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خدمات تجارت هاي گذشته،  ترين خدمات پايگاه اطالع رساني صنعت؛ طي هفته يكي از پرمخاطب
  .خدمتي كه با رويكردي متفاوت از سايرين در حال ارائه به مشتريان است! بوده است  الكترونيك

خواهيم كه  وبسايت، همه ي ماجرا نيست؛ ما يك وب سايت كارآمد ميطراحي يك ما معتقديم،
  .منجر به رشد و توسعه ي كسب و كار شود

  ...گام تعريف كرديم، كه شايد بتواند كسب و كار شما را هم متحول كند  5از اين رو، خدمتي را در 

 ؛ طراحي وب سايتگام اول

 ؛ بهينه سازي براي موتورهاي جستجوگام دوم

  ؛ بازاريابي ويروسي و بازاريابي دهان به دهان تحت وبومگام س

 ؛ بازاريابي در شبكه هاي اجتماعيگام چهارم

 ؛ تدوين كمپين تبليغات تحت وبگام پنجم

  ... گام را با هم طي كنيم 5اين . گام فاصله داريد 5تا رسيدن به موفقيت در تجارت الكترونيك 

و در آدرس زير  ir.myindustry.www گام را مي توانيد در سايت  5توضيحات كامل هر كدام از اين 
  :بيابيد 

  

  .تماس حاصل فرماييد 02166389525توانيد با شماره  يا براي اطالعات تكميلي مي
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  خابنرب مايليو : تاغيلبت ناگرزب 
  
  
 

در آمريكا بوده  1911 ايشان متولد سال . آقاي ويليام برن باخ از بزرگان تبليغات جهان محسوب مي شود
 advertising agency شركت برنباخ يكي از سه موسس. چشم از جهان فروبستند 1982و در سال 

Doyle Dane Bernbach  به طور مخفف DDB ايشان در دوران حياتشان كارگردان و مدير  .بودند
اجراي بسياري از كمپينهاي تبليغاتي قابل اعتناي دنيا بودند و بسياري از شيوه هاي امروز در تبليغات 

در كارنامه ي ايشان كمپينهاي تبليغاتي شركتهاي معروف . خالق از روشهاي ابتكاري ايشان بوده است
 .ادامه به آن ها اشاره شده استدنيا ديده مي شود كه در 

آقاي دنيس هيگينز نويسنده ي كتاب مصاحبه با بزرگان 
 : تبليغات در بخش مربوط به آقاي برنباخ مي نويسد

 Doyle Dane در يك استوديوي ضبط، در ساختمان دفاتر«

 Bernbach  در خيابان چهل و سوم نيويورك، با ويليام
تر از آني است كه آدم اندامش كوچك. برنباخ ديدار مي كنيم

روي يك .گفتارش متين و لباسش متعارف است.انتظار دارد
صندلي تاشو، پشت به يك پيانوي كاركرده نشسته است و 

  » ...مانند فرد بي گناهي به مصاحبه كننده نگاه مي كند و گفتگو آغاز مي شود

ه ساخت و مديريت كمپينهاي با گذر از سواالتي در مصاحبه كه به چگونگي ورود آقاي برنباخ به عرص
ويليام برنباخ در مورد تبليغات چنين مي  .تبليغاتي مي پردازد، به نكته ي مهمي در مصاحبه مي رسيم

 85هيچ مي دانيد كه . اولين و مهمترين اصل در تبليغات، اين است كه كارتان بكر و جديد باشد« گويد 
ار را كساني تهيه كرده اند كه درست اندر كار تبليغات درصد آگهي ها را اصالً كسي نگاه نمي كند؟ اين آم

. ما سعي كرديم نظر مردم را درباره ي تبليغاتي بندايم. ي تجارت دانشگاه هاروارد يعني دانشكده. هستند
ما شك داشتيم و نمي دانستيم كه آبا مردم آمريكا، جامعه ي تبليغاتي را دوست دارند يا نه؟ اما فهميديم 

بنابراين مهمترين چيزي كه  .تنفر هم نبوديم؛ در واقع مردم اساساً ما را ناديده مي گرفتندكه حتي مورد 
من به آن مي انديشم، جديد بودن و بكر بودن كار است تا بتواند با اين همه اهبار تكان دهنده ي جهان و 

اده كنيد، اما اگر شما؛ حق داريد در آگهي از همه ي ابزارهاي درست استف. اين همه خشونت، رقابت كند

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

 سيد حميدرضا عظيمي 
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –ديريت بازرگاني كارشناس ارشد م

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/william-bernbach-ad-age.html
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 90  رذآ و نابآ   -8شماره 

در آمريكا چنان پول هنگفتي . كسي نايستد و به حرفهايتان گوش ندهد، يعني همه چيز را هدر داده ايد
ت ما حرفمان درس. براي كارآيي و دقت صرف مي شود كه به حد بي سابقه اي خسته كننده شده است

 »داست، اما كسي توجهي به آن ندار

ي در طراحي تبليغات و كمپينهاي تبليغاتي از مواردي است كه به وضوح تاكيد بر عنصر خالقيت و نوگراي
در نظرات آقاي برنباخ ديده مي شود و توجه به اين مورد در تبليغاتي كه توسط ايشان طراحي شده است 

بدون شك حجم تبليغات و سهم رسانه ها از زندگي مردم در سالهايي كه آقاي . نيز به چشم مي خورد
امروز افراد جامعه گستره ي وسيعي از . ن سواالت پاسخ داده اند از امروز كمتر بوده استبرنباخ به اي

تبليغات را مشاهده مي كنند، تبليغاتي كه تقريباً همه جا هستند، آيا به نظر شما توجه به تبليغات كمتر 
 از آن زمان نشده است ؟ آيا اهميت نوآوري در تبليغات بيشتر از آن زمان نيست ؟

و همچنين  Avis Car Rental براي We Try Harder ترين كمپينهاي تبليغاتي برنباخ كمپينمهم
در اين بين . بوده است Polaroid براي It's So Simple و Life Cereal براي Mikey كمپين

بوده است، كه بسيار موفق بوده  Volkswagen براي  The Bug و Think Small كمپين تبليغاتي
با نگاهي به نمونه هاي اين تبليغات، عنصر خالقيت را در آنها مشاهده . سياري دارداست و شهرت ب

 .ي تبليغ كهنه نشده است با گذشت چندين سال از زمان انتشار اين تبليغات، هنوز هم ايده. خواهيد كرد
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 براي شركت آلماني فولكس واگن The Bug و Think Small نمونه اي از تبليغات
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كه در آن با ايده ي خالق به سهم باالي اين شركت  Avis الق براي موسسه ي كرايه خودرويتبليغات خ
 .از بازار كرايه ي خودرو اشاره دارد
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  مصاحبه هاروارد بيزينس با مديرعامل كوكاكوال

