
 قک کسب و کارموفي شروع ي براينکته اساس ٣٥

ـ ازمند پـژوهش و برنامـه ر      ين ن يهمچن زه و خواستن و استعداد و     يازمند انگ يک کسب و کار ن    ي و اداره    يازراه اند   ي مـ يزي

ن ي شـود، اگـر چـه اشـتباهات آغـاز     يت شروع ميو کار کوچک با قاطع    ک کسب يت در   ي شطرنج موفق  يهمانند باز . باشد

 يبـرا . ديد رسـ يـ جـه مف  ي تـوان بـه نت     ي کردن م   و دوباره تالش   يستند و با نظم و سخت کوش      ين مخرب کسب و کار شما    

ن يـ م، سـپس از ا ي کنـ  يابيارزشـ   خـود را   يد کسب و کار خود و هدفها      يت ، با  يدن به موفق  ي رس يش شانس خود برا   يافزا

    . توان استفاده کرديجامع و درست م ک طرح کسب و کاري ساختن و بوجود آوردن ياطالعات برا

 يشه درسـت ي که شما در مورد آنها اندي از مسائل مهمي کند تا به بعضي کمک م  کاربه شما  ک طرح کسب و   يجاد  يروند ا 

 ين مي کسب و کار شما و همچنيبرا  شروع در آمدي براي تواند ابزار مناسبيبرنامه شما م. ديد فکر کنيتا کنون نداشته ا

 .ت شما باشدي شروع موفقي برايک نقطه عطفيتواند 

    .دي کوچک آغاز کنک کاري با يد وليشينديگ ببزر-۱

ک يـ بهتـر اسـت ابتـدا    . اجراسـت  د قابل ي که در ذهن دار    يد که مفهوم  يد مطمئن شو  يک کسب و کار با    يقبل از آغاز     -۲

اس کوچـک  يـ ک مقيـ  خـود را در  يد تئـور يـ توانيد که چگونـه م يشينديب .دي کنيابيجه را ارزيد و نت ينمونه کار انجام ده   

    .ديد مکان شويا خريل قرارداد رهن و ي بزرگ از قبينکه متعهد کاريا د، قبل ازيازمائيب

ن شـانس را    ينظرتان قابل اجراست ا    د و به شما ثابت شد که طرح مورد        يدا کن ي پ يک مشتر يد حداقل   ي بتوان ياگر حت  -۳

    . تکرار گرددتانيز براي نيگريت ،دفعات دين موفقيد که ايدار

 ياپـا يمعامله پا. ديه نکنيد تهيزات جديتجه ان قابل استفاده هستند،ت يميزات قدياگر تجه. ديبا بودجه محدود کار کن    -۴

    . استزات مورد نظرتانيه تجهين روش تهيبهتر

   .ديد مبادرت نورزيکسب و کار جد کيات باشد به آغاز يه جزئي کليک طرح کسب و کار جامع که حاويبدون داشتن  -۵

    .ان کمک کنديصورت سود و ز ، نقطه سربه سر وينگيش نقدر گردي نظيتواند به شما در مسائل يک حسابدار مي -۶

ک ماننـد ازدواج    يک شر يداشتن  .ديآنها دار  ز در مواجهه با   ي ن يتر از شرکا هستند و مشکل کمتر        بانکها به مراتب ارزان    -۷

ک کسب و يغاز د که آياد داشته باشيالبته به . از آن خودتان نخواهد بود نصورتي شما در ايزندگ. بدون وجود عشق است

    .ک کسب و کار استيت بهتر از عدم آغاز ينها يک بيشر کيکار با 

 به بن بست    يبه توافق الزم هر تالش     دنيدر شراکت بدون رس   . ديز توجه کن  يد به نظرات اون   يد با يک دار يک شر ي يوقت -۸

    .ديد رسيخواه

ـ    چيد ه يکه آگاه باش    است يگريل د ين دل يا. ت است ي اکثر ير عامل بودن و داشتن را     يگر، مد يمسئله د  -۹  ۴۹ ش از يگاه ب

  !!د کـه کنتـرل اوضـاع بـه دسـت خودتـان باشـد              يـ ل دار يـ البتـه اگـر تما     د،يـ درصد از سهام شرکت خـود را واگـذار نکن         

     ن بازار چقدر است؟ي کسب و کار شما بازار وجود دارد؟ وسعت ايا برايآ -۱۰

ـ     .  اسـت  يار مهم و اساسـ    يقات بازار بس  يتحق   .ديـ دا کن يـ موجـود را پ    يد، بازارهـا  يـ جـاد بـازار جد    ي ا يه جـا  بهتـر اسـت ب

