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 فن مهم برای رشد کسب و کار 8

 

ندازه خواندن شان به زندگی خودش به او نوع نگاه های موفقآدم یگاهی شنیدن تجربه

خواهیم گفت که خواندن  کارآفرینان موفق ارزد. امروز برایتان از یکی ازها کتاب میده

 ای برای رشد کسب و کار به شما خواهد داد. مایکل ای اولگنتجربیاتش حتما افق تازه

(Michael A. Olguin) است. وی که شرکت موفقش  روابط عمومی یاز فعاالن مجرب حوزه

بنیان گذاشت، در این مقاله به بیان تجربیات خود در محیط کار با هدف  2991ل را در سا

های موفق برای دنبال آموختن از تجربیات آدمپردازد. اگر شما هم بهرشد کسب و کار می

 .ی چطور را تا پایان بخوانیدرشد کسب و کار خود هستید، این مقاله

 

 جود الگوی مناسبو (1

ای برای بررسی تاثیر وجود و یا عدم وجود مقررات و زمینهوجود یک الگو، پیش

کند. یکی از نکات بسیار های پیشنهادی از طرف دولت در یک تجارت را فراهم میسیاست

تواند در ایجاد یک تجارت سودآور، مهم عدم پرداخت مالیات از سود سهام است، که می

پایدار بسیار کمک کننده باشد. اما این مورد برای کسب و کارهای جدید که یافته، و رشد

های پیشرفته های فعال در زمینه فناوریرشد بسیار سریعی داشته و یا در مورد شرکت

  تواند انجام دهد.هیچ کمکی نمی

کنند تا مشکالت را در نهایت، الگوهای بوجود آمده به حسابداران و مشاوران کمک می

های بسیار اندک فراهم ها با سرمایههای مناسب را برای شرکتحلیص داده و راهتشخ

نفر  12ماه و  6های ارائه شده برای یک شرکت با طول عمر حلآوردند. مشکالت و راه

نفر کارمند  222ساله با  02های ارائه شده برای یک شرکت حلکارمند، با مشکالت و راه

ریزی برای جریان نقدینگی از بیشترین اهمیت برخوردار برنامهقابل مقایسه نیست. سابقا، 

بندی برای رسیدن به هماهنگی و ریزی استراتژیک و بودجهبود، اما در حال حاضر برنامه

 دهد.کنترل در عملکرد باالترین اولویت را به خود اختصاص می
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راه  ای برایرنامهبه دنیا نیامدم، هیچ ب کارآفرین وکار،من مثل خیلی از صاحبان کسب

ام. اما آمیز آن نداشتهی موفقیتای هم در توسعهو مسلما هیچ تجربه اندازی کسب و کار

ام، چیزهایی یاد وکار که پشت سر گذاشتهسال از دوران مالکیت کسب 12در این حدود 

ر های این مسیر را در حداقل ممکن حفظ کنم و هاند باال و پایینام که کمک کردهگرفته

ساله رشدی دورقمی را هم داشته باشم. شما هم صرف نظر از صنعتی که در آن فعال 

های بسیار العاده موفق باشید، البته به شرطی که با این ایدئولوژیتوانید فوقهستید، می

 کنیدکنید و چه نمی. بدانید چه می2ساده زندگی کنید:

ی این بود که سعی نکنید برای همههایی که در آن اوایل آموختم، یکی از بهترین درس

کدام از آنها زیاد خوب نیستید. چیز باشید؛ این معموال بدان معناست که در هیچمردم، همه

به همین خاطر عقیده دارم که نباید صرفا به خاطر کمی پول بیشتر، به سراغ 

خارج از  تان بروید، محصوالتی توسعه دهید کهتر از توانبسیار گسترده خدمات یارائه

خود بگذارید. وقتی این کار را  بازار هدف تان هستند یا پا را فراتر ازی آسایشمنطقه

کنید، قدرت حقیقیِ خود را برای تمرکز روی آنچه چه بسا در آن موفق هم نشوید، می

تان ایجاد تان و در کل شرکتتان، بودجهاثری برای گروهاید و فشارهای بیخطر انداختهبه

 .یدکنمی

 