   

 

 سكان هدايت شركت كوكاكوال را بر عهده گرفت علي رغم مارتور كنتزماني كه  2008جوالي سال 
. اي براي رشد بلندمدت شركت تدوين كرد طلبانههاي جاه  حضور در يك بازار به ظاهر اشباع شده برنامه

آقاي كنت در اين مدت . است 2020از جمله برنامه هاي اصلي وي دو برابر كردن درآمد شركت تا سال 
گذاري بر  د و سرمايهرا از آن بزداي» خودخواهي»سعي كرده چهره داخلي شركت را جوان كند و فرهنگ 

مجله هاروارد بيزنس . هاي مبتني بر كاهش هزينه را در توسعه برند در اولويت كار خود قرار دهد برنامه
اي در اين راستا با آقاي كنت ترتيب داده است كه در خالل آن وي به موضوعاتي از قبيل  ريويو مصاحبه

ي شركت در ميليون 33ابتكارات پايدار شركت، ارزش طرفداران 
فيسبوك، و اينكه چرا مديران اجرايي نبايد به تنهايي سر سفره 

   مطالعه آن نكات جالبي را در اختيار. بنشينند صحبت مي كند
بازار، مديران اجرايي و محققان بازاريابي مي گذارد كه   فعاالن

  .خواندن آن خالي از لطف نيست

 دگرگوني شركت كوكاكوال

HBR : 1997روبرتو گويزيتا در سال  بعد از فوت آقاي 
 اين وضعيت را چگونه تحليل مي. جانشينان وي در سمت مديرعاملي دوام چنداني نداشتند

 كنيد؟ آيا اداره شركت كوكا چالش هاي خاصي را به همراه دارد؟ 

اما دو جانشين وي زماني در سمت . بله موفقيت هاي شركت تا فوت آقاي روبرتو ادامه داشت :كنت
آقاي نويل ايزدل كه قبل . هاي خود نداشتاي براي رشد فعاليتعاملي قرار گرفتند كه شركت برنامهمدير

از بنده سمت مديرعاملي شركت را در اختيار داشتند از ابتدا به من اعالم كردند كه به طور موقتي از 
ا از دست داده ايشان عقيده داشتند شركت روح خود ر .بازنشستگي خارج شدند و به شركت بازگشتند

. خودخواه و مغرور شده بوديم. ما خودباوري خود را در شايستگي هاي محوري از دست داده بوديم. است
 .نويل ما را از آن وضعيت نابسامان نجات داد

  محمد مقدسي
  دانشگاه فردوسي مشهد – مديريت بازگانيكارشناس 

  الملل دانشگاه شهيد بهشتيمديريت بازرگاني بينكارشناس ارشد 

 moqadasi@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/harvard-business-review-coca-cola-1.html
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HBR :   به عنوان مديرعاملي شركت انتخاب شديد، اولويت شما در  2008وقتي شما در سال
 برنامه هايتان چه بود؟ 

من . انداز بلندمدت و بازگشت به دوران رشد در آمريكاي شماليايجاد طرح چشم: موضوع بود دو :كنت
هم براي خود و هم در رابطه  -انداز نياز داريم، يك تصوير مشترك از موفقيتاحساس كردم به يك چشم

تي درآمد سال آ 10گذاشتيم كه طبق آن قرار است طي  2020انداز نام آن را چشم -با شركاي تجاريمان
تعيين اين سطح از درآمد براي ترساندن كسي نيست بلكه رسيدن به . شركت را به دو برابر افزايش دهيم

 .آن امكان پذير است

HBR :  ديديد چه بود؟  مشكالتي كه شما در شركت مي 

. ما از درون شركت رشد كرده بوديم :كنت
اغلب مالقات ها و جلساتي كه داشتيم بين 

به آن توجه نداشتيم . بود اعضاي خودمان
كه در دنياي بيرون چه تغييراتي در حال 

 .رخ دادن است

HBR:  چگونه سعي كرديد شرايط را
 تغيير دهيد؟ 

نفر از بهترين هاي شركت  400ما  :كنت
را از سراسر دنيا گرد هم آورديم تا در مورد چگونگي وضعيتي كه شركت در آن گرفتار شده و نحوه خروج 

تري برقرار با شركاي بطري سازي خود سعي كرديم رابطه نزديك. يت با هم صحبت كنيماز اين وضع
در كل شرايط با ثباتي . افراد جديدي را استخدام كرديم. آن جلسات زايد داخلي را متوقف كرديم .كنيم

  .در شركت ايجاد كرديم

HBR :  تا به امروز اوضاع چطور پيش رفته است؟ 

. ايمتا به امروز در مسير درست خود قرار داشته. زمان داريم 2020ه چشم انداز سال ب 8ما هنوز  :كنت
ايم بيش از نيم ميليارد دالر از تا به امروز توانسته. زمان را با توجه به بحران اخير شركت تلف نكرديم

فاده گذاري بر روي برند شركت استهزينه هاي غيرضروري خود بكاهيم و از وجوه مازاد براي سرمايه
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توانستيم در بزرگترين بازار خود يعني آمريكا رشد . هاي شركت در وضعيت خوبي قرار دارندشاخص .كنيم
دهيد خيلي به اعتبار شما وقتي شما شواهدي براي باورهاي خود به عموم ارائه مي. خود را احيا كنيم

استقبال بيشتري به  هاي بطري سازي باهر زمان برند شركت كوكا قوي باشد، شريك. كمك مي كند
 .آورندكار روي ميوگذاري بر كسبسرمايه

HBR :  هايي دارد؟ چرا بازار آمريكا چنين چالش 

اي فكر كردند ما سعي داريم با وقتي براي اولين بار در مورد رشد در بازار آمريكا صحبت كرديم عده :كنت
 "رشد در بازار آمريكا": ما تناقض وجود دارد هايآنها فكر كردند در صحبت. گاليدر به كره ماه سفر كنيم

ميليارد  3هاي رشد زيادي در بازار آمريكا وجود دارد و هم اكنون ساالنه اما ما براين باور بوديم كه فرصت
كنيم، چراكه در ميان كشورهاي غربي تنها بازاري است كه از نظر گذاري ميدالر در اين بازار سرمايه

تنها يك چهارم جمعيت آمريكا  2040تا سال . واني دارد كه در حال رشدندجمعيت شناختي جمعيت ج
اين آمار نشان از . درصد خواهد بود 40درصد و در ژاپن  30سال هستند اين مقدار در اروپا  60باالي 

