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به مش   ب برروروه اند و  یس  ووآور شیافزا یوکارها برااز کس    یاریامروزه بس  

کنند  شتریفروش روو را ب دیسوو، فقط با شیافزا یبرا کنندیف ر م انریاکثر مد

روش  یکس   و کار ا امب تس ت و یاس .  س ووآور یکه ور کوتاه مدت کار س تت

 ها اس.  نهیفروش و کاهش هز شیورآمد، افزا شیافزا یها

 

ا اما مع هیحا س. که همواره با یاریسوو  اد، ز دیا اما با  نیا رایور مورو توته 

ورآمد  ایآ ن هیوهد  مثال ا یور مورو کس  و کار اما پاسخ م یبه سواالت مهمعدو 

 ای دیکروه ا یگذار م.یق یمحص  والت روو را به ورس  ت ایآ اینه؟  ای دیکن یکس    م

 ۱۲کس  و کار با  یسووآور شیافزا

 ورس. یو هدف گذار یروش کاربرو
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 هی  اگر حاادیمرتباً آن را بهبوو ببتش دیسوو، با هیحاا یریعالوه بر اندازه گ ر؟یر

اما افزا اد  ن هین ند، احتمال ا دایپ شیسوو  اته با اما رونق ندا س  و کار  ک

 ”وتوو وارو 

 

کس      و  یس    ووآور شیافزا یبرا یهدف گذار یمقاله با انواع روش ها نیا ور

انا م ساوه و کاربرو ۱۲ زی  ور انتها ندیاو یکارتان آ سوو  یبرا یروش  باال برون 

 کس  و کارتان آوروه اده اس. 

 

 

 شتریب یور کس  و کار با هدف سووآور یگذار هدف

اوند  اهداف سازمان  نییتع دیکس  و کار، اهداف سازمان با یاستراتژ نییتع ور

  ور اوامه دیایبه وس  . ب دیبا یو تا چه زمان یزیوهند که چقدر از چه چ ینش  ان م

 :میپرواز یم شتریب یسووآور یبرا یهدف گذار یبه انواع روش ها

 

 راکد به پول ییوارا بی  تبد۱

 شیکس    و کارتان را افزا یبا ان ام آن س  ووآور دیتوان یکه م ییاز روش ها ی ی

 راکد به پول اس.  ییوارا بیتبد دیوه

 

که  دیوااته باا یزاتیت ه ایراکد: اما مم ن اس. محصوالت  یها ییوارا فیتعر

ور  زاتیص   والت و ت همح نیگذا   ته اس   .  ا یاس   تهاوه آنها مدت نیاز زمان آرر
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 ییها یی  وارادیکن یاز آن ها اس    تهاوه نم یلیر ایرورند و  یگوا    ه انبار را  م

 ینم یه ور گروش ا  ما کم یس  رما زانیهس  تند که بوونش  ان به م ییراکد آن ها

 کند 

 

 نی  س   ا  ادیکن بیو به پول نقد تبد دیراکد را بهروا    یها ییوارا دیکن یس   ع

 نیکه ا نیا یکار به تا نی  با ان ام ادیکس      و کارتان قرار وه انیپول را ور تر

 نهیهز ،یانباروار نهیچون هز یها نهیا  ما هز یمحص  والت ور انبارتان بمانند و برا

سرما ات یها نهیو هز  هیرواب  ستهال  وا سووآور ها اند،  کس  و کارتان را  یبا

  دیوه یم شیافزا

 

 محصوالت پر سوو ی  تمرکز رو۲

اس  . که بر  نیکس    و کار ا یس  ووآور شیافزا یبرا یاز هدف گذار یگریو نوع

همه محصوالت و  ی  سوو نارالص روو را برادیمحصوالت پر سووتان تمرکز کن یرو

اما وارند  سا   یبرا یشتریکدام سوو نارالص ب دینیو بب دیکن نییردماتتان تع

س  و کارتان تمرکز روو را ا شتریب یبرا سوو ک صوالت یرو زادن  ا یمح  هیبا حا

 یها کی ور مقاله ت ندیمحصوالت پرسوو تمرکز کن یو فقط رو دیبروار نییسوو پا

فرورتن  شتریکه به ب نیا یموضوع اااره اده که به تا نیفروش هم به ا شیافزا

 یشتریب یکه سووآور دیف ر کن یبه فرورتن محصوالت شتریب دیکن یسع د،یف ر کن

 :دیتوته وااته باا ریروش به ن ات ز نیوارند  ور ا هینسب. به بق

 

