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6داراییارزشمندهرکسبوکار
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

هر چه سطح کسب وکاری باالتر می رود، جلسه ای که مدیران تشکیل می دهند در 

مورد بازاریابی و فروش بیشتر محصوالت نیست؛ بلکه فقط در مورد این است که 

چگونه کسب وکار می تواند دارایی های جدیدی خلق کند و این دارایی ها را چگونه 

می تواند ارزشمندتر کند.

همان طور که می دانید اگر شما زمینی را خریداری کنید صرف نظر از اینکه چه کاری 

انجام می دهید آن زمین ارزش خودش را حفظ می کند و حتی به مرورزمان قیمت آن 

نیز بیشتر می شود.

در سال های گذشته که عصر کشاورزی بود ارزشمندترین دارایی زمین بود؛ یعنی اگر 

کسی ده هکتار زمین داشت مسلما می توانست برداشت کشاورزی بیشتری داشته 

باشد و در مقابل کسی که 500 متر زمین داشت نمی توانست با این فرد رقابت کند. 

کم کم عده ای به این فکر افتادند که با زمین کوچک تر بتوانیم پول خیلی بیشتری 
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دربیاوریم و بعد کم کم کارخانه ها و جاهای صنعتی فعالیت خود را شروع کردند 

و شما می توانستید به جای 10 هکتار، 500 متر زمین داشته باشید و با یک دارایی 

کمتر و کم ارزش تر بتوانید بازگشت سرمایه بهتری داشته باشید.

به مرورزمان اکنون دارایی هایی خلق شده و به وجود آمده است که اغلب اصال قابل 

دیدن نیست ولی ارزش آن خیلی بیشتر از زمین 10 هکتاری است.

هر چه بر روی خلق دارایی بیشتر و بهتر کار کنیم به همان نسبت سیستم ما قوی تر 

است؛ یعنی می توانیم مدت زمان طوالنی تری از محل کار دور باشیم به این دلیل که 

مطمئن هستیم دارایی هایی داریم که مرتب در حال زیاد شدن است.

 

ارزشمندترینداراییها
ارزشمندترین دارایی ها در کسب وکار در سال های قبل تجهیزات فیزیکی و فنی بود، 

اگر یک دستگاه گران قیمتی در شرکتتان داشتید اصل دارایی کسب وکارتان  مثال 

همین دستگاه بود؛ ولی با پیشرفت فناوری و ورود به عصر دیجیتال و استفاده از 

رسانه های اجتماعی و… اتفاق بسیار عجیب برای کسب وکارها رخ داده است.

امروزه دارایی هایی به وجود آمده که شاید ناملموس باشند ولی قیمت آن خیلی 

بیشتر از زمین های آن کسب وکار است. حتی دارایی های دیجیتالی به وجود آمده 

است که قیمت آن با تجهیزات دفتر قابل مقایسه نیست.

بنابراین اگر کسب وکار کوچکی هستید، چگونه می توانید دارایی ایجاد کنید که با 

گذشت زمان قیمت آن آن قدر زیاد شود که شاید یک سرمایه امنی باشد و بتواند 

درآمد قابل توجهی ایجاد کند؟!

فرض کنید شما تعمیرکار حرفه ای هستید و می توانید هر دستگاهی را تعمیر کنید؛ 

ولی مهارت تعمیر دستگاه، دارایی محسوب نمی شود چون مستقل از مالک خود 

نیست و اگر دو ماه به مسافرت بروید برایتان دارایی ایجاد نمی کند. ولی همین 

تعمیرکار شاید یک دستورالعملی درست کند که افراد چگونه اتومبیل را تعمیر کنند 

برابر  از آن دستورالعمل معادل چند صد  بتواند  را ثبت کند و  و آن دستورالعمل 

تعمیر درآمد ایجاد کند.
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تجهیزات  و  زمین  به جز  معموال  دارایی ها  ارزشمندترین  مدرن  دنیای  در  بنابراین 

است. این دارایی ها به 6 گروه تقسیم شده اند. هر سیستم  سازی باید روی خلق و 

ارزش آفرینی این دارایی ها تمرکز کند تا بتواند یک سیستم قدرتمندتر و ارزشمندتر 

داشته باشد.

 

1.مالکیتمعنوی
مالکیت معنوی شامل تمام موارد ناملموسی است که شما در کسب وکارتان دارید 

یا خلق کرده اید؛ اغلب می توانید آن ها را به نام خودتان یا به نام کسب وکارتان 

ثبت کنید تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند و در حیطه خودتان باشد و بتوانید 

از آن محافظت کنید. مثال:

• اسامی و نام ها. اسامی و نام ها تاثیر قابل توجهی بر روی ارزش آن برند و ارزش 

کسب وکار دارد.

از یک دستور  تولید محصولشان  برای  انحصاری. همه کسب وکارها  • روش های 

کار مشخص استفاده می کنند که سود قابل توجهی دارد یا کارتان را خیلی راحت تر 

می کند.

• ایده ها. شما می توانید ایده بسیار خوبی پیدا کنید که به فکر کسی نرسیده است 

و آن ایده را به اسم خودتان ثبت کنید.

• محتواها. محتواها لزوما یک ویدیو نیست بلکه از محصوالت گرفته تا راهنماهایی 

که برای مشتری هایمان تهیه می کنیم و… است.

