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پس از اینکه کسب و کار خود را راه  اندختيد و به 
تجارتتان سامان دادید، باید در مسیری حرکت کنید 

که موفقیت شما را تضمین کند و باعث پیشرفت 
روزافزون شما شود. در این بخش چند نکته برای 

موفقیت و پیشرفت در کسب وکارهای کوچک 
معرفی می کنیم. امیدواریم پیروی از این نکات شما 

را در طی مسیر یاری کند.

تاجر شوتاجر شو
  ×   کار و کسب  ×    ×   زينب صادق پور  ×      عکس: نسرین اصغری

همیشه درحال یادگیری 
باشید. به محض اینکه گمان کنید 

در کسب وکارتان به باالترین مرحله 
رسیده اید و موفقیت در چنگ شماست، 
شکست خواهید خورد. تاجر موفق مدام 

درحال آموختن است و روش های متعدد را 
امتحان می کند تا به باالترین بازدهی برسد. نوکردن 
شیوه های مدیریتی راه را برای پیشرفت و جذب 
مشتریان تازه باز می کند. از پیگیری اخبار دنیای 
تجارت و کسب وکارهای خرد دست نکشید 
و از عملیاتی کردن ایده های جدید نترسید. 
به روزبودن شما سبب تمایز شما از رقبا 

نیز خواهد بود.
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به اصل80/20 
)پارتو( پایبند باشید. اصل پارتو 

در واقع همان قانون۸۰/۲۰ است که در آن۸۰ 
درصد نتایج در اثر۲۰ درصد تالش ها حاصل می شود. 

این قانون تنها برای تالش های اقتصادی نیست، بلکه آن را 
می توان در تمام جنبه های زندگی مشاهده کرد. مثاًل۸۰ درصد 

ثروت ملت ها در دست۲۰ درصد آن ها قرار دارد.80 درصد زمین های 
کشاورزی در دست ۲۰ درصد از کشاورزان است.۸۰ درصد امکانات 

رفاهی برتر برای ۲۰ درصد افراد جامعه است. با شناخت، درک و پایبندی 
به این اصل می توانید بخش بیشتری از وقت و انرژی خود را صرف ۲۰ 

درصد از کارهای مهم خود کنید و باقی را به سایر کارکنان خود واگذارید. 
وقتی انرژی شما به جای مسائل حیاتی صرف مسائل حاشیه ای و 

پیش پاافتاده شود، طبیعی است پیشرفت چندانی در کار خود کسب 
نمی کنید. بنابراین، بیشتر وقت خود را به انجام ۲۰ درصد از 

مهم ترین کارهایتان اختصاص دهید تا مدام نگویید: 
»وقت ندارم!« و در کارتان هم پیشرفتی 

نداشته باشید.
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صرفًا روی یک کار 
تمرکز کنید. احتمااًل در ابتدای کار، 

وقتی به نتایج رضایت بخشی در کسب وکارتان 
می رسید، هوس می کنید کسب وکار دیگری را نیز به 

موازات آن ایجاد کنید. این کار یک ریسک مضر است که 
در نهایت سرمایة شما را از بین می برد. اگر برای کسب وکار 

کنونی خود ارزش قائل هستید و با عالقه آن را انجام می دهید، 
بهتر است تمام انرژی و تمرکز کاری خود را روی همان یک 

فعالیت بگذارید تا به اندازة چندین و چند کار از آن درآمد کسب 
کنید. اگر در مسیر درستی قرار داشته باشید، رسیدن به چنین 

جایگاهی اصاًل کار سختی نیست. در نهایت، هیچ وقت این 
نکته را فراموش نکنید که مدیریت و گسترش کسب وکار 
بهتر از راه اندازی و مدیریت چند کسب وکار به طور 

هم زمان است.
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برای خود چشم اندازی ترسیم 
کنیــد. با انجــام کار کنونی تــان در نهایت 

می خواهید به کجا برســید؟ اگر پاسختان به این 
ســؤال، تنها گذران زندگی و نداشــتن نیــاز به دیگران 

اســت، خواندن این صفحه برای شما بی فایده است. تنها 
افرادی می توانند در کارشــان پیشرفت کنند که برای کار خود 

چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کرده باشند. اگر 
شــما تا به حال این کار را انجام نداده اید، وقت دست به کار 
شدن است. چشم اندازهای یک، دو، پنج و ده سالة کار خود 
را یادداشت کنید و در راستای آن، با عمل به تکنیک های 

به روز، به سمت بهترشدن پیش بروید.
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مشتریانتان را در اولویت قرار 
دهید. امروزه تمام تالش کسب وکارها 

در راستای راضی کردن هرچه بیشتر مشتریان 
انجام مي شوند. مشتریان صاحبان اصلی کسب و 

کار ما هســتند. اگر ســلیقه ای عمل کنید و خواست 
مشــتری را در اولویت قــرار ندهید، به مــرور زمان 
کســب وکارتان را از دســت خواهید داد. بنابراین، 
برای شــناخت نیازهای مشتریان، در مورد آن ها 
تحقیق کنید و دقیقًا چیزی را ارائه دهید که 

مشتریانتان به آن ها نیاز دارند.
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کار امــروز را به فردا نیندازید. 
برخی افراد عادت دارند کارها را با تأخیر 

انجــام دهنــد. برای مثــال، امــروز می توانند برای 
مشــتریان خود پیامک بفرستند، اما این کار را به چند روز 

یا چند هفته بعد موکول می کنند و معمواًل در اکثر مواقع از این 
تأخیرها نتایج ناخوشایندی می گیرند. می بینند رقیبان زودتر دست به 

کار شــده اند یا دیگر برای تخفیف دادن دیر شده  است و مناسبت های 
مهم گذشته اند. این مثال را می توان به بسیاری از کارهای مربوط به دنیای 

کسب و کار نسبت داد. اگر این عادت در شما هم وجود دارد، یک قانون 
پنج ثانیه برای خود بگذارید. مثاًل در هر کاری که قرار بود انجام دهید، اما 
در ذهنتان گفتید »حاال بعدًا«، به خودتان فرصتي پنج ثانیه ای بدهید تا کار 
را شروع کنید )۱، ۲، ۳، ۴، ۵، شروع(. فرصت فکرکردن به بعد را از خود 
سلب و بالفاصله خود را به انجام آن کار مجبور کنید. ممکن است 
اجراکردن این تکنیک در ابتدا سخت باشد، اما وقتی یاد گرفتید 
هر کاری را دقیقًا همان لحظه به انجام برسانید، از ثمرات 

شیرینش بهره مند خواهید شد.
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