


"تهنــا محدودیــت مــا بــرای تحقــق فــردا، تردیدهــای امــروز مــا خواهــد بــود. بیاییــد اب ایمــان قــوی و 

فعــال بــه جلــو حرکــت کنیــم."

)فرانکلین دالنو روزولت(

بهتریــن رهبــران کســانی هســتند کــه درکــی کامــل و صمیمی از هــر جنبــه ای از تجــارت و صنعت 

خــود دارنــد. رهبــران همــه چیــز را در مــورد شــرکت های خــود می داننــد )مثــاً نقــاط قــوت و 

ضعــف آن(، مشتریانشــان، رقبــا و محیــط تجــاری کــه در آن فعالیــت می کننــد.

ایــن مطلــب دارای یــک پرســش نامه کامــل رهبــری اســت کــه تمــام موضوعــات اســتراتژیک 

ــد را پوشــش می دهــد. برخــی از  ــا بپردازن ــه آنه ــد ب ــران بای ــه رهب ــی ای را ک ــی اصل و مدیریت

ســؤاالت آشــنا خواهــد بــود و برخــی نــه.

ــر  ــد. اگ ــخ ده ــؤاالت پاس ــن س ــه ای ــد ب ــدون تردی ــان و ب ــا اطمین ــد ب ــد بتوان ــر بای ــر رهب ه

ــا را  ــخ آنه ــرع وقت پاس ــه دراس ــت ک ــم اس ــتید، مه ــن نیس ــا مطمئ ــد ی ــخ ها را نمی دانی پاس

پیــدا کنیــد. بــدون پاســخ بــه ایــن ســؤاالت، یــا بــا پاســخ های اشــتباه، در بازاریابــی، فــروش و 

اســتراتژی کســب و کار دچــار اشــتباهاتی خواهیــد شــد کــه می توانــد بــرای کســب و کار شــما 

کشــنده باشــد.

فقط یک رهرب یم تواند سؤاالت سخیت را برپسد که همه ابید به آهنا اپسخ دهند.

ــری و  ــش رهب ــان بخ ــا کارکن ــود را ب ــخ های خ ــد، پاس ــخ دادی ــؤاالت پاس ــه س ــه ب ــی ک هنگام

ــخ های  ــت پاس ــد صح ــرای تأیی ــت ب ــن موقعی ــه در بهتری ــود ک ــب و کار خ ــنل کس ــایر پرس س

ــا آن موافقیــد. ــن شــوید کــه همــه ب ــرار دهیــد. مطمئ شــما هســتند، مــورد بررســی ق

ــد یافــت: چــرا ایــن ســؤال  ــه آن ســؤال خواهی پــس از هــر ســؤال، توضیحــی در مــورد زمین

بــرای موفقیــت شــرکت شــما مهــم اســت. در برخــی مــوارد، توضیــح شــامل ســؤاالت اضافــی 

ــد  ــه می توان ــه آنچ ــت، بلک ــه هس ــورد آنچ ــا در م ــد نه تنه ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک اس

باشــد یــا بایــد باشــد فکــر کنیــد.
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ــختی  ــؤاالت س ــد س ــر می توان ــک رهب ــط ی ــد، "فق ــیدی می نویس ــری بوس ــه ل ــور ک همان ط

را کــه همــه بایــد بــه آنهــا پاســخ دهنــد بپرســد، ســپس فراینــد بحــث در مــورد اطاعــات و 

ایجــاد مبــادالت مناســب را مدیریــت کنــد و تنهــا رهبــری کــه بــه طــور صمیمانــه درگیــر تجــارت 

اســت، می توانــد به انــدازه کافــی بدانــد کــه دیــد جامعــی داشــته باشــد و ســؤاالت ســخت و 

واضــح بپرســد."

در اینجا سؤاالت سخیت وجود دارد که مشا و تیمی که رهربی یم کنید ابید به آهنا اپسخ دهید:

1 - واقعــًا در چــه شــغلی هســتید؟ شــرکت شــما در واقــع چــه کاری بــرای مشــتری خــود انجــام 

ــود بخشــد؟ ــا کارش را بهب ــا زندگــی ی می دهــد ت

ــا  ــد. آنه ــود را می خرن ــا بهب ــد. آنه ــداری نمی کنن ــات را خری ــا خدم ــوالت ی ــتریان محص مش

آنچــه را کــه شــما می فروشــید می خرنــد بــا ایــن پیش بینــی کــه در آینــده به نوعــی وضعیــت 

بهتــری داشــته باشــند. اگــر ایــن بهبــود مــورد انتظــار نامشــخص یــا نامطلوب باشــد، مشــتریان 

ــد. ــد می کنن ــا از شــخص دیگــری خری ــد ی ــد خــودداری می کنن از خری
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ــه  ــاس آنچ ــر اس ــد ب ــما بای ــت ش ــت؟ مأموری ــما چیس ــالت ش ــا رس ــرکت ی ــت ش 2 - مأموری

ــد،  ــظ کنی ــود حف ــتریان خ ــرای مش ــا ب ــد ی ــاب کنی ــد، از آن اجتن ــت آوری ــه دس ــد ب می خواهی

ــود. ــان ش بی

ــام  ــوان آن را انج ــرد و می ت ــف ک ــوح تعری ــوان آن را به وض ــه می ت ــت ک ــزی اس ــت چی مأموری

داد. هــم معیــار و هــم روش دارد. همیشــه بــر اســاس مشــتری شــما تعریــف می شــود و هــر 

ــت  ــت. مأموری ــان تر اس ــما آس ــم ش ــای تی ــرای اعض ــام آن ب ــد، درک و انج ــاده تر باش ــه س چ

ــود. ــه و اداره در آمریــکا" ب AT&T "نصــب تلفــن در هــر خان
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ــد، در مــورد شــرکت شــما  ــت می کنن ــه در مــورد شــرکت شــما صحب 3 - مشــتریان شــما چگون

