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امروزه، راه اندازی کسب وکار خود، هدف نهایی افراد زیادی است. چه راهی می تواند بهتر، 
با صرفه تر، کارآمدتر و عاقالنه تر از دنبال کردن ابزارهای آنالین باشد؟! اینترنت می تواند 
وسیله خوبی برای رونق کسب وکار شما باشد، زیرا به سرمایه گذاری زیادی نیاز ندارد! یکی 
از دالیل محبوب شدن کسب وکارهای اینترنتی، کم هزینه بودن و دلیل دیگر آن، جایگاه 
افراد به خود اختصاص داده است و می تواند تحول  اینترنت در زندگی  ویژه ای است که 

عظیمی در کسب وکار شما به وجود آورد!
در  مدیریت یک کسب وکار جدید  و  راه اندازی، سازمان دهی  توانایی  عنوان  به  کارآفرینی 
کارآفرینی  در  می شود.  تعریف  سود،  به  دستیابی  برای  آن  با  مرتبط  خطرات  همه  کنار 
خود  کسب وکار  رشد  یا  شروع  برای  اینترنت  گسترده  قدرت  از  کارآفرین  فرد  اینترنتی، 
استفاده می کند. خواه این کسب وکار، فیزیکی باشد یا ایفای نقش در یک سرویس نوآورانه 
مدرن! در کنار تمامی فوایدی که اینترنت دارد، همچنین باید به این نکته توجه داشته 
باشید که کارآفرینی، کار ساده ای نیست و یک کارآفرین موفق باید در شرایط دشوار نیز 
همواره تالش کند و هیچوقت تسلیم نشود. اگر شما نیز می خواهید وارد حوزه کارآفرینی 
اینترنتی شوید، اما نمی دانید از کجا باید شروع کنید و چطور پیش بروید، با ما در ادامه 
اینترنتی  بگوییم که چطور می توانید در حوزه کارآفرینی  به شما  تا  باشید  مطلب همراه 

موفق شوید. 

چگونه یک کسب وکار اینرتنتی راه اندازی کنیم؟

برای ورود به دنیای کارآفرینی اینترنتی باید مراحل زیر را طی کنید:
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1- شناخت انواع کسب وکار اینرتنتی

فروش محصوالت فیزیکی )الف- فروش مستقیم. ب- فروش واسطه ای(

اگر شما یک کسب وکار کوچک یا یک شرکت با بودجه محدود راه اندازی کرده اید، فروش 
جای  به  زیرا  چرا؟  باشد.  عالی  گزینه  یک  شما  برای  می تواند  واسطه ای  یا  غیرمستقیم 
استخدام کارمند برای فروش محصول خود، این هزینه را صرف ارائه محصول می کنید و 
به جای مدیریت یک فروشگاه، می توانید محصول خود را برای فروش به توزیع کننده ها یا 
شرکت های دیگر بسپارید. فروش غیرمستقیم، یک گزینه عالی برای صاحبان کسب وکار 
است که در تالش برای کسب درآمد هستند و به دنبال یک راه مقرون به صرفه تر برای 
ورود به بازار می باشند. این امر شامل بازاریابی آنالین نیز می شود که در آن شما می توانید 
به صورت کاماًل آنالین و بدون هیچ گونه تماس چهره به چهره، محصوالت خود را به فروش 
برسانید. در مقابل، افرادی وجود دارند که می خواهند به صورت فیزیکی مشتریان خود را 
ببینند، بنابراین می توانند برند خود را تبلیغ و جایگاه خود را در بازار پیدا کنند. اگر شما 
اداره کنید، فروش مستقیم می تواند وقت گیر،  را خودتان  یا یک وب سایت  یک فروشگاه 

پرهزینه و قطعاً برخی مواقع پراسترس باشد.

