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بزرگ ترین راز سربه مهر ثروتمندان چیست؟!
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

دنیا  سراسر  در  متعدد  کسب وکار  صاحبان  با  کار  از  که  تجربه ای  و  مشاهدات  در 

داشته ام، یک چیز است که افراد بسیار موفق و ثروتمند را از افرادی که در حال تقال 

کردن هستند و بی پول اند متمایز می کند.

پول ذخیره  تا  زمان صرف می کنند  تقال هستند،  در حال  که  صاحبان کسب وکاری 

کنند، درحالی که صاحبان کسب وکار موفق برای اینکه زمان ذخیره کنند، پول خرج 

می کنند. چرا این تمایز مهم است؟ چون شما همیشه می توانید پول بیشتری کسب 

باید مطمئن  آورید. پس  به دست  بیشتری  زمان  کنید، ولی هیچ وقت نمی توانید 

شوید که وقت خودتان را صرف چیزی می کنید که بیشترین تاثیر را دارد. به آن چیز 

اهرم می گویند و اهرم بزرگ ترین راز سربه مهر ثروتمندان است.
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تعریف اهرم از »دوره ستارگان سیستم سازی« 
هر فعالیتی در کسب وکار که از شما بودجه بخواهد؛ ولی زمان و انرژی زیادی نگیرد، 

اهرم نام دارد. به عبارتی دیگر شما فعالیت هایی طراحی می کنید و پولی می دهید 

به  باشد، شما موفق  بازگشت سرمایه مثبت  اگر  انجام دهند.  را  کار  آن  تیمی  تا 

مثبت  سرمایه  بازگشت  از  منظور  شده اید!  کسب وکارتان  در  اهرم  یک   ساختن 

این است که مبلغی را می پردازید و پول بیشتری به شما برمی گردد. مثال 100 هزار 

تومان تبلیغ می کنید و 110 هزار تومان سود می کنید؛ پس بازگشت سرمایه آن 10 

هزار تومان است.

این فعالیت های اهرمی بسیار موثر، چیزهایی هستند که بخش کلیدی ۲0 درصدی 

قانون ۲0/80 و بخش 4 درصدی قانون 4/64 را تشکیل می دهند.

قانون 20/80 چیست؟
تفکر اصلی پشت قانون ۲0/80 این است که شما می توانید با تالش کمتر نتایج مثبت 

بیشتری به دست بیاورید. وقتی متوجه شوید که بخش بیشتری از دستاوردهایتان 

حاصل بخش کمتری از تالش هایتان است، قادر خواهید بود بهره وری زمان، تمرکز 

و انرژی تان را به صورت اهرم شده باال ببرید. این اهرم به شما کمک خواهد کرد 

زندگیتان را متحول کنید.

قانون 4/64 چیست؟
اگر فکر می کنید قانون ۲0/80 هیجان انگیز است، قانون 4/64 شگفت زده تان می کند. 

ببینید ما می توانیم قانون ۲0/80 را روی خودش پیاده کنیم. پس 80٪ از 80 و ٪۲0 

از ۲0 برمی داریم و به قانون 4/64 دست پیدا می کنیم. پس 64٪ معلول ها نتیجه 

4٪ علت ها هستند.
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اگر می خواهید موفق تر باشید، باید از این به بعد به چیزهایی که بیشترین اهرم را 

به شما می دهند توجه کنید و آن ها را توسعه دهید.

برای شروع می توانید در چندین جای مختلف کسب وکارتان به دنبال نقاط اهرمی 

بگردید. شاید به دنبال بهبود ۵0 درصدی مهارت های مذاکره خود باشید. شاید این 

موضوع به نوبه خود به شما کمک کند با تامین کنندگان کلیدی مجددا مذاکره کنید 

و قیمت خرید شما به تدریج بهبود یابد.

عالی است ولی در نهایت بعد از همه زمان و تالشی که صرف کرده اید، سودآوری 

شما فقط به شکل تدریجی بهبود پیدا کرده است. این چیزی نیست که به آن اهرم 

عظیم می گویم. ما نیاز به بهبود نمایی داریم، نه تدریجی.

بزرگ ترین اهرم در هر کسب وکار!
قطعا، بزرگ ترین نقطه اهرم در هر کسب وکاری بازاریابی است. اگر بازاریابی خود 

را 10٪ بهبود دهید، این کار می تواند اثر نمایی یا چند برابری روی سودآوری شما 

داشته باشد.

برخی افراد تصور می کنند بازاریابی یعنی تبلیغات، برندینگ یا سایر مفاهیم دیگر. 

درحالی که همه این مفاهیم با بازاریابی ارتباط دارند، هم معنی و یکسان نیستند.

را  ایده آل به اندازه ای شما  بازار هدف  بازاریابی استراتژی شما برای این است که 

بشناسد، دوست داشته باشد و به شما اعتماد کند تا به مشتری شما تبدیل شود.
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