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( سخن ناشر )
ً
ازآنجا کـه درحـال خوانـدن ایـن متـن هسـتید ،احتماال شـما هم نیاز به داشـتن
طـرح بازاریابـی در کسـبوکار خـود را احسـاس کردهایـد .شـاید هـم بـه این فکر
ً
میکنید که اصال نیازی به آن دارید یا خیر؟ باید بگویم اگر با مشتری سروکار
دار یـد و بـرای بهبـود و گسـترش ایـن ارتبـاط معتقد به اسـتفاده از فعالیتهای
بازاریابی هستید ،بله ،نیاز دارید.
دلیل این اهمیت چیست؟ این سؤال همواره از زمان آشنایی من با دنیای
بازاریابـی همراهـم بـود .جوابـش را وقتـی پیـدا کردم که وظیفـۀ برنامهریزی برای

فعالیتهای بازاریابی شرکتی را که در آن کار میکردم داشتم .اگر با روشهای
تدوین طرح بازاریابی آشنا باشید ،میدانید که فرایندهایی بهشدت فرسایشی،
زما نبـر و پرهزینهانـد .درنهایـت ،خروجی آنها کتابچهای با صفحات زیاد اسـت
که تا پایان سال در بخش بازاریابی شرکت خاک میخورد.
نقـدر هزینـه ،آن هـم بینتیجـه؟ اینجاسـت کـه اهمیـت اختصـار طـرح
ای 
بازاریابـی مشـخص میشـود .سـال بعـد روشهـای قدیمـی را کنـار گذاشـتم.
سـرم به سـنگ خورده بود و به دنبال منبعی گشـتم که بتواند من را از آن همه
زحمـت بیهـوده خلاص کنـد .به کتابی که پیش روی شماسـت رسـیدم .این
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کتاب پرطرفدار که مدتهاست در بین کتب بازاریابی در سایت آمازون رتبۀ
نخسـت فـروش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،حتـی بدون نیاز بـه مطالعۀ
منابع دیگر ،شما را قادر به تدوین طرح بازاریابی خواهد کرد.
امـا ایـن کتـاب چطـور بـه شـما کمـک میکنـد؟ قرار اسـت در کنـار هم طرح
بازاریابـی شـما را بـه  9قسـمت تقسـیم و بـا گـذر از هـر فصـل کتـاب ،بـه کمک
خودتـان ،یکـی از آن بخشهـا را کامـل کنیـم .درواقـع وقتـی بـه پایـان کتـاب
برسـید ،طرح بازاریابی یک صفحهای شـما هم کامل شـده و آمادۀ اجراسـت،
به همین سادگی .کافی است این صفحه را در طول سال مقابل خودتان قرار
دهیـد و بـه آن عمـل کنیـد .همانطورکـه ایـن کتـاب بـرای مـن بسـیار کارآمـد و
مشکلگشـا بود ،مطمئنم با اسـتفاده از مطالب آن شـما هم کسـبوکار بسـیار
قتـری خواهیـد داشـت .الزم بـه ذکـر اسـت در برخـی قسـمتها کـه نیـاز بـه
موف 
توضیح بیشتر بوده پانویسهایی را مترجم اضافه کرده است.

سمیه محمدی

مدیرعامل انتشارات آریاناقلم
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هرگز قبل از اینکه روی کاغذ در مبارزه پیروز شوید ،به جنگ نروید.

فیلیپ کاتلر
ً
ازآنجا کـه درحـال خوانـدن ایـن متـن هسـتید ،احتماال شـما هم نیاز به داشـتن
طـرح بازاریابـی در کسـبوکار خـود را احسـاس کردهایـد .شـاید هـم بـه این فکر
ً
میکنید که اصال نیازی به آن دارید یا خیر؟ باید بگویم اگر با مشتری سروکار
دار یـد و بـرای بهبـود و گسـترش ایـن ارتبـاط معتقد به اسـتفاده از فعالیتهای
بازاریابی هستید ،بله ،نیاز دارید.
دلیل این اهمیت چیست؟ این سؤال همواره از زمان آشنایی من با دنیای
بازاریابـی همراهـم بـود .جوابـش را وقتـی پیـدا کردم که وظیفـۀ برنامهریزی برای