فروش محصوالت مجازی

فروش محصوالت فیزیکی، هرچند که توسط طراح یا شخص دیگری ساخته شده باشد، 
بین المللی،  مشتریان  حمل ونقل،  پیچیدگی های  است؛  وقت گیر  بی نهایت  و  متغیر  بسیار 

مالیات، قوانین، واردات، مدیریت موجودی و ... وجود دارند.
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انواع محصوالت دیجیتال  دارند.  را  دیجیتال، جایگاه خاص خود  این  حال، محصوالت  با 
فایل های  و  موسیقی  ویدئویی،  فایل های  نرم افزارها،  الکترونیک،  کتاب های  از:  عبارت اند 
صوتی، عکس، هنرهای گرافیکی و دیجیتالی، مدارک و اسناد، دوره های آموزشی، خدمات 

حرفه ای، فروش اینترنتی بلیت، فروش فونت های خاص و اپلیکیشن های بر پایه وب.
در مقایسه، محصوالت دیجیتال به راحتی توزیع می شوند، به صورت قابل مالحظه ای پایدار 
هستند، به صورت نامحدود قابل تکرار می باشند و اغلب ساده تر تهیه می شوند. با استفاده از 
یک یا چند دستگاه کامپیوتر، هر شخصی قادر به ساخت یک محصول دیجیتالی است که 
ارزش به اشتراک گذاشتن یا فروش داشته باشد. هیچ مواد فیزیکی، کارخانه یا کارمندی 

مورد نیاز نیست. فقط یک کامپیوتر، کمی ذوق، عزم و انگیزه الزم است.

فروش خدمات

ارائه عملکرد مناسب در بازار، اساسی است اما به هیچ وجه تضمین کننده موفقیت نیست. 
فروش خدمات، نیاز به یک سازمان قدرتمند برای فراهم کردن خروجی یک بازار موفق از 
طریق تعامل با مشتریان دارد. ارائه خدمات خوب به مشتری، از نقطه نظر فروش، با تشکر 
از مشتری شروع می شود. از تعامل فروش استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که مشتری 
شما، احساس ارزشمند بودن می کند. یک رابطه دوستانه برقرار کرده و با آن ها بیشتر در 

مورد کسب وکار خود صحبت کنید.
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خدمات پس از فروش، از زمانی که مشتری تصمیم خود را برای خرید گرفته است، حتی 
قبل از این  که عملیات فروش را به اتمام برسانید، شروع می شود. خدمات پس از فروش 

شامل خدمات در لحظه فروش نیز می شوند، مانند:
تشکر از مشتری برای خریدی که انجام داده است.

تأیید قراردادهای فروش یا تحویل به صورت شفاهی یا از طریق ایمیل یا نامه.
اطمینان از این  که مشتریان، اطالعات تماس شما را دارند و شما نیز اطالعات آن ها را دارید.

اضافه کردن مشتریان به ایمیل های کسب وکار یا فهرست ایمیل ها.
پیشنهاد محصوالت یا خدمات مرتبط یا اضافی.

 
کسب وکارهای اینرتنتی مبتنی بر محتوا

باارزش  و  رایگان  اشتراک گذاری محتوای  به  و  ایجاد  به معنی  بر محتوا،  بازاریابی مبتنی 
برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آن ها به خریدار است. نوع محتوایی که به اشتراک 
می گذارید باید به آن چیزی که به فروش می رسانید، نزدیک بوده و با آن مرتبط باشد. به 
عبارت دیگر، شما مردم را آموزش می دهید، در نتیجه آن ها اطالعات کافی به دست آورده، 
به کسب وکار شما عالقه پیدا کرده و به آن اعتماد می کنند. بازاریابی مبتنی بر محتوا، به 
ویژه برای کسب وکارهای اینترنتی، اختیاری نیست. اگر شما یک جریان پایدار از محتوای 

مرتبط و ارزشمند تولید نکنید، شانسی برای موفقیت نخواهید داشت!
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2. ارزیابی میزان استقبال از محصول

مشتریان ناراضی، احتماالً هزینه زیادی برای شما خواهند داشت. اولین قدم برای غلبه بر 
این امر، این است که بپذیرید محصول خود را اصالح کنید. گام دوم این است که رضایت 

مشتری را بسنجید تا ببینید در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارید.
چگونه  که  نیست  مهم  باشد.  پرهزینه ای  و  پیچیده  کار  نباید  مشتری  رضایت  ارزیابی 
از طریق  بازخورد مشتری  انجام می دهید، سنجش رضایت مشتری در جمع آوری  را  آن 
نظرسنجی ها، خالصه می شود. برای سنجش دقیق احساسات مشتری، ما فقط باید از آن ها 

بپرسیم که تجربه آن ها در این زمینه چطور بوده است.

3. مشخص ساخنت اسرتاتژی کاری خود 

استراتژی شما، دقیقاً تعیین می کند که کسب وکار شما در سال آینده، چه جایگاهی دارد 
و چگونه به آن دست خواهید یافت.

