 5دلیل هَفقیت یک تجارت هغتقل
در حالی کِ دیگزاى هوکي اعت فکز کٌٌذ کِ هَاجِْ تا ایي قثیل چالؼ ّای اقتصادی کار را تزای ؽزکت
ّای کَچک هغتقل عخت تز کزدُ اعت ،تحلیل گزاى تاسار هؼتقذ ّغتٌذ کِ تخؼ ػوذُ ای اس ایي کوپاًی
ّای کَچک رؽذی تاٍر ًکزدًی در تجارت خصَصی خَد هؾاّذُ کزدُ اًذ.
در حال حاضز تاسارّای جْاًی تقزیثا در ؽزایغی اعتزط سا قزا دارًذ .تحلیل گزاى اقتصادی تز ایي تاٍر ّغتٌذ
کِ ػذم دعتزعی تِ تَدجِ کافیٍ ،رؽکغتگی تاًک ّای جْاًی ٍ دیگز حَادث ًا اهیذ کٌٌذُ دًیای تجارت را
اس پایِ ٍیزاى کزدُ اعت .در ایي ؽزایظ عخت ٍ تزعٌاک یک تجارت هغتقل ؽایذ تتَاًذ رٍسًِ ای اس اهیذ
تزای هَفقیت در آیٌذُ پیذا کٌذ.
در حالی کِ دیگزاى هوکي اعت فکز کٌٌذ کِ هَاجِْ تا ایي قثیل چالؼ ّای اقتصادی کار را تزای ؽزکت
ّای کَچک هغتقل عخت تز کزدُ اعت ،تحلیل گزاى تاسار هؼتقذ ّغتٌذ کِ تخؼ ػوذُ ای اس ایي کوپاًی
ّای کَچک رؽذی تاٍر ًکزدًی در تجارت خصَصی خَد هؾاّذُ کزدُ اًذّ .وشهاى تا تالػ اقتصاد جْاًی
تزای احیای هجذد قذرت گذؽتِ خَد ،ؽوا هی تَاًیذ تِ پٌج دلیل سیز تِ ػٌَاى یک ؽزکت کَچک هغتقل تِ
عَی هَفقیت گام تزداریذ.
( ۱ؽوا هی داًیذ کِ چگًَِ تزای خَد تاساریاتی کٌیذ .چٌاًچِ ؽوا در گذؽتِ تِ هَفقیتی در دًیای تجارت
ؽزکت ّای کَچک درعت پیذا کزدُ تاؽیذ ،حتوا تا کٌَى تِ هفَْم قذرت رٍؽْای تاساریاتی ًاهتذاٍل ًیش پی
تزدُ ایذ .تیؾتز ایي ؽزکت ّا ػلی رغن هحزٍهیت اس تَدجِ ّای کالى تثلیغاتی هؼجشُ ؽثکِ ّای اجتواػی
ایٌتزًت ی در راعتای ارتقای خذهات خَد را درک کزدُ ٍ اس آًْا تغیار تْزُ هی تزًذ .قذرتوٌذ تزیي ؽزکت ّای
کَچک تجاری کغاًی ّغتٌذ کِ یک ًَع ارتثاط صحیح تا هؾتزیاى خَد تزقزار هی کٌٌذ .تٌاتزایي در ؽزایغی
کِ ؽزکت ّای تشرگ ٍ قذیوی تایذ تِ هٌظَر حفظ تقا ٍ تَاًایی پزداخت ٍام ّای کالى تاًکی اس تَدجِ
تثلیغاتی خَد کن کٌٌذ ،آًْا تز رٍی یک عزی رٍػ ّای خاؿ تاساریاتی توزکش هی کٌٌذ کِ ّوَارُ ًتیجِ
هثثت در پی داؽتِ اعت .آى رٍػ چیشی تِ جش اعتفادُ اس قذرت ّوکاراى ٍ دٍعتاى قذیوی خَد ًیغت.