 

2.داراییهایبرند
دارایی های مربوط به این گروه می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فلسفه وجودی. این موضوع در دنیا یک دارایی ارزشمند محسوب می شود؛ یعنی 

اگر کسی بپرسد کار شرکتتان چیست؟ جوابی که طرف مقابل می دهد برای شرکت 

بسیار مهم است و داستانی که تعریف می کند بسیار اهمیت دارد.

روی  و  تبلیغاتی  اقالم  تمام  در  که  است  فونت هایی  شامل  دیداری.  هویت   •
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محصوالت و سایتتان استفاده می شود، رنگ هایی که مربوط به شما است و در 

برندتان، محصوالتتان و سایتتان از آن استفاده می کنید.

• سفیران برند. منظور این است که افراد اثرگذاری در جامعه پیدا کنید تا در هر 

جایی که الزم است در مورد برند شما صحبت و دفاع کنند. بهترین سفیران برند 

می توانند مشتریان شما باشند.

• جایگاه در بازار. منظور این است که باید سعی کنید در ذهن مخاطب در حوزه 

خاصی برجسته باشید و شما را به عنوان اولین در آن حوزه بشناسند.

 

3.بازاریابی
دارایی های مربوط به بازاریابی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• کانال های بازاریابی. منظور این است که از چه رسانه هایی برای بازاریابی استفاده 

می کنید و در هر کدام از آن رسانه ها چقدر عضو هوادار جمع کرده اید.

• داده های بازاریابی. سعی کنید داده های کلیدی کسب وکارتان را پیدا کنید؛ منظور 

تا تصمیم های  به شما کمک می کند  و  است  که مختص خودتان  است  مواردی 

درست تری در بازاریابی بگیرید.

که  کنید  تولید  را  بازاریابی  محتواهای  دید  این  با  باید  بازاریابی.  محتواهای   •

آن قدر  یعنی  بگذارید؛  ارث  به  را  ویدیوها  این  بعدی تان  نسل  برای  می خواهید 

همین  با  هم  بعدی  نسل های  تا  باشد  طوالنی  تاریخ مصرفش  و  باشد  پول ساز 

ویدیویی که ضبط کرده اید بتوانند هر روز کلی فروش ایجاد کنند.

کمپین  را  می کند  ایجاد  فروش  که  بازاریابی  عملیات  از  سلسله ای  کمپین ها.   •

می گویند.

 

4.محصول
اگر می خواهید دارایی محصول در کسب وکارتان ایجاد کنید باید محصول اصلی تان 

را مشخص کنید و الزم است در کنار آن 3 محصول دیگر هم داشته باشید:

1. محصول کامال رایگان. شاید ویدیوهای اینستاگرام یا مقاله ای در سایت است.
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2. محصول رایگان. می تواند ویدیو یا هر فرمت دیگری باشد که به ازای دریافت 

آن ایمیل یا اطالعات تماس می گیریم.

3. محصول ارزان. شاید بهترین گزینه می تواند کتاب یا … باشد.

 

5.دستورکارفرآیندها
3گروهفرایندداریم:

• عملیاتی. این گروه مربوط به مشتری است و مشتری آن را می بیند. مثال بسته بندی 

محصوالت، فروش، فاکتور،  ارسال محصوالت و… مواردی است که مشتری می بیند 

و عملیاتی است.

• مدیریتی. منظور این است که چگونه استخدام کنیم یا اگر کارمند ارزشمندی گفت 

می خواهد برود چه واکنشی نشان می دهیم؟ و…

• حمایتی. منظور هر اتفاقی است که در کسب وکار رخ می دهد تا کسب وکار ادامه 

پیدا کند. همچنین باید این فرآیندها را به صورت ویدیویی، صوتی یا متنی ثبت 

کنیم.

یک  به  می دهیم،  بهبود  را  آن  کم کم  و  می کنیم  ثبت  را  فرایندها  این  که  زمانی 

دستورالعملی می رسیم که هیچ نقصی ندارد و شاید یکی از گران ترین دارایی های 

یک کسب وکار همین دستورالعمل ها هستند.

 

6.فرهنگسازمانی
بسیاری از افراد این موضوع را دارایی نمی دانند ولی فرهنگ  سازمانی دارایی خیلی 

ارزشمندی است. منظور از فرهنگ  سازمانی قوانینی است که سال ها کارمندان آن 

یاد گرفته اند داخل شرکت باید چگونه برخورد کنند.

فرهنگ  سازمانی یک کسب وکار شامل موارد زیر است:

آیا  دارد؟  قوانینی وجود  داخل شرکت چه  که  است  این  منظور  داخل شرکت.   •

کارمندان حق دارند با هم شوخی کنند؟ آیا باید با لباس رسمی بیایند یا می توانند 

راحت باشند؟ و…
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• برخورد با مشتری. در فرهنگ  سازمانی هم به قوانینی می پردازیم که در داخل 

شرکت حاکم است و هم قوانینی در برخورد با مشتریان.

• مدیریت شرکت. بخشی از فرهنگ  سازمانی این است که مدیریت شرکت باید 

چگونه باشد و به چه روشی پیش برود. همیشه نمی خواهیم خودمان مدیر و در 

بخش های  برای  و  بزرگ تر شود  است کسب وکارمان  ممکن  باشیم.  راس شرکت 

روی  و  نکنیم  دخالت  جزئیات  در  خیلی  شاید  کم کم  و  می گذاریم  مدیر  مختلف 

کارهای سطح باالتر مانند خلق دارایی تمرکز کنیم.
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