پس از تعریف پروژه، استراتژی کسب وکار، اولویت ها را برای شما تعیین کرده و به شما 
استراتژی  دارید.  نگه  و  دارید، جذب کرده  نیاز  را که  بااستعدادی  افراد  تا  کمک می کند 
کسب وکار شما می تواند در چند پاراگراف تعریف شده یا به صورت مجموعه ای از اظهارات 

استراتژیک نوشته شود.
استراتژی کسب وکار شما باید به این سواالت پاسخ دهد:

هدف این کسب وکار چیست؟
نقطه قوت اصلی این کسب وکار چیست؟

خدمات رسانی به کدام مشتری باید شروع شده و به کدام یک ادامه پیدا کند؟
پیشنهاد کدام محصوالت / خدمات باید متوقف، ادامه یافته یا شروع شود؟

چرا این مسیر استراتژیک را انتخاب کرده اید؟
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4. از رقبای خود متفاوت باشید

از  می توانید  که چطور  دریابید  و  کرده  متوقف  را  رقابت  در  بهتر شدن  برای  تالش  تنها 
و  است  بودن«  رقبا  از  »متفاوت  دشمن  بودن«،  رقبا  از  »بهتر  باشید.  متفاوت  رقبایتان 
متفاوت بودن، دقیقاً جایی است که درآمد بیشتر را نصیبتان خواهد کرد! به جای تالش 
برای بهتر یا دقیقاً مشابه رقبا بودن، یک استراتژی جدید ایجاد کنید که شما را از رقبا 

متفاوت کند. برای این کار الزم است:
رقبا را تجزیه وتحلیل کنید.

از مشتریان خود نظرسنجی کنید.
مزایا و نقاط قوت محصوالت خود را بشناسید.

 
5. به احتامل نیاز به افزایش رسمایه گذاری فکر کنید

از آنجایی که کارآفرینی اینترنتی ریسک باالیی دارد، احتمال شکست در مراحل ابتدایی 
وجود دارد. به همین دلیل در سرمایه گذاری در این زمینه باید محتاط عمل کرد و نباید 
می توان  محافظه کارانه  روش  این  با  نمود.  سرمایه گذاری  کار  این  در  خود  توان  از  بیش 
افزایش  احتمال  نهایی،  مراحل  به سوددهی در  زمان رسیدن  و در  اطمینان حاصل کرد 

سرمایه گذاری را نیز در نظر گرفت.

6. رشایط کاری تان را با زندگی شخصی خود هامهنگ کنید

سطح  در  عالقه  مورد  موضوعات  از  یکی  زندگی،  و  کار  میان  توازن  اخیر،  سال های  در 
آکادمیک، کسب وکار، سیاسی و اجتماعی است. راه اندازی یک کسب وکار آسان نیست. این 
کار نیاز به زمان زیاد، کار سخت و فداکاری دارد. اگر شما کسب وکار کوچک خود را اداره 
با این وضعیت آشنا هستید که فهرست کارهایتان هرگز تمامی ندارد.  می کنید، احتماالً 
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شاید شما حتی تعطیالت آخر هفته را رها کرده باشید تا اطمینان حاصل کنید که همه 
کارها به پایان رسیده است، اما نباید از حد تعادل خارج شوید. اگر خودتان را به سختی 

تحت فشار قرار دهید، هم شما و هم کسب وکارتان آسیب خواهید دید.

7. ایده  کارآفرینی اینرتنتی و بیزینس مدل

پس از تصمیم به راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی، این سوال مطرح می شود که چه مدل 
کسب وکار اینترنتی برای شما بهتر است؟ جهت انتخاب بهترین مدل کارآفرینی اینترنتی، 
برای ایده جدید خود وقت بگذارید و شانس موفقیت خود را به طرز چشمگیری افزایش 

دهید.
سه مدل اصلی برای کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد و شما می توانید یکی از آن ها را 

انتخاب کنید که بهترین تناسب را با ایده شما داشته باشد. این سه مدل عبارت اند از:
فروش یک محصول فیزیکی.

فروش خدمات.
فروش یک محصول دیجیتال.

