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مقدمه
وقتی به تاریخچه زندگی افراد موفق و کارآفرین دنیا نگاه میکنیم یک نکته ظریف را مشاهده خواهید کرد و
آن این است که این افراد از داشتهها و عالیق خود برای خلق یک محصول و یک نوآوری بهره گرفتهاند.
حتی اگر آن داشته یک ایده کامالً خندهدار و تمسخرآمیز باشد .اصوالً تمامی امکانات و وسایل موردنیاز ما
که هماکنون تولیدشده است و مورد مصرف قرار قبل از آنیک ایده خندهدار به نظر میرسیدند و آنچه
تمامی موانع را برای تولید یک محصول برای کارآفرینان از بین برده است نیروی خواستن و پیگیری این
افراد در تصمیمگیری و اقدامی که انجام دادهاند بوده است.
هماکنون در کشور ما افرادی هستند که ایدههای نو خلق کردهاند و بازار تازهای را ایجاد کردهاند و تحوالت
شایستهای را برای کشور ما به وجود آوردهاند و این امر خواسته این افراد بوده است که توانستهاند با اجرایی
کردن ایدهها این تحوالت را ایجاد کنند.
من علیرضا جعفری هستم،
فرزند ایرانزمین و مدیر وبسایت  www.kasbokareshoma.comکه قصد دارم در این
سایت به کمک اعضای گروه کسبوکار شما و آموزش مهارتهای کاربردی و انتقال تجربیاتم در
این زمینه و تحقق آرزوهایم که رسیدن به هدف هر ایرانی یک کارآفرین برای ایران عزیزم
حرکت بزرگی را داشته باشم و از شما خواننده عزیز هم صمیمانه سپاس گذارم که در این مسیر ما
را همراهی میکنید.
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بخش اول :کسبوکار
نیاز ایجاد یک کسبوکار

بعد از گذشت زمان و اتمام دوران تحصیلی خیلی از افراد ،احساس میکنند بایدد بدرای تدأمین
نیازهای خودشان به یک استقالل مالی برسند .این اولین مرحله اسدت تدا بده فکدر ایجداد یدک
کسبوکار برای خودشان باشندو بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند.
تعریفها و نگاههای متفاوتی از کسبوکار وجدود دارد ،هرکسدی کده بده طریقدی ارائده خددمت
میکند و درازای آن مزدی را دریافت میکند یک کسبوکاری برای خود ایجاد کرده است.
داستان ایجاد یک کسبوکار از دیرباز وجود داشته اسدت ،بده گذشدته کده نگداه کنیدد متوجده
خواهید شد ،نیاکان ما هم برای تأمین نیازهای روزمره خود مجبور به فعالیتهایی بودند کده در
آن نیاز به جابجایی محصوالت خود با یکدیگر (مبادلده کداال بده کداال) بودندد .پد آنهدا هدم
بهعنوان مشتری ،چیزی را پرداختهاندد و یدا بدهعنوان صداحبان کسدبوکار چیدزی را دریافدت
کردهاند.
اما امروزه نیازهای ما متفاوت شددهاند و درک و برداشدت بیشدتر افدراد جامعده از کسدبوکار،
داشتن یک اتاق و میز و صندلی در یک سازمان و یا شرکت و داشتن کلی اربابرجوع است.
و این داستان دقیقاً همان فرایندی است که خانوادهها و به همدراه آن سیسدتم آموزشدی مدا در
وجود دانش آموزان و دانشجویان ما ایجاد کرده است.
ایجاد یک شکاف و فاصله بزرگ از فضای کارآفرینی و ایجداد بداور کدارآفرین بدودن در تفکدر و
اندیشه جوانان ،رویکرد گذشته این سیستم علیرغم میل باطنیاش بوده است.
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امروزه باعث خوشحالی است که سیستم آموزشی با ایجداد فضدای آموزشدی جدیدد و کداربردی
کردن مطالب آموزشی به فکر تغییر و اصالح ایدن تفکدر ایجادشدده در سدط داندش آمدوزان و
دانشجویان شده است.
فضای کار بهصورت یک کارآفرینی با رویکرد تولید و سازندگی میتواند کمک شایستهای جهت
رونق گرفتن اقتصاد هر کشوری باشد.
در دنیا کشورهای زیادی مثل چین ،کره ،ژاپدن ،آلمدان و...وجدود دارد کده رویکدرد کدارآفرینی
توانسته است نظام اقتصادی آنها را متحول کند و مطمئناً شما میتوانید کشدورهای زیدادی را
نام ببرید.
ایجاد دنیای متفاوت کسب درآمد برای هر فرد ،برخالف میزان کسب درآمد بدا سدقف بسدته و
دریافت حقدوق در سدازمانهای دولتدی و شدرکتها و مؤسسدات و صدنایع بدا ورود بده دنیدای
کارآفرینی میتوانید میزان کسب درآمد سالیانه با سقف باز و به میزان نامحدود را برای خود به
وجود بیاورند و آینده شغلی و شرایط زندگی را برای خود آسودهتر کنید.

با داشتن طرح و برنامه دقیق و یک مدل خوب در کسبوکار خود میتوانیدد بده میدزان درآمدد
مطلوبی دست پیدا کنید.

بخشبندی کسبوکار
 -1بخش اول یا کارمندان :افرادی هستند که دوست دارند به فردی و یا سازمان و یا نهادی
خدمت کنند و در مقابل آن مزدی را دریافت کنند.
 -2بخش دوم یا مشاغلی که میخواهندد فعالیدت خودشدان را داشدته باشدند افدرادی کده
اظهارمی کنند میخواهیم برای خودمدان کدارکنیم و مجموعده کدوچکی را بدرای خدود
فراهم میکنند مثل دفاتر مشاور امالک و 000
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 -3بخش سوم یا صاحبین کسبوکار بزرگ که مجموعده بدزرگ و تعدداد نیروهدای زیدادی
رادارند.
 -4بخش چهارم یا سرمایهگذاران ،کسانی هستند که منابع و داراییهای زیادی دارندد و بدا
سرمایه گزاری مجدد از طریق سود کسبشده از داراییهایشان به روند افدزایش دارایدی
خود میپردازند.
رویکرد کارآفرین بودن و خدمت رساندن به اقتصاد جامعه یعنی رسیدن به بخش -3که بتوانند
تعداد انبوهی را از افراد مختلف مشغول بکار کند جز بهترین بخشهای تقسیمبندی کسدبوکار
است که در جوامع در حال پیشدرفت بهصدورت بیشدمار آن را مشداهده مدیکنیم و بهگوندهای
سیستم آموزشی این جوامع به بر اساس همین رویکرد طراحیشده است.
برای ایجاد یک کسبوکار مناسب و یا اینکده اگدر بخدواهیم کسدبوکار فعلیمدان را از حالدت
موجود تغییر بدهیم و آن را از مرحله خوب به عالی برسانیم نیازمند حداقل شناخت نسدبت بده
مراحل راهاندازی و شناخت دقیق مشتری و بازار است.