 .جمعيت متنوع، متهور وكارآفرين آمريكا دارد

HBR : تا چه  .كردتلفي را تعيين ميهاي مخها بود كه كوكا در تبليغات خود زمانبراي سال
اندازه اين فشار را براي تعريف شعارهاي تبليغاتي و يك نوع تصوير از شركت را در تهيه 

 تيزرهاي تبليغاتي بر روي خود احساس مي كنيد؟ 

در گذشته به اين نياز داشتيم براي تأثيرگذاري . دنياي ارتباطات با سرعت زيادي رو به تكامل است :كنت
الزم . اندامروزه مشتريان قدرتمندتر از قبل شده .ر مشتري تبليغات برتر و متمايز توليد كنيماثربخش ب

كه حتي اين  -ميليون طرفدار داريم 33ما در صفحات فيسبوك بيش از . است با آنها ارتباط برقرار كنيد
ين توصيه به تنهايي در شما به تبليغات فوق العاده اي نياز داريد اما ا. صفحات توسط ما ايجاد نشده است

 .حد يك گفتگو و مكالمه باقي مي ماند

HBR :  تا چه اندازه مي توانيد پيام را كنترل مي كنيد؟ كوكا بايد با : چالش در اينجاست
يابد مانند هاي تبليغاتي منفي در اينترنت كه به شكل ويروسي انتشار ميمسائلي از قبيل فيلم

-ودهد دستنوشابه را در هنگام تركيب با مواد ديگر نشان ميفوران  هايي كه ها و عكسفيلم
كند؟ يا اينكه از اين ماجراها آيا چنين مواردي براي شركت نگراني ايجاد نمي. پنجه نرم كند
 كنيد؟استقبال مي



 

  

 ماهنامه الكترونيكي پايگاه اطالع رساني صنعت

11  www.myindustry.ir 
 

توانيد پيام تبليغ را كنترل كنيد اگر شما تالش خود را انجام دهيد اين مسئله اين نيست كه نمي :كنت
بايد . خواهند صدايشان شنيده شودآنها مي :شما بايد مشتريان را بشناسيد. كنداقات فروكش مياتف

درصد  3هاي اجتماعيسال پيش رسانه 5. محتواي تبليغات با همكاري مشترك با مشتريان ساخته شود
درصد  20ار دادند اما تا به امروز اين مقدار با سرعت زيادي به مقدمخارج تبليغاتي ما را تشكيل مي

  .افزايش داشته است

HBR :  ميليون نفر طرفدار شركت در فيسبوك چقدر است؟  33دقيقاً ارزش آن 

كنند كه براي آنها نكاتي را به شما گوشزد مي. توانيد با آنها صحبت كنيدارزش آن اين است كه مي :كنت
به خاطر كيفيت بلكه به خاطر  امروز مشتريان محصوالت را نه تنها. وكار و برند شما مهم استكسب

 .خرنداعتقادي كه به شخصيت شركت توليدكننده محصول دارند، مي

HBR :  شما .شودبودن در بازار مي جاي شك نيست كه اين شخصيت شامل ادراك از پايدار
 چه روشي براي رسيدن به اين مهم برگزيديد؟ 

هاي مشتريان پايدار است كه اگر نتوانيم گروه ما داخل كوكاكوال يك اعتقاد ساده داريم وآن اين :كنت
اين اصل بايد در درون كسب وكار شما نهادينه شده  .ايجاد كنيم كسب و كار پايداري هم نخواهيم داشت

 .هاي مسئوليت اجتماعي تنها بيان شودباشد نه اينكه در گزارش

HBR : تر توضيح دهيدتوانيد مسئله را شفافاگر مي.  

ن شركتي بوديم كه مصرف بهينه از ما اولي :كنت
منابع آب را به عنوان يكي از اهداف خود 

بندي و بازيافت سعي در فرآيند بسته. برگزيديم
كرديم كمترين آلودگي را ايجاد كنيم و اثري از 

اولين . كربن در محيط زيست بر جاي نگذاريم
هاي گياهي استفاده شركتي بوديم كه از بطري

هاي ما از صمغي رصد بطريد 30بيش از . كرديم
شود نه از شود توليد ميكه از نيشكر گرفته مي

 .هاي فسيليسوخت
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هاي آموزشي در برنامه .دهيمبه غير از اين موارد ما به مسئله توانمندي زنان در بيرون شركت اهميت مي
ف جامعه هر كجا هاي مختلايم، و در تالشيم به گروهها درنظر گرفتهجهت هدايت كودكان به دانشگاه

بعد از وقوع زلزله چين . هستند خدمات بدهيم از تهيه آب بهداشتي گرفته تا تهيه بيمارستان و تحصيالت
 .در ايالت سيشوان ، پنجاه مدرسه در آنجا ساختيم

HBR : كنند از بنده مطمئنم با اين ابتكاراتي كه شركت شما دارد افرادي كه در كوكا كار مي
ت احساس رضايت دارند اما همواره شرايط در حال تغيير است و مشتريان عضويت در اين شرك

 توانيد در اين شرايط جايگاه خود را حفظ كنيد؟چطور مي. توقعات بيشتري از شركت دارند

دهيم بايد با خود صادق باشيم نه بدان علت كه كار خوبي است بلكه در ارتباط با كاري كه انجام مي :كنت
و زيبايي كار آنجاست كه بعضي از اين كارها براي خود . ن جزو فلسفه كسب و كار ماستبه خاطر اينكه آ

 .كسب و كار هم مناسب و ضروري است

HBR :  اجازه دهيد كمي راجع به مسائل پيرامون مصرف آب
ها است كه از شركت شما به علت استفاده سال. صحبت كنيم

انتقاد  -هندبراي مثال در  –بيش از حد از اين منبع طبيعي 
  .شودمي

به مسئله مصرف  2020به همين علت است كه در چشم انداز  :كنت
 .كندميليون ليتر آب مصرف مي 350كوكا كوال براي كسب وكار خود ساليانه حدود  .بهينه آب پرداخيم

مصرف بهينه آب بدين معني است كه به ازاي مصرف يك ليتر آب توسط يك نفر يك ليتر آب به او 
ها، با بازيافت منابع آب كه چگونه اين كار ممكن است؟ از طريق كاهش مصرف آب در كارخانه. دانيبرگر

سازي مصرف در سراسر هاي بهينهشما به آن نياز نداريد و رساندن آن به شهرهاي محلي و با تعريف پروژه
 كار را براي ما شركتاين . هاي ديگر بسپاريدگيري مصارف را مي توانيد به شركتشما اندازه. دنيا