اگر نمی خواهید با تولید، ذخیره یا حمل ونقل یک محصول فیزیکی، سروکار داشته باشید و 
نمی خواهید خدماتی را ارائه کنید، می توانید یکی دیگر از انواع کسب وکار که بسیار محبوب 
است، یعنی بازاریابی پورسانتی یا همکاری در فروش را امتحان کنید. بازاریابی پورسانتی به 
معنی تبلیغ و ترویج محصوالت افراد دیگر )فیزیکی و دیجیتال( یا خدمات آن ها و دریافت 

کمیسیون به هنگام فروش آن است.
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چطور می توانیم میزان پیرشفت کارآفرینی اینرتنتی خود را بسنجیم؟

برای کسب وکار شما مفید است و  بدانید چه چیزی  به عنوان یک کارآفرین، مهم است 
چه چیزی مضر. کسب وکار، غیرقابل پیش بینی است و تنها چیزی که می توانید روی آن 
حساب کنید، این است که همه چیز پیوسته در حال تغییر می باشد. شما باید به طور مداوم 

عملکرد کسب وکار خود را بسنجید. برای این کار باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 میزان تعامل در سایت 

هنگام راه اندازی یک وب سایت موفق، همیشه باید به مشارکت و تعامل با کاربر توجه داشته 
باشید. ولی این دقیقاً چه معنایی دارد؟ هنگامی که بازدیدکنندگان از سایت شما بازدید 
می کنند، بی شک می خواهید که آن ها محتوای شما را بخوانند، با شما تعامل داشته باشند 

و با کلیک کردن به دعوت شما پاسخ دهند. این در واقع تعامل با کاربر است.

 میزان بازدید

این معیار، میزان بازدید ها از سایت شما را در یک بازه زمانی مشخص بیان می کند. هرچقدر 
این تعداد بیشتر باشد، به معنای آن است که سایت شما در وضعیت بهتری قرار دارد. 
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البته باید تعداد بازدیدکنندگانی را که به صورت تصادفی از سایت شما بازدید می کنند، در 
نظر بگیرید. می توان از سایت هایی نظیر الکسا )Alexa( برای مشاهده آمار بازدیدکنندگان 

سایت استفاده کرد.

 میزان بازدیدکنندگان

برخالف معیار قبلی، این معیار از میان بازدیدهای متعدد یک بازدیدکننده، تنها بازدید اول 
را ثبت خواهد کرد. می توان از Google Analytics نیز برای این منظور استفاده کرد.

 میزان بازدید مجدد

نرخ بازبینی برای یک صفحه وب توسط جمعیت کاربر مشخص می شود که چندبار از یک 
افزایش  و  نشان دهنده عملکرد خوب وب سایت  این عدد  افزایش  بازدید می کنند.  صفحه 

مشتری است.

 متوسط میزان زمان رصف شده توسط هر بازدیدکننده
حدوداً 15 ثانیه طول می کشد تا شما بتوانید توجه بازدیدکننده را به وب سایت خود جلب 
کنید. بنابراین، اگر شما در کمتر از یک چهارم دقیقه موفق نشوید، بازدیدکننده را از دست 

خواهید داد.

مزایای کارآفرینی اینرتنتی

با راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی، شما اساساً به مشتریان سراسر جهان، بدون توجه به 
موقعیت جغرافیایی و زمانی آن ها دسترسی دارید. با تعداد کاربران اینترنت که به 3 میلیارد 

نفر می رسند و در حال رشد هستند، کارآفرینی اینترنتی سال به سال بهتر می شود.
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 وجود طیف گسرتده ای از فرصت های کاری اینرتنتی 

مردم،  از  بسیاری  دارد.  وجود  اینترنتی  کسب وکار  یک  راه اندازی  برای  متمایزی  مزایای 
کسب وکار اینترنتی را از درون یک لنز بسیار محدود مشاهده می کنند، واقعیت این است 
که راه های مختلفی برای انجام کسب وکار اینترنتی وجود دارد، همان طور که مردم برای 

تعیین سبک زندگی و کار خود راه های زیادی دارند.

 رفنت به دنبال رویاها و آرزوها

با توجه به ماهیت کسب وکار اینترنتی، شما می توانید در حوزه مورد عالقه خود، کار کنید. 
هنگامی  که شما یک کارمند هستید، مطابق میل دیگران به ارتقای کیفی کار آن ها کمک 
می کنید. اما زمانی که برای خودتان کار می کنید یا یک کارآفرین هستید، درآمد خود را با 

انجام کاری که دوست دارید، به دست می آورید.