 وجـود   يممکـن اسـت بـه واقـع بـازار          .ديار باش ي وجود دارد، هش   يا رقابت محدود  يد و   ي ندار يبين بازار رق  ياگر در ا   -۱۱

    .د که تا کنون شناخته نشده استيخاص دست گذاشته باش ک محصولي يگر ممکن است رويبه عبارت د! نداشته باشد

 يمشاوره بانک مجـان   . ديمشورت نمائ  ر بانک يا مد يمه و   يل، واسطه ب  يک مشاور، وک  يک کسب و کار، با      يقبل از آغاز     -۱۲

    .دي پرسش نمائياما قبل از هر اقدام. است يز مجاني نيا ه با مشاوران حرفهيمشاوره اول. است

د يـ ا صنعت جد يکسب و کار و      نهيد در هر زم   يوانتيشما م : دي گو يد انتخاب ي توان ي که م  ين کسب و کار   ي عموما بهتر  -١٣

 يحتـ . ديـ يد عمال تجربه کـسب نما يتونانيز م يروز ن  ک ساعت در  ي ي برا ين آن فن، حت   يق خواندن کتاب متخصص   ياز طر 



  وييـ د را بهتـر از اطالعـات جز  يـ د، مغز اطالعات جديشتر مطالعه کنيرا هرچه بيد زيکن د مطالعهيتوانيز م يشتر از آن ن   يب

    . موثر و اثبات شده استيريادگيک روش موثر در يتکرار با فاصله ،. کندي در ک مآسان

ـ از داريـ ن يد به تجربه عمل  ي که در ذهن دار    ي آغاز کسب و کار    يد که برا  يکني اگر فکر م   ي حت -١٤  را يد مـدت يـ توانيد مي

ن حال يد و در عيرياد بگيد است يمفتان يهرچه برا. ديوقت کار کن مهيد نيتواني ميحت. دي خود کار کني از رقبايکي يبرا

را ممکـن  يد زيآنجا برو  محرمانه از يتهاي قرارداد مربوط به انجام فعال     يالبته بهتر است قبل از امضا     . ديکن افتيز در يمزد ن 

    !ت کننديه شما شکاياست عل

ک يـ د و از    يـ دا کن يـ عه پ توسـ  زيـ ن باشد که خود ن    يد هدفتان ا  يابد، با ي يش م ي شما افزا  يي که دارا  ي به همان سرعت   -١٥

    .ديشو لير تبديمد/ک صاحب کسب و کاري به يمجر/ صاحب کسب و کار

ن کار درست مانند يا. دييآغاز نما ديه امور را خود رتق و فتق کنين هدف که کلي را با ايد کسب و کاريچ وقت نباي ه-١٦

    .دين است که کار خود را با پول بخريا

د افـراد بـا   يـ با. ديـ ار کنيـ ض اختيتفو د که يرياد بگ يد  يبا. ستي ن يد عمل يودتان انجام ده   را خ  يد هر کار  ي اگر بخواه  -١٧

د و در   يـ اموزي خـود را ب    ي بـاال  يبه آنها اسـتانداردها   . رک تر باشند  يو ز   از شما باهوشتر   يد که حت  يري را بکار بگ   يزه ا يانگ

    .ديدهند بر آنها نظارت داشته باشياغلب کارها را انجام م که آنهايحال

غـات و   يسـالها تجربـه در تبل      بعـد از  . ت اسـت  يـ ز اهم يار حـا  يت شما بس  ي موفق ي مناسب، برا  يک نام تجار  ي انتخاب   -١٨

    :باشدير ميکنم به شرح زيم هين مورد به شما اراي که در ايشنهاداتي، پيابيبازار

دا يـ  شما را پيشوند و به آسانيسردرگم م انيرا اوال مشتريک به آن باشد زيا نزديتان و يد مشابه نام رقباي نام شما نبا  -١٩

    .ديب واقع شوي رقيشرکتها تيا ممکن است مورد شکايکنند و ثانينم

    . تر خواهد بودياد ماندنيهرچقدر اسم شرکت کوتاهتر باشد، به -٢٠

    . شود و به وضوح قابل تلفظ باشدي هجيد به آساني اسم با-٢١

نام صاحبان خود را دارند تنهـا در    کهييکسب و کارها . ديد انجام ده  يخواهي م  آنچه ي باشد برا  يغيد تبل ي اسم شما با   -٢٢

    .ا خدمت شناخته شده باشديک محصول و يا مرادف ي گران آشنا باشد وي دين اسم براي موفقند که ايصورت

     . تجاوز کنديگريد نام شما به نام شرکت ثبت شده دي نبا-٢٣

 نمونـه اگـر شـما    يبـرا . ديـ ه دهيارا د از کسب و کار خود يلي باشد که ما   يريط با تصو  ز و در ارتبا   يد متما ي نام شما با   -٢٤

