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خالصه کتاب روش شرکت های موفق
تهیه و ترجمه: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آنچه در این چکیده می آموزید
اجتماعی اهل  آدام اسمیت فیلسوف  دارد.  تقاضا پیشینه معتبری  مفهوم عرضه و 

اسکاتلند این عبارت را در کتاب »جستاری بر ماهیت و دالیل ثروت ملل« آورده است. 

سایر اقتصاددانان و متفکران بزرگ از جان مینارد کاینز تا جان کنت گالبریت مفصال 

درباره آن صحبت کرده اند. دیدگاه غالب امروز این است: فراموشش کنید. ریک کاش 

و دیوید کالهان، این مفهوم قدیمی را وارونه کرده  و آن را به »قانون تقاضا و عرضه« 

تبدیل کرده اند.

آن ها توضیح می دهند که چرا شرکت هایی که بر عرضه تمرکز می کنند و می خواهند 

تقاضا را با آن همسو کنند، ضرر زیادی متحمل می شوند. هر چه فروشندگان، واقعیت 

اقتصاد »تقاضا« را سریع تر بپذیرند و با آن تطبیق پیدا کنند،  شانس بهتری برای بقا 

https://modiresabz.com


2

آینده دارند. مدیرسبز معتقد  اقتصادی و شکوفایی در سال های  در دوران دشوار 

این  اینکه  با  دارد.  کسب وکار  رهبران  برای  مهمی  پیام های  کتاب  این  که  است 

نویسندگان اسمیت، کاینز یا گالبریت نیستند، اما مطمئنا دیدگاه ارزشمندی نسبت 

به این مفاهیم بزرگ دارند.

تغییر رویکرد اقتصادی
تغییر بزرگی در راه است. دیگر کسب وکار فقط درباره عرضه نیست. امروزه باید بر 

تقاضای مصرف کنندگان تمرکز کنید. در گذشته، شرکت های بزرگی مثل آی.بی.ام 

و فورد، محصوالت و خدمات جدید خود را تبلیغ کرده و سپس کانال های توزیع 

خود را بهینه می کردند. این مدل کسب وکار منسوخ شده است. شرکت های بزرگ 

کانال های توزیع و عرضه تمرکز نمی کنند. آن ها  اپل، روی  امروزی مانند گوگل و 

هر  در  را  و مشتریان  تقاضا می کنند  یا  »مدل های مصرفی«  را صرف  انرژی خود 

جنبه از کسب وکارشان از جمله برنامه ریزی، طراحی محصول و آزمایش، مشارکت 

می دهند. اکنون مصرف کنندگان و نه تولیدکنندگان و قطعا نه افراد زنجیره عرضه، 

هدایت را در دست دارند. کسب وکارهای موفق به مشتریان خود توجه می کنند و 

به جای اینکه زندانی عادات ایستای خود باقی بمانند، محصوالت و خدمات مطلوب 

مشتریان را ارائه می کنند.

بسته بندی، تبلیغات، توزیع، قیمت گذاری، خدمت رسانی و برندسازی محصول، در 

بخش »عرضه« در نظر گرفته می شود. بخش »تقاضا« به موارد عملی،  احساسی 

و روان شناختی محصول و روش آن در برآوردن نیازهای فوری و بلند مدت مردم 

می پردازد. »تقاضا« به سه شکل است:

1. فعلی. این تقاضای فوری بازار است که نمونه آن تالش های سریع مایکروسافت 

برای توسعه اینترنت اکسپلورر در پاسخ به نت اسکیپ نویگیتور است.

2. پنهان. گوگل نیاز میلیون ها کاربر اینترنت که می بایست کامال ماهرانه به آن 
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پرداخته می شد را برآورده کرد. آن ها هرگز نمی دانستند که به گوگل نیاز دارند… تا 

وقتی که آن را دیدند.

3. نوظهور. مخترعان مایکرو وبالگ ها در ابتدا به سایت خود به عنوان »برنامه ای 

کوچک« و معمولی نگاه می کردند، تا وقتی که تعداد بی شماری از کاربران تلفن های 

هوشمند دریافتند که این روش نیازهای آن ها برای ارسال پیام های مختصر و کوتاه 

را برآورده می کند.

