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خالصه کتاب هنر شروع کردن
نویسنده: گای کاوازاکی - ترجمه: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آنچه در این چکیده می آموزید
1. چگونه جایگاه کسب وکار خود را مشخص کنید و آن را معرفی کنید.

2. چگونه در استخدام و برندسازی موفق تر باشید.

3. چرا شروع یک کسب وکار به یک باور و تعهد روحی بستگی دارد و نیازمند اعتقاد 

به این است که کار ارزشمندی است که برای جامعه نیز سودمند است.

 

هنرهای کارآفرینی
هنرهای یازده گانه کارآفرینی عبارتند از: شروع کردن، جایگاه یابی، Pitching، نوشتن 

طرح کسب وکار، افزایش سرمایه، شراکت، برندسازی، فروش و ایجاد درآمد، انسان 

خوب بودن.
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شروع کردن
اگرچه  برمی گیرد.  در  را  زیادی  نگرش های  و  فعالیت ها  کسب وکار،  یک  شروع 

کتاب های کارآفرینی به شما می گویند که قبل از شروع کار به تعداد ساعت هایی که 

می توانید اختصاص دهید، مقدار سرمایه موردنیاز و غیره بیندیشید ولی غیرممکن 

است قبل شروع کار این چیزها را دریابید. اگر یک واقع گرا باشید شک و ترس ها و 

دغدغه های بسیاری خواهید داشت. یک سوال تعیین کننده از خود بپرسید: »آیا به 

دنبال خلق یک چیز مفید هستم؟«، به عبارت دیگر، آیا با کاری که می کنید درصدد 

ساده تر و بهتر کردن زندگی هستید؟

یک شعار سازمانی بسازید، شعاری سه تا پنج  کلمه ای که الهام بخش شما و تیمتان 

باشد. به عنوان مثال، شعار سازمانی یک شرکت هواپیمایی می تواند »بهتر از رانندگی« 

باشد. یک شعار درون سازمانی با یک شعار تبلیغاتی تفاوت دارد. مثل شعار تبلیغاتی 

نایک »Just Do It« که با شعار سازمانی نایک »اوج عملکرد ورزشکاران حرفه ای« 

تفاوت دارد. بعد از تعریف یک مفهوم برای تشکیالت خود نوشتن طرح کسب وکار، 

طرح های مالی و پیام های تبلیغاتی ساده خواهد بود.

ابتدا یک محصول یا خدمت درست کنید و یک نمونه کاربردی از آن را تهیه کنید. 

نمی توانید مشتری ایجاد کنید مگر مردم در حال استفاده از محصوالت شما باشند. 

مدل کسب وکار شما – چه کسانی مشتریان شما هستند، چگونه به آن ها دسترسی 

پیدا کنید، چگونه به آن ها بفروشید – بعدازاینکه محصولی برای فروش داشتید 

تعیین می شوند. در آخر، نقشه ای از نقاط اصلی کار مفروضات و هدف های کلیدی 

موردنظر و کارها و فعالیت های مهم و برجسته پیش رو ایجاد کنید.

کارآفرینان  برخی  نمی کنند،  به صورت مستقل شروع  را  کار خود  کارآفرین ها  تمام 

درونی یک محصول را در چارچوب تشکیالت و سازمانی آماده از قبل ارائه می کنند، 

بااین حال توانایی های الزم و دغدغه های پیش رو یکسان اند.

 

جایگاه یابی
جایگاه شما جواب سوال »چه کاری انجام می دهم؟« است. توصیف جایگاه خود 
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را در قالب یک عبارت مثبت بیان کنید، اینکه چه هستید نه چه چیزی نیستید. 

با عبارت های خودمانی به مشتریان خود بگویید محصول شما چه کاری برایشان 

انجام می دهد. توصیف جایگاه شما برای کارمندانتان مشخص می کند که به چه 

نحو کارشان دنیا را محل بهتری برای زندگی تبدیل می کند. توصیف جایگاه شما 

باید ساده و قابل فهم و هدفمند باشد. باید بتواند به شما در پیدا کردن بازار هدف 

خود کمک کند، چون بهترین راه برای رشد کردن، شروع کار با قسمت کوچکی از 

بازار است که در آن می توانید بهترین خدمات را ارائه دهند، سپس گسترش پیدا 

کردن از آنجا است. مشخص کردن بازار هدف آینده شما را محدود نمی کند، حتی 

مایکروسافت هم از کار کوچکی »با ایجاد یک زبان برنامه نویسی به نام Basic برای 

سیستم عاملی به نام »CPM« آغاز کرد.

