
 

 چگونه کسب و کار موفقی داشته باشیم

خیلی از ما دوست داریم کسب و کار موفقی داشته باشیم که در بازار رقابت پیشتاز همگان  
مشتریان  بتوانیم  تا  بشناسند  همه  را  کارمان  و  کسب  داریم  دوست  ما  همچنین  باشد 

توانیم کسب و کار موفقی  بیشتری داشته باشیم، به این اوصاف ، به نظر شما چگونه می
 داشته باشیم؟ 

 ا باید رعایت کنیم تا این اتفاق بیفتد؟ چه مواردی ر 

های برنامه ریزی و سازمان برای موفقیت در تجارت امروز، باید انعطاف پذیر باشید و مهارت 
دهی خوبی داشته باشید. بسیاری از افراد با تصور اینکه وقتی کامپیوترهای خود را روشن  

ب درآمد کنند، یک کسب و کار  های مغازه خود را باال دهند و شروع به کسکنند یا کرکره
کنند، اما در می یابند که کسب درآمد در یک تجارت بسیار دشوارتر از موفق راه اندازی می

 .کردندآن چیزی است که تصور می

توانید کسب  با صرف وقت و برنامه ریزی تمام مراحل الزم برای دستیابی به موفقیت، می 
در نهایت کسب و کار موفقی داشته باشید که    و کار خود را باسرعت بیشتری رشد دهید و

بسیار تأثیر گذار است. به همین خاطر قصد داریم در این مقاله در مورد کسب و کار موفق  
 .صحبت کنیم

 



 

 موارد کلیدی که باید برای موفقیت کسب و کارتان رعایت کنید 

مم و ثبت دقیق سوابق راه اندازی یک کسب و کار مستلزم تفکر تحلیلی، سازماندهی مص •
 است

ها را مهندسی معکوس های موفق آن این مهم است که رقبای خود را بشناسید و یا تاکتیک  •
 .کرده و به روش شخصی سازی شده به بهترین نحوه بهینه کنید

تقریبًا بیشتر از دیگران برای خودتان کار خواهید کرد، بنابراین هنگام تأسیس کسب و کار   •
 .ری در زندگی شخصی خود باشیدخود آماده فداکا

ها بسیار مهم  ها و حفظ تجارت آن ارائه خدمات خوب به مشتریان برای جلب وفاداری آن  •
 .است

 کسب وکار  در نکته برای توسعه و موفقیت 12

 کسب و کار خود را سازماندهی کنید  .1

ن موضوع  برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار باید کارهای خود را سازماندهی کنید. ای
کند تا وظایف خود را به پایان برسانید و در انجام کارها مداومت داشته  به شما کمک می

کارهای مهم را   از  این است که هر روز یک لیست  باشید. یک راه خوب برای سازماندهی 
شود که  انجام دهید. با تکمیل هر مورد، آن را از لیست خود حذف کنید. این امر باعث می

ز را فراموش نکنید و تمام کارهایی را که برای بقای کسب و کار شما ضروری  شما هیچ چی
 .هستندرا بهتر انجام دهید

 ثبت سوابق  .2

ار، می دانید که کسب و کار از  کنند. با این کهمه مشاغل موفق سوابق مفصلی را ثبت می
های احتمالی وجود دارد که ممکن است با آن روبرو نظر مالی در کجا قرار دارد و چه چالش 

ها  هایی برای غلبه بر این چالش دهد تا استراتژی شوید. دانستن این امر به شما زمان می 
 .ایجاد کنید



 

 رقابت خود را تجزیه و تحلیل کنید  .3

شود، تجزیه و تحلیل رقبا است.  که باعث موفقیت در کسب وکار می یکی دیگر از مواردی  
نکته مهمی که وجود دارد و شما باید آن را بدانید این است که رقابت بهترین نتایج را به  
از رقبای خود بترسید. به هر حال،   از مطالعه و یادگیری  همراه دارد. برای موفقیت، نباید 

توانید در کسب و کار خود و برای کسب  دهند که میها ممکن است کار درستی انجام  آن 
 .درآمد بیشتر آن را پیاده سازی کنید

 

 هادرک خطرات و پاداش  .4

ای برای کمک به رشد کسب و کار خود های حساب شده کلید موفقیت این است که ریسک 
ؤال خوب برای پرسیدن این است که "جنبه منفی آن چیست؟" اگر  داشته باشید. یک س

