
  

www.keramatzade.com 

 

Page | 1 

 

 

     ده دلیل براي رسیدن به موفقیت تجاري

خصوص این  وجـود دارد. در تجـارت، در براي موفقیت و شکـست در تجـارت، دالیـل خاصـی

هاي بهتـري اتخـاذ  تصمیم اقـدامات و توانیدمیمعیارها هر چـه صـراحتتـان بیـشتر باشـد، 

ها، براي بهبود  ها و موفقیت شکست کنیـد. بـا تحلیـل و مقایـسۀ تجـارتتـان بـا دالیـل ایـن

 .رد نیاز، دست پیدا خواهید کردکلیدي مو خـود، بـه بیـنش سوددهیمیـزان فـروش و 

ف تجارت خال خـوب، در.«. رساندنمیبـه شـما آسـیب  دانیدنمیآنچه »که میگویند:  ایدشنیده

براي آنکه  «.است باعث شکست شما دانیدنمیآنچه » ، یعنـی: کندمیاین جمله صدق 

 :کنید گرفتـه باشـیم مراحـل زیـر را دنبـال هاتحلیلبیشترین نتیجه را از این 

 

هر یک  هر کدام از دالیل شکست یا موفقیت تجاريِ خود را دوباره مطالعـه کـرده و در .1

 ، از یک تا ده از بهترین تا بدترین رتبه به خودتان امتیاز بدهیدهاحوزهاز 

امروز خود را در جـدولی گـردآوري کـرده تـا بتوانیـد از تجـارت هايپاسخدر انتها، . .2

  آورید به دستخود دیدگاهی 

 

 .نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنید  .3

 به خودتان امتیاز دهید 11-1، از سؤالدر مورد هر 

 

 محصول یا خدمات شما با نیازهاي کنونی بازار کامالً مطابقت دارد. 1 .

 کنیدمی فـتو پـول دریا دهیدمیالف( شما محصوالت و خدمات خود را فروخته، تحویل  

 داریدمیدریافت  ايمالحظهقابلفروش سود  درزمینۀب( 

  .ج( مشتریانتان خشنودند

 

 .ایدکردهشما پیش از آغاز به انجام عملیات یک برنامۀ تجاري کامل طرح  2
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ابی و بازاری کاملی براي فـروش، ریزيبرنامه، تانکاريالف( شما پس از تحلیلِ تجارت و بازار 

 ایددادهاقدامات تجاري انجام 

  کنیدمی ب( شما همۀ جزئیات کارتان را برنامـهریـزیکـردهایـد و هـر روز طبـق آن عمـل

 

ان از محصوالتت کـه ایدرسیدهشما پس از یک تجزیه تحلیل کامـل از بـازار، بـه ایـن نتیجـه .3

 .است برخوردار يموردتوجهخصوصیات 

 ريبردابهره تـا از آن ایدآمادهو  ایدکردهالف( شما مزیت قابل رقابت خود در بازار را تعیین  

 .کنید

 .خودداریدب( شما برنامۀ کاملی براي تبلیغات، بازاریابی و ارتقاء محصوالت و خدمات 

 ديج( شما براي فروش روشی بی نقص و براي دستیابی به اهـداف فـروش رونـ 

  .، در اختیار داریدشدهریزيبرنامه

 ایدکرده ، سیـستمی طراحـیشدهحساببراي دفترداري، حسابداري و مدیریت مالی  4

 

 ایدگذاشته، بودجه کنار تانتجاري هايفعالیتالف( براي هر کدام از 

  .یدسنجمیرا  هایتانپروژهب( مرتب، نتایجِ 

 .دهیدمیمختلف بود، به سرعت تغییر مسیر  هاپروژهج( هر گاه نتایج 

 

 دهندمی معیار باالیی از صالحیت، قابلیـت و درسـتی بـه شـما انتقـال تانکلیديافراد . 5

  .دارید الف( شما شغل بدون مشکلی داشته و براي هر یک از اقدامات توضیح مشخـصی .

واگذار  را انتخاب کرده و مشاغل پر اهمیـت را بـه آنهـا باصالحیتب( شما با دقت افراد 

 .ایدکرده
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وجود ندارد  بور باشید دوباره از اول کارتان را شروع کنیـد، در تجـارتتـان کـسیج( اگر مج

 که او را دوباره استخدام نکنید

از کارهاي  و براي هـر کـدام کنیدمی، زمان را تنظیم ایدشدهشما به درستی سازماندهی . 6

 سنجیدمیعملکردهایتان را  تانکلیدي

 

 کنیدمیالف( شما همواره روي امور مهم تمرکز 

آگاهیِ کامل  ( هر فرد به آنچه از وي انتظار میرود، نحوة سـنجش عملکـرد و کـسب پـاداشب

 دارد

 بازبینی استانداردهاي عملکرد هر یک از افراد را ج( شما بطور مرتب موارد کلیديِ نتایج و

 .کنیدمی

 

 در میل رسیدن به موفقیت و سوددهی، شما صریح، مصمم و مصر هستید. 7

 ، براي خود و تجارتتان اهداف شفافی داریدهازمینهالف( شما در تمام 

 ب( شما بیشتر بر راهکارها تمرکز دارید تا مشکالت 

 «!زینه نیستشکست یک گ»ج( براي شما 

 

 و کارآمد دارید مؤثرشما با همۀ افراد کلیديِ تجارتتان ارتباطی . 8

دستیابی  و بـه ایـن نکتـه کـه هـر یـک چـه نقـشی در دانندمیرا  تانتجاريالف( همه اهداف 

 .به آنها دارند واقف هستند

رازي بین  و هـیچ گذاریدمیب( شما بطور مرتب با کارمندانِ خود جلسات تبادل اطالعـات  

 شما وجود ندارد

 گذاریدمی تانکاريج( شـما بطـور مرتـب بانکـدار و شـرکاي خـود را در جریـان پیـشرفت  
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 .مکرري در بازاریابی وجود دارد هتاکیددر فروش  ايقوییجریانِ بسیاري . 9

هبريِ ر جریان ثابتی از این کارکه  کنیدمیما از یک برنامۀ بازاریابیِ مکتوب پیروي الف( ش 

 .کندمیشایسته ایجاد 

ماهیانه به  ب( شما اهداف فروش مشخصی دارید که قصد دارید با تالش هـرروز، هفتگـی و

 آن برسید

مراه به ه تیج( شما یک روند فروش موفق دارید که بیشتر اوقات براي مشتریانتـان توقعـا

 آوردمی

مشتري  و جذبهمۀ افراد موجود در شرکتتان همواره در پـی جلـب رضـایت، حفـظ .10

 .هستند. جذب مشتري بیشترین دغدغۀ افراد است

 همین اساس الف( هدف یک تجارت، خلق و حفظ مشتریان است در نتیجه تمـام سـود شـما بـر

  .خواهد بود

 میآید یان تنها معیـار موفقیـت تجـاري شـما بـه شـمارب( در دراز مدت، رضایت مشتر

ه ب شمارا راضی خواهنـد بـود کـه قدرآنج( اگر در این محدوده موفق باشید، مشتریان شما 

 .کنیدمیدوستانشان معرفی 

 

 

  نتیجه

 هر چه بیشتر این ده تمرینِ کسب موفقیت تجاري را تکرار کنید، میـزان فـروش و

 بیشتر خواهد شد تانسوددهی

 

 


