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کسب وکارهای آینده



:دالیل برگزاری دوره آموزش

ه بهتر فراگیران در این دوره یاد میگیرند چگون
ب کنند، زندگی کنند، چگونه شغل مناسب  انتخا

چگونه شغل خود را توسعه دهند، چگونه 
ه محصوالت خودشان را بفروشند، چگونه اید

ر کل خودشان را به کسب وکار تبدیل کنند و د
ان یاد میگیرند چگونه در زندگی و کار خودش

موفق باشند 



سواالت متفاوت از نگاه آینده پژوهی

چه کسب وکارهایی در آینده دوام خواهند داشت؟
در آینده به چه مشاغلی نیاز خواهیم داشت؟

چیست؟2030-2021بهترین کسب وکارها برای سال 
بهترین کسب و کار برای کسب درآمد چیست؟
چرا کسب وکارهای سنتی از بین خواهند رفت؟

چگونه از مناسب بودن ایده هامون مطمئن شویم؟
چه مشاغلی را می توانم از خانه انجام دهم؟

آیا نیازهای آینده متفاوت خواهد بود؟
ایده های خوب را از کجا پیدا کنیم؟

ایده های موفق برای شهرهای کوچک کدام هستند؟



ذهن ما باغچه است
گل درآن باید کاشت
گر نکاری، گل من

علف هرز در آن می روید
زحمت کاشتن یک گل سرخ

ف کمتر از زخمت برداشتن هرزگی آن عل
است

مرحوم مجتبی کاشانی



آینده خود را، خودتان 
ری شكل دهید، وگرنه دیگ

آن را برایتان شكل 
خواهد داد



ی، اگر ندانی به کجا می رو
به نخواهی دانست کیهر گز 

آنجا می رسی

وقتی نمی دانی به کجا 
خواهی رفت

!  به هرطرف می خواهی برو 



آینده 
چیست؟



آینده چیست ؟



کیست؟آنازآینده
یهالحظهبرایکهاستکسانیازآن*

دارندبرنامهوطرحخودزندگی

میانتخابکهاستکهکسانیآناز•

ونهچگبروند،کجا،باشندکجاکنند

.کنندانتخابراراهکداموبروند

باراخودشانتکلیفکهکسانیآناز•

.کردندتعیینخودزندگی



شما؟آیندهکاخ
خواهندراشماآیندهبناهایشماباورهایهایآجر•

ساخت

واتثببامتناسب،محکم،،هوشمندانهآجرهاایناگر•

ماستشآنازآیندهزیباترینشوندچیدهترتیبونظم

.شماستذهنساختهفقطمحدودیت•



موفقیت چیست؟
موفقیت یك انتخاب است ونه یك تصادف
Success Is A Choice Not A Chance

انتخاب با شما است



کیست؟آنازموفقیت
چرادانندمیکهاستکسانیآناز

جاکبهوهستندکجا،کنندمیزندگی

.رفتخواهند



برایواستگذشتهازمتفاوتآینده

وخودبهمثبتنگاهبایدآنساختن

باشیمداشتهخوداجتماعیمحیط

ایقدمهاماباشیمداشتهبزرگاندیشه

برداریممداوماماکوچك



هدف چیست ؟
جودخواسته از پیش تعیین شده با تمام و

ه یک اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را ب
هدف گره بزنید



بی هدف بودن چیست؟

!!ت بزرگترین تراژدی بشری مرگ نیس

بی هدف زنددگی کدردن 
است

یعنی سردرگم زندگی کردن



درباره کسب وکار



ویژگیهایکسبوکار

17

.رایه شودبرای این که سودی کسب شود، باید کاال یا خدمتی برای فروش ا

.ارزش آنیعنی ارایه کاال و دریافت. این فروش باید به صورت معامله باشد

.این معامله ها باید تکرار شود تا بدانیم آن کسب و کار پویاست

.باید انگیزه سود در این معامالت وجود داشته باشد

س پ. کسب و کار همیشه برآینده متمرکز است و آینده نامشخص است

.کسب و کار همیشه ریسک دارد



اهدافکسبوکار

18

برای این که کسب سود برای حفظ موجودیت و بقا 

کسب سهم بیشتر بازار

ارتقای کیفیت محصوالت

فعالیت های خیر خواهانه



انواع کسب و کار براساس نوع 
فعالیت