فعالیتهای بازاریابی شرکتی را که در آن کار میکردم داشتم .اگر با روشهای
تدوین طرح بازاریابی آشنا باشید ،میدانید که فرایندهایی بهشدت فرسایشی،
زما نبـر و پرهزینهانـد .درنهایـت ،خروجی آنها کتابچهای با صفحات زیاد اسـت
که تا پایان سال در بخش بازاریابی شرکت خاک میخورد.
نقـدر هزینـه ،آن هـم بینتیجـه؟ اینجاسـت کـه اهمیـت اختصـار طـرح
ای 
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بازاریابـی مشـخص میشـود .سـال بعـد روشهـای قدیمـی را کنـار گذاشـتم.
سـرم به سـنگ خورده بود و به دنبال منبعی گشـتم که بتواند من را از آن همه
زحمـت بیهـوده خلاص کنـد .به کتابی که پیش روی شماسـت رسـیدم .این
کتاب پرطرفدار که مدتهاست در بین کتب بازاریابی در سایت آمازون رتبۀ
نخسـت فـروش را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ،حتـی بدون نیاز بـه مطالعۀ
منابع دیگر ،شما را قادر به تدوین طرح بازاریابی خواهد کرد.
امـا ایـن کتـاب چطـور بـه شـما کمـک میکنـد؟ قرار اسـت در کنـار هم طرح
بازاریابـی شـما را بـه  9قسـمت تقسـیم و بـا گـذر از هـر فصـل کتـاب ،بـه کمک
خودتـان ،یکـی از آن بخشهـا را کامـل کنیـم .درواقـع وقتـی بـه پایـان کتـاب
برسـید ،طرح بازاریابی یک صفحهای شـما هم کامل شـده و آمادۀ اجراسـت،
به همین سادگی .کافی است این صفحه را در طول سال مقابل خودتان قرار
دهید و به آن عمل کنید.
همانطورکه این کتاب برای من بسیار کارآمد و مشکلگشا بود ،مطمئنم با
استفاده از مطالب آن شما هم کسبوکار بسیار موفقتری خواهید داشت .الزم
بـه ذکـر اسـت در برخی قسـمتها که نیاز به توضیح بیشـتر بـوده پانویسهایی
را مترجم اضافه کرده است.
در پایـان از پـدر ،مـادر و خواهـر عزیـزم صمیمانـه سپاسـگزارم کـه همـواره در
تمامی مراحل زندگی ،تحصیل و کارم حامی من بودهاند .از مدیرعامل محترم
گـروه پژوهشـیصنعتی آریانـا ،جنـاب مهنـدس مجتبـی اسـدی ،و مدیرعامـل
محتـرم انتشـارات آریاناقلـم ،سـرکار خانـم سـمیه محمـدی ،قدردانـی میکنـم
کـه ایـن اثـر بـدون حمایـت آنهـا بـه ثمر نمینشسـت .از تیـم حرفهای انتشـارات
آریاناقلـم -جنـاب آقـای محمدعلـی معینفـر ،سـرکار خانـم لیال نبیفر و سـرکار
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خانم مریم عطری -سپاسـگزارم که در مراحل ترجمه و ویراسـتاری با نظرهای

اصالحی و پیشنهادهای خود موجب ارتقای چشمگیر کیفیت کتاب شدند.
باوجوداینکه در تهیۀ کتاب حاضر نهایت دقت لحاظ شده و بارها بازبینی
ً
شـده اسـت ،امـا قطعـا نظرهـا و پیشـنهادهای شـما عزیـزان میتوانـد منجـر بـه
ارتقای کیفی هرچه بیشتر آن در چاپهای آتی شود.1

1 . Foad.masoomi@ut.ac.ir
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تقدیروتشکر
معرفی
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شرح
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۱۹
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 ۳بالقوهازطریق رسانههای
تبلیغاتی

۱۱۹

* مرحلۀ «حین»

۱۴۷

اغب
 4جذب مشتریان ر
اغب
 5پرورش مشتریان ر
 6تبدیل به فروش

۱۴۹
۱۵۹
۱۸۵
۲۱۵

* مرحلۀ «بعد»
ای در
ائۀ تجربه
ار
7
سطح جهانی

۲۱۷

 8افز
ایش ارزش طولعمرمشتری ۲۴۹
هماهنگسازی وتحریک
9
۲۷۹
الها
ریفر
نتیجهگیری

۲۹۳

ازمرجوع و تعویض کاالی
فروختهشده معذوریم.
ارتباط با مشتریان:
۰۲۱-8834291۰
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مردم ابتدا با احساسشان خرید میکنند
و سپس با منطـق هماهنگ ـݡش میکنند.

