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 مقدمه

 موفقیت تا ندکمی کمک او به  و با ظرفیت بالایی است. این موضوع پرانرژییک کارآفرین فردی پرمشغله،  عنوانبهدن نوریس 

 از رفتنگ درس  .بردارد میان از را خود مشکلات جدید، راهکار  یک با و داده استراتژی تغییر لزوم در صورت کند، تکرار را خود

 .خشدب یاری وکارکسب یک اندازیراه در موفقیت به رسیدن راه در را شما تواندمی  ارآفرینک یک هایشکست و هابدبیاری

 گیریتا شروع نکنی یاد نمی

 کارآفرینی عرصه به قدم(  بود وی فعلی درآمد برابر نیم ودو  که) دلار هزار ۰۰۰ سالانه درآمد کسب باهدف ۷۰۰۲ سال  نوریس دن

 !داشت هم درآمد افت بلکه نیافت دست هدف این به تنهانه ۷۰۰۷ سال تا او.  گذاشت

  عموم ترسدس در سختیبه  علمی  منابع  از برخی شد متوجه دانشگاهی  درس یک برای تحقیقات انجام هنگام و سالگی ۷۰ در او  

 وکارکسب ابعاد یبررس از پس دن.  بگذارد عموم اختیار در را  کمیاب منابع ،سایتوب یک تأسیس با که افتاد فکر این به و گیردمی

 اما. شد اول دشاگر  الف نمره کسب با  درنهایت و داد ارائه کلاسی کار عنوانبه و تدوین را وکارکسب طرح مشتریان، بندیبخش و

 هاونمیلی ،کردمی اجرا زمان همان در را طرح آن اگر که برو پی او هاسال گذشت از پس و اکنون.  نکرد اجرا را طرح این گاههیچ او

 کار هب شروع تا  که دریافت و نداشت عملیاتی ارزش گرفت درس این از که خوبی نمره  درواقع.  آوردمی ارمغان برایش سود دلار

 .گرفت نخواهد  یاد دردبخوریبه چیز  نکند،

 وکارکسب اولین

 .شود میلیونر سالگی ۰۰ از قبل تا که گرفت تصمیم بود ساله ۷۲ کهوقتی و ۷۰۰۲ سال در او

 سایتوب طراحی و  کرد تکیه بازار نیاز تأمین بر هایش،قابلیت روی کردنقفل  جایبه جدیدش وکارکسب کاری زمینه انتخاب برای

 .دانستنمی چیزی شغلی  رشته این از کهدرحالی کرد انتخاب خود کاری رشته عنوانبه را

 رغمعلی او اروککسب که بود اینجا مشکل.  برسد سالیانه درآمد دلار هزار صدیک درآوردن یعنی هدفش به توانست سال سه طی او

.  کردمی اپید افزایش  نیز هایشهزینه نسبت همان به ،شدمی بیشتر  درآمدش هرچه  دیگرعبارتبه!  نداشت سوددهی زیاد، درآمد

 .ماندمی باقی برایش دلار هزار ۰۰ تنها اما داشت درآمد دشگر دلار هزار ۰۸۰ اینکه هفتم سال

 استارتاپ اولین

 به را هاآن دوتای که داشت ایده ۰ او.  کند اندازیراه جدید استارتاپ یک که کرد تلاش نپول آ  با و فروخت را خود شرکت او  

 یک فقط بود هماندباقی برایش که پولی به توجه با.  کرد رها صنعت مقررات تغییر  خاطر به را سومی و کار اجرای در ناتوانی دلیل

 هزینه دلار ۷۰۰۰ برابر در ماهیانه درآمد دلار ۰۲۲ سال آخر  در اما آمدمی درست نظر به  چیزهمه سال طول در.  داشت  فرصت سال

 .رفتمی بین از چیزهمه کرد،نمی فوری اقدام  اگر.  بود ماندهباقی برایش

 چیست؟ وکارکسب

 .است وکارکسب کند، درآمد ایجاد آن گذاربنیان برای که فعالیتی هر
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 چیست؟ استارتاپ

