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اگــر صاحــب یــک تجــارت هســتید،  رئیــس خودتــان و دیگــران خواهیــد بــود و چیــزی کــه 

شــما را از رقبــا متمایــز مــی کنــد تصمیماتــی اســت کــه بــرای رونــد کســب و کار خــود مــی 

ــا  ــا برنامــه ریــزی صحیــح یــک سیســتم متفــاوت ایجــاد کــرده و ب ــد. مــی توانیــد ب گیری

برخــورد حرفــه ای از رقبــای خــود پیشــی بگیریــد.

ــت  ــا واقعی ــد خــود ب ــذاری تجــارت جدی ــه گ ــه محــض پای ــران ب ــان و مدی ــه کارآفرین هم

ــه رو مــی شــوند. همیــن موضــوع ممکــن  ــدازی یــک تجــارت رو ب و ســختی هــای راه ان

اســت شــما را بــه عنــوان یــک صاحــب تجــارت یــا کارآفریــن بترســاند و باعــث شــود بــه 

درســتی کارهــا را پیــش نبریــد. قــرار نیســت همــه مــا از بــدو شــروع توانایــی راه انــدازی بــی 

نقــص یــک تجــارت را داشــته باشــیم. بنابرایــن بهتریــن راه ایــن اســت کــه از تجــارب دیگــر 

مدیــران بهــره منــد شــویم. در ایــن مقالــه 5 فاکتــور مهمــی کــه مــی تواننــد تجــارت شــما را 

دســتخوش تغییــرات مثبــت کــرده و بــه موفقیــت نزدیــک کننــد توضیــح داده شــده اســت. 

ایــن فاکتورهــا از تجربــه ده هــا کارآفریــن موفــق و برتــر گــردآوری شــده انــد.
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1. یک ایده نوآورانه برای کسب و کار
ــه  ــه شــود منجــر ب ــم گرفت ــه دســت ک ــی ک ــت هــم در صورت ــت! و رقاب ــی رقاب تجــارت یعن

ــن موضــوع را  ــدم، ای ــن ق ــان اولی ــن از هم ــودی سیســتم شــما خواهــد شــد. بنابرای ناب

در ذهــن خــود داشــته باشــید کــه شــما بــرای رقابــت و باقــی مانــدن در بیــن رقبــا پــا بــه 

ایــن میــدان گذاشــته ایــد. بــه ویــژه تجــارت هــای آنالیــن کــه سیســتم رقابــت در آن هــا 

ــه  ــا انتخــاب گزین ــد و ب ــم بگیری ــد تصمی ــن شــما بای ــرار دارد. بنابرای ــری ق در ســطح باالت

مناســب، جایــگاه خــود را تثبیــت کنیــد. اســتفاده از اســتراتژی هــای بازاریابــی و اســتفاده 

از ابزارهــای تکنولــوژی بــه تنهایــی موفقیــت شــما را تضمیــن نخواهنــد کــرد. شــما بایــد 

بــه دنبــال ارائــه چیــزی جدیــد و واقعــی باشــید تــا کاربــران را بــه وجــد بیــاورد.

خیلــی از کاربــران فکــر مــی کننــد کــه حتمــًا بــرای موفقیــت در ایــن زمینــه مــی بایســت یــک 

ایــده کامــاًل جدیــد و دســت نخــورده داشــته باشــند. امــا نکتــه همیــن جاســت کــه نوآورانه 

بــودن ایــده شــامل وجــود نداشــتن آن از پیــش نمــی شــود. شــما مــی توانیــد بــا تحقیــق 

ــا  ــپس ب ــد؛ س ــرده ان ــل ک ــر عم ــق ت ــا موف ــده ه ــدام ای ــد ک ــر ببینی ــای دیگ ــارت ه در تج

الگوبــرداری از آن هــا محصــول، ســرویس و ایــده هــای انحصــاری خودتــان را ارائــه دهیــد.

شــما بایــد بــه رونــد همیشــگی بــازار دقــت زیــادی داشــته باشــید. ایــن بــازار و تــب و تــاب 

آن اســت کــه موفقیــت شــما را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. امــا بــا ایــن حــال، حتــی اگــر 

بــازار، رونــد رو بــه رشــدی در زمینــه کاری شــما نداشــته باشــد، شــما مــی توانیــد بــا تولیــد 

و ارائــه محصــوالت و ســرویس هــای نوآورانــه بــه موفقیــت دســت پیــدا کنیــد. بــرای موفق 

ــه اختــراع یــک چیــز جدیــد نیســت، فقــط از چیزهــای قبلــی یــک  شــدن واقعــًا نیــازی ب
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نســخه بهتــر ایجــاد کنیــد و ایــن رونــد را پیــش بگیریــد. در کســب و کار خــود خالقیــت بــه 

خــرج دهیــد و از هــر چیــز ســودآوری کــه ســرعت و بازدهــی کار شــما را بیشــتر مــی کنــد 

دریــغ نکنیــد.