بتوانید به این سؤال پاسخ دهید، می دانید بدترین سناریو چه خواهد بود. این دانش  
های  تواند پاداش های محاسبه شده را که میدهد تا انواع ریسک به شما این امکان را می

 .ریدفوق العاده ای را به همراه داشته باشد، بپذی 

 خالق باشید  .5

از رقبای خود  همیشه به دنبال راه  آن  هایی برای بهبود کسب و کار خود و برجسته کردن 
نمی را  چیز  که همه  دهید  تشخیص  ایدهباشید.  برای  و  رویکردهای  دانید  و  جدید  های 

 .متفاوت در تجارت خود آماده باشید



 

 تمرکز داشته باشید  .6

شما یک تجارت یا کسب وکار روم در یک روز ساخته نشده است". فقط به این دلیل که  "
کنید. زمان  کنید به این معنی نیست که بالفاصله شروع به کسب درآمد میراه اندازی می

دهید،  الزم است تا مردم بفهمند شما چه کسی هستید و چه خدماتی را به آن ها ارائه می
 .بنابراین برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود ، روی کار خود تمرکز کنید

 ای قربانی کردن آماده شوید بر  .7

ها، کار شما تازه شروع  راه اندازی یک کسب و کار سخت است، اما پس از باال دادن کرکره 
برای   که  زمانی  به  را نسبت  زمان بیشتری  از موارد شما مجبورید  است. در بسیاری  شده 

به معنای   کنید اختصاص دهید، همچنین ممکن است این موضوع  شخص دیگری کار می 
برای موفقیت کسب و کار خود   رف زمان کمتر با خانواده و دوستان باشد زیرا قرار است ص

 .وقت بگذارید

 

 خدمات عالی ارائه دهید .8

کنند ارائه خدمات عالی به مشتریان  بسیاری از مشاغل موفق وجود دارند که فراموش می 
مهم است به همین خاطر بعد از مدتی از رونق می افتند و کم کم با ورشکستگی دست و  

ها تمایل بیشتری پنجه نرم می کنند. اگر خدمات بهتری را برای مشتریان خود ارائه دهید، آن 
 .شما مراجعه کنند  خواهند داشت تا به



 

 منسجم باشید  .9

ثبات و یا به طور کلی ثابت قدم بودن یک جزء کلیدی برای کسب درآمد در تجارت است.  
الزم است را به طور مداوم انجام دهید.   شما باید آنچه را که برای موفقیت در کسب و کار  

ایجاد عادت امر باعث  که به شما در درازهای مثبت بلند مدت میاین  مدت کمک   شود 
 .کندمی

اساس داده  تقریبًا    2019های سال  بر  ایاالت متحده،  کار  آمار  از مشاغل   20اداره  درصد 
افتتاح،   اول  اول و    45جدید در دو سال  اول   10درصد در    65درصد در پنج سال  سال 

که به وجود می  25خورند. تنها  شکست می  از مشاغل جدیدی  سال یا    15آیند به  درصد 
 .سدر بیشتر می 

 بر خدمات مشتری تمرکز کنید  .10

اساس مطالعه نیو ویس مدیا از تجربه   NewVoiceMedia  ،51 بر  از مشتریان پس  درصد 
کنند. مطالعات دیگر نشان داده است که  خدمات بد، به آن کسب وکار را دیگر مراجعه نمی

تجرب  برای جبران یک  تجربه مثبت مشتری  برطرف شود چندین  این موضوع  اینکه  ه  برای 
 چگونه کسب و کار موفقی داشته باشیم +.دارد منفی نیاز

تری است، خدمات خوب به مشتریان با توجه به اینکه فروش به مشتریان وفادار کار ساده 
را در اولویت قرار دهید. خدمات فعلی مشتریان خود را بررسی کرده و تغییراتی را که باید  

از رقبا به مشتری  ایجاد شود تا اطمینان حاصل کنید که کسب و کا ر شما خدمات بهتری 
دهد. ممکن است الزم باشد برای آموزش کارکنان خود کالس هایی را برگزار کنید ارائه می

-های خود را تغییر دهید و یا پیشرفتو روی آموزش آن ها سرمایه گذاری کنید، سیاست 
 .را انجام دهیدهای مشتریان های صوتی یا ایمیل های اساسی مانند پاسخ سریع به پست 

 از تبلیغات دهان به دهان استفاده کنید  .11

کار شما کسب و  است  این     ممکن  با  باشد،  بزرگ  یا در یک شهر  و  کوچک  در یک شهر 
تواند کسب و کار شما را رونق بیشتری دهد. اکثر مصرف  تبلیغات دهان به دهان می وجود  