 .کندمی فعالیت بالا قطعیت عدم شرایط در کالا یا خدمات ارائه جهت که انسانی سازمان یک

 چیست؟ استارتاپ و وکارکسب تفاوت

 بالا تأثیرگذاری پتانسیل جهانی، ابعاد و زیاد بسیار بازدهی خلاقیت،

 دارند؟ فنی ماهیت هااستارتاپ بیشتر چرا

 .است هااستارتاپ از بسیاری اساس فنی نوآوری و ندارد معنا استارتاپ نوآوری بدون چون

 دارد؟ وجود فنی ماهیت بدون استارتاپ آیا

 .یافتدست استارتاپ یک به هم وکارکسب ایاجز در نوآوری با است ممکن بلی

 عمل سرعت و اجرا طرح،

 از عبور زا بعد .استارتاپ یک خلق اساس مختلف، هایمدل میان از وکارکسب مدل بهترین عمل یعنی انتخاب سرعت و اجرا طرح،

 آن مرهروز امور در کردن درگیر از را خود کنید سعی ،(باشید دخیل امور همه در شخصاً است لازم که) وکارکسب ابتدایی مراحل

 افزایش را آن دکنی تلاش و نکرده اکتفا آن به مشخص، بازدهی یک به رسیدن در موفقیت از بعد .بپردازید آن هدایت به و کرده رها

  .دارید نگاه رشد مسیر در را وکارکسب دهید

 طرح

 عالی ار عالی طرح یک باید. است مهم بسیار آن به مربوط نکات و اجرا.دارد بسیاری اهمیت اجرا مرحله اندازهبه وکارکسب طرح

 ضروری مرحله این در مؤسس شریک یک انتخاب ،آییدبرنمی عالی اجرای عهده از خودتان اگر.شوید موفق تا کنید اجرا

 تشخیص همچنین(. نینداختن فردا به را امروز کار) است لازم که ایلحظه همان در دقیقاً کار هر انجام یعنی عمل سرعت .است

 جایهب افراد معمولاً و است مشتری جلب وکارکسب یک برای کار ترینمهم. داراولویت امور به پرداختن و کارها بین اولویت

 .کنندمی تلف دیگری امور با را خود وقت مشتری، جذب به پرداختن

 ؟است یکاف استارتاپ یک اندازیراه برای روز 7 چرا

. ستنده مفروضاتی پایه بر کنندهگمراه هایارزیابی. شوید کنندهگمراه هایارزیابی اسیر شودمی باعث زیاد زمان صرف زیرا

 .است واقعی ارزیابی یک این و بود خواهد "مشتری" شما ارزیابی پایه استارتاپ سریع کردن آغاز با کهدرحالی

 نزدیکان مثبت نظرات

 منظور. تاس مشتری نظر ، وکارکسب ارزیابی حوزه در نظر ترینمهم! نشوید گمراه خود نزدیکان مثبت نظرات با باشید مواظب

 مردم که زمانی تا" دباشی داشته یاد به. کندمی هزینه محصول برای و شده جیببهدست که است کسی مشتری. نیست بالقوه مشتریان

 "ندارند دوست یا دارند دوست را چیزی چه شودنمی مشخص نشوند، هزینه پرداخت به مجبور

 نیست؟ نانیاطمقابل خیلی محصول خریدپیش و نظرسنجی مبنای بر یارزیاب چرا

 .بپسندند هم ار شما محصول نیست معلوم هنوز ولی کنندمی تائید را شما ایده درواقع خریدپیش لیست در نامثبت با مشتریان زیرا
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  استارتاپ یک اندازیراه روزه 7 مراحل

  وکارکسب طرح انتخاب (۰

 (MVP)  ارائهقابل خدمت یا محصول حداقل تعیین (۷

 تجاری  نام انتخاب (۰

  اینترنت در حضور برای استارتاپ سایتوب ایجاد (۰

 وسیع  مقیاس در مشتریان به وکارکسب معرفی (5

 گذاریهدف (۲

  وکارکسباندازی راه آغاز (۲

 