آموزش مرتبط؛ چگونه ایده های کارآفرینی را پیدا کنیم؟

 

 

2. استفاده صحیح از نیروها و استعدادها
الزمــه ی کســب موفقیــت طوالنــی مــدت در کســب و کار شــما جمــع آوری نیروهــای 

مســتعد و مجــرب بــرای ســاخت برنــد شــما مــی باشــد. اگــر تجــارت شــما را بــه یــک بــدن 

3



5 فاکتور مهم که به کسب موفقیت در تجارت شما کمک       
می کنند

www.modireweb.com

تشــبیه کنیــم، تیــم و گــروه کاری شــما حکــم ســتون فقــرات آن را خواهنــد داشــت و اگــر 

ــا مشــل  ــد و ب ــه درســتی کار نکن ــن ســتون فقــرات ب ــی یکــی از مهــره هــای ای فقــط حت

مواجــه شــود، لک سیســتم کاری شــما در معــرض خطــر جــدی قــرار خواهــد گرفــت. فرقــی 

نــدارد تیمــی کــه شــما بــا آن کار مــی کنیــد شــما را از نزدیــک همراهــی مــی کننــد یــا بــه 

صــورت دورکاری بــا شــما همــکاری دارنــد. ایــن مســئله در هــر صــورت نیــاز بــه توجــه جــدی 

دارد. انتخــاب اســتعدادهای مناســب کــه بــا دیــد و نگــرش کاری شــما همــگام باشــند مــی 

توانــد شــانس موفقیــت شــما را بــه طــور چشــم گیــری افزایــش دهــد.

در شــروع یــک تجــارت جدیــد شــاید شــما نتوانیــد تیــم اصلــی خــود را خیلــی ســریع گــرد 

هــم بیاوریــد. امــا اگــر متعهــد شــوید کــه ایــن مــورد را انجــام دهیــد، مــی توانیــد بــه مــرور 

زمــان گزینــه هــای کارآمــد را نشــان کــرده و بــه سیســتم کاری خــود دعــوت کنیــد. فرامــوش 

نکنیــد کــه اهــداف شــما مــی بایســت بــا اهــداف و نگــرش نیروهــای کاری کــه بــه خدمــت 

مــی گیریــد هــم راســتا باشــد.

راه انــدازی یــک کســب و کار بــه مقــدار زیــادی کار بــا بهــره وری زیــاد در همــان فــاز ابتدایــی 

نیــاز دارد. اگــر ایــن مــوارد را بــا تیــم قابــل اعتمــادی بــه اشــتراک بگذاریــد، خواهیــد دیــد 

ــه  ــا ایــن رونــد رو ب کــه تــالش همگــی اعضــا چــه تأثیــری در رونــد کار خواهــد داشــت. ب

رشــد، نــه تنهــا شــما بلکــه اعضــای تیــم شــما نیــز تشــویق شــده و کار ســنگین بــه جــای 

اینکــه خســته کننــده باشــد، لــذت بخــش خواهــد بــود. در نتیجــه، اهــداف اصلــی خــود 

را بــا افــراد تیــم در میــان بگذاریــد و آن هــا را بــرای رســیدن بــه آن اهــداف ترغیــب کنیــد.
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3. ایجاد یک شبکه اختصاصی
ســاختن یــک شــبکه ارتباطــی بــرای شــما مــی توانــد مزیــت های بســیاری بــه دنبال داشــته 

باشــد. ایــن شــبکه ارتباطــی مــی توانــد راهــی برای کســب اطالعات مشــتری هایتان باشــد. 

بــه ویــژه در مراحــل اولیــه راه انــدازی کســب و کار، هرچــه ایــن شــبکه گســترده تــر شــود 

منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز شــما نیــز بیشــتر مــی شــود. در واقــع شــبکه هــای ارتباطــی 

راه دیگــری بــرای بازاریابــی در هــر نــوع کســب و کاری هســتند. هــر تجارتــی از یــک شــرکت 

بــزرگ گرفتــه یــا یــک اســتارت آپ یــک نفــره ی کوچــک، مــی تواننــد از مزیــت هــای داشــتن 

یــک شــبکه ارتباطــی قدرتمنــد بهــره منــد شــوند.
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هــر چــه فعالیــت شــما در شــبکه هــای اجتماعــی مخصوصــا شــبکه هــای تجــاری ماننــد 

لینکدیــن بیشــتر باشــد، شــبکه روابــط شــما بزرگتــر شــده و بــه منابــع بیشــتری دســت پیــدا 

مــی کنیــد. بنابرایــن بــا کمــک ایــن روابــط مــی توانیــد اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد و 

تصمیمــات هوشــمندانه تــری بــرای کســب و کار خودتــان اتخــاذ کنیــد.

مشــهور تریــن و موفــق تریــن کارآفرینــان دنیــا از شــبکه هــای ارتباطــی خــود بــرای برندینــگ 

و توســعه کســب و کار خودشــان اســتفاده کــرده انــد، بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود شــما 

نیــز ایــن مــورد را در جــدول برنامــه ریــزی هــای خــود قــرار داده و زمــان خاصــی را بــرای 

رســیدگی بــه آن اختصــاص دهیــد. از طریــق شــبکه هــای ارتباطــی مــی توانیــد از اخبــار و 

رویــداد هــای مهــم حــوزه فعالیــت خــود آگاه شــوید و همیشــه بــروز باشــید،  همچنیــن بــا 

حضــور خــود در رویدادهــای مهــم کــه از طریــق همیــن روابــط بــه آنهــا دعــوت مــی شــوید، 

اعتمــاد مخاطبیــن خــود را جلــب مــی کنیــد.