ــه  ــد؟ از چ ــف می کنن ــه توصی ــران چگون ــرای دیگ ــما را ب ــرکت ش ــا ش ــد ی ــر می کنن ــه فک چگون

ــد؟ ــتفاده می کنن ــی اس کلمات

ــوان موقعیــت شــما در قلــب و ذهــن مشــتریان فعلــی و بالقــوه  ــه ایــن ســؤال به عن پاســخ ب

شــما شــناخته می شــود. کلماتــی کــه مــردم هنــگام فکــر کــردن بــه شــرکت شــما و محصــوالت و 

خدمــات شــما بــه کار می برنــد، تــا حــد زیــادی تعییــن می کنــد کــه آیــا آنهــا خریــد می کننــد 

یــا خیــر. انتخــاب ایــن کلمــات را نمی تــوان بــه شــانس واگــذار کــرد. اگــر از پاســخ فعلــی بــه 

ایــن ســؤال - بــا کلماتــی کــه امــروزه مشــتریان اســتفاده می کننــد - راضــی نیســتید، از خــود 

ــد  ــن درک جدی ــاد ای ــرای ایج ــد. ب ــتفاده کنن ــی اس ــه کلمات ــد از چ ــت داری ــه دوس ــید ک بپرس

ــد؟ ــد انجــام دهی چــه کاری می توانی
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ــن،  ــر س ــناختی، از نظ ــر جمعیت ش ــت؟ او را از نظ ــما کیس ــب ش ــل و بی عی ــتری کام 4 - مش

درآمــد، تحصیــات، شــغل، موقعیــت مکانــی و هــر کــدام از عوامــل دیگــر کــه بــرای صنعــت شــما 

مهــم اســت، توصیــف کنیــد.
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5 - مشــتری کامــل و بی عیــب خــود را از نظــر روان شناســی توصیــف کنیــد. فکــر و احســاس او 

در رابطــه بــا خریــد چیــزی کــه شــما می فروشــید چگونــه اســت؟
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6 - مشــتری کامــل و بی عیــب شــما چــه ارزشــی را در نظــر می گیــرد؟ مشــتری شــما در برخــورد 

بــا شــما بــه دنبــال چــه منافعــی اســت یــا چــه انتظاراتــی از شــما دارد؟

ــد  ــای خری ــا پاداش ه ــا ی ــد مزای ــاس کنن ــه احس ــد ک ــد می کنن ــی خری ــا زمان ــتریان تنه مش

محصــول شــما بیشــتر از مزایایــی اســت کــه در صــورت خریــد از رقیــب شــما دریافــت می کننــد.

7 - شایســتگی های اصلــی شــرکت شــما چیســت؟ شــرکت شــما چــه مهارت هــا یــا توانایی هــای 

خاصــی دارد کــه شــما را قــادر می ســازد نیازهــای مشــتری خــود را بــرآورده کنید؟

شایســتگی اصلــی کاری اســت کــه شــما انجــام می دهیــد کــه بــه شــما یــا شــرکتتان امــکان 

می دهــد محصولــی را در بــازار رقابتــی تولیــد کــرده و بفروشــید. ایــن یــک مهــارت یــا توانایــی 
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اســت کــه از قبــل داریــد یــا می توانیــد آن را از بیــرون اســتخدام کنیــد یــا در داخــل توســعه 

دهیــد.

ــورت  ــی به ص ــه زمینه های ــد؟ در چ ــام می ده ــوب انج ــیار خ ــه کاری را بس ــما چ ــرکت ش 8 - ش

ــد؟ ــود می کن ــای خ ــر از رقب ــما را برت ــزی ش ــه چی ــد؟ چ ــتثنایی کار می کنی اس

بــرای موفقیــت در بازارهــای ســخت، بایــد حداقــل از ســه جهــت برتــر باشــید، ماننــد کیفیــت 

باالتــر، خدمــات بهتــر یــا ســریع تر بــه مشــتریان، ســهولت اســتفاده بیشــتر، یــا عوامــل دیگــر. 

برتــری شــما چیســت؟ آنهــا چــه می تواننــد باشــند؟
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ــه  ــا خدمــات شــما را ب ــای شــما چــه کســانی هســتند؟ چــه کســی همــان محصــول ی 9 - رقب

ــد؟ ــما می فروش ــی ش ــتریان احتمال مش

اقدامــات و تصمیمــات رقبــای شــما تعییــن می کنــد کــه چقــدر می توانیــد هزینــه کنیــد، چقــدر 

می فروشــید، چقــدر درآمــد داریــد، نــرخ رشــد شــما و آینــده کســب و کار شــما چیســت. شــما 

بایــد همیشــه آنهــا را بشناســید و درک کنیــد کــه چــه کاری انجــام می دهنــد.

10 - بزرگ ترین یا اصلی ترین رقبای شما چه کسانی هستند؟

اگــر ایــن رقبــا از بــازار حــذف شــوند، فــروش شــما افزایــش می یابــد. بــرای خنثی کــردن نقــاط 

ــا  ــد از آســیب پذیری های آنه ــه می توانی ــد؟ چگون ــد انجــام دهی ــا چــه کاری می توانی ــوت آنه ق
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سوءاســتفاده کنیــد؟ چگونــه می توانیــد محصــوالت و خدمــات خــود را آن قــدر مطلــوب کنیــد 

کــه رقبــای شــما نتواننــد بــا شــما رقابــت کننــد؟

11 - رقبــای ثانویــه شــما چــه کســانی هســتند؟ چــه کســی جایگزینــی بــرای آنچــه می فروشــید 

ــد؟ ــه می ده ارائ

مشــتری همیشــه ســه انتخــاب دارد: می توانــد از شــما خریــد کنــد، از دیگــری بخــرد یــا اصــاً 

