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4عاملبراییافتنمکانمناسبکسبوکار
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

موارد، یک  برخی  در  کار می کنند.  در مکان های مختلف، خوب  انواع کسب وکارها 

کسب وکار ممکن است در یک مکان بیشتر کار کند؛ اما در مکانی دیگر، پول بیشتری 

درآورد. سالن های زیبایی مثال خوبی هستند. آن ها در مراکز خرید خوب کار می کنند، 

اما اجاره سالن در مراکز خرید بسیار باالست. وقتی آرایشگری مشتریان ثابت خود 

را دارد، نیازی به کار کردن در جایی شلوغ و پرداخت هزینه های گزاف برای اجاره را 

ندارد.

در نتیجه انواع گزینه های مکانی وجود دارد که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید؛ 

اما شما باید مکانی را بیابید که از هر نظر مناسب باشد: جایی که مشتریان بتوانند 

شما را پیدا کنند و قدردان کاری باشند که انجام می دهید؛ همسایه ها از بودن در 

کنار شما خشنود باشند؛ شما و مالک مغازه بتوانید پول دربیاورید؛ شما و کارمندانتان 
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بروید؟ تصمیم  بنابراین چطور تصمیم می گیرید کجا  کنید.  کار  آنجا  بخواهید در 

بزرگی است.

در زیر این نوع بررسی  به 4 نوع اصلی تقسیم  شده است:

1.بررسیهایشخصی
راه اندازی کسب وکار موفق می تواند تا حد زیادی بر زندگی شخصی شما تاثیر بگذارد 

و در بسیاری از موارد تعیین کننده میزان خرسندی شما باشد. وقتی می خواهید 

مکان کسب وکارتان را تعیین کنید، این عوامل را در نظر بگیرید:

• فاصله تا خانه. نزدیک بودن به خانه چقدر برایتان اهمیت دارد؟ یکی از دوستانم 

خوبی  حقوق  بود،  عالی  فروش  گرفت.  را  کفش فروشی  یک  نمایندگی  و  امتیاز 

دریافت می کرد و پایان هر سال پاداش خوبی می گرفت و حتی کارمندان بسیار 

خوبی داشت؛ اما پس از پنج سال، آنجا را فروخت، زیرا سه ساعت از روز را در 

خودرو می گذراند.

• سبک زندگی. استقاللتان چقدر برایتان مهم است؟ آیا جزو افرادی هستید که 

می توانید با محدودیت کار کنید؟ وقتی در یک مرکز خرید کار می کنید، استقاللتان 

را به خاطر سازگاری با محیط و داشتن ثبات از دست می دهید. شما باید وقتی 

مدیریت می گوید مغازه را باز کنید؛ یعنی هفت روز هفته بین ده تا دوازده ساعت 

کار روزانه. شما نمی توانید همه این ساعت ها را خودتان کار کنید، اما در ابتدا تا 

نتیجه  کرده اید،  که  بزرگی  کار می کنید چون می خواهید سرمایه گذاری  می توانید 

بدهد. شاید در جاهای دیگر بتوانید خودتان زمان کارتان را تعیین کنید و آن گونه 

که می خواهید کارها را انجام دهید، اما مزایای مراکز خرید را از دست می دهید.

 

2.استراتژیکسبوکار
وقتی می خواهید مکان مغازه تان را انتخاب کنید، این عوامل را در نظر بگیرید:

• منحصربه فـرد بـودن. می خواهیـد ماهـی بزرگـی در برکـه ای کوچک باشـید. اگر 

مغـازه ای مشـابه شـما در منطقـه وجـود نـدارد، دیـده می شـوید. اگـر قرار اسـت 
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تبلیغـات زیادی داشـته باشـید، این توانایـی را دارید که مشـهور و در جامعه خود 

متمایز شـوید.

• مشتریان. مطمئن شوید مشتریانی که می خواهید جذب کنید، در همان منطقه 

زندگی یا کار کنند.

• رقابت. اگر مغازه های موجود در منطقه اجناسی مشابه شما را عرضه می کنند، 

جای دیگری را برای راه اندازی کسب وکارتان در نظر بگیرید.

• سازگاری. مطمئن شوید به نوع کسب وکار شما در منطقه نیاز است.

گرفته اید،  نظر  در  که  مکانی  به  با خودرو  یا  پیاده  نفر  بودن. چند  پررفت وآمد   •

می آیند؟ چند نفر از آن ها شبیه مشتری ایده آل شما هستند؟

• در معرض دید بودن. این از مسائلی است که بسیار به آن بی توجهی می شود. 

جایی که کامال در معرض دید است، مانند تبلیغات رایگان عمل می کند.

• قابلیت دسترسی. مطمئن شوید مکان انتخابی شما قابل دسترسی باشد. یک بار 

با صاحب فروشگاه حیوانات خانگی صحبت می کردم که فروشگاه زیبایی در خارج 

از مرکز خرید داشت. فروشگاه او دید خیلی خوب و اجاره بهای مناسبی داشت؛ اما 

باید هشت پله باال می رفتی تا به فروشگاه برسی، ضمن اینکه پله ها شیب دار بود. 

