ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯽ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺷﻤ ﺎ
ﻫﺸﺘﺎدوﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ و اﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻄﺢ
ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درآﻣﺪی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دُری ﮐﻼرک

ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری دﯾﻤﻮﻧﺪ

ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﻪ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪایﺗﺎن ،ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.
ﻫﺸﺘﺎدوﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶ و اﯾﺪه اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب "ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ" آورده ﺷﺪه ،ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﮑﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی درآﻣﺪی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
 dorieclark.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺪهﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮﯾﺪ.
ﻓﺎرغ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم اول اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 -دُری ﮐﻼرک
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ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع راﻫﺒﺮدی ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪ
ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ راﻫﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ آورده ﺷﺪه.
 .١ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درآﻣﺪی ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ درآﻣﺪ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻄﻠﺐﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪای،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﮐﺴﺖ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻏﯿﺮه(

 .٢ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﭼﻪ درﺻﺪی از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ )ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ۲۰ ،درﺻﺪ آﻣﻮزش و  ۸۰درﺻﺪ ﻣﺸﺎوره(

 .٣ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درآﻣﺪی ﺧﻮد ﺗﻨﻮع اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ رﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد روشﻫﺎی درآﻣﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی ﺧﻮد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺮورش ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻤﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻗﻮی اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺪام ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟

 .۵ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از داﯾﺮه ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؟

 .۶آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۳اﻟﯽ  ۵اﯾﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟

 .٧آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
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 .٨در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۳اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﯾﮏ
اراﺋﻪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 .٩ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺑﻼگ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ ً ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 .١٠ﭼﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ روﯾﮑﺮد و
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﺎص
اﺳﺖ؟

" .١١ﮔﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﮔﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و (..
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 .١٢ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺪام اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺮای ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

 .١٣ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ در ﺣﻮزه
ﮐﺎریﺗﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ؟

 .١۴آﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ دارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ ،آﯾﺎ از اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻓﺮاد را
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮای
ﮐﻞ ﻟﯿﺴﺘﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .١۵ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

 .١۶ﺷﻤﺎ ﭼﻪ داﻧﺶ ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﻨﺪ؟ )ﻫﺮ ﭼﯿﺰی از ﭼﻄﻮر ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻨﯿﺲ ﺑﻬﺘﺮی ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰدﻣﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ(.
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 .١٧ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﺎذﺑﻪ
اوﻟﯿﻪ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ )ﯾﮏ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده
اﺳﺖ (.و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭼﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺳﺮی وﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻏﯿﺮه(

 .١٨ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ )اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﻏﯿﺮه(

 .١٩ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﯾﮏ ﺑﻼﮔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﮐﺴﺖ و وﯾﺪﯾﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 .٢٠وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺘﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﺗﯿﻮب ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ؟
اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻟﯿﺴﺖ
اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
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 .٢١ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﺴﺖوار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ )ﻣﺜﺎل :ﭼﻬﺎر روش
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ( .ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام روش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ.

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻣﻄﻠﺐﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ
ﺳﻮاﻻت و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
 .٢٢ﭼﻘﺪر زﻣﺎن در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای دارﯾﺪ و آن را ﭼﻄﻮر ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ارزش زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪه
را دارد؟
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 .٢٣ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ "ﺳﻬﻢ ذﻫﻨﯽ" )آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﻧﺪﺗﺎن( و "ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار"
)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی درآﻣﺪﺳﺎز( ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از آن ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻄﻮر
زﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

 .٢۴ﻧﺮخﻫﺎ و درﺻﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
اﻃﻼﻋﯽ از آن ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ از ﻣﺤﺪوده
ﻗﯿﻤﺖ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢۵ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن ،دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
در اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ؟ ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢۶در ﻣﻮرد ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؟
8

 .٢٧ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری روی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﯾﺎ ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎور ﺑﻪ ارزش
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺎی آن را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 .٢٨آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺷﺨﺼﯽ) ،ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ( ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ و از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