۱ 
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محص    والت  نیفض    ا را به ا نیبهتر دمانتانیو چ ونیوکوراس     غات،یور تبل دیبا

  دیارتصاص وه

۲ 

روو محص  والت  یتالی یو یرس  انه ها گریو و .یوب س  ا ،یاتتماع یرس  انه ها ور

  دیقرار وه دیپرسوو را ور معرض و

۳ 

  دیت پرسوو روو صحب. کناز محصوال زین یحضور یپرزن. ها ور

۴ 

ضوع را  نیا زیبه کارمندان و هم اران روو ن دیبا صرفا به ب دیبده اویمو  شتریکه 

 ف ر کنند  شتریب یفرورتن ف ر ن نند، بل ه به سووآور

 زانیم یمانند گذا  ته اس  .، ول دیگذار یم غاتیتبل یکه بر رو یروش انرژ نیا با

 یسووآور شیروش به هدف افزا نیا یاوو  با اترا یاما وو چندان م یسوو آور

 اد  دیتر رواه کیپله نزو کیروو 

 

 به موقع نیبا تام یسووآور شی  افزا۳

ورس    . و به موقع  ،یزیو بدون برنامه ر یا رحرفهیغ یس    هارش واون ها یتا به

ادیسهارش بده سهار اما را با  ی  هر  س  و کار  اد ک س. و به موقع نبا که ور

 یم شنهاویوارو  پ یرا ور پ یکاهش سوو آور .یکند که ور نها یروبرو م یمش الت

  دیرا حتما مطالعه کن ریموضوع، مقاله ز نیور مورو ا شتریاطالعات ب یبرا میکن
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 یزیو بدون برنامه ر یا رحرفهیغ یمرتبط:مش الت سهارش وه مقاله

 

 یحرفه ا دیبا رر شتری  سوو ب۴

 نیکرون تام دایپ یبرا یزمان د،یا   و یم یش   گیهم روزمره و یکارها ریورگ یوقت

تد نده  تام دایپ ی  برادیندار دیکن مان نیکرون  نده روب ز  یابیارز یرا برا یکن

 دنیکه هنر ور ارزان رر دیباا   دهیا  ن اویتمله را ز نیا دی  ا  ادیارتص  اص وه

کس    و کارتان ور گرو  یورس  وو آ شیکه افزا دین ته را فراموش ن ن نیاس  .  ا

 :دینبر اویرا از  ریو هوامندانه ن ات ز یحرفه ا دیرر یاس.  برا یحرفه ا دیرر

 

 و هوامندانه یحرفه ا دیرر ن ات

 اما را ورگ یعوامل اما را از ا یم ریکه زمان   یموضوع مهم وور م نیکنند و 

  دیکن ییاناسا دیکنند را با

 دیکن یبند .یروو را اولو یها کار  

 با گریفرو و کی ایو  رووتان تان   نیتام یابیارز .یمس     ول دیور م موعه 

کروه و با آن ها مذاکره کند  مم ن  دایآن ها را پ رو،یکنندگان را بر عهده بگ

مناس   م.یپروار. آسان تر و ق طیبهتر، ارا .یهیبا ک یاس. او بتواند کاال

 کند  یداریاما رر یتر برا

 نیاز چند تام دیر ررو قبب از ه دیکنندگانتان را واا  ته باا   نیتام س  .یل 

مثال  د،یهدف مشتص کن یریور استعالم گ دیتوان ی  مدیریکننده استعالم بگ

گرفته  م.یاس  تعالم ق س  تتانیکننده برتر ل نیاز س  ه تام دیبا دیهر رر یبرا

 اوو 
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 یحرفه ا دیرر منهع.

  دیکس  و کارتان را چند برابر کن یسووآور دیتوان یو ارزان تر م یحرفه ا دیرر با

بار  کی  دیان ام بده یاقدامات را به ص  ورت وا م نیکه ا س  .ین ازیاوقات ن یگاه

رووتان  یو برا دیکن یکنندگانتان را به روزرس    ان نیتام س    .یل دیتوان یور ماه م

 یروش برا نیکه ا یس  وو نی  ارزا  مندتردیکن  اویا یرقابت .ینس  ب. به رقبا مز

 نیوو تام ای کیا  ما را به  یش  گیهم یاس  . که وابس  تگ نیا  ما به همراه وارو ا

 آورو  یاما به ارمغان م یرا برا یبهتر یو فرص. ها دهدیکننده کاهش م

 

