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خالصه کتاب
شرکت یک نفره 

نویسنده: پاول جارویس

پیام اصلی این کتاب
شــرکت های تــک نفــره، کســب وکارهایی در مقیــاس کوچــک هســتند کــه بــه منظــور تأمیــن 
درآمــد پایــدار و ایجــاد درجــه باالیــی از اســتقالل و تعــادل ســالم بین زندگــی و کار صاحبانشــان، 

کوچــک باقــی می ماننــد.
فریلنســینگ می توانــد یــک گام خــوب بــرای شــروع چنیــن شــرکتی باشــد و شــما قادریــد بــا 
ــط ســودمند  ــان خــاص، رواب ــل عرضــه، مخاطب ــه مهارت هــای قاب ــدرت مجموع اســتفاده از ق

متقابــل، ســادگی، شــخصیت، فنــاوری و خدمــات عالــی، آن هــا را توســعه دهیــد.

یک استراتژی جایگزین برای موفقیت در کسب وکارتان کشف کنید
وقتــی صحبــت از موفقیــت در کســب وکار بــه میــان می آیــد، بســیاری از مــردم بــه شــرکت های 
بــزرگ، محصــوالت بــزرگ و مدیــران عامــل غول هــای تجــارت دنیــا مثــل آمــازون، اَپــل و بیــل 
گیتــس فکــر می کننــد. فکــر کــردن بــه موفقیــت بــه ایــن روش می توانــد کمــی ترســناک بــه 

نظــر برســد. 
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هــر چــه باشــد، شــانس شــما بــرای شــروع و ایجــاد یــک صنعــت جدیــد، بــرای بــه وجــود آوردن 
احســاس خــوب نســبت بــه محصــول بعــدی یــا بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک موســس چنــد 

میلیــارد دالری، بســیار زیــاد نیســت!
ــا می خواهیــد زندگــی حــول و حــوش  ــزرگ باشــید؟ آی ــا واقعــا می خواهیــد ایــن قــدر ب امــا آی
کســب درآمــد، پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد و مدیریــت ســازمان های بــزرگ در یــک مقیــاس 

ــد؟  ــه کنی ــترده تر را تجرب گس
یــا ترجیــح می دهیــد از اســتقالل خــود در مالکیــت شــرکتتان لــذت ببریــد، بــدون اینکــه مجبــور 

شــوید زندگــی خــود را بــر مبنــای ایــن فرضیــه کــه »بزرگ تــر، بهتــر اســت«، تعریــف کنیــد؟ 
آیــا ترجیــح می دهیــد در هــر ســال، میــزان ســاعت محــدودی کار کنیــد و بقیــه آن را بــه کارهــای 
دیگــری کــه برایتــان مهــم اســت، ماننــد لــذت بــردن از وقــت در کنــار خانــواده، مســافرت یــا 

ســرگرمی اختصــاص دهیــد؟
شــرکت ها فلســفه جســتجوی رشــد را بــرای خــود رشــد رد می کننــد، در حالــی کــه منطبــق بــر 

دیــدگاه جامع تــری نســبت بــه زندگــی اســت.
اصول سرمایه داری مدرن را می توان در یک کلمه خالصه کرد: »بیشتر«!

در یــک طــرف معادلــه اقتصــادی، یــک مصرف کننــده متوســط وجــود دارد کــه دائمــاً بــه دنبــال 
خریــد محصــوالت و خدمــات بیشــتری بــرای مصــرف اســت.

در طــرف دیگــر، یــک کســب وکار متوســط وجــود دارد کــه همــواره بــه دنبــال فــروش محصــوالت 
ــد هــدف می رســد،  ــه درآم ــه ب ــرای رشــد ســود خــود اســت. لحظــه ای ک ــات بیشــتر ب و خدم

ــد. ــره تعییــن می کن ــر از ۱ میلیــون دالر و ســپس ۱۰ میلیــون دالر و غی هــدف را حتــی باالت
ــه  ــدگان و کســب و کارها ب ــوب نیســت. مصرف کنن ــدازه کافــی مطل ــه ان ــز ب ــچ چی خالصــه، هی

ــد.  ــرای مصــرف و رشــد دائمــی صحبــت می کنن ــا اشــتیاق ســیری ناپذیر، ب طــور یکســان ب
البتــه اســتثناهایی هــم وجــود دارنــد. بــا پیوســتن بــه گــروه مصرف کنندگانــی کــه در تالشــند، 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــرار می کنی ــا تک ــت!« را باره ــی اس ــارت »کاف ــد، عب ــدود کنن ــود را مح ــرف خ مص
اعضــای ایــن گروه هــا بــه جــای رشــد و مصــرف بی پایــان، بــه دنبــال یــک رویکــرد بــا ثبات تــر، 

ــرای رشــد هســتند. ــر ب ــر و پایدارت عمیق ت
ایــن کســب وکارها بــا انجــام چنیــن خویشــتن داری هایی، قادرنــد هدفــی مالــی را دنبــال کننــد 
کــه مــدل ســنتی آن هــا را کامــالً تغییــر می دهــد. ایــن هــدف ســاده اســت: بــه دســت آوردن 
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درآمــد کافــی، بــه نحــوی کــه صاحبــان و کارمنــدان آن هــا بتواننــد از راحتــی، اســتقالل و اوقــات 
فراغــت مــورد نظــر زندگــی خــود برخــوردار شــوند.

ایــن کســب وکارها بــا تبدیــل ایــن خواســته بــه مرکــز ثقلــی کــه فعالیت هایــش بــر آن متمرکــز 
اســت، می تواننــد بــر اســاس افــرادی مدیریــت شــده و پیــش برونــد کــه ایــن کســب وکارها را 

اداره می کننــد، نــه برعکــس.
ایــن افــراد بــه واحــد ســنجش کســب وکارها تبدیــل می شــوند؛ اعــم از اینکــه متشــکل از یــک 
مالک-کارمنــد منفــرد، تیمــی متشــکل از چنــد صــد کارمنــد یــا حالتــی بینابیــن باشــد، در هــر 

صــورت می توانیــم آنهــا را شــرکت های یــک نفــره بنامیــم.
بــر خــالف جریــان عــادی جامعــه، در حالــی کــه بیشــتر کســب وکارها، اهــداف رشــد فزاینــده ای 
ــرای  ــی را ب ــخص و قاطع ــد مش ــت رش ــره، محدودی ــک نف ــرکت های ی ــد، ش ــن می کنن را تعیی

