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معیارهایمهمارزیابیکسبوکار
نویسنده: www.digitalmarketer.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

کسب وکارشان  دارند  دوست  دارند:  مشترک  وجه  یک  کسب وکارها  صاحبان  همه 

موفق شود. صرف نظر از این  که در کدام صنعت مشغول به  کار هستید، چه محصولی 

می فروشید یا چه مشکلی را حل می کنید، هر صاحب کسب وکاری دوست دارد از 

رقبا پیشی بگیرد و به جایگاه برتر برسد.

اما چطور؟

اکثر مردم می دانند موفقیت چه حسی دارد؛ اما موفقیت واقعا چه شکلی است؟

برخالف تصور رایج، تجسم شکل موفقیت خیلی پیچیده نیست؛ زیرا اگرچه موفقیت 

در هر کاری که انجام می دهید کمی با کارهای دیگر متفاوت به نظر می رسد، اما 

با معیارهای  ارزیابی کند:  با یک مورد  را  تقریبا هر کسب وکاری می تواند موفقیت 

درست.
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شرکت  دو  بنیان گذار  موریسون،  مونیک  که  است  رشد  ارزیابی  برای  روشی  این 

»راهکارهای دیجیتال جرونامو« و شرکت »مربی ماهر بازاریابان دیجیتال« هر روز 

در ارتباط با مشتریانش از آن استفاده می کند. او در کارگاه اخیرش در حوزه بازاریابی 

دیجیتال درباره قدرت معیارها و روش استفاده از آن ها برای پیش بینی آینده و 

رشد کسب وکار صحبت کرد.

چرامعیارهایعالیموفقیتمهمهستند؟
استفاده از معیارهای صحیح برای ارزیابی عملکرد کسب وکار، راهی مطمئن برای 

تشخیص این است که آیا در مسیر رشد کسب وکار هستید یا خیر.  این معیارها 

قابل ارزیابی، ملموس و قابل  فهم هستند و حدسیات را از فرایند کنار می گذارند.

می توانید هر مرحله ای که در حال حاضر در آن هستید را با همین بازه زمانی در 

ماه یا سال گذشته مقایسه و ارزیابی کنید. مهم تر از همه، می توانید با استفاده از 

این اعداد، شکل موفقیتتان در یک سال آینده را پیش بینی کنید.

وقتی می خواهیم کارهای درست و اشتباه کسب وکارمان را بفهمیم، نگاه به گذشته 

بسیار خوب است، اما مهم ترین نکته این است که از آموخته های گذشته درس 

بگیریم و برای بهبود آینده از آن  ها استفاده کنیم. با استفاده از معیارهای درست 

می توانید کارهایی که در گذشته از عهده آن ها برآمده اید را به درستی ارزیابی کنید 

و نقاط عطف کارتان را تشخیص دهید.

نباید روش های معتبر برای آماری و کّمی کردن موفقیت را دست کم بگیرید. در 

دنیای کسب وکار که دائما در حال تغییر است و شما هم دنبال برتری در رقابت 

هستید، بهتر است اول نگاهی به درون کسب وکارتان داشته باشید، تا به بیرون آن. 

وقتی بر اساس معیارهای موفقیت متوجه می شوید چه کارهایی نتیجه داده اند و 

چه کارهایی نامناسب و بی نتیجه بوده اند، می توانید جمع بندی معتبری ارائه کنید. 
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بهترین نکته این است که برای استفاده از معیارهای خودتان به هیچ هزینه ای نیاز 

ندارید. این کار فقط به زمان و کمی تالش نیاز دارد.

چهمعیارهاییمهمهستند؟
معیارهای زیادی برای کسب وکار شما مهم است؛ اما برخی معیارهای کلی برای 

ارزیابی هر کسب وکاری مفید هستند. اهمیت این معیارها تا حد زیادی به این 

بستگی دارد که آیا کسب وکار پروژه ای/خدماتی دارید یا در حوزه کسب وکارهای 

تجارت الکترونیک/خرده فروشی فعالیت می کنید.

کسب وکارهای پروژه ای و خدماتی باید موارد زیر را ارزیابی کنند:

درآمد ماهانه

فروش ماهانه

نرخ تبدیل عالقه مندان به مشتری

نرخ برنگشتن مشتری یا انصراف او از خرید

نرخ تبدیل بازدیدکنندگان صفحه فرود سایت به مشتری

میانگین   درآمد از هر کلیک و نرخ کلیک کاربران

کسب وکارهای تجارت الکترونیک و خرده فروشی باید موارد زیر را ارزیابی کنند:

درآمد ماهانه

فروش ماهانه

بازدیدکنندگان منحصر به فرد در هر ماه

میانگین   هزینه تبلیغات برای دریافت هر کلیک و نرخ کلیک کاربران

این  آمارها بیشترین اهمیت را برای کسب وکارتان دارند؛ زیرا دیدی کلی از پیشرفت 

درست کارها به شما می دهند. 
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این معیارها بسیار گسترده هستند و مسئولیت ارتقای عملکردتان را بر عهده دارند؛ 

یعنی در واقع مسئول سرازیر کردن پول به حساب بانکی شما هستند.

