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دفزدیشمتضمهنیمفموش-

نسخیمغهممچاپی
بمدیم سبموم اتهامومدسراتتمآپمها

تد هنمفمیوتم

 نر یما رممحهرتمد همدقم
همان طور که می دانید موفقیت هر سازمان در گرو برخورداری از توانمندی 
این میان مدیران هوشمند و  . در  بازاریابی می باشد  و  آن سازمان در فروش 
کارآفرینان فرهیخته ، عماًل بخش عمده ای از توانمندی خود را بر روی فروش و 
بازاریابی متمرکز می نمایند؛ تا از این طریق بتوانند عماًل با تامین منابع مالی قابل 

اتکاء، امکان حیات و رقابت را برای کسب و کار خود فراهم آورند .
از این رو می توان گفت؛ یکی از تمایزهای سازمان های موفق و کارآفرینان 

برتر ایرانی تمرکز شدید آنها بر موضوع فروش و بازاریابی است .
از بین رفتن کسب و کارهای  از دالیل  به جرأت می توان گفت که یکی 
ایرانی عدم موفقیت آنها در موضوع فروش و بازاریابی است و در مقابل این نوع 
سازمان ها ، شاهد کارآفرینان موفق در امر فروش و بازاریابی هستیم . به طوری 
که ایشان می توانند از طریق اتکای خود به موضوع فروش و بازاریابی، سازمان 

خود را حفظ نموده و آن را توسعه دهند .
به همین خاطر عمیقاً معتقدم که کسب و کارهای ایرانی هر چقدر بتوانند بر 
موضوع فروش و بازاریابی تمرکز کنند؛ می توانند احتمال موفقیت و کامیابی خود 

را به شدت افزایش بدهند.
بنابراین ، ضمن تقدیر از دوست گران مایه جناب آقای مهندس رامین فریور، که 
با تالش و همت زیاد و دلسوزی خود این کتاب را به رشته تحریر درآورده اند 
امیدوارم شما کارآفرینان گرامی با استفاده از مطالب و مندرجات این کتاب،  
امپراتوری  یک  حد  در  را  خود  کار  و  کسب  شدن  بزرگ  و  موفقیت  شانس 
به دست آورده و  از این طریق به اعتالی نام کشور عزیزمان ایران کمک نمایید . 

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصوالت 
و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد .به امید آن روز. 

دکتر حیدر امیران 

رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری کارآفرین 

و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 



نظمدتمتعردایمدزم ریمدقمومدساتهریم
 یمدینم رابمتدمخودنرهمدنر:

آقای رامین فریور، مانند یک دکتر کسب و کار، بیماری کسب 
و کارها را تشخیص داده اند و راه درمان آن را با زبانی ساده و روان 

تجویز کرده اند. سپاس از تالش ایشان.
دبمدههمموالیریمعسکمیم-مدنرشاتدتمدسراا

مطالعات  و  تجربیات  فریور متشکرم که حاصل  رامین  آقای  از 
چند ساله خود را در قالب این کتاب در اختیار دیگران قرار داده اند؛ 
برای  کتاب "افزایش تضمینی فروش" مطلعی ارزشمند خصوصاً 
استارت آپ هایی است که در نقطه شروع کارشان هستند و با خواندن 
این کتاب، جلوی بسیاری از اشتباهات مرسوم را می توانند بگیرند 
وهمچنین این کتاب ساختار مناسبی در ذهنشان ایجاد خواهد نمود.

با اینکه نمی شود نسخه  واحدی برای موفقیت و افزایش فروش همه 
کسب و کارها تجویز کرد ولی این کتاب به یک اصل اساسی که در 
موفقیت همه کسب وکارها مشترک هست پرداخته؛ به همین خاطر 
به همه کسب و کارها پیشنهاد می کنم حداقل یک مرتبه این کتاب 

را مطالعه کنند.
)Frotel.com(ا رممحسهنمعالیی-م ریممعا لمساز اقمفموشمفموتلم



با توجه به سابقه مطالعات گسترده آقای رامین فریور در رابطه با 
بازاریابی و مدیریت کسب و کار و همچنین تجربه عملی ایشان در 
رشد چندین شرکت، انتظار می رفت کتاب ایشان چکیده ای ارزشمند 
از نکات و آموزه های مدیریتی کامال کاربردی باشد؛ که مطالعه آن را 
به شدت به همه کسب و کارها نه تنها پیشنهاد؛ بلکه تاکید می کنم. 
)ZibaBox.com(ساساقمیزایم-مبنهانگذدتموم ریممسایتمزیبابا سم

به نظر بنده با توجه به ارائه و استفاده از مثال های مناسب و  روان 
برای هر موضوع، محتوای این کتاب در شرایط کنونی بازار ایران برای 

موفقیت کسب و کارها کامال مفید و کاربردی می باشد.
ا رممدلهاسمتنجبمیاقم-مدسراامادنشگاه

نگرشی  هیچ  رسید  دستم  به  کتاب  این  نویس  پیش  وقتی 
نداشتم البته رامین فریور را مدتها قبل می شناختم و چیزهایی از 
مهارت هایش شنیده بودم ولی اینها باعث نمی شد که بدبینی من 
نسبت به کتاب های انگیزشی، مدیریتی و... تغییر کند؛ و با خودم 
گفتم که یک صفحه از این کتاب را می خوانم؛ وقتی که از پای کتاب 
بلند شدم دیدم دو ساعت گذشته و کل کتاب را تمام کردم. باید 
اعتراف کنم آنقدر متن این کتاب روان و دلنشین و مفاهیم پیچیده 
به قدری ساده بیان شده بود که اصال متوجه گذشت زمان نشدم و 
تمام کتاب دقیقا راه حل مشکل کسب و کار من بود. بعد از خواندن 
این کتاب به کلی نگرش من نسبت به کسب و کارم تغییر کرد و حاال 
می دانم که دقیقا کسب و کارم را به کدام جهت هدایت کنم. واقعا از 

رامین فریور تشکر می کنم.
د هممتهمدنیم-م ریممعا لم انوقمچاپمومتبلهغاتمیکاق
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من رامین فریور، مدرس و مشاور کسب   و کار و استارت آپ ها و 
همچنین مدیر سایِت مدیران آی تی )ModiraneIT.com( هستم.