 افزایش پتانسیل درآمدی  

یکی از معایب حقوق بگیر بودن، این است که درآمد شما همیشه میزان محدودی است. از 
سوی دیگر، اگر شما خودتان کارفرمای خودتان باشید، می توانید به هر اندازه که می خواهید 
درآمد کسب کنید. البته این امر به طور موثری به مدل کسب وکار شما و این  که چقدر 

سخت کار می کنید، بستگی دارد.

انتخاب ساعات کاری

اینترنت 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال در اختیار کسب وکار شما است. بنابراین، شما 
می توانید ساعت کاری خود را انتخاب کنید. با این  حال، مهم است که توجه داشته باشید، 
در شرایط واقعی، ساعات کاری شما تا حد زیادی توسط مشتریان و نوع کسب وکار شما 

تعیین خواهد شد.
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به عنوان مثال، اگر در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کنید و یک شرکت بازاریابی رسانه 
جهانی دیجیتالی و مشتریانی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام داشته باشید، باید در طول 
ساعات کاری مشتریان خود آنالین باشید. این بدان معنی است که زمانی که اکثر مردم در 

خواب هستند، در دسترس باشید.

 پیرشفت خدمات اینرتنتی قابل ارائه به مشرتیان

فضای مجازی به شما امکان می دهد خدمات بی نظیری را به مشتریان خود ارائه کنید. از 
آنجایی  که شما آنالین هستید، انعطاف پذیری الزم برای برقراری ارتباط با مشتریان خود از 
طریق کانال های مختلف مانند شبکه های اجتماعی، ایمیل، تماس های VOIP و چت ها و 

همچنین اپلیکیشن های پیام رسان را دارید.

 کاهش هزینه رشوع و انجام یک فعالیت

یک کسب وکار اینترنتی در هزینه های سنتی مدیریت یک کسب وکار، صرفه جویی خواهد 
کرد. به عنوان مثال، شما مجبور نیستید برای دیدن مشتریان خود در هر مکانی، تا آنجا 
رانندگی کنید. الزم نیست فاکتورهای کاغذی را چاپ کنید و اگر مدل کسب وکار شما این 
اجازه را بدهد، شما حتی نیازی به اجاره فضای اداری ندارید. تمام کارکنان شما می توانند 

از راه دور کار کنند.

11   



کارآفرینی اینرتنتی چیست؟

www.armanic.com

محدودیت های موجود در حوزه کارآفرینی اینرتنتی

جذابیت انجام کسب وکار اینترنتی برای اکثر شرکت ها زیاد است. طبق گزارش اداره آمار 
ایاالت متحده، در سال 2008، فروش اینترنتی در سراسر جهان، تقریباً به 142 میلیارد 
دالر رسیده است. در حالی که کسب وکار آنالین، بخشی است که شرکت ها ممکن است 
معایب  درک  معنی  به  مورد  این  در  آگاهانه  تصمیم گیری  باشند،  آن  به  ورود  به  مایل 

کسب وکار در اینترنت است.

 قوانین
زمانی که شما کسب وکاری را در اینترنت راه اندازی می کنید، در معرض قوانین کشورهای 
مختلفی هستید که کاربرانی از آن ها به وب سایت شما دسترسی پیدا می کنند. کارآفرینی 
و  جهان  سراسر  در  کپی رایت  قوانین  حریم خصوصی،  قوانین حفظ  تحت  شما  اینترنتی 
قوانین مالیاتی است که به طور معمول به محل شرکت شما بستگی دارد. اگر محصوالتی 
دارید که توسط افراد زیر سن خاصی قابل دسترسی نیستند، پیش از فروش آن، باید از 
قوانین خاصی پیروی کنید. در هنگام ساخت وب سایت خود با وکالیی که در قانون تجارت 

بین الملل شناخته شده هستند، مشورت کرده و از آن ها کمک بگیرید.

 عدم اعتامد

مصرف کنندگان گاهی نسبت به خرید محصوالت آنالین، محتاط عمل می کنند. سعی کنید 
از یکی از سازمان های مورد اعتماد، تأییدیه داشته باشید. هنگامی  که شما یک کسب وکار 
برقرار  ارتباط شخصی و حضوری  با مشتریان،  راه اندازی می کنید، نمی توانید  را  اینترنتی 
نمایید، بنابراین شما باید تا جایی که می توانید برای ایجاد اعتماد به شیوه های دیگر اقدام 

کنید. 
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حتی با تمام اقداماتی که برای جلب اعتماد کاربران انجام می دهید، بخشی از مردم هنگام 
خرید ممکن است برای ارائه اطالعات پرداخت خود در اینترنت، احساس راحتی نکنند.