 .٢٩در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ؟

 .٣٠آﯾﺎ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
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 .٣١ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮهﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﺑﺪ( .در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۳ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

 .٣٢آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ارﺟﺎعدادن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی راﺿﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

 .٣٣ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯿﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

 .٣۴آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
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 .٣۵ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﯾﺎ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ(

 .٣۶ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آن را ﺷﺮح دﻫﺪ .ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در
ازای ﭘﺮداﺧﺖﺷﺎن ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داده ﺷﺪه؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻼﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در روﺷﻦ
ﮐﺮدن ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 .٣٧آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣٨اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎژولﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﺧﺎص ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدن
 .٣٩ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻋﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

 .۴٠اﮔﺮ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺨﻨﺮان دارﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺧﯿﺮا ً در روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ از ﺷﻬﺮﺗﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮏ
وﯾﺪﯾﻮ آﻣﺎده ﺑﺮای آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.

 .۴١ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از وﺑﻼگﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺘﺎن را
در آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﺸﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۴٢وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ
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ﺳﺨﻨﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 .۴٣ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدﺗﺎن در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ )ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن( ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .ﻋﺪد ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 .۴۴اﮔﺮ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ارزش آن را دارد
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ راﯾﮕﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آن روﯾﺪاد
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ) .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی ،اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه(

 .۴۵از ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺎبﮐﺮدن ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ )ﻣﻄﻠﺐﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺣﻀﻮر در ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ ،ارﺟﺎع ﻫﻤﮑﺎران و ﻏﯿﺮه(.
ﺣﺪاﻗﻞ  ۳روش را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در  ۳ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
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 .۴۶اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

 .۴٧ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ اﺑﺰار آﻣﻮزش ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن دارد؟ و ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 .۴٨ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮل ،زﻣﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات( ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ؟ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺎمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺿﺒﻂﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
آﺗﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
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وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ
 .۴٩اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺠﻼت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺰرگ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد؟ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای آن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻢ
ﺳﻮدﺗﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.

 .۵٠اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺧﺼﻮص راهﻫﺎی درآﻣﺪی از آن ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺪام ﺷﯿﻮه از ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت؟ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه؟ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش؟ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .۵١ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در
اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺪفﮔﺬاری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

 .۵٢ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل )ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟(
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
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ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟

 .۵٣ﮐﺪام ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
و اراﺋﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

روﯾﺪادﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ
 .۵۴در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭼﻪ
ﺗﺪارﮐﯽ دﯾﺪهاﯾﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
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 .۵۵ﻧﺎم  ۱۰اﻟﯽ  ۲۰ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎوی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﯾﺪاد
ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮردی از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ
ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در روﯾﺪاد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔﯽ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .۵۶ﮔﺮوه ﻧﻮآوراﻧﻪ اﯾﺪه آل ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺪاوم و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ در دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

 .۵٧در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،دارﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ؟
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ
 .۵٨در ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮدم ﻣﺪاوم از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روﯾﺪاد زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 .۵٩ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﺪ را
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روﯾﺪاد را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖ و ارزشﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻤﺎ
را در ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 .۶٠اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ از ﺳﺎل؟
ﭼﻘﺪر روﯾﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد؟ ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
از ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؟
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 .۶١ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪاﻧﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮارﮐﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﭼﻨﺪ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﭼﻘﺪر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭼﻘﺪر زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺘﻞ را رزرو ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮدن رزروﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ
 .۶٢ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ۱۰ﻧﻔﺮه از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺸﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺑﺮ روی اﻓﺮادی از ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ ،راﺣﺘﺘﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
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 .۶٣اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
را ﯾﮑﺒﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺟﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد
دﻓﻌﺎت داﻧﻠﻮدﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟

 .۶۴ﺣﺎﻻ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻬﻤﺎن اﯾﺪهآلﺗﺎن ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪام ،ﻣﻌﻤﺎران
ﺑﺮﺗﺮ؟ (..در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﺳﺸﺎن را ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،در وب ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ،ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﯾﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده از آﻧﻬﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 .۶۵ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ،راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮﻧﻪ ،ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻠﺴﻪای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد؟ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﯽ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
 .۶۶ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ وﺑﻼگﻧﻮﯾﺲ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺒﮏ،
روﯾﮑﺮد و ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪام ﯾﮏ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

 .۶٧اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﯿﺴﺖ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺪاوم و ﺛﺒﺎت ﯾﮏ اﺻﻞ
ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.