World Wildlife Fund هايتان  هر زمان شما ميزان مصرف آب را كاهش دهيد هزينه. انجام مي دهد
  .كاهش مي يابد

 

HBR :  آيا الزم است شما آب را در بطري بفروشيد در حالي كه آب لوله كشي نيز همان
 كيفيت را دارد؟ 
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بسياري از مناطق محروم در دنيا . يط موجود در آمريكا بسنجيدشما نمي توانيد تمام دنيا را با شرا :كنت
طور كه قبالً اشاره همان. هاي بطري استفاده كنندتوانند از آبهستند كه مردم براي زنده ماندن فقط مي

-اگر بر فرض قيمت فرآورده. كردم بطري هاي مورد استفاده ما از فرآورده هاي گياهي گرفته شده است

 .اي براي ما خواهند داشتهاي ساخته شده از مواد گياهي مزيت هزينهايش پيدا كند بطريهاي نفتي افز

HBR :  ايد كه سهامداران شما ابتكاراتي كه شركت در رابطه با آيا شما به جايگاهي رسيده
- دهد را در راستاي منافع خود ببينند؟ يا اينكه ميهاي پايداري كسب وكار انجام ميبرنامه

 هاي نهايي سود و زيان شركت را تعديل كنيد؟زارشتوانيد گ

هاي پايدار را توانيد برنامهدر دنياي امروز شما نمي. اين مسئله تنها در مورد سهامداران وجود ندارد :كنت
 .بدون در نظرگرفتن منافع اقتصادي آن اجرا كنيد و گسترش دهيد

HBR : تواند داشته سود شركت مي اما ساختن مدرسه و بيمارستان چه منفعت نهايي در
 باشد؟ 

همان طور تهيه آب  .هاي پايدار براي خود ايجاد كنيدها به شما كمك مي كنند تا انجمنمدرسه :كنت
براي شركتي مانند كوكاكوال كه . براي روستاهايي كه آب آشاميدني ندارند اين فايده را براي شركت دارد

سال  125هاي پايدار در برقراري كسب و كار در جاد انجمنبازار در سراسر دنيا فعال است اي 206در 
 .آينده به ما كمك خواهد كرد

HBR :  شما در جايي بيان كرده بوديد انتقاد از توليدكنندگان نوشابه به علت رواج چاقي در
جامعه منصفانه نيست چرا كه سهم درصد مصرفي كالري اين افراد از مصرف نوشابه بسيار 

هاي شيرين به اين مشكل كمك مي كند اين نوع محصوالت چرا وقتي نوشيدني اما. ناچيز است
 را توليد مي كنيد؟

ما به عنوان يك عضو فعال در كسب و كار نمي توانيم مسئله بزرگ و پيچيده رواج چاقي در جامعه  :كنت
را كاهش  هاي خودسال گذشته همواره تالش كرديم ميزان كالري نوشيدني 20ما در طي . را حل كنيم

-هايي را در اختيار افراد قرار ميما گزينه. با اين حال در آمريكا ميزان چاقي در افراد باال رفته است. دهيم

محصوالت بدون قند، محصوالت كم كالري، محصوالت پر كالري، و با مشتريان از طريق ليبل هاي : دهيم
اما همواره در اين تالشيم كه براي . هيمدمحصوالتمان در ارتباط با نوع و ويژگي محصوالت توضيح مي
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. كنيمايم را هم رد ميرفع اين مشكل در جامعه سهيم باشيم اما اين ادعا كه اين مشكل را ما ايجاد كرده
 .همه در قبال افزايش آگاهي افراد جامعه نسبت به برنامه هاي سالمت زندگي وظيفه داريم

HBR :  ،اين . چشم انداز و يك احساس صحبت كرديد شما از كوكاكوال به عنوان يك ايده
 مفاهيم به چه معناست؟ 

- در مورد يك محصول لذت بخش جهاني صحبت مي. كوكاكوال چيزي فراتر از يك محصول است :كنت

سال پيش بنده به شهر هوهوت در كشور . كنيم، محصولي كه در لحظات شادي همواره حضور دارد
به علت حضور كوكاكوال در آنجا . ها شركت كنمتاحيه يكي از كارخانهمغولستان سفر كردم تا در مراسم افت
 .و آن نشانه اين باور مردم بود كه آينده بهتري در انتظار آنهاست. مراسم جشن و شادي بر پا شده بود

موضوع اين نيست كه كوكاكوال نماينده پرچم آمريكا در دنياست بلكه اين شركت نماينده خوشبيني 
  .به آينده در دنياست  منحصر به فرد

 HBR :  اي كه شركت  با توجه به چنين برند قوي
دارد چرا از نام شركت براي ديگر محصوالت خود 

هاي معدني و ديگر  ها و آبنظير آب ميوه 
 كنيد؟  ها استفاده نمينوشيدني

كوكاكوال توسط يك . برندسازي بدين سادگي نيست :كنت
سال پيش كار خود  125رتون باك به نام پمب داروساز بي
بندي منحصر به وي براي اولين بار توانست يك محصول با طعم منحصر به فرد را در بسته. را آغاز كرد

حتي وقتي در تاريكي بطري كوكا را لمس كنيد متوجه مي شويد كه اين محصول . فرد توليد كند
ما . يك چتر براي تمام محصوالت استفاده كردبنابراين نمي توان از برند كوكاكوال به عنوان . كوكاكوالست

  .اي داريمميليارد دالري جداگانه 15برندهاي 

HBR :   افتد؟  هاي الكلي مي آيا كوكا هيچ وقت به فكر توليد نوشيدني 

تا يك ميليارد نفر  800سال آتي حدود  10طي . گردد برمي 2020خير، و دليل آن به چشم انداز  :كنت
اين مسئله بدين معني است . پيوندند ه طبقه متوسط و بزرگترين طبقه شهرنشين دنيا ميدر كل دنيا ب

اي خواهند داشت در نتيجه بيشتر به نوشيدني هاي غيرالكلي و كه اين افراد سبك زندگي پرمشغله
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ضعيت چرا در اين و. كار زيبايي استو كسب  كاري كه در آن قرار داريمو كسب. حاضرآماده نياز دارند
 تمركز خود را كم كنيم؟

HBR :    دو سال پيش تصميم گرفتيد گروه آب ميوه هيوان، بزرگترين برند آب ميوه در چين
 از اين اتفاق چه درسي گرفتيد؟. را خريداري كنيد اما دولت چين مانع از آن شد