در مدیران آی تی، به مدیران کسب و کار و کسانی که می خواهند یک 
کسب و کار جدید برپا کنند؛ آموزش می دهیم.

حدود20 سال هست که در زمینه مدیریت و کسب  و  کار مطالعه 
می کنم از زمان دبیرستان با عالقه زیادی که به کامپیوتر پیدا کردم 
و شناخت شرکت های بزرگی مثل مایکروسافت؛ عطش و اشتیاق من 
هم، روز به روز بیشتر شد و همیشه دوست داشتم بفهمم که چطور 

شرکت های خارجی آنقدر سریع رشد می کنند و جهانی می شوند?!

بعد از تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که شرکت های خارجی، بسیار 
 Marketing علمی به مدیریت نگاه می کنند و یک علم دیگر به نام
یا به فارسی "بازاریابی" را به کار می گیرند. در آن زمان، در ایران 
کسی با مفهوم بازاریابی به طور علمی آشنا نبود و همه فکر می کردند 
بازاریابی یعنی ویزیتوری و فروش؛ البته االن هم خیلی از مدیران 

این باور را دارند!!!

بعد از چند سال کتابهای بازاریابی ترجمه و روانه ایران شدند؛ و کم 
کم دانشگاه ها و مراکز آموزشی رشته های مدیریت کسب و کار و 

بازاریابی را ارائه دادند.

اساتیدی مثل احمد روستا، پرویز درگی و ... در این زمینه خدمات 
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زیادی ارائه دادند و کم کم شرکت ها فهمیدند که بازاریابی یک علم و 
تخصص است که باید حتما در شرکتشان اعمال شود.

من هم که از مدتها قبل، توسط اینترنت و منابع خارجی با این 
رشته آشنا بودم؛ با موجی که به وجود آمد همراه شدم و سعی کردم 
تا جایی که برایم مفید بود؛ از منابع فارسی، در کنار منابع انگلیسی 

نیز استفاده کنم و چندین سال است که به این کار ادامه می دهم. 

زمینه  در  زیادی  ترجمه های  و  کتاب ها  گفتم  که  همانطور 
مدیریت کسب و کار به ایران روانه شده است و همگی ایده هایی را 
ارائه می دهند که برای رشد یک کسب و کار مفید است؛ ولی من 
همیشه این سوال در ذهنم بود که چرا با این همه آگاهی که به وجود 
آمده؛ ولی هنوز شرکت های زیادی هستند که فروش کمی دارند و 

نمی توانند خدمات خوبی به مشتریان خود ارائه بدهند.

و بعد از تحقیقاتی که کردم؛ پی بردم که ایده ها در طول زمان و بسته 
به شرایط شرکت، به فراموشی سپرده می شوند و هرگز بهترین 
ایده  ها اجرا نمی شوند و از آنجایی که لیسانسم "مهندسی فناوری 
ایده ها، یک  و  اطالعات  این  باید  که  گفتم  خود  با  بود  اطالعات" 
سیستم یکپارچه داشته باشند تا بتوانند اجرا شده و به فراموشی 

سپرده نشوند.

اگر این سیستم به وجود بیاید و در شرکت ها نهادینه شود؛ 
دیگر هیچ ایده ای به فراموشی سپرده نمی شود.
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به خاطر همین، اسم کتاب را "افزایش تضمینی فروش برای 
کسب و کارها و استارت آپ ها" گذاشتم؛ چون می دانم و باور دارم 
که این سیستم بهترین راهکاری است که با آن، بهترین ایده ها در 

شرکت اجرا شده و هرگز به فراموشی سپرده نمی شوند.

پس اگر بارها و بارها کتابهایی در زمینه فروش و بازاریابی تهیه 
کرده اید و با تمام ایده ها نیز آشنا هستید؛ بدانید :

 این کتاب، سیستمی را به شما ارائه می دهد که به کمک آن 
بتوانید تمام ایده های بازاریابی )اگر هم از قبل می دانستید( 

را در شرکت خود اجرا کرده و نتایج آن را لمس کنید.

در واقع این کتاب یک دستورالعمل مرحله به مرحله است 
که توسط آن، می توانید یک سیستم یکپارچه بازاریابی برای خود 
بسازید و در بستر این سیستم، ایده های بازاریابی و فروش را پیاده 

کنید.

این کتاب قدم صفِر تمام اقدامات بازاریابی شماست. اگر این 
سیستم در شرکت شما پیاده نشود؛ خواندن صدها کتاب بازاریابی 
و فروش و دانستن صدها ایده درجه یک، هرگز نمی تواند به 

شما کمک کند.

من تمام تالشم در این کتاب این بوده که خیلی ساده مفاهیم رو 
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توضیح دهم و متن را به صورت عامیانه و محاوره ای نوشته ام تا 
خواندن آن برای شما راحت باشد.

در نگارش کتاب، قصدم این بود که صفحات، زیاد نشود تا بتوانید 
در اسرع وقت کتاب را بخوانید و تمام کنید و سریعاً در کارتان پیاده 

کنید.

سعی کرده ام جمله بندی ها طوری باشد که با یکبار خواندن 
هر جمله، معنای آن را متوجه شوید.

در دو فصل انتهایی، عالوه بر سیستمی که برای بازاریابی توضیح 
داده ام چندین ایده جدید بازاریابی هم ارائه کرده ام تا توسط آنها 
بتوانید کسب و کارتان را رشد دهید. امیدوارم از این کتاب، بهره کافی 

را ببرید و در کسب و کارتان رشد فزاینده ای داشته باشید.

جا دارد از دوستان و همکاران خود آقایان ابراهیم والیتی عسکری، 
ساسان یزدی، ژان بقوسیان، علی قنبری، دکتر حسین عالیی، رضا 
عالیی، امیر تهرانی، دکتر الیاس رنجبریان، مهدی مادرشاهی، دکتر 
امیران و دیگر اساتید گرامی دانشگاه تهران و شریف و کادر مجرب 
رادیو اقتصاد جناب آقایان شرافتی و جعفری و پدر و مادر عزیزم که 

در این زمینه الهام بخش من بودند سپاسگذاری کنم.

