ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺰاﯾﺎی وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰی دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آرزوی ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﮐﺎر،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ .در زﯾﺮ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﯾﺠﺎد اﯾﺪه
ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺎن را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ی ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﻗﺪم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در
ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ورزش ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻨﻮردی
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ،
ﺷﻌﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و … ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺎن را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮده وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت از رﺷﺘﻪ ی درﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری ﺷﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﯾﮏ

ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﺳﺖ ﮐﺮد؟

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﻞ

ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻮص ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﮐﻼﻓﻪ ﮐﺮده ﯾﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم.
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راﺣﺘﯽ را ﺑﻪ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ و … ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزوی وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد؟
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزﻫﺎ از ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﮐﺜﺮ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻧﺖ ﻓﻠﯿﮑﺲ

زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻨﮕﺰ )ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ( ﺑﺮای دﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻠﻮب اﺟﺎره
ﻓﯿﻠﻢ 40 ،دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪ .او از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﮐﺮاﯾﻪ ای ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﺎه ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺗﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ .ﻫﯿﺴﺘﯿﻨﮕﺰ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﺪه اش ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺳﺎز ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را
راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ

در ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎن آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻓﺮدی ﮐﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﮐﺎرﺗﺎن ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻋﻼﻗﻪ
دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯾﺪ؟
ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی اداری را در آراﻣﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
راه دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻐﻞ روزاﻧﻪ ﺗﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻗﺒﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺗﺎن ﺷﻮد؟ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎص ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﻄﻌﺎ
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آن را ﻧﺪارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ آن را ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داﻧﺶ آن را دارﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ ﮐﻼس و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ی
ﺳﻮدﻫﺎ و ﺿﺮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺧﻮد ﻓﺮد اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ی
ﺣﻘﻮق آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ روﺷﯽ ارزان و ﭘﺮ ﺳﻮد اﺳﺖ.
از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺷﺮاﮐﺖ
اﮔﺮ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮاس دارﯾﺪ ،ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺗﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع
اﯾﻦ ﺷﺮاﮐﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ارزان اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮاﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن دو ﺷﺮﯾﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﺳﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﺑﺮﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺮﮐﺖ زدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز

آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آزادی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،اﺻﻮل ﮐﺎر و ﻫﻤﻪ ی
ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،داﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ارﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .از آﻧﺠﺎﮑﻪ اﮐﺜﺮ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای

ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