بیشتر بخوانید؛ اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

 

6



5 فاکتور مهم که به کسب موفقیت در تجارت شما کمک       
می کنند

www.modireweb.com

4. کار و کوشش سخت
گــر فکــر مــی کنیــد کــه بــا کار کــم و توجــه بــه نــکات حواشــی مــی توانیــد یــک کســب و کار 

را راه انــدازی کنیــد بهتــر اســت بگوئیــم کــه شــما حتــی کارتــان را شــروع هــم نکــرده ایــد! 

هنــوز هــم بســیاری از کارآفرینــان و صاحبــان مشــاغل ایــده و نگــرش درســتی از راه انــدازی 

واقعــی یــک کســب و کار ندارنــد. شــاید حضــور در رســانه هــا و تبلیغــات بــه نظــر کافــی 

برســد امــا ایــن نبایــد هــدف نهایــی شــما باشــد. موفقیــت واقعــی در ســطوح باالتــری قــرار 

دارد. بــرای دســتیابی بــه ایــن موفقیــت بایــد بــه ســختی کار کنیــد.

ــارت  ــک تج ــدازی ی ــای راه ان ــیب ه ــراز و نش ــا ف ــودن ب ــنا ب ــه و آش ــب تجرب ــلمًا کس مس

نویــن، شــما را چندیــن قــدم جلوتــر خواهــد بــرد. بنابرایــن اگــر فکــر مــی کنیــد تجربــه کافــی 

ــت آن  ــد و رازهــای موفقی ــت کنی ــد در کســب و کارهــای مشــابه فعالی ــد مــی توانی نداری

هــا را بــه دســت بیاوریــد. بــا کار و تــالش زیــاد، نــه تنهــا تجربــه کســب مــی کنیــد، بلکــه 

فرآیندهــای پیشــرفت کســب و کار خــود در آینــده را بــا ســرعت و دقــت بیشــتری انجــام 

مــی دهیــد. همچنیــن بــا داشــتن تجربــه کافــی احتمــال اینکــه بــا مشــکالت رایــج دســت و 

پنجــه نــرم کنیــد کمتــر خواهــد شــد. پــس اگــر مهــارت هــا و تجــارب خــود را بــا فعالیــت در 

یــک شــرکت و بیزینــس دیگــر زیــاد کنیــد، موفقیــت طوالنــی مــدت پــروژه شــخصی خــود 

را تضمیــن کــرده ایــد.
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5. تمرکز بر روی فروش
فقــط یــک چیــز دوام محصــوالت یــا ســرویس هــای شــما را تضمیــن مــی کنــد و آن هــم 

فــروش اســت. فــروش نــه تنهــا ثابــت مــی کنــد کــه شــما دلیلــی قاطــع بــرای ادامــه دادن 

بــه کســب و کارتــان داریــد، بلکــه بــا درآمدهــای بــه دســت آمــده از طریــق آن مــی توانیــد 

کســب و کار خــود را رونــق بدهیــد. در نتیجــه فعالیــت شــما گســترش پیــدا کــرده و کســب 

و کارتــان بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــود.

شــما بــه عنــوان یــک کارآفریــن مــی توانیــد بــا تمرکــز بــر روی فــروش، کارمنــدان، همــکاران، 

ــه فعالیــت بیشــتر  ــد را ب ــا شــما همــکاری دارن شــرکا، ســرمایه گــذاران و مشــاورانی کــه ب
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وا داریــد. بــرای افزایــش فــروش و تثبیــت آن بایــد زمینــه کاری خــود را بــه خوبــی آنالیــز 

ــان از اینکــه فــروش شــما باالخــره  ــا اطمین کنیــد و از کــم و کاســتی هــا نترســید. بایــد ب

ثابــت خواهــد شــد تــالش کنیــد و بــا همیــن تــالش و کوشــش همــکاران و کارمنــدان خــود 

را بیــش از پیــش تشــویق کنیــد.

ایــده پــردازی و اجــرای ایــده هــا بســیار عالــی هســتند، امــا اگــر تمــام تمرکــز خــود را روی 

آن هــا بگذاریــد ممکــن اســت از مقولــه فــروش فاصلــه بگیریــد. ایــده هایــی هــم کــه بــه 

ــن  ــزرگان ای ــه ب ــه گفت ــد داشــت. ب ــده ای نخواهن ــم نشــوند فای ــروش و ســوددهی خت ف

زمینــه، موفقیــت در کســب و کار بــر مبنــای فــروش تخمیــن زده مــی شــود. بنابرایــن شــما 

بایــد ایــده هــای خــود را در کنــار تمرکــز بــر روی روش هــای فــروش ادغــام کنیــد تــا از هــر 

دو مــورد بــه نتیجــه برســید.
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