اولویتهای مهم برای راهاندازی یک کسبوکار
برای راهاندازی کسبوکارهای نوپا و جدید مهم است که حداقل یکی از شرایط زیر را
داشته باشیم.

-1داشتن یک فکر جدید :به چیز جدیدی فکدر کدردهایم کده بدا اجدرای آن میتدوانیم شدرایط
زندگی بهتر را برای مردم ایجاد کنیم.
فکر کردن به افتتاح فروشگاههای زنجیرهای کده بدرای مدردم راحتدی و سدهولت و صدرفهجویی
درزمان ،موجود بودن بیشتر اقالم موردنیاز در یک مکان و...را به وجود میآورند.
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داشتن یک مکان بزرگ که تمام خدمات و لوازم موردنیاز خودرویی در آن وجدود داشدته باشدد
که شخص مجبور نشود برای تأمین قطعات و یدا دریافدت یدک سدری از خددمات بده بیدرون از
تعمیرگاه مراجعه کندو راحتی و خرید زمان را به مشتری هدیه بدهید.
ساخت یک بیمارستان با کلیه امکانات درمانی ،برای اینکه مریض مجبور نشود برای انجام یدک
آزمایش خاص و یا یک عک برداری به بیرون از بیمارستان منتقل شود و کلی هزینه و شدرایط
سخت را تحمل کند.
-2علم جدید :بدهنوعی علدم جدیدد و فنّداوری و دانشدی دسدتیافتهاید و میخواهیدد روی آن
سرمایهگذاری کنید یا درواقع میخواهید آن را بهگونهای پدی ببریدد بده اجدرا در آوریدکده اثدر
مثبتی بر جامه داشته باشد.
اخیراً یکی از دوستان ما در جزیره قشم یک کارگداه تولیددی را ایجداد کدرده اسدت کده در آن
بهوسیله چوبهای خشک از نوعی درخت به نام بابدل یدا کدرت (در اسدتان هرمزگدان) کده در
مناطق جنوب کشور به دلیل موقعیت آب هوایی زیاد وجود دارد و با ترکیب مواد نانو یک مددل
چوب جدیدی را ایجاد کرده است که توانسته است باوجود ترکیدب ندانو طدول عمدر و زیبدایی
بیشتری را به آن چوبها بدهد.
یا کاری که استیو جابز کرد ،با گسترش نوع آوری در کامپیوتر ،دنیا را متحدول و جدای بهتدری
برای زندگی کرد.
-3هیجان و عالقه داشتن :هیجان خاصدی داریدد و آمادهایدد تدا مهارتهدای شخصدی خدود را
بهصورت همهجانبه ارتقا دهید .و پلههای ترقی را به باال بروید.
فردی که مهارت فنی دارد و میخواهد با توجه به داندش و اعتمادبهنفسدی کده دارد شدروع بده
تأسی یک کارگاه تولیدی کند.
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راهاندازی شغل به روش کارآفرینی
برای شروع یک بارش فکری داشته باشیم یک بازه زمانی را برای خود تعریف کنیم ،یک هفتده،
یک ماه ...و تمام دانش ،مهارت و عالیقی که توانایی انجام آن راداریم ،در یک لیست بنویسیم.
هر آنچه را که فکر میکنید که توانایی انجام آن رادارید و بنا به هر دلیلی ،شرایط مدالی
و یا هر چیز دیگری آن را نتوانستهاید به اجرا درآورید را در فهرستتان قرار دهید.

 من برنامهنویسی کامپیوتر را بلد هستم.
 آموزش دادن درس ریاضی را بلد هستم.
 مهارت رانندگی را بلد هستم.
 خیاطی را بلد هستم.
 سیمپیچی لوازم برقی را بلد هستم.
 مدیریت کردن یک فروشگاه را بلد هستم.
 مهارت فروش را بلد هستم.
 مهارت آرایشگری را بلد هستم.
 مکانیکی را بلد هستم.
 تعمیرات لوازم سردکننده را بلد هستم.
 نقاشی را بلد هستم.
 طراحی و چیدمان منزل را بلد هستم.
 آموزش موسیقی را بلد هستم.
 هنر عروسکسازی را بلد هستم.
 خرید فروش ماشین را بهخوبی بلد هستم.
 لولهکشی را بهخوبی بلد هستم.
 آشپزی کردن را بهخوبی بلد هستم.
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 پخت یک نوع سوپ خاص را بلد هستم.
............................................................. 
............................................................. 
................................................................... 
................................................................... 
مطمئناً همه بر اساس یک سری تواناییهای ذاتدی و یدا داشدتن حدداقل مهارتهدای الزم کده
میشود آنها را با کسب آموزش بهبدود بخشدید میتدوانیم یدک لیسدت طدوالنی را بنویسدیم.
تواناییهایتان را بر اساس معیارهای که دارید میزان نقددینگی الزم ،میدزان زمدان الزم ،میدزان
سوددهی و یا هر معیاری که دارید اولویتبندی کنیدد و کسدبوکار موردنظرتدان را بدر اسداس
حداقلهای الزم شروع کنید و بهصورت پلکانی آنها را انجام دهید تدا قلده لیسدت خدود را بده
دست بیاورید و یکچیز طبیعی که در طی این مسیر ممکن است صورت بگیرد ،شناخت بیشتر
فرصتهای کسبوکار و بزرگ شدن و طوالنی شدن لیست است.
مهمترین نکته در راهاندازی یک کسبوکار این است که ما بتوانیم قبلل از راهانلدازی،
یک مدل خوب برای کسبوکارمان طراحی کنیم حتماً قبل از شروع کار نمونه واقعلی
مدل کسبوکارمان را پیادهسازی کنیم.

پیامک:
 کسبوکار فرایندی است که در آن خدمات و یدا محصدولی ارائده میشدود و درازای آن
وجهی دریافت و ایجاد درآمد میشود.