13

( تقدیر و تشکر )
اگر دید وسیعتری نسبت به بقیه داشتهام ،چون بر شانۀ غولها ایستادهام.
آیزاک نیوتن

ای کاش میتوانستم به شما بگویم ایدههای این کتاب ابداعات خودم است
و من نابغۀ بازاریابی و کسـبوکارم .اما واقعیت این اسـت که فقط گردآورندۀ
ً
اید ههـای نابـم .ب هنـدرت چیـزی خلـق میکنـم و وقتـی هـم بکنم معمـوال ارزش
اینکه چیزی دربارهاش بنویسم ندارد.
1

یکی از نخستین راهنماهای من در کسبوکار ،مال امری ،میگوید« :هیچ
ایـدۀ بکـری در زندگـیام نداشـتهام؛ ایدههـای بکـر بسـیار خطرنا کانـد ».ولـی
درعینحال او تاجر و بازاریابی فوقالعاده موفق بوده و هست .رمز موفقیت او
و سـپس مـن ایـن بـود که بهجای تالش برای اختراع دوبـارۀ چرخ ،از چیزهایی
که به کارآمدی و اطمینان معروف بودند الگوبرداری کردیم.
برای اختراع دوبارۀ چرخ باید نابغه باشید و حتی در آن صورت هم احتمال
1 . Mal Emery

15

طرح بازاریابی کسبوکارهای کوچک

شکسـت شـما ز یـاد اسـت .مـن نابغـه نیسـتم و از شکسـت بیـزارم پـس ترجیـح
میدهم چیزهایی را که منجر به موفقیت دیگران شده است ،حداقل تا موقعی
که به مبانی خیلی خوب مسلط شوم ،کپی کنم .با این کار احتماالت به نفع
من تغییر میکند و احتمال موفقیتم بسیار زیاد میشود.
درسـت اسـت کـه سیسـتمی ایجـاد کـردم کـه تبدیـل بـه طـرح بازاریابـی
1

یک صفحهای شـده اسـت ،ولی بسـیاری از اصول بازاریابی پاسـخ مسـتقیم،

کـه باعـث کار کـردن ایـن سیسـتم میشـود ،ابداعـات و ایدههای سـایر رهبران
کسبوکار و بازاریابهای بزرگ است.

هنرمندان خوب
شاید از خودم بیش از حد تعریف میکنم ولی میگویند« :
ِ
کپی میکنند،
هنرمندان فوقالعاده میدزدند ».استیو جابز همین کار را کرد و
ِ
همین تفکر را به پابلو پیکاسو هم نسبت میدهند .این فلسفهای بود که حین
جمـعآوری ایـن ایدههـای نـاب در طـول سـالها و در حیـن نوشـتن ایـن کتاب
در ذهنم داشـتم .صرفنظر از اینکه مرا «هنرمندی فوقالعاده» بدانید یا دزد،
میخواهـم در ادامـه از گنجینـۀ ایدههـای اثبـات شـدۀ ایـن کتـاب بـرای ایجـاد
کسبوکار منتفع شوید.
ً
قطعا فضا برای خالقیت و نوآوری وجود دارد ،اما به نظرم باید بعد از تسلط
روی اصـول اولیـه باشـد .ایـن کتـاب بسـیاری از ایـن اصـول را در خـود جـای
ً
داده است .برخی تجربههای خودم هستند ،ولی اکثرا متعلق به افرادیاند که
«غولهای» زندگی کاری من بودهاند و روی شانههای آنها ایستادهام.
بدون هیچ ترتیب خاصی ،جا دارد از این افراد تشکر کنم:
1 . direct response marketing
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مال امری ،دین جکسون ،جو پولیش ،پیت گادفری ،دن کندی،
جیمز شرامکو ،جیم رون ،فرانک کرن و ست گودین.
ً
برخـی از ایـن افـراد شـخصا مـرا راهنمایـی کردهانـد و برخـی با نوشـتهها و سـایر
کارهایی که تولید کردهاند مسیر را نشانم دادهاند .سعی خواهم کرد تا هرجا که
میدانم ایدهای که ارائه میکنم متعلق به این افراد است ،در پانویسها اشاره
کنم اما مطمئنم افرادی را از قلم انداختهام یا به اندازه از آنها تجلیل نکردهام.
وقتی ایدهها در طول سالهای پیاپی جمعآوری میشود به خاطر آوردن منبع
آنها سخت میشود .به همین دلیل پیشاپیش عذرخواهی میکنم.
طـرح بازاریابـی یک صفحـهای تحولـی در اجراسـت ،نـه مفهـوم یـا ابداعـی
جدیـد در بازاریابـی .ایـن طـرح بـه جرئـت آسـانترین راه بـرای کسـبوکارهای
کوچـک اسـت تـا بـه وضعیتـی کـه هیچچیـز دربـارۀ بازاریابـی نمیداننـد پایـان
دهنـد و طـرح پیچیـدۀ بازاریابی پاسـخ مسـتقیم را در کسـبوکار خـود ایجاد و
اجرا کنند ،طرحی که به معنای واقعی کلمه در یک صفحه خالصه میشود.
ً
لطفـا از اید ههـای ایـن کتـاب لـذت ببریـد و از آن مهمتـر اینکـه از آنهـا در
کسبوکار خود استفاده کنید .به یاد داشته باشید که دانستن و انجام ندادن
با ندانستن فرقی ندارد.