 تقلید و الگوبرداری

از آنجایی که تعداد کاربران اینترنت، روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند، بهتر است که 
از ایجاد رقابت جلوگیری کنید. یکی از مشکالت کارآفرینی اینترنتی این است که هزینه 
کپی رایت یا ایده های وب سایت شما در سطح جهانی، می تواند زیاد باشد. اگر به سختی کار 
کرده و یک کسب وکار موفق در اینترنت راه اندازی کنید، این احتمال وجود دارد که کسی 
سعی کند از کار شما کپی برداری کرده و شما را در این مسیر پشت سر بگذارد. ناتوانی در 

محافظت از ایده هایتان می تواند یکی از معایب کارآفرینی اینترنتی باشد.

 دشواری گسرتش روابط

با وجود سهولت ایجاد روابط از طریق اینترنت، گسترش این روابط، به ویژه برای مشتریان 
بین المللی، دشواری های خاص خودش را دارد. عدم وجود قوانین بین المللی کافی، هنوز 

امکان برقراری ارتباط مطمئن با مشتریان خارجی را به خوبی فراهم نکرده است.

 حریم خصوصی و نگرانی های امنیتی

اینترنت می تواند رویای یک کارآفرین باشد. وب با دسترسی سریع به میلیون ها مصرف کننده 
را  راه اندازی  هزینه های  می تواند  مجازی،  فروشگاه  یک  ایجاد  توانایی  و  در سراسر جهان 
انواع مختلفی از خطرات امنیتی  الکترونیک در معرض  با این حال، تجارت  محدود کند. 
قرار دارد، مانند وجود ویروس ها و کرم های اینترنتی، باگ های نرم افزاری، تهدیدات مخرب 

فعال، سرقت داده های فیزیکی، امنیت شبکه های بی سیم و تلفن همراه.
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 محدودیت های برخی از کسب وکارها

مجوز  نوع  هیچ  بدون  می توانند  کاالها  از  برخی  می داند،  هر خرده فروشی  که  همان گونه 
خاصی فروخته شوند، اما بعضی دیگر تنها زمانی می توانند به فروش برسند که مجوز داشته 
باشند، مانند فروش دارو، اسلحه، مواد غذایی و مانند آن. پس از ارزیابی ایده کارآفرینی 
اینترنتی خود و برنامه ریزی برای تهیه محصول، در مورد محدودیت ها و مقرراتی که ممکن 
شروع  از  پیش  مسائل  این  درک  کنید.  تحقیق  بگذارد،  تأثیر  شما  روی کسب وکار  است 
فروش اینترنتی، به شما در یک برنامه ریزی عاقالنه و صرفه جویی در وقت، انرژی و پول 

کمک می کند.

کارآفرینی اینرتنتی در ایران

بر اساس نظرسنجی ها، کمتر از نیمی از جمعیت ایران خواهان شغل های ثابت و کارمندمحور 
هستند. از آنجایی که مشاغل اینترنتی بدون نیاز به سرمایه های کالن می توانند راه اندازی 
شوند، کارآفرینی و به ویژه کارآفرینی اینترنتی در ایران مورد توجه قرار گرفته و رو به رشد 
اینترنتی، جدید هستند و هنوز اشباع نشده اند،  با توجه به این  که کسب وکارهای  است. 
افراد زیادی به ویژه جوانان و افراد جویای کار و حتی بانوان خانه دار را به سوی خود جذب 

کرده اند.

انواع کارآفرینی اینرتنتی موفق در ایران

 
 فروش کاال

در  دیجیتالی  و  الکترونیکی  محصوالت  فروش  سایت های  موفق ترین  از  یکی  کاال  دیجی 
ایران است. بامیلو، کافه بازار و آپارات نیز از جمله وب سایت های موفق در زمینه تجارت 

الکترونیک، فروش اپلیکیشن و به اشتراک گذاشتن فایل های ویدئویی هستند.
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 سفارش غذا

اسنپ فود از نمونه استارت آپ های موفق در زمینه سرویس غذارسانی در سطح شهر تهران 
است.

 حمل ونقل

اسنپ و تپسی، سامانه های هوشمند درخواست تاکسی هستند که با ارائه خدمات با هزینه 
کمتر، مشتریان زیادی را به سمت خود جذب کرده اند.