کوچــک نگــه داشــتن خــود مشــخص می ســازند.
بــه عنــوان مثــال، D’Souza شــرکتی را تحــت عنــوان Psychotactics اداره می کنــد کــه 
ــت.  ــال اس ــود در س ــد وی، 500.000 دالر س ــقف رش ــد. س ــه می ده ــاوره ای ارائ ــات مش خدم
ــد،  ــورت هدفمن ــه ص ــا او ب ــد، ام ــب کن ــتری کس ــد بیش ــد درآم ــد، می توان ــر بخواه ــه اگ گرچ

ــه اســت. ــن ســود گرفت ــا ســقف همی ــردن شــرکتش ت ــه محــدود ک ــم ب تصمی
ــی،  ــور کل ــه ط ــتر! ب ــکالت بیش ــتر و مش ــول بیش ــت؛ پ ــی اس ــوب، بدیه ــه؟ خ ــتر ن ــرا بیش چ
ســود بیشــتر بــه تولیــد، فــروش و مشــتریان بیشــتر نیــاز دارد کــه بــه نوبــه خــود کارمنــدان، 

زیرســاخت ها و بوروکراســی بیشــتر می طلبــد.
ایــن بــه معنــای خســتگی، نظــارت و زمــان کار بیشــتر اســت کــه موجــب کاهــش آســایش، 
اســتقالل و زمــان آزاد می گــردد و این هــا همــه، بــر خــالف هــدف راه انــدازی یــک شــرکت یــک 

نفــره اســت!
پــس D’Souza بــه نوبــه خــود، ترجیــح می دهــد بــا بچه هایــش بــازی کنــد و ســه مــاه 
تعطیــالت داشــته باشــد. اگــر ایــن حــس و حــال را دوســت داریــد، قطعــاً یــک شــرکت یــک 

ــرای شــما اســت! ــره راهــی مناســب ب نف

کسب وکار یک نفره با کسب و کار کوچک سنتی یا فریلنسری تفاوت دارد.
ــرای کســب وکارهای کوچــک  ــام فانتــزی ب ــه نظــر یــک ن »شــرکت یــک نفــره« ممکــن اســت ب
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یــا فریلنســرها باشــد، امــا بیــن ایــن ســه شــکل کســب وکار، تفاوت هــای مهمــی وجــود دارد.
ــوب  ــدود محس ــت مح ــک موفقی ــوالً ی ــد، معم ــک بمان ــک، کوچ ــب وکار کوچ ــک کس ــی ی وقت
ــیاری از  ــا بس ــد، ام ــر ندارن ــن ام ــا ای ــکلی ب ــک، مش ــب وکارهای کوچ ــی از کس ــود. برخ می ش
آنهــا مایــل هســتند در تعریــف موفقیــت بــا دیــدگاه »بزرگ تــر بهتــر اســت«، فعالیــت خــود را 

ــوند.  ــر ش ــد و موفق ت ــتر کنن ــود را بیش ــود خ ــد، س ــترش دهن گس
ــا اشــتیاق  ــر ب بســیاری از ایــن کســب وکارها کوچــک در صــورت مشــاهده فرصت هــای بزرگ ت

ــد. ــان، آن را می قاپن و هیج
ــه ســقف رشــد خــود برســند، همــان را تثبیــت  ــل، اگــر شــرکت های یــک نفــره ب امــا در مقاب
ــف  ــی از تعری ــه بخش ــت، بلک ــت نیس ــانه شکس ــدن نش ــک مان ــا، کوچ ــرای آن ه ــد. ب می کنن
ــف شــده. ــد از پیــش تعری ــظ ســطح درآم ــت اســت: دســتیابی و حف ــی آن هــا از موفقی اصل

بــا ایــن حــال، کســب وکار کوچــک و شــرکت یــک نفــره دارای یــک وجــه مشــترک مهــم هســتند: 
ــا پــول را در فرایندهــای عملیاتــی خــود  ــه دنبــال ســودند. آنهــا مقــدار معینــی زمــان ی هــر دو ب
ســرمایه گذاری می کننــد و اگــر همــه چیــز خــوب پیــش بــرود، ســود مناســبی عایدشــان می شــود. 
ــک  ــک شــرکت ی ــرای ی ــدازی دارد. ب ــه راه  ان ــه اولی ــه هزین ــاز ب ــن ســرمایه گذاری نی ــوالً ای معم
نفــره، ایــن ســرمایه گذاری می توانــد بــه معنــی طراحــی تی شــرت، توســعه نرم افــزار یــا تولیــد 

یــک دوره آموزشــی آنالیــن باشــد.
پــس از کامــل شــدن ایــن محصــوالت، شــرکت می توانــد بــدون نیــاز بــه انجــام کارهــای بیشــتر، 
از آنهــا عایــدی داشــته باشــد، بــه ویــژه اگــر ایــن محصــوالت بــه صــورت دیجیتالــی قابــل تکثیــر 

باشــند کــه تقریبــاً بــدون کار و هزینــه اضافــی، تولیــد می شــوند.
جــدا از مفاهیــم شــرکت یــک نفــره و شــرکت کوچــک، مفهــوم و مدل دیگــری به نام فریلنســری 
ــدی اش  ــان درآم ــد، جری ــف می کن ــه کارش را متوق ــه ای ک ــر در لحظ ــک فریلنس ــود دارد. ی وج
ــا هــر بخــش  ــه ازای هــر ســاعت ی ــه ب ــغ مشــخصی حق الزحم ــردد. او مبل هــم متوقــف می گ
کار دریافــت می کنــد و بــرای انجــام آن، زمــان مشــخصی صــرف می نمایــد. در هــر صــورت، او 

وقــت خــود را بــه پــول تبدیــل می کنــد، پــس درآمــد او بــه زمــان نیــاز دارد.
ــر روی محصــول خــود، معمــوالً  ــان کار ب ــس از پای ــره، فریلنســر پ ــک نف ــر خــالف شــرکت ی ب
ســودی نمی بــرد. بــه عنــوان مثــال، یــک طــراح وب مســتقل نمی توانــد یــک وب ســایت طراحــی 
کنــد و ســپس آن را بــه چندیــن خریــدار بفروشــد. او فقــط یــک بــار بــا مشــتری خــود قــرارداد 
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می بنــدد و وقتــی کارش تمــام شــد، جریــان درآمــدی او هــم پایــان می یابــد و بایــد بــه ســراغ 
مشــتری یــا پــروژه بعــدی بــرود.

حــال آنکــه در همیــن زمــان، ممکــن اســت مالــک شــرکت یــک نفــره از کاری کــه ماه هــا قبــل 
انجــام داده، درآمــد کســب کنــد!