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را برای بهتر شدن محتوای کتاب 
به آدرس ایمیل ما ارسال کنید :

tamas@ModiraneIT.com
  www.ModiraneIT.com

                                                                                                                 
با تشکر، رامین فریور
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فصلمدولم:م شکلمفموشم

ادتی؟

فصل یک : 

مشکل فروش 
داری؟
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تدهمدشرباه!
که  می کنم  مختلف صحبت  مدیرعامل های شرکتای  با  روزانه، 
خیلی هاشون مشکل فروش دارن و دوست دارن فروششون بیشتر 

بشه؛ ولی نمی دونن دقیقا باید چه کار کنن؟... 

اونا کتابایی، به امید اینکه فروششون بیشتر بشه میخرن؛ ولی چون 
مدت  یه  از  بعد  می کنن؛  مطالعه  پراکنده  و  برنامه مشخص  بدون 

خسته میشن.

مثل اینه که واسه زبان یاد گرفتن، ندونیم از کجا باید شروع کنیم و 
مراحل مطالعه و یادگیریمون چطوریه؟... و بریم چند تا کتاب زبان 
بخونیم بدون اینکه سطحمون رو بسنجیم که باید از چه سطحی 

شروع کنیم و به چه سطحی برسیم!!!

یا یک کتاب ترجمه شده می خریم؛ به قدری ترجمه ش بد و نامفهومه 
که واسه فهمیدن یه خط، باید دو سه مرتبه بخونیمش.

من همه هدفم ساده کردن و قابل فهم کردن مطالبه و می خوام 
تو رو، از عذاب خوندن ترجمه های بد و کتابای پراکنده نجات بدم.

درک می کنم به عنوان مدیر کسب و کار، وقت زیادی نداری که بخوای 
تو کتابا، به دنبال تئوری ها و مسایل پیچیده باشی. این تحقیقات واسه 

اساتید دانشگاه و محافل علمیه.
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تو کسب و کار، وقت واسه این کارا نیست؛ تمام سعی من اینه که از 
بین تمام نکات و ترفندای زیاد و تئوری ها و نظریه های علمی که هر 
روز کشف میشه؛ بهترین و کاربردی ترینشون رو برات انتخاب کنم و 
طوری بهت آموزش بدم که سریعا متوجه بشی و از روز بعد تو کارِت 

اجرا کنی.

خب پس بریم سراغ افزایش فروشت

تضمهنیمودسیمفموش
"افزایش تضمینی فروش برای کسب و کارها و استارت آپ ها" اسمیه که 

واسه این کتاب گذاشتم.

چون خیلی از ایده هایی که به شما میگم رو خودم در چندین 
کسب و کار تست کردم و جواب گرفتم و به مرور با تجربه و بینشی 
که به دست آوردم؛ تبدیل شده به روش خاصی که من، تو کارم 
پیاده می کنم؛ حاال به تو هم یاد می دم که اجرا کنی و اگه تو اجرای 
هر کدوم از مراحل با مشکل مواجه شدی؛ نگران نباش من و تیم 

"مدیران آی تی" در کنارت هستیم.

لطفا این کتاب رو بخون و مثل یه دستورالعمل، 
تو کسب و کاِرت اجرا کن.
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یه  شما  واسه  و  اومدم  شما  شرکت  به  روز  هر  من  کن،  فرض 
دستورالعمل طراحی کردم که با اجرای این دستورالعمل، فروش 

شما به صورت تضمینی افزایش پیدا می کنه.

 حاال وقتی بخونی متوجه میشی چرا میگم تضمینی!!!

 البته تو دنیای کسب و کار دنبال قطعیت و تضمین نباید بود؛ چون 
همه چی بر مبنای احتماالته؛ ولی تضمینی که من بهت می دم اینه 

که می تونی احتمال فروشت رو چندین برابر کنی؛ پس: 

اگه احتمال فروشت رو بیشتر کنی؛
 شانس فروشت رو هم بیشتر کردی!
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دستور العمل اجرایی فصل اول :

1-بدون برنامه مطالعه نکن.

2-کتابای پراکنده نخون.

3-این کتاب رو تا آخر بخون.

4- واسه آموزش بیشتر تو سایت "مدیران آی تی" ثبت نام کن.

ModiraneIT.com
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فصل دوم :
 

مدیر فقیر 
مدیر ثروتمند
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همیمچیمدزمخواتمشموعم هشی
   یادمه سر خیابون ما، یه پیتزا فروشی بود و من هر وقت 

می  رفتم با مدیر این پیتزا فروشی صحبت کنم؛ با بی انگیزگی تمام 
هی می گفت:

"ما مشتری نداریم... مردم دیگه سراغ فست فود نمی آن ..... 
بازار خرابه.... محل ما جای خوبی نیست..... "

و من همیشه ازش می پرسیدم:   "تا حاال چه کارایی واسه بازاریابیت 
کردی؟؟"

خالقیت  کمی  با  کن  سعی  می گفتم  بهش  بده!!  نداشت  جوابی 
پیشنهادای فروش ویژه ای بسازی و راهکارشم، بهش میدادم؛ ولی 

کو گوش شنوا؟؟...

بعد از مدتی دیدم؛ کاًل اون پیتزا فروشی جمع کرد!!

 ولی چون مدیرش، هم محلی مون بود؛ چند وقت بعد، تو محله مون 
دیدمش و علت جمع کردن مغازه ش رو جویا شدم.

 گفت :"کار کردن خیلی سخته؛ ما که فروش نداشتیم و جمع 
کردیم و  مغازه رو دادم به یه نفر دیگه. دلم واسه اون بیچاره 

که این امتیاز رو از من خریده می سوزه.

