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امروزه یکی از مهم ترین نیازهای business consulting  مشاوره کسب و کار

هر کسب و کار است. کسب و کارهای خانگی، کسب و کارهای اینترنتی، کسب و 

ارهای بازاری و یا هر کسب و کار دیگری نیاز به مشاوره دارند تا بتوانند در این ک

بازار رقابتی خود را حفظ کرده و گسترش دهند. از تکامل انتظارات مشتری و فن 

آوری های نوظهور گرفته تا شرکت های زیرک تر که وارد صنایع می شوند، امروزه 

 .طر هستندمشاغل بیش از هر زمان دیگری در معرض خ

   مشاوره کسب و کار 
 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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اگر با پرسنل خود دچار مشکل شده اید، اگر فرآیندهای داخلیتان نظم ندارند و یا 

به یک استراتژی جدید برای کسب و کارتان نیاز دارید، اقیانوس آبی برای کمک به 

شما اماده است. خدمات مشاوره کسب و کار ما می تواند به شما کمک کند تا با پویایی 

شوید و فارغ از تهدیداتی که با آن روبرو هستید به رقابت ادامه بازار امروز سازگار 

  .دهید

از جمله چالش هایی که کسب و کارهای امروزی با آن ها رو به رو هستند می توان 

 :به موارد زیر اشاره کرد

 

 یعدم درک درست از کسب و کار و نیاز مشتر

 

 رعدم اطمینان در مورد واقعیت های فعلی یا آینده بازا
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 راستراتژی و چشم انداز ناهماهنگ با کسب و کا

 

 تفرهنگ سازمانی نادرس

 

 دمشکل نوآوری یا راه اندازی سریع قابلیت های جدی

 

 ااجرای ضعیف استراتژی و تحقق ارزش ه
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 وره کسب و کار چیست؟مشا
مشاوره یعنی کمک گرفتن و کسب اطالعات الزم از افراد حرفه ای و صاحب دانش و 

تخصص در یک زمینه خاص. مشاوره کسب و کار نیز یکی از انواع مشاوره محسوب 

می شود که به صورت کلی به چند نوع مشاوره حضوری، مشاوره ایمیلی، مشاوره 

 .بندی می شود تلفنی و مشاوره آنالین دسته

برخی از مدیران بر این باورند که مشاوره آنالین کسب و کار کارآمد نیست و حتما 

باید در جلسه حضوری مشکالتشان را مطرح کنند. درست است که جلسات مشاوره 

حضوری بهره وری بیشتری برای برخی از کسب و کارها دارند، اما در آغاز کار و برای 

ان مشاوره را انالین انجام داد و جای هیچ گونه نگرانی آشنایی با مشاور، می تو

 .نیست

 

 

 !مشاوره فراتر از دادن راهکار است

مشاوره کسب و کار شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها است و بسیاری از شرکت 

ها و اعضای آنها اغلب این شیوه ها را کامالً متفاوت تعریف می کنند. یکی از روش 

های دسته بندی فعالیت های مشاوران از منظر تخصص است مانند تجزیه و تحلیل 

  .نابع انسانیرقابت، استراتژی شرکت، مدیریت عملیات یا م

در اینجا هشت هدف اساسی مشاوره کسب و کار آورده شده است که به صورت 

 :سلسله مراتبی مرتب شده اند

 .ارائه اطالعات به مشتری .۱
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 .حل مشکالت مشتری .۲

 .تشخیص ، که ممکن است نیاز به تعریف مجدد مشکل داشته باشد .۳

 .ارائه توصیه های مبتنی بر تشخیص .۴

 .اجرای راه حل های توصیه شده کمک به .۵

 .ایجاد یک اجماع و تعهد پیرامون اقدامات اصالحی .۶

تسهیل یادگیری مشتری؛ یعنی آموزش دادن به مشتری که چگونه مشکالت  .۷

 .مشابه را در آینده حل کند

 .بهبود دائمی اثربخشی سازمانی .۸

 

 مزایای استفاده از مشاور کسب و کار 

به عنوان مثال، اگر در زمینه دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارید، یک مشاور خوب 

شما ارائه دهد. یعنی به شما  وکار اینترنتی پردرآمد بههای کسبمی تواند ایده

بگوید که خالء بازار در چه بخشی است و چگونه می توانید از آن کسب درآمد 

تواند برای شما کافی باشد. بنابراین وکار نمیهای کسبکنید. صرفا معرفی ایده

 .مشاوره کسب وکار در مورد نحوه درآمدزایی از آن ایده نیز به شما کمک می کند

رو آشنایی داشته باشید. ممکن نجام هر کاری باید با مشکالت پیششما قبل از ا

وکار اینترنتی بسیار پرسود باشد. اما آیا انجام این کار اندازی یک کسباست راه

وکار است که به شما برای هر فردی ممکن است؟ پس این وظیفه مشاور کسب

ارد و آیا شما وکار جدید وجود داندازی کسبهایی برای راهبگوید چه چالش

 ؟پتانسیل ورود به این حوزه را دارید یا خیر

یکی از بخش های مهم هر کسب و کار تامین سرمایه برای شروع فعالیت است. در 
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های تامین مالی و جذب سرمایه را از توانید روشصورت عدم وجود سرمایه، می