بیایید دلیل اهمیت این آمار را بررسی کنیم.

درآمدماهانه
بازار  یا  صنعت  از  )صرف نظر  کسب وکاری  هر  که  است  معیاری  ماهانه  درآمد 

این  کند.  ارزیابی  رشد،  پیش بینی  و  سنجش  برای  را  آن  باید  خود(  اختصاصی 

شما  کسب وکارتان  به  پول  چقدر  می گوید  شما  به  که  است  عددی  همان  دقیقا 

وارد می شود و قطعا خیلی نگران آن هستید. بدون استفاده از این معیار، حتی 

نمی توانید ابتدایی ترین تحلیل ها را درباره کسب وکارتان انجام دهید.

فقط یک قسمت از این معیار قابل تغییر است: بازه زمانی. اگرچه بعضی شرکت ها 

تصمیم می گیرند درآمدشان را در بازه ساالنه بررسی کنند؛ اما ارزیابی ماهانه موثرتر 

است. به این ترتیب می توانید نحوه نوسان درآمد خود را پس از اجرای تبلیغات یا 

استراتژی های مختلف بازاریابی مشاهده کنید و سپس می توانید روش تحلیل آن 

استراتژی ها و استفاده به موقع از آن ها را یاد بگیرید.

واکنش  نامنظم  تغییرات  به  است  ممکن  کنید،  بررسی  هفتگی  را  معیار  این  اگر 

شدید و نامناسب نشان دهید و حسابی عصبی شوید. ارزیابی ماهانه راهی برای 

پیشرفت است. برای یافتن این اعداد فقط باید به دفترها و حساب های بانکی 

خود نگاهی بیندازید. اگر حسابدار دارید، از او سوال کنید. این کار خیلی ساده ، اما 

واقعا مهم است.
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فروشماهانه
این معیار هم مثل مورد قبلی برای ارزیابی کسب وکار مهم است. مقدار فروش به 

شما نشان می دهد چقدر فروخته اید و چقدر درآمد کسب کرده اید؛ اما هم زمان 

نکات مهمی را کنار عدد درآمدتان نشان می دهد؛ زیرا این معیار مقدار فروش را 

تحلیل می کند، نه مقدار پول و درآمد را. این معیار باعث می شود درآمد خود را 

بررسی کنید و بفهمید که آیا مجموعه ای از فروش های کوچک داشته اید یا چند 

فروش بزرگ و اساسی. با این کار می توانید نوع مخاطبی که باید هدف قرار دهید 

را مشخص کنید و برنامه بازاریابی خود را بهینه کنید.

همچنین می توانید از این طریق مشتریانی پیدا کنید که امکان فروش های بزرگ 

را برایتان فراهم کنند. آن وقت می  توانید به عنوان تشکر، قیمت ویژه ای به آن ها 

الکترونیک خود  پیشنهاد دهید. برای دیدن این عدد باید به پلتفرم های تجارت 

مراجعه کنید یا اگر فروشگاه فیزیکی دارید، محاسبه دستی انجام دهید.

میانگینهزینهتبلیغاتبرایدریافتهرکلیکونرخکلیککاربران
هر دوی این معیارها به شما امکان می دهند تاثیر تبلیغات آنالین خود را بسنجید. 

پرداخت  محصوالتتان  دیده  شدن  برای  که  را  پولی  میزان  نه تنها  معیار  دو  این 

می کنید،  ارزیابی می کنند، بلکه تعداد کلیک ها و تعامل افراد با این تبلیغات را هم 

از  یکی  دیجیتال  تبلیغات  زیرا  است؛  مهم  بسیار  این موضوع  مشخص می کنند. 

ارکان اصلی هر استراتژی بازاریابی فوق العاده  است و آگاهی از روش بهینه سازی 

تبلیغات برای دستیابی به رشد ضروری است.

برای پیدا کردن این اعداد، فقط به پلتفرم هایی مراجعه کنید که در آن ها تبلیغ 

می کنید. فیس بوک و گوگل و هر پلتفرم دیگری که در آن حضور دارید، این آمار 

را در اختیارتان قرار می دهد. فقط باید بتوانید آن ها را تحلیل کرده و معنیشان را 

درک کنید.
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بازدیدکنندگانمنحصربهفردهرماه
تجارت  کسب وکار های  برای  مهمی  وظیفه  منحصربه فرد،  بازدیدکنندگان  ارزیابی 

کسب وکارهای  دلیل  همین  به  می کنند.  کار  آنالین  کامال  زیرا  است؛  الکترونیک 

فیزیکی هم باید تعداد افرادی که وارد فروشگاهشان می شوند را پیگیری و ارزیابی 

کنند. اگر نتوانید مردم را از در فروشگاه مجازی  خود به داخل جذب کنید، هرگز 

فرصت فروش پیدا نمی کنید.