چیــزی نخــرد. مشــتری شــما بــا همــان دالرهایــی کــه می خواهیــد بــرای شــما خــرج کنــد، چــه 

چیــز دیگــری می توانــد بخــرد؟
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ــما  ــای ش ــی از رقب ــه مزایای ــا چ ــد؟ آنه ــد می کنن ــما خری ــای ش ــما از رقب ــتریان ش ــرا مش 12 - چ

ــد؟ ــت نمی کنن ــما دریاف ــه از ش ــد ک ــت می کنن دریاف

ادراک همــه چیــز اســت. مشــتریان شــما در پیشــنهادهای رقیــب شــما چــه چیــزی می بیننــد 

کــه در پیشــنهادهای شــما درک نمی کننــد؟ چــرا آنهــا احســاس می کننــد کــه رقیــب شــما بهتــر 

از شماســت؟ بــرای خنثی کــردن ایــن تصــور چــه کاری می توانیــد انجــام دهیــد؟

13 - کــدام یــک از محصــوالت یــا خدمــات شــما بیشــترین ســود را بــه شــما می دهــد؟ باالتریــن 

ســود خــود را از کجــا دریافــت می کنیــد؟ چــه کاری در کســب و کار خــود انجــام می دهیــد کــه 

ــازده تــاش یــا ســرمایه گذاری را بــه شــما می دهــد؟ بیشــترین ب
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ــن  ــما کمتری ــای ش ــا فعالیت ه ــتریان ی ــا، مش ــات، بازاره ــوالت، خدم ــک از محص ــدام ی 14 - ک

ــد؟ ــود را دارن س

ــام  ــد تم ــز بای ــما نی ــد، ش ــت اندازی می کن ــل پوس ــر فص ــده در ه ــک خزن ــه ی ــور ک همان ط

ــروزه  ــا ام ــد، ام ــی بوده ان ــده خوب ــی ای ــت زمان ــن اس ــه ممک ــی را ک ــوالت و فعالیت های محص

دیگــر ماننــد گذشــته ســودآور نیســتند را از متوقــف کنیــد. به عنــوان یــک رهبــر، شــما نقــش 

ــا  ــا از آنه ــد ی ــد، حــذف کن ــد رهــا کن ــه شــرکت شــما بای ــی ک ــدی در شناســایی محصوالت کلی

ــاارزش و ســود بیشــتر  ــرای فعالیت هــای ب ــا زمــان بیشــتری ب ــد ت ــازی می کنی خــارج شــود، ب

ــد. آزاد کنی
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15 - چرا مشتریان رقیب شما از آنها خرید می کنند نه از شما؟

ــای دیگــر خــود دور  ــرای بقــا و شــکوفایی امــروز، بایــد دالرهــای تجــاری و مشــتری را از رقب ب

کنیــد. بــرای جــذب مشــتریان رقیــب خــود، ابتــدا بایــد انگیزه هــای آنهــا را درک کنیــد. ســپس 

می توانیــد تیــم خــود را در ارائــه پیشــنهادهای خــود به قــدری مطلــوب هدایــت کنیــد کــه یــک 

مشــتری بالقــوه ترجیــح دهــد از شــما خریــد کنــد تــا از تأمین کننــده فعلــی خــود.

16 - کــدام روش هــای بازاریابــی در ایجــاد ســرنخ و جــذب مشــتریان بالقــوه موفــق بوده انــد و 

ــد؟ ــق بوده ان ــر موف ــک کمت کدام ی

بیــن تعــداد مشــتریان احتمالــی کــه شــرکت شــما می توانــد جــذب کنــد و تعــداد فروش هایــی 
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کــه انجــام خواهیــد داد، رابطــه مســتقیمی وجــود دارد. به عنــوان رهبــر، بایــد اطمینــان حاصــل 

کنیــد کــه تولیــد ســرنخ تمرکــز اصلــی تمــام فعالیت هــای بازاریابــی و فــروش شــما اســت. درک 

ــرای  ــاش ب ــد، ت ــه شــما کمــک کن ــد ب ــزی نمی توان ــد و چــه چی ــزی کار می کن ــه چــه چی اینک

ــتریان  ــذب مش ــتر و ج ــرنخ بیش ــاد س ــور ایج ــرکتتان را به منظ ــی ش ــای بازاریاب ــود روش ه بهب

بالقــوه بیشــتر مؤثرتــر. بازاریابــی شــغل همــه اســت - از گوشــه دفتــر گرفتــه تــا خطــوط مقــدم.

ــازار  ــی ب ــرایط فعل ــه ش ــروز باتوجه ب ــازار ام ــت در ب ــن قیم ــا ای ــد؟ آی ــه می کنی ــدر هزین 17 - چق

معقــول، رقابتــی و ســودآور اســت؟

هفــت عنصــر مختلــف وجــود دارد کــه تمــام موفقیــت فــروش و بازاریابــی را تعییــن می کنــد. بــه 

ایــن هفــت عنصــر، آمیختــه بازاریابــی می گوینــد. عــاوه بــر قیمــت، عناصــر آمیختــه بازاریابــی 

عبارت انــد از: محصــول )بــه ســؤال 1 مراجعــه کنیــد(، تبلیغــات )بــه ســؤال 20 مراجعــه کنیــد(، 

مــکان )بــه ســؤال 18 مراجعــه کنیــد(، موقعیــت )بــه ســؤال 3 مراجعــه کنیــد(، بســته بندی )بــه 

ســؤال 19 مراجعــه کنیــد(، و افــراد )نــگاه کنیــد بــه ســؤال 19(.
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ــود  ــری وج ــای دیگ ــا مکان ه ــید؟ آی ــا می فروش ــًا کج ــود را دقیق ــات خ ــوالت و خدم 18 - محص

