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چگونه کسب وکار فروشگاهی تاسیس کنیم؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

تاسیس فروشگاه می تواند یکی از هیجان انگیزترین و لذت بخش ترین تجاربی باشد 

که تاکنون داشته اید؛ از چالش پیدا کردن محصول مناسب گرفته تا هیجان خرید و 

باز کردن و نشان دادن آن به همه )به خصوص مشتریان(.

سودش  برای  را  آن  و  بخرید  را  چیزی  که  است  این  فروشگاه  در  فروش  ماهیت 

آن  روی  که  قیمتی  می فروشید،  را  آن  که  جایی  می فروشید،  که  چیزی  بفروشید. 

می گذارید و عرضه می کنید و کسی که آن محصول را به او می فروشید همگی جزو 

عواملی است که باعث می شود فروشتان به چالشی بی اندازه جالب تبدیل شود.

پا به عرصه فروش در فروشگاه می گذارد جزئیات  هر کارفرمای جدید و زیرکی که 

جدیدی را با خود وارد این حوزه می کند؛ توصیه ای جدید برای انجام کسب وکار.
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فروش فروشگاهی در مورد خالقيت است و اگر تغییر را دوست دارید، عاشق این 

کسب وکار می شوید. در حقیقت خالقیت، غول هر کسب وکار است و هر چیزی 

بااینکه فروش فروشگاهی می تواند بسیار مفرح  را در سر راهش تغییر می دهد. 

باشد، اگر می خواهید کسب وکارتان موفق باشد ، باید مطمئن شوید چفت وبست 

همه چیز را محکم کرده اید. برای این کار فهرستی از اقدامات اولیه ای که باید انجام 

دهید تا کسب وکاری موفق داشته باشید، در زیر آورده شده است:

1. کسب وکارتان را برنامه ریزی کنید
جنبه های  تمام  می کند  مجبور  را  شما  که  کنید  تهیه  کاری  برنامه ای  ابتدا  در 

کسب وکارتان را مستند کنید. در همان مراحل ابتدایی برنامه ریزی، مشخص کنید 

چگونه می خواهید کسب وکارتان را راه بیندازید و چه چیزی شما را خاص می کند، 

می خواهید  را  مشتری ای  نوع  چه  و  کنید  عرضه  می خواهید  محصولی  نوع  چه 

جذب کنید.

همچنین باید تصمیم بگیرید برای رسیدن به موفقیت مطلوب، کسب وکارتان را 

کجا دایر کنید  و فروشگاه را چگونه طراحی کنید که برای مشتریان جذاب باشد. 

قبل از اینکه در برنامه ریزی خیلی جلو بروید، مطمئن شوید ساختار کسب وکارتان 

را مشخص کرده  و مجوزها را دریافت کرده اید و کارهای مربوط به ثبت را انجام 

داده اید.

2. به ایده هایتان اعتبار دهید
از هرکسـی که می شناسـید بپرسید در مورد ایده شـما برای راه اندازی کسب وکاری 

جدیـد چـه فکـری می کنـد. برنامه کاریتـان را به این افراد نشـان دهیـد اما آماده 

بازخـورد منفـی هـم باشـید؛ حتـی اعضـای خانـواده یـا دوسـتان نزدیکتـان هم 

معمـوال یـک جملـه کلیشـه ای می گویند: »عملی نیسـت«. )شـاید آن ها حسـادت 

می کننـد کـه می خواهیـد کاری را امتحـان کنید که آن هـا آرزویـش را دارند.( مهم 
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نیسـت. بایـد نظـر آن ها را بپرسـید، شـاید آن ها نـکات مهمی را گوشـزد کنند که 

آن هـا را از قلـم انداخته اید.

اعتقاد  بدانید  کند،  کار مخاطره آمیز منصرف  این  از  را  موفق شود شما  اگر کسی 

راسخی برای عملی شدن این کار نداشته اید. حاال وقت آن است که با افراد حرفه ای 

صحبت کنید. با اداره محلی یا سازمان های مرتبط با این صنعت تماس بگیرید. 

دیدگاه  می توانید  که  می دهند  ارجاع  افرادی  به  را  شما  گروه ها  این  از  بسیاری 

برنامه های  به  راجع  که  رسیده  آن  زمان  االن  واقع  در  بشنوید.  را  آن ها  صادقانه 

کار با یک بانکدار مشورت کنید. حتی اگر نیازی به وام گرفتن ندارید، نشان دادن  

برنامه تان به او ضرری ندارد. پس ازاینکه افراد مناسب برنامه هایتان را تایید کردند، 

آن ها را اجرایی کنید.

3. برنامه های خود را اجرا کنید
موفقیت به چیزی بیش از داشتن ایده ای عالی نیاز دارد. بسیاری از مردم ایده هایی 

عالی دارند، اما خیلی از آن ها نمی دانند چطور می توانند برنامه هایشان را عملی 

کنند. جمله معروفی است که می گوید: »مهم نیست چقدر ایده دارید، مهم این 

است که چه تعداد از آن ایده ها را می توانید به واقعیت تبدیل کنید.«

۴ .افتتاحیه ای بزرگ ترتیب دهید
هدف بعدی شما بازگشایی فروشگاه است. باید دو تاریخ را مشخص کنید: یکی 

برای بازگشایی »آرام« و دیگری برای افتتاحیه ای بزرگ. برای بازگشایی آرام، کافی 

است درهای فروشگاه را باز کنید تا هرکسی می خواهد، وارد شود. گذراندن این 

مرحله این امکان را به شما می دهد تا قبل از مراسم افتتاحیه بزرگی که با بریدن 

روبان و جشن بازگشایی و حراج بزرگ مخصوص همراه است، نقص ها را برطرف 

کنید.

مهم نیست چقدر سخت تالش می کنید، معموال کارهای تدارکات تا روز افتتاحیه 
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تمام نمی شود و بازگشایی فروشگاهی که هنوز آماده نیست و غیرحرفه ای به نظر 

می رسد، برای هر کسب وکار جدیدی مانند بوسه مرگ می ماند. افتتاحیه بزرگ شما 

ممکن است کوتاه باشد، اما تاثیر آن می تواند برای همیشه باقی بماند.

۵. امور روزمره خاص خود را داشته باشید
در اولین سال، روش هایی برای کسب وکارتان در پیش می گیرید. آیا آن ها در عمل 

موثر هستند؟ دفترچه یادداشتی کنار صندوق بگذارید و هرگاه روش بهتری برای 

انجام دادن کاری به ذهنتان رسید، آن را بنویسید. با پیشرفت کسب وکارتان، این 

عادت به ابزاری ارزشمند تبدیل می شود.

6. کسب وکارتان را گسترش دهید
وقتی خامی تجربه ها از بین می رود و مرحله راه اندازی به پایان می رسد، وقت آن 

برند  باید روی تبلیغات تمرکز کرده،  است که به پیشرفت کارتان فکر کنید. حاال 

خودتان را درست کنید، محصوالت مناسب بخرید و کارمندانی کار بلد استخدام 

گرفتن  رونق  برای  استاد شوید.  فروش  هنر  در  باید  موفقیتتان  برای حفظ  کنید. 

کسب وکارتان، باید روی مسائل مالی سوار باشید.

این مرحله ای است که هیچ وقت تمام  االن فهمیده اید،  تا  احتماال  همان طور که 

نمی شود!
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