ما  گفتم  بهش  بگیره،  ازم  رو  اونجا  بود  اومده  وقتی  البته،   
کرد  وقتی جمع  حاال  بود  خیلی خوشبین  ولی  نداریم  بازار 

می فهمه..."
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منم که کاًل سرم درد می کنه واسه کسب و کارای جدید و مدیرای با 
انگیزه، سریعاً خودم رو به پیتزا فروشی سر خیابونمون رسوندم؛ تا با 

این مدیر جدید و خوشبین بیشتر آشنا بشم.
تا دیدمش، به گرمی دستم رو فشار داد و خیلی خوش برخورد رفتار 

کرد؛ برخالف مدیر قبلی که خیلی سرد و بی انگیزه بود.

یه دفتر از زیر میزش درآورد و با انگیزه و شور و هیجان می گفت که 
این برنامه ها رو دارم و می خوام اینجا رو خیلی موفق کنم.

من که برق چشماشو دیدم و می دونستم با این روحیه موفق میشه؛ 
واسه اینکه یقین پیدا کنم ازش سوال کردم: "شما می دونستین 
مدیر قبلی اینجا، ورشکست شده؟ و خودش میگه که اینجا، 

پاخور مشتری نداره و از این حرفا...."
با بی اعتنایی گفت:

 "آره بابا، ولی من اهمیت ندادم؛ چون من، منم؛  اونم، اونه. ..."

من که این همه شوق و اشتیاق و اعتماد به نفس و انگیزه ش رو 
دیدم چراغ منم روشن شد و شروع کردم از ایده هام گفتن؛ و اینکه 

چطور می تونم کمکش کنم که بیشتر رشد کنه صحبت کردن.

هر ایده ای که می دادم با دقت گوش میداد و تو دفترش می نوشت 
و روزای بعدی هم پیگری می کرد. می خواست سریعا کارا رو شروع 

کنیم؛ البته خودش هم، کلی ایده واسه اجرا کردن از قبل داشت.
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مشکل این مغازه، تو زمان مدیِر قبلیش، این بود که تابلوی َسردر 
کوچیکی داشت؛ طوری که پشت یه درخت مخفی می شد و من بارها 
به مدیر قبلی، اینو گفته بودم؛ ولی گوش نمی داد و همش نق می زد!! 

مدیرجدید اولین کاری که کرد اون تابلوی کوچیک رو انداخت دور و 
با همفکری من، یه تابلوی بزرگتر نصب کرد و با هماهنگی شهرداری، 
کمی از برگ و شاخه های درخت رو چید تا نمای مغازه، بهتر دیده 

بشه.

از  کسی  هر  آورد!!...چون  مشتری  براش  کلی  کوچیک  کار  همین 
خیابون رد می شد؛ این پیتزا فروشی رو می دید!

 و بعدش، ایده ها و کارایی که بهش گفتم رو مو به مو اجرا کرد و االن 
هم، چند شعبه دیگه راه اندازی کرده.

به نظر شما، چه چیزی باعث موفقیت این کسب وکار شد؟ بدون 
شک، شخص مدیر و همچنین تفاوت در نگرش این دو مدیر!

مدیر فقیر )قبلی(  ذهنی فقیر از ایده داشت و مدیر ثروتمند )جدید( 
ذهنی سرشار از ایده های خالقانه و ثروت آفرین داشت.

اوضاع شکایت  از  و  نیار  بهونه ای تو کسب و کار  هیچ  پس 
نکن.لطفا تنبلی و بی انگیزگی و فکر نکردن خودت رو  به پای اوضاع 

ننویس....
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همه چی، از خودت شروع میشه؛ تو می تونی یه کسب و کار رو 
خیلی موفق یا به کلی نابود کنی. این انتخاب خودته!!

وقتی عوامل خارجی را دخیل می کنی؛ بهونه ای داری که هیچ اقدام 
جدیدی انجام ندی و دست روی دست بذاری تا آخر سقوط کنی.

پس لطفا، بهونه ممنوع!!

خب، پس اول از همه بیاییم و به وظایف اصلی تو، که مدیر و صاحب 
کسب و کارِت هستی بپردازیم :

دو کار مهم
پیتر دراکر، پدر علم مدیریت می گه یه مدیر کسب و کار دو کار 
اصلی باید انجام بده؛ بقیه کارا رو می بایست به کارمنداش یا بیرون از 

شرکت و به کسب و کارای دیگه واگذار کنه.

خب این دوکار چیه؟
1-بازاریابی
2-خالقیت

پس یه مدیر، اگه می خواد رشد کنه؛ نباید
 

وقتش رو با کارهای بی ارزش تلف کنه.

خیلی از شرکتا رفتم و دیدم مدیر با هر تماسی که منشی جواب 
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میده؛ خودش هم از اتاق میاد بیرون و می پرسه: "کی بود زنگ زد؟ 
چه کار داشت ؟"

یا مثاًل، خیلی از مدیرا رو دیدم که ساعت ها وقتشون رو صرف انتخاب 
یه تابلوی عکس، یا انتخاب رنگ لیوان و ظروف و غیره، می کنن!!!

جلساتمبیمفایره
اکثراً مدیرا، تو جلسات بی خاصیت و بی فایده شرکت می کنن!! دور هم 
موز و شیرینی، می خورن و فقط یه مشت تعارف تیکه پاره می کنن!!!

تو خیلی از جلسات شرکت کردم که کارمندا حتی اینقدر جسارت 
نداشتن که یه مشکل رو به مدیر گزارش بدن؛ فقط تمام وقتشون 
از جلسه هم،  بعد  تعارف هدر می دادن و  با جمالت پیچیده و  رو 
هیچ نتیجه ملموسی نمی گرفتن و همه می گفتن : "ایشاهلل جلسات 

بعدی و نشست های بعدی ..."

 شما یه کسب و کار خصوصی هستین که اگه هر روز بهتر نشین؛ 
پس دارین بدتر می شین و به سقوط نزدیکتر خواهید شد؛ پس دست 
از تعارف بردارین و اجازه بدین خبر مشکالت سازمان به شما برسه و 
کسی از اینکه نظر و پیشنهاد خودش رو بگه ترسی نداشته باشه. شما 

هم به عنوان مدیر، به این پیشنهادا و انتقادا ترتیب اثر بدین.