ی که هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخص

. شودبا استفاده از وسایل و امکانات منزل راه اندازی می



21

از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا 

خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و

. اقتصاد هر کشور می شوند

برای جوانان، کسب و کارهای خانگی نقطه شروع 

.تمناسبی برای راه اندازی کسب و کار شخصی اس



22

و خانه ، وقت بیشتر با خانواده: باال بردن کیفیت زندگی

تربیت و پرورش فرزندان 

دیگر با پیشرفتهای زیاد در علوم رایانه و: توسعه فن آوری

رای وسایل ارتباطی، محیط خانه محل مناسب و کاراتری ب

.کسب و کار شده است



23

آزادی و استقالل عمل بیشتر❖

ساعات کاری انعطاف پذیر❖

ین ببیشترایجاد تعادل و موازنه ❖

کار و زندگی

پایین بودن هزینه راه اندازی❖

پایین بودن میزان ریسک❖

امکان کارکردن پاره وقت❖

راحت تر بودن تربیت بچه ها❖

داشتن فرصت و زمان بیشتر❖

راد تناسب با ویژگی های جسمی اف❖

معلول و کم توان

احتمال موفقیت بیشتر❖

تناسب با اقشار مختلف❖

احساس راحتی بیشتر❖

عدم نیاز به مجوز❖



به کارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا 

در راستای شکار فرصت های کسب و کار



25

ز اینکه باید کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی شهری ندارد ج

. آن را در فضای روستا تصور کرد

ر بسیج می کندنیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضا بی پاسخ بازا

توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ 

یری از فرآیند خلق ارزش به وسیله ترکیب مجموعه واحدی از منابع درراستای بهره گ

یک فرصت



به کسب و کارهایی اطالق می شود که افراد یک خانواده و 

.خویشاوندان اقدام به تشکیل آن می کنند



ه ، کارهایی هستند ککسب و کارهای مجازی

از 

هره ابزارهای غیرحضوری برای کسب و کار ب

می گیرد و 

دو حالت دارند

بدون کارخانهو الکترونیکی



به طور کلی کسب و کار اینترنتی به فروش 

.محصوالت یا خدمات در اینترنت گفته می شود



ا این در این کسب و کارها تمام فرآیندهای تولید انجام می شود، ب

.دتفاوت که مرحله تولید کارخانه ای آن برون سپاری می شو



در آینده به چه کسب 
وکارهایی نیاز است؟



ایی کسب وکار را تعریف کرده اند که قابلیت درآمد ز24000در کل دنیا 
. دارند

در ایران چند کسب وکار تعریف شده است؟

کسب وکار 2300

درصد10کمتر از 

اجرا در یعنی هنوز کسب وکارهای ناشناخته زیادی هستند که قابلیت
ایران را دارند



بیشتر.ارنددکشفبرایشماریبیتجاریهایفرصتنیزروستاییمناطق،شهریمناطقمشابه

وسعهتدرراسهمبیشترینبخشاینکههستندکشاورزیبخشدرایرانروستاییمناطق

هبنیازیمشاغلصاحبان،روستاهادرمشاغلاندازیراهبرای.باشدمیداراکشوراقتصادی

غیرهوفتهپیشرتجهیزات،پیشرفتههایزیرساخت،دقیقمدارک،دقیقمقرراتمورددرنگرانی

.ندارند

خش های مردم در روستاها یا به صنعت کشاورزی کمک می کنند یا بیشتر در مشاغل مربوط به ب

ک یا صاحبان مشاغل کوچ. خرده فروشی ، دام ، صنایع دستی و صنایع فرآوری مشغول هستند

ع ، رشد ، بزرگ در روستاها از فرصت بی بهره نیستند ، زیرا آنها کسب و کارهای زیادی برای شرو

ار در این بخش ، ما در مورد برخی از ایده های برجسته کسب و ک. گسترش و شکوفایی دارند