بنابرایــن فریلنســینگ بــا مالکیــت و مدیریــت شــرکت یــک نفــره بســیار متفــاوت اســت، امــا 
اولــی می توانــد ســنگ بنــای خوبــی بــرای دومــی باشــد، همانطــور کــه در نــکات بعــدی خواهیــم 

. ید د

شغل خود را ترک نکنید، بلکه شرکت خود را در قالب یک درآمد فرعی توسعه دهید.
از ایــن مرحلــه بــه بعــد، گام بــه گام، مراحــل راه انــدازی شــرکت یــک نفــره از ابتــدا تــا انتهــا را 
بررســی خواهیــم کــرد. در ایــن مســیر، برخــی از ویژگی هــای متمایــز، اهــداف و اســتراتژی های 

موفــق شــرکت یــک نفــره را نیــز تحلیــل می کنیــم.
اولیــن قــدم، شــامل انجــام نــدادن یــک کار مهــم اســت: شــغل کنونــی خــود را رهــا نکنیــد! 
ماننــد بســیاری از شــرکت ها، کســب و کار جدیــد شــما احتمــاالً از محــل فعالیت هــای جانبــی 
شــما رشــد خواهــد کــرد. پــس قبــل از اینکــه بــه یــک شــرکت تمــام عیــار تبدیــل شــده و تمــام 
ــن  ــای ای ــد و فراینده ــات در درآم ــداری و ثب ــک پای ــه ی ــد ب ــد، بای ــف آن کنی ــود را وق ــت خ وق

شــرکت یــک نفــره برســید.
ــت،  ــات فراغ ــرد. در اوق ــی کار می ک ــال در بازاریاب ــه 20 س ــد ک ــر بگیری ــبرن را در نظ ــام فیش ت
ــدا، او فقــط  ــون. در ابت ــال می کــرد کــه از کودکــی دوســت داشــت: کارت ســرگرمی خــود را دنب
ایــن کار را بــرای ســرگرمی انجــام داد. ســپس شــروع بــه گرفتــن پروژه هــای جانبــی کــرد و آخــر 

هفته هــا و شــب ها بــرای مشــتری ها طراحــی می کــرد.
او کار و شــغل اصلــی خــود را رهــا نکــرد و بــه طــور تمــام وقــت هــم کارتــون را دنبــال کــرد تــا 
اینکــه یــک فهرســت خــوب متشــکل از مشــتریان ایجــاد کــرد و پس انــداز کافــی بــرای ایجــاد 
ــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی یــک فــرد  ــدازی کافــی ب گــروه خــود را جمــع  آوری کــرد، پس ان

در یــک تــا دو مــاه.
از زمــان آن تصمیــم، هفــت ســال گذشــته اســت. از آن زمــان، او دو یــا حتــی ســه برابــر بیشــتر 
از زمانــی کــه بــه عنــوان مدیــر بازاریابــی بــود، درآمــد کســب کــرده اســت، در حالــی کــه زمــان 
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ــرده و کارهایــی را کــه دوســت داشــته، انجــام داده  ــواده اش لــذت ب ــار خان ــادی هــم در کن زی
اســت.

او کاریکاتورهایــی بــرای ســایر کســب وکارها طراحــی می کنــد کــه می خواهنــد از آن بــرای 
بازاریابــی اســتفاده کننــد. ایــن کار بخشــی از شــرکت Marketoonist اســت کــه در خانــه آرام 

و آفتابــی وی در شــهر ماریــن  کالیفرنیــا مســتقر اســت.
ــا  ــرهایی را بن ــات فریلنس ــی اوق ــا گاه ــد و آنه ــرش اداره می کن ــا همس ــرکت را ب ــن ش ــام ای ت
ــا جایــی پیــش  ــد، امــا ایــن موضــوع محــدود اســت، یعنــی ت ــه نیازشــان اســتخدام می کنن ب

مــی رود کــه خودشــان تعییــن کــرده باشــند. 
آن هــا لیســت انتظــار مشــتری دارنــد، بنابرایــن اگــر فعالیــت خــود را گســترش دهنــد، قطعــاً 

ــد. ــد درآمــد بیشــتری کســب کنن می توانن
امــا تــام و همســرش نمی خواهنــد تبدیــل بــه یــک غــول بــزرگ شــوند. آنهــا فقــط می خواهنــد 
ــه  ــت، ن ــون اس ــردن از کارت ــذت ب ــب وکار او، ل ــام، کس ــر ت ــد. از نظ ــذت ببرن ــود ل ــی خ از زندگ

مدیریــت نکــردن یــک نیــروی کار عظیــم یــا شــبکه ای از دفاتــر ماهــواره ای.
داســتان تــام یــک درس مهــم را بــه همراه دارد: اگر رشــد بیشــتر، مســتلزم گذشــت از چیزهایی 
اســت کــه خــط قرمــز شــما محســوب می شــود، پــس ایــن نشــانه ای واضــح اســت کــه شــرکت 

شــما بــه حــد رشــد خــود رسیده اســت!
ــه، فقــط یــک ســری فعالیت هــای جانبــی  پــس اگــر بخواهیــم خالصــه کنیــم، در ایــن مرحل
ــه  ــد فاصل ــش از ح ــد بی ــه رش ــتیابی ب ــورد دس ــی در م ــوز از نگران ــی هن ــد، ول ــاد می کنی ایج

ــن مســیر داشــته باشــیم. ــه بعــدی ای ــه مرحل ــد نگاهــی ب ــد. بیایی داری

کارتان را تبدیل به یک عالقه بکنید، نه برعکس.
اکنــون کــه در برابــر تمایــل بــه تــرک شــغل روزانــه خــود مقاومــت کرده ایــد، گام بعــدی بــرای 
ــل شــود،  ــره تبدی ــک نف ــک شــرکت ی ــه ی ــد ب ــه می توان ــی ک ــردن فعالیت هــای جانب ــال ک دنب

چیســت؟
خــب ، ابتــدا بایــد آن فعالیــت جانبــی را کشــف و ایجــاد کنیــد، اگــر قبــالً بــه ســراغش نرفته اید. 
در ایــن مرحلــه، تمایــل اولیــه شــما ممکــن اســت گــوش دادن بــه توصیه هــای نویســندگان و 

ســخنرانان انگیزشــی حــوزه کســب وکار باشــد: »عالقــه خــود را دنبــال کنید!«
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امــا یــک مشــکل کوچــک در ایــن توصیــه وجــود دارد: پیگیــری عالقــه شــما، احتمــاالً گزینــه 
جذابــی از لحــاظ اقتصــادی نخواهــد بــود، مگــر اینکــه تصادفــاً عالقه منــد بــه چیــزی باشــید کــه 

مهارتــی قابــل تقاضــا و قابــل فــروش اســت! 
ــرت  ــازار هماهنــگ نیســت. مطالعــه 2003 راب ــا خواســته هــای ب احساســات بیشــتر مــردم ب
والرانــد، اســتاد روانشناســی دانشــگاه کبــک نتایــج جالبــی در بــر دارد. او از دانشــجویان خــود 

