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نقشه راه یک کسب و کار موفق
با سالم خدمت شما بازدیدکننده عزیز سایت طرح نور
همیشه راهاندازی یک کسب و کار سودآور و ُپربازده ،دغدغه همه افراد بوده و
هست و راهاندازی کسب و کار را جزو سختترین کارهای دنیا میدانند اما اگر
نقشه راهی روشن و واضح داشته باشیم ،این کار نه تنها سخت نیست بلکه به
کاری لذتبخش تبدیل خواهد شد.
این مقاله نتیجه تالش چند سالهی جمعی از متخصصین است که برای شما
گردآوری شده است .در حقیقت این نقشه راه بر اساس تجربه ،نوشته و استوار
شده است و نتیجه سالها و ماهها تحقیق و تجربه است.
امیدواریم که بهعنوان آغاز راه ،این نوشته به شما کمک کند تا دریابید از کسب
و کار و راههای موفقیت در آن چه میدانید و چگونه میخواهید کسب و کار
خودتان را گسترش و ارتقاء دهید .این نقشه یک دید کلی به شما میدهد و از آن
پس ،دید شما نسبت به قبل خیلی متفاوتتر است و شما با اطالعات دیگر و در
سطح باالتری به حرفه و کسب و کار خود مینگرید.
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همانگونه که میدانید این روزها راهاندازی کسب و کار اینترنتی و راهاندازی سایت
در درجه اول اهمیت قرار گرفته است و این روزها هر کسی میخواهد آموزشی
دهد ،از این موارد آموزش میدهد ولی ما میگوییم این تنها راه نیست و به ِصرف
راهاندازی یک سایت نمیشود گفت که ما یک کسب و کار راهاندازی کردهایم.
راهاندازی کسب و کار به معنای داشتن درآمد است و در بازهای بعد از راهاندازی
داشتن سود از سایت و حرفهای که راه انداختید .راهاندازی سایت و فروشگاه بهتنهایی
خودش شامل هزینههایی است که در ابتدا نه تنها که درآمد نداشتهاید بلکه ضرر
هم کردهاید و باید برای جبران این هزینهها ،طرح و نقشهای کامل داشته باشید.
حال چگونه باید راهاندازی یک کسب و کار موفق را بنا نهاده و نقشه راهاندازی یا
نقشه راه چیست؟

در ادامه با  13مرحله از نقشه راه
یک کسب و کار موفق با ما همراه باشید
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تحقیق کنید
راجــع بــه کاری کــه قصــد انجــام آن را داریــد ،از همــه اطرافیــان و از همانهایــی کــه
همیشــه شــما را بــه راهانــدازی یــک ســایت یــا یــک کار تشــویق میکننــد ،تحقیــق
جامــع و کاملــی بــه عمــل آوریــد و نیــز راجــع بــه خودتــان تحقیــق کنیــد:
* آیا این کار موردعالقه شماست؟
* آیا شما به این کار عشق دارید؟
* آیا به کسانی که به آنها خدمترسانی میکنید ،عشق دارید؟
* شما باید بدانید وارد چه حرفهای میشوید؟
* قرار است چهکار کنید؟
* مشتریانتان چه کسانی خواهد بود؟
* چه ابزار و ملزوماتی نیاز دارید؟
* چه تخصصی باید یاد بگیرید؟
* چه سرمایهای باید فراهم کنید؟
باالخــره هیــچ کســب و کاری بــا صفــر تومــان بــه راه نمیافتــد و هزینههایــی نیــاز
دارد.
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تجربه کسب کنید
میتوانیــد بهعنــوان کارآمــوز در همــان حرفــهای کــه میخواهیــد وارد شــوید و
برایــش برنامــه ریختیــد ،کار کنیــد یــا مدتــی را در ســایتی کــه قـرار اســت کــه شــما
مشــابهش را راهانــدازی کنیــد ،عضــو باشــید و نقشــه راه آنــان را بیاموزیــد.