يك سير . ندارد اينكه چين هنوز آمادگي واگذاري فروش برندهاي ملي خود را به كشورهاي خارجي :كنت
با وجود اينكه چين از كشورهايي است كه در مسير اقتصاد رقابت . تكاملي در تاريخ ملت ها ديده مي شود

هايي در اين كشور وجود دارند كه در اين سير تكاملي آزاد و سرمايه داري حركت مي كند، اما هنوز بخش
ميليارد دالر در  100ال حاضر آمريكا حدود چه موقع اين وضعيت تغيير مي كند؟ در ح. قرار نگرفته اند

گذاري مستقيم انجام داده  ميليارد دالر درآمريكا سرمايه 5چين سرمايه گذاري كرده است و چين حدود 
 1به  20اين نسبت . است

است زماني كه اين نسبت 
تغيير پيدا كند  1به  4به 

آن موقع مي توانيم ادعا 
كنيم هيچ مانعي در تجارت 

ان دو كشور وجود آزاد مي
 .ندارد

HBR :   اجازه بدهيد
كمي راجع به سبك رهبري صحبت كنيم، آقاي گوئيزوتا يك مديرعامل فيلسوف بودند، شما 

 چه نوع مديرعاملي هستيد؟ 

من دوست دارم به تمام جزئيات كار توجه كنم حتي اتفاقاتي كه در خط توليد مي افتد، اما در عين  :كنت
در پايان . ديريت به تدوين استراتژي، چشم انداز و جهت گيري سازمان توجه دارمحال در سطوح باال م

كشور دنيا فعاليت مي  206كارمند مي بيني كه در  140000روز، وقتي خود را مديرعامل يك شركتي با 
 .كند تنها از اين طريق مي تواني تأتيرگذار باشي

HBR :  ن تأثيربگذاريد؟چطور سعي مي كنيد به طور اثربخش بر ديگرا 
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 دهم كمتر در شركت هياهوي ايجاد كنم و كمتر دخالت كنم اما با همه مشاركت ميترجيح مي :كنت

استفاده كنم و بيشتر به مفهوم كار تيمي در سطح » من«كنم در جمالتم كمتر از كلمه  سعي مي. كنم
نفعان سازمان ارزش ، مشتريان و ذينه تنها در مورد كارمندان بلكه در ارتباط با شركاي تجاري- وسيع آن 

كنندگان در طي روز  وقتي كه مصرف. ها بروم و با مشتريان صحبت كنم دوست دارم به سوپرماركت. دهم
ميليون بار محصوالت شما رو به خانه هايشان دعوت مي كنند الزم است اين اتفاق را از نزديك  1.7

 .ببيني

HBR :   ها در چارچوب برنامه زماني يك سوپرماركت بسيار خوب، اما آيا سرزدن به
 مديرعامل تعريف مي شود؟ 

و اين براي ما مهم است كه اين اتفاقات ديده شوند، چون ما . گيريد بله، چرا كه شما چيزي ياد مي :كنت
هاي خصوصي در سطح دنيا هستيم، و براي ما  ما يكي از بزرگترين شركت. يك كسب و كار مردمي داريم

- كنندگان تماس داشته باشند و در ارتباط با كاري كه انجام ميت كه تمام افراد شركت با مصرفمهم اس

بايد به كاري . دهند داشته باشنددهند برانگيخته شوند و احساس خوبي از كاري كه در شركت انجام مي
 .دهي افتخار كنيكه انجام مي

HBR :   و سعي مي كنيد مطابق با آن بهترين هاي مديريت را دنبال مي كنيد آيا شما تئوري
روش را اتخاذ كنيد؟ يا مديرعاملي هستيد كه بيشتر به شهود و استعداد شخصي خود متكي 

 هستيد؟ 

در دنياي . كنم البته نشريه شما رو مطالعه مي. من بيشتر به استعداد و شهود خود متكي هستم :كنت
نمي توان تنها در خانه يا . ي افتد بسيار كليدي استامروز ديدن و دنبال كردن آن چه در دنيا اتفاق م

 .شما الزم است هم ببينيد و هم ديده شويد. اداره نشست و مطالعه كرد

HBR :   بزرگترين جهش در مسير شغلي شما چه موقع اتفاق افتاد؟ 

لي در شهر در اوايل كارم بعد از اينكه چند سال براي كوكاكوال در آمريكا كار كردم، يك فرصت شغ :كنت
سال كار در آنجا،  2.5اما بعد از گذشت . رم به عنوان سرپرست تبليغات و پيشبرد فروش برايم ايجاد شد

بعد از آن اتفاق . اداره به منظور برنامه هاي سازماندهي مجدد متوقف شد و من كارم را از دست دادم
و –تنها يكبار همديگر را ديده بوديم  تصميم داشتم كه به آمريكا برگردم كه يكي از افراد داخل شركت كه

او به من يك . به من تماس گرفت و قرار مالقاتي با من گذاشت -ظاهراً تحت تأثير بنده قرار گرفته بود
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شغل در آمستردام پيشنهاد داد و واقعاً 
آن فرصت، جهشي در زندگي كاري من 

درسي كه او به من داد اين . ايجاد كرد
ق كن و با آن همواره فرصت خل: بود كه

ديگران را پرورش ده و هيچ موقع 
تنهايي از فرصت به دست آمده استفاده 

 .نكن

HBR :    تفكر شما در مورد برنامه
 آميزي كه اجرا كرديد چيست؟ براي اداره كردن برنامه بهترين راه كدام است؟  موفقيت

دو اليه افراد با استعداد شركت را  براي اينكه راه موفقيت را درست طي كنيد ابتدا بايد حداقل در :كنت
شما بايد براي توسعه وظايف . شناسايي و بعد راجع به عمليات مهم رهبري شركت با آنها صحبت كنيد

بايد شرايط . افراد با استعداد برنامه داشته باشيد و آن را در خدمت رهبري سطوح باالي سازمان قرار دهيد
 .ره بتوانند افراد مستعد شركت را بشناسنددر شركت مهيا باشد تا اعضاي هيئت مدي

HBR :    ميليون  24درآمد كل شما در سال گذشته : يك سؤال كه از همه مديران مي پرسيم
  ارزيد؟  ميليون دالر مي 24آيا شما . بود دالر

اي  و ساختار سيستم جبران خدمات به گونه. پردازمخوب، اوالً من اين مقدار را خودم به خودم نمي :كنت
سال گذشته بازده شركت بر روي سودتقسيمي و سهام . كنداست كه بر اساس عملكرد بلند مدت عمل مي

