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50 مرحله برای ساخت کسب وکار جدید
نویسنده: جیسون دمرز- مجله خالقیت شماره 80

راه اندازی کسب وکار یکی از چالش برانگیزترین و جالب ترین کارهایی است که شما 

تا به حال انجام داده اید. این فرآیند ساده تر از آن چیزی است که می پندارید، اما 

اگر بخواهید تنها در پنج یا ده مرحله این کار را انجام دهید، فقط آن را دست کم 

گرفته اید. این 50 مرحله برای شروع کسب وکار ضروری هستند؛ اگر چه ممکن است 

برای راه اندازی برخی کارها بتوان بعضی از این 50 مرحله را نادیده گرفت یا حتی 

امکان دارد ترتیب این مراحل در راه اندازی برخی کسب وکارها کامال زیرورو شود.

این مراحل را در هنگام راه اندازی کسب وکار خود با توجه به نیازهای شغلی تان طی 

کنید:
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1.انگیزه داشته باشید
البته  باشید.  داشته  را  کارآفرین شدن  انگیزه  که  است  این  برای شما  قدم  اولین 

شمایی که در حال خواندن این مقاله هستید،  احتماال این انگیزه را دارید.

2. عالقه داشته باشید
مالکان کسب وکار اندکی هستند که بدون عالقه کافی که به تالش هایشان جهت 

دهد،  موفق شده اند. چیزی پیدا کنید که به آن عالقه داشته باشید.

3. به خود آموزش دهید
از خطرها و واقعیت های  باید  اما قطعا  نیازی به مدرک دانشگاهی ندارید،  شما 

دنیای کسب وکار خبر داشته باشید.

4. ایده ای ایجاد کنید
این قسمت سخت ماجرا است. پروراندن ایده ای که احتماال به کسب وکاری موفق 

بینجامد.

 5. در ابتدا در مورد ایده تان تحقیق کنید

در دنیای وب جستجو کنید و ببینید چه چیزی می توانید پیدا کنید. آیا کسب وکارهای 

مشابهی وجود دارند.

6. با دیگران صحبت کنید
از دوستان و خانواده خود بپرسید که نظرشان نسبت به ایده شما چیست و در 

ضمن سعی کنید که با روی خوش از انتقادها استقبال کنید.

7. ایده تان را توسعه دهید
ایده پردازی کنید و مشکالت و مزایای احتمالی ایده تان را حدس بزنید.
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8. تحقیق کنید و برنامه کسب وکار خود را بنویسید
حاال وقت آن رسیده که بیشتر درگیر ایده کسب کار خود بشوید. در مورد رقبای خود 

تحقیق کنید و برنامه کسب وکار جامعی بنویسید.

9. بازار هدف خود را مشخص کنید
این طور نیست که همه مردم بخشی از بازار هدف شما باشند. بازاری مناسب پیدا 

کنید.

10. الگوی مالی خود را ترسیم کنید
چقدر می خواهید هزینه کنید؟ راه اندازی کسب وکار نیازمند چه مقدار هزینه است؟ 

چه مقدار سود می توانید به دست آورید؟

11. الگوی عملکردی خود را ترسیم کنید
برای حفظ میزان تولید به چه کسانی و چه چیزهایی نیازمند هستید؟

12. الگوی کارمندی خود را ترسیم کنید
مشخص کنید که چگونه افرادی را برای شروع کسب وکار خود باید استخدام کنید.

13. الگوی فروش و بازاریابی خود را ترسیم کنید
این الگو، الگویی غیرضروری نیست. فروش و بازاریابی چیزی است که باعث رشد 

و ترقی کسب وکار شما می شود.

14. الگوی رشد خود را ترسیم کنید
انتظار دارید در سال اول به چه میزان رشد برسید؟ سال های دوم و سوم چطور؟

 

https://modiresabz.com


4

15. ساختاری قانونی برای کسب وکار خود در نظر بگیرید
هر هویت قانونی ای مزایا و معایب خاص خودش را دارد. در مورد بهترین گزینه 

مناسب خود فکر کنید.

16. مشخص کنید که برای شروع به کار به چه چیزهایی نیاز دارید
در مورد افراد، منابع و سرمایه مورد نیازتان فکر کنید. ایده آل ترین سطح و حداقل 

سطح را مشخص کنید.

17. به شکلی بی طرف خطرات را تحلیل کنید
مشخص کنید که تا چه میزان ضرر و خسارت را می توانید متقبل شوید.

18. اگر آماده هستید، شغل فعلی خود را رها کنید
به  را  خود  وقت  تمام  و  بزنید  دریا  به  دل  می آید،  خوب  نظر  به  چیز  همه  اگر 

کسب وکارتان اختصاص دهید.

19. سرمایه خود را حفظ کنید
پس اندازتان را بیرون بکشید. از دوستان تان قرض بگیرید، دنبال سرمایه گذار باشید 

از این موارد  از ترکیبی  از بانک بگیرید. حتی می توانید  یا سعی کنید وام خوبی 

استفاده کنید.

20. به دنبال منابع و کمک باشید
به یک مرکز تحقیق  و توسعه کسب وکار بپیوندید و منابع محلی مورد نیاز خود را 

برای کسب موفقیت پیدا کنید.
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21. به دنبال مشتریان احتمالی بگردید
چشمان تان را باز کنید تا افراد یا کسب وکارهایی را که ممکن است مشتری شما 

شوند پیدا کنید. هر چه زودتر این اتفاق بیافتد بهتر است.