ال چقدر کاربر دارند؟
* مث ً
* برای کاربرانشان چه خدماتی دارند؟ چه امتیازاتی دارند؟
* چهکارهایی را در طول یک سال ،یک ماه و یک هفته گذشته انجام دادهاند؟
*از ابتدای راهاندازی تاکنون به چهکاری مشغول بودهاند؟
و از این دست اطالعات
حــال شــما بــا اطالعــات و تجربـهای ،نــه چنــدان زیــاد میدانیــد کــه کارتــان حداقــل
چــه شــکلی اســت و بایــد چـهکاری انجــام دهیــد یــا میتوانیــد مدتــی یــک بــاگ را
مدیریــت کنیــد و بـرای خودتــان مخاطبانــی جمــع کنیــد و در آن وبــاگ ،محتــوای
مــورد نیازتــان را بنویســید تــا تجربـهای را از مدیریــت یــک ســایت بــه دســت آوریــد.
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بررسی تخصص شغلی
بررســی کنیــد کــه آیــا نیــاز بــه آموزشــی داریــد و آیــا تخصــص خاصــی را بایــد در ایــن
کار جدید داشــته باشــید؟
ا بـرای راهانــدازی یــک کســب و کار اینترنتــی ،دانســتن نحــوه مدیریــت ســایت
مثـ ً
و چگونگــی مدیریــت کارب ـران و محتوایــی کــه ق ـرار میدهیــد و دانســتن دانشــی
از نحــوه عملکــرد در ســطح اینترنــت الزامــی اســت.
* اینکه چگونه در اینترنت حضور داشته باشید؟
* چه چیزهایی را از دیگران که پیشتر از شما حضور داشتند ،باید یاد بگیرید؟
* در شبکههای اجتماعی چگونه باشید؟
* چگونه تبلیغات اینترنتی را انجام دهید؟
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نظرسنجی از دیگران
قبــل از پیادهســازی کارتــان و حرفــه مــورد نظرتــان ،آن را در جمعــی کوچــک
پیادهســازی کنیــد.
بهطــور مثــال در جمــع خانــواده یــا دوســتان ،آن کاری کــه قـرار اســت انجــام دهیــد،
را برایشــان توضیــح دهیــد .میتوانیــد بهطــور کامــل شــرح ندهیــد کــه هدفتــان
چیســت و در آینــده قصــد انجــام چــهکاری را داریــد و بعــد در بــازه زمانــی کــه
در نظــر میگیریــد رفتــار آنــان و بازخوردهــا و واکنشهایشــان را مشــاهده و ثبــت
کنیــد.
از آنــان بــه نتایجــی فوقالعــاده دســت پیــدا خواهیــد کــرد .قطعـاً نقدهایــی بــه شــما
میکننــد یــا پیشــنهاداتی بـرای شــما دارنــد یــا ایرادهایــی را برایتــان بازگــو خواهنــد
کــرد .همــه ایــن مــوارد را در جایــی مطمئــن بنویســید و در راهانــدازی کســب و
کارتــان از آن اســتفاده بهینــه کنیــد .همیشــه نقدهــا و ایـرادات ،میتوانند گرههای
بــزرگ را بـرای شــما بگشــایند اگــر کــه عاقــل باشــید و از آنــان اســتفاده کنیــد.
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برآورد کنید
حتــی هزینــه آمــوزش تــان ،میتوانــد جــزو ایــن هزینــه باشــد و آن را در هزینههــای
کلیتــان محاســبه کنیــد.
از کجا قرار است تأمین مالی انجام دهید؟
از خانواده؟ از پسانداز؟ از دوستان؟ از درآمدی که خواهید داشت؟ از وام؟
مــا وام را در آخــر همــه نوشــتهایم ،چــون اهمیــت فوقالعــاده پایینــی را دارد و
ترجیحــاً بهتــر اســت ســراغ بازپرداختهــای وام آنهــم باســود بــاال نرویــد.