 بعدازاینکه مشخص شد از کدام شرایط (فکر جدید ،علم جدید ،هیجان و عالقه داشدتن)
بددرای شددروع راهاندددازی کسددبوکار اسددتفاده مددیبینم بایددد یددک مدددل خددوب بددرای
کسبوکارمان طراحی کنیم.
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شناخت شرایط و داشتههای خودمان
درواقع همان مشخص کردن شرایط خودمان برای راهاندازی کسبوکارمان است که در مباحدث
باال ذکر شد.
و باید هر چه بیشتر سعی کنیم سط دانش خودمان را نسبت به شرایط انتخابی خودمدان بداال
ببریم.
تصور کنید که شما فردی را میشناسید کده مهدارت آرایشدگری را بدهخوبی فراگرفتده اسدت و
میتواند با شور و اشتیاق زیاد شروع به فعالیت درزمینهٔ آرایشگری کند و بدرای ارتقدا دادن و
بهبود سط مهارتهای فردی خود شروع به حضور در دورههای تکمیلی آموزشدی میکندد .تدا
بتواند به بهترین شکل و بیشترین ،سود را از مهارتش داشته باشد.
شما هم حتماً جوانان جویای کاری را میشناسید که همهی آنهدا منتظدر رسدیدن یدک خبدر
خوب که آنهم پذیرفته شدن در یک آزمون استخدامی هستند درصورتیکه آنها بده طریقدی،
مهارت ،دانش و یا شور و هیجان خاصی برای راهاندازی یک کسبوکار دارند و فقط کافی اسدت
که به آنها بگویید که با باال بردن سط مهارت میتوانند به کمدک یدک طراحدی خدود شدغل
آینده خود را ایجاد کند.
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بخش دوم :مشتری
شناخت مشتری
مشتری فردی است که شما به آن کمک میکنید و به طریقی برای کسب سود به شما
پول پرداخت میکنند.
برای کسبوکار در حال طراحیتان مشتری هدف بسدازید و اسدامی آنهدا و میدانگین سدنی و
درآمد آنها را بنویسید تا به کمک آن بتوانید شناخت بهتدری را از مشدتریان خدود بده دسدت
بیاورید که چه نوع محصول و یا خدماتی رادارند و چه میزان میتوانند بدرای چندین محصدولی
وجه پرداخت کنند تا شما بتوانید بر مبنای جمعآوری اطالعات الزم بفهمید کددام محصدول را
باید تولید و یا ارائه نمایید.
این لیست توسط اغذیهفروشی آقای محمدی تهیهشده است تا بتواند بهتدر بدا مشدتریان خدود
آشنا شود و شناسایی کند که چه نوع محصولی را به مشتریان خود ارائه نماید.
سن مشتری

میزان درآمد تقریبدی
مشتری

ردیف نام و نام خانوادگی مشتری
1

حسین میرزایی

29

 15.000.000ریال

2

روحاهلل نعمتی

27

 18.000.000ریال

3

محمد رنجبر

30

 18.000.000ریال

4

سیاوش صادقی

35

 20.000.000ریال

5

حمید مرادی

42

 30.000.000ریال

7

حامد حسنزاده

34

 15.000.000ریال

8

علی تفضلی

40

 20.000.000ریال
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شغل من
اگر شما قصد راهانلدازی یلک کسلبوکاری راداریلد و یلا اینکله در حلال حاضلر
کسبوکاری رادارید ،چه شخصی بیشترین خدمات را از شما دریافت میکند .نلام آن
شخص و یا اشخاص را در فرم زیر یادداشت کنید.

ردیف نام و نام خانوادگی مشتری

سن مشتری

میزان درآمد تقریبدی
مشتری

1
2
3
4
5
7
8

مشتریان درواقع قلب و جز ارکان اصلی کسدبوکار شماهسدتندو بدرای روندق گدرفتن فعالیدت
اقتصادی ما وجودشان ضروری و مهم است و خیلی راحت و بده زبدان سدادهتر ،ایدن مشدتریها
هستند که باعث تضمین سود و بقای کسبوکار و رونق گرفتن آن هستند ،پد مدا هدم بدرای
راضی نگهداشتنشان و اینکه بتوانیم مشتریهای قبلی را حفظ کنیم و یا اینکه مشدتری جدیدد
رو جذب کنیم باید هدف و برنامهای داشته باشیم .اولین نکته در راستای هدف این است که ما
بتوانیم فرایند خرید مشتری رو از قبل طراحی کنیم و اولین گامها را برای شناخت نیاز برداریم
همیشه باید به این موضوع فکر کنیم کده چگونده میتدوانیم نیداز مشدتری رو پیددا کندیم کده
مشتری چه نیازهایی را دارد و محصول ما چگونه آنها را برطرف میکند ،میشود سؤال پرسید
و به پاسخ رسید ،اما از کجا اطمینان داشته باشیم که مشدتری بده سدؤال مدا پاسدخ و واکدنش
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شغل من
مثبت نشان میدهد ،راهحل میتواند این باشِ که ما سعی کنیم بهطور غیرمستقیم و پرسدیدن
سؤاالت باز ،نیازها رو شناسایی کنیم.
آیا میتوانم به شما کمک کنم؟
اولین اولویت کیفیت هم برای شما مهم است؟
آیا قبالً این محصول را داشتهاید و یا اینکه برای اولین باراست که از این نوع محصدول اسدتفاده
میکنید؟
از خرید چنین محصولی انتظار چه نوع کیفیتی رادارید؟
آیا قیمت محصول و نحوه پرداخت برای شما مهم است؟
آیا به برند بودن هم توجه میکند و یا فقط ظاهر خوبی را از محصول انتظار دارید؟
به همین طریق شروع به جمعآوری اطالعات الزم در جهت پی بر دن به نیاز مشتری کنید.
شما در کسبوکارتان فکر میکنید با چه سوا التی میتوانید پی به نیازهای مشتری ببرید ،هدر
آنچه میتوانید را بنویسید.
.1
.2
.3
.4

...............................................................................................................................................................
................................................
...............................................................................................................................................................
................................................
...............................................................................................................................................................
................................................
...............................................................................................................................................................
................................................

مشتریان معموالً تحت اثر  2عامل ،تأثیرات بیرونی یا تأثیرات درونی از ما خرید میکنند ،عنصر
درونی زمانی است که مشتری یا آگاهی پیدا میکند که در حال حاضر به یک محصولی
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شغل من
نیاز دارد و یا اینکه سبک زندگی آن باعث شده است که چندین محصدولی را خریدداری
کند.
شاید یدک عامدل انگیزشدی و احساسدی باعدث شدده کده چندین محصدولی را خریدداری کندد
و یا اینکه تحت تدأثیر عوامدل بیروندی فرهند

آن محیطدی کده زنددگی میکندد و یدا اینکده

گروههددای اجتمدداعی کدده فعالیددت مددی کندددو یددا اینکدده سدداختار خددانوادهاش دلیددل خریددد
چنددین محصددولی شددده اسددت ،بددههرحال در فراینددد جمددعآوری اطالعددات شددناخت نیدداز
مشتری باید به این مدوارد هدم توجده کندیم و اگدر موفدق بده جمدعآوری اطالعدات شددیم در
مرحلدده بعددد بهتراسددت کدده بدده فکددر ارزیددابی باشددیم کدده چگوندده محصددول و یددا خدددمات م دا
میتوانددد بدده بهتددرین شددکل نیدداز مشددتری را برطددرف کنددد و درنهایددت مددا بتددوانیم بددهعنوان
مشدداور در کنددار مشددتری قددرار بگیددریم و هدددف هددم رسدداندن کسددب سددود و منفعددت بدده
مشتری باشد.
اگر دقت کدرده باشدید بعضدی از مشدتریها تحدت هدر شدرایطی فقدط از یدک فروشدگاه و یدا
برنددد خاصددی محصددول و یددا خدددمات میگیرنددد ،نقددش مشدداور بددودن در هنگددام خریددد
مشتری و داشدتن هددف ایجداد ارزش بدرای مشدتری یدک راز بدرای ایدن اسدت کده مشدتری
شما به یک مشدتری وفدادار بدرای محصدول و یدا فروشدگاه و یدا شدرکت شدما باشدد ،اهمیدت
شددناخت نیدداز مشددتری باعددث میشددود کدده همدده بتددوانیم در هنگددام عرضدده محصددول و ی دا
خدمات به بهتدرین شدکل نیداز مشدتری را تشدخیص بددهیم و بهتدرین مشداوره را در هنگدام
خریددد بدده مشددتری بدددهیم تددا بتددوانیم مشددتری وفددادار بددرای کسددبوکار خودمددان داشددته
باشیم.
چگونه میتوانید بیشترین سود را به مشتریانتان برسانید و به زبان سادهتر چگونه میتوانیدد بده
آنها کمک کنید.
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شغل من
شما هم میتوانید برای مشتریانتان که در جدولتان نام آنها را یادداشلت کردهایلد،
بنویسید که چگونه میتوانید نیازهای آنها را شناسایی کنید.
.1
.2
.3
.4

...............................................................................................................................................................
.................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................
...............................................................................................................................................................
................................................

