کلیدهای موفقیت در کسب و کار چیست؟

راه های زیادی برای موفقیت در کسب و کار وجود دارد .گاهی اوقات ،موفقیت تنها یک درب است؛ اما در کسب
و کار ،موفقیت تنها به دست آوردن شانس نیست ،مگر اینکه شما کاری برای رسیدن به آن انجام دهید.
موفقیت همه در تجارت است و به همین دلیل ،همیشه اولویت کسب و کار میشود .اما موفقیت غیر مستقیم است،
و این باعث میشود تا برای رسیدن به هدف کار سختی در پیش داشته باشید.

پس چگونه ممکن است شما موفق شوید؟
پاسخ این است که برنامههای خود را سازماندهی کنید .دروازه شما برای موفقیت انتخاب کلیدهای مناسب است.
در زیر  ۰۱کلید برای موفقیت در کسب و کار شما وجود دارد:
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کلید  :۱یک رؤیا پرداز جدی باشید
عکسی از چند سال بعد خود را به تصویر بکشید .موفقیت خود را همیشه در چند سال بعد ببینید .یک متفکر
مثبت باشید این ممکن است مضحک باشد ،اما به شما انگیزه خواهد بخشید تا در هر برنامهای که میخواهید،
جدی باشید ،مخصوصاً وقتی که برنامه ریزی موفقیت شما را به خود جلب کند.

کلید  :۲هدف خود را مشخص کنید
وقت آن است که اهداف کسب و کار را مطابق با منافع و ارزشهای خود تعیین کنید .این به شما کمک خواهد
کرد که انگیزه بیشتری در انجام اهداف خود داشته باشید .عالوه بر این ،اگر به دنبال دالیل دلخواه خود باشید،
آیندهای بسیار نا امید کنندهای در آینده خواهید داشت.

کلید  :۳هدف واال داشته باشید
بد نیست اگر اهداف باالتر را تا زمانی که قابل دستیابی است ،به عنوان هدف قرار دهید .هدف قرار دادن اهداف
باالتر در آینده نزدیک ،هیچ ایرادی نخواهد داشت .بهتر است اهداف باالتر را تعیین کرده و بعداً آنها را ترمیم و
تغییر دهید ،از تعدادی از اهداف کوچکتر که هدف اصلی موفقیت شما نیست دوری کنید.

کلید  :۴لیست تمام تغییرات احتمالی را ایجاد کنید.
در مورد گامهای خاصی که باید انجام دهید که تغییری در شرکت خود ایجاد کنید ،فکر کنید .خوب است که یک
لیست از مراحل دقیق را در نظر داشته باشید ،با مهلت معین برای دستیابی به آنها و مدام این اهداف را مرور کنید.
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کلید  :۵تمام مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود را مشخص کنید.
شما همچنین باید قادر به فکر کردن درباره مهارت های مناسب برای دستیابی به اهداف خود باشید و بتوانید روی
خود سرمایه گذاری کنید .میتوانید بودجه خود را با به حداکثر رساندن مهارتهای بالقوه که میتوانید به خوبی
بر روی خود انجام دهید ،کاهش دهید .برای انجام این کار ،در اینجا چندین پیشنهاد وجود دارد:

✅ به طور واضح یک نام تجاری را برای کسب و کارتان تعریف کنید ،که میتوانید آن را به عنوان پایهای برای
تمام حرکتهای خود استفاده کنید.
✅ یاد بگیرید که هنر نوشتن را به دست بیاورید تا بتوانید در تمام تبلیغات خود صرفه جویی کنید.
✅ وقت خود را صرف یادگیری نحوه مستقیم فروش شرکت برای رسیدن به مخاطبان گستردهتر و دستیابی به
فروش بیشتر کنید.
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کلید  :۶اهداف خود را بدست آورید.
در تنظیم اهداف خود واقع بینانه باشید .تمام موارد را قبل از اینکه به چیزهایی که قصد دارید بدست بیاورید،
اولویت بندی کنید .قبل از هر چیز دیگر ،زمان ،پول و قابلیتهای شرکت خود را در نظر بگیرید.

کلید  :۷یک برنامه  ۱ساله ایجاد کنید.
توصیه میشود که برنامههای دراز مدت را تنظیم کنید ،زیرا این امر به شما امکان میدهد که به وضوح چیزهایی
را که به دست آوردهاید ببینید .برنامهای  ۰ساله در نظر بگیرید و تمام راه های ممکن رسیدن به هدف را یادداشت
کنید.

کلید  :۸تعیین مسیر حرکت برای رسیدن به اهداف.
مشخص کردن تمام موارد به شما کمک خواهد کرد که بیشتر از آنچه که قصد دارید انجام دهید را ببینید.
شما باید یک نقشه کلی از اهداف خود را با مراحل خاصی که قصد انجام دارید ،یادداشت نمایید .همه اینها باید
در برنامه  ۰ساله شما شامل شود.

کلید  :۹عالمت گذاری همه چیزهایی که طی یک سال در تقویم خود انجام میدهید.
شما باید بتوانید همه چیزهایی را که قصد دارید در تقویم خود انجام دهید را ثبت کنید .این موارد چیزهایی را
که قبالً به دست آوردهاید را برجسته میکند .بسیار مهم است که برنامههای خود را پیگیری کنید.

کلید  :۱۱همیشه برنامه و پیشرفت کاری خود را ارزیابی کنید.
شما باید بتوانید برنامههای خود را دنبال کنید .تغییرات اجتناب ناپذیر است ،بنابراین اگر تغییراتی را انجام دهید
یا به طور خودکار ایجاد میشود ،ناامید نشوید .مهم این است که شما قادر به مقابله با تغییرات هستید و میتوانید
برای دستیابی به اهداف خود ادامه دهید.
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