1

 .1نســخهای از منابع تکمیلی این کتاب را از ســایت  1pmp.comدریافت کنید .منابع شــامل
قالبها و نمونههایی از طرح بازاریابی یک صفحهای است و نیز لینکها ،ویدئوها و مقاالتی
که در طول کتاب به آنها اشاره شده است.
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قرار است دربارۀ چه چیزی صحبت کنیم؟
ا گـر بخواهـم ماهیـت ایـن کتـاب را در جملـهای خالصـه کنـم ،ایـن اسـت:
ً
راه رسـیدن بـه پـول ».تعمـدا ایـن مطلـب را در اولیـن جـای ممکـن
«سـریعترین ِ
از کتـاب میگو یـم ،چـون نمیخواهـم وقتتـان را هـدر کنـم .میدانـم ایـن جملۀ
آغاز یـن بـرای افـراد ز یـادی ناخوشـایند اسـت و اگـر بخواهـم رک بگویـم ،ترجیح
میدهم کتاب کسبوکار فرد دیگری را بخوانند که پر از کلیشههای گوشنواز
باشد ،مانند:
«دنبال عشق و عالقهتان بروید».
«سخت تالش کنید».
«افراد مناسب را استخدام کنید».
و از این حرفها.
اگر به دنبال این چیزها هستید ،در سایت آمازون جستوجو کنید .انبوهی
از این کتابها پیدا میکنید که دربارۀ این مفاهیم تخیلی و نشدنی صحبت
ً
میکننـد و عمدتـا نویسـندههای حرفـهای و محققهایـی آنهـا را نوشـتهاند کـه
تابهحال حتی یک کسبوکار با رشد زیاد ایجاد نکردهاند.

19

طرح بازاریابی کسبوکارهای کوچک

این کتاب ،بدون تعارف و شرمندگی ،دربارۀ رشد سریع کسبوکار شما و
بهرهبرداری از دستاوردهای این نوع موفقیت است.

ً
تمام شدن ا کسیژن واقعا افتضاح است!
ز یـگ ز یـگالر معـروف میگویـد« :پـول همهچیـز نیسـت ...ولی در حد اکسـیژن
مهم است ».بله ،هیچچیز  -هی 
چچیز  -کسبوکار را سریعتر از نبود «اکسیژن»
(یا همان پول) از بین نمیبرد.
چرا بدون خجالت روی دریافت پول تمرکز کردهام؟ دالیل خوبی دارد.
ً
ً
اوال ،تقریبـا هیـچ مشـکلی در کسـبوکار وجـود نـدارد که با پول بیشـتر حل
ً
نشود .پول به دردمان میخورد چون تقریبا همۀ کسبوکارهایی که میشناسم
پـر از مشـکالت ر یـز و درشـتاند .پـول کمـک میکنـد تـا اکثر مشـکالت پشـت
پردۀ کسبوکارتان را حل کنید.
ً
ثانیـا ،وقتـی از خودتـان مراقبت کردید ،شـانس کمک به دیگران را خواهید
داشت .اگر برای پول درآوردن وارد کسبوکارتان نشدهاید ،یا دروغ میگویید و
یـا برایتـان حکـم تفریح را دارد و نه کسـبوکار .بله ،مـن همهچیز را دربارۀ ارائۀ
ارزش ،تغییر دنیا و غیره میدانم ،ولی اگر ورشکست شوید چقدر از این کارها
را میتوانید انجام دهید؟ به چند نفر میتوانید کمک کنید؟
وقتی سوار هواپیما میشوید و مهمانداران مشغول کنترلهای الزم براساس
دستورالعملهای ایمنی هستند ،بهناچار به مرحلهای میرسند که باید چیزی
شبیه به این را بگویند:
اگر در کابین کاهش فشار نا گهانی اتفاق بیفتد ،ماسکهای اکسیژن
از بـاالی صندلـی شـما آویـزان خواهنـد شـد .ماسـک را روی دهـان و
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بینـی خـود بگذاریـد و بنـد را بکشـید تـا محکم شـود .اگر با کـودکان یا
شخصی که احتیاج به کمک دارد مسافرت میکنید ،یادتان نرود که
قبل از کمک به دیگران ماسک خودتان را زده باشید.
چرا قبل از کمک به بقیه ماسک خودتان را بزنید؟ چون اگر روی صندلیتان
بر اثر کمبود اکسیژن از حال بروید:
•به فرد دیگری نمیتوانید کمک کنید و بدتر از آن؛
•حـاال مـا مجبوریـم منابع محدودمـان را وارد میدان کنیم تا بیایند و به
شما کمک کنند وگرنه خیلی زود میمیرید.