تعدادی از مدیرای خودشیفته فکر می کنن کارمندای خودشون رو 
خریدن و همه باید با اونا موافق باشن؛ یه دیکتاتوری کوچیک تو 
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شرکت خودشون راه انداختن و بهش افتخار می کنن :
 من آنم که رستم بود پهلوان...

به جای اینکه، همش منتظر تعریف و تمجید باشی؛ سعی کن کاری 
کنی که آزادی بیان و اندیشه تو سازمانت باشه و قدم های ملموس به 

سمت پیشرفت برداری.

به عنوان یه مدیر سعی کن نظم جلسه رو به دست بگیری و اجازه 
ندی بحث ها به حاشیه بره و سعی کن به همه یاد بدی ُرک صحبت 

کنن و دقیقا به مشکالت اشاره کنن.

از تخت همایونی، پایین بیا و کمر خدمت ببند.

سعی کن تو هر جلسه ای که بهت پیشنهاد میشه، شرکت نکنی!! 
مگه اینکه، از قبل دستور جلسه رو بهت داده باشن تا بدونی در 

مورد چه موضوعی جلسه تشکیل میشه؟؟

مایکروسافت موضوعات جلساتش رو یک الی دو هفته قبل، به همه 
شرکت کننده ها ابالغ می کنه؛ تا همه روی موضوعات فکر کنن و تو 

جلسه، حرف ارزشمندی واسه گفتن داشته باشن.

تو جلسات بی خاصیت و بی فایده شرکت نکنید!!!

ما ایرانی ها، عاشق معاشرت و هم صحبتی با هم هستیم؛ لطفاً، تو 
محیط کار، این روحیه شاعرونه رو فراموش کن! و صحبتا رو تو لفافه، 

تمثیل و استعاره نگو؛ کامال رک و پوست کنده صحبت کن.
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خوبه یاد بگیریم؛ تو کمترین زمان و با کمترین کلمات منظور 
خودمون رو برسونیم این یه مهارت مهم واسه مدیره.

بذار؛ یه چیزی رو ُرک بگم:
بازدهی خیلی از مدیرا از ساده ترین کارمندشون هم،کمتره!

توبیخ  رو  کارمنداشون  می کنن؛  شرکت  بیهوده  جلسه های  فقط، 
می کنن و کال پشت میزشون، ایام رو خوش می گذرونن و اصال کار 

مفیدی ازشون تا پایان روز، دیده نمیشه. جای تاسف داره واقعا!!!

و یا اینقدر، مثل یه کارمند، کار می کنن که حتی وقتی برای فکر 
کردن و پیدا کردن یه راه حل، واسه مشکل شرکتشون ندارن.

پس چطور توقع داریم با این کارا موفق بشیم؟؟ واقعا؟!!
بگذریم، بپردازیم به پیتر دراکِر عزیز و دو کار مهمی که باید انجام 

بدی...

بهترین مدیرها، ُرک و شفاف صحبت می کنن.

دولهتمدول
چرا بازاریابی رو باید مدیِرکسب و کار انجام بده؟

چون بازاریابی، یعنی فروش خود به خودی )خودکار( .
یعنی تو کاری کنی که خود به خود مشتری، بیاد دنبالت؛ نه تو بری 
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با هزار خواهش و التماس دنبال مشتری!!
البته من با پیگیری مشتری و خریدن نازشون، اصال مشکلی ندارم؛ 
ولی تو باید کاری کنی که مردم عاشق این باشن؛ که همیشه باهات 

کار کنن.

پس باید تصویر خوبی از خودت و کسب و کارِت، تو ذهن مشتری 
بسازی. )برند سازی(

تو که دنبال افزایش فروشت هستی؛ تا حاال فکر کردی که

 چرا مشتری ها، باید از تو خرید کنن؟
واقعا، روی این موضوع عمیق فکر کن؛ چرا؟

چرا نباید بره از رقیبت خرید کنه؟
چه چیز بیشتری به مشتریت میدی؛ که شیفته کاِرت بشه؟

پس روی این سوال فکر کن و جوابشو دربیار.

پنج مزیت رقابتی )سودی( که به مشتریت میدی رو مشخص 
کن :

.......................................................................................................................-1

.......................................................................................................................-2

.......................................................................................................................-3

.......................................................................................................................-4

.......................................................................................................................-5
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خمیردت،م شرمی
می دونی فرق خریدار با مشتری چیه؟

یکی می گفت مشتری یعنی پشت دری. یعنی کسایی که همیشه 
مشتاقانه پشِت در، منتظرن تا از تو خرید کنن!  نام دیگه مشتری 

"خریداِر وفاداره"

ببین، تنها کاری که باید بکنی اینه که اول خریدار واسه خودت ایجاد 
کنی و بعد خریدارات رو به مشتری ای که حاضر بشه بارها ازت خریده 

کنه؛ تبدیل کنی. )خریدار وفادار(

ادسراقم سافمت
بذار این مثالو بزنم که کامال متوجه بشی :

فرض کن، به یه مسافرت داری میری و تو جاده گرسنه میشی و 
تصمیم می گیری اولین رستورانی که دیدی ترمز کنی و از همون 
رستوران خرید کنی؛ اینجا اسم تو "خریداره"  و ممکنه فقط یکبار از 

اون رستوران خرید کنی.

حاال فرض کن؛ تو همین مسافرت، گرسنه شدی و رستورانای مختلفی 
با  رو توی مسیر می بینی؛ ولی حاضر میشی سی، چهل کیلومتر، 
بهش اعتماد  به رستورانی که  و  رانندگی کنی  تحمل گرسنگی، 

داری و بارها ازش خرید کردی، برسی.

 اینجا تو "مشتری" یا همون" خریدار وفادار" هستی  که حاضر 
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شدی سی، چهل کیلومتر، بیشتر رانندگی کنی که به رستوران مورد 
عالقه ت برسی. 

مدیر رستوران طوری رفتار کرده و خدمات داده که تو از یه خریدار 
معمولی، تبدیل به یه خریدار وفادار )مشتری( شدی.