دارد کــه بتوانیــد محصــوالت یــا خدمــات خــود را بــرای فــروش ارائــه دهیــد؟

ــود دارد  ــی وج ــا راه ــد؟ آی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرون چگون ــما از بی ــات ش ــا خدم ــول ی 19 - محص

ــداد  ــرای تع ــا ب ــد ت ــر دهی ــود را تغیی ــات خ ــا خدم ــول ی ــته بندی محص ــوه بس ــد نح ــه بتوانی ک

ــد؟ ــر برس ــه نظ ــر ب ــر و مطلوب ت ــما جذاب ت ــال ش ــتریان ایدئ ــتری از مش بیش

20 - چــه کســی قــرار اســت هــر بخــش از اســتراتژی بازاریابــی و فــروش شــما را انجــام دهــد؟ 

ــد؟  ــه می دهن ــما ارائ ــات ش ــوالت و خدم ــرکت و محص ــی از ش ــر ایده آل ــما تصوی ــراد ش ــا اف آی

آیــا امــروز کســی بــا شــما یــا بــرای شــما کار می کنــد کــه بــا دانســتن آنچــه اکنــون می دانیــد، 
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دیگــر آنهــا را اســتخدام نخواهیــد کــرد؟

21 - حــوزه تخصصــی شــرکت شــما چیســت؟ محصــوالت یــا خدمات شــما بــه طــور منحصربه فرد 

بــرای انجــام چــه کاری مناســب هســتند و برای چه کســانی مناســب هســتند؟

ــد در  ــما می توانی ــد. اول، ش ــته باش ــص داش ــه تخص ــه زمین ــد در س ــما می توان ــرکت ش ش

ــن  ــع تأمی ــک منب ــید و ی ــته باش ــص داش ــتری تخص ــی از مش ــوع خاص ــه ن ــانی ب خدمت رس

ــاص  ــول خ ــط محص ــک خ ــد در ی ــما می توانی ــید. دوم، ش ــتری باش ــرای آن مش ــه ب همه جانب

ــاز دارد را  ــه آن نی ــه ب ــک مشــتری در آن زمین ــه ی ــزی را ک تخصــص داشــته باشــید و هــر چی

حمــل کنیــد. ســوم، شــما می توانیــد از نظــر جغرافیایــی تخصــص داشــته باشــید و محصــوالت 
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ــد. ــه دهی ــه ارائ ــات خــود را در سراســر آن منطق و خدم

22 - حوزه تمایز یا برتری شما چیست؟ از چه لحاظ نسبت به رقبای خود برتری دارید؟

ــه  ــن نکت ــه ای ــوح ب ــت: به وض ــز اس ــی، تمای ــی و بازاریاب ــای تبلیغات ــه فعالیت ه ــت هم ماهی

اشــاره کنیــد کــه چــرا و چگونــه محصــول یــا خدمــات شــما برتــر اســت. مشــتریان تنهــا چیــزی 

ــد. ــاب می دانن ــن انتخ ــه آن را بهتری ــه در آن لحظ ــد ک را می خرن

23 - مزیــت رقابتــی خــاص شــما چیســت؟ چــه ویژگی هایــی از محصــوالت، خدمــات یــا کســب 

و کار شــما، شــما را از 90 درصــد مشــاغل دیگــر در صنعتتــان برتــر می کنــد؟

ــرای مشــتری شــما ارزش  ــد و ب ــه نمی دهن ــای شــما ارائ مزیــت رقابتــی چیــزی اســت کــه رقب
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دارد. ایــن کلیــد موفقیــت کســب و کار شماســت.

ــد فــروش  ــود؟ اگــر می خواهی ــده چــه خواهــد ب مزیــت رقابتــی امــروز شــما چیســت؟ در آین

خــود را افزایــش دهیــد چــه بایــد باشــد؟ اگــر بخواهیــد بــر بــازار خــود تســلط داشــته باشــید 

چــه چیــزی می توانــد باشــد؟ همان طــور کــه جــک ولــش گفــت: "اگــر مزیــت رقابتــی نداریــد، 

رقابــت نکنیــد."

ــما  ــات ش ــا خدم ــول ی ــط محص ــده توس ــه ش ــر ارائ ــای برت ــتریانی از مزای ــوع مش ــه ن 24 - چ

بیشــترین ســود را می برنــد؟ چــه نــوع مشــتریانی بیشــتر از چیــزی کــه شــما بــه شــیوه ای عالــی 

ــد؟ ــه بپردازن ــا هزین ــرای آنه ــد ب ــد و حاضرن ــی می کنن ــد قدردان ــه می کنی ارائ

بــا شناســایی حوزه هــای تخصصــی و تمایــز خــود، خریدارانــی را کــه بهتریــن مشــتریان احتمالی 

ــد  ــپس می توانی ــد. س ــخص می کنی ــوح مش ــتند را به وض ــه نیس ــی ک ــتند و آنهای ــما هس ش

بــازار خــود را بهتــر تقســیم کنیــد و منابــع بازاریابــی کمیــاب خــود را بــه آن اشــکالی از تبلیغــات 

اختصــاص دهیــد کــه در آن نتایــج بســیار ضعیفــی گرفته ایــد.
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ــه  ــرای ب ــرژی و منابــع خــود را ب 25 - در چــه زمینه هایــی از تبلیغــات، ترویــج و فــروش بایــد ان

حداکثــر رســاندن فــروش و ســود خــود متمرکــز کنیــد؟

اگــر بدانیــد چــه چیــزی در تبلیغــات، ترویــج و فــروش بهتــر عمــل می کنــد، خواهیــد دانســت 

ــه  ــروش و ســود خــود را ب ــا ف ــد ت ــز کنی ــی خــود را در کجــا متمرک ــع بازاریاب ــرژی و مناب ــه ان ک