درست مثل اینکه مجبور باشی کل شهر را طی کنی تا به فروشگاه برسی. آن هم 

هم  فروشگاه  این  و  بود  شده  واقع   تپه  باالی  درست  خرید  مرکز  که  به این علت 

بدترین شیب را داشت. وقتی در نهایت، مکان فروشگاه را تغییر داد، مشتریانش 

تقریبا دو برابر شد.

باید پنج جای پارک وجود  برای هر سیصد متر فضای مغازه حداقل  پارکینگ.   •

داشته باشد. اگر تعداد پارکینگ ها از این مقدار کمتر باشد، با مشکل جای پارک 

مواجه خواهید شد.

نکته: تعداد رفت وآمد عالی است، اما مطمئن شوید که این شلوغی شامل افرادی 

است که مشتری شما می شوند.
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3.سازگاری
وقتی  شود.  شما  ورشکستگی  یا  شکوفایی  موجب  می تواند  همسایه ها  وجود 

اطراف،  مغازه های  آیا  ببینید  کنید،  انتخاب  را  کسب وکارتان  محل  می خواهید 

مشتری شما را جذب می کنند یا نه. به مشتریانی که مغازه های دیگر بتوانند آن ها 

را جذب کنند، مشتریان آزاد می گویند. به طور مثال، من در مغازه ام لباس های شیک 

میفروختم و مغازه کناری ام کفش فروشی ای بود که کفش های شیکی می فروخت. 

من برای مغازه ام تبلیغ کردم و کفش فروشی هم از این مسئله نفع برد. این همان 

مکانی است که به آن نیاز دارید.

اطراف  آن  مشتریانتان  وقتی  که  باشد  مغازه هایی  کنار  مغازه تان  شوید  مطمئن 

می چرخند، احساس راحتی کنند. به طور مثال، نمی خواهید مغازه لباس فروشی تان 

کنار مغازه موتورسیکلت فروشی باشد.

برخی مسائل مربوط به همسایه ها که باید در نظر بگیرید عبارت است از:

• بو. مشکالت مربوط به بو که مغازه کناری شما ایجاد می کند را دست کم نگیرید. 

بدیهی است که رستوران ها مشکل شماره یک در این مورد هستند، اما شرکت هایی 

فروشگاهی  من  کنند.  ایجاد  مشکل  می توانند  هم  کاالست  واردات  کارشان  که 

بیش  روز  یک  بود.  بازشده  پوشاک  فروشگاه  کنار  که  می شناسم  را  خاورمیانه ای 

کارمندان  کاری  پودر  بوی  داده شد.  تحویل  مغازه  به  کاری  پودر  کیلوگرم   ۵۰۰ از 

فروشگاه پوشاک را اذیت می کرد و اجناس هم بوی آن را گرفته بود. بوی پودر کاری 

به قدری قوی بود که فروشگاه پوشاک کسب وکارش را تعطیل کرد.

• صدا. اگر جایی که در نظر گرفته اید کنار فروشگاه آالت موسیقی است، مراقب 

صدا باشید. قبال با فروشگاه کفشی کار می کردم که مغازه کناری اش نانوایی بود. هر 

وقت کارگران نانوایی شروع به پخت نان می کردند، آهنگ های شاد می گذاشتند 

تا تحرکشان زیاد شود.

 

4.بررسیهایمالی
احتماال این جمله کلیشه ای را شنیده اید: »اندازه پول توی جیبت خرج کن.« اما به 
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خاطر داشته باشید که حتی ارزان هم ممکن است برای برخی ها گران باشد. تعیین 

اینکه کجا قیمتش برای شما مناسب است، دشوار است؛ چراکه نمی توانید بر مبنای 

برنامه ریزی  برای فروش  کنید. وقتی  دارید، تصمیم گیری  در حال حاضر  که  پولی 

می کنید از خودتان بپرسید: »آیا مکان بهتر باعث بهتر شدن کار می شود تا بتوانم 

از پس هزینه های اضافی برایم؟«

همچنین باید از خودتان بپرسید: »اگر آن پول اضافی را صرف مکانی عالی کنم ولی 

نتوانم آنجا کار کنم، چه؟« باید ببینید چقدر حاضرید ریسک کنید. وقتی می خواهید 

به مکانی فکر کنید که قرار است کسب وکارتان را آنجا راه بیندازید، این موارد مالی 

را در نظر بگیرید:

• بلندمدت فکر کنید. ببینید چقدر پول می خواهید در کسب وکارتان سرمایه گذاری 

را  مکانی  اما  کنید؛  برقرار  توازن  ریسک،  و  سنجیدگی  بین  بگیرد.  رونق  تا  کنید 

انتخاب کنید که هم امروز، هم فردا و هم بعدازآن عالی باشد.

دلیل تخصیص  به  از کسب وکارها  کنید. بسیاری  را محتاطانه خرج  بودجه تان   •

که  نکنید  را جایی خرج  پولتان  نمی شوند.  موفق  که  است  نادرست سرمایه شان 

راه اندازی  برای  باید  که  دارید  پول   مقداری  شما  نمی دهد.  پوشش  را  هزینه ها 

کسب وکارتان خرج کنید و اگر همه آن را بابت مکانی خوب خرج کرده و در موارد 

دیگر صرفه جویی کنید، احتماال کسب وکارتان شکست می خورد.
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