کـامال  ) ييبـا ي عـشق وز يبـه معنـا  ( APHRODITE س منـازل يسو د انتخاب نام يدهيخدمات نظافت منازل را انجام م     

     .ب خواهد بودار مناسيبس) زينو و ترو تم يبه معنا(  Spicand Span عوض نام خدمات منازل نامناسب است و در

ست شـرکتها   يـ آغاز شود در صدر ل     ن حروف الفبا  ي با توجه به ثبت اسم شرکت شما در کتاب زرد اگر اسم شما با اول               -٢٥

    .د گرفتيقرار خواه

   .ديــقــرار ده  از نــام شــرکت خــوديا شهرســتان خــود را بخــشيــد نــام شــهر و يد شــما دوســت داشــته باشــي شــا-٢٦

ـ ا د،يـ خود را در نام کسب و کارتـان مـورد اسـتفاده قـرار نده            که نام کوچک     يگريل د ي دل -٢٧ ن اسـت کـه در اذهـان    ي

اند کار فراوان ¬کار نشستهير همکارانتان بيکه سايدر حال گردند ويد و آنها به دنبال شما ميکنيجاد ميض ايانتان تبعيمشتر

    .شوديخته ميشما ر  سريرو

نـام کـسب و کارتـان، اسـم        که يد در صورت  ي کسب و کار خود دار     يا واگذار يل به فروش و     ي که تما  ين زمان ي همچن -٢٨

    .رسديمناسب داشته باشد به فروش م يک نام تجاري که ين تر از زمانيي پايمتيکوچک شما باشد، به ق

    :شودين روش انجام مين نام مناسب به ايي تع-٢٩

را کـه بـه ذهنتـان     ي مناسـب ينام ها. ديل دهيتشک) brain storming (ي با روش طوفان مغزيشيک جلسه هم اندي

د منجـر   يه با ين رو يا. ت دارد يت اهم يفيش از ک  يت ب يمرحله کم  نيدر ا . ندي اگر مسخره به نظر آ     يد، حت يسيد بنو يآ¬يم



    . گردد اسم١٠٠د حداقل يبه تول

بـه ارتباطـات    . ديسـ  نام بر  ٧ يال ٦د تا به    ي نا مناسب بپرداز   ي و حذف نام ها    يه فهرست اسام  ين مرحله به تسو   ي در ا  -٣٠

 يهـا ¬ست را بـه دوسـتان و انجمـن   يـ ن ليـ ا. دهنـد يح ميرا تـرج  نکه اغلب انها کدام اسم   يد و ا  يشينديز ب ي مردم ن  يفکر

ن اسـم  يـ ل انها را از انتخاب اين دليهمچن .ديد و نظر آنها را بخواهيد نشان دهينان داري که به قضاوت آنها اطم يا¬حرفه

 با شماست چون کسب و کار متعلق به ييم نهايد و تصميس هستييرا شما ريز ديريم بگيت، خودتان تصميدر نها. ديبپرس

    .شماست

  .ريـ ا خ يـ شـما وجـود دارد       ا اسـم منتخـب    يـ د کـه آ   ينيد تا بب  ين مراجعه کن  ين و آفال  ي آنال ي سپس به کتاب راهنما    -٣١

نترنت وجود دارد؟ يم مورد نظر شما در اا نايد که آيبدان د تايرا جستجو کن" com ".ينترنت شناسه هاين در ايهمچن-٣٢

    .ت دارديارجح" net".به " com ".د کهياد داشته باشيبه 

 يد و بـرا يسيـ بنو  دتانيـ مورد کـسب و کـار جد    دريمختصر حيغات، توض ي تبل يبرا ينه کردن هر مبلغ   يهز  از  قبل -٣٣

    .دي معتبر بفرستيرسانه ها

ژه يـ شاخص و. رونديبه فروش نم  خوديداشته باشد که اغلب کاالها و خدمات به خوداد يد به ين بايتا هر کارآفر  ي نها -٣٤

ه داده اسـت کـه بـه    يـ ک اصل اراي را به عنوان يا¬افردو پارتو قاعدهيو  با نام  ياقتصاد دان . ن مطلب وجود دارد   ي ا ي برا يا

خدمات مشغول باشند،  هياز کسب و کارها به ارا% ٢٠ن مطلب است که اگر  يانگر ا ين اصل ب  يا.  معروف است  ٨٠-٢٠ قانون

    .غات هستندير خدمات فروش و تبليگر درگيد% ٨٠

 .ديکار خود بپرداز  کسب ويغات و فروش براي تبلي در مورد روش هاين بهتر است به مطالعه موردي بنابرا-٣٥