 .۶٨ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی وﯾﺪﺋﻮ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در
ﭘﺴﺖﻫﺎی وﺑﻼگ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﮑﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﻧﺸﺎن دادن ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﻧﮑﺎت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮات در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ
در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﺨﺼﺺ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دورهﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش،
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راهﻫﺎی درآﻣﺪی
ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ:
دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
 .۶٩در ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
)ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﻣﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؟( آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ آن را آﻣﻮزش
داد؟

 .٧٠ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻮﺗﺎه از دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
)ﯾﮏ ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ( .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ۵۰ﻧﻔﺮه از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻒ دوره را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺮات و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ دوره را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  %۱۰ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ دوره را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 .٧١ﺑﺎ ﺟﺰﯾﺌﺎت ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ دورهای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

 .٧٢ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای دورهﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻓﺮادی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ارزش دوره را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
 .٧٣ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﯾﺎ ﺳﻪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﭼﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟ )اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻮد ﻋﻀﻮ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ
ﻧﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ را ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد(
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 .٧۴اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.

 .٧۵ﻟﯿﺴﺘﯽ از  ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را در دو ﻟﯿﺴﺖ  Aو  Bدﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻟﯿﺴﺖ  Aارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ
ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد را از
اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 .٧۶زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮﻣﯽ
دارﯾﺪ ،اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ رواﺑﻂ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ( ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻟﯿﺴﺖ  Aﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻧﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
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 .٧٧ﺣﺎﻻ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺪهآل ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻟﯿﺴﺖ  Aﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺪه آل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۲۰اﻟﯽ  ۳۰ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﺮای ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺘﺎن( .در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهآل ،ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ درآﻣﺪی ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
 .٧٨از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ (۵۰؟
آﯾﺎ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن آﮔﻬﯽ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ دوره ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

 .٧٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ
ﺳﻮﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ از
ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎرت
ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮر را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
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 .٨٠ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﺴﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺟﺰ اﻋﻀﺎی
وﻓﺎدار اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺘﺎن از
آن ﻧﻘﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺖ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش
 .٨١در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﻼگ ﺧﻮد ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮوش آﻣﺎزون ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺪﻫﺪ؟ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎن ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺴﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

 .٨٢آﯾﺎ اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ؟ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
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 .٨٣اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوره ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارﯾﺪ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺎی اﯾﺪهآل ،اﻓﺮادی
ﻫﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻤﺎ ،ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.

 .٨۴ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ از ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﯾﺪ ،ﺑﺮای
اراﺋﻪ ﯾﮏ وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﺪ) .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ( .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ روﯾﺪاد را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ -ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ
آن ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ -اﻣﺎ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد
را ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
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آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن درآﻣﺪ .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،آزادی از ﮐﺎرﮐﺮدن در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان .ﺧﻠﻖ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن و اﻗﺪام ﺑﺮای آﻧﻬﺎ .در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ:

 .٨۵اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ – ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن -آﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی از درآﻣﺪ ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد؟

 .٨۶ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎدی ﺷﻮﯾﺪ؟ )ﻫﺪف
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﻣﺮﺗﺎﺿﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﻌﻄﺎف
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(

 .٨٧زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آزادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن اﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ  -ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؟ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ
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ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﻫﺮ روز ﻋﺼﺮ ﯾﻮﮔﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟

 .٨٨ﺑﺎ ﺟﺰﯾﺌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﯾﮏ روز اﯾﺪهآل ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .زﻣﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار
ﭘﻮل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪهآل دارﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

اﻣﺮوز ،ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درآﻣﺪی
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﯾﮏ آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ!
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ آرزوی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ.
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