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شتابدادنبهرشدکسبوکار
ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

رشد از زمانی آغاز می شود که کارآفرین، کارهایی را شروع کرده و بر آن ها پافشاری 

می کند. اگر فقط کارهایی را انجام دهید که موفقیت آن تضمین شده است، هیچ گاه 

رشد پایدار نخواهید داشت.

برای داشتن رشد پایدار و شتاب دادن به رشد کسب وکار به موارد زیر توجه کنید:

1.ساختناهرمهایزیاد
مهم ترین کار مدیر، ساختن اهرم است. اهرم وسیله ای است که توسط آن می توان 

با نیروی کمتر، بارهای سنگین را جابه جا کرد. بنابراین نیاز به وقت و انرژی ندارد ولی 

برای آن باید پول پرداخت کنید؛ مثال تبلیغ دادن یا محصوالتی که در تولید آن هیچ 

دخالتی ندارید و…  یک اهرم است.
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برایتان  نباشید،  اگر شما  که  اهرم هایی ساخته اید  ببینید چه  است  بهتر  بنابراین 

پول هایی ایجاد می کند. یکی از قوی ترین اهرم هایی که می توان ساخت، سایت و 

تبلیغاتی که انجام می دهید است.

اگر این سیستم ساخته شود لزومی ندارد کاری انجام دهید، بلکه مرتب انتخاب 

 Landing در  بیایند،  به سایت  افراد  تا  داده شود  تبلیغ  در چه جاهایی  می کنید 

Page، ایمیل خود را وارد کنند و بعد از آن ایمیل مارکتینگ انجام  شود و افراد خرید 

کنند.

2.افزایشحجمفعالیتها
بعضی از فعالیت ها پول سازتر و مفیدتر هستند؛ مثال شما دو محصول دارید که یکی 

از آن ها پرفروش است. خیلی از مدیران وقتی می خواهند بودجه ای برای بازاریابی 

اختصاص دهند، پول می دهند تا فروش محصولی که کم است، بیشتر شود و به 

محصول پرفروش برسد. ولی اگر همان پول را صرف پرفروش ترین محصولتان کنید 

سودی که کسب می کنید خیلی بیشتر است.

روی  را  خود  فعالیت  حجم  و  کنید  رها  را  کم فروش  محصول  چند  باید  بنابراین 

محصوالتی زیاد کنید که االن پرفروش هستند و می توانند پرفروش تر شوند.

می توانید با تیمتان خوب بررسی و تحقیق کنید که در کسب وکار چه فعالیت  هایی 

بازده خوبی دارد و می توان حجم آن را بیشتر کرد، روی این موارد بیشتر کار کنید.

3.انجامفعالیتهایجدید
فرض کنید شما در مجله تبلیغ می کنید، که دارای سود مختصری است. اگر تعداد 

تبلیغات را در مجالت بیشتر کنید، بعید است که فروشتان چندین برابر شود. اگر 

دنبال فروش 100 برابری هستید باید یک فعالیت جدیدی را شروع کنید، مثال خیلی 
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حرفه ای سراغ رسانه های اجتماعی بروید یا یک سایت قدرتمند بسازید و روش ها 

و فعالیت هایی را که تاکنون انجام نداده اید را تست کنید.

4.سیستمسازی
سیستم، مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته است که خروجی مشخصی دارد. اگر 

به کسب وکار به دید یک سیستم نگاه کنید، مجموعه ای است که خروجی ایجاد 

می کند. خروجی که یک کسب وکار ایجاد می کند در نهایت سود است و منظور از 

سیستم سازی این است که فرایندها را در حدی بهبود دهید تا بدون حضور شما 

از خود بپرسد که چطور  بار  باید ماهی یک  بنابراین مدیر  این سود ایجاد شود. 

می تواند سیستم سازی کند.
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