 استارتاپ کلیدی موفقیت نکات

 عالی طرح (۰

 عالی اجرای (۷

 مشتری جذب توانایی (۰

 مناسب بندیزمان (۰

 شانس (5

 وکارکسب طرحانتخاب روز اول: 

 کم هزینه با استارتاپ یک اندازیراه عامل ۹

 موردعلاقه هک طرحی ولی نکنید انتخاب ندارید ایعلاقه آن به که وکاریکسب طرح هرگز) بازار نیاز و علاقه بین تعادل (۰

 (نکنید انتخاب هم را نیست بازار

 .باشید داشته را وکارکسب طرح با شدن هماهنگ قابلیت و توانایی باید استارتاپ مؤسس عنوانبه شما (۷

  !ثابت سود یک نه باشد داشته رشد به رو سود یک باید شما طرح (۰

 شرایط وانندبت کارکنان سایر استارتاپ، از( مؤسس عنوانبه) شما شدن جدا در صورت که شود تنظیم طوری باید شما طرح (۰

 .دهند ادامه وکاستکم بدون را

 تعداد با سایتوب تولید، انحصاری مجوز ،مشتریان لیست مثل. کند ایجاد فروشقابل ارزشمند دارایی یک باید استارتاپ (5

 ... و بالا بازدید

 بالا پتانسیل با پررونق بازار یک انتخاب (۲

 از رقبا بودن متمایز نه مشتریان مشکلات حل برای تلاش (۲

 مشتریان به وکارکسب معرفی جهت خلاقانه روش یک افتنی (۸

  نکنند تأمین را آن رقبا یا نکرده تغییر مشتری نیاز تا باشد داشته سریع اجرای قابلیت باید طرح (9
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  MVP0روز دوم: 

 از گام نخستین MVPایجاد . شودتولید می ارائهقابل زمان و تلاش حداقل با که است خدمت یا محصول از نوعی  MVP درواقع

 .است یادگیری-ارزیابی-ساخت چرخه

 آن ساسا بر که را نیازهایی به گوییپاسخ توانایی عملاً محصول آن بدون که است اصلی امکانات و هاویژگی شامل MVP یک

 ستا محصولی تولید برای فرایند و استراتژی یک بلکه نیست،حداقل شده  محصول MVP یک. داشت نخواهد است شدهطراحی

 و اطلاعات آوریجمع پرزنتیشن، ،نمونه اولیه تولید پردازی، ایده شامل ایچرخه MVP. باشد داشته را مشتریان به فروش قابلیت که

 امکان محصول که لقیت این به دستیابی به یا بوده بازار مطلوب که شود محصولی تولید به منجر که زمانی تا فرایند این. است تحلیل

 .یابدمی ادامه ندارد حیات

 کنند:را با اهداف زیر ایجاد میMVPاستارتاپ،  مؤسسان

 صرف حداقل هزینه و زمان )و منابع دیگر( وکار بامفروضات اولیه کسب آزمودن امکان 

 تسریع در فرایند یادگیری 

 طراحی محصول فرایند زمان کاهش 

 اسرع وقت در مشتریان به محصول ارائه 

 بعدی تولید محصولات ای برایپایه عنوانبهیک محصول  تولید 

 وکارکسب« ترقی و رشد» گرفتن نادیده و «کمترین» بر ازحدبیش تأکید، MVP درباره اشتباه ترینرایج

 است.

 موفق یهااستارتاپهایی از درس

 (.نروید پیش اتفرضی اساس بر) دارند نیاز آن به دیگران نیدکمی فکر که چیزی نه  بسازید دارید نیاز خودتان که را چیزی 

 بگیرید پولاز مشتری  اول روز از. 

  کنید تولید کمالو  تمام محصولی اول روز همان ازلازم نیست. 

  دهید قرارمشتریان  اختیار در مداوم و سریع خیلیخدمات خود را. 

 کنید ارزیابی صورت مداومبه را خود هایمشتری. 