سه اقدام اصلی
تمام کاری که باید واسه کسب کارت بکنی اینه :

اول :  عالقه مندا به زمینه کاریت رو جذب کنی.
دوم : این عالقه مندا رو تبدیل کنی به خریدار یعنی کاری کنی که 

حاضر بشن؛ ازت خرید کنن.
سوم : بعد از اون، انقدر راضی نگه داریشون؛ که بارها و بارها، ازت 

بخرن و به خریدار وفادار یا مشتری تو تبدیل بشن.

پس حاال بهتر می تونی اهمیت بازاریابی واسه کسب و کارت رو 
درک کنی.

بازاریابی یعنی اینکه کارایی کنی که عالقه مندا رو به خریدار 
و خریدارا رو به مشتری وفادار تبدیل کنی.

یا از نگاه دیگه بازاریابی یعنی اینکه کاری کنی که به صورت خودکار 
بفروشی.
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پس حاال جواب سوال "مشکل فروش داری؟" که فصل اول ازت 
پرسیدم  رو االن خودت می تونی بدی:

 اگه مشکل فروش داری؛ چون مشکل بازاریابی داری.

بازدتیابیمفموشمنهست!
می بینی که فروش، تابع یه موضوع دیگه به نام بازاریابیه.

فروش، تنها بخش کوچیکی از عملیات بازاریابی رو تشکیل میده؛ 
بازاریابی چیزی بیش از فروشه!!!

بازاریابی  چیزی نیست که یکبار، انجام بدی و تموم بشه؛ حتی 
چاپ یک یا چند تبلیغ تو مجالت، اسمش بازاریابی نیست!!!

و  از روش های مختلف، واسه توسعه کسب  استفاده  بازاریابی، 
کارته؛ واسه بازاریابی باید تالش کنی و راههای مختلف رو به کار 
بگیری و حتی نکات کوچیک رو کم اهمیت نبینی؛ چون همین نکات 

کوچیک، باعث افزایش فروشت میشه.

خب حاال، با توجه به توضیحاتی که دادم؛ اگه کسی بیاد پیش من و 
بگه می خواد فروشش بیشتر بشه؛ باید ازش بپرسم که :

 بازاریابی انجام میده یا نه؟
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و من، به جرات می تونم بگم شرکت های خیلی کمی تو ایران هستن 
که با بازاریابی آشنا باشن!!!

بارها شده من با مدیرعامل های شرکتای مختلف صحبت کردم؛ و 
هر وقت صحبت از بازاریابی شده؛ گفتن: "بله،ما بازاریابی داریم و 
تعدادی بازاریاب را به خیابون  ها فرستادیم تا برامون بازاریابی 

کنن!!!" 

بین  فرق  هنوز  عزیز،  عامل های  مدیر  این  که  بگم  تاسف  با  باید 
بازاریابی و ویزیتوری رو نمی دونن و فکر می کنن؛ بازاریابی یعنی 

اینکه چند تا ویزیتور تو خیابونا بفرستیم.

پس، قدم اول که بهت پیشنهاد میدم؛ اینه که نگرش خودت رو 
تپنده  قلب  بازاریابی  که  بدونی  و  کنی؛  عوض  بازاریابی  به  نسبت 
به قلب سازمانت رسیدگی  تا زمانی که  سازمان و کسب و کارته؛ 
نکنی؛ نمی تونی سالمت کسب و کارت رو تضمین کنی. اگه کسب و 
کارِت رو یه گلدون در نظر بگیری؛ بازاریابی آب دادن به این گلدونه؛ 

واسه اینکه خشک نشه!!!

 حصولم هممتمهمیامبازدتیابی؟
بذار یه داستان از خودم بگم :

می دونی چرا من به بازاریابی عالقه مند شدم؟
من از 12 سالگی برنامه نویس بودم و 18 سالگی نرم افزار الیتنر )نرم 
افزاری که به دانش آموزا کمک می کرد مطالب رو به حافظه بلند 
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مدت خودشون بسپارن( رو واسه کانون قلم چی طراحی و خودم هم 
بازاریابیش کردم؛ و بعد از اون هم، کال تو زمینه مدیریت، بازاریابی و 

آی تی فعالیت داشتم. یه عالقه 20 ساله به این زمینه دارم.

تو همون سن و سال دوازده، سیزده سالگی، که با کامپیوتر، برنامه نویسی  
ویندوز، مایکروسافت و بیل گیتس )رییس مایکروسافت( آشنایی پیدا 
کردم؛ عاشقشون شدم و هر کتابی که در مورد این موضوعات، حتی 
به زبان انگلیسی وجود داشت رو می خوندم. )15 سالگی از شدت 

عالقه محیط کاربری ویندوز رو از صفر برنامه نویسی کردم.(

تو مدرسه و دبیرستانم، زنگای تفریح همیشه یه کتاب یا مقاله در 
زمینه مدیریت و بازاریابی می خوندم؛ چون واقعا بهم انرژی میداد.

ویندوز  بود؛  گفته  که  رسیدم  جالبی  خیلی  موضوع  به  روز  یه 
مایکروسافت چندان محصول خالقانه ای نبوده و یه کپی از سیستم 
عامل مکینتاش اپل بوده؛ ولی بیل گیتس با بازاریابی خاصی که داشت 
کاری کرد که 94 درصد از کامپیوترای جهان مجهز به ویندوز بشن 

و خودش هم میلیاردر شد.

همونجا فهمیدم که  اصل داستان محصول نیست بلکه بازاریابی 
مهم تر از محصوله؛ چون اگه محصول مهم بود؛ مکینتاش )سیستم 
عامل اپل( که دو سال زودتر از ویندوز به بازار اومد؛ می تونست کل 

جهان رو پر کنه ولی نکرد چون بازاریابی نشد!!!

خیلی ازمدیرا، به من میگن که ما و رقیبامون یه محصول مشابه 



فصلماومم:م ریممفنهم،م ریممثموتمنر | 35

داریم؛ پس، تفاوت زیادی نمی تونیم ایجاد کنیم تا مشتری حاضر 
بشه، از ما بخره؛ پس اصال بازاریابی به درد ما نمی خوره.

در صورتی که این فکر از پایه غلطه!!! و همین باور غلطه که نمیذاره 
رشد کنی!