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متام روند مسیر را یادداشت کنید
تمــام ملزوماتــی کــه بایــد بـرای راهانــدازی کارتان داشــته باشــید را جایی یادداشــت
کنیــد و بــرای خودتــان چکلیســتی از همــه مــوارد آمادهســازی بنویســید و بــه
ترتیــب اهمیــت ،آن را فراهــم کنیــد.
مــورد دوم کــه کارآمــوزی و وقــت گذاشــتن ب ـرای کســب تجربــه مشــابه بــود ،در
ایــن مرحلــه واقعـاً راهگشاســت ،چــون شــما در حیــن کســب تجربــه هــر چــه را کــه
آموختیــد یادداشــت کردیــد.
نقــاط ضعــف و قــوت آن مکانــی کــه در آن تجرب ـهای کســب کردیــد ،را نوشــتید
و حــاال از آن بــرای خودتــان اســتفاده میکنیــد و چکلیســتی را فراهــم نماییــد.
هرچقــدر هــم کــه موتورهــای جســتجو را بگردیــد تــا تجربــه عملــی نداشــته باشــید
و چنــد وقتــی را در عمــل بــه آن کار نپرداختــه باشــید ،نمیتوانیــد چکلیســت
عمیــق و پــر جزییاتــی را بنویســید.
در حقیقــت در تمــام مــدت آمــوزش ،تجربــه و پیادهســازی نمونــه کوچــک کارتــان،
شــما بایــد یادداشـتبرداری کنیــد و از همــه آنهــا در ایــن مرحلــه اســتفاده کنیــد.
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چند سؤال را از خودتان بپرسید
اگــر قـرار اســت شــما هــم همــان کار مشــابه فــرد یــا مکانــی کــه در آن کســب تجربــه
کردیــد را انجــام دهیــد ،آیــا مشــتریانی بـرای شــما وجــود خواهــد داشــت؟
* چرا مشتریان باید برای انجام کاری مشابه به شما رجوع کنند؟
شما چه تفاوتی خواهید داشت؟
* چــهکاری بیشــتر از آنچــه کــه تاکنــون آموختیــد و تجربــه کردیــد ،میتوانیــد
بــرای مشــتریان انجــام دهیــد؟
* آیــا آنهایــی کــه شــما را در کســب تجربــه کمــک کردنــد ،دچــار اشــکال یــا عیبــی
بودنــد و شــما چگونــه میتوانیــد آن را برطــرف کنیــد؟
* چه چیزی باعث میشود شما نسبت به دیگران متفاوت باشید؟
* چــه چیــزی باعــث میشــود مشــتریان از شــما بــه نیکــی یــاد کننــد؟ یــا از شــما
ب ـرای دیگ ـران تعریــف کننــد و از شــما بگوینــد؟
اگــر پاســخی بــه ایــن ســؤاالت داریــد ،میشــود گفــت کــه میتوانیــد برتــری را
ایجــاد کنیــد و از همصنفهــای خــود پیشــی بگیریــد.
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همیشه بیاموزید و بیاموزید و بیاموزید
از هر منبعی مخصوصاً از همکارانتان و رقبایتان بیاموزید .از دورهها و مقالههای
کــه در جاهــای مختلــف مرتبــط بــه حرفهتــان وجــود دارد ،بیاموزیــد .همیشــه از
دانــش بــه روز رشــتهتان آگاه باشــید .اگــر زمــان اســتفاده از ماشینحســابهای
نجومــی اســت ،دانــش شــما از چرتکــه دیگــر کارآمــد نیســت.

محاسبه دخل و خرج تان
از اصطالحاتــی ماننــد درآمــد ،درآمــد خالــص ،هزینــه ،ســود و مخــارج آگاهــی
داشــته باشــید .اینکــه شــما چیــزی را میفروشــید ،صرفـاً بــه معنــای رونــق کســب و
کارتــان نیســت .آنچــه کــه هزینــه کردیــد را بایــد از آن کــم کنیــد ،اگــر میخواهیــد
کــه ســود حاصــل را محاســبه کنیــد.