ــانه های  ــه رس ــت ک ــن اس ــی ای ــتراتژی های بازاریاب ــاده ترین اس ــی از س ــانید. یک ــر برس حداکث

تبلیغاتــی مــورد اســتفاده رقبــای خــود را بــرای فــروش بــه همــان مشــتریانی کــه می خواهیــد 

جــذب کنیــد، به دقــت مطالعــه کنیــد. اگــر یــک تبلیــغ بــه طــور مکــرر در یــک رســانه خــاص 

اجــرا شــده و بــه روشــی خــاص بیــان شــده اســت، ایــن نشــانگر خوبــی اســت کــه آن تبلیــغ 

ــوده اســت. ــده ســودمند ب ــرای تبلیغ کنن ــرده و ب ــب ک توجــه را جل
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ــد  ــده تبدیــل می کن ــه مشــتریان پرداخت کنن ــد مشــتری بالقــوه را ب 26 - تیــم فــروش شــما چن

و عوامــل اصلــی در نــرخ تبدیــل در شــرکت شــما کدام انــد؟

اولیــن اولویــت یــک کســب و کار جــذب مشــتریان بالقــوه اســت. دوم ایــن اســت کــه آنهــا 

ــری.  ــا از شــخص دیگ ــد ت ــد کنن ــا از شــما خری ــد ت ــل کنی ــده تبدی ــه مشــتری پرداخت کنن را ب

ــا  ــد ی ــروز کن ــما را پی ــد ش ــه می توان ــن زمین ــما در ای ــروش ش ــای ف ــتراتژی ها و تکنیک ه اس

شــما را شکســت دهــد. به عنــوان یــک رهبــر، شــما بایــد تــاش مــداوم را بــرای افزایــش نــرخ 

تبدیــل انجــام داده و فعــال کنیــد. چگونــه شــرکت شــما می توانــد مشــتریان بالقــوه بیشــتری را 

ــد  ــری شــروع می شــود کــه می دان ــا رهب ــد؟ پاســخ، ب ــده تبدیــل کن ــه مشــتریان پرداخت کنن ب

چــرا مشــتریان بالقــوه خریــد می کننــد و چــرا نمی کننــد. رهبــران همچنیــن بایــد بداننــد کــه 

بــازار بــه طــور مــداوم در حــال تغییــر اســت، بــه ایــن معنــی کــه اســتراتژی ها و تکنیک هــای 

فــروش نیــز ممکــن اســت نیــاز بــه تطبیــق داشــته باشــند.
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27 - کــدام مشــتریان، دیگــر ارزش زمــان و انــرژی ای کــه بــرای راضــی کردنشــان صــرف می کنیــد 

ندارند؟ را 

20 درصــد مشــتریان ســطح پاییــن شــما، بــه دلیــل مقادیــر کمــی کــه می خرنــد، مــدت زمانــی 

کــه بــرای ســرویس دهی بــه آنهــا نیــاز اســت و مشــکاتی کــه در دریافــت و پرداخــت بــا آنهــا 

داریــد، بایــد از لیســت شــما حــذف شــوند و تشــویق شــوند کــه بــا شــخص دیگــری تجــارت 

ــار  ــج کن ــن مشــتریان را به تدری ــا ای ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــن ســؤال ب ــه ای ــد. پاســخ ب کنن

بگذاریــد یــا آن هــا را رهــا کنیــد و زمــان و انــرژی ارزشــمندتان را بــرای توســعه مشــتریان بهتــر 

آزاد کنیــد. 
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ــان و  ــرمایه هســتند و زم ــدون بازگشــت س ــا ب ــته ی ــم داش ــی بازدهــی ک 28 - چــه فعالیت های

ــد؟ ــود می کنن ــرف خ ــرژی ص ان

شــما بایــد بــه طــور مــداوم کســب و کار خــود را بازســازی کنیــد و بــه طــور منظــم افــراد و منابــع 

ــه 20 درصــد از فعالیت هــای درآمــدزا در کســب و کار خــود منتقــل کنیــد. ایــن ســؤال بــه  را ب

شــما کمــک می کنــد تــا مشــخص کنیــد کــه شــرکت شــما بایــد کــدام فعالیت هــا را رهــا کنــد 

ــن  ــه باالتری ــی ک ــرای فعالیت های ــتری را ب ــان بیش ــا زم ــد ت ــه باش ــه آن بی توج ــبت ب ــا نس ی

ــد، اختصــاص دهــد. ــازده ممکــن را ارائــه می دهن ب

29 - برند شما در بازار امروز چیست؟ در بازار خود به چه چیزی معروف هستید؟
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هــر شــرکت و محصولــی یــک تصویــر ذهنــی از برنــد خــود دارد کــه بــا طراحــی توســعه یافته 

یــا بــه طــور تصادفــی در ذهــن مشــتریان شــما ایجــاد شــده اســت. یــک برنــد یــا نــام تجــاری 

خــوب نشــان دهنده ارزشــی اســت کــه مشــتری می توانــد در صــورت خریــد محصولــی بــا آن 

برنــد، از دریافــت آن اطمینــان حاصــل کنــد.