 

 روی هدف متمرکز بمانید .2

های ایم در رویکردمان نسبت به رشد، بسیار استراتژیک باشیم. برنامههمیشه تالش کرده

شان ها هستیم و هر زمان الزم است اصالحکنیم، پیگیر آن برنامهساله تنظیم میتجاری سه

کوتاهی کنید، راهی برای ارزیابی خودتان،  تعیین هدف کنیم. من معتقدم اگر درمی

ی شده ندارید. وقتی همه به شیوهتعیین تان در قبال اهداف از پیشتان و شرکتگروه

توانند با یکدیگر متحد فهمند که اهداف کلیِ سازمان چه هستند، میبسیار شفافی می

 .ار کنندآمیز به آنها، به خود افتخیابی موفقیتشوند و با دست
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 به دنبال ادم ها یبا استعداد درکسب وکار خود باشید .3

های بااستعداد بتواند با موفقیت وکاری بدون وجود آدمافتد که کسبندرت اتفاق میبه

کنیم که افرادمان تنها ی این صحبت میعمل و رشد کند. درحقیقت ما اغلب درباره

بهبود  هایی هستیم برایدنبال راهای هستند که مجبوریم بفروشیم و همیشه بهدارایی

خواهند مان همچنان میمان و دالیلی برای اینکه چرا کارمندانعمان، مناف سازمانی فرهنگ

کنند که وفاداریِ حقیقی ها فراموش میبرای ما کار کنند. من معتقدم که بسیاری از شرکت

آن، هم از منظر  رهبری شود که کارمندان باور دارند که سازمان و گروهزمانی حاصل می

قائل هستند. این درنهایت منجر به داشتنِ ای برای ایشان اهمیت شخصی و هم حرفه

مانند که این امر اثر بسیار حقیقی و مستقیمی بر ها با ما میشود که مدتکارمندانی می

 .رشد کسب و کار دارد

 

 

 مدیر خوبی برای کسب وکار خود باشید .4

خوبی دارد، به این معنا نیست که در  ام صرف اینکه کسی روابط عمومیهمیشه گفته

ی ی یک سازمان روابط عمومی هم خوب خواهد بود. همین قضیه برای هر حرفهاداره

وکار موفق به داشتن ذهن خوبی برای ی یک کسبکند. توسعهدیگری هم صدق می

آن  تان.ی تخصصیها در حوزهای قدرتمند از مهارتگردد؛ همراه با مجموعهوکار برمیکسب

ها و غیره، وکارها، مثل فرایندها، مدیریت افراد، پرداختی کسببخشِ پشت صحنه

ام که های باهوش زیادی را دیدهبسیار مهم است. من آدم موفقیت در کسب و کار برای

اند؛ به این خاطر که با عینکِ اند و درنهایت هم شکست خوردهوکاری شدهوارد کسب

بودن در اند و درعوض صرفا روی خوبرشان نگاه نکردهوکاموفقیت عملیاتی به کسب

 .اندشان تمرکز داشتهحرفه
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 عاشق کارتان باشید.5

 

هایی دهید، آدمرا انجام می ایدکاری که برای آن ساخته شده وقتی عاشق کارتان هستید و

 کنند. رتان هستند، این را درک میکه هر روز در دفتر، شرکت یا کارخانه دوروب

تان، متمرکزتر بودن و در دادنِ هیجان و اشتیاق برای تالش بیشتر و موفقیت گروهنشان

العاده اهمیت دارد. این به معنای محصول نهاییِ بهتر است. نهایت موفقیت در کارشان فوق

ر پرچالشی ایجاد کند، محیط کای منفی را دنبال میبرای کسی که ناراضی است، انگیزه

 .کنددهد دوست ندارد، عکس این مسئله صدق میکند یا صراحتا آنچه را انجام میمی

 

 چالش بکشید که همیشه در مسیر باشیدخودتان را به .6

آن در دهد. برای اینکه با کنیم را هر روز تغییر میفناوری، دنیایی که در آن زندگی می

و  نوآوری داشته باشید کنید بایدارتباط بمانیم، صرف نظر از صنعتی که در آن فعالیت می