 سیستم رزرو

در زمینه فروش بلیت هواپیما و قطار، سایت علی بابا و در زمینه رزرو هتل، سایت جاباما 
پیشتاز هستند.

 ثبت آگهی

دیوار از جمله سایت های موفق برای ثبت آگهی جهت فروش انواع ابزار، وسایل و امالک و 
مستغالت است.
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12 نکته که باید برای موفقیت به عنوان یک کارآفرین اینرتنتی در نظر داشته باشید

کارآفرین بودن، یک اقدام هیجان انگیز است که به صورت بالقوه سودآوری باالیی دارد. با 
این  حال، کارآفرینان خطرات زیادی را متحمل می شوند، زیرا احتمال شکست در کار آن ها 
بسیار باال است. برای این  که یک کارآفرین موفق باشید، باید روش صحیحی داشته باشید، 
کسب وکار خود را هوشمندانه بسازید و با مدیریت معقول، آن را ادامه دهید. در اینجا چند 

مرحله ساده در مورد چگونگی موفقیت کسب وکار شما بیان شده است:

 داشنت پشتکار 

مردم ممکن است در مورد زندگی یک کارآفرین، خیال بافی کنند. اما واقعیت شروع کسب وکار 
شما این است که کاری سخت و دشوار در پیش رو دارید. شما برای موفق شدن باید از موانع 
بسیاری عبور کنید. پشتکار و استقامت، دو ویژگی مهم هستند که هر کارآفرین باید داشته 
باشد تا بتواند موانع موفقیت را از میان بردارد. شما ممکن است بهترین و هیجان انگیز ترین 
محصول یا خدمات را در جهان داشته باشید، اما برای فروش آن نیاز به پشتکار و دوری از 

ناامیدی و تسلیم شدن دارید.

 پیدا کردن کمبودهای بازار

زمانی که در بازار، کمبودی وجود دارد، خریداران و فروشندگان می توانند بر قیمت ها و 
تولید تأثیر بگذارند، جایی که هیچ گونه اطالعات کاملی درباره محصوالت و قیمت ها وجود 
نداشته و موانع زیادی برای ورود و خروج در بازار وجود دارد. این امر در مقابل یک بازار 
کامل قرار دارد که با رقابت کامل، تعادل بازار و تعداد نامحدود خریداران و فروشندگان 
مشخص می شود. بنابراین با یافتن نواقص بازار به راحتی می توانید در این زمینه فعالیت 

کنید و در بازار نقشی تعیین کننده داشته باشید.
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 داشنت ابتکار عمل

ابتکار عبارت است از توانایی فرد برای تبدیل ایده ها به عمل. این امر نه تنها شامل توانایی 
برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها برای دستیابی به اهداف است، بلکه شامل خالقیت، نوآوری 

و ریسک نیز می شود.

 تهیه یک مدل اجرایی برای کسب وکار 

واقع، مدل کسب وکار،  در  را هدایت می کند.  زیرا کسب وکار  است،  مهم  مدل کسب وکار 
DNA استراتژی کسب وکار است و جهت موفقیت را تعیین می کند. یک مدل کسب وکار، 

نقش حیاتی در موفقیت هر شرکت ایفا می کند، چرا که توضیح می دهد چگونه کسب وکار 
به درآمد می رسد. برای کارآفرینان، یک مدل کسب وکار در دستیابی به سرمایه گذاران و 

ایجاد مشارکت، بسیار موثر است.

 اجازه دهید کسب وکارتان رشد و تکامل پیدا کند

مهم است که کسب وکار شما تکامل یافته و رکودناپذیر باشد. به عنوان یک کارآفرین در 
برای رشد کسب وکار شما ضروری  ایجاد یک محیط بدون تهدید،  باشید که  نظر داشته 

است.

 فرا گرفنت فنون کسب وکار 

مهارت های کسب وکار به شما کمک می کند تا درباره این  که چطور از وقت خود استفاده 
کنید، زندگی نمایید، نقاط قوت، عالئق و اهداف خود را برای تولید یک محصول منحصربه فرد 

به کار ببرید، تصمیم های الزم را بگیرید.
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 ثبت کردن کسب وکار خود

کسب وکار خود را ثبت کنید تا آن را به صورت قانونی متمایز نمایید. چگونگی و مکان 
ثبت نام، بستگی به ساختار کسب وکار و محل کسب وکار شما دارد.