تغییر »عرضه و تقاضا« به »تقاضا و عرضه«، در مسیر یک »تبدیل چهار مرحله ای« 

اتفاق افتاد:

1. موازنه بازار. تا سال 1990،  عرضه و »مدیریت زنجیره عرضه« حرف اول را می زد.

در جهان، شرکت ها  فراوانی همه گیر   ،2007 تا   1991 از سال  بیش ازحد.  عرضه   .2

و محصوالت تجاری زیادی پدید آورد که همه آن ها به دنبال تعداد محدودی از 

مشتریان بودند.

3. کاهش تقاضا. تجارت با شرایط دشوار اقتصادی سال 2008 و 2009 روبه رو شد.

و  باالتر  قیمت های  آهسته تر،  رشد  بعد،  به   2010 از سال  تقاضا محور.  اقتصاد   .4

تولید قوی تر کشورهای درحال توسعه باعث »رقابت بیش ازحد« شده است. برای 

کسب درآمد در چنین محیطی، به دنبال تقاضای سودآور باشید.

 

همبرگر فروشی که جایگاه خود را مجددا به دست  آورد
یک همبرگر فروشی معروف، از اواسط دهه 1990 تا سال 2002،  با تمرکز صرف بر 

عرضه،  راه خود را گم کرد که نشانه آن ساخت رستوران های بیشتر و خرید سایر 

زنجیره های غذایی به جای توجه به خواسته های واقعی میلیون ها نفر از مشتریان 

بود. عظمت شرکت، نتیجه تمرکز بی چون وچرا بر کیفیت،  خدمت،  پاکیزگی و قیمت 

بود. تا سال 2000،  این شرکت بیش از 28.000 خرده فروشی و درآمد ساالنه ای در 

حدود 15 میلیارد دالر داشت. اما در سال 2002، اولین ضرر سه ماهه خود در 50 

سال اخیر را تجربه کرد. اشتیاق عجوالنه برای تسلط بر بازار جهانی، باعث شد که 
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نیازهای هم زمان را که به درک بهتر از تقاضاهای پنهان و نوظهور مصرف کنندگان 

منجر می شد، نادیده گرفته شود.

شکایات مردم از فروشگاه  های کثیف، دستشویی های کثیف و کارمندان غیردوستانه 

و آموزش ندیده افزایش یافت و آن ها  سراغ رقبای دیگر رفتند که محصوالت آن 

با  برای همساز شدن  که  متوجه شد  فروشی  این همبرگر  را سالم تر می دانستند. 

سلیقه های متغیر عموم مردم، باید در همه محصوالت خود بازبینی کند. در سال 

کسب وکار  تاریخ  طول  در  را  بازسازی ها  شاخص ترین  از  یکی  شرکت  این    ،2003

مدرن انجام داد.

وقتی رهبران شرکت مشکل را یافتند،  آن را حل کردند. این زنجیره، خانواده جدیدی 

و  آجیل،   و  بیشتر،  آب های شیشه ای،  میوه  گزینه  های سالم،  شامل ساالد های  از 

ماست ارائه کرد که همه موادی مغذی برای حفظ سالمتی بودند. او برای بازگشایی 

و خدمات  بهبود ظاهر  بر  و  برگشت  مقیاس های گذشته  به  فروشگاه های جدید 

را  دستشویی ها  و  فروشگاه ها  داخلی  فضای  او  کرد.  تمرکز  موجود  فروشگاه های 

نوسازی کرده و برنامه  های آموزشی جدیدی دایر کرد.

از سال 2004  داد.  نتیجه  پیروزی«  برای  »برنامه ای  با عنوان  برنامه جدید شرکت 

آن ها 96  درآمد خالص  و  افزایش یافته  تا 42 درصد  آن ها  فروش    ،2009 تا سال 

درصد رشد پیدا کرد و از 2.3 میلیارد دالر به 4.5 میلیارد دالر رسید. در دوران رکود 

این همبرگر  کردند:  پیشرفت  بازار سهام،  در  دو سهام  تنها  اقتصادی سال 2008، 

فروشی یکی از آن ها بود.