برای کسبوکارتان گروه مشتریان ایجاد کنید و گروه مشدتریان خدود را افدزایش دهیدد .بدرای
کمک رساندن به مشتری راههای مختلفی داشته باشید.
اگردرحال فروش کاال و یا خدماتی هستید.
 برای مشتریانتان تنوع محصول داشته باشید و به مشتری حق انتخاب بیشتری بدهید.
 نحوه و شرایط پرداخت متفاوت داشته باشید.
 محصولتان را برای به دست آوردن کسب سودو منفعت زیاد نفروشید و هددف را کمدک
کردن به مشتری ببینید.
 محصولتان را از دیدگاه مشتری ببینید.
تصور کنید که شما یک فروشگاه بزرگ لوازمخانگی را تأسی کردهاید و بعد از مددتی بده ایدن
نتیجه رسیدید که فروشگاه سودآوری الزم را ندارد بیشتر مشتریان توان پرداخت وجه محصول
شمارا بهصورت نقدی ندارند.
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شغل من
راهحل چیست؟
شما چگونه میتوانید این موضوع را حل کنید؟
برای رفع چنین مشکلی یکراه ساده این است که فکر کنید که چگونه میتوانید به مشدتریان
خود کمک کنید؟
پاسخ میتواند این باشد.
شرایط بازپرداخت بلندمدت بهصورت اقساط را برای کسدبوکارتان طراحدی کنیدد و ایدن کدار
باعث میشود ،فروشگاه به سودآوری الزم برسد و شما بهگونهای به مشتری کمک کردهاید.
شما چگونه میتوانید در کسبوکارتان به مشتریان کمک کنید ،آنها را بنویسید.
.1
.2
.3
.4
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پیامک:
 مشتری فردی است که شما به طریقی به ایشان کمک میکنید.
 برای کسبوکارتان مشتری هدف طراحی کنید .نیاز مشتری را بشناسید.
 برای کسبوکارتان گروه مشتریان ایجاد کنید.
 گزینههای مختلف را برای کمک کردن به مشتری داشته باشید.
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شغل من

راز ارتباط با مشتری
همه افرادی که کسبوکار دارند میدانند که در قبال کسب سود و ایجاد ارزش برای مشتری
مسئولیت سنگینی رادارند ،چون مشتری با دیدگاه ،کسب منفعت از آنها خرید میکند و به
آنها پول پرداخت خواهد کرد.
گاهی اوقات ما بهصورت روزانه با گروه مختلفی از مشتریان برخورد میکنیم و با توجه به نوع
کسبوکارمان با گروههای متفاوت برخورد خواهیم کرد ،تعدادی از آنها جز گروهی هستند که
بهطور اتفاقی و گروهی دیگر جز آن دسته از مشتریانی هستند که بهطور ثابت از ما خرید
میکنند و تمامی این مشتریان از طریق راههای ارتباطی که ما ایجاد کردهایم خرید خود را
انجام خواهند داد.

مهمترین اصل در ارتباط با مشتری که صاحبان کسبوکار آن را راز ارتباط با
مشتری میدانند ایجاد ارزش برای مشتری است.
یک روش خوب برای تعریف ایجاد ارزش برای مشتری در کسبوکار این است که از خودمان
بپرسیم که مشتری برای انجام چهکاری به ما پول پرداخت میکند و درنتیجه انجام این کار
چه منفعتی را کسب میکند .محصول ما باید بهگونهای باشد که به مشتری قدرت ارزیابی را
بدهد که سودآوری این محصول برای او چقدر است.
برای رونق گرفتن کسبوکارمان باید به فکر پیدا کردن مشتری دستبهجیب باشیم .درواقع
داشتن مشتری دستبهجیب تضمینی خواهد بود برای اینکه شما در طی مسیر کسبوکارتان با
کمبود سرمایه روبرو نشوید و به سودآوری برسید .در فرایند جذب مشتری دستبهجیب باید
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شغل من
دید که مشتری چگونه راضی به تغییر در شرایط حال حاضر خود میشود و یا محصول ما را
چگونه تحلیل میکند و چگونه و از طریق چه راههای ارتباطی از محصول ما باخبر میشود و یا
اینکه چگونه بابت محصول ما پول پرداخت میکند.
جهت ایجاد ارزش برای مشتری باید به فکر جلب اعتماد مشتری باشیم که در اینجا
سعی خواهم کرد چند مورد را باهم مرور کنیم.
 محصول را از دید مشتری ببینیم نه کسی که قرار است آن را بفروشد.
 به فکر کسب سود و منفعت برای مشتری باشیم.
 هنگام فروش محصول بهعنوان مشاور در کنار خریدار قرار بگیریم.
 سعی کنیم پول را به شیوهای و شرایط پرداختی که مشتری میخواهد دریافت کنیم.

مهمترین راز جلب اعتماد مشتری ایجاد ارزش برای اوست.
برای کسبوکارتان مشتری رایگان یا سیاهیلشکر داشته باشید.
گاهی اوقات به مشتریان رایگان هم در کنار مشتریان خریدار خدمترسانی کنید .بدرای مثدال،
اکثر کاربران درازای خدمات فی بوک و یا سایت آمازون هیچ پولی پرداخت نمیکنند؛ اما اگدر
که صدها میلیون مشتری رایگان و جود نداشته باشند ،ایدن سدازمان چیدزی بدرای فدروش بده
تبلیغکنندگان یا پژوهشگران بازار نخواهد داشت؛ بنابراین گاهی مشلتریان رایگلان بلرای
موفقیت یک مدل کسبوکار ضروری هستند.

