ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ د ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺿﺮوریاﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﻓﮑﺎر ﻓﺮد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﯾﺎ ارزﺷﺶ را دارد زﻣﺎن ،اﻧﺮژی و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﮏ اﯾﺪه ﺧﺎص ﮐﻨﯿﺪ؟

ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ و اﺻﺮاری ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ آن ﺳﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در واﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮ ،ﺑﺎزارﯾﺎب ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﺧﻮدش اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ  4در .1
ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ :آﻣﺎدهاﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآورده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری:
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ارزش ﮐﺎﻻی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺷﺮح دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﯽ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ؟ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺑﺎزار :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻨﺪ ،اول از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ " ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﺟﻨﺎس /ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟" ارزﺷﺶ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﯾﺎ " روش
ﻓﺮﺿﯿﻪﺳﺎزی" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﺮوش ) ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻏﯿﺮه( را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
" ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل /ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت  ،اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه( ؛ "
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟"
ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ :اﯾﻦ آﯾﺘﻢ از ﻃﺮح ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوشﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن در ﮐﻞ ﺳﺎل را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه و درﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ "
ﺗﺼﻮﯾﺮی" از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ،اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل /ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد دارد و ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺟﺮای آن اﺳﺖ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ " :ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟"" ،ﮐﺪام اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪﻧﺪ؟" " ،
ﭼﻘﺪر ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ؟" .ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﯾﺘﻢﻫﺎ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﯾﻨﺪه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﺳﻨﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﻗﻼم ﻓﺮدی را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﺗﻤﺎم
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،اداﻣﻪ
دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
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