 فرمول سار. رییبا تغ یسووآور شی  افزا۵

تاب اق دیفرص    . وار اگر عه کن یآب انوسیک طال ها نی  ور ادیرا م ثال  تاب م  یک

س  وو وتوو  شیزافرمول س  ار. ور اف رییتغ .یاهم یا  هاف س  از یبرا یمتعدو

 وارو 

 

اس    .  آن ها ” کننده اتوبوس دیا    رک. تول“کتاب  نیا یمثال ها نیاز بهتر ی ی

کروند  اس    تهاوه از فلز باع   یاتوبوس از فلز اس    تهاوه م یتمام بتش ها یبرا

ا  د   یاتوبوس ها م نیا م.یق نیوزن، س  ور. و هم ن ،ینگهدار نهیهز شیافزا

  اف.یها کاهش  نهیاس    تهاوه کروند، همه هز برگالسیفلز ازفا یکه به تا یزمان

 نیباال بروو و هم ن انیمش  تر .یور فرمول س  ار. اتوبوس باع  ا  د رض  ا رییتغ

  ابدی شیسوو م موعه اان افزا
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 کس  و کار یسووآور شیافزا یراه ار برا ۱۲

 فروش فیق بیبا تحل یسووآور شی  افزا۱

 دایپ شیمس    لماً س    وو ا    ما هم افزا د،یوه شیفروش روو را افزا دیبتوان اگر

 فیروو ق یاس  . که برا نیا رندیگیم دهیناو رانیاز مد یلیکه ر یزی  اما چکندیم

  افتدیکانال اتهاق م کی قیو معموالً فروا   ش   ان از طر کنندینم میفروش ترس   

کار م کی یزمان روو را  یس    ووآور شیافزا  هیفروش و ور نت تواندیکس      و 

 کند  میترس یافروش رووش را به ا ب حرفه فیکند که ق نیتضم

 

 فروش شیفروش ور افزا فی: مع زه قدیبتوان شتریب

 

 م.یق شیکس  و کار با افزا یسووآور شی  افزا۲

هستند  ورس.  م.یق شینگران افزا انیاز مشتر شتریوکار بصاحبان کس  اغل 

روو را از وس.  انیاز مشتر یمم ن اس. تعداو م.،یق شیاس. که به راطر افزا

ا د،یبده اما  هیاما اگر حا س.، افزا ۵۰سوو  صد ا صد ۱۰ شیور به  م.یق یور

و  دیاز وس. بده راروو  انیورصد از مشتر ۱۷ دیتوانیاس. که اما م یمعن نیا

  دیباب. کاهش سوو ندااته نباا ینگران

 

را هر  م.یق دیاس   . و ا   ما نبا یترقاب .یمز کی م.یکه ق دیواا   ته باا    توته

کاهش  قیاز طر توانندیا  ما هم م ی  مس  لماً رقبادیکن نییتع دیکه رواس  ت یطور

شتر یلیکم، ر م.یق .یو مز م.یق اما  انیاز م صورت  اما را تذب کنند  ور وو 
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 شیرا افزا محص  والتاز فروش  یس  وو ناا   هیحاا    هیو ور نت م.یق دیتوانیم

برند ا   نارته ا   ده ور حال  کیعنوان اس   . که ا   ما به ی  حال. اول زماندیبده

اس. که محصول اما نسب. به محصوالت مشابه  یو حال. ووم زمان دیهست .یفعال

ور محص   والت ا   ما وتوو وارو که محص   والت  ییهایژگیوارو )و یرقابت .یمز کی

گوناگون  یوکارها کس   یبرا یگذارم.یق یهاوهیرا ندارو ( ا   هایژگیو نیرقبا ا

رقبا باالتر  رینسب. به سا متشانیوکار معموالً قکس  کی شتازانیمتهاوت اس.  پ

 اس. 

 

فروش و سوو  شیافزا یبرا یروب کیت ن یلینسب. به رقبا ر م.یق دیاد کاهش

 ندارو  یسوو چیو ه کندیم م.یمرواب ق کیچرا که ما را وارو  س.،ین

 

 یگذار م.یق یحضور ریمرتبط: ووره غ ووره

 

 میمستق یها نهیبا کاهش هز یسووآور شی  افزا۳

 ی  برادیرس   انیروو را به حداقب م میمس   تق یهانهیکه هز دیحاص   ب کن نانیاطم

 دیو ا  ما بتوان رندیاز ا  ما بگ یاویز نهیا  ما هز کنندگاننیمثال مم ن اس  . ت م

 کنندهنیواون ت م ریی  البته قبب از تغدیکن نیت م یکمتر نهیمحصول را با هز نیهم

  دیریرا هم ور نظر بگ دیکنیم اف.یکه از او ور یردمات دیروو، با
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 یوا م ی  اگر مشتردیریبگ فیمحصوالتتان تته کنندگاننیاز ت م دیتوانیم نیهم ن