رو  مشابه  محصول  یه  دارین  رقیبات،  و  تو  اگه  بگم  باید  اتفاقاً، 
می فروشین؛ اینجا فقط بازاریابیه که می تونه بین تو و رقیبات، تفاوت 

و تمایز ایجاد کنه.

تو می تونی با ایجاد یه تجربه لذت بخش واسه مشتریت، کاری کنی 
که همیشه مشتاق باشه ازت بخره.

مثال اگه آرایشگاه داری از آب گرم و صندلی های راحت استفاده کن؛ 
یا مثال یه چایی دارچین باحال بده به مشتریت و ...

چه کار کنی که همیشه  بدم؛  توضیح  برات  خب، حاال می خوام 
چراغ بازاریابی، تو شرکتت روشن باشه؟

مشکلی که تو شرکتا و کسب و کارای ایرانی هست اینه که وقتی درآمد 
دارن؛ احساس نیاز به بازاریابی نمی کنن؛ وقتی هم که درآمدشون کم 

میشه دیگه دل و دماغ و پول، واسه بازاریابی کردن ندارن.

با این راهی که بهت یاد میدم می تونی چراغ بازاریابیت رو همیشه، 
روشن یا بهتر بگم که قلب کسب و کارت رو همیشه زنده نگه 

داری.
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خالصه اینکه:

 اگه فروش بیشتر می خوای؛ باید بازاریابی کنی. همین!!!

بازاریابی با تبلیغات فرق داره و لطفا، این باور غلط رو، فراموش 
کن که بازاریابی، یعنی تبلیغات گرون، مثال بیلبورد بگیری یا بری تو 

تلویزیون تبلیغ کنی و ... )البته اگه پولش رو داری مشکلی نداره!(

قبل از انجام بازاریابی، باید یه سیستم بودجه بندی درست کنی که 
عملیات بازاریابیت، به صورت ماهانه و منظم انجام بشه؛ تو فصل 
بعدی در مورد بودجه بندی صحبت می کنم و به بودجه پس انداز، 
بودجه بازاریابی و بودجه زندگی می پردازم. اولین بودجه که واسه 

رشد کسب و کارت باید در نظر بگیری؛ بودجه پس اندازه.

ممکنه با خودت بگی؛ پس انداز چه ربطی به کار بازاریابی داره؟؟
 ولی بعد از خوندن فصل بعدی، ساختاری تو ذهنت به وجود میاد که 

پیش نیاز همه فعالیتای شرکت، از جمله بازاریابیه.

پس به من اعتماد کن و با حوصله به خوندن ادامه بده... 

کردن  تمیز  والت دیزنی،  شرکت  که  می دونستی  راستی 
محسوب  بازاریابی  عملیات  یه  رو  کاریش  محیطهای 
میده؟؟!! بازاریابیش  بودجه  از  کارو  این  هزینه  و  می کنه 

دیدی بازاریابی فروش نیست؟!!
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فصل سوم :
 

سهم خودت
رو اول بده
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تدبمتم هوسا ی
رابرت کیوساکی تو کتاب "پدر پولدار، پدر بی پول" میگه : 

"همیشه سهم خودت رو اول بده."
از این جمله دو تا مفهموم، حداقل میشه برداشت کرد :

اول اینکه سهم بندی )بودجه بندی( کنی و دوم اینکه سهم خودت 
رو اول، برداری.

سهمم امچهی؟
پس انداز، سهم رشد کسب و کار، سهم زندگی و یا سهم بازاریابی، 

سهم ما می تونه باشه.

حاال، چطور میشه از این ایده به صورت کاربردی استفاده کرد؟؟
 )چون، من واقعا حوصله تئوری رو ندارم. من باید بزنم به برق روشن 

بشه!! یعنی ایده برام کاربردی کار کنه.(

واسه اجرای این ایده اول از همه چهار تا کارت )حساب( بانکی تهیه 
کن و روی هر کدوم از این کارتها این 4 عبارت رو بنویس:

• جاری کسب و کار  
•پس انداز  
•بازاریابی  

•زندگی  

به جای "کارت"می تونی از عبارت "صندوق" یا "حساب" هم استفاده 
کنی.
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هر درآمدی که از کسب و کارت داری رو به "کارِت جاری کسب و 
کار" واریز کن.

 و هر هزینه ای که کسب و کارت داره رو از این کارت پرداخت کن.
)مرکز هزینه و درآمدت، میشه همین کارته.(

هزینه هایی مثل، ایاب  و ذهاب، حقوق پرسنل، آب، برق، گاز، تلفن، 
اینترنت، لوازم التحریر، تجهیزات و غیره از این حساب پرداخت میشه.

از هر درآمدی که به "کارت جاری کسب و کار" واریز میشه؛ قبل 
از اینکه صرف هزینه های کسب و کار کنی؛ درصدی رو به کارت 

"پس  انداز" واریز کن.

تدزمدفمدام هلهاتات
  فرق افراد میلیاردر با افراد معمولی، تو اینه که اونا اول، پس انداز

اگه  می کنن؛  اول خرج  معمولی  افراد  ولی  بعد خرج؛  و  می کنن 
چیزی موند؛ پس انداز می کنن. )که معموال هم چیزی نمی مونه!!( 
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همینطور که گفتم به قول رابرت کیوساکی مدرس بین المللی هوش 
مالی،

افراد میلیونر اول حق خودشون، یعنی پس انداز رو برمی دارن و 
با الباقی پول، کار می کنن.

یعنی اگه یه میلیون تومن، درآمد داری باید به عنوان مثال، صد 
تومن از این پول رو پس انداز کنی و فرض کنی که این پول هرگز 
وجود نداشته؛ و اون رو داخل بازی کسب و کارِت وارد نکنی و بازی 
کسب و کارِت رو با 900 هزار تومن شروع کنی؛ این نکته بسیار 
ساده ست ولی عمل کردن و متعهد بودن به اون خیلی سخته؛ ولی 
اگه یه مدت اجراش کنی؛ می بینی چه معجزه ای برات اتفاق می افته.

تذکر : پول پس انداز، هرگز خرج نخواهد شد و هرگز تو 
کسب و کاِرت وارد نمیشه. بدون هیج بهونه ای!!!

