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24 نکته از ایالن ماسک
سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

از یک تئوری ساده و بی نقص پیروی می کند؛ شهرت ایالن  موفقیت ایالن ماسک 

ماسک به دلیل اندیشه پیشرو او در زمینه تکنولوژی و تالش برای توسعه آن است. 

اگرچه او در زمره صد فرد ثروتمند جهان قرار دارد، اما او را به ندرت به عنوان یک 

سرمایه دار و حتی سرمایه گذار می شناسند. او به طور قطع متمایزترین، عجیب ترین و 

در عین حال جاه طلب ترین مدیر عاملی است که تابه حال دیده اید.

سر  در  را  بزرگی  رویاهای  ابتدا  از  موتورز  تسال  شرکت  عامل  مدیر  ماسک  ایالن 

می پروراند؛ رویاهایی که بسیار پرریسک و پرهزینه بود. وی عالوه بر مدیریت شرکت 

تسال، مدیر عاملی شرکت اسپیس ایکس را نیز برعهده دارد. ترکیبی از هوش تجاری و 

هدف مندی باالی ایالن ماسک او را به مردی که امروزه می شناسیم، بدل کرده است. 

فردی عمل گرا که می داند چگونه باید یک شرکت را مدیریت کند.
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24 درس از زندگی و تجارت ایالن ماسک
1. برای تبدیل شدن به یک کارآفرین، هیچ وقت کم سن نیستید. به ایده هایتان 

ایمان داشته باشید؛ فرزندانتان را نیز تشویق کنید تا ایده هایشان را ارتقا دهند.

2. اگر می خواهید بهترین محصوالت را ارائه دهید،  باید بهترین افراد در آن زمینه 

را به استخدام خود درآورید.

3. از مزایای نیروی انسانی و مالی دردسترس استفاده کنید. قدردان آن باشید و 

آن را به نحوی گسترش دهید تا هرکس با شما همکاری می کند، عوایدی نصیبش 

شود.

و  تیمی  همکاری  زاده  موفقیت  نمی آید.  به دست  فردی  به صورت  موفقیت   .4

اثربخشی است.

دارد.  اهمیت  برای تان  مسائلی  چه  که  بدانید  باید  کارآفرین  یک  عنوان  به   .5

به محض اینکه متوجه این پاسخ شدید، راه و تجارت تان در مسیر کارآفرینی قرار 

خواهد گرفت.

6. به خاطر داشته باشید که شما تنها فردی نیستید که یک ایده فوق العاده را در 

ذهنش پرورش می دهد. شما با انبوهی از رقبا روبه رو هستید.

7. همه ما در فرآیند شغلی مان در حال یادگیری هستیم. باید فروتنانه رفتار کنیم؛ 

از اشتباهاتمان درس بگیریم و بتوانیم جبران کنیم.

8. گاهی اوقات حتی آسمان نیز نمی تواند شما را محدود سازد. 

اگر رویایی در سر دارید که حتی فهم آن نیز دشوار است، به این معنی نیست که 
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بزرگ  رویاهای  از  بزرگ  بردارید. جهش های  آن دست  تحقق  برای  از تالش  باید 

نشات می گیرند.

9.  پول به تنهایی به شما اعتبار نمی دهد. اگر خواهان دریافت احترام در زمینه ها و 

بازارهای جدید هستید، باید تحقیق، برنامه ریزی و تخصص الزم را داشته باشید.

10. هرگز به درون غار پناه نبرید. اگر می خواهید پیشرو باشید، باید مدام در حال 

تفکر و اجرای ایده بزرگ بعدی تان باشید. باید مطمئن شوید که ایده های تان تازه 

و بدیع هستند.

11. یک خطا یا اشتباه سهوی نسبتا کوچک می تواند پیامدهای بزرگی در پی داشته 

باشد. از مسائل کوچک چشم پوشی نکنید.