 

طرح کسب وکار
الزامی  برنامه ریزی  به دردنخورند ولی  برنامه ها  از دوستانم می گفت همیشه  یکی 

رسیدن  روند  خود  کسب وکار،  طرح  یک  نوشتن  لزوم  دلیل  مشابه  به طور  است. 

روند  این  ببینند(.  را  آن  تا  دارند  نیاز  سرمایه گذاران  البته  )و  است  طرح  آن  به 

تیم موسس را وادار می کند با هم کار کنند. ارائه معرفی شما نباید از روی طرح 

کسب وکار شما به دست آید؛ بلکه برعکس باید از آن به عنوان چارچوبی برای طرح 

کسب وکار استفاده کنید.

بخش اصلی طرح شما )حداکثر 20 صفحه( قسمت ابتدایی است، چهار بند خالصه 

که به سرمایه گذاران احتمالی در مورد مسئله ای که حل می کنید، نحوه حل مسئله، 

مدل کسب وکار و جادوی پشت هر محصول توضیح دهد. مالحظات مالی و دیگر 

آمار و ارقام مهم و کلیدی مثل تعداد مشتریان احتمالی را نیز بگنجانید. توضیح 

طوری  را  خود  طرح  اعداد هستند.  خود  از  مهم تر  ارقام  و  آمار  پشت  مفروضات 

بنویسید که مثل یک استراتژی بر پایه تحلیالت و آنالیزها به نظر آید.
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راه اندازی
یعنی گسترش کسب وکار بدون داشتن یک سرمایه عمده که الزم است زمان بین 

فروختن محصول و به دست آوردن پول را به حداقل برسانید. )شاید الزم باشد از 

فروش هایی که خریدار، فوری پرداخت نکند صرف نظر کنید.( برای کم کردن سر بار 

خود بنگاه های مالی و حسابرسی و موسسات خوش نام و بزرگ را فراموش کنید 

و کارمندانی استخدام کنید که بانشاط و زرنگ باشند حتی اگر تجربه کمی داشته 

پایین  به  باال  به جای  باال  به  پایین  از  و  معقول  فروش  پیش بینی های  از  باشند. 

استفاده کنید. یک پیش بینی از باال به پایین به کل جمیعت نگاه می کند و درصد 

مشتریان احتمالی را تخمین می زند و سپس در صد مشتریانی که احتماال جذب 

خواهید کرد را تخمین می زند. استفاده از یک جمیعت بزرگ همیشه باعث می شود 

که به نظر برسد به تعداد زیادی خواهید فروخت.  در عوض از پایین شروع کنید از 

تعداد فروشندگانی که در اختیار دارید، تعداد تماس هایی که می توانند برقرار کنند 

و درصد مخاطبانی که امید به خریدنشان وجود دارد.

از مشاوران برای آشنا  راه اندازی کار می توان به استفاده  برای  از روش های دیگر 

کردن مشتریان با محصول شما، سپردن حداکثر کارها به گروه ها و افراد دیگر و 

مشتریان  به  مستقیم  فروش  دهید،  انجام  باید  که خودتان  کارهایی  روی  تمرکز 

به جای استفاده از توزیع کننده ها و تعیین جایگاه نسبت به رهبر بازار اشاره کرد.