.کوچک در مناطق روستایی بیشتر بحث خواهیم کرد



.بیشتر مایحتاج انسانها در آینده در تغذیه خالصه خواهد شد

ن نیازهای انسانها سعی خواهند کرد با کمترین هزینه بیشترین بازدهی در تامی

.فیزیولوژیکی خود داشته باشند

.پس سمت و سوی غذاهای با کمیت باال و قیمت ارزان خواهند رفت

.اشتپس روستاها نقش بسزایی در تولید و عرضه محصوالت غذایی خواهند د

کیفیت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



مرغپرورشکارتنها.زیادیزمیننهوداردنیاززیادیپولبهنهمرغداریشغلافتتاح

فروشانعمدهیابازاردرراآنهاتوانمیآنازپسکهاستهفتهچندبرایکوچک

.دنیستنبازدهزودحال،اینبا.دارنداولیهگذاریسرمایهبهنیازهامرغداری.فروخت

دومدیدرآمرغداری.کنیدشروعقراردادیصورتبهراکاراینشودمیتوصیه،بنابراین

شمالدراگر.آوردمیدستبههمزمانطوربهمرغتخمهمچنینوگوشتازهمبرابر

شورکشرقجنوبیامرکزدراگرکنیدگذاریسرمایهآرینهایمرغرویهستیدکشور

الغربشمیاغربدراگر.باشیدداشتهخوبیمانورتوانیدمیخزکهایمرغرویهستید

همچنین.یدباشداشتهخوبیدرآمدکسبقرقاولیاوبوقلمونرویتوانیدمیهستیدکشور

کنیدگذاریسرمایهتوانیدمیشترمرغرویکشورغربجنوبوجنوبدر



فرآوریوالتمحصجایگزینشیرمانندلبنیمحصوالتخاممصارفنزدیک،بسیارآیندهدر

.شودمیدیگرشده

بهکدامهرکهآوردبدستشدهفرآوریمحصولقلم1007تواندمیشیرکیلویکهراز

.هستندمجزاوکارکسبیکتنهایی

استکردهعملکندبسیارتبدیلیصنایعحوزهدرایران

دارند؟دتولیقابلیتکوچکشهرهایوروستاهادرلبنیتبدیلیصنایعمحصوالتچه

شیرالکتوزشیرعسلخشکشیرشیرپودرکره

دیگرمحصولصدهاوشیرگرانولهاپنیرانواعشیرازآلیکود



بهراخیسالچنددربومیگوسفندهایوایراندرمرسومهلندیوبومیگاوهایپرورش

.یستنآورسودمعموالعرضهدرشدیدرقابتیقیمتونگهداریباالیهایهزینهدلیل

دزیاخوراکهزینهبهنسبتپایینکیفیتوکمیتوشیرتولیددرکمبازده

دالیل عدم توجیه این کسب وکار می باشد

صنایعبرای)بیشترچربیباشیرتولیدمیزانوبودنهزینهکمبدلیل:گاومیشپرورش

بیشترگوشتو)تبدیلی

شدهنژاداصالحهایگوسفندورومانوفبزپرورش

شترپرورش

قاطربخصوصواالغواسبپرورش



.بودخواهداهمیتبابسیارآیندهدرآبزیانانواعپرورش

.دشخواهدهمبیشترواستابزیانانواعخانوارهاسبددرمحصوالتمهمترینازیکی

دیگرهایگوشتازترمناسبقیمتوبدنپروتئنینیازبیشترینتامین:دالیل

صنایعنوعاینبودنزودبازدهوآسانپرورش

اتاقفضاییکدرخاویاریهایماهیانواعپرورش

تزئینیآبزیانانواعپرورش

بهداشتیوآرایشیوخوراکیهایجلبکانواعپرورش

(ارنددرودخانهیادریایاسدکهمناطقی)قفسدرآبیگرموسردآبیهایماهیپرورش

(شیالتیاصطالح)اقیانوسیکفابزیانسایروآرتمیاپرورش



یراتتغیدستخوشایندهسالهایدرهادامماننداهلیحیواناتحتیوانسانتغذیهنوع

شدخواهدبنیادین

بودخواهدهمراههاییتفاوتبافیزیولوژیکینیازهایتامین

میادهاستفحشراتانواعازخودغذاییسبددر،دنیادرنفرمیلیارد3ازبیشحاضرحالدر

.شدخواهدهمبیشترایندهدرکنند

دوزککفشپرورشهاسوسکانواعپرورشعقربانواعپرورش

تاپشبکرمپرورشزنبورعسلپرورشمورچهپرورش

خزهانواعپرورشوزغوقورباغهپرورشخوراکیهایکرمانواعپرورش

بودخواهدسودآورروستاییفضایدرآنهاپرورشکهجانوروجکهزارانوخوراکیهای



وکارکسبهبتریمتفاوتنگاهکهکردایجابدنیابرحاکماقتصادیشرایطوکرونادوران

باشیمداشته

رفتخواهندخدماتیسمتبهوکارهاکسبدرصد92بربالغ2024سالدر

بودخواهندفعالکشاورزیحوزهدردرصد5

تولیدحوزهدردرصد3

پایداریهببیشتریامیدواریکنیمفعالیتخدماتیهایحوزهدرباشیمتالشدرچقدرهر

داشتخواهیموکارکسب

شگریآرایخودروییخدماتموبایلتعمیراتخانگیلوازمتعمیراتمانند

مشابهوکارکسبوایدههزارانولباستعمیرخدمات



مفاهیم اساسی بازاریابی 

فصل سوم



شدانمهمهايشاخهازيکيبازارمديريتوبازاريابي
ونيازهاشناختآناصليوظيفهکهاستمديريت
دلهمبافرايندطريقازآنهارفعوانسانيهايخواسته

