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 کنید اجتناب اشتباه 5 این از خود کوچک وکارکسب در موفقیت برای

 

 باهاتاشت از يادگرفتن براي عالي ايده کنيد، شروع را خود وکارکسب که بگيريد تصميم اگر

 زا جلوگيري براي اشتباه پنج اينجا در. کنيدمي آماده موفقيت براي را خود و است ديگران

 .دارد وجود آن

 .کنید محاسبه را خود خدمات یا محصول تقاضای .1

 دار طعم مارماالد نارگيل چوب از شما که دليل اين به فقط - باشيد داشته ياد به

 هايوکارکسب از بسياري. دارد دوست را آن همه که نيست معنا بدان اين ،خوريدمي

 شروع از قبل. دارد تقاضا ازحدبيش مالک زيرا است خوردهشکست کوچک

. است قوي شما سرويس يا محصول براي تقاضا که شويد متوجه خود، گذاريسرمايه

 بمناس فعلي روند با آيا دارند؟ نياز آن به مردم اکثر که است خدماتي يا محصول آيا

 حال در خوبي گذاريسرمايه احتماالً DVD اجاره فروشگاه يک ،مثالعنوانبه است؟

 يک در وفصلحل از قبل. نيست خدمات جريان محبوبيت به توجه با حاضر

آيا مزاياي الزم رابراي مشتري داردو  بپرسيد خود از ،وکارکسب در گذاريسرمايه

 آن بررسي با را خود خدمات يا محصول آزمودن تقاضاي ؟کندميتقاضاي او را برطرف 

 .نيدک آزمايش هستند، صادق بسيار شما با که خانواده و دوستان از ايگسترده طيف با

 

 .مشخص رقابتی مزیت بدون شلوغ بازار یک به ورود. .2

ه که درون شما معجز پيتزا يک يا بخوريد خوشمزه نظيربي همبرگر يک است ممکن شما

 جاداي استعداد اينرابطه با  در وکارکسب يک کنيد سعي شما اينکه از قبل اما ،کند

 زاپيت رستوران يا همبرگر از را تانوکارکسب خواهيدمي چگونه که کنيد فکر کنيد،

 انتخاب و تبليغات خدمات، سرعت دکور، مزه، و طعم قيمت، مانند يعوامل. کنيد جدا

 زا را خود وکارکسب توانيد مي چگونه که کنيد تعريف و بگيريد نظر در را ديگر هاي

 .کنيد جدا هم
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 ران،رستو وکارکسب مانند بازار يک در رقابت مشخص، کامالً رقابتي مزيت يک بدون

 مناسب تجاري نام يک ايجاد براي زيادي پول و زمان طورمعمولبه که است جايي

 خودتان ايجاد کنيد. وکارکسبيک مزيت رقابتي در  که کنيد حاصل اطمينان. گيردمي

 

 هاهزینهمحاسبه نکردن  .3

 اندازيراه موفقيت يارب خانه، ساخت مانند وسيع، مقياس در ديگري پروژه هر مانند

نداشتن . دارد شخصي و مالي يهاهزينه از دقيق حسابداري به نياز ،وکارکسب يک

 بلق بنابراين است، وکارکسب شکست اصلي داليل از يکي گذاريسرمايهبرنامه در 

 يهاهزينه تنهانه هستيد کهکافي  بودجه داراي شما که شويد مطمئن ،اندازيراه از

 يمکن فرض است بهتر. کند تأمينرا نيز بايد شما زندگي يهاهزينه بلکه،اندازيراه

 کرف ابتدا در شما که است چيزي آن از ترطوالني و است بيشتر وکارکسب آن هزينه

 .شود شامل را خانوادگي و شخصي يهاهزينه که است مهم همچنين و. کنيدمي

 

 مهم وظایف گرفتن نادیده و تأیید عدم .4

 لحاص اطمينان بنابراين نيست، عالي وکارکسب يک اجراي از اي جنبه هر در کس هيچ

 فرد بهترين به را وظايف و کرده شناسايي را حياتي هاي ويژگي از يک هر که کنيد

 .دهيد کارآن  انجام براي

 