( ۲ؽوا اًؼغاف پذیزّغتیذ .تقزیثا ّز ؽزکت کَچک هغتقل یک ًَع اًؼغاف پذیزی غیز قاتل تاٍر در دیذگاُ
ّا ٍ ًظزیات خَد دارد .آًْا تِ عزػت اهکاى هَفقیت یا ؽکغت پزٍصُ ّای جذیذ خَد را تزرعی کزدُ ٍ تزًاهِ
کاری خَد را تا آى تغثیق هی دٌّذ .تز خالف تزًذ ّای تشرگ تجاری یک ؽزکت کَچک هغتقل فَرا تِ
ًاکارآهذ تَدى اعتزاتضی کا ری خَد پی تزدُ ٍ تِ جای تاکیذ تز رٍی یک تزًاهِ هحکَم تِ ؽکغت در راعتای
کغة یک هَفقیت تلٌذ هذت رٍػ خَد را تغییز هی دّذ.

 ( ۳ػولکزد ؽوا هَثز ٍ کارآهذ اعت .صزف ًظز اس تجارتّ ،ز ؽزکتی تا اتؼاد هختلف در راعتای حفظ
ػولکزد هَثز ًیزٍی هَلذ خَد تالػ هی کٌذ .تِ ػٌَاى یک ؽزکت کَچک تَلیذ ٍ تْزُ ٍری ؽوا ًیزٍی
حیاتی تزای افشایؼ درآهذسایی تِ ؽوار هی رٍد .در ؽزایغی کِ کارهٌذاى یک ؽزکت اغلة اٍقات ضزٍرت
تالػ فَری تزای تکویل پزٍصُ ّا را احغاط ًوی کٌٌذ ،سهاى عزهایِ ؽوا اعت ٍ ؽوا ّز عاػت اس رٍس را تِ
هٌشلِ یک گام تِ عَی هَفقیت د ر ًظز هی گیزیذ .تِ ایي تزتیة هؾتزیاى ًیش هی تَاًٌذ تز رٍی تَاًایی ؽوا در
ػول تِ تؼْذات سهاًی حغاب کٌٌذ.
 ( ۴ؽوا اس اتکا تِ ًفظ تاالیی تزخَردار ّغتیذ .تغیاری اس ؽزکت ّای کَچک هغتقل ٍام ّای تشرگ کاری را
ًپذیزفتِ یا تِ قزارداد ّای لیشیٌگی رعوی تي ًوی دٌّذ .در ػَض ،ػذم اتکای آًْا تِ اػتثارات تاًکی تزای
تضویي هیشاى عَد دّی خَد ّشیٌِ ّای عزعام آٍر ٍ اضافی را کاّؼ دادُ اعت .هؼافیت آًْا اس ّشیٌِ ّای
تجارت عٌتی کوک تشرگی تِ تکیِ تز رٍی یک هٌثغ صحیح ٍ جذیذ تزای هَفقیت ٍ ًَآٍری کزدُ ٍ ًگزاًی
آًْا را تزای پزداخت ٍام ّای کالى تاًکی رفغ کزدُ اعت.
 ( ۵ؽوا قاتل دعتزط ّغتیذ .اهزٍسُ تِ عَر هتذاٍل ؽزکت ّای کَچک تجاری کار خَد را تا اعتفادُ اس
ایٌتزًت تَعؼِ دادُ ٍ ایي کار اهکاى دعتزعی تِ آًْا را تیؼ اس پیؼ فزاّن کزدُ اعت .تِ ایي تزتیة چٌاًچِ
ؽزایظ اقتصادی در یک ًقغِ اس جْاى تا هؾکل هَاجِ ؽَد ،ایي قثیل ؽزکت ّا هی تَاًٌذ فؼالیت ّای خَد را
تز رٍی ًقاط دیگزی اس جْاى کِ عَد دّی تیؾتزی دارًذ هتوزکش کٌٌذ.
تا رػایت ایي پٌج فاکتَرهی تَاًیذ صزف ًظز اس ًَعاًات اقتصادی هَفقیت یک ؽزکت کَچک هغتقل را
تضویي کزدُ ٍ آیٌذُ ای درخؾاى تزای آى پیؼ تیٌی کٌیذ.