کال، این باور رو دور بریز، که پس انداز رو تو کسب و کارت هزینه 
کنی؛ پس انداز، پول خالصه؛ که به هیچ عنوان، نباید خرج بشه.

گیری شد  رقم چشم  که پس اندازت  مدتی  از  بعد  می تونی  البته، 
روش های سرمایه گذاری رو یاد بگیری و کاری کنی که به جای اینکه، 
تو برای پول کار کنی، پول برات کار کنه! )از چرخه من بدو آهو بدو 

بیای بیرون. همین یک روش موفقیت و افزایش سودته!!! (
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واسه اینکه وسوسه نشی و از پول پس انداز خرج نکنی
کارت پس انداز و رمز عبورش رو دور بنداز.

این قانونیه که باید انجام بدی و اختیاری نیست؛ بلکه الزامیه.

فقط شماره حساب یا شماره کارت رو نگه دار که هر بار بتونی سهم 
پس انداز رو واریز کنی.

خیلی از کاسبا میگن؛ اگه ما این پول رو کاال بخریم و تو انبارمون 
قرار بدیم یا تو کارمون سرمایه گذاری کنیم؛ بیشتر سود می کنیم.

 در جواب بهشون میگم که شما به کسب و کارتون خیلی ایده آل 
نگاه می کنین؛ باید به روزای بحرانی هم، توجه کنین. 

به عنوان مثال، اگه تموم پولت رو کاال بخری و تو انبار ذخیره کنی؛ 
اگه یه روز خدای نکرده، انبارت آتیش بگیره؛ چه کار می کنی؟؟

یا کاًل، بازارت خراب شد و نتونستی کاالهات رو بفروشی چی؟ پس 
همیشه قدر پول خالص رو بدون چون همیشه مشتری داره!!!.

اگه هیچ روشی واسه سرمایه گذاری بلد نیستی؛ با پول پس اندازت، 
ماهانه یه سکه بخر و زیر دو الی سه سال، نفروش!!!

این روش رو یکی از بزرگترین تاجرای طال تو ایران به من یاد داد.
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سکه هرگز افت قیمت تو بلند مدت نداره؛ و بهترین راهیه که ارزش 
پولت رو حفظ کنی؛ حداقل، اگه قیمتش باال نره؛ افت قیمت هم، 
نداره؛ ولی اگه پولت رو تو بانک، بذاری؛ بسته به تورم، ارزش پولت 

هر سال کمتر میشه.
سرمایه گذاری توی بورس هم فکر خوبیه؛ البته باید اصولش رو یاد 

بگیری.
واسه شروع، می تونی از "صندوق های سرمایه گذاری مشترک" 

استفاده کنی. 

این صندوقا دو مدل دارن : یه مدل با سود تضمینیه که همیشه 
حداقل سود ثابتی رو تضمین میدن و یکی دیگه با بیشترین سوده 
ولی اگه ارزش سبد سهام افت کنه؛ تو هم شریک هستی؛ اگه هم 

رشد کنه که به نفعته.

 می تونی از کارگزاری ها، کمک بگیری مثل گارگزاری مفید و ...

درصد پس انداز از درآمد کل، بین 5 تا 10 درصد مناسبه. در 
نَه پس انداز  پس انداز کسب و کاره  اسمش  این پس انداز،  ضمن 
زندگیت؛ و از این پول در آینده برای به دست آوردن فرصت های 

بزرگتر واسه توسعه کسب و کارت استفاده می کنی.

باز نگی تو که گفتی؛ پس انداز نباید خرج بشه ولی االن میگی باید 
واسه کسب و کارمون بذاریمش.
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آره بدون شک نباید خرج بشه که حداقل بعد از دوسال، یه پول بزرگ 
واسه کسب و کارت جمع شده باشه.

بعداً با اون پول بزرگ می تونی کارای بزرگ کنی؛ مثال، اگه االن داری 
اجاره دفتر یا مغازه میدی؛ بعدا می تونی با اون پول محل کارت رو 
بخری؛ یا یه خط تولید جدید به کارت اضافه یا توی یه مناقصه 
بزرگ، که پول زیاد می خواد شرکت کنی؛ چون پول داری که خرج 

کنی.

نکن  اصال خرجش  و  انداز کردن  به پس  امروز  از  پس شروع کن 
یا  بخری  سکه  می تونی  ماه  به  ماه  البته  دیگه.  دوسال  حداقل  تا 

سرمایه گذاری کنی؛ 

ولی 

حق خرج کردنش رو تو کسب و کار و زندگیت نداری!!!
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دستور العمل اجرایی این فصل :

1-برو بانک چند تا حساب باز کن:
•حساب جاری کسب و کار

•حساب پس انداز
•حساب بازاریابی

•حساب زندگی

2-تمام درآمدهای کسب و کارت رو به حساب
 "جاتیم سبموم ات" واریز کن.

3-قبل از خرج کردن از حساب "جاتیم سبموم ات"،درصدی رو به 
حساب "پسمدنردزم سبموم ات" واریز کن.

" اتتم به  رو  وم ات"،درصدی  "جاتیم سبم حساب  از   -4
بازدتیابی"مواریز کن.

5- از حساب "جاتیم سبموم ات"،درصدی رو به " اتتمزنرگی"م
واریز کن.

دستور العمل اجرایی فصل سوم :

1-برو بانک چند تا حساب باز کن:
•حساب جاری کسب و کار

•حساب پس انداز کسب و کار
•حساب بازاریابی
•حساب زندگی 

•حساب پس انداز زندگی

2-همه درآمدهای کسب و کارت رو به حساب
 "جاری کسب و کار" واریز کن.

3-قبل از خرج کردن از حساب "جاری کسب و کار"، درصدی 
رو به حساب "پس انداز کسب و کار" واریز کن.

کارت  به  رو  درصدی  کار"،  و  کسب  "جاری  حساب  از   -4
"بازاریابی" واریز کن.

 " کارت  به  رو  درصدی  کار"،  و  کسب  "جاری  حساب  از   -5
زندگی" واریز کن.

تو فصل های بعدی، بیشترتوضیح میدم...