 استارتاپ خودتان MVPجهت تولید  ینکات

 های زیر پاسخ دهید:خود باید به پرسش استارتاپکارآمد برای  MVPبرای ساختن یک 

 دهم؟ ارائه واقعی هایمشتری به را محصول یا خدماتتوانم چگونه می 

 ؟کنند پرداخت پولمن  به که کنم قانع را هاآن روز ۲ از بعد متوانمی چطور 

  شوم؟ نزدیک نهایی محصول به توانممی حد چه تامن 

 دهم؟ انجام دستی صورتبه توانمخودم می  را هاییکار چه 

                                                      
 (Minimum Viable Product) ارائهقابل محصول حداقل .۰
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 م انجام دهم؟خود دیگران به کردن واگذار جایبهتوانم می  را هاییکار چه 

 پیشنهاد دهم؟ نهایی مشتری بهمستقیماً  امکانحد  تا را وکارمخدمات کسب متوانمی چگونه 

 روز سوم: انتخاب نام تجاری

 :زیرا کنید، صرف وقت آن برای روز یک از بیشتر نباید که یک نام تجاری خوب داشته باشید اما است مهم بسیار

 کندلوگیری میج، است (استارتاپموفقیت  در مسئله ترینمهم که) عالی محصولتمرکز روی ساختن یک  از. 

 امروز  که نامی هر و شد خواهد اساسی تغییرات دستخوشموفق دنیا(  هایاستارتاپ)مثل بیشتر  شما استارتاپ زیاداحتمالبه

 نخواهد بود. شماجدید  محصولات گویای آینده در ، احتمالاً کنید انتخاب

 دهید تغییر را خودتجاری  نام راحتیبه توانیدمی بخواهید که هرگاه. 

 است اهمیتبی مشتریان از بسیاریتجاری برای  نام. 

 :اندکرده تعیین اساس آن بر را خود تجاری نام بزرگ هایاستارتاپ که روش چند

 مثلاً نام  مکان یک نام(Apple و نام  مؤسساز باغ سیب پشت منزلAdobe  شدهگرفتهاز نام یک رودخانه الهام )است 

 مثل  اختصاری حروف از استفاده(IBM  مخففInternational Business Machines) 

 مثل  جدید کلمه ساختن برای کلمه دو ترکیب(Intel   که ترکیب دو کلمهIntegrated Electronics )است 

 مثل  صنعتی کلمات از ادهتفسا(WP هایی که در بستر وردپرس فعالبرای شرکت)اند 

 مثل مالک  نامهلغت از استفاده(که نام تجاری خود را از کلمه  توییترTwitch )که به آن علاقه داشت الهام گرفت 

  مثل( بسط کلمات مرتبطInformly) 

 از مشتریان. نظرسنجی و دیگران با مشورت 

 :تجاری نام انتخاباصول  

 باشد شدهن استفاده قبلاً  که تجاری نام 

 بهینه است( حرف ۰۷ از کمتر معمولاًباشد ) ساده نام 

  گفت بلند صدای با راحتیبه را نامبتوان 

 داشته باشید دوست را نام این 

 رسدب نظر به عاقلانه شما طرح برای نام این 

  است بهتراز نام تخصصی  کلینام 

 در اینترنتبرای حضور استارتاپ  سایتوبروز چهارم: ایجاد 

 شود:با دو هدف انجام می سایتوبیک  تأسیس

 .هاآنشروع ارتباط با مشتریان و آگاهی از نحوه پاسخ  (۰

 منجر به فروش محصول شود. درنهایتشروع به ساختن چیزی که  (۷
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 ند.را مهیا ک« درگاه خرید اینترنتی»و « فروش محصولپیش»، «با مشتریان دوسویهبرقراری ارتباط »این سایت باید امکان 

 رای این کار این لازم است:ب

 یک دامین ثبت کنید )ترجیحاً نام دامین مرتبط با نام تجاری باشد( (۰

 یک سرور مناسب اجاره کنید (۷

 استفاده کنیداز یک پلتفرم رایگان )مثل جوملا، وردپرس، ...( برای ایجاد صفحات سایت خودتان  (۰

 وسیع مقیاس در مشتریان بهوکار روز پنجم: معرفی کسب

 از: اندعبارتبهتر است در همین روز پنجم استارتاپ را به بازار معرفی کنید. مراحل پیشنهادی 