اگــر ایــن کار را انجــام ندهیــد بعــد از مدتــی میبینیــد کــه نــه تنهــا درآمــدی
نداشــتید بلکــه ضــرر هــم کردهایــد چــون همــه درآمــد خــود را صــرف هزینههــای
جــاری کردهایــد و تــازه از جیــب خودتــانهــم خــرج کردیــد.
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از کمک دیگران غافل نشوید
از نصیحتهــا ،نقدهــا ،ایــرادات ،عیبهــا نهراســید و آنــان را کلیــدی بــرای
موفقیــت خــود در نظــر بگیریــد ،ایــن همــان کمکــی اســت کــه دیگ ـران میتواننــد
بــه شــما کننــد .کمــک کــه تنهــا جنبــه مالــی نــدارد بلکــه نقدهــا فرصتهایــی بـرای
رشــد شــما خواهنــد شــد.

از خودتان و عملکردتان نرتسید
ب ـرای فتــح قلههــای بــاالی ابــر ،شــجاعت و جســارتی زیــاد الزم اســت و آنچــه کــه
شــما را در دامنــه نــگاه م ـیدارد تــا بــه افقهــا چشــم بدوزیــد و حســرت بخوریــد،
ترسهایتــان اســت و از دامنــه کــوه کــه همــان ترسهایتــان اســت بگذریــد تــا تجربــه
بینظیــر دیــدن قلههــای موفقیــت را بــه دســت آوریــد.
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از شکستها درس بگیرید
هــر اتفاقــی کــه بـرای شــما در راهانــدازی تــا اداره کــردن و کار کــردن میافتــد ،همه
و همــه درســی درون خــود نهفتــه دارنــد کــه اگــر عاقــل باشــید ،آنــان را میبینیــد و
از آنــان درس میگیریــد و اگــر عاقــل نباشــید ،افســردگی حــاد میگیریــد و کســب
و کارتــان را جمــع میکنیــد و در گوشــه خانــه قــرص ضدافســردگی نــوش جــان
میکنیــد.

از مشاوران حامی استفاده کنید
همیشــه مشــاورانی را در کنــار خــود داشــته باشــید تــا ســؤال هــر چنــد کوچــک شــما
را پاســخ دهنــد و دغدغــه ذهنیتــان را برطــرف کننــد.
از ایــن ســایت میتوانیــد بعــد از مرحلــه راهانــدازی و طراحــی ســایت خودتــان
اســتفاده کنیــد.
میتوانیــد از اینجــا بــه مطالعــه علــوم بــه روز دنیــا در مــورد کســب و کار بپردازیــد
و از ایــن لینــک از پلــن هــای پشــتیبانی مــا اســتفاده کنیــد تــا همیشــه مشــاورینی
امیــن و متخصــص را در کنــار خودتــان داشــته باشــید.
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مشــاوره و پشــتیبانی و آموزشهــای مــا البتــه از شــما یــک مدیــر حرفـهای میســازد
کــه بعــد از چنــد مــدت خودتــان تبدیــل بــه یــک مشــاور شــدهاید و میتوانیــد بــه
دیگـران کمــک کنیــد و مشــاوره دهیــد.
در حقیقــت کار اصلــی مــا رشــد کســب و کار شماســت و مــا هــم پیــش از راهاندازی
در کنــار شــما هســتیم و بــه شــما مشــاوره میدهیــم و هــم بعــد از راهانــدازی همـراه
شــما هســتیم و بــه شــما کمــک میکنیــم تــا یــاد بگیریــد و کســب و کارتــان را
گســترش دهیــد.
اگر هنوز هم نمیدانید در چه وضعیتی هســتید و چه کســب و کاری موردعالقه
شماســت ،پیشــنهاد میکنــم حتم ـاً ایــن تســت آنالیــن را انجــام دهیــد و تحلیــل
رایــگان تیــم مــا را در مــورد خودتــان و کســب و کار انتخابیتــان را دریافــت کنیــد.
( موفــق و پیــروز باشــید )

تست آنالین اقتصادی