 سودآوری برای ریزی برنامه .5

 فتعري دهيد، انجام بايد وکارکسب طرح يک انجام هنگام شما که مواردي اولين از يکي

 و باشد بخش رضايت تواند مي خيريه يا انتفاعي غير اجراي. است وکارکسب مدل

 عنو هر در بتوانيد اينکه از قبل اما کند، مي برآورده را وکارکسب هاي مهارت مطمئنا

 .بدانيد بيرون و درون را خود سود مدل بايد شويد، موفق وکارکسب

 

 هر بايد فروش تعداد چه شما؟ خالص حاشيه چيست؟ فروش در شما ناخالص سود

 برسيد؟ آن به چگونه و چيست موردي سناريوي ترينهب کنيد؟ خرج هفته يا روز

 شما به که کنيد تعيين خود وکارکسب براي را( ها KPI) عملکرد کليدي هاي شاخص

  آنها نيستند، دروغ اعداد. است انجام حال در شما شرکت که بدانيد تا دهد مي اجازه
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 شما که ميدهند نشان اعداد اگر. و جواب درست مي دهند نيستنداز روي احساسات 

 آن، سقوط از قبل و دهيد انجام را الزم اقدامات هستيد، شديد کاهش يک در

 مي تنها کنيد، گيري اندازه و تعريف را اعداد اين اگر اما. کنيد ايجادرا  تغييرات

 .دهيد انجام را کار اين توانيد

 حداقل که هايي وکارکسب از درصد 55 ميان در را خود شانس توان مي چگونه پس

 نقش قطعا زمانبندي و خوشبختي ؟يمده افزايش داده اند تشکيل را آن سال پنج

 راتژياست و دقيق ريزي برنامه با را خود شانس توانيد مي شما اما کنند، مي ايفا مهمي

 کي انتخاب ،وکارکسبدر  شکست خطر کاهش براي ديگري راه. بخشيدب بهبود دقيق

 و ها حل راه ارائه حاضر حال در باال دادن راي حق. است دادن راي حق وکارکسب

 .است وهبالق مشکالت بر غلبه براي جديد وکارکسب صاحبان به کمک براي پشتيباني

 

 های کوچکوکارکسبوفقیت درهای مهم برای م توصیه

 

هاي ها و موسسه  مقايسه با شرکت  مشاغل تجاري کوچک عليرغم سوددهي کمتر، در   

بزرگ تجاري، کانوني امن براي پيشبرد، و به بيان ديگر مانند کارگاهي آزمايشي براي   

به حسرررراب مي   شرررروع حرکت   کار پيوند رابطه         هاي بزرگ  آيند. هرچند در ابتداي 

فروشنده و مخاطب، يافتن هويتي ثابت ميان ديگر رقبا و رسيدن به جايگاهي آرماني   

رسررد، اما با اسررتفاده از دانش و مهارت کافي در عرصرره بازاريابي، به نظر مي دشرروار

فاوت و ارزان، مي        ئه محصررروالت مت يت فروش و تمرکز بر ارا حدودي    مدير تا توان 

 .هاي عميق اين تضاد و تفاوت را کمتر کردشکاف

ها هاي تجاري و نحوه افزايش مهارتدراين مقاله راهکارهاي پيشرفت و پيشبرد طرح

با         را مورد بحث و بررسررري قرار مي   کارآفرينان بيش از پيش  کارجويان و  تا  دهيم 

 .استفاده از الگوهاي مشخص تجارت خويش را گسترش دهند
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 آخر حرف

 

  هداشت  جامعه طبقات تمامي از طرفداراني ديرباز از که است  سودايي  پر بازي تجارت،

  تجارت اما. است  برده سود  آن از خويش سرمايه  و استعداد  توان، بنا بر کس هر و

  حوادث خويش درايت و جسررارت با که اسررت متبحر و متفکر مرداني نيازمند امروز

  زا مرداني چشمگير،  هايپيشرفت  و کالن سودهاي  هميشه . کنند خلق را سازي تاريخ

  است  متخصصي   مردان دستان  در امروز تجاري بازارهاي کليد. طلبدمي را خود جنس

 مالي، هايبسررت بن هراسررند،نمي تجاري هاينوسرران و اقتصررادي هايطوفان از که

سير  و آنان اراده برابر در سدي  شرفت  م سدود  با و کندنمي ايجاد شان  پي  ماندن م

 و اندتجارت مردان آنان آري. کنندمي احداث جديد بزرگراهي تجاري، هايشرراهراه

 ...بس

  

 

 