بنابراین،  شرکت خود را با محیط جدید وفق داد و تقاضا محور شد. او در اقتصاد 

راکد و در مواجهه با تقاضای کاهش یافته، کامال تجدید حیات کرد. یگانه و مهم ترین 

درسی که باید از این تجدید حیات آموخت این است: »در دنیایی که عرضه رشد 
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بیشتری دارد،  درحالی که تقاضا کاهش یافته یا حتی بیمار است،  درک تقاضا، الزام 

خرید  ترجیحات  پرسیدن  فقط  است.«  پیروزی شرکت ها  و  رقابت  برای  جدیدی 

مردم کافی نیست. ترجیحات آینده مصرف کنندگان را پیش بینی کنید و بر اساس 

شواهد موجود، فرضیه هایی درباره آینده تقاضای محصوالت خود مطرح کنید.

درک تقاضا
رقبا  که  می دانید  چیزهایی  چه  خود  مشتریان  سودآورترین  تقاضای  »درباره 

برای یافتن پاسخ این سوال که روح استراتژی کسب وکارتان است،  نمی دانند؟« 

را  اکثریت درآمد شما  تالش کنید. این کار شامل 4 سوال است: کدام مشتریان 

ایجاد می کنند؟ آن ها چه تقاضاهای برآورده نشده فعلی، پنهان و نوظهوری دارند؟ 

چگونه می توانید محصوالت خود را برای برآوردن این تقاضاها متمایز کنید؟ برای 

نشان دادن روش کار به کارمندان خود از کدام »برنامه عملی« استفاده می کنید؟

با وجود تمرکز جدی بر تقاضا، برخی از استانداردها و کیفیت های کسب وکارها در 

آینده نیز به اندازه گذشته مهم باقی می ماند. هنوز باید درون و برون مشتریان خود 

را بشناسید. شما به مدیریت عالی ازجمله مدیریت قوی »زنجیره عرضه« نیاز دارید 

که هنوز حیاتی است اما به اهمیت قبل نیست. سازمان شما به سازگاری و کارایی 

عالی درون خود نیاز دارد. باید بیشترین بهره را از فناوری ببرید. باید دیدگاه فکری 

خود درباره »برتری تقاضا« را تغییر دهید.

درک تقاضا به معنی دقیق شدن در خواسته های افراد و میزان این خواسته هاست. 

عرضه  زنجیره  اندازه  به  که  کنید  ایجاد  تقاضایی«  »زنجیره  که  است  این  هدف 

شما پیچیده است. زنجیره تقاضا »شبکه ای متشکل از تولید کننده، خرده فروش و 

شرکت های رسانه ای است« که همه بر تقاضای مصرف کننده تمرکز دارند. در این 

محیط،  نوآوری دائمی و توانایی یافتن و برآورده کردن فرصت های جدید تقاضا، 

حیاتی است. برای برآوردن تقاضا، یک »فرضیه پیروزی« واقع گرایانه طراحی کنید. 
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یک »مدل ذهنی« از روش کسب موفقیت شرکت در آینده بسازید. برای کمک به 

کارمندان در درک نقش های آتی خود، از آن استفاده کنید. هر یک از عناصر شرکت 

خود را با این مدل تقاضا محور تطبیق دهید و عملکرد خود را بر اساس آن ارزیابی 

کنید.

منابع سودآور تقاضا
بازاریابان به طور سنتی مشتریان را بر اساس »عوامل جمعیت شناختی یا رفتار« 

بخش بندی می کنند. این روش درستی است اما به اندازه کافی اثربخش نیست. 

که  است  الزم  مشتریان،  رفتاری  و  شناختی  جمعیت  الگوهای  شناخت  بر  عالوه 

و  کرده  پیدا  را  خود  افراد هدف  کنید.  درک  نیز  را  آن ها  خرید  تصمیمات  دالیل 

آن ها را بشناسید. این گروه های مشتریان که پر از فرصت هستند و منابع سودآور 

تقاضا نامیده می شوند، محتمل ترین منابع فروش هستند. آن ها را مشخص کرده 

و  برنامه ریزی  روش  تقاضا می تواند  منبع سودآور  تحلیل  کنید.  تمرکز  آن ها  بر  و 

عملکرد شرکت شما را تغییر دهد. این کار به شما کمک می کند تا درکی از گروه های 

مشتریانی داشته باشید که درباره محصوالت شما تصمیم گیری می کنند.