دانستن اینکه چه باید کرد
آنتونی گرین َبک در کتابش با عنوان کتاب نجات نوشته است:
بـرای زندگـی در شـرایط غیرممکـن ،نیـاز بـه عکسالعمـل رانندههـای
ً
گرنـد پریکـس ،ماهیچههـای هرکـول و مغز اینشـتین نداریـد .صرفا نیاز
است بدانید چه باید بکنید.
آمارها درخصوص درصد دقیق کسبوکارهایی که در پنج سال اول شکست
میخورند متغیر است .برخی میزانش را زیاد میدانند و تا  %90تخمین میزنند.
نحـال ،تاکنـون عـددی کمتر از  %50ندیدهام؛ یعنی اگر بسـیار خوشبینانه
باای 
نگاه کنید شانس سرپا بودن کسبوکار شما بعد از پنج سال  50/50است.
اما اینجا جایی اسـت که مشـکل بسـیار بدتر میشود .این آمار فقط شامل
ً
کسبوکارهایی است که تجارتشان کامال متوقف میشود ،اما کسبوکارهایی
1

1 . The Book of Survival
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ُ
را که در سـطح پایین دسـتوپا میزنند و بهآرامی صاحبانشـان را میکشـند یا
زندگیشان را به بدبختی میکشانند درنظر نمیگیرد.
آیـا تاب هحـال بـه ایـن فکـر کردهایـد کـه چـرا اکثـر کسـبوکارهای کوچـک در
سطح معمولی درجا میزنند؟
در یـک طـرف طیـف ،پیـت لولهکـش قـرار دارد کـه روزی شـانزده سـاعت
کار میکنـد ،آخـر هفتههـا را هـم کار میکنـد ،بـه تعطیلات نمـیرود و بازهـم
درآمـدش فقـط در حـد زنـده مانـدن اسـت .در سـمت دیگر طیف ،جو شـرکت
لولهکشی دارد که بیست لولهکش برایش کار میکنند .انگار کسبوکار اصلی
او شمارش پولهایی است که به سمتش سرازیرند .در کسبوکارهای کوچک
بسیار رایج است که هیچوقت بیش از آستانۀ سودآوری ،در حد فراهم آوردن
زندگی متواضعانه برای صاحبشان (صاحبانشان) ،رشد نکنند .به نظر میرسد
هرچقدر هم که صاحب (صاحبان) کسبوکار تالش کنند ،این تالشها برای
رسـیدن به سـطح باالتر فقط به یأس بدل میشـود .در این وضعیت دو اتفاق
یشـوند و یا سرنوشـت خود را میپذیرند،
ممکن اسـت رخ دهد :یا سـرخورده م 
اینکه کسبوکار آنها چیزی بیشتر از کار شخصی با درآمد کم نیست.
واقعیت این است که بسیاری از صاحبان کسبوکار با پیدا کردن شغلی
در صنعـت خودشـان وضـع بهتـری خواهنـد داشـت .سـاعتهای کمتـری کار
خواهنـد کـرد ،اسـترس کمتـری خواهنـد داشـت و از مزایا و تعطیالت بیشـتری
نسـبت بـه زندانـی کـه بـرای خودشـان ایجاد کردهانـد بهرهمند خواهند شـد .در
نقطۀ مقابل ،تعداد کمی از صاحبان کسبوکار انگار همهچیز را با هم دارند.
سـاعت کاری معقولـی دارنـد ،سازمانشـان جریـان نقـدی عالـی دارد و از رشـد
مداوم لذت میبرند.
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بسـیاری از صاحبـان کسـبوکار کـه درگیـر مشـکالتاند صنعتشـان را
ً
مقصـر میداننـد .درسـت اسـت و واقعـا بعضـی صنایـع درحـال افولانـد ،مثـل
کتابفروشـیها یـا ویدئوکلوپهـا که بهسـرعت به ذهن ما خطـور میکنند .اگر
در یکـی از ایـن صنایـع مـرده یا درحال مرگ فعالیت دارید ،زمانش رسـیده که
جلوی ضرر را بگیرید و بهجای اینکه خودتان را از لحاظ مالی شکنجه کنید،
از آن بگذرید .اگر سابقۀ زیادی در آن صنعت داشته باشید ،ممکن است این
کار بسیار سخت باشد.
ً
اما اکثرا وقتی افراد صنعت را مقصر میدانند ،فقط مشـغول بازی سـرزنش
هستند .بعضی از شکایات رایج افراد از صنایع که شنیدهام عبارتاند از:
•رقابت بسیار شدید است.
•حاشیۀ سود پایین است.
•فروشگاههای اینترنتی با تخفیفهای زیاد مشتریانم را میربایند.
•تبلیغات دیگر جواب نمیدهد.
یتـوان صنعـت را مقصـر دانسـت .هرچـه باشـد افـراد دیگـری در
امـا بهنـدرت م 
همیـن صنعـت وجـود دارنـد کـه عملکـرد خوبـی دارنـد .پس سـؤال بدیهی این
است که آنها چه کار متفاوتی انجام میدهند؟
بسـیاری از صاحبـان کسـبوکارهای کوچـک در تلـهای میافتنـد کـه در
کتاب کالسـیک افسـانۀ کارآفرینی 1مایکل گربر تشـریح شـده اسـت .اینکه آنها
متخصص فنی مثل لولهکش ،آرایشگر ،دندانپزشک یا غیره هستند و کار خود
را بهخوبی بلدند .آنها تفکری دارند که گربر آن را «مصادرۀ کارآفرینانه» توصیف
1 . The E-Myth
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میکند که وقتی رخ میدهد که آنها با خودشان میگویند« :چرا باید برای رئیس
احمقم کار کنم؟ من کار خودم رو بلدم؛ کسبوکار خودم رو راه میندازم».