شناخت احساسات مشتری
شناخت احساسات مشتری میتواندد بده شدما در مراحدل طراحدی و یدا تغییدر و بهبدود مددل
کسبوکارتان کمک زیادی بکند.
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شغل من
یادم میآید سالها پیش زمانی که بچه  10ساله بودم یک دفترچه بانکی داشتم که  10هزار
تومان موجودی داشت و هرزمان که درخواست پولتوجیبی بیشتر میکردم و نه ناقابل
میشنیدم تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که خودم پول تو حساب دارم.
بیصبرانه منتظر این بودم که  15ساله شوم و بروم پول را از حسابم بردارم ،زمان گذشت و روز
موعود رسید من هم دفترچه را برداشتم و رفتم سمت بانک ،با کلی ذوق تو صف ایستادم تا که
نوبت به من برسد و باالخره نوبت من شد و آقای کارمند بانک بعد از بررسی دفترچه و
شناسنامهام ،گفت که چقدر پول میخواهید از حسابت برداری منم با کلی غرور گفتم که نمام
موجودی حسابم را میخواهم برداشت کنم و کارمند بانک هم با یک لبخند ساده گفت ،چشم
و مشغول کارکرده شد و گفت راستی خبردارید امتیاز شما بهاندازهای رسیده است که میتوانید
در قرعهکشی ماشین شرکت کنید و حتم ًا هم میدانید که ماه آینده قرار است قرعهکشی انجام
شود ،شاید برنده خوششان

ماشین شما باشید من هم که در رویای خودم داشتم

ماشینسواری میکردم نفهمیدم چه شد که بدون پول و کلی ح

خوب از بانک بیرون آمدم و

به سمت خانه برگشتم و داستان را برای اعضای خانواده تعریف کردم.
مشابه این داستان که برای من اتفاق افتاد ،حتماً برای افراد زیادی پیشآمده است و آموختن
این نکته که چگونه فرد مسئول آن کسبوکار توانسته است احساس شمارا درگیر کند میتواند
شمارا در شناخت بیشتر مشتریانتان کمک کند.
سالها گذشت
بعد از گذشت اینهمه سال پی بردم که آقای کارمند بانک بهواسطه ایجاد یک ح

خوب

توانست محصولش را که همان منصرف کردن من از برداشت پول از حسابم بود را بفروشد.
ایجاد ح

خوب برای مشتری
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شغل من
«جمله قشنگی که هرچند بارها و بارها آن را شنیدهاید بازهم تکرارش خالی از لطف نیست که
مشتری اول توسط مغز احساسی محصول رو میخرد و بعد بهوسیله مغز منطقی آن را توجیه
میکند( ».بقوسیان)18 ،1393 ،

درباره سه بخش اصلی مغز (مغز جدید ،مغزمیانی ،مغز قدیم) آقای ژان بقوسیان در کتاب 21
روش جدید برای ترغیب مشتری (چاپ دوم ،سال  ،1393ص  )18توضیحات کامل و
جامعهای را دادهاند.
شما فکر میکنید در کسبوکارتان با گفتن چه جمالتی میتوانید احساس مشتری را درگیر
کنید ،آنها را بنویسید.
............................................................................................................................................................... .1
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..................................................

تأثیرات مغز قدیم (مغز احساسی) در خرید
همانطور که از داستان دوران کودکی من متوجه شدید کارمند بانک با در گیرکردن احساسات
من توانست محصول خودش را که همان حفظ موجودی من در بانک بود بفروشد.
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شغل من
حتم ًا این موضوع برای شما هم اتفاق افتاده است که مشتریای که عالقهمند به خرید محصول
شما بوده ،بهطور ناگهانی از خرید محصول صرفنظر میکند.
ایجاد شرایط احساسی میتواند مشتری را عالقهمند و یا منصرف از خرید محصول کند.
برای اینکه بتوانیم محصول را راحت بفروشیم باید شرایط احساسی مشتری را بدانیم
و برای این کار بهتراست که با پرسیدن سؤاالت یا ارائه محصول ،عالیق و شرایط
احساسی مشتری را بشناسیم.
مثالً برای فروش یکدست کتوشلوار اداری ،با پرسیدن این نوع سؤاالت شرایط احساسی
مشتری را بشناسیم.
آیا برای شما مهم است که در محیط کارتان فردی آراسته به نظر برسید؟
شما چه ترکیب رنگی را دوست دارید؟
و با پرسیدن چنین سوا التی و ایجاد ارتباط اولیه با مشتری در انتخاب محصول او را همراهی
کنید.
شما با پرسیدن چه سوا التی میتوانید عالیق مشتری را شناسایی کنید ،آنها را بنویسید.
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............................................................................................................................................................... .4
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شغل من
نکته مهم که در هنگام فروش باید دقت داشته باشیم این است که با هر بار پرداخت پول
ناحیهای از مغز ما ،احساس درد میکند ،ح

مشابه ای که هنگام وارد شدن یک ضربه به

بدنمان ایجاد میشود و مغز در همان ناحیه احساس درد میکند .مغز قدیم عالقمنداست که از
درد دوری کند و به سمت کسب سود و راحتی تمایل بیشتری دارد.
به مشتری اجازه بدهید محصول شمارا لم

کند و از طریق ایجاد ح  ،مشتری را توسط مغز

منطقی درگیر خرید کنید ،در برخی شرایط به مشتری تضمین عدم خرید بدهید ،کافی است
به مشتری اجازه آزمودن محصول خود را بدهید و به او تضمین دهید در صورت
عالقهمند نبودن میتواند خرید را انجام ندهد ،شما بهواسطه این کار مشتری را از ایجاد درد که
همان پرداخت پول است راحت کردهاید و ازآنجاکه کار مغز منطقی هم فرار کردن از درد است
مشتری راحتتر به خرید عالقهمند میشود.

تصویرسازی محصول برای مشتری
هنگامیکه قصد فروش محصولتان رادارید برای توضیح دادن به مشتری
تصویرسازی کنید.
مثالً برای فروش کتوشلوار میتوانید بیان کنید ،حتم ًا برای شما هم اتفاق افتاده است که
وقتی در جلسهای با ظاهر آراسته و بهعنوان فردی خوشپوش وارد میشوید ،چطور نظر سایر
اعضا جلسه را به خودتان جلب میکنید و اعتمادبهنف

بیشتری را به دست میآورید و

بهراحتی محوریت جلسه را تحت کنترل خود درمیآورید.
و یا اینکه موقع فروش دو نوع محصول را با تضاد برای مشتری تشری کنید ،با این کار مغز
منطقی را درگیر کردهاید و فرایند تصمیمگیری را برای مشتری راحتتر نمودهاید ،برای مثال،
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کتوشلوار با پارچه و آستر ترک و دوخت حرفهای و کتوشلوار با پارچه معمولی و بدون آستر
داخلی ،این ایجاد اختالف فرایند تصمیمگیری را برای مشتری راحتتر میکند.
همیشه از پیشنهادهای مشابه و نزدیک به هم دوریکنید چون در بسیاری از مواقع
باعث عدم تصمیمگیری خرید میشود.
پس برای اینکه فرایند فروش مسیر خود را راحت سپری کند یادمان نرود که بجای
توجیه کردن بهصورت منطقی محصولمان ،بهتر است که به فکر ایجاد ارتباط با
احساسات مشتری باشیم.

