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10 نکته برای راه اندازی کسب وکار موفق
مریم فتح الهی – تیم مدیرسبز

1. تصمیم بگیرید دقیقا چه می خواهید
باید کامال برایتان روشن باشد که چه چیزی از کار و کاسبی تان می خواهید. در هر 

مرحله زندگی کاری، باید برایتان واضح باشد که چه می کنید و دلیل این کار چیست؟ 

کاسبان موفق شدیدا هدف گرا هستند،  دقیقا می دانند چه می خواهند و هر روز برای 

رسیدن به هدف هایشان تالش می کنند. هرچه درباره هدف هایتان و نحوه دستیابی 

به آن ها بیشتر فکر کنید،  عملکردتان بهتر شده، فرد موثرتری خواهید بود.

2. کاری را انتخاب کنید که برایتان مناسب باشد
برای راه اندازی یک کسب وکار مناسب باید همخوانی زیادی میان شخصیت شما و 

نوع کاری که می خواهید واردش شوید باشد. رالف والدو امرسون گفته: »هیچ کاری 

بدون شور و اشتیاق به موفقیت نمی رسد«. به یاد داشته باشید همیشه در صورتی 
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دوست  واقعا  که  بدهید  انجام  را  کاری  که  می کنید  را کسب  موفقیت  بیشترین 

دارید.

3. قبل از شروع، یک برنامه کسب وکار تهیه کنید
بسیاری از کارآفرین های موفق قبل از راه اندازی شرکتشان، هفته ها و حتی ماه ها 

وقت صرف تهیه برنامه کسب وکارشان می کنند. خوبی تهیه برنامه کسب وکار این 

است که شما را مجبور می کند همه قسمت های کار را کامال بررسی کنید. دو قانون 

وجود دارد که می تواند زندگی کاری شما را نجات بدهد. قانون اول: همه چیز دو 

قانون دوم: همه چیز سه  برابر مدتی که  آنچه فکر می کنید، هزینه می برد.  برابر 

برآورد می کنید، زمان می برد. از برنامه های کاری به عنوان قطب نمایی در دریاهای 

پرتالطم پیش روی تان استفاده خواهید کرد.

4. پولی را که الزم دارید، تهیه کنید
پولتان  اگر  داشت.  خواهید  الزم  زیادی  پول  می اندازید،  راه  کسب وکاری  وقتی 

در  بهترین سیاست  برود.  بین  از  ته بکشد، کسب وکارتان ممکن است یک شبه 

راه اندازی و ایجاد کسب وکار موفق خودتان، این است که از کوچک شروع کنید. 

پرقدرت بفروشید و با سرمایه گذاری مجدد سود، در کارتان رشد کنید. به این کار، 

»خوداتکایی« می گویند که آرام تر رشد می کنید، اما رشدتان بر پایه کار سخت و 

پول  باشید که چقدر  مراقب  استوار است. همواره  نقدینگی  از  پیوسته ای  جریان 

دارید و چقدر پول الزم دارید. هیچ وقت نگذارید پولتان تمام شود.

5. از هر لحظه وقت خود بهره ببرید
فروش  برای  واقعا  که  است  چیزی  تنها  و  شما  سرمایه  ارزشمندترین  شما،  وقت 

قانون هشتاد  این  در  کنید.  استفاده  قانون هشتاد بیست  از  کاری  دارید. در هر 

درصد از نتایج شما از بیست درصد از فعالیت هایتان نشئت می گیرد. خودتان را 

از فعالیت هایی که موجب موفقیت  عادت بدهید تا همیشه روی بیست درصد 
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که  است  این  دارید،  که  وظیفه ای  مهم ترین  باشید.  کار  مشغول  می شوند،  شما 

مهم ترین کارتان را انتخاب کنید و آن کار را انجام دهید.