 برای سایت  محتواایجاد  (0

 وکار. در تولید محتوایکسبضوعات مربوط به های کوتاه درباره موایجاد یادداشتبرای سایت یعنی  محتواایجاد 

 هدفمند موارد زیر را در نظر داشته باشد:

 د ایجاد کنید.هستی هاآن حل به قادر شما و هستند مواجه آن با مشتریان که مشکلاتی بر مبنی دقیق محتوای یک 

  باشد پیگیریقابل و مفید مشتریان برای امکان حد تا تولیدشدهمحتوای 

 سایت محتوای تا کنید ایجاد مطالبی هم مشتریان موردعلاقه مطالب دمور در مطالب تخصصی، جزبه 

 نباشد )اخبار، رویدادها، حوادث، ورزشی، ...( کنندهخسته

 کنید بهینه خوانندگان برای را سایت 

 نگران ceo کنید تمرکز مفید مطالب روی بیشتر و نباشید 

 ( برایها و ..گزارش الکترونیک، هایکتاب پادکست، ویدئو، )مثل اینفوگرافی، ایهای چندرسانهفایل از. 

 کنید استفاده محتوا ایجاد

 ایمیل زدن به مشتریان را شروع کنید (2

طلاست!  معدن یک به شما برای لیست این دارند. اعتماد شما به که کندمی ایجاد مشتریانی از فهرستیبرایتان  زدن ایمیل

 برای ایمیل زدن موارد زیر را رعایت کنید:

 دوستان به زدن ایمیل اول مرحله 

 مشتریان ایمیل دریافت برای اینترنتی صفحه یک ایجاد بعد مرحله 

 رایگان هاینمونه» ،«رایگان هایافزارنرمدانلود امکان » با شما سایت در ایمیلشان ثبت برای را افراد» ،

 کنید تشویق  «آموزشی هایدرس» و «الکترونیک هایتابک»

 ممرد و داده نشان را خود نیت حسن تا کنیدحفظ  را هاآنامنیت  و دارید دورنگه عموم دسترس از را هاایمیل 

 کنند اعتماد شما به
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 پادکست (3

. با کنند حبتص خوب توانندمی ولی باشند نداشته را نوشتن خوب توانایی شاید افراد اکثر .است ایسادهکار  تسپاکد

 اضافه کردن پادکست به سایت خود:

 شودمی بیشتر شما صدای شنیدن با مردم ماداعت 

  با رادیانف صورتبه (غیره یا باشگاه ،رانندگی مثل) مختلف هایموقعیت در دهدمی امکان شما بهپادکست 

 کنید صحبت مردم

 یک تپادکس اما وبلاگ دارند هاوکارکسب از زیادی تعدادزیرا  کندمی ایجاد شما برای مزیت یک پادکست 

 است جدید فناوری

 های آنلاینتالارهای گفتگو و گروه (0

 پولی هایگروه در این بر علاوه.  است مشتری جلب برای مناسبیروش  اجتماعی هایرسانه در نلاینآ هایگروهتشکیل 

 .دیورآدر پول افراد عضویت حق ازتوانید می

 مهمان عنوانبه یسینو وبلاگ (5

 دهد.مشتری و افزایش فروش را میوکار و جلب اعتماد به شما امکان گفتگو درباره کسب

 هاسایت یبند فهرستثبت استارتاپ در  (6

د. کننبندی و فهرست میرایگان دسته صورتبههای مختلف اطلاعات همکاران خود را ها در حرفهبسیاری از سایت

 استارتاپ تثبکنند. بهتر است شما هم در های مراجعه میخدمات به این سایت کنندگانارائهمشتریان هم برای پی بردن به 

 ای درنگ نکنید.یی، لحظههاسایتچنین  فهرست بندی درخود 

 برگزاری وبینار (7

 دهد.برگزاری وبینار هم به شما امکان گفتگو درباره خدمات خود و جلب اعتماد مشتریان را می