این یکی از اصلیترین اشـتباهاتی اسـت که اکثر صاحبان کسـبوکار انجام
میدهنـد .آنهـا از کار کـردن بـرای رئیـس احمـق بـه سـمت رئیـس احمـق شـدن
پیش میروند! نکته همین جاست؛ اگر بخش فنی کاری را که انجام میدهید
بهخو بـی بلـد باشـید ،به این معنی نیسـت که در کسـبوکاری کـه آن کار فنی
در آن انجام میشود هم توانا باشید.
ً
در مثـال قبلـی خودمـان ،لولهکـش خـوب لزومـا بهتریـن فـرد بـرای مدیریـت
کسـبوکار لولهکشـی نیسـت .توجـه بـه ایـن تمایـز بسـیار حائـز اهمیـت و دلیـل
کلیدی شکست بسیاری از کسبوکارهای کوچک است .صاحب کسبوکار
شـاید مهارتهای فنی زیادی داشـته باشـد ،ولی نبود مهارتهای کسـبوکار
باعث شکست کسبوکارش خواهد شد.
این گفتهها قرار نیسـت افراد را از شـروع کسـبوکار شخصیشان منصرف
کند ،اما باید تصمیم بگیرید تا در کسبوکاری که در آن به فعالیت مشغولید
تبحر داشته باشید ،نه فقط در کار فنیای که انجام میدهید.
کسـبوکار وسـیلهای بینظیـر بـرای دسـتیابی بـه آزادی مالـی و تکامـل
شخصی است ،اما فقط نصیب کسانی میشود که این تمایز حیاتی را درک
میکنند ،بر آن مسلط میشوند و یاد میگیرند برای ادارۀ کسبوکار موفق چه
بایـد بکننـد .ا گـر در مباحث فنی کار خـود مهارت دارید ولی نمیدانید چطور
کسبوکار مرتبط با آن را مدیریت کنید ،نگران نباشید چون تمام هدف این
ً
کتاب رسـاندن شـما از وضعیت ابهام به شـفافیت اسـت تا دقیقا بدانید برای
موفقیت کسبوکارتان چه باید بکنید.
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حرفهایها برنامه دارند
وقتی بچه بودم ،برنامۀ تلویزیونی مورد عالقهام سریال ِایتیم بود .اگر تابهحال
این سریال را ندیدهاید باید بگویم خالصۀ  %99از قسمتهایش این است که:
•آدم بدها فرد یا گروهی از افراد بیگناه را تهدید و اذیت میکنند.
•آن فرد یا گروه برای کمک ملتمسـانه دسـت به دامن ایتیم میشـود
و از آنها کمک میخواهد.
•ایتیـم (گروهـی ناهمگـون از سـربازان بازنشسـته) آدم بدهـا را تحقیـر
میکنند و آنها را فراری میدهند.
همـۀ قسـمتها همیشـه اینطـور تمـام میشـوند کـه هانیبـال (مغز متفکـر گروه
ایتیم) سـیگاری گوشـۀ لب دارد و با غرور میگوید« :عاشـق وقتی هسـتم که
نقشه جواب میده».
به هر شغل پر مخاطرهای که نگاه کنید ،برنامهای دقیق و فکرشده خواهید
دید که از آن پیروی میشود .حرفهایها هرگز فیالبداهه کاری انجام نمیدهند!
پزشکان از برنامۀ درمانی پیروی میکنند.
خلبانهای خطوط هواپیمایی از برنامۀ پرواز پیروی میکنند.
سربازان از برنامۀ عملیات نظامی پیروی میکنند.
اگر در خدمات هر کدام از مشاغل باال مشارکت داشته باشید و متخصص
خیـال برنامه ،یـه کاریش میکنم» ،چه احساسـی
آن شـغل بـه شـما بگو یـد «بی ِ
ً
خواهیـد داشـت؟ بااینحـال ،ایـن دقیقـا کاری اسـت کـه اکثـر صاحبـان
کسـبوکار انجـام میدهنـد .بـه شـکلی مشـابه وقتـی افـراد جایـی افتضـاح بـه
1
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عکس  ۱