ــما در  ــد ش ــی از برن ــا توصیف ــات ی ــه کلم ــد چ ــت داری ــد؟ دوس ــه باش ــد چ ــما بای ــد ش 30 - برن

ــر باشــد؟ ــرای شــما مفیدت ــد ب ــوع شــهرتی می توان ذهــن مشــتریانتان داشــته باشــید؟ چــه ن

بهتریــن تعریــف از یــک نــام تجــاری خــوب ایــن اســت: "قول هایــی کــه می دهیــد 

ــه  ــتری چ ــه مش ــان، ب ــد محصولت ــگام خری ــد." هن ــل می کنی ــا عم ــه آنه ــه ب ــی ک و قول های

ــتری  ــه از مش ــان ک ــر زم ــد؟ ه ــل می کنی ــا عم ــن وعده ه ــه ای ــا ب ــد؟ آی ــی می دهی قول های

شــکایت می کنیــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه مشــتری احســاس می کنــد شــما بــه وعده هــای 

ــد. ــل نکرده ای ــود عم خ

www.novinlive.com @novinlive ۲۳



31 - فنــاوری چگونــه بــر کســب و کار شــما تأثیــر می گــذارد؟ اینترنــت از چــه راه هایــی )3 راه( 

ــد؟ ــر می ده ــما را تغیی ــب و کار ش روش کس

ــر کــردن کســب و کار  ــرای کارآمدت ــال و کشــف فناوری هــای جدیــد ب ــه دنب ــه طــور مــداوم ب ب

ــرای گســترش بازارهــای خــود باشــید. ــی ب ــد اینترنت خــود و اســتراتژی های جدی

ــود  ــارت خ ــی تج ــا به طورکل ــات ی ــوالت، خدم ــورد محص ــد در م ــزی را می توانی ــه چی 32 - چ

ــتریان  ــن مش ــری در ذه ــد مطلوب ت ــر برن ــد تصوی ــا بتوانی ــید ت ــود بخش ــا بهب ــد ی ــر دهی تغیی

ــد؟ خــود ایجــاد کنی

بــه ســه کاری فکــر کنیــد کــه می توانیــد فــورًا انجــام دهیــد تــا مشــتریان خــود را خوشــحال تر 
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کنیــد کــه بــا شــما به جــای شــخص دیگــری تعامــل داشــته باشــند.

ــهرت را در  ــام و ش ــن ن ــما بهتری ــرکت ش ــروز، ش ــد از ام ــال بع ــج س ــه پن ــد ک ــور کنی 33 - تص

بیــن هــر شــرکتی در صنعــت شــما داشــته باشــد. تصــور کنیــد کــه نویســنده ای از یــک مجلــه 

یــا روزنامــه بــزرگ قــرار اســت یــک خبــر دربــاره شــما و شــرکتتان بنویســد. دوســت داریــد در 

ــد؟ ــه بگوی ــد، چ ــف می کن ــه تعری ــتانی ک داس

34 - اگــر شــرکت شــما از هــر نظــر ایدئــال بــود، گزارشــگر کیفیــت محصــوالت و خدمــات شــما 

ــا رقبــای شــما چگونــه توصیــف می کــرد؟ بــه چــه خصوصیتــی بیشــتر شــهرت  را در مقایســه ب

ــرد؟ ــتفاده می ک ــی اس ــه کلمات ــتید؟ از چ داش
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ــد؟ او شــما، محصوالتتــان، کیفیــت  ــه کســب و کار شــما را توصیــف می کن ــگار چگون 35 - خبرن

ــه توصیــف می کنــد؟ خدمــات مشــتری، افــراد و عملیــات داخلــی شــما را چگون

36 - اگــر کســب و کار شــما عالــی بــود، درآمــد ســاالنه شــما چقــدر بــود؟ ســطح ســودآوری شــما 

چقــدر بــود؟ چنــد درصــد از فــروش؟ چــه مقــدار بــه دالر؟
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ــوع  ــه ن ــد؟ چ ــما کار می کردن ــرای ش ــرادی ب ــوع اف ــه ن ــود، چ ــل ب ــما کام ــرکت ش ــر ش 37 - اگ

ــندگانی؟ ــوع فروش ــه ن ــنلی؟ چ ــوع پرس ــه ن ــتید؟ چ ــی می داش مدیران

38 - اگــر آینــده شــما عالــی بــود، وضعیــت شــخصی شــما چگونــه بــود؟ چقــدر درآمد داشــتید؟ 

موقعیــت شــما چــه بــود؟ در رشــته و حرفــه خــود کجا قــرار داشــتید؟
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39 - سه ضعف بزرگ شما به عنوان یک سازمان چیست؟

مشــاور مدیــر خــود باشــید. اگــر بــه شــرکت خــود دعــوت شــوید تــا بــه بخش هــای ضعیــف را 

بــه مدیریــت گــزارش دهیــد، فــورًا بــه چــه چیــزی فکــر می کنیــد؟ گاهــی اوقــات، تنهــا تقویــت 

کســب و کار شــما در یــک زمینــه می توانــد نتایجــی را کــه کســب و کار شــما در یــک شــب بــه 

دســت مــی آورد تغییــر دهــد.

40 - سه مانع بزرگ شما برای دستیابی به سطوح باالتر فروش و سود چیست؟

اگــر هــدف شــما افزایــش فــروش و ســودآوری اســت، چــرا آنهــا قبــاً افزایــش نیافته انــد؟ چــه 

چیــزی شــما رو عقــب نگه داشــته؟ چــه چیــزی ســد راه شــما شــده اســت؟
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41 - ســه تهدیــد بــزرگ بالقــوه بــرای کســب و کار امــروز شــما چیســت؟ بدتریــن چیزهایــی کــه 

ممکــن اســت در کوتاه مــدت بــا اشــتباه همــراه شــوند، چیســت؟

چــه اقداماتــی را می توانیــد انجــام دهیــد تــا مطمئــن شــوید کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت، 

یــا در صــورت وقــوع می توانیــد بــه طــور مؤثــر پاســخ دهیــد؟

42 - بــا نگاهــی بــه آینــده، ســه بدتریــن اتفاقــی کــه ممکــن اســت یــک ســال بعــد از امــروز بــه 

کســب و کار شــما آســیب برســاند چیســت؟

حتــی اگــر فقــط 5 درصــد احتمــال دارد اتفــاق مهمــی بیفتــد کــه ســامت کســب و کار شــما 

را تهدیــد کنــد، آن را یادداشــت کنیــد و در صــورت لــزوم یــک برنامــه جایگزیــن ایجــاد کنیــد.
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43 - کــدام ســه قــدم را می توانیــد فــورًا بــرای محافظــت در برابــر ایــن خطــرات احتمالــی بــرای 

ســامت و بقــای شــرکت خــود برداریــد؟

هرگــز بــه شــانس اعتمــاد نکنیــد یــا تصــور نکنیــد کــه همــه چیــز درســت خواهــد شــد. امیــد 

یــک اســتراتژی نیســت.

