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3فعاليتکليديدرهرکسبوکار
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

هر کسب وکار از سه فعاليت کليدی تشکيل شده که هرکدام بايد به خوبی انجام شود:

1. تامين: محصوالت يا خدماتی را تامين کنيم که قابليت فروش دارند.

2. تحويل: محصوالت را به خريداران تحويل بدهيم و مبلغش را دريافت کنيم.

3. تعهد: پس از فروش، پشتيبانی و خدمات الزم را ارائه بدهيم.

1.تامين
هر کسب وکاري بايد محصوالت يا خدمات ارزشمندی داشته باشد. اين محصوالت 

می تواند توليد شود، از ديگران خريداری شود، از کشوری ديگر وارد شود يا خدماتی 

باشد که خودمان انجام می دهيم؛ مثل طراحی سايت.
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اگر محصوالت و خدمات ما به اندازه کافی جذاب نباشد، فروش آن ها خيلی سخت 

خواهد بود؛ حتی اگر از صبح تا شب در حال بازاريابی باشيم!

باشد که  تامين  اگر سود کسب وکارتان کم است، شايد دليلش ضعف در بخش 

باعث می شود قيمت تمام شده محصوالت و خدمات بيشتر از حد معقول باشد.

بسياري از کارآفرينان سود زيادی را در بخش تامين از دست می دهند؛ مثال خدمات 

مکمل برای محصوالت اصلی ارائه نمی دهند.

2.تحويل
مهم ترين فعاليت های مربوط به تحويل، بازاريابی و فروش هستند. اگر هيچ رقيبی 

نداشته باشيم، کار خيلی راحت است؛ ولی معموال اين طور نيست. الزم است تالش 

زيادی انجام بدهيم تا مخاطب به ما و محصوالتی که داريم اعتماد کند و باالخره 

تصميم بگيرد که از ما خريد کند.

بازاريابی و فروش دو موضوع کامال متفاوت هستند. با بهبود بازاريابی و فروش، 

محصوالت و خدمات بيشتری فروخته می شوند و سود کسب وکار ما بيشتر می شود.

سخت تر  خيلی  تحويل  کار  باشيم،  کرده  عمل  ضعيف  محصوالت  تامين  در  اگر 

می شود. 

3.تعهد
نام  دارد.  پشتيبانی  و  خدمات  به  نياز  تحويل،  از  پس  خدمتی  يا  محصول  هر 

فعاليت های پشتيبانی را »تعهد« گذاشته ايم؛ چون پس از تحويل و دريافت پول، 

باز هم متعهد هستيم و سعي می کنيم مشکالت خريدار را رفع کنيم.
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يک  باشد.  سال  چند  تا  دقيقه  چند  از  می تواند  تحويل  از  پس  ما  تعهد  زمان 

ساندويچ فروشی تا چند دقيقه پس از تحويل شايد الزم باشد نمک، سس اضافه 

و… ارائه کند. قبل از تمام شدن ساندويچ اگر خريدار اعتراضی دارد بايد رسيدگی 

شايد  باشد.  داشته  ادامه  سال  چند  تا  می تواند  تعهد  اين  ديگر  طرفی  از  شود. 

محصول را با ضمانت ده ساله فروخته باشيد.

 

بایدتیمداشتهباشید
برای انجام موفق این سه فعالیت باید کارکنانی خارق العاده داشته باشید تا از عهده 

این کارها بربیایند. البته شاید اول کار تمام این فعالیت ها را خودتان انجام بدهید؛ 

ولی باالخره به جایی می رسید که این کار غیرممکن می شود و الزم است افرادی 

به شما کمک کنند. البته خودتان هم می توانید در انجام این سه فعالیت مشارکت 

داشته باشید.
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