بخش سوم :داشتن گروه در کسب و کار
تشکیل گروه در کسبوکار
برای کسبوکار خود گروه تشکیل دهید تا با کمک این گروه بتوانید طراحلی خلوبی
برای کسبوکار خود داشته باشید.
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در بسیاری از مواقع انجام کارهای گروهی میتواند بازدهی بهتری نسبت به کار انفرادی داشدته
باشد و معموالً بیشتر کسبوکارهای موفق دنیدا حتدی کسدبوکارهای کوچدک توسدط گدروه و
بهصورت تیمی هدایت میشود و اینکه لزوماً این داستان که یک نفر بتواند در همده زمیندههای
الزم کسبوکار اطالعات و دانش کافی را داشته باشد در دنیدای کسدبوکار امدروزی مددرن در
بسیاری از مواقع یک امر باطل است.
بهطور مثال همانطور که همه داستان معروف آقای فورد (مختدرع خدودرو آمریکدایی فدورد) را
خواندهایم که یک تعدادی از روزنامهنگاران از ایشان شکایت میکنند که آقای فورد فردی است
که دانش کافی را ندارد و ایشان در محضر جناب قاضی در دادگاه بعد از کلدی سدکوت در برابدر
اظهارات آنها پاسخ دادند که نیاز نیست به سؤاالت بیاهمیت آنها پاسخی بدهد و فقط کدافی
است که با فشار دادن یدک دکمده در مدورد پاسدخ دادن بده هرکددام از سدؤاالت شدما مشداور
مخصوص همان سؤال را فرابخوانم تا پاسخ گوی شما باشدد و بدهجای وقدت گذاشدتن و پاسدخ
دادن به سؤاالت شما میتوانم به مسائل مهمتری فکر کنم.

اهمیت شناخت یک گروه موفق در کسبوکار
تابهحال برای بسیاری از ما شرایطی پیشآمده است که برای اینکه بتوانیم از فرصتهای موجود
مثالً دریافت وام ،گرفتن مجوزهای الزم و یا جذب سرمایهگذار و  000استفاده کنیم مجبور
باشیم یک طرح اقتصادی مناسب برای کسبوکارمان بنویسم؛ و یکی از عوامل تأثیرگذار و مهم
داشتن یک گروه در طرح اقتصادیمان است و حضور آنها میتواند برای کسبوکار ما
ویژگیهای زیادی را به دنبال داشته باشد.
هر سرمایهگذاری میداند که وجود یک گروه و کارکنان کلیدی هستند که فعالیت کسبوکار را
خلق میکنند .شما به کمک گروهتان میتوانیم تکههای جورچین را بهدرستی به هم بچسبانید
و یک کسبوکار موفق را ایجاد کنید ،واض و روشن است که بدون داشتن گروه و کارکنان
متناسب ،نمیتوانید هیچ ایدهای را بهطور کامل به واقعیت تبدیل کنید.
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همانطور که امروزه شما میبینید برندها و شرکتهای بزرگ برای کسبوکار خود گروه بزرگی
را تشکیل میدهند که هرکدام از آنها مسئولیتهای خاصی رادارند و کارها با خیال آسوده به
آنها واگذار میشود ،یک مثال قابللم

گروههای ورزشی هستند که مربیان علیرغم اینکه

مسئولیت گروه را بهصورت کامل در اختیاردارند از مربیهای دیگر و حتی افرادی بیرون از
فضای کادر آنها بهعنوان مشاور و آنالیزور فعالیت میکنند تا همگی بتوانند با کمک هم یک
موفقیت بزرگ را کسب کنند.
برای داشتن یک کسبوکار موفق ،اعضای گروه باید تشکیل شود از افراد ،با شرایط و
ویژگیهای متفاوت ،افراد بادانش ،افراد باتجربه ،افراد جوان ،افراد بزرگسال و افرادی به
نمایندگی از گروهایی که بهنوعی با کسبوکار ما مرتبط هستند.
در بعضی مواقع حتی نیاز نیست صرفاً هرکدام از این اعضا گروه اطالع نداشته باشند که جزئی
از گروه کسبوکار ما هستند ،فقط کافی است این رویکرد را داشته باشند که در مواقع حساس
و خاص به ما کمک کنند.
داشتن یک گروه موفق ،یکی از راههایی است که میتواند ارتباط قوی بین ما و مشتری را
ایجاد کند و همچنین باعث تشکیل وفاداری خاصی بین کسبوکار ما و مشتری باشد و به
همین دلیل ما باید در چینش و گزینش افراد تیممان دقت الزم را داشته باشیم و
همیشه باید آمادگی پاسخگویی به سؤاالت احتمالی پیرامون اعضای گروه ،از طرف
افرادی که بهعنوان مشتری ،کسبوکار ما را مورد برسی قرار میدهند داشته باشیم.
بهتر است برای آنها مشخص باشد که اعضای گروه ما در کجا کار میکنند ،درون کسبوکار
ما یا خارج از فضای کسبوکار ما فعالیت میکنند .این افراد تابهحال چهکارهایی را انجام
دادهاند؛ دستاورد مهم آنها چه چیزی بوده است ،در پروژههای مشابه ،به سبک مدل
کسبوکار ما مشارکت داشتهاند و آنها توانستهاند آن کار را با موفقیت به اتمام برسانند.
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اعتبار آنها در حوزه فعالیت کسبوکار ما به چه میزان است ،این افراد جز آن دسته از افراد
ایده پرداز هستند و یا خیر کسانی هستند که کسبوکارهایی که به آنها واگذار میشود را به
مرحله اجرا میرسانند ،آیا این افراد به علت سختکوشی معروفاند یا به خاطر تحقق
ادعاهایشان شناختهشده هستند.
این افراد توانایی تشخیص خطرات و پاسخگویی به مشکالتی که بهناچار اتفاق افتاده رادارند و
به فکر آیندهنگری هستند.
این افراد چه دانش و مهارت و توانایی ویژهای در این کسبوکار ،به کار میگیرند .آیا اعضای
گروه در این زمینهها نیاز به شخصی دیگری دارند.؟
آنها در شرایط سخت هم قادر خواهند بود امورات کار را انجام دهند و سابقه کار در کنار هم
رادارند و یا خیر و برای اولین بار در کنار هم قرارگرفتهاند .این افراد امید کسب و چه چیزی
رادارند ،افراد از طریق شان

و یا سفارش افراد دیگر به گروه ما اضافهشدهاند و انتظار دریافت

چه سودی رادارند و چه انگیزهای درون آنها وجود دارد که تضمینی برای حرکت آنها به
سمت موفقیت باشد.
اگر خالصه خوبی از چنین ویژگیهایی برای اعضای گروه داشته باشیم شان

خوبی را خواهیم

داشت که خواننده طرح کسبوکار بهخوبی متوجه شود که هر یک از اعضای گروه ما چگونه
باعث سودهی و پررونق شدن کسبوکار ما میشوند .و ما باید سعی بر این موضوع داشته باشیم
که با اشاره به تواناییها و نقاط قوت آنها اثبات کنیم که این اعضا گزینههای خوبی برای گروه
ما هستند و هدف مشترک برای موفقیت کسبوکار رادارند.
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و درنهایت به کمک شایستگیهای اعضای گروه بتوانیم کسبوکار موفقی را داشته باشیم.

