)(http://roozafarin.com
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ > ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ

ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اوﻟﯿﻪ زﯾﺎد ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﺎرت ،اﺧﻼق
و داﻧﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﺮﯾﺲ ﮔﯽﯾﺒﻮ ) (Chris Guillebeauﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  100دﻻری ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آن ذوق و ﺷﻮق دارﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ از دﯾﮕﺮان ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ذوق و ﺷﻮق دارﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ:
 .1ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻟﻮازم دﮐﻮری ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪی اول ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪای درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آنﻗﺪر
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اوﻟﯿﻪی آنﭼﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﺟﺎزهی دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ از ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪای از آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه را اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در آن ﻗﺮاردﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت راﺣﺖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻗﺮاردﻫﯿﺪ .ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻی دﺳﺖﺳﺎز ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد:
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اﻧﺒﺎر در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهی
روﺷﻬﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ  Lifehackerرا ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 .2واﺳﻄﻪﮔﺮی در ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ واﺳﻄﻪی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ و از اﯾﻦ راه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ دوﺑﺎرهﻓﺮوﺷﯽ )واﺳﻄﻪﮔﺮی( ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ زاهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
 دراپﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ))Drop shippingدراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮهی ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺧﺮدهﻓﺮوش ﺑﺪون اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت )و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻧﺒﺎر( ﺳﻔﺎرش را از ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوش ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻻ را ﯾﮏراﺳﺖ از اﻧﺒﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ )ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی آﻣﺎدهی وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ (.و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻔﺎرش
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل Shopify ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای دراپﺷﯿﭙﯿﻨﮓ دارد.
 ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺮاجﻫﺎی ﮔﺎراژیاﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎً اﻫﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس دﺳﺖدوم ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﻮر اﺟﻨﺎس را ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﻓﺮوﺷﯽ ،آﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎی دﺳﺖدوم ﻓﺮوﺷﯽ و ﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻨﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎ آﻣﻮروﺳﻮ ،ﻣﺆﺳﺲ  Nasty Galاﺳﺖ .آﻣﻮروﺳﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزﻓﺮوش ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺧﺎص
در  eBayﮐﺮد ،و ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺗﺎ ﺣﺪی رﺷﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2011ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ از  200ﮐﺎرﻣﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب او " دﺧﺘﺮرﺋﯿﺲ" ،ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎر او دارد.
 .3ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.
ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻻزم دارﻧﺪ
)ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺰل ،ﭼﻤﻦزﻧﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ و .(...
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از راه ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ،
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روشﻫﺎی ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
داﺷﺘﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ راﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرب و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد را
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و درﺑﺎرهی ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺣﻮزهای ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯿﺪ.
 .4ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت!
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ دارﯾﺪ و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎری دﻫﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی را
از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪداد .از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪدﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪآورد.
اﮔﺮ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺰو وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽﻣﺼﺮف ﺷﻤﺎﺳﺖ ،از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و  ،...اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .5از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﮐﻨﺎر روشﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ،اﺑﺰارﻫﺎ و روشﻫﺎی
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮددارد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰاران دﻻر ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺰاری ارزان ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺸﻮﯾﺪ .از ﻋﮑﺲﻫﺎ،
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﺘﮑﺎر و ﺷﻮق و ذوق ﺑﺮای اﯾﺪهایﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ از اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را درﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﺪ ﯾﮏ اﯾﺪهی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﭘﯿﺪاﮐﻨﯿﺪ .اﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﯾﺪهای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎورد! ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﺮﺗﺒﻂ:
 ۵روش ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ اﯾﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
●

آرﺷﯿﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﮓ ﻫﺎ:
اﯾﺪه
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺘﺮی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻧﻮآوری
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ:
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