برای انجام تحلیل منبع سودآور تقاضا،  به مطالعه»اندازه، پتانسیل رشد و سودآوری« 

بپردازید و تغییرات کّمی و کیفی درون این گروه های  منبع خاص تقاضای خود 

را مشخص  تقاضا  تعاریف  یا  کنید. سپس، چشم اندازها  پیگیری  را  مصرف کننده 

»تقاضای مصرف کننده،  جمله  از  شما  فروش  امکانات  از  جامع  تصویری  که  کنید 

سودآوری، رقیبان،  برندها، کانال ها، فرصت های نوآوری، بسته بندی،  عادات رسانه ای، 

حساسیت به قیمت و سایر معیار های حیاتی« به دست می دهد. همچنین روش 

کمک  به شما  و  می کند  را مشخص  رقبا  و ضعف  قوت  نقاط  فروش،  جدول بندی 

می کند تا در همه مراحل، از تعیین رسانه های مطلوب مشتریان تا تعیین مکان 

مناسب برای تخصیص منابع و مکان مناسب برای اجرای نوآوری، هوش رقابتی و 

معتبری از خود به نمایش بگذارید.
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چگونه یک هات داگ فروشی بازار جدیدی پیدا می کند
زمانی که یک هات داگ فروشی با شاهد توقف رشد بود، یکی از رهبران قدیمی 

بخش هات داگ، بر ایجاد نگرش های جدید تمرکز کرد تا سودآوری برند را افزایش 

دهد. این مجموعه بر استراتژی بازاریابی انبوه مردان بالغ در فصل داغ تابستان 

تمرکز کرده بود. بااین وجود، مصرف کنندگان تابستانی تنها 30 درصد تجارت کلی 

هات داگ را تشکیل می دادند.

مطالعه ای نشان داد که بازار گسترده ای در سال جدید وجود دارد که بالاستفاده 

مانده است و شرکت و رقبا آن را تشخیص نداده اند. این بازار از پسرهای نوجوانی 

برنامه  از شروع  قبل  و  به  خانه می آمدند  گرسنه  از مدرسه  که  بود  تشکیل شده 

ورزشی یا سایر فعالیت های بعد از مدرسه خود،  فرصت کوتاهی داشتند. مادران 

این پسرها بسیار نگران ارزش غذایی و سالمتی اسنک هایی بودند که فرزندانشان 

مصرف می کردند. آن ها دائما در جستجوی اسنک هایی بودند که در  عین سالمت، 

برای بچه ها جذاب باشد.

از 6 طعم  ذائقه «ای   »نقشه  و  کرده  بررسی  با جزئیات دقیق  را  بازار  این شرکت 

هات داگ تهیه کرد که ویژگی های یک هات داگ ایده آل از نظر مشتریان را نشان 

می داد. شرکت بر اساس این یافته ها بر ارائه محصولی باکیفیت و تهیه شده از 

آن  طعم  و  می شد  مادران  خاطر  اطمینان  موجب  که  کرد  تمرکز  خالص  گوشت 

تبلیغ  بخواهند. شرکت  آن محصول  از  بیشتری  تعداد  می کرد  وادار  را  نوجوانان 

را  می پزد  مایکروفر  در  ثانیه   30 ظرف  هات داگ هایش  که  مضمون  این  با  خود 

در سایت های بازی اینترنتی قرار داد. در عرض سه سال، فروش آن ها 40 درصد 

افزایش پیدا کرد و سهم خرده فروشی آن ها از 18 درصد به 21 درصد رسید.
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نوآوری و قیمت گذاری
نوآوری شرکت ها را رقابتی نگه می دارد. تحقیقات نشان می دهند که هر »نوآوری 

جدید« ارزش بازار شرکت را در حدود 3 درصد افزایش می دهد. به نوآوری به چشم 

لحظه »یافتم! یافتم!« نگاه نکنید، بلکه نوآوری کامال تقاضا محور است و این تعریف 

در مورد آن صدق می کند: »نوآوری به معنی یافتن تقاضای سودآور و برآورده نشده 

و سپس برآوردن آن است.« نوآوری فقط در مورد فناوری جدید یا توسعه محصول 

به کار نمی رود. می توانید با بهبود روندها، در سازمان خود، نوآوری ایجاد کنید. 

