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4روشبرایتحولکسبوکار
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

اساسی  تغییرات  موجب  که  دارد  وجود  زندگی  و  کسب وکار  در  روش  چهار  فقط 

می شود.

1.انجامبیشتربرخیکارها
نخستین روش این است که »بعضی کارها را بیشتر انجام دهید«. چه کارهایی را 

باید بیشتر انجام داد؟ 

از آن ها می گیرید؛ کارهایی که  را  نتایج  انجام دهید که بهترین  را بیشتر  کارهایی 

و  فروش  پیش بینی ترین  قابل  و  بیشترین  که  فعالیت هایی  هستند؛  موفقیت آمیز 

سودآوری را به همراه می آورند.

جالب اینکه بسیاری از شرکت ها این اصل اساسی را نادیده می گیرند. آن  ها به جای 
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کافی،  توجه  و  زمان  در صورت صرف  که  خدماتی  و  محصوالت  کردن  مشخص 

ظرفیت موفقیت و سودآوری فراوان دارند، همه زمان و پول خود را صرف پیشبرد 

کل خط تولید می کنند.

2.انجامکمتربرخیکارها
دومین روش تغییر این است که برخی کارها را »کمتر انجام دهید«. چه کارهایی 

را باید کمتر انجام داد؟ پاسخ ساده است. کارهایی را کمتر انجام دهید که نسبت 

به کارهای دیگر، نتایج کمتری به  دنبال دارند.

قانون 20/80 را در کسب وکار خود به کار گیرید. 80 درصد محصوالت و خدمات فقط 

20 درصد فروش و سود را به همراه دارند. بسیاری شرکت ها سیاست استراتژیک 

و  را متوقف می کنند  20 درصد محصوالت  تا   10 تولید  که هر سال  دارند  خاصی 

همزمان هدفی تعیین می کنند که هر سال 20 درصد فروششان مربوط به محصوالت 

و خدمات جدید باشد.

را  کارها  این است که بعضی  بهبود فروش  و  دو روش نخست تغییر کسب وکار 

بیشتر و بعضی دیگر را کمتر انجام دهید. چه کارهایی را باید بیشتر یا کمتر انجام 

دهید؟

3.انجامکاریجدیدومتفاوت
سومین روش تغییر نتایج فروش و بازاریابی، انجام کاری کامال جدید و متفاوت 

است که یکی از سخت ترین اقدامات به حساب می آید. 

اغلِب افراد به »گوشه امن« خود چسبیده اند و بدون توجه به آنچه در اطرافشان 

می گذرد، برای ماندن در آن مبارزه و تالش می کنند.

این سندروم »عدم نوآوری« باعث شد شرکتی مانند نوکیا که فناوری اصلی آیفون 
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و آی پد حاصل کار او بود در برابر آن فناوری ها مقاومت کند، زیرا می ترسید در 

کسب وکار فعلی اش اختالل ایجاد کند.

این یکی از ضعف های بزرگ در بازاریابی و فروش است. شرکت ها عاشق محصوالت 

و خدمات فعلی خود می شوند و سپس سایر محصوالت و خدماتی که شاید با 

کسب وکار فعلی شان متناسب باشد را پس می زنند. همین موضوع باعث سقوط 

بلک بری و نوکیا شد و هر سال موجب افول و انحطاط شرکت های کوچک و بزرگ 

بسیاری در سراسر دنیا می شود.

و سی.ِکی.  َهِمل  گری  کرد؟  باید  امروز چه  بازار  در  موفقیت  و  بقا  برای  بنابراین 

پراهاالد در کتاب فوق العاده خود »رقابت برای آینده« می نویسند: »هر شرکتی باید 

پنج سال آینده را پیش بینی کرده و برای تسلط بر بازار در آن زمان تالش کند«. شما 

نیز باید همواره همین کار را انجام دهید.