پرســید: »عالقــه شــما چیســت؟«
ــخ  ــر« را پاس ــا »هن ــیقی« ی ــود، »ورزش«، »موس ــته های خ ــای رش ــه ج ــجویان ب ــتر دانش بیش
ــد،  ــا 3 درصــد از کســب وکارها را نشــان می دهن ــن رشــته ها تنه ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب می دادن
بنابرایــن بــرای بیشــتر آنهــا غیرممکــن اســت کــه بــه دنبــال ایــن عالقه هایشــان برونــد و بــه 

موفقیــت برســند.
ایــن حقیقــت را همیشــه در ذهــن خــود داشــته باشــید. شــما ممکــن اســت مشــتاقانه بــازی 
تنیــس را دنبــال می کنیــد، امــا احتمــاالً قصــد نداریــد ســرنا ویلیامــز بعــدی باشــید. متاســفانه 
ــا  ــد ب ــه فقــط درصــد کمــی از مــردم می توانن ــی اســت ک ــن اشــتیاق ها شــامل فعالیت های ای

انجــام  آن هــا، در زندگــی خــود درآمــد کســب کننــد.
ــام آن  ــما در انج ــه ش ــود دارد ک ــه کاری وج ــید چ ــود بپرس ــید. از خ ــرا باش ــد عمل گ ــما بای ش
ــچ«  ــر پاســخ »هی ــد؟ اگ ــول می دهن ــه شــما پ ــرای انجــام آن ب ــر ب ــراد دیگ ــد و اف ــارت داری مه
باشــد، پــس پاســخ ایــن ســوال را بدهیــد کــه چــه کاری را می توانیــد بهتــر انجــام دهیــد و بــه 

یــک مهــارت قابــل عرضــه تبدیــل کنیــد؟
مهــارت مذکــور بــرای نویســنده ایــن کتــاب، طراحــی بــود. او نســبت بــه آن احســاس شــوقی 
نداشــت، ولــی چــون در یــک آژانــس طراحــی کار می کــرد، در کارش هــم مهــارت پیــدا کــرده 

بــود.
ــه  ــود، مجموع ــرای خ ــی ب ــرکت طراح ــک ش ــدازی ی ــی و راه ان ــس طراح ــرک آژان ــس از ت او پ
ــن  ــد. ای ــر ش ــر و بهت ــود بهت ــتریان خ ــکالت مش ــل مش ــرد و در ح ــل ک ــش را تکمی مهارت های
فراینــد، حســی از رضایــت و اشــتیاق ناشــی از انجــام کار و دیــدن نتایــج را بــرای او بــه وجــود 

ــود! ــام و اشــتیاق ب ــی، اله ــه نوع ــه ب آورد، حســی ک
بــه عبــارت دیگــر، منتظــر یــک مســیر شــغلی مناســب از نظــر اقتصــادی نباشــید تــا بــه طــرز 
جادویــی، بــا اشــتیاق شــما تحقــق یابــد. بلکــه هــم اکنــون بــر شناســایی و توســعه یــک مهارت 
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قابــل فــروش تمرکــز کنیــد و اجــازه دهیــد اشــتیاق شــما از تســلط و کمــک بــه افــراد دیگــر در 
آن فزونــی یابــد.

مخاطبان خاصی را هدف قرار دهید و جایگاه ویژه خود را پیدا کنید.
در شناســایی و انتخــاب مجموعــه مهارت هــای قابــل عرضــه، ممکــن اســت یــک فــرض 
مشــترک داشــته باشــید: هرچــه افــرادی کــه از محصــول یــا خدماتــی حاصــل از مهــارت شــما، 
اســتفاده می کننــد، بیشــتر باشــد، بهتــر اســت. ضمــن اینکــه هرچــه بــازار بزرگتــر باشــد، تعــداد 

ــز بیشــتر می شــود. مشــتریان بالقــوه نی
ــت  ــه، در نهای ــر هم ــب نظ ــرای جل ــالش ب ــا ت ــه ب ــد ک ــه کنی ــم توج ــوع ه ــن موض ــه ای ــا ب ام
بــرای هیــچ کــس جذابیــت نخواهیــد داشــت. بــه ایــن دلیــل کــه قــرار دادن هــدف خــود را در 
پایین تریــن و قابــل دســترس ترین حالــت ممکــن، بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد محصــول 
یــا خدمــات خــود را بــه طــور گســترده ای جــذاب و در عیــن حــال تــا حــد ممکــن عمومــی کنیــد، 

ــد. ــد شــما کاهــش می یاب در نتیجــه، جذابیــت برن
حتــی شــرکت های بــزرگ نیــز ممکــن اســت از ایــن امر رنــج ببرنــد. به عنــوان مثال، اســتارباکس 
در اصــل خــود را بــه عنــوان فروشــگاه های زنجیــره ای معرفــی کــرده بــود کــه تجربــه حضــور در 

یــک کافی شــاپ محلــی را بــه مــردم منتقــل می کنــد.
ــه و  ــر گوش ــه در ه ــتری ک ــتارباکس بیش ــعبه  های اس ــه 2000، ش ــط ده ــاً در اواس ــا تقریب ام
ــه حضــور در  ــا تجرب ــان ظاهــر می شــدند و محصــوالت بیشــتری در آن هــا عرضــه شــد ت خیاب

ــود.  ــر ش ــبتاً مطلوب ت ــتارباکس نس اس
امــا بــه تدریــج قهوه هــای بــا کیفیــت بــاال، تحت الشــعاع ســاندویچ ها و نوشــیدنی های 
فانتــزی قــرار گرفــت و ایــن حجــم از همه گیــر بــودن، فروشــگاه هایی را کــه قبــالً از جذابیــت 

ــود، از چشــم مشــتریانش انداخــت. ــی برخــوردار ب هــای محل
بــه ناچــار، شــرکت اســتارباکس شــروع بــه دســت و پــا زدن کــرد. در پایــان ایــن دهــه، حــدود 
ــه  ــه بعــد، آن هــا ب ــه دســت آمــد. از آن زمــان ب ــه ای گرانبهــا ب ۹۰۰ مغــازه بســته شــد و تجرب

ماموریــت اصلــی خــودش برگشــتند و دوبــاره بــر محصــول اصلــی خــود تمرکــز کردنــد.
ــن  ــوه کافــی نیســت، ای ــان انب ــرای منصــرف کــردن شــما از یافتــن مخاطب ــه ب ــن تجرب ــر ای اگ
واقعیــت را در نظــر بگیریــد کــه بازارهــای بــزرگ، انبوهــی از رقبــا را هــم بــه ســمت خــود جلــب 