.باشدميمنابع

تعریف بازاریابی و مدیریت بازار



روزافزونهايخواستهباالخصونيازهاافزايش-1
انسانها

منابعکمبود-2

ضرورت بازاریابی



مفاهیم اساسی بازار یابی 

مي دهدشکل زير ، هفت مفهوم اساسي علم بازار يابي و رابطه آنها را با هم نشان

نياز

معامله

بازار

مبادله کاال

تقاضا

خواسته



تعریف نیاز

ياودشمياحساسفردتوسطکهاستکمبودينياز

يتمحرومحالتازاستعبارتنيازديگرعبارتبه

وآرامشمحروميتاينکهفرددرشدهاحساس

برايايانگيزهاودروزدههمبرراآدميتعادل

وذاتينيازهااينازبعضي.آوردميپديدآنارضاي

ارضاءبايدکهباشندمياکتسابيهمآنهاازبعضي

.شوند



تعریف خواسته

هايبيتمطلوونيازهاارضاءکيفيتبيانگرهاخواسته
ازايعمدهبخشواقعدروبودهانساندلخواه

هايخواستهبهنيلبرايفردتالشوکوشش
انتظاروطلبيتنوع.گيردميصورتاونامحدود
زندگيسطحبردنباالورفاهيامکاناتبهدستيابي

.استانسانهايخواستهازناشي



:مثال

هخواستداردامکانکهاستايندرتقاضاوخواستهفرق

کهحاليردباشدچلوکبابگرسنگي،نيازرفعمنظوربهفردي

وددارراساندويچيکخريدتواناييفقطخودهمراهپولبا

آن،ازحاصلهرضايتوخريدقدرتبهتوجهبانهايتاً

ملعايناثردرکهکندميانتخابخريدبرايراساندويچ

تهخواسوشدهمحسوبتقاضاعملعنوانبهساندويچخريد

.آيدنميحساببهچلوکباب



کاال

کاالهايسويبهراافرادتقاضاهايوهاخواستنيازها،

باشندهاآنخواستهجوابگويبتوانندکهدهندميسوقخاصي

سهموسياومعينشخصتوسطکهچيزيياشيء،هريعني

رفمصجمعيياوفردينيازهايباشدقادروشدهتوليداي

.شودميناميدهکاالسازد،برآوردهراکنندگان



انواع کاال

محصوالت فيزيکي -1
خدمات-2
ها ايده ها، عقايد و انديشه-3
سازمانها، مکانها، فعاليتها -4



تعریف کاالي ایده آل

اءارضکامالًراخاصينيازبهمربوطخواستهکهمحصولي

جهتبدينوشودميناميده“الايده”کاالييکنمايد

بهراوليمحصکنندميسعيتوليدکنندگاناکثرکهاست

مصرفنيازهايوهاخواستهباکهکنندعرضهبازار

.باشدداشتهرامطابقتبيشترينکنندگان



:عوامل اثرگذار در خرید کاال

کاالتجاريمعروفيتبرنام-

اندازهوابعاد-

کيفيت-

شکل-

رنگوطرح-

گارانتي-

فروشازپسخدمات-

خريدتسهيالت-

نقلوحمل-

تحويلشرايط-



تعریف مبادله

خودنيازهايارضايبرايمردمکههنگامي

خاذاتراتصميميکاالفروشوخريدمورددر

.گيردميصورتمبادلهعملکنندمي



روشهاي مبادله

باارتباطبهنياز،انسانروشايندر:توليديخود-1
.دباشنميبازاريابيوبازاربهنيازيونداردديگران

ديگرانازعاجزانهخواستنکمک:گريتکدي-2

روشترازبهوغيراخالقي:سرقتوزوربهتوسل-3
.استديگرهاي

جهتاساسيرکنبازاريابي:پولازايدرمبادله-4
.استمحصولبهدستيابي



شرایط مبادله

مبادلهانجامبرايطرفدوحداقلوجود(الف

کهباشدداشتهارزشمنديچيزبايدطرفينازيکهر(ب
.باشدديگرينيازمورد

.دباشديگرطرفبامبادلهبهعالقمندبايدطرفهر(ج

ارمختديگرطرفپيشنهادردياقبولدربايديکهر(د
.باشد

يتوانايدارايبايدطرفينازيکهراينکهآخرموردو(هـ
.دباشکاالموقعبهتحويلوارتباطبرقراريبرايالزم