آیندهخودرابسازید
سپس دوباره به زمان حال فکر کنید و بپرسید »امروز چه کاری را آغاز کنیم که 5 

سال دیگر هدایت کننده کسب وکارمان باشد؟«

قابلیت های  و  مهارت ها  چه  به  داریم؟  نیاز  دیگری  و خدمات  به چه محصوالت 

دیگری نیاز داریم؟ چه کارهایی را بیشتر و چه کارهایی را کمتر انجام دهیم؟ چه 

کاری را فورا آغاز کنیم تا این آمادگی را داشته باشیم که 5 سال دیگر رهبر بازار 

شویم؟

شروع کاری جدید بسیار دشوار است. به همین دلیل کنفوسیوس می گوید »سفرهای 

طوالنی با نخستین گام آغاز می شود«. برای آغاز کاری جدید، اولین گام همیشه 

سخت ترین گام است؛ اما اگر می خواهید به جای اینکه قربانی آینده باشید، آینده 

را بسازید، نخستین قدم همیشه الزم ترین قدم است.
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آینده  برای  که  »آن هایی  دارد  معروفی  جمله  استراتژیک  برنامه ریز  کامی،  مایکل 

برنامه ریزی نمی کنند، آینده ای ندارند«.

برای رسیدن به چیزی که قبال هرگز به آن نرسیده اید، باید کاری انجام دهید که قبال 

هرگز انجام نداده اید. باید مهارت هایی را در خود پرورش دهید که قبال نداشته اید. 

باید محصوالت و خدماتی ارائه دهید که قبال ارائه نداده اید. باید فردی متفاوت از 

گذشته خود شوید.

4.توقفکاملبرخیازکارها
چهارمین راه تغییر زندگی و کار این است که انجام کارهای خاصی را به طور کامل 

متوقف کنید. کارهای زیادی وجود دارند که زمان و پولتان را صرف آن ها می کنید 

و شاید در یک بازه زمانی ارزشمند بوده اند،  اما دیگر ارزشمند و مهم نیستند. افراد 

بسیاری که تحت تاثیر گوشه امن خود هستند، زمان زیادی را صرف انجام کارهایی 

می کنند که اصال الزم نیست انجام شود.

»تفکر از صفر« را در همه فعالیت های بازاریابی خود تمرین کنید. بپرسید »آیا در 

حال حاضر کاری را انجام می دهم که اگر تمام شود با دانش فعلی دوباره آن را 

انجام نخواهم داد؟«

آیا محصول یا خدمتی وجود دارد که اگر از صفر شروع می کردید با دانش فعلی 

خود به بازار ارائه نمی کردید؟ آیا کاری در بازاریابی و فروش وجود دارد که با دانش 

فعلی دوباره انجامش نخواهید داد؟ آیا فرایندی در کسب وکارتان وجود دارد که 

اگر تمام شود با دانش فعلی دوباره آن را آغاز نخواهید کرد؟

با پرسیدن دائم این سواالت، ذهنتان باز می شود و پذیرای امکانات جدید می شوید. 

خیلی جالب و تاسف آور است که بسیاری از شرکت ها اسیر کارهایی هستند که 
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موجب صرف زمان و هزینه های غیر الزم می شود و با دانش فعلی شان هرگز دوباره 

آن ها را انجام نخواهند داد. اسیر ماندن در کارهای قدیمی و بی حاصل، از انرژی 

الزم برای ارائه محصوالت و خدمات جدید متناسب با بازار امروز و یافتن راه های 

جدید برای بازاریابی آن ها می کاهد.

ذهنتانرابازنگهدارید
خالق باشید. به گوشه امن پناه نبرید. به راهی نروید که کمترین موانع را دارد و 

به دنبال  انجام می دادید.  انجام ندهید که در گذشته  را  همیشه همان کارهایی 

برای  کم هزینه تر  و  مناسب تر  ساده تر،  ارزانتر،  سریع تر،  بهتر،  جدیدتر،  راه هایی 

بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات باشید.

بدانید هر کاری که امروز انجام می دهید به زودی با بازارهای متغیر و رقابت های 

ایده ای به ذهنتان رسید،  سخت، منسوخ می شود. پذیرای تغییر باشید و وقتی 

فورا و قبل از دیگران اقدام کنید. به گفته ساچل ِپیج، بازیکن بیسبال »به عقب نگاه 

نکنید، شاید کسی در حال سبقت گرفتن باشد«.
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