درصد بود كه حتي شاخص  26همچنين ارزش سهام ايجاد شده . ميليارد دالر بود 7هاي بازخريد شده 
رفت كه هر زمان همچنين بايد اين ارتباط را در نظر گ. بورس نيويورك بسيار كمتر از اين مقدار است

وقتي كه مي خواهيد عملكرد يك  .ارزش سهام شركت باال رود ميزان حقوق و دستمزد ما افزايش مي يابد
ميزان ارزش تغيير يافته شركت از : مدير را مورد ارزيابي قرار دهيد بايد دو فاكتور رو مدنظر قرار دهيد

ان ارزش تغيير يافته شركت از زمان ميز -و مهم تر از آن –زمان بر عهده گرفتن مسئوليت شركت 
 .واگذاري مسئوليت

HBR :   تا چه اندازه خود را رقيب شركت پپسي و مدير عامل آن آقاي ايندرا نويي مي دانيد؟ 
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اما ما با رقباي محلي مناطق مختلف . كنمالمللي خود استقبال ميمن از رقابت با رقيب اصلي بين  :كنت
تر و وكار صادقشود بهتر موقعيت خود را حفظ كنيم و در كسب ت سبب ميرقاب. دنيا نيز رقابت داريم

 .گردد آيا اين موضوع يك نبرد به حساب مي آيد؟ اين به تحليل افراد برمي. تر باشيمسالم

  :منبع

Harvard Business Review October 2011 
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  ريسك؟ پر ابزار يا ريسك پوشش ابزار آتي قراردادهاي

  

  

. مدت زمان زيادي نيست كه در بورس كاالي ايران معامالت قرارداد هاي آتي يا فيوچر انجام مي شود
اگرچه مدتهاست كه وعده افزوده . كاالي مربوط به اين قراردادها در حال حاضر بيشتر شامل سكه طالست

والي براي عالقه مندان به اين اما در اين ميان شايد س. شدن انواع ديگر كاال به اين مجموعه داده مي شود
مراجعه فرماييد در صفحه اصلي سايت جمله اي  وبسايت بورس كاالي ايراناگر به . ابزار پيش آمده باشد

است و  خواهيد خواند كه به شما اخطار مي دهد كه خريد و فروش قراردادهاي آتي امري پر ريسك
هنگامي كه شما براي اخذ كد جهت خريد و . مسئوليت زيان در آنها به عهده خود فرد معامله گر است

فروش قراردادهاي آتي به يك كارگزاري مراجعه مي كنيد، عالوه بر پر كردن فرم هاي مربوط به 
ن را مي پذيريد، مشخصات خود، بايستي فرمي را مبني بر اينكه از ريسك اين معامالت مطلع هستيد و آ

 .امضا كنيد

ك گفته شد، كاربرد قراردادهاي آتي پوشش دادن ريس آشنايي با قراردادهاي آتياما همانطور كه در مقاله 
چگونه اين ابزار پر ريسك به ما كمك مي كند تا ريسك خود را كاهش دهيم براي مشخص شدن . است

  .گيريم مفهوم اين ادعا از يك مثال كمك مي

. تصور كنيد كه شما يك توليد كننده هستيد كه مفتول مس ماده اوليه اصلي براي توليداتتان است
د اوليه با قيمت تمام شده و در نتيجه سود خالص شما رابطه طبيعتا مانند هر توليد كننده ديگر قيمت موا

ايد و  دانيد شما يك توليد كننده مي. طبيعتا شما نگران نوسانات قيمت مفتول مس هستيد. مستقيم دارد
اما يك تحليلگر تكنيكال يا فاندامنتال نيستيد كه با پيش بيني . به اصول صنعت و توليد و فروش واقفيد

. بتوانيد با سفته بازي و خريد در قيمت پايين قيمت تمام شده خود را پايين بياوريد قيمت مفتول مس
ريسك باال موجب . شود و اين يعني ريسك نوسان در قيمت تمام شده، نوسان در سود را موجب مي

 ها از دادن وام به شما امتناع كنند و ارزش سهام شما نيز به دليل ريسكي بودن پايين شود كه بانك مي
باال رفتن . توانيد حساب باز كنيد بيايد و نهايتا خود شما به درستي ندانيد كه روي چه ميزان سود مي

 .ريسك مطمئننا چيز مطلوبي نيست

 يتلينك مطلب در سا

 sharifi@myindustry.ir    محمد شريفي
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  كارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.myindustry.ir/accounting-and-financial-management/article/future-contracts-hedging.html
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تن مفتول نياز  1000فرض كنيد شما به . خواهيم از ابزار آتي براي كاهش ريسك كمك بگيريم حال مي
اين مقدار مفتول نياز شما . قدي ماده اوليه خود را تهيه كنيدخواهيد از طريق بازار به صورت ن داريد و مي

شما نگران هستيد كه تا سه ماه ديگر قيمت مفتول مس كاهش يابد . كند ماه آينده تامين مي 6را براي 
تر بازار را از دست شما بگيرند  رقباي شما مفتول ارزان خريداري كرده و به وسيله آن با ارائه محصول ارزان

همان زمان كه    شايد بگوييد كه بهترين چاره براي اين مشكل اين است كه كاال در. متضرر شويدو شما 
اگر قيمت مفتول افزايش يابد . اما نبايد آن روي سكه را فراموش كنيد .نياز به آن است خريداري شود

همزمان با  اما شما .توان آن را ناديده گرفت تكليف چيست؟ در هر صورت ريسك مسئله ايست كه نمي
قرارداد يك تني فروش مفتول  1000توانيد به  تن مفتول مس با قيمت هر تن هزار دالر مي 1000خريد 

در . ماه ديگر است 3سر رسيد اين قراردادهاي آتي . خريداري كنيد به قيمت يك دالر خريداري كنيد
به عنوان مثال . مال فرضيستهايي كه در اينجا بيان شده كا همين جا بگويم كه اعداد و ارقام و قيمت

 .دالر است، نه هزار دالر 7914شود  قيمت يك تن مس در همين االن كه اين مقاله نوشته مي

حالت اول باال رفتن قيمت . ماه بعد را با در نظر گرفتن سه حالت مختلف پيش بيني كنيم 3اجازه بدهيد 
ه قيمت در طول اين زمان مورد نظر ما حالت دوم اين است ك. دالر در هر تن است 1200مفتول مس به 

در اينجا هدف . دالر كاهش يابد 850حالت سوم هم اين است كه طي سه ماه آينده قيمت به . ثابت بماند
 .كند تا ريسك كاهش بيابد ما اين است كه بگوييم قراردادهاي آتي به ما كمك مي