تعریف معامله

ستامبادلهبازاريابي،مرکزيهستهکهچندهر

مارشبهبازاريابيگيرياندازهواحدمعاملهولي

ينبفايدهستدودادشاملمعاملهيکرود،مي

.استطرفين



انواع معامله

پولدرازايمعامله-

پاياپايمعامله-

کاالبرابردرکاال➢

خدمتازايدرخدمت➢



شرایط معامله

ارزشباخدمتياکاالدوحداقلوجود-الف

مبادلهبرايتوافقموردشرايط-ب

مبادلهبرايتوافقموردمکانوزمان-ج



تعریف بازار

وعلبالفخريدارانازايمجموعهيابالقوهمبادالتبرايمحلي

معنيهبعلمينظرازبازاراينکهنهايتاًياوکااليکبالقوه

هکاستکنندگانعرضهومتقاضيانازايعدهتجمعمحل

رکيمشتپوليامبادلهوسيلهازوبودهمشترکنيازهاداراي

مصرفاينکهکنندمياستفادهخودستدهايوداددر
.باشندخودنيازهايرفعبهمايلبايدکنندگان



عوامل تشکیل بازار

عرضه کننده-1

تقاضا کننده-2

نياز يا احتياج-3

قدرت خريد-4



دو تقسیم بندی عمده در بازار

ل خود اگر توليد کننده خرد و روستايي محصو: بازار گرم 

د به را در بازار محلي، شهرستاني و منطقه اي خود عرضه کن

.آن بازار گرم مي گويند

اگر محصول در بازارهاي خارج از محله و در : بازار سرد

ود به عرضه ش( استاني، ملي، بين المللي ) بازارهاي بزرگ 
آن بازار ، بازار سرد مي گويند



بازار گرم

بستهي،گذارقيمتزمينهدرکنندهتعيينوفعالنقشبازارايندر
وليدتراکاالتحويلتاريخ،کاالتحويلنحوهفروش،نحوهبندي،

.داردعهدهبرکننده

همراهبهارنقدينگيسريعترينبودن،دسترسدردليلبهبازاراين
.دارد

ودختواندميکنندهتوليدونيستواسطهبهنيازبازارايندر
.مايدنپيگيريمشتريرضايتمرحلهتاراخودمحصولمستقيم



بازار سرد

فروش،حوهنبندي،بستهگذاري،قيمتزمينهدرکنندهتعيينوفعالنقشبازارايندر

.داردعهدهبرعمدهخريدارياواسطهراکاالتحويلتاريخ،کاالتحويلنحوه

.استرقابتيمزيتداشتننيازمندبازارايندرحضور

هاتحريم،کشوراقتصاديخردوکالنسياستهايها،واسطهرقبا،تقاضا،ميزان،بازارايندر

.دارندمستقيمتاثيررياليوارزينوساناتو

هبنسبتبيشتريسودحاشيهبازارايندرحضوروداردزياديهايريسکبازاراين

.داردمحليوگرمبازارهاي

اساسبرحصولمقيمتبلکهنيستمحصولقيمتکنندهتعيين،سردبازاردرکنندهتوليد

ميتعييناهواسطهياعمدهخريدارانتوسطرقباقيمتوتقاضاميزانوبازارقيمتيفوب

شود

يرقابتمزيتداشتنبدونسردبازارهايدرخانگيخردهايوکارکسبحضورتصور

.استاشتباهقدرتمند

.



روشهای فروش موثر



،خانگيکسب وکارهايصاحبانبرايکارهاسخت ترينازيکي
باچالشاين.استکارشروعدرفروشازمطلوبيميزانبهرسيدن

اب هايبازاريمبتديکارآفرينانبيشترکهاستهمراهواقعيتاين

اينبا.مي ترساندراآنها«فروش»ايده يهمينبراينيستند،زرنگي
است،زمان برفراينديآن،درموفقيتوکسب وکاريکراه اندازيکه
تانيدکتعريفراچشم اندازتانچگونهکهبگيريديادمي توانيداما

از.دکنيهدايتفروشسمتبهرااحتمالي تانمشتريانبتوانيد
کرد،دنخواهنخريديشماازتماساولينباافرادبيشترکهآنجايي

زمانتادبتوانيکهداريدنيازپيشرفتهوجامعطرحيکبهشماپس
.بمانيدباقيتماسدراوباخريد،برايمشتريشدنآماده



بههکبخواهنداگرخيريهموسساتحتيکارهاوکسبهمه
،نندککارواقعيومستقلصورتبهوبرسندواقعيحيات

.باشندداشتهفروشبتوانندبايد

يادهستيمحصولکنندهتوليدشماکهکندنميفرقي
واسطهياهستيدکنندهتوزيعشماکهکندنميفرقي.خدمات
.بفروشيدخوبيبهبتوانيدبايدحالهربه.فروش