9

ــود. ــوارتر می ش ــما دش ــت ش ــان  دادن مزی ــه نش ــد، در نتیج می کن
پــس بــه جــای آن کــه بــه دنبــال بازارهــای بــزرگ باشــید، بــه یــک جایــگاه مناســب توجــه کنیــد. 
هرچــه مخاطــب هــدف کوچک تــر و بیشــتر باشــد، برقــراری ارتبــاط و ایجــاد اعتمــاد بــا آن هــا 
ــا  ــری نحــوه برخــورد ب ــر باشــد، یادگی ــود. هــر چــه نیازهــای آن هــا واضح ت آســان تر خواهــد ب
آن هــا آســان تر خواهــد بــود. ایــن امــر شــما را قــادر می ســازد کــه قیمــت ویــژه خــود را بــرای 

محصــوالت و خدمــات بســیار مناســب تان اعــالم کنیــد.
ــام داده   ــتر انج ــورت الس ــک، ک ــارت الکترونی ــق تج ــاور موف ــه مش ــت ک ــان کاری اس ــن هم ای
اســت. او بــه جــای ارائــه خدمــات مشــاوره عمومــی بــه همــه شــرکت های تجــارت الکترونیــک 
)مخاطبــان بســیار انبــوه(، بــا جایگاه یابــی خــود بــه عنــوان یــک مشــاور، منحصــراً بــا 
ــد کــه از پلتفــرم Shopify اســتفاده می کننــد، در نتیجــه درآمــد او  کســب وکارهایی کار می کن

ــر شــده  اســت. هشــت براب
ــح  ــت، ترجی ــر Shopify اس ــی ب ــما مبتن ــب وکار ش ــر کس ــت: اگ ــاده  اس ــیار س ــل بس راه ح
می دهیــد چــه کســی را اســتخدام کنیــد: کســی کــه ادعــا می کنــد بــه عنــوان مشــاور عمومــی 
می توانــد بــا هــر پلتفرمــی کار کنــد یــا متخصصــی ماننــد الســتر کــه از نزدیــک بــا پلتفرمــی کــه 

ــد، آشــنا اســت؟ اســتفاده می کنی

قدرت سادگی و شخصیت را باور کنید.
ــال  ــرای تقویــت بیشــتر تمرکــز محصــول، دو اســتراتژی دیگــر وجــود دارد کــه می توانیــد دنب ب

کنیــد:
ــدرت آن در  ــاهده ق ــرای مش ــم. ب ــادگی را بپذیری ــل س ــه اص ــت ک ــن اس ــتراتژی ای ــن اس اولی
عمــل، شــرکت کوچــک Casper را در نظــر بگیریــد کــه بــه صــورت آنالیــن تشــک می فروشــد. 
در حــال حاضــر، شــرکت های تشک فروشــی بســیاری وجــود دارد، امــا چــه چیــزی کاســپر را از 

ــد؟ ــز می کن ــا متمای آن ه
نکتــه طالیــی نخســت: مخاطبــان آن، همــه نیســتند. بیشــتر افــراد جوانــی را شــامل می شــود 
ــد از یــک فروشــگاه تشــک فیزیکــی را  ــه بازدی ــد، امــا حوصل ــری می خواهن کــه خــواب راحت ت

ندارنــد. 
نکتــه طالیــی دوم: روش ارائــه محصــوالت کاســپر اســت. در حالــی کــه بســیاری از رقبــای آن هــا 
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ــد، کاســپر فقــط ســه ســبک تشــک  ــرار می دهن ــار مشــتریان ق گزینه هــای متعــددی در اختی
ــد. ــد و عرضــه می کن تولی

کاســپر بــا محــدود کــردن مخاطبــان هــدف خــود و ســاده کــردن گزینه های پیشــنهادی بــه آن ها، 
یــک پیشــنهاد ســاده ارائــه می دهــد: خــواب خــود را بــا خریــد یــک تشــک بهتــر بــه صــورت آنالین 
بهبــود بخشــید، از ســردرد مراجعــه بــه یــک فروشــگاه فیزیکــی اجتنــاب کنیــد و بــا آگاهــی از این 
کــه مجازیــد کاالی خریــداری شــده را  بــدون هیــچ دردســری برگردانیــد، بــا آســودگی و آرامــش 

خریــد کنیــد. حتــی اگــر پــس از 100 شــب آن را دوســت نداشــتید، می توانیــد عــودت دهیــد.
اســتراتژی دوم، تقویــت بیشــتر کســب وکار یــک نفــره بــا اســتفاده از قدرتمندتریــن دارایی شــما 
ــن  ــن و خاص تری ــی در کوچک تری ــرا حت ــد، زی ــر داری ــن ام ــه ای ــاز ب ــما نی ــان. ش ــت: خودت اس
ــرکت های  ــت ش ــن اس ــه ممک ــود ک ــای خ ــا رقب ــه ب ــید، در مقایس ــه باش ــم ک ــازار ه ــش ب بخ

ــتید. ــف هس ــب ضعی ــک رقی ــوز ی ــند، هن ــری باش ــر و باثبات ت بزرگ ت
امــا شــما یــک مزیــت داریــد و می توانیــد از مزیــت شــخص خودتــان بــه نفــع خــود اســتفاده 
کنیــد. بلــه، شــما تنهــا یــک فــرد هســتید، امــا بــه همیــن دلیــل، شــما یــک شــخصیت منحصــر 
بــه فــرد داریــد کــه ایــن امــکان را می دهــد شــرکت، کاال و یــا خدمــات خــود را بــه یــک روش 

منحصــر بــه فــرد نشــان دهیــد.
بــرای انجــام ایــن کار، جنبــه ای از شــخصیت خــود را در نظــر بگیریــد و آن را در کارهــای خــود 
و پیام هــای ارســالی بــه اطرافیــان ادغــام کنیــد، بــه نحــوی کــه در همــه کارهایــی کــه انجــام 
ــا  ــات ب ــت  ها و مکالم ــا، پس ــا ایمیل ه ــه ت ــات گرفت ــه خدم ــا ارائ ــی کاال ی ــد، از طراح می دهی

مشــتریان، وجــود داشــته باشــد. 
ــا  ــود را ب ــخصیت محور خ ــد ش ــد برن ــد بتوانی ــما بای ــت. ش ــی اس ــد اصل ــادگی کلی ــم س ــاز ه ب
صفت هــای ســاده ماننــد »جــوان«، »عصیانگــر«، »صمیمــی«، »شایســته«، »ظریــف« یــا 
»هیجان انگیــز« توصیــف کنیــد، ســپس آن را بــه نحــوی ادا کنیــد کــه منحصــر بــه شــما شــود، 