. ايد ايد مس سود كرده دالر خريده 1000در حالت افزايش قيمت شما به خاطر داشتن مفتول كه با قيمت 
اما در حال حاضر شما طبق قرارداد آتي كه در . دالر 200000يعني . دالر 200چقدر؟ به ازاي هر تن، 

دالر  1000تن مفتول مس را با قيمتي كه از قبل معين شده، يعني  1000دست داريد موظف هستيد 
دالر تهيه كنيد و با قيمت  1200مس از بازار با قيمت  تن مفتول 1000براي اين كار شما بايد . بفروشيد
همان اندازه قبل    به چه ميزان؟ به. ايد اينجا شما ضرر كرده! خب. دالر به فروش برسانيد 1000هر تن 
شايد بپرسيد پس چرا اين كار را . در واقع سود نهايي شما در اين فرايند صفر است. هزار دالر 200يعني 
بلكه ما . بايد اين را از ياد نبرد كه هدف ما از اين خريد و فروش كسب منفعت نبوددر جواب . كرديم

اي در مورد مفهوم ريسك صحبت  شايد بهتر است اينجا چند جمله. خواستيم ريسك را كاهش بدهيم مي
به عنوان مثال در فرهنگ وبستر ريسك را . عموما ريسك يك واژه منفي و به معني خطر است. كنيم

اما شايد نماد ريسك در زبان چيني بتواند نگرش درست تري از . كند معني مي» شدن با خطر مواجه«
 .عالمت زير به معني ريسك در زبان چيني است. مفهوم به ما بدهد
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اگر شما در . ريسك تركيب خطر و فرصت است. عالمت اول به معني خطر و دومي به معني فرصت است
 50دالر سود بدهد و گزينه ديگر به احتمال  500شته باشيد، يكي به شما موقعيتي باشيد كه دو گزينه دا

در اين حالت هر دو گزينه داراي . درصد هيچ سودي نداشته باشد 50دالر و به احتمال  1000درصد 
اما ريسك گزينه  .ميانگين سود مساوي هستند به عبارت ديگر اميد رياضي سود هر دو پروژه برابر است

 .تدوم بيشتر اس

ريسك نامطلوب است اگر شما در كسب و . »احتمال محقق نشدن وضعيت مورد نظر ماست»ريسك 
بايد بتوانيد بازده بيشتري به دست بياوريد تا آن كسب و كار برايتان جذاب . كارتان ريسك بااليي داريد

كم كردن ريسك توانيد تشخيص بدهيد كه قراردادهاي آتي چگونه با  حال با اين توضيحات شما مي. باشد
 .كنند، حتي اگر سود ما را تغييري ندهد به ما كمك مي

 .هايمان برگرديم به پيش بيني

دالر براي هر تن  1000همان    .كند در حالت دوم قيمت تغييري نمي
در اين حالت شما به دليل خريد . شود در سه ماه آينده حفظ مي

. ايد دالر هيج سودي نكرده 1000تن مفتول به قيمت  1000
همچنين بابت در اختيار داشتن هزار قرارداد آتي فروش به قيمت 

  .باز هم سود شما در اين حالت صفر است. دالر براي هر تن 1000

 1000در اين حالت شما به دليل اينكه مفتول مس را . ها كاهش بيابد حالت سوم حالتي است كه قيمت
قرارداد آتي فروش با قيمت  1000شما بابت داشتن  اما در طرف ديگر. ايد ايد متضرر شده دالر خريده

 1000دالر و فروش آن به قيمت  850توانيد با خريد آن مقدار از بازار به قيمت هر تن  دالر مي 1000
   .دالر ضرر خود را در طرف ديگر جبران نماييد

در واقع ريسك . شدهبينيم كه در هر سه حالت عليرغم تغييرات قيمت مفتول مس سود و زيان ما برابر  مي
 .شادي كمي گيج كننده بوده باشد. هاي مختلف صفر شده است ما در حالت

ما در . تر بشود مثالي كه در اينجا مطرح شد يك نمونه بسيار بسيار ساده شده بود تا فهم مسئله راحت
 .ها را در نظر نگرفتيم اينجا بسياري و از موانع و محدوديت
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  .ر اين مثال در نظر نگرفتيمما ارزش زماني پول را د  -

براي خريد قرارداد آتي نياز هست شما تقريبا ده درصد قيمت آن را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق   -
 .پاياپاي تا پايان مدت معين شده بگذاريد

. عموما مديران اجرايي درك درستي از اين فرايند پوشش ريسك ندارند. يك مشكل ديگر هم وجود دارد
فرض كنيم شما مدير مالي شركت مثال ما هستيد كه با استفاده از قراردادهاي آتي به پوشش بگذاريد 

ايد كه شركت هزار قرارداد آتي  شما از مديريت خواسته. ايد ريسك براي خريد مفتولهاي مس اقدام كرده
قيمت  يعني. افتد فرض كنيد بين سه حالت مورد تصور ما در مثال حالت اول اتفاق مي .فروش بخرد

تن مفتول را از بازار با قيمت  1000مفتول افزايش پيدا كرده و شركت بايد به دليل داشتن قرارداد آتي 
 .دالر به طرف مقابل قرارداد آتي بفروشيد 1000دالر بخريد و به قيمت  1200

ارداد آتي عدد قر 1000پيشنهاد شما براي خريد . توانم چه بگويم جناب آقاي مدير مالي من واقعا نمي   -
  .هزار دالر زيان شده 200شركت به دليل اين پيشنهاد شما متحمل . وحشتناك بود

  .تن مفتول توانستيم اين ضرر را جبران كنيم 1000ما جناب مدير از طرف ديگر ما با خريد ا   -

د آوريد مثل اين است كه واحد فروش ما در نيويورك براي عملكرد بد خو ست كه ميا ياين چه دليل  -
 .چنين توجيهي بياورد كه واحد فروش در سانفرانسيسكو توانسته ضرر او را جبران كند

توضيح ماجرا براي مديري كه از ديد خودش متضرر شده . اين مكالمه به هيچ عنوان دور از ذهن نيست
 .اگر شما هم جاي مديرعامل بوديد شايد همين مشكل را داشتيد. اي نيست كار ساده

قراردادهاي آتي به عنوان ابزار پوشش ريسك در دنيا به طور گسترده مورد استفاده قرار  اما عليرغم اين
شود و معامالت به صورت  هاي معتبر كاال فقط قراردادهاي آتي معامله مي در واقع در بورس. گيرد مي

  .پذيرد نقدي صورت نمي
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  .دينك نميا تسكش زا ار دوخ يراجت حرط

انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي، برنامه ريزي دقيق و مدون از اصل  براي
 آغاز كنيد به يك د تا كسب و كار جديدي رابه همين دليل زماني كه قصد داري. ضروري و الزم است هاي

 .قابل اطمينان و جامع نيازمند هستيد »طرح كسب و كار«

تجاري براي  اري از طرحتوجه به اين مساله كه كسب و كار شما در چه زمينه ايست، برخورد بدون
و كار بدون برنامه ريزي نمي  به زبان ساده يك كسب. حياتي است  دستيابي به اهداف و كسب موفقيت

بودجه : بايد شامل تمامي اطالعات ضروري و مورد نياز مثل اين طرح و نقشه راه. تواند توفيقي پيدا كند
آن  اين احتمال نيز وجود دارد كه يك طرح تجارياما . و بسياري موارد ديگر باشد بندي، اطالعات بازار

هنگامي اتفاق مي افتد كه  اين مساله معموال. چنان كه بايد خوب عمل نكند و با شكست مواجه بشود
نگرفته باشد و يا اصال با ماهيت فعاليت تجاري و  طرح مذكور به درستي مورد مطالعه و بررسي قرار

توانند موجب  عالوه بر اينها عوامل ديگري هم هستند كه مي. ستنداشته ا اقتصادي مورد نظر همخواني
  .يك طرح تجاري شوند شكست

در . شكست مواجه سازد تواند يك طرح تجاري را با برآورد بيش از اندازه يكي از عواملي است كه مي
برآورد و پيش بيني برخي مسائل است اما اين  ازمندمراحل تعيين و برنامه ريزي يك طرح تجاري، فرد ني

طي اين مراحل بايد تا . ترين سطح مورد ارزيابي قرار دهيم را در باال باشد كه همه چيز به معناي آن نمي
هاي سطح باال به  ارزيابي زيرا تخمين و. ممكن واقع نگر بود و از خوش بيني بيش از حد پرهيز كرد حد

 .دهد تواند يك فعاليت تجاري را در معرض خطر قرار شدت مي

فعاليت تجاري را تامين كند  تواند نيازهاي سوي ديگر در رابطه با ميزان بودجه و اينكه تا چه زماني مي از
يني خاصي بيشترين سود را كسب كرد، نبايد پيش ب توان در كمترين زمان ممكن و اينكه چگونه مي

هاي  در فعاليت .همچنين در شروع و طي فعاليت نبايد بيش از اندازه هزينه كرد .صورت بگيرد
هاي مختلف  و در مدت زماني كوتاه جنبه تجاري و سرمايه گذاري همواره بايد جانب احتياط را رعايت كرد

ل بايد در طرح تجاري مورد سرمايه همواره وجود داشته و اين مسائ خطر در بازارهاي. آن را ارتقا نداد
 .بگيرند توجه قرار

 لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/entrepreneurship/article/protect-business-plan-failure.html
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 90  رذآ و نابآ   -8شماره 

تواند در شكست طرح  ديگري كه مي عامل
 تجاري موثر باشد به مكان و دفتر كار اصلي

مهم در  اين مساله عاملي. گردد افراد باز مي
تجاري  هاي كسب موفقيت و توسعه فعاليت

در صورتي كه در مكاني . شود محسوب مي
باشيد  كم رفت و آمد و پرت قرار داشته

هاي بالقوه كمتري را جذب  مسلماً مشتري
ها از حضور  آن خواهيد كرد زيرا بسياري از

از اين رو مكاني . شما مطلع نخواهند شد
ر يك طرح بايد د خوب و در دسترس همگان

 .تجاري مورد توجه قرار بگيرد

كم و دانش ناكافي در رابطه با بازار  بودجه
 تواند موجب شكست كسب و كار شما نيز مي

اگر از پول و سرمايه كافي برخوردار . شود
فعاليت تجاري  توانيد به درستي نباشيد، نمي

خود را اداره كرده و در نتيجه طرحتان با 
خواهيد  اگر مي .شكست مواجه خواهد شد

بايد نسبت به داشتن بودجه و سرمايه الزم  كه از تجارت خود درآمد كافي و سود خوبي را به دست بياوريد
چون رقباي شما نيز همين مشكالت را نيز . البته نگران نباشيد .براي اين كار اطمينان حاصل نماييد

با باال  شما مي توانيد. در آن كمتر استوارد شدن به يك كسب و كار سخت تر باشد رقابت  هر چه. دارند
طرح كسب و كار خود به بانك جهت  بردن دانش خود و يا استفاده از مشاورين حرفه اي و همچنين ارائه

 .عالقه مند به حوزه مرد نظر شما دست بيابيد اخذ وام، به مزيت نسبي در برابر ساير افراد

به شكست طرح تجاري  تواند في در رابطه با بازار نيز ميبر اين دانش كم، عدم داشتن اطالعات كا عالوه
تجاري شما همخواني نداشته باشد و از  در صورتي كه اين طرح با نيازهاي واقعي فعاليت. منجر شود

جريان دارد، آگاه نباشيد مسلما موفقيت چنداني به دست نمي  شرايط واقعي بازار و رقابتي كه در آن
ادامه  هاي مختلف، ديگر قادر به ست كه در صورت افزايش رقابت ميان شركتمعناي آن ا اين به. آوريد

يكي از اساسي ترين قسمتهاي هر طرح توجيهي » بازار مطالعه« بخش .هاي خود نخواهيد بود فعاليت
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مي  اي از اطالعات مورد استفاده در بخش مالي طرح كسب و كار را فراهم قسمت عمده اين فصل. است
 .كند

داريد دست يابيد،  خواهيد تا كسب و كار موفقي را تجربه كرده و به هر آن چه كه مد نظر اگر مي پس
نهايت دقت را داشته باشيد و حتما براي    شود بايستي نسبت به مواردي كه شامل طرح تجاريتان مي

ود نيازي به اگر معتقديد كه در فعاليت خ. مشاور خبره كمك بگيريد تدوين طرح كسب و كار خود از يك
 رد ار »دنرادن داقتعا يا هفرح هرواشم هب هك يناريدم اب هقيقد دنچ« هلاقم نداريد، پيشنهاد مي كنم مشاوره

طه با قبل از هر كاري زماني را براي تحقيق در راب. حتما بخوانيد تعنص يناسر عالطا هاگياپ تياس
اطمينان حاصل  مهم پيرامون فعاليت تجاري خود، شرايط بازار و رقباي احتمالي اختصاص داده و اطالعات

 .موثر هستند كنيد كه موارد در نظر گرفته شده براي كسب و كار شما مناسب و
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