عاشق وقتی هستم که نقشه جواب میده.

بار میآورند ،بیشـتر اوقات عواقب بعدی نشـان میدهد که برنامه نداشـتهاند.
نگذارید این اتفاق برای شـما و کسـبوکارتان بیفتد .درسـت اسـت که کسـی
نمیتواند موفقیت شما را تضمین کند ،ولی برنامه داشتن بهطور چشمگیری
احتمال موفقیت شما را افزایش میدهد.
همانطورکه نمیخواهید سوار هواپیمایی باشید که خلبانش زحمت تهیۀ
برنامـۀ پـرواز را بـه خـود نـداده اسـت ،نخواهید خواسـت کـه خـود و خانوادهتان
را متکـی بـه کسـبوکاری کنیـد کـه زحمـت تهیـۀ طـرح کسـبوکار بـرای آن را
بـه خـود ندادهایـد .اغلـب ،ایـن دو مـورد به یک انـدازه خطرنا کانـد .ازدواجها،
روابط ،شغلها و سایر موارد اغلب قربانیان کسبوکارهای شکستخوردهاند.
چیزهایی بیش از خود شما در معرض خطر قرار دارند ،پس وقت آن است
که با ایجاد طرح «حرفهای عمل کنید».
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طرح اشتباه
روزهای آغازین اولین کسـبوکارم آنقدر باهوش بودم که متوجه شـوم داشـتن
طـرح کسـبوکار بـرای موفـق شـدن مـن مهم اسـت .متأسـفانه هوشـم تـا همین
حد یاری میکرد.
با کمک گرفتن از مشاور کسبوکار (که خودش تابهحال کسبوکار موفقی
ایجاد نکرده بود) ،هزاران دالر از دسـت دادم ولی درعوض سـندی داشـتم که
اکثر صاحبان کسبوکار به دنبالش نیستند ،یک طرح کسبوکار .
طـرح کسـبوکار مـن چنـد صـد صفحـه بـود .نمـودار ،چـارت ،پیشبینـی و
بسیار بسیار موارد دیگر را در خود جای داده بود .سند فوقالعاده زیبایی بود
ولی درواقع چیزی جز مشتی مزخرفات نبود.
بعد از نوشته شدن طرح ،آن را درون کشوی باالیی میزم پرت کردم و دیگر
یکـه میخواسـتیم دفتـر را جابهجـا کنیـم و باید میزم را تمیـز میکردم آن
تـا زمان 
را ندیـدم .خـاک رو یـش را تمیـز کـردم ،آن را ورق زدم و با عصبانیت از خودم،
بابت پولی که به جیب آن مشـاور مزخرف ریخته بودم ،به داخل سـطل زباله
پرتابش کردم.
اما کمی بعد ،وقتی با دقت بیشتری به آن فکر کردم ،متوجه شدم درحالیکه
خود آن سند مشتی مزخرفات بود ،ولی فرایندی که همراه مشاور طی کردم در
شفافسـازی برخـی از عناصـر کلیدی کسـبوکارم نقش ارزشـمندی داشـت.
ً
مخصوصا بخش کلیدی آن که نامش «طرح بازاریابی» بود.
درواقع ،بسیاری از کارهایی که برای شکلگیری طرح بازاریابی انجام دادیم
کسبوکار را شکل داد و باعث بسیاری از موفقیتهای آتی ما شد.
در بـارۀ ایـن موضـوع تـا لحظاتی دیگر صحبت خواهم کـرد ،ولی االن به من
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اجازه دهید مردی را به شـما معرفی کنم که مفهومی را ارائه کرده که میتواند
کلید موفقیت کسبوکارتان باشد.