12. اگر ایده ای شما را به هیجان آورد، تمام تالش و همت تان را برای دنبال کردن 

آن به کار خواهید برد. درست است که ایده باید تجاری سازی شود، اما اگر کار شما 

مورد عالقه تان باشد، موفقیت بسیار دست یافتنی تر خواهد بود.

13. اگر بتوانید یک محصول یا خدمت باکیفیت را با قیمتی رقابتی ارائه دهید، 

گسترش  را  بازارتان  می توانید  و شما  به سمت تان جذب خواهند شد  مشتریان 

دهید.

14. بهترین ایده ها الزاما جدیدترین ایده ها نیستند برای بهبود و توسعه خدمات 

و محصوالتی که از قبل وجود داشته اند، آماده شوید. آن ها را برای جهانی مدرن 

ارتقا دهید.

15. اگر با فردی روبه رو شدید که ایده بزرگی دارد و شما امکانات، ارتباطات و سرمایه 
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نقش  تنها  نیست  الزم  کنید.  کار  هم  با  دارید،  اختیار  در  را  آن  تحقق  برای  الزم 

سرمایه گذار را داشته باشید.

16. اگر می خواهید شکاری بزرگ داشته باشید، همیشه با ریسک سروکار دارید. به 

این فکر کنید که کارتان ارزش ریسک کردن دارد یا نه؟ به صحبت های بدگویان فکر 

نکنید و اگر به کاری عالقه دارید، آن را انجام دهید.

17. معموال افراد در تالشند تا باورهای تان را تخریب کنند. سرتان را پایین بیاندازید؛ 

 با تمام قدرت کار کنید و به شایعات بیهوده توجه نکنید. این تنها راهی است که 

می توانید متمرکز بمانید و تحت تاثیر ذهنیت منفی افراد قرار نگیرید.

یک  که  زمانی  دارد.  بستگی  اعتمادبه نفس  به  کامال  رشد،   و  سرمایه گذاری   .18

سرمایه گذار توانمند وارد میدان می شود و با این کار شما را تصدیق می کند،  دیگران 

نیز به پیروی از او سرمایه گذاری هایشان را آغاز می کنند. چالش اصلی، گرفتن اولین 

»بله« است.

19. درست در همان لحظه ای که قدم اول را برمی دارید، می بایست استراتژی خروج 

شرکت را نیز بدانید. شرایط ضروری خروج را به خوبی فرا بگیرید. زمانش که فرا 

رسید، بگذارید شرکت راه خود را برود. این همان چیزی است که از ابتدا برایش 

کار کرده بودید.

و  شهرت  ایجاد  می شود.  شما  برند  برای  تقاضا  ایجاد  باعث  اشتیاق  ایجاد   .20

داشتن کیفیت باال از ابتدا، بسیار راحت تر از شروع یک کسب وکار از پایین و تقال 

برای دستیابی به رده های باالست. از همان ابتدای کار، برندتان را براساس کیفیت 

و محبوبیت بنا کنید.
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و  بودن  قابل اطمینان  را بشناسید. کیفیت،  اجزای سازنده محصولتان  تمامی   .21

هزینه تک تک آن ها، می تواند برروی محصول نهایی تان اثرگذار باشد.

با روش های جدید و خالقانه، کسب  بازتولید محصوالت موجود  از  22. می توان 

درآمد نمود. فراتر از چارچوب ها فکر کنید تا بتوانید وارد بازارهای جدید شوید.

23. هیچ بازار و یا کسب وکاری در انزوا به وجود نخواهد آمد. دائما به دنبال همکاری 

و برقراری ارتباط با افراد و شرکت های استراتژیک باشید؛ در این حالت است که 

می توانید در آینده جایگاهی داشته باشید.

24. در جهان متنوع امروز،  داشتن مهارت تنها در یک حوزه کافی نیست. یک نوآور 

واقعی باید در حوزه های مختلفی تبحر و تجربه داشته باشد.

https://modiresabz.com