 .مشاور بپرسید

 اهمیت مشاوره کسب و کار 

یا استارت آپ راه اندازی کنید ممکن است ایده اولیه  اگر می خواهید کسب و کار

شما ناب و خاص باشد اما نیاز به پخته شدن دارد. در اینجا مشاور کسب کار می 

تواند به شما کمک کند چون تجربه کافی دارد. اگر در حین انجام کار دچار بحران 

وقی نیز وجود شوید، وجود مشاور باعث دلگرمی شما است. در بحث های قانونی و حق

مشاور حرفه ای از اضطراب شما کاسته و در وقت و انرژی شما نیز صرفه جویی می 

 .شود

اگر هم صاحب و مدیر کسب و کاری هستید و در ابعاد مختلف کسب و کارتان مثل 

 پیشنهاد شما به اید، برخورده مشکل به …فروش، دیجیتال مارکتینگ یا تبلیغات و 

با از افراد متخصصص مشورت کرده و از آن ها راهنمایی  کاری هر از قبل کنیم می

 .بگیرید تا زمانتان برای آزمون و خطا هدر نرود

 :مشاور کسب و کار در زمینه های زیر می تواند شما را راهنمایی کند

 چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می توانید از رقبا پیشی بگیرید؟ .۱

 هایی می تواند سهم بازار را به نفع کسب و کار شما افزایش دهد؟ یاستراتژ چه .۲

 بینجامد؟ وفادارسازی مشتری چه راهکارهایی می تواند به .۳

 چگونه می توانید اعتبار برند خود را افزایش دهید؟ .۴

 کرد؟ یبازاریاب چگونه و با چه روش هایی می توان .۵

 مناسب است؟ تتبلیغا چه مکان هایی و چه میزانی برای .۶

 چگونه می توان هزینه های اولیه را کاهش داد؟ .۷
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 برای کسب و کار شما چه چیزهایی هستند؟ شتکنیک های افزایش فرو .۸

 چگونه مدیریت شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال را بهتر انجام دهید؟ .۹

گسترش خدمات به مشتریان در صورتی که نیاز به افزایش نیرو و درآمد  .۱۰

 نباشد چگونه انجام می شود؟

 .و موارد دیگری که برای کسب و کار شما سودمند خواهد بود

 

 انواع مشاوره کسب و کار 
همه کسب و کارها در شروع کار یا میانه راه، به مشکالت و چالش هایی برخورد می 

کنند که برای رفع آن نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی دارند. استفاده از خدمات 

باعث می شود بهره وری و موفقیت در کسب و کار شما افزایش یابد، مشاوره ای 

مسیر پیش رو روشن و قابل پیش بینی باشد و زمانی که شما در مسیر و چالش های 

  .آن قرار گرفتید، بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید

 :انواع مشاوره کسب و کار عبارتند از

• ۱ 

 مشاوره استراتژی

• ۲ 

 مشاوره مالی

• ۳ 

 دیجیتال مارکتینگ مشاوره

• ۴ 

 مشاوره مدیریت

• ۵ 
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 مشاوره سیستم سازی

• ۶ 

 مشاوره منابع انسانی

• ۷ 

 مشاوره فروش

• ۸ 

 اوره بازاریابیمش

• ۹ 

 مشاوره برندینگ

• ۱۰ 

 مشاوره تبلیغات

• ۱۱ 

 مشاوره عمومی کسب و کار

 

 

 سواالت رایج در زمینه مشاوره کسب و کار 

 
 آیا مشاوره از راه دور نیز امکان پذیر است؟

در این دوران که همه خدمات به سمت آنالین شدن پیش می روند، دیگر فاصله 

هر جای دنیا  معنایی ندارد و شما می توانید از خدمات مشاوره آنالین و حرفه ای در

 .بهره مند شوید. مشاوره تلفنی و ایمیلی نیز در اکثر موارد بسیار سودمند هستند

 مشاوره کسب و کار مخصوص چه کسانی است؟ 
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نشجویان و کسانی که در پی برای مدیران، صاحبان استارت آپ ها، کارآفرینان، دا

 .افزایش درآمد و دانش خود چه در کسب و کار آنالین و چه آفالین هستند

 وکار کیست؟بهترین مشاور کسب

 :از ویژگی های یک مشاور کسب و کار خوب می توان به این موارد اشاره کرد

 .اندازی کرده و توسعه دهدوکار را راهحداقل توانسته باشد یک کسب •

وکار ها و دغدغه های اصلی او مربوط به ابعاد مختلف کسبتحصیالت، پژوهش •

 .باشد

مشاوره داده و آن ها را تا  در چند پروژه و کسب و کار مختلف به افراد مختلف •

 .موفقیت همراهی کرده باشد

وکار مانند بازاریابی و فروش، مالی، ثبت و امور حقوقی، با ابعاد مختلف کسب •

برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، منابع انسانی، استراتژی، سیستم سازی و تبلیغات 

 .آشنا باشد

 هزینه مشاوره به چه صورت است؟ 

 :عواملی که بر روی هزینه مشاوره تاثیرگذار هستند عبارتند از

وکار: بدون شک دریافت مشاوره به مشاوره حضوری یا مشاوره تلفنی کسب •

 .صورت تلفنی هزینه کمتری نسبت به حالت حضوری آن خواهد داشت

سوابق و رزومه مشاور: طبیعی است که اگر فرد دارای سوابق و تحصیالت بهتری  •

 .باشد، هزینه مشاوره او نیز باالتر است

ه: ممکن است شما با یک مشاوره تلفنی به پاسخ اهمیت مشکل مورد مشاور •

 .جلسه مشاوره دریافت کنید ۱۰سواالت خود برسید. گاهی نیز باید حداقل 

 .رایگان است مشاوره آنالین کسب و کار در اقیانوس آبی

س آبی در ساعات برای دریافت تعرفه و هزینه مشاوره های تلفنی و حضوری اقیانو

 .تماس حاصل فرمایید ۰۳۵۳۷۲۵۹۴۱۰ کاری با شماره
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