22. نام تجاری تان را ثبت کنید
این مرحله، مرحله ای آسان اما ضروری است.

23. یک نام کاربری مالیاتی ایجاد کنید
مسئولیت خود را در مورد مالیات فراموش نکنید.

24. مالیات های استانی و بومی را فراموش نکنید
درباره این موضوع تحقیق کنید و از قوانین آگاه باشید. این گام ضروری را نادیدع 

نگیرید.

25. هرگونه مجوز یا گواهینامه مورد نیاز را تهیه کنید
ممکن است ثبت کسب وکار شما نیازمند اخذ جواز خاصی باشد.

26. یک یا چند مشاور استخدام کنید
کارآفرینان با تجربه ای را پیدا کنید که می توانند در مراحل بعدی به شما کمک کنند.

27. مکان های مناسب و کلیدی را برای کسب وکارتان پیدا کنید
مکان دفتر شما و مکان های کلیدی دیگر را انتخاب کنید.

28. برندی منحصر به  فرد ایجاد کنید
مشخص کنید که چه چیزی باعث منحصر به فرد شدن کسب وکارتان می شود.
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29. شروع به ایجاد برندی شخصی کنید
ساخت برند شخصی در موفقیت کسب وکارتان نقش دارد.

30. محصول یا خدمات خود را مورد آزمایش قرار دهید
اگر مایل هستید آن را یک نمونه بنامید. اگر نمونه ای ندارید،  باید به وجود بیاورید.

31. فروشندگان، تامین کنندگان و شرکای کلیدی را مشخص کنید
به سایت ها و همچنین مکان های فیزیکی مراجعه کنید تا با این افراد آشنا شوید.

32. مسئولیت های خود را به عنوان کارفرما یاد بگیرید و اعمال کنید
شاید الزم باشد امتیازها و مزایایی برای کارکنان درنظر بگیرید.

33. اولین کارمندان خود را استخدام کنید
حداقل تعداد کارمندان مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکار را استخدام کنید.

34. الگوی منابع انسانی و فرهنگ شرکتی را ترسیم کنید
پایبند  آن ها  به  که  کنید  استخدام  را  کارمندانی  و  کرده  ایجاد  دستورالعمل  چند 

باشند.

35. شروع به فروش کنید
بیرون بروید و نمونه هایی از محصوالت تان را به فروش برسانید.

36. وب سایتی راه اندازی کنید
هر چه زودتر باید حضور آنالین خود را ثبت کنید.
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37. کمپین بازاریابی دیجیتالی ایجاد کنید
و  محتوا  بازاریابی  سئو،  است.  کارآمد  و  ساده  ارزان،  روشی  دیجیتال  بازاریابی 

شبکه های اجتماعی محل مناسبی برای شروع کار هستند.

38. هر جا که می روید روابطی ایجاد کنید
مالقات با مردم را مدنظر قرار دهید. شما هیچ گاه نمی دانید فردی که در کنارتان 

نشسته ممکن است به بهترین مشتری شما تبدیل شود.

39. حداقل یک مشتری قابل اعتماد و طوالنی مدت به دست آورید
هدف بگذارید که حداقل یک مشتری خوب و قابل اعتماد پیدا کنید.

40. از تخفیف ها برای جذب مشتریان جدید استفاده کنید
در مراحل اولیه شناسایی مشتریان جدید مهم تر از سوددهی کسب وکار است.

از بازخورد مشتریان درس بگیرید و تغییراتی در محصوالت یا خدمات   .41
خود اعمال کنید

اگر الزم بود در تخفیف ها و پیشنهادهای ویژه خود تغییراتی ایجاد کنید.

42. در صورت لزوم کارمندان بیشتری استخدام کنید
اگر آمادگی دارید، گروه خود را گسترش دهید.

43. عملکردهای خود را تغییر دهید تا کارآمدتر شوید
هیچ برنامه عملی ای کامل نیست. روش هایی برای بهبود آن پیدا کنید.

44. معیارهایی مشخص کنید تا مطمئن شوید که جریان مالی مثبتی دارید
نبود نقدینگی حتی یک کسب وکار سودده را می تواند به نابودی بکشاند.
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45. استراتژی فروش خود را توسعه دهید
سعی کنید فروش را توسعه بدهید و بیشتر بفروشید.

46. استراتژی بازاریابی خود را توسعه دهید
سعی کنید به هدف های بزرگ تری برسید.

47. برای توسعه زیرساخت های خود سرمایه گذاری کنید
هر چه که باعث رضایت بیشتر مشتری می شود را بهبود ببخشید.

48. اطالعات بیشتری در مورد صنعت خود به دست بیاورید
خود  صنعت  به  مربوط  کنفرانس های  در  و  باشید  داشته  خود  رقبای  به  نگاهی 

شرکت کنید.

49. به یک راهبر فکری تبدیل شوید
با برگزاری همایش، نوشتن مقاالت و میزبانی وبینارها، خود را به عنوان یک قدرت 

به دیگران بنمایانید.

50. پیشرفت خود را ارزیابی کرده و با توجه به آن، برنامه کسب وکار خود را 
تنظیم کنید

بسنجید که در نظر داشتید طی یک مدت خاص به چه میزان پیشرفت برسید و در 

واقع به چه چیزی رسیده اید و با توجه به آن انتظارات خود را نسبت به دوره های 

زمانی بعدی تنظیم کنید.
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