ــا اعمــال اصیــل شماســت. گویــی یکــی از اصطالحــات ی
ــابهی را  ــات مش ــا خدم ــا ی ــا، کااله ــد مهارت ه ــما می توانن ــای ش ــید: رقب ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ارائــه دهنــد، امــا نمی تواننــد شــخصیت شــما را تکــرار کننــد و شــخصیت شــما همــان چیــزی 
اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد از دیگــران متمایــز شــوید، بنابرایــن بــه نحــو احســن از آن 

اســتفاده کنیــد و اجــازه دهیــد برجســته شــود!
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از مخاطبان هدف خود بیاموزید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
بــا فــرض اینکــه مخاطبــان خــود را شناســایی کــرده و مجموعــه مهارت هــای قابــل عرضه را رشــد 
داده ایــد، اکنــون می توانیــد کاال یــا خدماتــی را ارائــه دهیــد کــه مشــتریان مایــل بــه پرداخــت 

پــول باشــند. فقــط بایــد آنهــا را متقاعــد کنیــد تــا از اســتعدادهای شــما اســتفاده کننــد!
ــد  ــک فراین ــه، ی ــه آن مرحل ــیدن ب ــت و رس ــام آن اس ــان تر از انج ــن کار، آس ــن ای ــه گفت البت
ــاط برقــرار کنیــد و نیازهــای آنهــا  ــان خــود ارتب ــا مخاطب ــد ب ــر می گیــرد. ابتــدا بای کامــل را در ب
را بیاموزیــد تــا بتوانیــد نحــوه بــرآورده کــردن آنهــا را بدانیــد. یکــی از راه هــای انجــام ایــن کار، 

ــگان اســت. ــه مشــاوره رای ــا مشــتریان بالقــوه و ارائ ــاط ب ارتب
بــه عنــوان مثــال، اگــر می خواهیــد کســب وکار خودتــان را در زمینــه طراحــی وب آغــاز کنیــد، 
می توانیــد بــا پیــدا کــردن افــرادی کــه بــه دنبــال یــک طــراح وب هســتند یــا قبــالً یکــی از آن هــا 

را پیــدا کرده انــد، شــروع کنیــد. 
بــا مکالمــه بــا آن هــا در مــورد تجربیاتشــان، می توانیــد بســیاری از اطالعــات مفیــد را بیاموزیــد، 
از جملــه نحــوه و مکان هایــی کــه آن هــا بــرای طراحــان وب جســتجو می کننــد، عوامــل 
تصمیم گیــری در مــورد اســتخدام آن هــا، اهدافــی کــه ســعی در تحقــق آن  دارنــد، مشــکالتی 
ــد طراحــی وب  ــورد رون ــا در م ــه آنه ــد شــده اســت و ســواالتی ک ــه تجربه هــای ب ــه منجــر ب ک

دارنــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــه تنه ــود را ن ــت خ ــد موقعی ــواالت، می توانی ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــا پاس ب

ــد. ــروع کنی ــر ش ــورد نظ ــه م ــاد در زمین ــل اعتم ــع قاب ــک مرج ــوان ی ــه عن ــه ب ــاور، بلک مش
ــد. شــما حتــی خدمــات  ــه هیــچ حق الزحمــه ای از کســی نمی گیری ــاز هــم در ایــن مرحل امــا ب
کوچــک خــود را هــم ارائــه نمی دهیــد. در واقــع فقــط ســعی داریــد بــه روش هــای کوچــک امــا 

معنــی دار بــه مخاطبیــن خــود کمــک کنیــد.
کلمــه »کوچــک« در اینجــا بســیار مهــم اســت. شــما در حــال طراحــی مجــدد کل وب ســایت 
شــخصی بــه صــورت رایــگان یــا مــوارد مشــابه آن نیســتید. شــما فقــط در حــال ارائــه پاســخ بــه 

ســواالت، همچنیــن مشــاوره، جلســات طوفــان مغــزی و مــوارد دیگــر هســتید.
بــا انجــام همــه ایــن کارهــا، هــم در مــورد مخاطبــان خــود یــاد می گیریــد و هــم شــهرت ایجــاد 
ــد. در  ــه وجــود می آوری ــی خــود ب ــا مشــتریان احتمال ــل ســودمندی ب ــط متقاب ــد و رواب می کنی
واقــع، در پایــان مشــاوره های کوچــک شــما، هــم طــرف مقابــل بــه شــما کمــک کــرده و هــم 
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شــما بــه آن هــا مشــاوره داده ایــد، درحالــی کــه هیــچ حق  الزحمــه ای رد و بــدل نشــده اســت.
بــا برقــراری ایــن روابــط و اثبــات ارزش آن هــا، فکــر می کنیــد مخاطــب شــما دفعــه بعــدی کــه 
نیــاز بــه خدمــات طراحــی وب داشــته باشــد، بــه ســراغ چــه کســی خواهــد رفــت: یــک غریبــه 
ــه او  ــه می شناســد و ب ــن زمین ــک مرجــع در ای ــوان ی ــه عن ــالً او را ب ــا شــما؛ شــخصی کــه قب ی

اعتمــاد دارد؟

از اتالف هزینه های کالن خودداری کنید و به دنبال کسب سود هر چه سریع تر و ارزان تر باشید.
زمانــی کــه شــهرت، قــدرت و روابــط خــود را بــا مشــتریان احتمالــی برقــرار کردیــد، بــه نقطــه ای 
رســیده اید کــه در آن می توانیــد شــروع بــه انجــام کســب وکار »واقعــی« کنیــد و در واقــع کمــی 

درآمــد داشــته باشــید. 
پــس حــاال وقــت آن اســت کــه همــه کارهــا را بــه ســرعت انجــام دهیــد: تــرک شــغل، اجــاره 

یــک دفتــر، ســفارش کارت  هــای ویزیــت فانتــزی و غیــره، درســت اســت؟
صبــر کنیــد! توجــه داشــته باشــید کــه شــما بایــد کار خــود را تــا زمانــی کــه شــرکت یــک نفــره 
بــه رشــد بیشــتری دســت یابــد، حفــظ کنیــد، پــس حتمــاً بایــد در اتــالف هرگونــه هزینــه بــزرگ 

تجدیدنظــر کنیــد.
ــه شــما امــکان  ــت ب بســیاری از هزینه هــا، غیرضــروری هســتند. پیشــرفت و گســترش اینترن
ــرف  ــب وکار ص ــک کس ــد ی ــرای رش ــود ب ــته الزم ب ــه در گذش ــی را ک ــای کالن ــد هزینه ه می ده

ــد.  ــد، دور نریزی کنی
شــما اگــر نیــاز بــه یــک همــکار در بخــش  IT داریــد، یــک شــخص متخصــص بــه صــورت دورکار 

