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Fresa MMM in English
A Customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on
us, we are dependent on him. He is not an interruption in our work, he is the
purpose of it. He is not an outside in our business, he is part of it. We are not doing
him a favor by serving him, he is doing us a favor by giving us an opportunity to do
so.
1. We should be aware that, if the customer is not satisfied and the situation is
not addressed immediately, the customer will move to a different vendor.
2. The unsatisfied customers may have more friends than the customers who are
satisfied with our service.
3. The customer's queries may not be always right, but when we address them in
good terms, their misconceptions may certainly go away. We may get good
ideas from our customers, as they are the primary contributors to our salaries.
4. We should receive the complaints from our customers with open mindset,
because they will help us to precise our grievances and move forward.
5. We should be aware that in today's competitive environment, there are
opportunities for customer‘s to move to other vendors for new services.
6. We should help our colleagues’ needs in the same manner as we treat our
customers.
7. It is important to listen to our customer queries carefully to have a complete
understanding of their expectations and requirements.
8. If we are treat the customers well, there is no chance for othervendors to grab
them.
9. Trying to get a new customer is harder than an attempt to retain our existing
customer.
10. We should keep in mind that if we lose the trust of our customers, then they
will also lose their trust in us.

Fresa MMM in Tamil
ஒருயாடிக்கைனார் ம் யாைத்தில் மிைவும் முக்கினநா யருகைனார் ஆயார்.
அயர் ம்கந சார்ந்து இருக்ைவில்க, ாம்தான் அயகப சார்ந்து இருக்கின்றாம்,
அயர் ம் றயகயில் ஒரு குறுக்கீடு அல், ம் றயகயின் றாக்ைறந அயர்தான்.
அயர் ம்முகைன வினாாபத்தில் வயளினாள் இல்க. அயர் ம் யாணித்தில் ஒரு
குதினாை இருக்கிார், அயருக்கு றசகய வசய்யதற்ைாை அயர் நக்கு ஒரு
யாய்ப்ளிக்கிார்.
1.யாடிக்கைனார் திருப்தினகைனாத ட்சத்தில், சூழ்நிககன அறிந்து உைடினாை
சரி வசய்னாவிட்ைால் ம்கந விட்டு அந்த யாடிக்கைனார் றயறு இைம் றாக்கி
றாய்விடுயார் ன்கத அறின றயண்டும்.
2.ம்முகைன
றசகயனால்
திருப்தினகைந்த
யாடிக்கைனாகப
திருப்தினகைனாத யாடிக்கைனார்க்குத்தான் நிகன ண்ர்ைள் உண்டு.

விை

3.யாடிக்கைனார் வசால்லும் ைருத்து ப்வாழுதுறந சரினாை இருப்தில்க,
ஆால் அகத ல் முகயில் ாம் வசால்லும் றாது அயர்ைளுகைன நாறுட்ை
ண்ணம் நிச்சனநாை அைன்றுவிைாம். ல்ைருத்துக்ைள் புரினாம், வனில்
நக்கு ஊதினம் யமங்குயதில் வரும்ங்கு அயர்ைளுக்கு உண்டு.
4.நக்கு யாடிக்கைனாரிைமிருந்து புைார்ைள் யந்தால் அகத ல் ண்ணத்தில்
யபறயற்ை றயண்டும். வனில் அகயைள் ம்மிைம் உள் குகைக சரிவசய்து
ம் முன்றற்த்திற்கு யழி யகுக்கும்.
5.றாட்டிைள் நிகந்த இன்கன சூமலில் யாடிக்கைனார் றசகய வ றயறு
இைங்ைளுக்கு வசல்லும் யாய்ப்புக்ைள் உண்டு ன்கத ாம் வதரிந்து வைாள்
றயண்டும்.
6.ம்முகைன யாடிக்கைனார்க்கு றதகய அறிந்து உதவுயது றா ம்முைன்
ணிபுரியர்ைளுக்கு ணி றபத்தில் அயர்ைளுகைன றதகய அறிந்து உதய
றயண்டும்.
7.யாடிக்கைனாரிைமிருந்து ன் றதகய, ம்மிைம் ன் திர்ார்க்கிார்ைள்
ன்கத வதரிந்து வைாள் அயர்ைள் வசால்யகத ையத்துைன் றைட்து மிைமிை
அயசினம்.
8.ாம் யாடிக்கைனாகப ல் முகயில் ையனிக்ை தயறிால் அயர்ைக
நற்யர்ைள் (றாட்டினார்ைள்) ையனிக்ை கூடின யாய்ப்புக்ைள் அதிைம்.
9.புதின யாடிக்கைனாகப வறுயதற்ைா முனற்சி ம்முைன் இருக்கும்
யாடிக்கைனார் வதாைர்ந்த யாடிக்கைனார்ைாை இருக்ை வசய்யதற்ைா
முனற்சிகன விைைடிம்.
10.ாம் யாடிக்கைனார் மீது வைாண்டுள் ம்பிக்கைகன இமக்கும் றாது
அயர்ைளும் ம் மீது வைாண்டுள் ம்பிக்கைகன இமந்து விடுயார்ைள் ன்கத ாம்
நதில் வைாள் றயண்டும்.