نوآوری فرایند »تشخیص و درک« است، فرایندی که در آن، منابع تقاضای برآورده 

می کنید،  تعیین  را  آن ها  به   دسترسی  نحوه  می کنید، خالقانه  را مشخص  نشده 

تالش ها را اولویت بندی کرده، بهترین ایده ها را ارائه می دهید و اعتبار فرضیه خود 

را می سنجید. این همان مرحله درک در معرفی محصول جدیدتان است. ممکن 

و  است  ادامه دار  تالشی  نوآوری  کنید.  تالش  دوباره  اما  بخورید،  است شکست 

مقصد نیست.

را  آن  نمی توانند  احتمالی  مشتریان  که  است  زیاد  به  قدری  شما  قیمت های  اگر 

پرداخت کنند یا درصد کمی از آن ها از پس آن برمی آیند و سودآوری ندارید، این 

نوآوری بی معنی است. قیمت های خود را بر اساس تقاضا تعیین کنید. از روش های 

پرداخت شده  قیمت  از  حاصل  منافع  که  کنید  استفاده  مشخصی  قیمت گذاری 

از  کامال  باید  شما  خدمت  یا  محصول  می دهد.  نشان  مشتریان  به  به وضوح  را 

محصوالت رقبا متمایز باشد تا شایستگی بیشترین قیمت را داشته باشد.

در دیدگاه جدید، شاخص واقعی توانمندی هر »زنجیره عرضه«، توانایی آن برای 

هدف گیری دقیق تر و برآوردن تقاضای مناسب در زمان مناسب، مکان مناسب، در 

بسته ای مناسب و در محیطی مناسب است. البته، این شرایط مستلزم آن است 

که کامال با تقاضا در ارتباط باشید: تقاضا چیست؟ منشاء آن کجاست؟ چه چیزی 

آن را هدایت می کند و چه مقدار از آن وجود دارد؟ هم چنین باید در برنامه ریزی، 
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توسعه، بازاریابی و قیمت گذاری محصوالت و خدمات ارضاکننده تقاضا نیز مهارت 

دارید،  نگه  تقاضا هماهنگ  با تغییرات  را  اینکه شرکت خود  برای  باشید.  داشته 

همیشه 10 تا 20 آزمون کوچک آزمایش کنید و از آن ها بیاموزید. این کار به شما 

حیاتی  بسیار  که  کنید  ایجاد  پاسخگویی«  زمان  »چرخه سریع  تا  امکان می دهد 

است. برای پیروزی در دنیای تجاری بسیار سریع امروز، باید نوآور، پاسخ گو و بسیار 

چاالک باشید.

نکات کلیدی کتاب
مفهوم سنتی عرضه و تقاضا، باید به روز شود تا بازتابی از واقعیت های اقتصادی 

دنیای امروز باشد. اکنون ایده غالب، ایده تقاضا و عرضه است.

مدیران برای استفاده از این رویکرد جدید، باید تقاضای فعلی را به دقت تخمین 

زده و انشعابات و تغییرات آن را پیش بینی کنند.

با دید استراتژیک به »تقاضا« نگاه کنید؛ تقاضا ممکن است »فعلی«، »پنهان« یا 

»نوظهور« باشد.

مصرف کنندگان را بر اساس دلیلشان برای تقاضای محصوالت و خدمات خود به » 

منابع سودآور تقاضا« گروه بندی کنید.

چشم انداز تقاضای خود را مطالعه کنید: »بهره وری، رقبا، برندها، کانال ها، فرصت های 

نوآوری، بسته بندی، عادات رسانه ای، حساسیت به قیمت و سایر معیارهای حیاتی.«

برای  از مدرسه  به عنوان اسنک بعد  تبلیغ هات داگ خود  با  پارک فرانکس«  »بال 

پسرهای نوجوان، سهم بازار خود را افزایش داد.

وقتی از نوآوری به درستی استفاده شود، می تواند تقاضا ایجاد کند یا به آن پاسخ 

دهد.

برای درخواست قیمت های بیشتر،  به تمایز توجه کنید.

دنیای تقاضا و عرضه به نوآوری، تطبیق و انعطاف پذیری نیاز دارد.
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