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8مرحلهقبلازراهاندازیکسبوکار
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

اغلب کارها مانند رانندگی و سخنرانی، در زندگی ما وجود دارند که باتجربه و در طول 

زمان،  بر آن ها مسلط می شویم؛ اما گاهی آن قدر فرصت نداریم تا زمان زیادی را به 

کاری اختصاص دهیم که هر ثانیه آن ارزش طالیی برای ما داشته باشد. کافی است 

برای انجام چنین کاری یک چک لیست داشته باشید تا با بررسی دقیق آن بتوانید به 

نتیجه ای موفقیت آمیز دست پیدا کنید!

عالقه مندان به کارآفرینی، ایده های بسیاری در ذهن دارند اما سوال مهم این است 

که از بین این ایده ها کدام یک می تواند مبنای یک استارت آپ و کسب وکار جدید با 

سودآوری پایدار باشد. اغلب افراد به طور دقیق و مشخص نمی دانند که باید از کدام 

نقطه شروع کنند تا در این مسیر پرپیچ وخم با بن بست روبه رو نشوند.

https://modiresabz.com


2

شروع یک شرکت عالی، بسیار فراتر از یک ایده عالی است. هزار چیز وجود دارد 

که ممکن است آن را انجام دهید و به طور ناخواسته موفقیت شما را کاهش دهد.

قبلازشروع،خودتراآموزشبده!
همان طور که نمی توانید بدون خواندن اکتشاف قطب شمال برای تازه واردان، به 

آنجا بروید، باید سفر کارآفرینی خود را با شناخت اصول اولیه شروع کنید.

1.ایدهخودرابهیکمدلکسبوکارقانعکنندهتبدیلکنید
ایجاد می شود. عدم داشتن یک  ایده  اجرا درآوردن یک  به  برای  یک کسب وکار 

تصویر واضح از این ایده، بدون شک منجر به سردرگمی خواهد شد. وقتی عمده 

فعالیت های بیزینسی خودتان را برای تصحیح ایده تان صرف می کنید، باید چیزی 

برای اصالح  به عنوان هسته اصلی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت چیزی 

نخواهید داشت.

در ابتدا ضروری است که تمایز مفهوم کسب وکار را از مفهوم محصول تشخیص 

دهیم. خوب است که یک ایده جدید و جذاب برای یک وب سایت داشته باشیم، 

ارائه  کدام مشتری  به  را  ارزشی  که محصول چه  بدانید  که  است  این  اما مهم تر 

می کند و چه کسی مایل است برای توسعه کار شما پول پرداخت کند.

توضیح  توانایی  باید  اما  ندارید؛  کامل  کسب وکار  طرح  به  نیازی  مرحله  این  در 

دادن در مورد آنچه انجام می دهید و چرایی آن را داشته باشید. این همان مفهوم 

کسب وکار شما است.

2.یکطرحکسبوکارناببهعنواننقشهمسیراصلیسازمانتانبسازید
طرح کسب وکار ناب، یک سند طوالنی و سنگین نیست، بلکه چارچوبی ضروری 

برای تمام چیزهایی است که باید در این مسیر انجام دهید و زمینه ای را فراهم 

https://modiresabz.com


3

می کند که هر فرصت، محصول، گزینه و حتی کارمند جدیدی را در راستای هدف 

و چشم اندازتان، بررسی و ارزیابی کنید.

را استراتژیک چشمانداز و بشناسید را آنها کنید، پیدا را خود رقبای .3
تجزیهوتحلیلکنید

با داشتن ایده ای که امیدوارکننده به نظر می رسد، به اطراف نگاهی بیندازید تا ببینید 

که چه کسی در همان زمینه کار می کند. با توجه به وجود رقبا، دلیل نمی شود که 

آن ها موفق خواهند شد و شما خیر. در مقابل، تجربه نشان داده است کسب وکاری 

که  است  زمانی  از  سخت تر  قابل توجهی  مقدار  به  ندارد  وجود  رقیبی  آن  در  که 

دیگران راه را برای شما بازکرده اند.

4.قالبوساختارتیمرویاییخودرابسازید
اگرچه ممکن است واقعا فرد بااستعدادی باشید، اما بعید است که تمام مهارت های 

موردنیاز برای راه اندازی و ساخت یک کسب وکار موفق را به تنهایی داشته باشید. 

حتی اگر هم داشته باشید، به خصوص وقتی که شرکت شما شروع به رشد می کند، 

وقت و انرژی برای انجام این کار را ندارید.

بتوانند  که  داشت  خواهید  دیگری  افراد  شناسایی  به  نیاز  شما  شروع،  از  پیش 

استعدادهای شما را تکمیل کنند. یک تیم پایه ای ایجاد کنید که می تواند به شما 

کمک کند تا سرمایه گذاری خود را در یک مسیر سودآور و با رشد سریع راه اندازی 

کنید.

را آن مشتریان توسط و کنید تولید پذیرفتنی محصول حداقل یک .5
اعتبارسنجیکنید

تا این نقطه، مفهوم کسب وکار شما تنها در تئوری وجود دارد. شما در حال حاضر 

اکنون  نکرده اید.  واقعی  مشتریان  به  خدمات  یا  محصوالت  فروش  برای  تالشی 
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بالقوه تان، مایل اند برای آنچه  از کاربران  ببینید آیا هیچ یک  زمان عمل است که 

می خواهید بفروشید، پولی بپردازند.

6.نامتجاریخودراباپروفایلهایعمومیآنالینایجادکنید
ابزارهای ارتباطی امروزه بسیار ساده تر و مقرون به صرفه تر از هر زمان، برای ایجاد 

یک تصویر و حضور عمومی کسب وکار شما عمل می کند. این کار را در اوایل مرحله 

راه اندازی کسب وکار خود شروع کنید تا بتوانید در بسیاری جهات از آن بهره مند 

)کارکنان  کنند  کار  شما  با  بخواهند  است  ممکن  که  شرکت هایی  و  افراد  شوید. 

بااستعداد، شرکای استراتژیک، حتی سرمایه گذاران( هنگامی که شروع به گفتگو در 

مورد راه اندازی می کنید، راهی برای پیدا کردن شما خواهند داشت.

7.شبکهموثردرمحیطکارآفرینی
امروزه کارآفرینان به شدت موردتوجه قرار می گیرند و جهانی که در آن کسب وکار 

خود را شروع می کنید، پر از افراد و سازمان هایی است که می توانند به شما کمک 

در  گردهمایی ها، شرکت  در  دهید. شرکت  پرورش  را  استعداد خود  تا شما  کنند 

مسابقات کسب وکار و… باعث می شود در بلندمدت بیش از تصورتان از آن ها بهره 

ببرید.

8.شرکتخودرابسازید
کسب وکار  یک  وجود  از  قبل  می تواند  داده اید  انجام  تاکنون  که  همه  چیزهایی 

واقعی وجود داشته باشد؛ اما به محض اینکه آمادگی آوردن همکاران، استخدام 

به طور  و  درآمد  تولید  یا  افزایش سرمایه  مالکیت معنوی،  دادن  توسعه  کارکنان، 

خالصه، هر چیزی که تولید می شود یا ارزش هر نوع سهام را داشته باشد، باید یک 

 نهاد رسمی کسب وکار ایجاد کنید تا صاحب آن ارزش باشید.
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