 

استخدام
استیو جابز  جمله  معروفی دارد که »افراد A افراد A را استخدام می کنند، افراد 

افراد خوب،  به عبارت دیگر  استخدام می کنند.«  را   D افراد  C افراد  و  را   C افراد   B

متوسط  افراد  ولی  نمی کنند؛  تهدیدی محسوب  را  بهتر  حتی  یا  زیردستان خوب 

بهتر  حتی  یا  برابر  توانایی هایی  که  کنید  استخدام  را  افرادی  می کنند.  محسوب 

از خودتان داشته باشند. دقت کنید که استخدام های ضعیف به سرعت می تواند 

بی عرضگی را رواج دهد. کسانی که استخدام می کنید  باید مانند شما به کار ایمان 

داشته باشند، ایمان به شرکت حتی مهم تر از تجربه است.
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استفاده از شهود در استخدام خطرناک است. عالیق و پسندهای شما مهم هستند، 

کسی را استخدام نکنید که خودتان در یک فروشگاه از او دوری خواهید کرد؛ ولی 

به هرحال شهود اغلب نادرست عمل می کند. استخدام نکردن کسانی که عالقه و 

شایستگی خود را نشان داده اند ناشی از یک  روند نادرست استخدام است. برای 

جلوگیری از اشتباه کردن در روند استخدام پیش تر لیستی از سواالت مشخص برای 

مصاحبه آماده کنید و در روند مصاحبه از آن منحرف نشوید. یادداشت بردارید، 

چون به یاد آوردن افراد بعد از تعداد زیادی مصاحبه سخت خواهد بود. در روند 

استخدام فوری نظرات کارفرمای قبلی را بررسی کنید تا فوری گزینه های نامناسب 

را حذف کنید.

 

پیدا کردن سرمایه گذار
روی ساختن یک کسب وکار خوب  آوردن سرمایه گذار  به دست  بر  تمرکز  به جای 

است،  سرمایه گذار  کردن  پیدا  برای  الزم  ملزومات  حداقل  از  این  شوید.  متمرکز 

هرچند که باز تضمینی وجود ندارد. داشتن معرف هایی به شما در هنگام مالقات 

با سرمایه گذاران کمک خواهد کرد. از لحظه ای که مالقات خود را شروع می کنید 

ثابت کنید که محصول یا خدمت خوبی دارید. اگر هرگونه مشکل قانونی یا ضعف 

سازمانی وجود دارد یا حلش کنید یا همان ابتدا شرح دهید. تصویری واقع بینانه 

از رقبا ارائه دهید و اینکه چه کاری انجام می دهید که رقبا نمی توانند انجام دهند. 

با سرمایه گذاران همان طور برخورد کنید که در یک معرفی فروش برخورد می کنید، 

کوتاه، ساده، قابل فهم، جامع و صادقانه.

 

شراکت
یک شراکت خوب باید برای هر دو طرف سودمند باشد. ولی اغلب اوقات شرکت ها 

بدون هیچ دلیل منطقی تجاری وارد شراکت می شوند. الزمه یک شراکت موفق 

از  هرکدام  اینکه  و  است  کار  اصلی  مراحل  و  تحویل  قابل  موارد  کردن  مشخص 

طرفین چه چیزی را و چه وقت باید انجام دهند. مطمئن شوید روحیه همکاری 
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شما و شریکتان نزدیک به هم باشد و واسطه ها هم آدم های مطمئنی باشند. بعد 

از مذاکرات با وکیلی قرارداد را تنظیم کنید و مطمئن شوید که قرارداد شما بند فسخ 

داشته باشد.

 

برندسازی
محصوالت با برندهای خاص و مشخص جذب  کننده اند، مشتریان در مورد آن ها 

حرف می زنند و از اینکه بخشی از جامعه مصرف کنندگان آن باشند احساس خوبی 

پیدا می کنند. از چنین مبلغانی استفاده کنید و به آن ها ابزار الزم را بدهید تا به شما 

و سیستم های  بلندگو  رادیو،  تولیدکننده   ،Bose به عنوان مثال شرکت کنند.  کمک 

دوستان  برای  تخفیفی  کارت های  خود  نویز  ضد  هدفون های  همراه  به  صوتی، 

مشتری به آن ها می دهد. این کارت ها به دوستان مشتری ها توضیح می دهد که 

محصولشان دقیقا چیست و از کجا می توانند آن را بخرند. از پاداش هایی مانند 

تی شرت برای تشویق مبلغان و خود استفاده کنید، انجمن هایی تشکیل دهید و در 

آن ها محصوالت خود را معرفی کنید.