می توانــد خدمــات ایــن بخــش را بــرای شــما ارائــه دهــد. 
نرم افزارهــای تجزیــه و تحلیــل رایــگان بــه شــما امــکان می دهــد بــدون اســتخدام یــک معلــم 
ــدگان وب ســایت خــود کســب  راهنمــای اینترنتــی ، اطالعــات ارزشــمندی را در مــورد بازدیدکنن

کنیــد.
اگــر واقعــاً نیــاز بــه صــرف هزینه هــای گــزاف داریــد، طــرح شــما احتمــاالً خیلــی عظیــم اســت. 
ــب  ــید. در قال ــته باش ــه ای داش ــار خردمندان ــد و رفت ــر کنی ــر فک ــد کوچک ت ــه بای ــن مرحل در ای
ــای ســنتی  ــد کســب وکارهای نوپ ــن نیســت کــه مانن یــک شــرکت یــک نفــره، هــدف شــما ای
رفتــار کنیــد کــه ســرمایه گذاری های عظیمــی را انجــام می دادنــد، فقــط بــه امیــد کســب ســود 
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بیشــتر در آینــده ای بســیار دور. 
هــدف شــما ایــن اســت کــه هرچــه ســریع تر و مقــرون بــه صرفــه، بــه یــک کســب وکار ســودآور 

ــوید. تبدیل ش
ــد  ــما نمی توانی ــنتی، ش ــای س ــب وکار نوپ ــک کس ــالف ی ــه برخ ــت ک ــن اس ــر ای ــن ام ــل ای دلی
بــه ســرمایه گذاران خارجــی اعتمــاد کنیــد تــا ســرمایه زیــادی بــه شــرکت شــما تزریــق کننــد. 
ــه شــما امــکان می دهــد بســیار  ــرا ب ــک اتفــاق خــوب اســت، زی ــن، ی ــه ای ــن باشــید ک مطمئ
ــازه تاســیس باشــید کــه تحــت نظــر ســرمایه گذاران آن اســت و  مســتقل تر از یــک شــرکت ت

ــه تغییــر، بایــد تاییــد آنهــا را بدســت آوریــد.  قبــل از هرگون
امــا ایــن امــر یــک وجــه مهــم دیگــر دارد؛ در حالــی کــه ماه هــا یــا حتــی ســال ها طــول می کشــد 

تــا بــه مــرز ســوددهی برســید، شــما منبــع بی انتهــای مالــی و پولــی ندارید!
ــد از  ــب درآم ــان کس ــد، زم ــا کنی ــاختارها و فراینده ــاد س ــرف ایج ــتری ص ــان بیش ــه زم هرچ
کســب وکارتان طوالنی تــر می شــود و هــر چــه پــول بیشــتری صــرف ســاخت ایــن کســب وکار 

ــود.  ــوارتر می ش ــی آن دش ــد، درآمدزای کنی
بــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه یــک کاال یــا خدمــات قابــل فــروش را بــه ســرعت و بــا هزینــه 
ــول  ــن محص ــه ای ــت ک ــازی نیس ــد. نی ــه کنی ــاده عرض ــد، آم ــه می توانی ــی ک ــر جای ارزان در ه

کامــل باشــد، فقــط بــه انــدازه کافــی خــوب باشــد.
پــس از شــروع کار، کســب وکارتان می توانــد از طریــق اثــر گلولــه برفــی، بــه صــورت تدریجــی 

رشــد کنــد.

بگذارید کسب  وکار شما به تدریج از طریق اثر گلوله برفی رشد کند و با رشد آن سرمایه گذاری کنید.
کاال یــا ســرویس اولیــه شــما احتمــاالً یــک محصــول نســبتاً ســاده خواهــد بــود: فقــط چنــد 
مشــتری، پــروژه  یــا فــروش  از یــک محصــول در مقیــاس کوچــک. امــا آن چنــد مشــتری، پــروژه 
و یــا فــروش می توانــد منجــر بــه مشــتری، پــروژه یــا فــروش بیشــتر شــود کــه بــاز هــم تعــداد 
بیشــتری را بــه همــراه دارد و ایــن چرخــه ادامــه می یابــد، یعنــی اثــر گلولــه برفــی رخ می دهــد.
ایــن اتفاقــی اســت کــه بــرای الکســاندرا فرانتســن افتــاد کــه حــدود ده ســال پیــش کار خــود را 
در رادیــو پخــش کــرد و بــه عنــوان یــک نویســنده حرفــه ای معرفــی شــد. او یــک شــبه موفــق 

نشــد. در آغــاز ، او فقــط ســه پــروژه انجــام داد. 
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امــا هــر یــک از ایــن پروژه هــا بــه پــروژه دیگــری و ســپس بــه پــروژه دیگــری منجــر شــد، زیــرا 
مشــتریان اولیــه وی دوبــاره او را اســتخدام کردنــد یــا بــه مشــتریان جدیــد معرفــی کردنــد. او 
در حــال حاضــر تعــداد زیــادی مشــتری و پروژه هایــی دارد کــه بــه مــدت  یــک ســال در لیســت 

ــد! انتظــار باقــی می مانن
یــک اتفــاق مشــابه زمانــی رخ داد کــه جــف شــلدون لــی، Ugmonk، شــرکت کوچــک و بســیار 
موفــق پوشــاک را تاســیس کــرد. او بــا کمــک ۲،۰۰۰ دالر، فقــط چهــار طــرح تی شــرتش را ایجــاد 

کــرد و یــک شــرکت کوچــک بــا ۲۰۰ پیراهــن را تولیــد کــرد کــه بــه ســرعت بــه فــروش رفــت.
موفقیــت در ایــن اجــرای اول، منجــر بــه اجــرای دوم و ســپس اجــرای ســوم شــد و وی تقریبــاً 
ــه  ــی ک ــت آورد. وی در حال ــود را بدس ــود خ ــد و س ــس ده ــود را پ ــت وام خ ــه توانس بالفاصل
بــه زندگــی خــود بــا درآمــد روزانــه خــود ادامــه مــی داد ، ایــن ســود را مجــدداً در شــرکت خــود 
ســرمایه گذاری کــرد کــه بــه وی اجــازه داد، تولیــد بیشــتری را بــدون هزینــه بیشــتر بــرای خــود 

تأمیــن مالــی کنــد.
بــرای دو ســال اول، او Ugmonk را از آپارتمانــش بیــرون کشــید. زمانــی کــه بــه فضای بیشــتری 
نیــاز داشــت، در یــک انبــار ســرمایه گذاری کــرد! پــس بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه کنیــد: خــوب 
اســت ســرمایه گذاری های بزرگ تــر را در شــرکت یــک نفــره داشــته باشــیم، امــا فقــط در زمــان 

