راه. هاي شانس متنوعي وجود دارد كارت
 بر روي Sاگر شما دو پرچم با عالمت . شما بايد دو خانه را با ناخن پاك كنيد. شود كنيد يك كارت شانس با سه مربع هم به شما داده مي مي
اگر دو .   خواهيد داشتHarwish به Hook of Holland از Stenaها را مشاهده كنيد شما يك سفر رفت و برگشت با خطوط  آن

  .اگر هر سه محل خراش داده شود، كارت باطل است. ما يك فنجان قهوه مجاني خواهيد داشتفنجان ببينيد، ش
+ كنيد به دست آوريد مگر اين كه به مربعي با عالمت  تري با هر مربع كه پاك مي توانيد پول بيش هاي شانس ديگر، شما مي با بعضي كارت

اين تمرين با اين سيستم . كننده بر كارت سر و كار دارد رت، عمال با طمع شركتدر اين صو. در اين صورت شما همه را خواهيد باخت. برسيد
  .اخير سر و كار دارد

  
  خود شما كارت را خراش دهيد

DIY store DHZ گرفتن اين مراسم و كشاندن تعداد زيادي از مشتريان،  براي جشن. گيرد  سال تاسيس خود را جشن مي25 به زودي
  . ندارت شانس برگزار ك يك كصاحب آن تصميم گرفت

بنابراين با هزينه . توانند خراشيده شوند كند كه مي  خانه مربعي دريافت مي10پرداخته است، يك كارت با   كه يك مشتري  f100براي هر  
  .گيرد  هزينه كرده است دو كارت ميf205كند اما كسي كه    هم يك كارت دريافت ميf190كردن 

ها  اين قوانين بر كارت. اند  خانه قرار گرفته10 قرار دارد و به صورت تصادفي در بين DHZها آرم  كه در آن مربع است 5هر كارت داراي 
  :نوشته شده بود

  قوانين
  . خواهيد شدf5/7 شما برنده  DHZبا يك مربع بازشده با آرم 
  . خواهيد شدf15 شما برنده  DHZبا دو مربع باز شده با آرم 

  .تر، ميزان جايزه شما دوبرابر خواهد شد  بيشDHZ با هر مربع باز شده آرم
  .دهيد برسيد، شما همه جايزه خود را از دست مي+ اگر به عالمت 

  
  .دهد كرد با اين برنامه، ميزان محبوبيت خود را افزايش مي صاحب شركت احساس مي

 200) ها بودند كه مشتري خود آن( كارمندان او .داد بين كارمندان خود يك آزمايش انجام  شركتدارندهيك هفته قبل از برگزاري مراسم، 
  : نتيجه كار چنين بود. ها واقعا جايزه نداشتند البته اين كارت. كارت را خراش دادند

 دارنده. برنده شد f120 و يك نفر   f60يك نفر  .  شدندf30چهار كارت برنده  .  شدندf15 نفر برنده  14.  شدندf5/7 كارت برنده  52
  .پرداخت به وحشت افتاد  كارت مي200ز ميزان پول زيادي كه بايد براي اين شركت ا

  
  تمرين

  :موارد زير را به خاطر داشته باشيد. اين مسئله را آناليز كنيد
اين مسئله چطور بر نتايج اين آزمايش تاثير . شوند پذيري مشتريان طراحي مي ها بر اساس طمع و حرص و ريسك اين برنامه -

  گذارد؟ مي
مشتري كه همان ابتدا . ها انتظار نارضايتي زيادي را از مشتريان دارند عد از نمونه آزمايشي، تعداد زيادي از كارمندان گفتند كه آنب -



كنيد اين  شما فكر مي.  را از دست داده استf30شود كه   رسد بسيار ناراحت مي خورد و سپس به سه آرم مي برمي+ به عالمت 
  شأت گرفته است؟ترس كارمندان از كجا ن

  
. تر باشد، به هر حال او بايد به مشتريان برنده، پول بدهد هزينه اين مسابقه بايستي كم. مالك شركت قصد دارد يك مسابقه ديگري برگزار كند

  .خوري نيز ايجاد نكند اين مسابقه بايستي جذاب باشد و در ضمن هيچ دل
  . باشددريافتي شركت درصد 2 بيش از كل هزينه نبايد.  كارت پخش كند10000خواهد  او مي

  
  تمرين

  :شرايط مورد نظر دارنده شركت عبارتند از. براي رئيس شركت طراحي كنيد) تر تر، بهتر و جذاب خوب(يك كارت شانس ديگر 
  f100ترين جايزه،   حداقل ميزان بيش -1
 .تر باشد  درصد دريافتي شركت بيش2ها نبايد از  كل هزينه جايزه -2

 
  .توانيد پيشنهاد كامال متفاوتي به او داشته باشيد بنابراين شما مي. راي پيشنهادهاي ديگر نيز آماده استرئيس شركت ب

  .كنيد سيستم شما بهينه است سپس بگوييد چرا فكر مي. كند هاي دارنده شركت را ارضا مي ايد خواسته نشان دهيد كه آنچه طراحي كرده
 
 