تنداشبدون،کردتصورراايتوليديکارخانهتواننمي
راآموزشيموسسهيکتواننمي.قويفروشواحديک

راخدماتيواحديکتواننمي.کردتصورفروشواحدبدون
.کردتصورفروشزيرمجموعهبدون



شم چرا نمیتونم بفرو

؟ 
چه راه حل های سریع برای فروختن بیشتر داریم ؟؟؟؟؟



نميمتولدفروشکارشناسفرديهيچ"
يذاتفروش.شودميتربيتبلکهشود

”.استاکتسابيبلکهنيست



فروختميانگبينايخندهشکر

بسوختمياششيرينيزهادلکه

نيشکرچونبستهمياننباتي

بيشترمگسازمشترياوبر

المثلفيبرداشتيزهراوگر

عسلچوناودستازبخوردندي

سعدي



؟بفروشمنميتونمچرا

کهوقتي.کارهاستوکسبهمهسوالمهمتريناين
نخودتوازروسوالاينحتماميشهکمتونفروش

.پرسيدمي

راهوميگماينجاکههستنفروختنبرايدليلچند
.مميذاراشتراکبهشماباهمرواونهاسريعهايحل



:اولین دلیل نفروختن 

!مشتری کم میاد به سمتم

رآماهميشه.بديدفشارموقعبهروخطرزنگبايدهميشه
چقدرماهيانهياروزانهکه.باشيدداشتهروهاتونمشتري
ميشهمکدارههاتونمشتريميبينيدکهوقتي.داريدمشتري

.بديدفشارخودتونبرايروخطرزنگبايد

.ميکنهکمروفروشخودخودبهمشتريشدنکم

راه حل چیه؟



!مشتری کم میاد به سمتم

.کنيدضعوروبازاريابيروشيا.کنيدتقويتروتونبازاريابي
.اونهايروشوتبليغاتدربارههمينطورو

،کنيدجذبيمشترميتونستيدتلفنيبازاريابيباديروزتااگر
باشيدديگههايحلراهفکربهامروز

راه حل

بر روي بازار هدف تان تمرکز کنيد: گام اول
دفهرستي از مشتريان بالقوه تهيه کني: گام دوم
تماس بگيريد: گام سوم

پيگيري و پيگيري و باز هم پيگيري: گام چهارم



چگونه مشتری پیدا کنیم؟

شماهآنچخواهانهمکهافراديبهمحصول تانتبليغوبازاريابيباکهاستروشنکامال
خودپولووقتدرهستند،آنبرايپرداختبهمايلوقادرهموهستندمي دهيدارائه

بازارناساييشبرايخانگيکسب وکارهايصاحبانازبسياريهنوز،ولي.مي کنيدصرفه جويي
وميبي نظباراخودبازاريابيپيام هايآن،جايبهبلکه.نمي کنندصرفوقتخودهدف
وشريک.استبي نتيجهمواقعبيشتردرکهمي کنند،پخشمردممياندرهدفبدون

يامحصولتريمشزياداحتمالبهکهخريدارانيابتداکهاستآنبازاريابيبهينه تروموثرتر
چيست؟جنسيت شاندارند؟سالچندآنها.کنيدتعريفرابودخواهندشماخدمت

کسيچهرايبشمابازاراينکهگرفتننظردرباچيست؟آنهااقتصادي-اجتماعيپس زمينه ي
وکاالررسيببهنظرشانجلببرايپيام تانانتقالوآنهاکردنپيدامي کند،توليدمحصول
چههدف تانبازارکهکنيدمطلباينفهميدنصرفرازماني.بودخواهدترسادهخدمات،

هدرباهياشتمشتريانبهفروشوکردنپيدابرايرازمانترتيببدين.هستندکساني
.دادنخواهيد

بر روي بازار هدف تان تمرکز کنيد: گام اول

مشتري ايده 
آل خودتان را 

دتعريف کني



چگونه مشتری پیدا کنیم؟

ترتيب،نهميبهودهيدترتيبمهمانييکمهمانان،ازليستيداشتنبدوننمي توانيدشما
ادارهياهکردشروعراخودکسب و کارنمي توانيدهمبالقوهمشتريانليستجمع آوريبدون

دمي توانيزيرا،استخوبيبسيارشروعخودتاننفوذحوزه يدرکردنکار.کنيد
ستليتهيه يبرايهمديگريمنابعاما.کنيدپيدامعرف هاييوداشتهسريعيفروش

