
  روش شروع کسب و کار هشت

 ند بنـابراي  ت نداريـ   آغـاز فعاليـ    ي بـرا  يمد احتماالً ثروت عظي   ن ها باشي  ه اکثر کارآفري  هم شبي اگر شما   

ن راه  يـ ت در ا  يـ موفق يبـرا . ديـ ه نسبتاً اندک کار را آغـاز کن       ي سرما يعنيد  يد با هر چه دار    يمجبور هست 

در مقاله حاضر به هـشت روش   .ن روش ها هستندي معقول بهتريي و صرفه جويروني ب يجذب منابع مال  

  . شودينه کسب و کار اشاره مي شروع موفق و کم هزيبرا

 دهد ينشان م باً از صفر آغاز کردندي موفق که تقرين هايمطالعه خاطرات کارآفر: دي کنيارزان زندگ -١

د هوشـمندانه، ثبـت   يـ خر . و هم شرکت کامالً وجـود دارد ي زندگ ينه ها ي هم در هز   ييفه جو امکان صر 

نه از مهم   ي هز يزيکردن پول و برنامه ر     نهي هز يت ها برا  ي اولو يي و کار، شناسا   ي زندگ ينه ها يموارد هز 

 را مـت شـما  يا اسباب لوکس و گـران ق يزات يتجه دياجازه نده . کردن هستندين عوامل ارزان زندگ يتر

ن اسـباب و   يـ د ا يـ ج تـوان خر   يدن کسب و کار بـه تـدر       يرس د پس از به سود    يمطمئن باش . وسوسه کند 

     .د کرديدا خواهيزات را پيتجه

بـا بهـره بـاال       ا گرفتن وام ها   يه گذار   يافتن سرما يامکان  : دي بهره ببر  ين مال ي خالق تام  ي از روش ها   -٢

 که خود جمع    يه ا ياز سرما . است د، بهتر ي استفاده کن  ين نوع منابع مال   يوجود دارد اما هر چه کمتر از ا       

د بهـره   يستيـ ن حالـت مجبـور ن     يـ در ا . ديکن ا دوستان استفاده  ي خانواده   ي اعضا يا کمک مال  يد  يکرده ا 

   . شما کاسته خواهد شدي هايز از جاه طلبيو ن ديا در مهلت مشخص پول را بازگردانيد يبپرداز

د يـ آن با  ي راه انـداز   ي کـه بـرا    يد شما بزرگ تر باشد پول     يخط تول ن  يهر چه اول  : دي کوچک آغاز کن   -٣

د خـود بـازار را متعجـب        يتول يد با گستردگ  يد در آغاز کار با    يهرگز تصور نکن  . شتر است يد، ب ينه کن يهز

 يمنظور تعداد کاالهـا و خـدمات      . ديتمرکز کن  ت کاالها و خدمات   يريدر آغاز کار بر تعداد قابل مد      . ديکن

د تا يآهسته برو. ديد کني تولي منطقي مدتيد براي توانيد، ميدار اري که نقداًً در اختيا پولاست که شما ب

   .ديت خود ادامه دهيفعال شه بهيد هميبتوان

راه انـداختن    ديـ  محـدود کل   يح از منابع مال   ياستفاده صح : دي را صرف عناصر درآمدزا کن     ي منابع مال  -٤

د يـ و سـودآور و خر      کارکنـان بـا ارزش     ينه برا يل صرف هز   مثا يکسب و کار با بودجه محدود است برا       

     .ن موارد هستندي جزء اياتيزات حيتجه

. غ کننـد  يشما تبل  يگران برا يد که د  ي ده يبيترت. دي استفاده کن  يابي ارزان اما موثر بازار    ي از روش ها   -٥

 است کـه    يي در جا  غينخست تبل  تياولو. دي آغاز کن  ي محل يات و بولتن ها   ي در نشر  يکار را با دادن آگه    

 ين مخاطبان اصل  ي ب يادي را که هواداران ز    يا  رسانه يد آن ابزارها  يبا.  شما حضور دارند   يمخاطبان اصل 

 از سـود خـود را صـرف         يد بخش بزرگـ   يمعتقدند شرکت ها با     از کارشناسان  ياريبس. ديابيشما دارند، ب  

     .ستي کم طرفدار ني هاغ در رسانهيا تبليغات يدر تبل ي ولخرجين به معنايغ کنند،ايتبل

مه وقت يکار ن يرويت شرکت، اگر امکان دارد از نيبا توجه به ساختار فعال: دي هوشمندانه استخدام کن-٦



تمام وقـت خـود را صـرف       شوند ي متخصص و ارزشمند مجبور نم     يروهاين حالت ن  يدر ا . دياستفاده کن 

.  دارد ي بـا شـما بـازم      يآنها را از همکـار     رن اجبا ي از موارد ا   ياريدر بس . ط کار شما کنند   يحضور در مح  

 يرويـ  انجام آنهـا از ن     يد برا ي دار يي که توانا  ييدر حوزه ها   د که در آغاز کار    ياد داشته باش  ين به   يهمچن

 ي کارکنـان  ياالت متحده دارا  ي از شرکت ها در ا     ياريدر حال حاضر بس   . دينکن کار خارج شرکت استفاده   

 ش اسـت و باعـث  ين روند رو به افزا   يا.  دهند ي خود را انجام م    يل شغ يت ها يخانه مسوول  هستند که در  

     . شودي کسب و کارها ميرساخت براينه زيکاهش هز

ز يکه درباره هر چ ن استي دانند اين ها نمي از کارآفرياريآنچه بس: دين قراردادها را منعقد کني بهتر-٧

ت شـما   ي که طـراح سـا     ييها صورتحسابک گرفته تا    يزات تکنولوژ ينه تجه ياز هز .  توان مذاکره کرد   يم

ست کـه  ين معنا نيمت مقطوع به ا يق  صورتحساب نوشته شده   يل که رو  ين دل يصرفاً به ا  . فرستاده است 

 يان مذاکره ممکن است رخ دهد پاسـخ منفـ         يدر پا   که ين حالت يبدتر.  توان چانه زد و مذاکره کرد      ينم

د چانـه زدن ارزش اش را  يـ هرگز تـصور نکن . هد ديمذاکره جواب م  مواردياريفروشنده است اما در بس 

نـه هـا   يزان در هزيد شد با مذاکره چه ميد،آنگاه متوجه خواهيد را جمع کن  يخر ف چند يرقم تخف . ندارد

در  در چانـه زدن  د،يـ د به طور نقد پول کـاال را بده    ي که قصد دار   يژه هنگام يد به و  يکرده ا  ييصرفه جو 

     .دي قرار داريار بهتريت بسيموقع

زات ياز تجه ياريا مرکز تلفن سانترال، بسياز نرم افزار گرفته تا دستگاه فکس : ديزات ارزان بخري تجه-٨

 آنکه يبرا. ديافتن آنها تالش کني يد برايد در بازار وجود دارد فقط باي جدياز کسب و کارهاي موردنيفن

مت يق. دي فروشنده ضمانت بخواه   د و از  يش کن يرا آزما  د آنها ين ابزارها نقص نداشته باشند، هنگام خر      يا

د فقـط  يتصور نکن.  نو استين تر از دستگاه هايي درصد پا٥٠گاه تا   ک دست دوم  ي الکترون يدستگاه ها 

 مختلـف   يهمه شرکت ها با انـدازه هـا       .  کنند يد استفاده م  ي خر ين روش برا  يا  کوچک از  يشرکت ها 

  .د پردازني ميين دستگاه هايد چنيدارند به خر  کهيازيطبق ن

 به نقل از بازار کار