 اضافه کردن ویژگی های کاربرپسند

وب سایت ها به چیزی بیش از متن و اطالعات در یک صفحه تبدیل شده اند. امروزه کاربران 
از وب سایت شما انتظار دارند که آن ها را سرگرم کنید، کیفیت ارائه دهید و تجربه کاربری 
و بصری خوبی را ارائه کنید. همه چیز از زیبایی شناسی سایت شما تا قرار دادن CCCهای 
بازدید می کند،  از سایت شما  )فراخوانی عمل( شما می تواند روی مدت زمانی که کاربر 

اثرگذار باشد.

 کنرتل و بهینه سازی هزینه های تبلیغاتی

در مقایسه با شیوه های تبلیغاتی سنتی مانند رسانه های چاپی، تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، 
تبلیغات شبکه های اجتماعی، نه تنها قابل اعتماد، بلکه ارزان تر هستند. عالوه بر این، شما 
پیش از پرداخت، در کانال های مختلف شبکه های اجتماعی عضو شده و تعامل می کنید و 

از این طریق به راحتی و آزادانه می توانید به سرعت رشد نمایید.

 خودکار بودن همه مراحل کاری شام 

ترجیح  و سهولت هستند،  راحتی  دنبال  به  معموالً  اینترنت،  کاربران  که  این   به  توجه  با 
این  کردن  برآورده  برای  شوند.  انجام  خودکار  صورت  به  کارها  از  بسیاری  که  می دهند 
خواسته، از سیستم های جدید سفارش الکترونیکی، سیستم پرداخت مطمئن، تحویل در 

منزل و ... استفاده کنید. 
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در این صورت، در وقت صرفه جویی شده و شما نیز مشتریان بیشتری جذب خواهید کرد.

 برون سپاری فعالیت های خود

پس از حفظ کسب وکارهای بزرگ، برون سپاری یک راه عالی برای رشد کسب وکار شما 
بدون استخدام کارمند است. با این  حال، برون سپاری در کنار مزایای آن، ریسک خاص 

خودش را دارد. استفاده صحیح از آن، راه حل کلیدی است:
در این راه باید بدانید چه چیزی را برون سپاری می کنید.

آنچه را که می خواهید انجام شود، تعریف کنید.
برایتان کیفیت مهم تر از قیمت باشد.

کار را به یک ارائه دهنده معتبر بسپارید.
توافق نامه ای به صورت نوشتاری تنظیم کنید.

 ارتباط برقرار کردن با مخاطبان

درک مشتری برای رشد کسب وکار شما حیاتی است و کارآفرینان موفق به این نکته پی 
برده اند که تعامل با مشتری باعث رشد اقتصادی می شود.

دالیل عدم موفقیت در کارآفرینی اینرتنتی

اگر می خواهید یک کارآفرین موفق شوید، باید از دالیل شکست کارآفرینان آگاه باشید. این 
دالیل عبارت اند از:

آن ها هیچ برنامه مدونی ندارند.
درآمدی ندارند.

فرصت های کسب وکار محدودی دارند.
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توانایی اجرایی ندارند.
رقابت در کارشان بسیار زیاد است.

مالکیت فکری ندارند.
تیم ماهر و با تجربه ای ندارند.
بازار کوچکی در اختیار دارند.

زود تسلیم می شوند.

نتیجه گیری

یکی از موارد مهم در مورد تبدیل شدن به یک کارآفرین، این است که هر فردی بتواند آن 
را انجام دهد. برای این  که کارآفرین موفقی شوید، حتماً نباید بزرگ و مشهور باشید. جهان 
پر از کارآفرینانی است که شما هرگز در مورد ایده های آن ها چیزی نشنیده اید، اما یک 
کسب وکار پررونق و سودآور ایجاد کرده اند. مادرانی که یک وسیله را اختراع کرده اند یا یک 
وبالگ در مورد زندگی نامه خود به راه انداخته اند، نوجوانانی که در یوتیوب، خود را نشان 
داده و معروف شده اند و افراد بازنشسته ای که تجربه عمر خود را در مربیگری و مشاوره 

کسب وکار به کار گرفته اند. 
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تبدیل شدن به یک کارآفرین سخت نیست، اما کار می برد و نیازمند مراحل بسیاری است 
از جمله:

توسعه ویژگی های مثبت فردی.
یک ایده عالی که مردم بابت آن پول پرداخت کنند.

یک طرح موفق.
اجرای صحیح برنامه.
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