 ارائه (8

کارگاه محلی، جلسه کاری یا کنفرانس دهی شده و هدفمند در یک سازمان صورتبهتوانید با ارائه خدماتتان شما می

 وکار را به جامعه هدف شناسایی کنید.دهید و از این طریق کسب ارائه 

 خدمات رایگان (۹

برخی  ثالمعنوانبهراهم کنید. توانید بستری برای جلب مشتری فرایگان می صورتبهشما با ارائه بخشی از خدمات 

 آورند.دهند و درآمد خود را از محل سفارش چاپ درمیها طراحی پوستر را رایگان انجام میچاپخانه

 ایپوشش رسانه (01

بلیغاتی پول های تمطبوعات برای یک استارتاپ نوپا بسیار حائز اهمیت است. اگر برای پرداخت هزینه بنگاه توجهجلب

 های زیر استفاده کنید:توانید از روشکافی ندارید، می

 صاحبه م سرگذشتتان و گزارش کردن مطرح برای هاآن تا کنید آوریجمع را مربوط نگارانروزنامه از فهرستی

 کنند
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 کنید پیگیریرا  نداشده معروف نگارانروزنامه با معارفه جلسات دلیل به که را یانفرینکارآ 

 یدآن به خبرنگاران باش وقایعگزارش  دنبال به و کنید توجه دارد خبری ارزش که تانکار از هاییبخش به 

 کنید استفاده جمعی هایرسانه در ندرآمد نمایش به برای فرصتی هر از 

 کنید صحبت زیاد خودتان مورد در 

 بفرستید دیگر هایسایت به را خود هایمقاله بهترین 

 گذاریهدف: ششمروز 

 کنید عیینت خود برای منطقی هدف یک پردازندمی پول و کنندمی نامثبت که افرادی تعداد به توجه با استارتاپ اندازیراه هنگام

 است. متفاوت هم اب وکارهاکسب استاندارد  که باشید داشته نظر در.  کند بیان را کالا نهایی قیمت و بازاریابی هاتلاش دستاوردها که

 و ایروژهپ صورتبه هاوکارکسب از بعضی تر است. اماساده هاآن گذاریهدفو  هستند متناوب صورتبه هاوکارکسب از بعضی

 دقیق: گذاریهدفبرای  است. ترمشکل کمی هاآن گذاریهدفهستند که  تولیدی

 کنید انتخاب را هستند محاسبهقابل راحتیبه که مالی اهداف محاسبهغیرقابل اهداف جایبه کنید سعی 

 و اهداف دور از دسترس انتخاب نکنید نشوید زدههیجان خیلی اندنشده شما مشتری غریبه کاملاً افراد که موقعی تا 

 دهید تغییر را هدف این که باشد لازم شاید کنید بررسی ماه هر را ایدکرده تعیین اول ماه در که هدفی 

 وکارکسب اندازیراهروز هفتم: 

 بگیرند. تماس شما با بتوانند مشتریان فعال کنید تا را تماس هایراه تمامی فعال کنید. دستمزد پرداخت بخش ایجاد با خود سایتوب

 تلفن شماره تی،پس آدرس ایمیل، اینترنتی، زنده باشید. پخش تماس در دارد امکان که جایی تا خود مشتریان با باید پس این از شما

 برای این امر باشد. خوبی هایراه تواندمی زنده مطبوعاتی هایپروفایل و

 اگر که دبخواهی و کنید تشکر شانتوجه خاطر به هاآن از بزنید ایمیل دارند قرار شما اندازیراه از قبل فهرست در به کسانی که

 کنند. نامثبت است، مناسب هاآن برای خدمات شما

 بفرستید. دهندمی شما به را کار این اجازه که هاییگروه و اجتماعی هایشبکه به را خود کاری گزارش آخرین

 در توانیدب ( تابوکفیس)مثل اینساتگرام یا  باشید داشته خاص بخش یک دهدمی اجازه شما به که هستید گروهی عضو اگر

 .کنید روزرسانیبه را بخش های جدید، آنکنید، با پست صحبت آن در تانوکارکسب

 ذارند.بگ اشتراک توانند بهکه می جا هر اندازی استارتاپ شما راراه خبر که بخواهید فضای مجازی خود آشنایان و از دوستان

