ﺧرﯾد ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺧرﯾد ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد وﻗت ﮔﯾر و اﻧرژی زا ﺑﺎﺷد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم را ﺑﻌﻣل ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن
ﺷوﯾد ﮐﮫ ﮐﺳب ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﻣﯽ ﺧرﯾد و ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ای ﺑرای آن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﻗﺑل از ﺧرﯾد ﯾﮏ ﮐﺳب ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﮐﺳب را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد:
•
•
•
•
•

آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﺗﺟﮭﯾزات و آﻧﭼﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
آﯾﺎ اﯾن ﮐﺳب از ﺷﮭرت ﺧوﺑﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت؟
ﮐﺳب ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﻗﺎﺑل روﯾت و ﻗﺎﺑل دﺳت ﯾﺎﺑﯽ اﺳت؟ آﯾﺎ در ﺷﮭر ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﺷﮭر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟ اﮔر از
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺷﺗری ھﺎی ﺧود ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺧﺎرج ﻻزم ﺗراﺑری و ﺣﻣل و ﻧﻘل را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
آﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ،درآﻣد و ﺳود اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ آﯾﺎ ﻓروش در ﺣﺎل ازدﯾﺎد اﺳت ،در ﺣﺎل ﮐم ﺷدن اﺳت ﯾﺎ
ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧده اﺳت؟
آﯾﺎ ارﺗﺑﺎط ﮐﺎری ﺧوب ﺑﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﮫ طرف ﮐﺳب اﺳت وﺟود دارد؟

اﮔر ﮐﺳﺑﯽ ﺑطور ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﺧوب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻏﯾر واﻗﻌﯽ اﺳت .ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد!

ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎر ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود
ﺑﻌﻧوان ﺧرﯾدار ،ﻗﺑل از ﺷروع ﻣذاﮐرات ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً از ﻋﮭده ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘرداﺧت ﺑرﺧواھﯾد آﻣد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣذاﮐرات
ﺑرای ﺧرﯾد ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف ﺑﺎﺷﯾد وﻟﯽ در ﺿﻣن ﺑودﺟﮫ ﺧودﺗﺎن و ارزش ﮐﺳب و ﮐﺎر را ﻧﯾز در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
ارزش ﮐﺳب و ﮐﺎر ﭼﯾﺳت؟
•
•
•

ارزش داراﺋﯽ ھﺎ ،ﻣﺛل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺣﺻوﻻت را ﺑداﻧﯾد.
ﺳﺎﯾر ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ،از ﻗﺑﯾل اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﮔزارش ھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و
ﻣﺎﻟﮑﯾت ھﺎی ﻣﻌﻧوی )ﻣﺛل ،ﺣق اﻣﺗﯾﺎز و ﻋﻼﻣت ھﺎی ﺗﺟﺎری(.
ﺑﻌﺿﯽ از داراﺋﯽ ھﺎی ﺑﺎ ارزش در ھر ﮐﺳب و ﮐﺎری ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ،ﺧوﺷﻧﺎﻣﯽ ،ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن.

ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﮐﺳب ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﮭﺗر اﺳت ﻗﺑل از اﻣﺿﺎء ﻗرارداد از ﺧوﺷﻧﺎﻣﯽ ﮐﺳب
اطﻼع ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد .ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﮐﺳﺑﯽ را ﮐﮫ ﺳودآور اﺳت ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد.
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ﻣﻼﺣظﺎت ﻧﮭﺎﺋﯽ
•
•
•
•
•
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ﻗﺑل از ﺧرﯾد وﻗت ﺻرف ﮐﻧﯾد و ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﻗدام ﺑﮫ ﺧرﯾد ﮐﺳب و ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣﺣدوده ﺻﻧﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎﻓﯽ دارﯾد و ﻣﺣﺻوﻻت و
ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و راﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓروش ﺑرﺳد.
ﺧرﯾد را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑﺎزدھﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻧﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﯾﻣت.
از ﮐﻠﯾﮫ ﭘول ﻧﻘد ﺧود ﺑرای ﺧرﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
ﻗﺑل از ﺧرﯾد ،ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻣﺷﺗری ھﺎ و ﺷﮭرت ﮐﺳب و ﮐﺎر را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