بخش چهارم :بازار
شناخت بازار در کسبوکار
بازار محلی است برای عرضه و تقاضای محصول و بده زبدان سدادهتر ایدن دو نکتده ،فروشدنده و
مشتری هستند.
هر زمان که بخواهیم محصول و یا خدمات را ارائه کنیم ،نیازمند تولید یک فضای فیزیکی و یدا
در دنیای امروزی فضای مجازی برای فروش محصول و یا خدمات هستیم.
بازار جدید برای محصولتان ایجاد کنید و سعی کنید بهاندازه کافی تمام زوایای آن را
برسی کنید.
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برای اولین گام بازار خودمان را تا آنجایی که میتوانیم کوچک انتخاب کنیم تدا بتدوانیم فضدای
خوبی را برای کار کردن ایجاد کنیم به این منظور که راحتتر به کسبوکارمان و بازار هددفمان
تسلط پیدا کنیم .بعد از تسلط بر بازار و به دست آوردن تجربه کافی میتوانیم بهآسانی به فکدر
توسعه آن باشیم و فضای آن را گستردهتر کنیم و نام محصول و کسبوکارمان را بر سر زبانهدا
بیندازیم.
بهطور مثال اگر قصد تولید و یا نوع خاصی دفتر راداریم ،بدرای شدروع و انتخداب بدازار هددف و
کوچک کردن بازار ،دانش آموزان مقطع راهنمایی ناحیه یک بنددرعباس را شناسدایی کندیم تدا
بتوانیم بهراحتی با داشدتن یدک طدرح و برنامده بدر کدل بدازار تسدلط پیددا کندیم و ندام برندد
لوازمتحریرمان را بر سر زبان دانش آموزان بیندازیم.

تسلط بر بازار
برای تسلط و گسترده کردن بازار باید به این نکات توجه ویژهای کرد.
 مشتریان همیشه محصوالت مشابه را خریداری میکنند.
 مشتریان به همان اندازه که برای محصول مدا پدول پرداخدت میکنندد انتظدار دریافدت
ارزش و یا حتی بیشتر از وجه پرداختی رادارند.
 در بازارهای کوچک تبلیغات دهانبهدهان را راحتتر میتوانید انجام دهید.

بهطور مثال اگر گروهی از مشتریان از خمیردندان شدرکت شدما اسدتفاده میکنندد و در جمدع
دوستانشان شروع به تبلیغ کیفیت محصول شمارا بکنند طبیعی است که سایر دوستانشان هدم
تمایل خواهند داشت که این محصول شرکت شمارا خریداری کنندد و بابدت مبلغدی کده بدرای
محصول شما وجه پرداخت کرده است اظهار رضایت می کنددو بدهراحتی مشدتری جدیدد هدم
شروع به تبلیغات برای محصول شما میکند.
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اگر شما بر مبنای اهداف و ایدههای نابتان محصولی و یا نوعی ارائه خدمات را طراحی
کردهاید که هنوز در هیچ بازاری وجود ندارد ،سعی کنید به فکر ایجاد بازار جدید و به
دست آوردن سهم بزرگی از بازار برای محصولتان باشید ،بلرای کسلبوکارهای نوپلا
رعایت کردن چنین موضوعی میتواند دلیل رسیدن به موفقیت باشد.
برای اینکه بتوانید بازار جدیدتان را ایجاد کنید ،باید بر گروه مشتریان هدف خود تمرکز کنیدد
و بازار هدف خود را شناسایی کنید .مشتریان هدف جز اولین کسانی هستند که از محصول و یا
خدمات شما استفاده میکنند.
شروع به تحقیقات اولیه بازارتان بهوسیله مشتریان کنید ،تحقیقات حضوری از مشدتریان باعدث
میشود شما شرایط و احتماالت بازار خود را بهطور دقیق شناسایی کنید.
برای شناسایی بازار هدفتان ،شروع به نوشتن تفکرات خود کنید و هر آنچه به واسط تحقیقدات
اولیه بازار به دست آوردهاید را بنویسید.
سعی کنید که خودتان در تحقیقدات اولیده حضورداشدته باشدید ،تحقیقدات اولیده را بهصدورت
رودررو با مشتریان انجام دهید ،زیرا که در این حالت شما بدازخورد را از مشدتریان را بهصدورت
واقعی احساس میکنید.
بهطور مثال شما بهعنوان بازاریاب بیمه عمر و سرمایهگذاری در صنعت بیمه مشغول هسدتید و
بازار هدف را جامعه معلمها را برای خود انتخاب کردهاید ،خودتان شروع به تحقیقدات اولیده در
مدارس کنید ،چون باوجود یک ارتباط رودررو شما احساسات معلمان را از روی حاالت چهدره و
نوع بیان و گفتمانشان و پاسخ به سؤاالت شمارا از نزدیک لم میکنید و این از نزدیک لمد
کردن میتواند کمک شایستهای در تشخیص نیاز مشتریان و در طراحی مدل کسدبوکارتان را
برای شما داشته باشد.
مشتریان شما چه گروه سنی دارند.
مشتریان شما انتظار چه کیفیتی از محصول رادارند.
مشتریان شما انتظار چه قیمتی از محصول شما دارند.
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مشتریان شما انتظار دریافت خدمات پس از فروش هم دارند.
مشتریان شما انتظار چه نوع بازپرداخت را بابت خرید محصول شما دارد.
مشتریان شما ازلحاظ درآمدی جز کدام دسته قرار میگیرند ،افراد پردرآمد ،متوسلط
یا کمدرآمد.

پیامک:
 بازار محلی است که عرضه و تقاضای محصول توسط صاحبان کسب کار و مشدتریان در
آن صورت میگیرد.
 برای رسیدن به موفقیت در کسبوکارتان یکی از راهها ایجاد بازار جدید است.
 شروع به تحقیقات اولیه بازار کنید.