اثربخشی  می توانید  منحصربه فرد،  بازدیدکنندگان  تعداد  از  آگاهی  با  همچنین 

تبلیغات و سئوی سایتتان و میزان قانع کننده بودن صفحات فرود و محصولتان را 

ارزیابی کنید. اگر افراد از وب سایت شما بازدید نمی کنند، باید تغییراتی در آن بدهید 

تا ترافیک بیشتر و درنتیجه فروش بیشتری داشته باشید. اگر تعداد بازدیدکنندگان 

و  تبلیغات  از  مشکل  که  می شوید  متوجه  آن وقت  است،  کم  فروشتان  اما  زیاد، 

در داشبورد وب سایت  را می توانید  آمار  این  به سایتتان نیست.  دسترسی مردم 

خود و همچنین در گوگل آنالیتیکس یا حتی بعضی پلتفرم های تبلیغاتی خود پیدا 

کنید.

نرختبدیلعالقهمندانبهمشتری/نرخحضورنیافتنمشترییاانصرافاو
ازخرید

هم زمان  پیگیری  زیرا  شبیه اند؛  هم  به  درکل  اما  است،  متفاوت  آمار  این  اگرچه 

شما  شغل  از  عمده ای  بخش  خدماتی،  و  پروژه ای  صنایع  در  است.  آسان  آن ها 

به  آن ها  تبدیل  ایجاد عالقه مندان و سپس  تولید عالقه مندان است. هدف شما 

مشتری است و این آمار به شما کمک می کند این اعداد را به دقت تعیین کنید. آیا 

عالقه مندان را به مشتری تبدیل می کنید؟

نرخ  و  باال  شرکتشان  مشتری  به  عالقه مندان  تبدیل  نرخ  می خواهند  همه  البته، 

انصراف آن ها از خرید پایین باشد، اما پیگیری هر دو مهم است؛ زیرا کامل ترین 
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تصویر را ترسیم می کند. با مقایسه آن ها در کنار هم، می توانید نرخ تبدیل را پیدا 

کنید. سپس می توانید بر مبنای این نرخ، تعداد تقریبی مشتریان جدیدی که با 

عملکرد فعلی  در هر بازه زمانی خواهید داشت را پیش بینی کنید. در این صورت، 

را  الزم  اطالعاتی  مبنای  تبدیل،  نرخ  افزایش  برای  جدید  اقدامات  اجرای  هنگام 

خواهید داشت.

برای پیدا کردن این داده ها هم می توانید به گوگل آنالیتیکس یا نرم افزار سی.آر.

ام خود مراجعه کنید. می توانید اثربخشی روشتان برای جذب عالقه مندان و تبدیل 

را  احتمالی  مشتریان  که  کنید  بررسی  مکان هایی  همان  در  را  مشتری  به  آن ها 

ردیابی یا سازمان دهی می کنید.

جمعبندی
این آمار مهم است؛ زیرا نه تنها موفقیت ها و دستاوردهایتان تا زمان حال را نشان 

می دهد، بلکه می توانید کارهایی که در آینده می توانید انجام دهید را هم پیش بینی 

کنید. داشتن بینش خوب نسبت به مسیر کسب وکار یکی از قدرتمندترین ابزارهایی 

است که باید در اختیار داشته باشید.

اعداد دروغ نمی گویند. به همین دلیل معیارها بهترین دوست کسب وکارتان هستند. 

آن ها همه حدسیات و احتماالت را از مسیر رشد کنار می گذارند و شرایط واقعی 

کسب وکارتان را به شما نشان می دهند. همان طور که از معیارهای باال مشاهده 

می کنید، اعداد مختلفی وجود دارند که نکات مفیدی درباره کسب وکارتان به شما 

می گویند. پس می توانید با تمام این اعداد، تصویری کامال واقعی از کسب وکارتان 

ترسیم کنید. پس از رسیدن به این تصویر، می توانید تغییراتی برای دستیابی به 

رشد انجام دهید. سپس، می توانید با مقایسه اعداد فعلی با اعداد قبلی، ببینید آیا 

به رشد موردنظر رسیده اید یا نه.
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با صرف  اما درعین حال بسیار هم قدرتمند است.  واقعا به همین سادگی است؛ 

وقت و تجسم شکل واقعی موفقیت، می توانید بر موفقیت کسب وکارتان در دنیای 

اما  افزایش دهید؛  را  دارید  بانکی   در حساب  که  پولی  و  بگذارید  اثر  واقعی هم 

از  است.  موارد  این  از  فراتر  بسیار  موفقیت  که  می دهند  نشان  شما  به  معیارها 

معیارها استفاده کرده و کسب وکارتان را کنترل کنید. به حرفم اعتماد کنید، پشیمان 

نخواهید شد.
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