
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 

 

  

 

 

 

در ابعاد مختلف و نسبت به   تانیبه اهداف و ضعف ها د یبا یهنگام نوشتن استراتژ

نقاط قوت کسب و    دیبا  ی . در مرحله دوم نوشتن استراتژدیرقبا توجه داشته باش

 .دی سیکارتان را بنو 

. در  دیدار تان ینسبت به رقبا یی ها تی به اهداف چه مز  دنی رس  یبرا  دینیبب د یبا

خدمات،   ،یفروش، بسته بند ،یارتباط با مشتر ، یمنابع انسان ،یمال یحوزه ها

 . دیسی بخش ها بنو ری محصول و سا

 

 ی نوشتن استراتژ  ی نقاط قوت و فرصت ها برا ص یتشخ 

 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 مختلف   ی از نقاط قوت کسب و کار در حوزه ها   ییها   مثال 

 یتیریو مد  یفرد حوزه

که   ییسابقه ا   ا ی  دیکه در حوزه خودتان دار ی مثل تمرکز، تخصص یی ها یژگیو

 . دینسبت به رقبا در صنعت دار

 ی مال حوزه

نسبت به رقبا، اعتبار، ساختار   شتر یب ینگ ینقد د،ی دار  یخاص  یا ه یمنبع سرما اگر

 ی مال ت یشفاف ،ی توسط سرما ه یسرما  ق یر تز  ،یاصول یمال

 ی منابع انسان حوزه

  ،یحرفه ا ونیبهتر، اتوماس  یبهره ور  ستم ی س   ،یحرفه ا  یمنابع انسان ساختار 

  ه،یپاداش و تنب  ستمی مشخص، س  فیشرح وظا  ،یپرسنل وفادارتر، چارت سازمان

  یدی کل یمشخص بودن شاخص ها روها،ین  شتریتخصص ب   ،یانسان  یروی تعداد ن

 عملکرد

 و فروش  یارتباط با مشتر حوزه

شاخص و با اعتبار، ارتباطات    ان یمشتر  ،یتمند یرضا  ،یوفادار  ان،ی مشتر ی باال تعداد 

 ان یبا مشتر یقو

 ی محصول و بسته بند /خدمات

ابزار و روش   د،یجد یخاص، تکنولوژ دی خاص، خط تول یبسته بند ز،یمتما  محصول 

 ید یکل یبه منابع خاص، شرکا  یدسترس  ت،ی فیبا ک هید اولها، موا 
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 فرصت ها   ن یی تع 
کسب و کار شما    یکه برا یی فرصت ها د یبا یاستراتژ ن یمرحله سوم در تدو در 

 .دی سی وجود دارد را بنو

 یی ای جغراف یها  فرصت 

  ی معادن برا ای راه آهن   ل یر   ا ی ا ی بودن به در  کی به مناطق خاص مثل نزد ی دسترس 

 آسان.  هیمواد اول هیته

مکان پرتردد است که   ای  د یمرکز خر ک یبه   ک ی که نزد د یدار  ی مثال فروشگاه ای

 باشد.  ی شما فرصت خوب  یبرا تواند یم

 دیجد یبازارها

وجود دارند که تا به حال در آن ها نفوذ نکرده و به آن فکر نکرده   ی مناطق یگاه

  دی توان  یخدمت شما باشد. م  ای محصول  ی برا یتواند بازار خوب ی که م یدرحال د،یا

  دایپ یارتباط یو کانالها  دیانجام ده یاجتماع  یدر شبکه ها  ا ی ی نترنتیا قات یتحق

 .دیکن

 دیجد انیمشتر

و   دینوجوانان تمرکز کن یدفعه رو نی هستند، ا ران یمد شما انیفقط اگر مشتر   مثال

 .دیبرگزار کن  یتیر یمد یآن ها کالس ها  ی برا

و   د یکن یبررس  …و   ی سطح اجتماع ،یسطح فرهنگ ،یرا از لحاظ سن ان ی مشتر پس

 شما سودآور باشند.  یتوانند برا یم ان یاز مشتر  یگر یچه گروه د  دینیبب
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 دیجد انیمشتر

شود که اگر زودتر از رقبا به ان   یوارد صنعت شما م  ید یجد  یتکنولوژ یگاه

در صنعت خود را   قات یشود. تحق  یشما فرصت محسوب م یبرا  د،یکن دایدست پ

 . دیهمواره انجام ده

 د یجد هیسرما منبع

 ه یسرما  ق یو تزر  دی گذاران جد  ه یسرما

 است یس

 ی گمرک ن یصنعت خاص، قوان کی دولت از  یها ت یشده، حما ب یتصو   یها قانون

  ینیب ش یرا پ  ی اقتصاد ت ی. وضعدیرا دنبال کن  یاس ی و س  یاخبار اقتصاد  حتما

  ل یتواند به نقطه قوت تبد   یشود م ینیب  شی دالر اگر پ متی ق  ش ی. مثال افزا ندیک

  یمحسوب م دیتهد  دی نداشته باش  یو امادگ  فتدیاتفاق ب  ی اگر ناگهان  یشود، ول

 باشد.  رصت و هم ف دیهم تهد  تواندین ممورد همزما ک یشود. پس  

 بازار روند

صورت بود که   نی تلفن همراه به ا  یها  ی. مثال روند گوش دیبازار را دنبال کن روند 

و   نی بعدها ارتباطات آنال یشد. ول یصحبت کردن از آن استفاده م ی فقط برا ل ی اوا

 محبوب شدند.  یلیخ  یسلف  یکاربر مهم تر شد. بعد ها عکس ها یعکس گرفتن برا

 رود. ی م نی آنال  یروند بازار به سمت آموزش ها  ،یبازار آموزش   در 

  به بازار روند   …مد و   ،یداخل ونیدکوراس  ،یمثل ساختمان ساز  ع یتمام صنا   در 

 .دیآن را دنبال کن  دیبا  ر یو شما به عنوان مد کندیم ر ییتغ یآرام
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 انیشترم قهیسل

از   ی صورت بخش بزرگ ن یا  ر ی. در غدی کن لی را دائما تحل انی مشتر ازی و ن قهیسل

 داد.  دیبازار را از دست خواه

  ن ی در تدو رایز دیکن ادداشت یمختلف   یکسب و کارتان را در حوزه ها  یها فرصت 

 دارد. تی اهم  ار یبه اهدافتان بس دن یو سرعت رس  ی استراتژ

خود   ی نسبت به رقبا  یشتریب یهستند که فرصت طلب روز یپ یی و کارها کسب 

 داشته باشند.
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