مناســب و در شــرایط الزم.
بــه جــای تــالش بــرای پیش بینــی هــر آنچــه ممکــن اســت روزی نیــاز داشــته باشــید و از قبــل 
آن را خریــداری کــرده باشــید، فقــط تجهیــزات جدیــد، زیرســاخت ها، نرم افــزار، پیمانــکاران یــا 

مــوارد دیگــر را بــه دلیــل نیازهــای خــود و متناســب بــا درآمدتــان اضافــه کنیــد.
البتــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــه عنــوان یــک شــرکت بــا انــدازه عملیاتــی و ســطح ســود 
ــه  ــد. ب ــرآورده کنی ــان ب ــب و کارتان را خودت ــای کس ــیاری از نیازه ــد بس ــما مجبوری ــدود، ش مح
ــک  ــه ی ــود را ب ــی خ ــد بازاریاب ــما نمی توانی ــزرگ، ش ــرکت ب ــک ش ــالف ی ــر خ ــال، ب ــوان مث عن

ــد.  ــذار کنی ــده خدمــات مشــتری واگ ــک نماین ــه ی ــا خدمــات مشــتری خــود را ب ــاب ی بازاری
شــما بایــد تبدیــل بــه یــک کســب وکار برتــر شــوید و خودتــان از بیشــتر ایــن مــوارد مراقبــت 

کنیــد.
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بر خدمات و حفظ مشتری تمرکز کنید.
هنگامــی کــه شــما در مســیر راه انــدازی شــرکت یــک نفــره قــدم می گذاریــد، مهم تریــن عامــل 
ــا  ــکان می دهــد ب ــه شــما ام ــه ب ــودن شــدید شــرکت شــما اســت ک ــی شــما، کوچــک ب رقابت
مشــتری های خــود تعامــل بســیاری داشــته باشــید و بــر ارائــه خدمــات خارق العــاده بــه آن هــا 

تمرکــز کنیــد.
ــزان اهمیت دهــی  ــد، ممکــن اســت وسوســه شــوید کــه می وقتــی شــرکت شــما رشــد می کن
و کیفیــت خدمــات را بازبینــی کنیــد و آن را از حالــت شــخصی خــارج کنیــد. امــا بایــد توجــه 
داشــته باشــید کــه عمــده مشــتریان شــما بــه خاطــر شــخصی بــودن کســب وکارتان بــا شــما 
کار می کننــد و اگــر دیگــر شــما را دوســت نداشــته باشــند، متقاعــد کــردن آن هــا بــرای ادامــه 

همــکاری دشــوار خواهــد بــود!
خدمــات مشــتری بــرای موفقیــت در اقتصــاد امــروز، حیاتــی اســت. طبــق تحقیقــی کــه اخیــراً 
توســط شــرکت تحقیقــات بازاریابــی هریــس انجــام شــد، نُــه نفــر از هــر ده آمریکایــی، مایــل 
ــن  ــرای مشــتری تأمی ــی ب ــات عال ــه خدم ــول بیشــتر در شــرکت هایی هســتند ک ــه صــرف پ ب
ــا  ــد، ره ــه  می دهن ــد ارائ ــات ب ــه خدم ــرکت هایی را ک ــز ش ــا نی ــد از آن ه ــد و ۷۹ درص می کنن

کرده انــد.
ــرض  ــانی، در مع ــی خدمت رس ــخصیت و پیچیدگ ــتن ش ــل نداش ــه دلی ــر ب ــرکت های بزرگ ت ش
ــر  ــن ام ــرای ای ــی ب ــا راه حل ــیاری از آن ه ــه بس ــتند، البت ــتری هس ــت دادن مش ــر از دس خط

یافته انــد. 
ــا آنجــا کــه می توانیــد مشــتری جدیــد  ایــن روش را می تــوان بــه صــورت زیــر خالصــه کــرد: ت
پیــدا کنیــد و هرچــه ســریع تر مقــداری پــول از آنهــا بگیریــد. اگــر آن هــا از شــما ناراضــی بودنــد 
و شــما را تــرک کردنــد، بــاز هــم مشــتری های بیشــتری پیــدا کنیــد تــا آنهــا را جایگزیــن کــرده و 

پــول بیشــتری از آنهــا بگیریــد.
ایــن روش نــه تنهــا اخالقــی نیســت، بلکــه اســتراتژی مناســبی بــرای شــرکت یــک نفــره هــم 
نیســت. وقتــی بودجــه شــما اندک اســت، حفظ مشــتری بســیار ضــروری اســت، زیــرا تحقیقات 
مربــوط بــه مصــرف کننــده توســط Econsultancy و Responsys نشــان می دهــد کــه بــرای 

افــزودن مشــتری جدیــد بایــد پنــج برابــر بیشــتر از نگهــداری مشــتری قدیمــی هزینــه کــرد. 
بــه عــالوه، هزینه /فرصــت جلــب مشــتری نیــز وجــود دارد. طبــق مطالعــه انجــام شــده توســط 
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ــه طــور متوســط، خریدهــای بعــدی یــک مشــتری  ــر امــور مصرف کننــدگان کاخ ســفید، ب دفت
وفــادار بــه  انــدازه ده برابــر مقــدار خریــد اولیــه اش ارزش داشــته اســت.

ــد، احتمــال مراجعــه  در نهایــت اینکــه، هرچــه مشــتری های خــود را بیشــتر راضــی نگــه داری
بــه شــما از طــرف افــراد دیگــر بیشــتر اســت و براســاس مطالعــه Verizon and Small، چنیــن 
ــد  ــرای مشــتریان جدی ــه نخســت کســب وکارهای کوچــک ب ــه دهــان، گزین ــی دهــان ب بازاریاب

اســت. 
در واقــع اگــر ســرزبان ها بیافتیــد، افزایــش فروشــتان بــه انــدازه زمانــی خواهــد بــود پنــج برابــر 

بودجــه خــود را صــرف هزینــه تبلیغــات آنالیــن می کردیــد.
ــا مشــتریان خــود ماننــد دوســتان خــود رفتــار  بنابرایــن کوچکــی شــرکت خــود را بپذیریــد و ب
کنیــد. بــه عنــوان بزرگتریــن متحــدان بالقوه تــان و مطمئــن باشــید آنهــا چیــزی بیشــتر از لطــف 

شــما را جبــران خواهنــد کــرد!

هــر یکشــنبه، خالصــه یکــی از پرفروش ترین 
ــه صــورت  کتاب هــای فروشــگاه آمــازون را ب

رایــگان در وب ســایت مــا مطالعــه کنیــد.