های جدید، تفکر جدید و فرایندهای تواند به معنای برنامهبخواهید که بهتر شوید. این می

حرکت خواهید ماند. ما در جدید باشد. من معتقدم که شما یا در حال پیشرفت هستید یا بی

هایی برای بهبود مان دقت داریم و به دنبال راهی عملخودمان، مدام به شیوه شرکت

و کارآمدترشدن در کارهایمان هستیم که  های ارتباط با مشتریمهارت محصول نهایی، بهبود

 .مان دارددر نهایت سودآوری بیشتری هم برای

 د درکسب وکارخودباشبه دنبال ایده های جدی .7

ند و درنتیجه کنعنوان هزینه نگاه میبه بازاریابی در اقتصادی چالشی، بسیاری از برندها به

های خوبی که پشتیبانی اش را کاهش دهند. اما بازار پر است از ایدهکنند بودجهسعی می

محصول ما »دست آورند یا اینکه با ایدئولوژی خوبی در بازاریابی ندارند تا توجه الزم را به

ی کنندگان حساباند. حواس مصرفراه افتاده« آیدقدر عالی است که مشتری خودش میآن

 اند اش را استفاده کردهخرند که یا نمونهشان جمع است؛ آنها عموما محصوالتی را میبه پول
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در محصول  نوآوری و خالقیت یا به آنها معرفی شده باشد. بنابراین بازاریابی باید کامال با

ی نهایی آماده هماهنگی داشته و این اطمینان را ایجاد کند که وقتی محصولی برای استفاده

 .شود، توجه بسیاری به بازاریابی آن شده باشدمی

متأسفانه تضمینی برای رشد کسب و کار و موفقیت حتمیِ آن وجود ندارد. ترکیبی از منطق 

وکاری یا کسب برند ی چپ الزم است تانیمه تفکر خالق ی راست مغز واستراتژیک نیمه

کنند در راه رشد کسب و ک میهایی که در این مقاله خواندید، کمموفق شود. اما توصیه

وکارها در تالش برای کار خود گام بردارید و برخی از مشکالتی را که بسیاری از کسب

 .رو هستند، کاهش دهیدآوردن توجه و پذیرش با آن روبهدستبه

 

 فروش بیشتر به مشتریان -8

کار، فروش بیشتر محصوالت و خدمات به مشتریان ترین راه برای رشد کسب و ساده

شناسند، ها از قبل شما را میموجود است. مشتریان فعلی شما با شما در ارتباط هستند، آن

کنند، پس برایتان نسبتاً آسان است که اقالم اضافی را دوستتان دارند و به شما اعتماد می

ه جذب مشتریان جدید، هفت برابر دهند کها بفروشید. برخی مطالعات نشان میبه آن

دارد. یعنی فروش محصوالت و خدمات فروش محصوالت به مشتریان فعلی هزینه برمی

های جذب مشتری را اضافی به مشتریان موجود، سود بیشتری دارد چون شما قبالً هزینه

 توانید به مشتریان فعلیاید. ببینید چه محصوالت و خدمات دیگری را میپرداخت کرده

کنید؛ بلکه خود ارائه دهید. این خدمات حتماً نباید خدماتی باشند که خودتان تولید می

ها پورسانت کمی دریافت توانند خدمات یک شریک تجاری باشند که شما بابت آنمی

کنید. همانند خطوط هوایی که خدمات اضافی مانند اجاره ماشین، هتل و غیر را ارائه می

از مشتریان را به حداکثر برسانند. همچنین باید رضایت مشتری را  دهند، تا درآمد خودمی

دهید، باید مبلغ قابل در دستور کار خود قرار دهید، زیرا برای هر مشتری که از دست می

ها هزینه کنید. شما به راهبردهایی نیاز دارید تا درآمد توجهی را برای جایگزین کردن آن

 خود را از هر مشتری افزایش دهید

 احمدرضا کرامت

 گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده
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