 

فروش و ایجاد درآمد
برخی از شرکت ها از اینکه می بینند که مشتریانشان از محصوالت به نحوی دیگری 

را  بازار  می شوند.  ناراحت  می کنند  استفاده  می رود  انتظار  که  چیزی  غیرازاینکه 

دنبال کنید. دقت کنید که چه کسانی و چگونه محصول شما را استفاده می کنند، 

بفروشید.  آن ها   به  را  محصوالت  چگونه  که  گفت  خواهند  شما  به  مشتریانتان 

روش های سنتی مانند تبلیغات و نامه های مستقیم موثر هستند؛ ولی برای بسیاری 

شرکت های نوپا گران خواهند بود. روش های ارزان تر، ولی قدرتمند، برای دستیابی 

به مشتریان هدف می توانند برگزاری سمینارهای کوچک برای معرفی محصوالت 

و سخنرانی در آن ها، نوشتن مقاالت، اینترنت و عضویت در سازمان های صنفی 

باشند.

درخواهید یافت که تصمیمات در مورد خریدها را روسا انجام نمی دهند؛ بلکه افراد 
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معتبر و موثر که نفوذ و پول ها را در اختیار دارند و عموما در الیه های میانی شرکت 

هستند این تصمیمات را اتخاذ می کنند. برای پیدا کردن کسی که در تصمیمات 

به  و  دوستانه  نگهبانان  و  کارکنان  مستخدمین،  با  باید  است  تاثیرگذار  شرکت 

گرمی گپ بزنید. احتماال این اشخاص عناوین برجسته ای نخواهند داشت ولی بر 

تصمیمات شرکت تاثیر زیادی دارند. به دست آوردن معامالت بزرگ با شرکت ها 

داده اند موفق  انجام  کارهایی که همیشه  انجام  با  سخت است؛ چون شرکت ها 

محصوالت  از  و  کنند  عوض  را  محصوالت  و  روش ها  ندارند  دوست  و  می شوند 

جدیدی استفاده کنند. برای اینکه بفروشید به آن ها اجازه دهید نمونه ای از محصول 

را امتحان کنند و به آن ها این امکان را بدهید که در طی چند مرحله محصول شما 

را قبول کنند.

 

انسان خوب بودن
از وقتی که کسب وکار خود را آغاز می کنید ازآنجایی که باور دارید کارتان به نحوی 

باعث پیشرفت دنیا می شود، موفقیتتان در گرو کمک به مردم برای انجام دادن 

کارهایی که درست هستند است، بدون توجه به سودآوری و سخت یا آسان بودن 

این رفتارهای خوب.

داشت  را  ارزشش  که  چیزی  راه  در  حداقل  بخورید  شکست  اگر  »حتی 

شکست خورده اید.«

»منتظر این نباشید محصول یا خدمتی فوق العاده تولید کنید. چیزی که به اندازه 

کافی خوب است، به اندازه کافی خوب است.«

»از ملزومات هنر برند سازی این است که به طور مدام محصولی بسازید که در مردم 

اشتیاق ایجاد کند، امتحان کردنش برایشان ساده باشد و درخواست از آن ها که 

ذهن به ذهن شما را تبلیغ کنند و همچنین ایجاد انجمنی برای محصوالت خود.«

»جایگاه یابی واقعا چیزی بیش از جواب سوال »چه کاری انجام می دهید ؟ نیست.«

»تاکنون معرفی محصولی نشنیده ام که زیادی کوتاه باشد.«

»بخش بزرگی از طرح کسب وکار دست نیافتنی و در رویا باقی خواهد ماند.«

https://modiresabz.com


8

»سازمان ها با درست عملی کردن طرح ها موفق می شوند نه با طرح های کسب وکار 

خیلی خوب.«

»اگر کسانی که کار نمی کنند را اخراج نکنید، احتمال اینکه کسانی که کار می کنند را 

از دست دهید بیشتر می کنید.«

»هر فرد و سازمانی، جزئی از یک اجتماع بزرگ تر است.«
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