:مي کنيماشارهموردچندبهاينجادر.دارندوجودبالقوهمشتريان

فهرستي از مشتريان بالقوه تهيه کنيد: گام دوم

oمخاطبين شخصي
oمشتريان موجود
oپرسش از آشنايان
oجستجوي اينترنتي

oينمايشگاه هاي تجاري يا صنايع دست
oرويدادهاي جامعه ي مجازي
oشبکه هاي اجتماعي
oخريد يک ليست راهنماي تماس

شبکه سازي
شبکه سازي
شبکه سازي



چگونه مشتری پیدا کنیم؟

رسيدهآنزمانکرديد،تهيهبالقوهمشتريانازليستيککههنگامي
داريمايدهچنداينجادر.بگيريدتماسآنهاباکهاست

تماس بگيريد: گام سوم

oاز طريق تلفن
oاز طريق ارسال ايميل
oبه صورت حضوري
oاز طريق پست سنتي

رقباي خود را 
بشناسيد

در فهرست 
جاي بگيريد



چگونه مشتری پیدا کنیم؟

خواهيدار«نه»کلمه يزيادخيليشما.استفروشدرموفقيتکليد،پيگيري
«نه»اين،ديگربعضيبراياما.استقاطعانهافرادبعضيمورددر«نه»اين.شنيد
«نه»دنشنيازپسکسب وکارصاحبانازبسياري.است«نه»حاضرحالدرفقط

يادوم،اول،تماسدرفروش هادرصد۸۰کهمي دانستيدآيااما.مي شوندتسليم
بايدبيشترياتماس۵تعدادفروشيکبهرسيدنبراي.نمي افتداتفاقسومحتي

مي فروشيدآنچهبهقويباوروکلفتپوستبهمشتريکردنپيدا. شودگرفته
يستنقرارمي گويد،«نه»شمابهکسيامروزاينکهخاطربهفقط.دارداحتياج

گيريپيسيستميککهاستاينکاررازورمز.بگويد«نه»شمابههمفردا
ششثالمفاصله يبادوبارهتماسِمجوزياايميلليستيکمثالبرايغيرمزاحم،

.باشيدداشتهماهه

پيگيري و پيگيري و باز هم پيگيري: گام چهارم

زماني که يک فروش
را از دست مي دهيد، 

يددليل آن را پيدا کن



:دومین دلیل نفروختن 

مشتری خیلی بی میل به سراغ ما میاد

کهدديديروهاييمشتريحتماباشيدکهکاريوکسبهردر
تونمنميچراوليميپرسنسواالتيميلبيوميزننسرييه

بهشون؟بفروشم

يزيچشماازبتوانندکههستندمشتاقخيليهامشترياين
پيدا،فرصتنداشتن،کافيپولنداشتنعلتبهولي.بخرن

.نميکننخريدشمااز…وشونعالقهموردمحصولنکردن

راه حل چیه؟



مشتری خیلی بی میل به سراغ ما میاد

،يدکنخريدبهراضيروهامشترياينکهميخوايداگرپس
بله.ردنميکخريد،داشتيدمحصوليچهاگرکهبپرسيدازشون

.بپرسيدازشوندقيق

چهيدبپرسميکردن؟خريدشماازميشدچياگرکهبپرسيد
کنن؟خريددارندوستهاييوقت

راه حل

قيمت ندهيد



:سومین دلیل نفروختن 

!مشتری میاد ، انتخاب میکنه ولی خرید نمیکنه

شماولمحصازکهمشخصه،ميکنهانتخابوقتيمشتري
اما.کنهخريدشماازکهدارهدوستو.اومدهخوشش

خريداز،پايينکيفيتيا،باالقيمتعلتبهممکنه
تويبفروشمنميتونمچراسوالهمباز.بشهپشيمون
.ميادذهنمون

راه حل چیه؟



!مشتری میاد ، انتخاب میکنه ولی خرید نمیکنه

شرايطيچهاگرياميخريد؟داشتقيمتيچهاگرکهبپرسيدمشترياز
ميکرد؟خريدازتونداشت

کهيدبگمثال.باشهغيرمستقيميامستقيمممکنههاپرسيدناين
ريسشما.هستقبليسريازترگرونوجديدهسريفالنمحصوالت

قبل؟سريمحصولازياميخواستيدروجديد

.بشنويدرومشترينظرميتونيداينجوري

باپس.دهنجوابروشماسواالتمستقيماممکنهمشتريکهباشهيادتون
مياريدحرفبهرومشتري،ميپرسيدکهخوبيسواالت

راه حل

خوب گوش 
کنيد



:چهارمین دلیل نفروختن 

شتاق چرا نمیتونم بفروشم وقتی که مشتری هم انتخاب کرده و هم م

به خرید هست؟

بهتاقمش،ميکنهانتخابمشتريکهميبينيمهاييوقتيه
کردنخريدازآخرلحظهدرهمبازوليهستهمخريد

يهايزمان.هستطالييهايزمان،هازماناين.ميشهپشيمون
کافيهقطفو.ايستادهنکردنياکردنخريدتيغلبهمشتريکه