44 - بر اساس روند کسب و کار شما، سه حوزه از بهترین فرصت ها برای آینده چیست؟

تمــام 80 درصــد از محصــوالت و خدماتــی کــه در پنــج ســال آینــده اســتفاده مشــترک دارنــد 

جدیــد یــا متفــاوت خواهنــد بــود. هــر چــه بیشــتر بــه آینــده نــگاه کنیــد و بــه فرصت هــای 
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ــرد. ــد ک ــد، فرصت هــای بیشــتری را کشــف خواهی ــردا فکــر کنی ف

45 - برای استفاده از این فرصت ها کدام چه سه قدم را فورًا می توانید بردارید؟

از امــروز شــروع کنیــد تــا زمــان، پــول، افــراد و منابــع را بــرای توســعه محصــوالت و خدمــات 

فــردا اختصــاص دهیــد.

46 - کــدام ســه شایســتگی یــا مهــارت اصلــی را بایــد از امــروز شــروع کنیــد تــا مطمئــن شــوید 

کــه بــرای فرصت هــای فــردا آمــاده خواهیــد بــود؟

ــود.  ــاخته می ش ــروع و س ــی ش ــی خاص ــتگی های اصل ــاس شایس ــر اس ــب و کاری ب ــر کس ه

ــه  ــدی را ک ــی جدی ــد شایســتگی های اصل ــردا، بای ــرای موفقیــت در محصــوالت و خدمــات ف ب
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در آن زمــان مــورد نیــاز اســت توســعه دهیــد. ازآنجایی کــه توســعه ایــن شایســتگی ها زمــان 

ــد. ــروع کنی ــروز ش ــرد، از ام می ب

ــاره آن را  ــد دوب ــور بودی ــر مجب ــه اگ ــد ک ــی می کنی ــود چه کارهای ــب و کار خ ــروز در کس 47 - ام

ــد؟ ــاب می کردی ــد از آن اجتن ــون می دانی ــه اکن ــتن آنچ ــا دانس ــد، ب ــام دهی انج

تخمیــن زده می شــود کــه 70 درصــد از تصمیمــات شــما در تمــام مــدت زمــان اشــتباه از آب در 

می آیــد

ــه افــراد، فعالیت هــا، جریــان  48 - چــه تغییــرات ســازمانی بایــد در کســب و کار خــود باتوجه ب

کار و هزینه هــا ایجــاد کنیــد تــا هــم اثربخشــی و هــم کارایــی بهبــود یابــد؟

www.novinlive.com @novinlive ۳۲



هــر زمــان کــه اطاعــات جدیــدی بــه دســت می آوریــد یــا بــازار بــه طــور غیرمنتظــره ای تغییــر 

می کنــد، آمــاده ســازماندهی مجــدد باشــید.

ــه  ــع بیشــتری را ب ــا زمــان و مناب ــد ت ــد کاری خــود را بازســازی کنی ــد رون ــه می توانی 49 - چگون

20 درصــد از فعالیت هایــی کــه 80 درصــد ســود شــما را تشــکیل می دهنــد، اختصــاص دهیــد؟

هــر تغییــری کــه بــرای اطمینــان از بقــا در آینــده ایجــاد می کنیــد، همیــن االن انجــام دهیــد. 

بــر جریــان نقدینگــی، فــروش و تولیــد درآمــد و ســودآورترین اســتفاده از زمــان و منابــع خــود 

تمرکــز کنیــد.
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50 - تصــور کنیــد کــه امــروز کســب و کار شــما از بیــن رفتــه اســت. چــه محصــوالت، خدمــات و 

ــرای جــذب،  ــورًا ب ــد؟ کــدام مشــتریان را ف ــدازی می کنی ــاره راه ان ــه دوب ــی را بافاصل فعالیت های

ــد؟ ــرار می دهی ــدف ق ه

51 - اگــر کســب وکارتان بــه خــاک ســپرده شــود، امــروز چــه محصــوالت، خدمــات یــا 

ــاش  ــتریان ت ــدام مش ــت آوردن ک ــرای به دس ــد؟ ب ــدازی نمی کنی ــاره راه ان ــی را دوب فعالیت های

؟ نمی کنیــد

آمــاده باشــید کــه هــر شــش مــاه یکبــار خــود و کســب وکارتان را دوبــاره اختــراع کنیــد. قانــون 

ســاده اســت: قبــل از اینکــه مجبــور شــوید تغییــر کنیــد!
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52 - هــر مرحلــه از فعالیت هــای تجــاری خــود را تجزیه وتحلیــل کنیــد. چــه چیــزی را می توانیــد 

ســاده کنیــد، برون ســپاری کنیــد، حــذف کنیــد، یــا به طورکلــی متوقــف کنیــد؟

بــه طــور مــداوم بــه دنبــال راه هایــی بــرای مهندســی مجــدد باشــید تــا کار را ســریع تر، بهتــر، 

ــورت  ــن ص ــه ای ــن کار را ب ــا ای ــرا م ــید، "چ ــه بپرس ــد. همیش ــام دهی ــاده تر انج ــر و س ارزان ت