6. هدف کسب وکارتان را همواره به یاد داشته باشید
هدف یک کسب وکار، به دست آوردن سود است؛ البته هدف اصلی آن، ایجاد و 

حفظ مشتری است. سوال  های کلیدی در مورد راهبرد کسب وکار عبارت اند از:

شما واقعا در چه کسب وکاری هستید؟

تصور شما از کارتان چیست؟

مردم در مورد کسب وکار شما چگونه صحبت می کنند؟

پاسخ دهید تصمیم های  آن ها  به  و  کنید  بررسی  واضح تر  را  این سواالت  هرچه 

موفق تر  بلندمدت،  در  هم  و  کوتاه مدت  در  هم  و کسب وکارتان  می گیرید  بهتری 

خواهد بود.

7. هر کاری ممکن است، انجام دهید تا موفقیت کسب وکارتان تضمین شود
اولین نیاز این است که محصول یا خدماتتان کامال مناسب خواسته و نیاز بازار فعلی 

باشد. دومین نیاز این است که قبل از شروع هر کاری، یک برنامه کامل کسب وکار 

تحلیل  بازاریابی،  فعالیت های  و  تبلیغات  شروع  از  قبل  که  این  سوم  کنید.  تهیه 

کاملی از بازار انجام بدهید. چهارم: بودجه بندی مناسبی انجام بدهید، حساب هر 

یک تومان را هم داشته باشید. پول برای کسب وکار مانند اکسیژن برای مغز است.

8. از اصل »راهرو« استفاده کنید
یکی از خصوصیات کارآفرین های موفق این است که آن ها از راه اندازی کسب وکارشان 

بدون این که ضمانتی برای موفقیت وجود داشته باشد هراسی ندارند. اما از سوی 

دیگر، ناموفق ها هنوز منتظر هستند که همه چیز روبه راه شود تا بعد کسب وکار 

در  کردند،  راه اندازی  را  کارشان  موفق  کارآفرین های  وقتی  بیندازند.  راه  جدیدی 
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امتداد مسیری به راه افتادند که به آن راهرو می گویند. »ارسون سوئت ماردن« 

گفته که دو کلید موفقیت تجاری عبارت است از: دست به کار شدن و ول نکردن.

9. روی پنج »میم« بازاریابی تمرکز کنید
بازاریابی موفق، پنج مولفه دارد که با حروف »میم« شروع می شوند. یک تغییر در 

یکی از این ها می تواند فروشتان را افزایش دهد این پنج مولفه عبارت اند از:

1. محصول: دقیقا چه محصول یا خدماتی را عرضه می کنید

2. مبلغ: چه مبلغی را در مقابل محصول یا خدماتتان درخواست می کنید و آیا این 

مبلغ مناسب است؟

3. مکان: منظور محلی است که محصول یا خدماتتان را در آن می فروشید.

4. معرفی: برای محصولتان چگونه تبلیغ و بازاریابی می کنید؟ آیا موثر است؟

5. موقعیت یابی: این که مشتری در دل یا فکرش چه دیدگاهی در مورد محصول 

یا خدمات شما دارد؟

اگر فروشتان به اندازه کافی باال نیست، برگردید و این عوامل را یکی یکی مرور کنید.

10. از هفت راز موفقیت استفاده کنید
1. آنچه که دقیقا می خواهید را بنویسید و هر صبح و هر شب مرور کنید.

2. بهایی که برای رسیدن به هدفتان است را مشخص کنید و آن بها را بپردازید.

3. صد در صد مسئولیت زندگی تان و آنچه هستید یا خواهید بود بپذیرید.

4. نسبت به موفقیتتان تعهد صد در صد داشته باشید. پل های پشت سرتان را 

خراب کنید تا هیچ وقت به فکر عقب نشینی نباشید.

که  پولی  از  بیشتر  و همیشه  کنید  کار  بسیار سخت  تا  باشید  داشته  آمادگی   .5

می گیرید، کار کنید. این دلیل کلیدی موفقیت در کسب وکارتان است.
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6. هر دقیقه، هر ساعت هر روز از وقتتان درست استفاده کنید. تنها چیزی که برای 

فروش دارید، وقت شما است.

7. از برنامه هایتان با اراده و پشتکار پشتیبانی کنید و تصمیم قاطع بگیرید که هرگز 

تسلیم نمی شوید. 
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