 کنید. سپاسگزاری کردند کمک روز این به رسیدن در را شما که افرادی همه از

  بخواهید. هم کمک سرشناس افراد از

 یک و کنید رتشک کردند کمک شما به که و در آن از کسانی بنویسید وبلاگتان در مطلبی خود وکارکسب طرح اندازیراه درباره

 محصول معرفی کنید. خرید برای تماس تلفن
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 کنند. پخش اندازی استارتاپ شما راراه خبر این که بخواهید خود کارآفرین دوستان از

 توانندمی اندازیراه روز در های پادکستیمصاحبه کنید. اجرا را شدهنوشته موارد تکتک را مرور کرده و خود برنامه بازاریابی

 از شد. واهدخ اندازی استارتاپ پخشراه خبر و کنید صحبت مردم با تا کنندمی کمک شما به هاآنبکنند.  شما به شایانی کمک

 نشوید. مصاحبه غافل در کارتان خوب نکات بیان

 وکاراصلاح مدل کسب

اطمینان از کسب درآمد، تداوم خرید بین مشتریان،  وجوشجنباید، نوبت ایجاد اندازی کردهخودتان را راه وکارکسبحالا که 

 ها است.مشتریان و مراجعات بعدی آن

 :برخی از کارهای لازم جهت افزایش درآمد 

  به بازار وکارکسبمعرفی بیشتر 

 فزایش قیمت کالا یا خدماتا 

 استخدام کارکنان بیشتر جهت پاسخگویی به مشتریان بیشتر یا تولید کالاهای بیشتر 

 رشد DNAبا  وکارکسبخلق یک 

 از: اندعبارت رشد DNA با وکارکسب یکمعیارهای ساختن 

سود  اندازهبهدارد و حساب کنید هر خدمت برای ارائه به هر مشتری چقدر هزینه برمی - درصد سود خالص از فروش (۰

درصدی است، خدمتی که برای ارائه به هر  ۰۰قیمت فروش را تعیین کنید. مثلاً اگر هدف شما کسب سود  موردنظرتان

 دلار بفروشید. ۰۰۰دارد را باید دلار هزینه برمی ۰۰۰مشتری 

 را داشته باشد. مدنظرتانیعنی بازاری انتخاب کنید که کشش سود و بازده  –ونق انتخاب بازار پرر (۷

وکار تمایل به ترک کسب در صورتشوند و می فروشقابلبرخی چیزها در طی زمان تبدیل به دارایی  –ایجاد دارایی  (۰

 دارای بازدید روزانه بالا یا لیست مشتریان سایتوبتوانید از آن پول درآورید. مثل می

 ساده  وکارکسبمدل  (۰

  بینیقابل پیش ودرآمد متناوب  (5

 امرارمعاشقانون برای  چهارده

 چنگ بزنید!( ایپارهتختهآزمایش کنید )به هر ای را هر فرضیه (۰

 رخ دادند حل کنید )چو فردا شود فکر فردا کنیم!( وقت هرمشکلات را  (۷

 دهید پایبند باشیدبه مشتریان می هایی کهبه وعده (۰

 ها مقایسه کنید )دنبال کیفیت عالی محصولتان باشید(خودتان را با بهترین نمونه (۰

 از همه )دیگران و از خود( یاد بگیرید (5

 بیشتری از رقبای خود تلاش کنید و یاد بگیرید (۲

 وکارتان بدون شما چطور کار خواهد کردتصور کنید که کسب (۲
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 دن به حرکت خود باشیدبه دنبال شتاب دا (۸

 سطح انگیزه خود را همیشه بالا نگهدارید (9

 مشتریان ایرادگیر را قبول نکنید (۰۰

 سعی کنید مشتریان خوب را حفظ کنید (۰۰

 مدت پرهیز کنیدها و فکرهای کوتاهاز طرح (۰۷

 روی محصولتان تمرکز کنید (۰۰

 به کارتان عشق بورزید! (۰۰
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