 

از د گیری در مورد خرید های خود،  از تصمیم  کنند به یگران نظر سنجی می کنندگان قبل 
توانید از این موضوع به درستی استفاده کنید و کسب و کار خود را  همین خاطر شما می 

 .رونق دهید

توان از تبلیغات  چگونه می خوب حاال ممکن است این سوال برای شما به وجود آید که  
ای و وب و حرفه پاسخ بسیار ساده است، با ارائه خدمات خ دهان به دهان استفاده کرد؟  

ای که مشتری بتواند نظرات خود را در آن قرار دهد . حتی شما می توانید برای ایجاد صفحه 
کاری  انجام ندادند. به طور مثال در خدماتتان یک     آن ها  آن ها  که رقبایتان برای  کنید 

 .هدیه خاص به مشتری خود بدهید

 

 های بازاریابی خود را بهینه کنید روش .12

بازاریابی مؤثر برای افزایش فروش شما یک امر کلیدی و مهم است، اما برای ارتقاء تجارت 
سیاری برای بازاریابی  های ارزان بخود نیازی به وام گرفتن از بانک های مختلف ندارید. روش 

 :محصوالت و خدمات شما وجود دارد، از جمله

 های تبلیغاتی جدید مانند تبلیغ در شبکه های اجتماعیایجاد و استفاده از روش  •

 ارسال فاکتورهای تبلیغاتی •

 ایهای حرفه عضویت در سازمان  •

 ها یا رویدادهای خیریه خود دعوت کنیدها، اقدامها را در افتتاحیه روزنامه  •



 

 های رایگان مربوط به محصوالت یا خدمات شماها یا کالس برگزاری کارگاه  •

 های تجاری و انجام تبلیغات متقابل با مشاغل مکملتوسعه مشارکت  •

 انیدتبلیغات تجاری خود را روی وسیله نقلیه عمومی و یا شخصی بچسب •

 های اجتماعی حضور داشته باشیددر شبکه  •

ایجاد یک وب سایت با ظاهر حرفه  آسانی  ای میامروزه  برای موفقیت   تواند راه سریع و 
اگر کوچک است باید در فضای   کسب و کار شما باشد. به همین خاطر کسب و کار شما 

درصد از مصرف کنندگان در حال حاضر     50دهد که باالی  آنالین باشد. تحقیقات نشان می 
 .کنندبه صورت آنالین خرید می  قبل از خرید از یک فروشگاه

کنید ف چه  دهد شما، چه کار می کند ، نشان می یک وب سایت ساده که شما را معرفی می
توانند با شما تماس بگیرند. به همین خاطر وب سایت محصوالتی دارید ومردم چگونه می

ابزار قدرتمندی تبدیل شود تا  می گیرد. پس  به کمک آن کسب و کارتان رونق ب تواند به 
 :حداقل سایت شما باید شامل موارد زیر باشد

 لوگوی شما  •

 نام کسب و کار شما  •

 محصوالت و خدمات شما  -دهید ای از آنچه انجام میخالصه  •

 اطالعات تماس شما  •

 Google Maps آدرس شما، از جمله پیوند •

 "... مکنیمأموریت یا رسالت شما، به عنوان مثال "ما بهترین پیتزای شهر را درست می •

 های مشتریان و یا پرسش و پاسخ هایی که در سایت انجام می شود توصیه  •

توانند راهی عالی برای ارتقاء تجارت شما  های اجتماعی میبسته به بازار هدف شما، رسانه 
اکثر مشاغل ضروری   برای  اینستاگرام  و  توییتر  لینکدین،  در  روزها حضور  این  باشند.  نیز 

 .است



 

 سب و کار موفقی داشته باشیم چگونه ک+ کالم آخر 

ما برای اینکه کسب و کار موفقی داشته باشیم باید بتوانیم به درستی رقبای خود را تحلیل  
کنیم، در صفحات مجازی عضو شویم، حتی ما می توانیم از تبلیغات کالمی استفاده کنیم  

داشته    همچنین ما می توانیم وب سایتی داشته باشیم که به کمک آن مشتریان بیشتری
 .باشیم

 با این توضیحات به نظر شما چه راه های دیگری برای موفق کردن کسب وکار وجود دارد؟ 

 آیا دوست دارید کسب و کار خود را رونق دهید؟

 