ــم؟" ــام می دهی انج

ــا کاهــش تعــداد مراحــل  ــد تجــاری را ب ــا هــر فراین ــد ت ــد انجــام دهی 53 - چــه کاری می توانی

فراینــد ســاده کنیــد؟

ــتر و  ــای بیش ــی، هزینه ه ــتباهات اضاف ــال اش ــل و احتم ــداد مراح ــن تع ــتقیمی بی ــه مس رابط

www.novinlive.com @novinlive ۳۵



تأخیرهــای طوالنی تــر وجــود دارد. وقتــی عمــدًا تعــداد مراحــل را کاهــش می دهیــد، ســرعت 

ــد. ــش می دهی ــت را کاه ــه فعالی ــد و هزین ــش می دهی ــی را افزای و کارای

54 - بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رونــد تولیــد محصــوالت و خدمــات خــود، چــه فعالیت هایــی 

را می توانیــد بــه طــور کامــل حــذف کنیــد؟

بســیاری از فعالیت هــا اشــتباه در فراینــد کار وارد می شــوند و در آنجــا باقــی می ماننــد و 

ــه  ــی باشــید ک ــال فعالیت های ــه دنب ــد. ب ــل می کنن ــی کارهــا را مخت ــل موجه ــچ دلی ــدون هی ب

ــد. ــذف کنی ــا را ح ــی آن ه ــت دادن کارای ــدون ازدس ــد ب می توانی

www.novinlive.com @novinlive ۳۶



ــا  ــد ت ــپاری کنی ــر برون س ــرکت های دیگ ــا ش ــراد ی ــه اف ــد ب ــی را می توانی ــه فعالیت های 55 - چ

خودتــان را آزاد کنیــد تــا محصــوالت بیشــتری را بفروشــید و عرضــه کنیــد؟

ــدای  ــد، کاندی ــروری نباش ــد ض ــروش و درآم ــد ف ــرای تولی ــه ب ــی ک ــا خدمات ــول ی ــر محص ه

ــه  ــًا همیش ــد تقریب ــص دارن ــات تخص ــن خدم ــه در ای ــرکت هایی ک ــت. ش ــپاری اس برون س

ــد. ــام دهن ــما انج ــر از ش ــریع تر و ارزان ت ــر، س ــا را بهت ــد آنه می توانن

56 - چــه فعالیت هایــی را می توانیــد بــدون ازدســت دادن قابل توجــه فــروش یــا درآمــد 

ــد؟ ــف کنی متوق

ــر  ــه ه ــا ب ــده اید ت ــوت ش ــش، دع ــص چرخ ــک متخص ــوان ی ــما، به عن ــه ش ــد ک ــور کنی تص
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فعالیتــی نگاهــی دقیــق بیندازیــد. بــه مدیریــت می گوییــد کــدام فعالیت هــا را متوقــف کنــد، 

ــد؟ ــر باش ــب و کار در خط ــای کس ــر بق ــوص اگ به خص

57 - آیــا فــردی در زندگــی تجــاری شــما وجــود دارد - مشــتری، کارمنــد، شــریک - که با دانســتن 

آنچــه اکنــون می دانیــد، امــروز اســتخدام نکنیــد، او را نگــه ندارید؟
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ــه کار  ــد، چ ــروع کنی ــاره ش ــود را دوب ــه خ ــا حرف ــب و کار ی ــتید کس ــروز می توانس ــر ام 58 - اگ

ــد؟ ــام می دادی ــی انج متفاوت

بیشــتر از ایــن چــه کاری انجــام می دهیــد؟ چــه توصیــه ای بــه شــخص دیگــری کــه قصــد دارد 

در رشــته شــما کار کنــد، می کنیــد؟

ــترین  ــل بیش ــروز عام ــه ام ــا ب ــه ت ــد ک ــتعدادهایی داری ــا، اس ــا، توانایی ه ــه مهارت ه 59 - چ

ــت؟ ــوده اس ــما ب ــای ش موفقیت ه

هــر فــرد توانایی هــای خاصــی دارد کــه او را از دیگــران متمایــز می کنــد. مــال شــما چیســت؟ 

ــه  ــما ب ــرای ش ــت را ب ــین و موفقی ــترین تحس ــه بیش ــد ک ــام داده ای ــته انج ــه کاری در گذش چ
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ــد؟ ــذت می بری ــز دیگــری ل همــراه داشــته اســت؟ از انجــام چــه کاری بیــش از هــر چی

ــرای  ــی ب ــا توانایی های ــا ی ــه مهارت ه ــید، چ ــی باش ــر کاری عال ــتید در ه ــر می توانس 60 - اگ

ــد؟ ــک می کردن ــما کم ــه ش ــان ب ــن اهدافت ــه مهم تری ــتیابی ب دس

تصــور کنیــد کــه می توانیــد یــک عصــای جادویــی را تــکان دهیــد و ناگهــان در یــک مهــارت 

خــاص بســیار خــوب شــوید. شــما کــدام یــک را انتخــاب می کنیــد؟

61 - در نتیجه پاسخ به سؤاالت فوق، فورًا چه اقداماتی را می خواهید انجام دهید؟
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ــل  ــون عم ــا، اکن ــا و تحلیل ه ــه برنامه ریزی ه ــدف هم ــت. ه ــل اس ــت. عم ــام نیس ــری مق رهب

اســت. جهت گیــری و اقــدام، مشــخصه رهبــران و افــراد برتــر در هــر زمینــه ای اســت.

ــد." در  ــاق نمی افت ــز اتف ــد هیچ چی ــت نکن ــزی حرک ــا چی ــت: "ت ــتین گف ــه انیش ــور ک همان ط

ــد؟ ــاوت حرکــت کنی ــه بعــد متف ــروز ب ــد از ام چــه راهــی می خواهی

ترجمه و اقتباس:
حسین شکرگزار

غیاث الدین مشایی
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