کار  نیبا ا  هی  ور نتدیریبگ فیآن تته کنندهنیاز ت م دیتوانیم د،یباا    یمحص   ول

 واا.  دیسوو رواه شیو افزا ابدی یتمام اده محصولتان کاهش م یبها

 

 هانهیکاهش هز ستمیسوو کس  و کار با س شی  افزا۴

 دیوااته بااد  اما با یوکار اما را ور پکس  یسووآور تواندیم هانهیهز کاهش

  یمنه ریمثب. وارو نه ت   ریا   ما ت   یکه بر س   ووآور دیرا کاهش وه ییهانهیهز

قاط س    رو کس      یالحاص    ط قاط واغ و ن قاط واغ وتوو وارو تح. عنوان ن وکار  ن

وکار وارند و نقاط کس    یوآورس  و یرو یاویز اریبس   ریهس  تند که ت   ییهابتش

س  ییهاسرو بتش ستند که ت  از ک ندارو   یسووآور یرو یاویز یلیر ریوکار ه

وکار از نقاط واغ کس     ی یو فروش ا   ما  یابیبازار قات،یعنوان مثال واحد تحقبه

روو را کم  یهانهیهز دیرواهیکه م یزمان دیکن یسع ریمد کیعنوان اما اس.  به

  دیروو را کاهش نده غاتیفروش و تبل ،یابیمربوط به بازار یهانهیهز د،یکن

 

 سازمان اااره اده اس.: یها نهیکاهش هز یبرا ییبه راه ها ریز د ویو ور

 !دیهند فی  تته۵

ا   وو، چون آن ها  ییوکارهااز کس     یاریبس    یباع  نابوو تواندیم ینقد فیتته

 هی  ور حااوهدیسوواان را ور معرض رطر قرار م هیکار حاا نیچقدر ا وانندینم

اما برا ۵۰سوو  اما  د،یارا ه وه فیورصد تته ۱۰محصوالت روو  یورصد، اگر 

ا همان دیتا بتوان دیوار ازیفروش ن شیورصد افزا ۲۵به  سوو را به وس.  هیحا

  دیکن یواون رداحافظ فی  پ  با تتهدیآور
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 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 

 م؟یبده فیتته ی: چطور حرفه ادیبتوان شتریب

 

 تمام اده یبا کاهش بها یسووآور شی  افزا۶

  دیآیسوو نارالص بدس. م م،یکاال کم کن یتمام اده یفروش را از بها م.یق اگر

تمام  یبها .،یهیآورون ک نییتا بدون پا دیکن دایپ ییراه ارها ش   هیهم دیا   ما با

تمام  یبها دیاگر بتوان نی  هم ندیوااته باا یشتریتا سوو ب دیاده را کاهش وه

ارکتتان وااته  یکه ور هر بتش یانهیکاهش هز د،یاده کاال را  اب. نگه وار از 

ازمان روو را س یهانهیهز دی  پ  مطم ن اودیآیحساب معنوان سوو بهبه دیباا

  دیحداقب مم ن نگه وار یرو

 

 موقعو وصول مطالبات به حسابهی  تسو۷

و وصول  حسابهیتسو ستمیاس. که س نیا یسووآور شیافزا یهااز روش ی ی

وص  ول  یبرا یس  تمیوکارها س  از کس    یاری  بس  دیواا  ته باا   یامطالبات حرفه

 یپول ارزش زمان دیوان یطور که محس    اب روو ندارند و همان هیمطالبات و تس    و

 یص    ورت نقدبه روزام دیوار تانیرا که از مش    تر یاگر ا    ما طلب نیوارو  بنابرا

تهاوت  یلیر دیکن اف.یماهه ور ۶ص    ورت که آن طل  را به یتا زمان دیکن اف.یور

 وااته بااد  ییبه سزا ریوکار اما ت  سوو کس  یرو تواندیوارو و م

 

 یلیحس  اب روو ر هیچون ور تس  و میوهیا از وس  . مر یاز مواقع مش  تر یلیر ما

 یتومان ونیلیم ۱۰ یکاال کیکه اما  یزمان ی  ازنظر حسابدارمیکنیعمب نم یاحرفه
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س وو  ،یص ورت اقس اطو چه به یص ورت نقدچه به د،یتومان بهروا  ونیلیم ۱۲را 