ایجاد فضای رقابتی در بازار
هر وقت حرف از رقابت در میان باشد ،همیشه به دنبال برنده یا بازنده هسدتیم و ایدنیدک امدر
طبیعی است که اگر خودمان در فضای رقابت باشیم همیشه ح برنده شدن را حدق خودمدان
میدانیم.
فضای بازار هدفتان را برای شروع کوچک در نظر بگیرید این کار باعث میشود شدما مشدتریان
خود را بهتر بشناسید و محصولتان را بر مبنای شناختی که از نیداز آنهدا بده دسدت آوردهایدد
طراحی کنید و بهراحتی بتوانید بر آن بازار تسلط پیدا کنید.
ایجاد یک فضای رقابتی میتواند میزان رشد شمارا مشخص کنلد ،ببیندد چده کسدانی
محصوالت مشابه و یا خدمات مشابه به شمارا ارائه میدهند ،تفاوت محصول و یا خددمات شدما
در مقایسه با محصول آنها چه چیزی است ،محصوالت و یا خدمات دیگران چگونه و چه میزان
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سود و منفعتی را به مشتریان میرساند .مشتریان چه دیدگاهی نسبت به محصول رقبدای شدما
دارند ،مشتریان در مقابل دریافت خدمات و یا محصول مشدتری شدما چقددر احسداس راحتدی
میکنند .شما چگونه میتوانید سود و منفعتدی را بدرای مشدتریانتان افدزایش دهیدد .آیدا شدما
میتوانید محصولی باکیفیتتری را در مقابل محصول رقبایتان به مشتری بدهید.
مثال:
خشکشویی آقای طهامی
آقای طهامی در مهرماه سال  1393یک خشکشویی را راهاندازی کردند که در آن منطقه یدک
خشکشویی دیگر هم فعالیت میکرد و بعد از انجام تحقیقات اولیه بازار به این نتیجه رسدیدند
که مشتریانی که در آن منطقه جغرافیایی که ایشان بهعنوان بازار خود انتخاب کدرده اسدت بده
دلیل داشتن مشغلههای کاری زیاد مشکلی اساسی در زمان تحویل و دریافدت لباسهایشدان از
خشکشویی بودند و آقای طهامی فقط با دادن یک اشتراک و گذاشتن یک پیک برای دریافدت
و تحویل البسه مشتریان مشکل آنها را حل کرد و یک کمدک و راحتدی و سدود و منفعتدی را
برای مشتریان خود ایجاد کرد.
شما در کسبوکار خود چه فضای رقابتی میتوانید ایجاد کنیدد کده بتوانیدد بیشدترین سدود و
منفعت را برای مشتریانتان ایجاد کنید.
آنها را در لیست زیر یادداشت کنید.
.1
.2
.3
.4
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فضای متفاوت را برای کسبوکار خودتان تعریف کنید
فضای جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنید در هر حدوزهای کده قصدد فعالیدت داریدد
بایدها و نبایدهای آن را در نظر بگیرید به فکر ایجاد یدک خددمات متفداوت و خداص بدرای
مشتریانتان باشید ،شما میتوانید بهراحتی گروههای خاص مشتری را با ایجداد یدک فضدای
خاص آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنید.
بهطور مثال در شهر بندرعباس به دلیل شرایط فرهنگی استفاده از غذای فوری راید شدده
است و مردم بنا به دالیل شرایط کاری که دارند از این نوع غذا اسدتقبال زیدادی میکنندد،
شما تصور کنید که رستورانی را راهاندازی کردهاید که در آن غذای فدوری سدرو میشدود و
شما با توجه به شرایط و تواناییهایتان در عرضه خدمات توانستهاید یک گدروه از مشدتریان
را به مشتریان وفادار و ثابت خود تبدیل کنید ،شما میتوانید بهراحتی با اضافه کدردن غدذا
برای مشتریان خام و گیاهخوار به منو رستورانتان وجه تمایزی را بدا سدایر رقبایتدان داشدته
باشید و گروه جدیدی را از مشتریان را جذب رستوران خود کنید.

توهم حمله به بازارهای بزرگ
هر نوع کسبوکاری را که داشته باشیم در ابتدای فروشدمان بعدازاینکده اطالعدات کدافی را
بهصورت دقیق جمعآوری کردیم و همانطور که میدانید این جمعآوری اطالعات اسداس و
زمینهساز یک فروش موفق هست ،آن فروشنده باید بداند کده چگونده قصدد ورود بده بدازار
هدف را دارد و بازار هدف خود را چگونه انتخاب میکند.
بهطور مثال یک بازاریاب در صنعت بیمه باید این موضوع را با دقت مدنظر داشته باشد کده
قبل از ورود به یک بازار بدزرگ و گسدترده و همینطدور هددفهای وسدیعتر بدرای فدروش
محصوالت بیمدهای بایدد از فروشهدای انفدرادی بهدره بگیدرد و بعدد از کسدب تجربده وارد
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فروشهای بزرگتر شود ،درواقع باید بهصورت یک شکارچی وارد عمل شود و زمانی که بدر
فروشهای انفرادی مسلط شد و تصمیم وارد شدن به بدازار گسدتردهتر را گرفدت آن زمدان
میتواند بهراحتی برای فروش بیمهنامههای خود بهصورت گروهی به سدازمانها و بازارهدای
مختلف طالفروشها ،فرشفروشها ،الکترونیک ،شرکتها و بسیاری از مشاغل و حرفدههای
دیگر را داشته باشد.
برای اینکه بتوانیم یک بازار را بهصورت کامل به آن تسلط پیدا کنلیم بایلد ابتلدا
بادید شکارچی بودن ابتدا بخشهای کوچک جنگل را بهصورت هدف قرار دهیم و
بعد از آشنا شدن و شناخت کامل از شرایط کمکم سمت کل جنگل حرکت کنیم و
وسعت آن را اضافهتر کنیم نا بهصورت تدریجی بر کل جنگل تسلط پیدا کنیم.
به هیچ طریقی شما نمیتوانید تضمین کنید که اگر با تولید محصدول جدیددتان وارد بدازار
بزرگ و وسیعی شوید بتوانید تمام محصوالتتان را بفروشید و یدک فدروش بزرگدی را بدرای
خود به ارمغان بیاورید.
بهطور مثال داستان فروش خودکار و یا هر محصول دیگری به کشدورهای پرجمعیدت مثدل
ایران
اگر شما کارخانه تولید خودکار داشته باشید و بازار هدف خود را کشدور ایدران بدا جمعیتدی
بالغبر  75میلیون نفر مدنظر قرار دهید .شما میتوانید برآورد کنیدد کده اگدر هدر شدهروند
ایرانی در طی سال  2بار خودکار بخرد و قیمت هر خودکار  2هزار تومان باشد شدما بعدد از
گذشت یک سال فروشی معادل  300میلیون تومان دارید و اگر هر خودکدار مبلدغ  1هدزار
تومان برای شما سود داشته باشد شما  150میلیون تومان در سال را سدود کردهایدد ،ایدن
داستان دقیقاً برداشت اشتباهی است که بسیاری از صاحبان کسبوکارها نسبت به انتخداب
بازار هدف خوددارند.
چه کسی میتواند تضمین کند که هر شهروند ایرانی فقط از محصول شما خریداری کند.
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و یا اینکه چگونه میتوان تضمین کرد که هر شهروند  2بار در سال خودکار بخدرد و هدر 2
بار را از محصول ما خریداری کند.
پس بهترین راهحل انتخاب بازار هدف کوچک و تسلط بر آن و درنهایت توسلعه و
گسترده کردن آن بهصورت تدریجی است.

توهم فروش به همه
شما نمیتوانید با ایجاد یک محصول جدید انتظار داشته باشید که همه از محصول شما رضایت
پیدا میکنند و محصول شمارا خریداری میکنند و شما بهراحتی میتوانید تسلط بر کدل بدازار
داشته باشید.
بهطور مثال اگر شما تولیدکننده نوعی کولرگازی هستید نمیتوانید انتظدار فدروش بدهکل بدازار
مناطق جنوب کشور را داشته باشید و همه مشدتریان اگدر قصدد خریدد کدولر رادارندد صدرفاً از
محصول شما خریداری کنند.
پایان
موفق باشید .
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