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معیارهایی که پیش از راه اندازی یک کسب و کار باید به آن توجه کرد

 مهارت و دانش مورد نیاز 
برای فعالیت تجاری

اطالعات من درباره حوزه تجاری و صنعتی که در 
آن فعالیت می کنم چیس�ت و به چه مهارت هایی 

نیاز دارم؟ 
بهتر اس��ت هم��واره اطالع��ات و داده ه��ای مربوط به 
زمین��ه کاری و صنعتی که قصد فعالیت در آن را دارید 
جمع آوری کرده و برای آغاز فعالیت خود آماده باشید. 
برترین و موفق ترین شرکت های تجاری را بررسی کرده 
و ب��ا افزایش مهارت های خود با ق��درت کامل فعالیت 

تجاری  تان را آغاز کنید. 

میزان خطرپذیری
میزان ریسک تجاری موجود در زمینه تجاری که 

برای فعالیت تان انتخاب کرده اید چقدر است؟ 
ریس��ک موجود در حوزه تجاری ک��ه قصد فعالیت در 
آن را دارید مورد بررس��ی و ارزیاب��ی دقیق قرار دهید. 
هنگامی که تمامی ریس��ک ها و مخاط��رات موجود را 
شناس��ایی کردید، با اتخاذ تدابیر الزم و استراتژی های 
تجاری مناس��ب به مقابله با ریسک های تجاری موجود 

بپردازید. 

سودآوری
آیا اس�تارتاپی که تأس�یس می کنم س�ودآوری 

خوبی خواهد داشت؟ 
اصلی ترین هدف تمامی شرکت های تجاری کسب سود 
و درآمد اس��ت. بنابراین پیش از آغ��از هرگونه فعالیت 
تجاری یا راه اندازی کس��ب و کار، باید تمامی جوانب آن 
را مورد بررسی قرار داد و از سودآور بودن آن اطمینان 
حاصل کرد. تحلیل و بررس��ی درآمده��ا و هزینه ها به 
ش��ما کمک می کند تا س��المت مالی استارتاپ خود را 
مورد ارزیابی قرار دهید. به یاد داش��ته باشید که بدون 
کسب سود، ش��رکت تجاری شما در بلند مدت محکوم 

به زوال و نابودی است. 

سیاست های دولت
آی�ا کس�ب و کار من ب�ا سیاس�ت های دولت 

همخوانی دارد؟ 
پیش از آغاز فعالیت تجاری تان سیاست های دولت 
در رابطه با ح��وزه تجاری یا صنعتی مورد نظرتان 
را م��ورد مطالعه و ارزیابی قراردهی��د. از قوانین و 
مقررات پیروی کرده و کس��ب و کارتان را همگام با 
سیاست های دولت پیش ببرید، چراکه در غیر این 
صورت با جرائم احتمال��ی نهادهای دولتی مواجه 
ش��ده و فعالیت های تجاری تان ب��ا اختالل مواجه 

خواهد شد. 

کانال های توزیع 
چگون�ه بای�د محص�والت را ب�ه دس�ت 

مشتریان برسانم؟ 
ایجاد یک پلتفرم قدرتمند توزیع برای ارسال 
به موقع محصوالت برای مشتریان از اهمیت 
بس��یار زیادی ب��رای اس��تارتاپ ها برخوردار 
اس��ت. وجود چنین شبکه توزیعی این امکان 
را به ش��ما می دهد تا کاالهای تان را به موقع 
و در ب��ازه زمانی معین به دس��ت مش��تریان 

برسانید. 

 چشم انداز آینده 
کس�ب و کار م�ن در آین�ده چه وضعیت�ی خواهد 

داشت؟ 
بابرنامه ری��زی منظم و دقیق برای آینده اس��تارتاپ تان 
از شکس��ت تجاری جلوگیری کرده و از فرصت های به 
وجود آمده نهایت استفاده را ببرید. در چنین شرایطی 
خواهید دید که کس��ب و کارتان رونق خواهد یافت و بر 

میزان درآمدهای تان افزوده خواهد شد. 

سطح رقابت 
ش�رکتی که من تأس�یس می کنم تا چه حد توان 

رقابت با دیگران را دارد؟ 
س��طح رقابت تجاری موجود در زمین��ه کاری خود را 
مورد ارزیابی دقیق قرار داده و از این طریق با فرصت ها 
و تهدیدهایی که کس��ب و کارتان با آنها روبه رو هستند 
آشنا شده و شرایط را برای موفقیت مهیا سازید. رقبای 
خود را شناسایی کرده و با اتخاذ استراتژی های صحیح 
و مناسب شرایط را برای رشد و پیشرفت استارتاپ تان 

فراهم کنید. 

منابع مالی مورد نیاز 
اس�تارتاپی ک�ه قصد راه ان�دازی آن را 
دارم به چه میزان منابع مالی نیاز دارد؟ 
پی��ش از راه ان��دازی یک ش��رکت تجاری، 
یک��ی از مهم تری��ن نکات��ی که بای��د به آن 
توجه داش��ت منابع مالی مورد نیاز اس��ت. 
این منابع حداقل نقدینگی اس��ت که برای 
راه اندازی یک ش��رکت تجاری ضروری بوده 
و به شما در تأس��یس کسب و کارتان کمک 
می کند. با این حال اتکا به حداقل نقدینگی 
از ریس��ک بس��یار باالیی برخ��وردار بوده و 
با نخس��تین شکس��ت تجاری ممکن است 

موجب فروپاشیدن کسب و کارتان شود. 

بازار هدف 
بازار هدف و مش�تریان احتمالی من چه 

کسانی هستند؟ 
یکی از عمده ترین دالیل شکوفایی کسب و کارها 
وف��اداری مش��تریان آنها اس��ت. ب��دون وجود 
مشتری ش��رکت های تجاری به سرعت از بین 
رفته و ورشکست می شوند. به منظور اجتناب از 
ورشکستگی مالی بهتر است تا مشتریان وفادار 
خود را شناسایی کرده و با اتخاذ استراتژی های 
مناس��ب در حوزه ارتباط با مش��تریان، آنان را 
حفظ کنید. به این منظور باید با افزایش کیفیت 
محصوالت و خدمات تان، نیازهای مشتریان را 

برآورده کنید. 

مکان مناسب
بهتری�ن مکان برای راه اندازی کس�ب و کار من 

کجاست؟  
مکان��ی را که قرار اس��ت ش��رکت تجاری ت��ان در آن 
مش��غول به کار شود طوری انتخاب کنید که به محل 
تردد مشتریان نزدیک باشد. به این منظور بهتر است 
نخس��ت ترکیب جمعیتی موجود در محل کارتان را 
مورد بررس��ی دقیق قرار داده و درباره س��بک زندگی 
م��ردم آن تحقیق کنید س��پس با محاس��به ترافیک 
خودروه��ا در آن منطقه اطالعات کامل��ی را ایجاد و 
براس��اس آن اقدام به بازاریابی برای کاالها و خدمات 

خود کنید. 