ا س.؛ بنابرا ۲۰از فرواش  ینا صد ا ا یلیر یاز نظر حسابدار نیور سوو  هیحا

فرورته ا   وو تا  یص   ورت نقدکه به  ییکاال ی  از نظر مالکندینم دایپ رییا   ما تغ

 وارو  یسوو باالتر هیماهه فرورته اده حاا ۶مثالً  یصورت اقساطکه به ییکاال

 

   انار. ورس. بازار هدف۸

اما بادیاانارته یورستبازار هدف روو را به دیاو مطم ن  دارانیرر دیبدان دی  

ساناما چ اما کدام ن یه ک صوالت و ردمات  ستند؟ و مح ها را برطرف آن یازهایه

سترواهد کرو؟ اگر بازار هدف روو را به سا یور  یمحصوالت دیتوانیم دیکن ییانا

 شیبازار هدف مناس    باع  افزا صی  عدم تش  تدیاوریمتناس    با آن به وتوو ب

اما رواهد  امدیپ که اد رواهد …و   هینتیب غاتیتبل یهانهیهز آن کاهش سوو 

 بوو 

 

 !دیور وسترس باا یسووآور شیافزا ی  برا۹

 .یساوب ،یاتتماع یهامانند استهاوه از رسانه یمتتله یهابا روش دیتوانیم اما

و  انیارتباط با مش   تر یو برا دیکن .یروو هدا .یس   اوب س   م. به را افراو …و 

سازتل  اعتماو آن ستر س  و  یسووآور شیو افزا شتریتا فروش ب دیکن یها ب ک

  دیکارتان را رقم بزن

 

 روین یوربا کنترل نرخ بهره یسووآور شی  افزا۱۰
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که  یفرو یوربه بهره نهی  اگر نس   ب. هزدیریهر کارمند را اندازه بگ یوربهره نرخ

و اما  س.یصرفه نفرو مقرون به نیباال بااد، نگه وااتن ا کندیاما کار م یبرا

 ۹به  ریز د وی  ور ودیوه شیفرو مورو نظر افزا ضیس   وو روو را با تعو دیتوانیم

 کارمندان اااره اده اس.: یوربهره  شیافزا یبرا یراه ار کاربرو

  دیندااته باا یمتی  تنگ ق۱۱

کار  دیتذب کن یش    تریب انیکه مش    تر نیا یمحص    ولتان برا م.یق یوا م کاهش

تا مال   دیکن زیمتما گریو یهاروو را با روش دیکن یسع دیاس.  با یااتباه اریبس

صل شتر یا اما، پا یبرا یم اد  با متتانیبوون ق نییانتتاب  با ارا ه  دیبتوان دینبا

  با دیکن دایپ یبرتر تانیرقبا هب نس   ب. …ح  روب و   اویا ،یارزش به مش   تر

سوو   هیو ور نت کنندیاما را انتتاب م زتانیبه راطر تما یشتریب انیکار مشتر نیا

 آورو  دیبه وس. رواه یشتریب

 

  انیمشتر یوفاوار شی: افزادیبتوان شتریب

 

 کاال بیسوو کس  و کار با ت م شی  افزا۱۲

 یفعل ش    نهاواتیکه پ دیرا ارا ه وه ییکاالها ایردمات  دیفروش، با شیافزا یبرا

م مب محص  ول  یکاال دیرر یبرا گریا  ما و یکار مش  تر نیکنند  با ا بیا  ما را ت م

سوو  دیتوانیم یفروا شیندارو و اما هم با ب یگریاز فرو و دیبه رر یازیاما ن

  دیبه وس. آور یشتریب
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 یریگ  هینت

 یبرا یعنوان پاواابه یسووآور شیوارند، افزا یوکارکه کس  یتمام افراو یبرا

ها و تالش کار مام  تاکنون ان ام واوه ییهات که  ند  امروزه بس    اس    .  از  یاریا

اند و اکثر روو به مش     ب بررورو کروه یس    ووآور شیافزا یوکارها براکس     

فروش  شیافزا دیفقط با ،ورآمد شیافزا یبرا کنندیوکارها ف ر مص  احبان کس   

 واوار اس.  اریکار بس نیوااته بااند، اما ور کوتاه مدت ا

 

 شیافزا .ینهاورس   . و ور  یمقاله بتواند به ا   ما ور هدف گذار نیا میدواریام

 ازیو زمان ن یزیروش ها به برنامه ر نیاز ا کیسازمانتان کمک کند  هر  یسووآور

سرما د،یگذار یآن ها م یکه برا یوارند، اما زمان س. که ور آ یگذار هیمثب   ندهیا

 اما سوو رواهد واا.  یبرا
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