.شنوهبکردنخريدبرايشمااز(منطقييا)احساسيدليليک

راه حل چیه؟



هم چرا نمیتونم بفروشم وقتی که مشتری هم انتخاب کرده و

مشتاق به خرید هست؟

بهوتاهکجمالتگفتنبارومشتريکهکافيهفقطلحظاتجورايندر
.بديدهلخريدکردننهاييسمت

اينيدبگيا.ميخورهشمادردبهمحصولاينمطمئنممنکهبگيدمثال
.ارهدبهتريقيمتياکيفيتمشابهمحصوالتبهنسبتمحصول

نهاييباعثوميکنهآرومرومشتريگيربهانهذهنکوتاهجمالتهمين
.ميشهخريدشدن

راه حل

دزياد حرف نزني



:پنجمین دلیل نفروختن 

چرا نمیتونم بفروشم زمانی که کلی مشتری با سابقه دارم؟

دجديمحصوالتارايهباشماکهدارندوستهميشهسابقهبامشتريهاي
.کنيدشونزدهشگفت

لهفاصشماازکمکمهامشتريباشنتکراريشمامحصوالتکهوقتي
تغييرانامکوهستنجوريکهميشهمنمحصوالتکهبگيدممکنه.ميگيرن

اگرمثال.کنيدمتنوعروفروششرايطکهکافيهفقط،ندارهاشکالي.ندارن
درصد1۰چهارمخريدبراي،خريدنشماازرومحصولسهقبالکسي

.ميگيرنتخفيف

راه حل چیه؟



ی با چرا نمیتونم بفروشم زمانی که کلی مشتر

سابقه دارم؟

باارتباطبرقراريروشهايفروش،هايروشمحصوالت،
واختپردروشهاي(…واينترنتي،حضوري،تلفني)مشتري

.کنيدمتنوعرو…

همونشهگيجبودنشونزيادازهممشتريکهبديدتنوعاينقدر
.نشهخستهبودنشونتکرارياز

راه حل

ي تنوع محصول خيل
يدزياد نداشته باش



چرا مشتری محصولی را میخرد؟

تأمين ظواهر مورد نظر 

تأمين نيازهاي رواني تامکان دستيابي و خريد راح

انواع فايده ها يا مطلوبيت
نمحصوالت از نظر مشتريا

کافي اطالع رسانيواهزمان دستيابي و خريد دلخ

وب محل دستيابي و خريد مطل



چرا مشتری محصولی را نمیخرد؟

مخاطرات و صدمات فيزيکي 

مخاطرات و صدمات 
اجتماعي

مخاطرات و صدمات مالي

ریسكها و مخاطرات از 
نظر مشتریان 

مخاطرات و صدمات 
رواني

مخاطرات وصدمات 
اجرائي



رزم عزم

نظمحزم

فروش
موثر



صراحت صداقت

صحتصميميت

ارتباط
موثر



حرفه اي 

تداوم

تحول تعهد

تکاملتوکل

تعلق
تخصص



ویژگیهای فروشنده قوی

تحقيق و بررسي بازار•
حساس بودن به تغييرات و فرصتها•
ارتباط با مشتري و احترام به او•
استقامت و بردباري•
آمادگي و انگيزه فروش•
انتقاد پذيري•
خدمت فراگير•
امعه احساس مسئوليت نسبت به مشتري واسطه، ج•
نوآوري، خالقيت و ابتکار•



ویژگی های فروشنده ضعیف

گوش ندادن به بازار•
بي دقتي  در امور فروش•
بي توجهي يا کم توجهي به  مشتري•
بي حوصلگي در فروش•
اتکاي زياد به موفقيّت يا شرايط گذشته•
ناديده گرفتن و يا کم توجهي به ايرادات و معايب•
رها کردن مشتري پس از فروش•
نارتباط ضعيف با واسطه ها و عدم احترام واقعي به آنا•



فروشنده
بختخوش 

و حالخوش 
بانشاط

ظاهروخوش
خوش تيپ

خو وخوش
خوش اخالق

برخوردخوش
وخوشرفتار

نام وخوش
خوش سابقه

فکروخوش
خوش فهم

گو وخوش
خوش بيان

رو وخوش
خنده رو

دل وخوش
خوش قلب

بين وخوش
اميدوار



ه موفقيت و خوشبختي حاصل توجه ب
نکات بسيار ساده وبديهي زندگي

.آنها را جدي بگيريد. هستند


