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دست  تیبه موفق یفشار بازار رقابت لیموفق، به دل نانیکارآفر دیجالب است بدان

به عنوان فرصتتتتت در ن ر مابندی یم مانع، بلکه  به عنوان  نه   ی. آن ها رقابت را 

” : دیگو ی، مHubSpot یبخش فناور سیگذار و رئ هی، پاDharmesh Shah. رندیگ

را به طور  یبازار رقابت دی. نبامیخود هستتتتت بیرق نیاغلب اوقات خودمان بزرگتر

جنگ  نی. بزرگتردیریبگ شیدر پ یرقابت یاستتتترا   دیبلکه با د،یریبگ دهیکامل ناد

شما در جر یرقابت ستار اپ خود  ستار اپ ها در بازار  انیدرون دفتر ا ست. اکثر ا ا

 ”دهند. یخود را از دست م دنیبازند، بلکه اراده جنگ یرقابت نم

از بازار  نهیاستفاده به یبرا کی کن 10

 پررقابت
  یم  حریریه اقیانوس آبی
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. در دییآ یکسب و کار خود به شمار م یبرا دی هد نی وان گفت که شما بزرگتر یم

کشد  ا منابع  ینزاع سالم شما را به چالش م کیرقابت خوب است؛ چرا که  قتیحق

منحصتتر به  یکار از استتتادادها نیا ی. برادیریموجود را هوشتتمندانه  ر به کار بگ

که رقبا شهامت روبرو شدن با  دیبساز یو کسب و کار دیخود استفاده کن میفرد  

شکستن  قیصنات، از طر نیفاال در ا یشرکت ها گریاگر د ینکنند. حت دایآن را پ

 ییو به راه ها دیشتتتما را داشتتتتند، مثبت فکر کن انیدر جذب مشتتتتر یستتتا متیق

 شوند. یکه باعث رشد استار اپ شما م دیشیندیب

 یموثر در بازار رقابت کی کن ۱۰

 یبه نوآور قی شو

 نیکشتتند،  نها به ا یدستتت م یبه ستترعت از نوآور یدر هر صتتنات دکنندگانی ول

 یندارند. متاستتتفانه آن ها به صتتتورت ناخودآگاه فق  م یازیبه آن ن گریکه د لیدل

 ،یرقابت  یخواهند وضتتتتع موجود را که بدون چالش استتتتت حفر کنند. رقبا و مح

و به روز شتتدن دستتت  ینوآورگذارد از  یدارند و نم یهمواره شتتما را ستتر پا نگه م

 .دیبکش

 نفوذ برند جادیا

ش ی خصص طهیکه در ح دیرا موظف کن خود . در واقع دیخود همواره از همه بهتر با

شتردیکن لیسازمان خود  بد تیآن را به مامور  یکاال ایخدمات و  انی. مخاطبان و م

شتتما را به رقبا  اتایکنند و طب یم نیشتتما را در صتتناتتان  حستت یفکر یشتتما رهبر

 دهند. یم حی رج

 یخودآگاه بهبود
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خود را  یرادهایکنند. ا ینقاط قوت و ضتتتتاف خود م یابیشتتتتما را وادار به ارز رقبا

سا شتر نیو ا دییرفع آن ها اقدام نما یو برا ییشنا خود، ارزش  یگونه در ذهن م

 .دیبمان یباق ی ا بازار رقابت دیکن جادیا

 نقاط قوت و فرصت ها صی:  شخدیبخوان شتریب

 زی ما یبرا زهیانگ جادیا

به  یبهتر یابیدارند محصتتتتول، خدمت و بازار یهمواره ستتتتا یدر بازار رقابت رقبا

راه حل را جهت رفع  نیبهتر دارانیستتتالم، خر یارائه دهند. در بازارها انیمشتتتتر

خدمات و  ان،یمشتتتر یارزش مضتتاعف برا جادینند. با هدف اک یمطالبه م ازشتتانین

 .دیکن زیمتما گرانیمحصوالت، خود را از د

 یاز روند بازار رقابت نهیبه استفاده

 دیده یشود و به آنچه انجام م یم یمشتر یبه  قاضا دنیباعث قدرت بخش رقابت

و  دارانینوظهور که خر انیجر کی جادیا ،یکنون یبخشتتتتد. در بازار رقابت یاعتبار م

 .دیآ یفرصت به شمار م کیزده کند،  جانیرسانه ها را مشتاق و ه

  

 منت ره ریغ یشراکت ها لی شک

و  دییمبادله نما یابزار و فناور د،یمشتتابه و هم ستتو، متحد شتتو یکستتب وکارها با

 یبرا گریکدیو با  دیکن غیرا  بل گریکدی. محصتتتتوالت دیبازار خود را گستتتتترش ده

خود  بیرق نیبا بزرگتر یروز ستین دی. بادیینما یآموزش مصرف کنندگان همکار

 .دیآن را به دست آور تیمالک ای دیشو بی رک

 متقابل یریادگی
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. دانش و منابع رقبا ممکن استتتتت با دیدقت باار رقابت را  حت ن ارت قرار ده به

و  تیریمد وهیش دیکن ینسبت به شما بهتر باشد. سا ایشما  فاوت داشته باشد و 

آن ها در کستتتب و  یریروش به کار گ ی. به زوددیریرشتتتد عملکرد آن ها را فرا بگ

 .افتی دیکار خود را خواه

 

 و متمرکز ساختن بازار کوچک

ستتزاوار  انیاستتت. مشتتتر یایطب نیشتتود و ا یم دایبهتر از شتتما پ یکستت همواره

 جادیا یهستند. برا شانیازهایکاال و خدمت جهت برآورده ساختن ن نیبهتر افتیدر

سودآور،  الش خود را بر ا کی از بازار  یدر بخش کوچکتر تیرضا جادیکسب و کار 

 دیشتتو یم یرقابت هیحاشتت جادیخود، ستتبب ا نیتری. با کوچک کردن ودیمتمرکز ستتاز

 نگیمارکت چین ای یگوشتته ا یابیبازار کی کن نیکند. به ا یکه رقبا را از شتتما دور م

 .ندیگو یم

 بلند مدت یزیر هبرنام

کسب و کار خود به صورت روزانه  یوجود رقبا، شرکت ها عمد ا به ادامه بقا بدون

 یخود را برا دیبه بازار، شما با گرید یشوند. به محض ورود شرکت ها یمشغول م

 .دیبهبود و  وساه کسب و کار ان به چالش بکش

 انیمشتر ازیبه ن یگذار تیاولو

سرما یسازمان مشتر کیشدن به  لی مرکز بر دفع رقابت، بر  بد یجا به  هیمحور 

 یو به راحت تیمصتتترف کننده را  قو یوفادار دی وان یم قیطر نی. از ادیکن یگذار

. دییشما را دارند، مقاومت نما انیمشتر دنیرحمانه قصد دزد یدر برابر رقبا که ب

نمودن کسب و  تی قو ایکردن  انریو انمخاطبان شما هستند که  و نیا ت،یدر نها

 .تانیکار شما را دارند، نه رقبا
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 یریگ جهینت

جازه کامتان را  لخ کند و اثر منف دینده ا بت  کار ان بگذارد.  یرقا بر کستتتتب و 

 یشما را هدف قرار داده اند، سا دارانیشرکت ها، مخاطبان و خر گریکه د یهنگام

کند، حداکثر  یشتتتتما فراهم م یبرا یکه بازار رقابت یموجود یاز فرصتتتتت ها دیکن

 .دیرا انجام ده یبهره بردار
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