دوست من ویلفردو پارتو و قانون 20-80
ً
هیچوقـت افتخـار آشـنایی بـا ویلفـردو پارتو 1را نداشـتهام ،احتمـاال دلیلش این
اسـت که او بیش از نیم قرن قبل از تولد من فوت کرده بود ،ولی مطمئنم اگر
او را میدیدم بهترین دوست هم میشدیم.
پارتـو اقتصاددانـی ایتالیایـی بـود کـه متوجـه شـد  %80زمینهـای ایتالیـا در
مالکیت  %20جمعیت قرار دارد.
ً
اینجـا بـود کـه اصـل پارتـو ،که عمومـا آن را قانون 20-80میشناسـند ،متولد

شد .معلوم شد که این قانون در موارد دیگری غیر از مالکیت زمینهای ایتالیا
ً
هـم صـادق اسـت .تقریبـا دربـارۀ هرچیـزی که فکرش را بکنید درسـت اسـت.
چند مثال:
• %80سود شرکت از  %20مشتریانش است.
• %80تصادفات رانندگی را  %20از رانندگان ایجاد میکنند.
• %80موارد استفاده از نرمافزار از طریق  %20از کاربران صورت میگیرد.
• %80شکایات شرکتها از طرف  %20از مشتریانشان است.
• %80ثروت در اختیار  %20از مردم است.
حتـی وودی آلـن اشـاره کـرده کـه  %80موفقیـت نتیجـۀ حضـور در موقعیـت
مناسب است.
1 . Vilfredo Pareto
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بهعبارتدیگـر اصـل پارتـو پیشبینـی میکند کـه  %80معلولها ،نتیجۀ %20
علتها هستند.
ً
شـاید دلیـل ایـن حرفهایـم فقـط تنبلـی باشـد ،ولـی ایـن اصـل مـرا واقعـا
هیجـانزده میکنـد .نقـل اسـت کـه میگوینـد نیـاز مـادر اختراعات اسـت ،اما
مـن اسـتدالل میکنـم کـه مـادر اختراعـات تنبلی اسـت و دوسـت مـن ویلفردو
راهنمای من در این مسیر است.
ً
پـس اساسـا میتوانیـد  %80کارهایـی را کـه انجـام میدهیـد کنـار بگذارید،
بهجـای آن روی مبـل لـم بدهیـد ،چیپس بخوریـد و همچنان اکثر نتایج فعلی
را کسب کنید.
ا گـر نمیخواهیـد  %80زمـان خـود را صـرف لـم دادن روی مبـل و خـوردن
چیپـس کنیـد ،پـس بیشـتر انجـام دادن کارهـای  20درصدی مسـیر سریعالسـیر
شما برای موفقیت است و در اینجا موفقیت = پول بیشتر در ازای کار کمتر.

قانون 4-64
اگر فکر میکنید قانون  20-80هیجانانگیز است ،قانون  ]۱[ 4-64شگفتزدهتان
میکند .ببینید ما میتوانیم قانون  20-80را روی خودش پیاده کنیم .پس %80
از  80و  %20از  20برمیداریم و به قانون  4-64دست پیدا میکنیم.
پس  %64معلولها نتیجۀ  %4علتها هستند.
بهعبارتدیگر ،اکثریت موفقیت شما درنتیجۀ  %4از اعمال برتر شماست.
یـا بـه بیانـی دیگـر  %96از کارهایی که انجام میدهید (در مقایسـه با اعمال 4
درصدی) وقت شما را هدر میدهند.
شـوکهکنندهترین چیـز ایـن اسـت کـه قانـون  20-80و قانـون  4-64هنـوز
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