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Ուղեցույցի թեմաներն օգնում են ընթերցողին՝
• Բացահայտել,	 թե	 ի՞նչ	 է	 ձեռներեցությունը	 և	 ո՞վ	 է	 ձեռներեցը.	 ո՞րն	 է	 գործարարի	 ու

ձեռներեցի	միջև	տարբերությունը
• Իմանալ,	թե	ինչպե՞ս	լինել	հաջողակ	ձեռներեց	ու	ինչպե՞ս	ստեղծել	հաջողակ	սթարթափ
• Սովորել,	թե	ինչպե՞ս	գրել	բիզնես-պլան	ու	ինչպե՞ս	այն	ներկայացնել	ներդրողներին
• Տեղեկանալ	 այն	 մասին,	 թե	 ինչու՞	 են	 սթարթափերը	 ձախողվում.	 լսել	 հաջողակ

ձեռներեցների	խորհուրդները
• Ստանալ	 սթարթափերներին	 	 վերաբերող	 օգտակար,	 գործնական	 խորհուրդներ	 և

առաջարկություններ
• Իմանալ,	թե	ինչպե՞ս	առցանց	խթանել	ձեր	բիզնեսը

Հեղինակներ.
Ծրագրիրը համակարգող կազմակերպություն՝
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Այս	հրատարակությունը	մշակվել	է	Էրազմուս+	նախագծի	երկրորդ	հիմնական	գործողության՝	
«Համագործակցություն	 հանուն	 նորարարության	 և	 հաջողված	 փորձի	 փոխանակում,	
երիտասարդության	 ոլորտում	 կարողությունների	 զարգացում»	 խորագիրն	 ու	 602390	 -EPP-
1-2018-1-GE-EPPKA2-CBY-EP-PE	 	 համարը	 կրող	 ծրագրի	 շրջանակներում,	 ֆինանսավորվում	 է
Եվրոպական	 միության	 աջակցությամբ՝	 Էրազմուս+	 նախագծի	 ներքո:	 Այս	 հրապարակումն
արտացոլում	է	միայն	հեղինակի	տեսակետները:	Ի-ԷՅ-ՍԻ-Ի-Էյ	(Եվրոպական	կրթության	և	մշակույթի
գործադիր	 գործակալություն)	 կառույցը,	 Էրազմուս+	 նախագիծն	 ու	 Եվրոպական	 հանձնաժողովը
պատասխանատվություն	 չեն	 կրում	այս	 ձեռնարկի	պարունակած	տեղեկատվության	 որևէ	 կերպ
օգտագործման	համար:

Հրապարակման	 մեջ	 ներկայացված	 տեղեկատվությունն	 ու	 ֆոտոնյութերը	 միայն	 կրթական	
նպատակ	 ունեն	 և	 հեղինակները	 դրանք	 օգտագործել	 են՝	 օգնելու	 համար	 ընթերցողներին	 լավ	
հասկանալ	և	հստակ	պատկերացնել	նյութը,	ուստի	այս	ձեռնարկում	չկան	գովազդային	կերպարներ:	
Հրապարակումը	առևտրային	նպատակ	չունի,	“բաց	աղբյուր”	բնույթի	է	և	անվճար	է	ընթերցողների	
համար:

Ուղեցույցում	 ներկայացված	 տեղեկությունները	 կարող	 են	 տարբեր	 լինել	 յուրաքանչյուր	
երկրի	 համար՝	 համաձայն	 տվյալ	 երկրի	 օրենսդրության	 և	 կանոնակարգերի:	 Տեղեկություններն	
օգտագործելուց	 առաջ	 անպայման	 խորհուրդ	 ենք	 տալիս	 ստուգել	 ձեր	 երկրի	 օրենքներն	 ու	
կանոնակարգերը:



Բովանդակություն

Ի՞նչ	է	ձեռներեցությունը4
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Ո՞վ	է	ձեռներեցը

Ինչպե՞ս	լինել	հաջողակ	ձեռներեց	և	ինչպե՞ս	
ստեղծել	հաջողակ	սթարթափ

Ինչպե՞ս	սկսել	բիզնես	(քայլ	առ	քայլ	հուշումներ)

Ձեր	սթարթափի	համար	ներդրողներ	գտնելու	կամ	
ֆինանսավորում	ստանալու	ուղիները

Էլեկտրոնային	առևտուր	և	էլեկտրոնային	վաճառք

Գործարարի	և	ձեռներեցի	միջև	հիմնական	տարբերությունները	

Ձեռներեցի	հմտություններ,	փափուկ	հմտություններ	և	դրանց	
կատարելագործման	ուղիներ

Բիզնես	պլանի	կառուցվածքը

Ինչպե՞ս	ներկայացնել	մեր	բիզնես	գաղափարը	ներդրողներին

Էլեկտրոնային	առևտրի	թրենդային	բիզնեսներ

Թվային	մարքեթինգի	առավելությունները

Ձեռներեցության	կարևորությունը

Ինչո՞ւ	են	ձախողվում	սթարթափերը	(գործնական	խնդիրներ	և	
հաղթահարման	ձևեր)

Բիզնես	մոդելի	կտավ	+	սթարթափի	ծախսերի	վերլուծություն

Վերելակային	ելույթ/ներկայացում

TԹվային	մարքեթինգ

Ինչո՞ւ	են	մարդիկ	դառնում	ձեռներեց

Սթարթափերի	լավագույն	օրինակներ	(հաջողության	
պատմություններ)

Հաջողակ	ձեռներեցների	խորհուրդներ

Ձեռներեցների	օրինակներ

Ձեռներեցների	մեջբերումներ

59



4

Ո՞վ է ձեռներեցը:

Ի՞նչ է ձեռներեցությունը?
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Ձեռներեցությունը	 բիզնես	 կամ	 բիզնեսներ	 ստեղծելու	
գործողությունն	է՝	միաժամանակ	այն	զարգացնելով	և	մեծացնելով,	
որպեսզի	սկսի	շահույթ	գոյանալ։
Այնուամենայնիվ,	 որպես	 ձեռներեցության	 հիմնական	

սահմանում,	 սա	 մի	 փոքր	 սահմանափակող	 ձևակերպում	 է:	
Ձեռներեցության	 առավել	 ժամանակակից	 սահմանումը	 նաև	
այն	մասին	է,	որ	ձեռներեցությունը	ձևափոխում	 է	աշխարհը՝	մեծ	
խնդիրների	 լուծման	 միջոցով,	 ինչպես	 օրինակ՝	 սոցիալական	
փոփոխություններ	 նախաձեռնելը,	 նորարարական	 արտադրանք	
ստեղծելը	կամ	կյանքը	փոխող	նոր	լուծումներ	ներկայացնելը:
Ո՞րն	է	ձեռներեցության	էությունը:
Ձեռներեցության	 էությունն	 ու	 առանցքը	 ձեռներեցն	 է,	 ով	

աշխարհը	ձևափոխելու	քայլեր	է	ձեռնարկում:	Անկախ	այն	բանից՝	
արդյո՞ք	սթարթափի	հեղինակ	ձեռներեցները	 լուծում	են	այնպիսի	
մի	խնդիր,	որի	 լուծման	վրա	շատերն	են	ամեն	օր	գլուխ	ջարդում,	
թե՞	 պարզապես	 մարդկանց	 են	 համախմբում,	 այնպես,	 ինչպես	
մինչ	այդ	 դեռ	 ոչ	 ոք	 չի	 կարողացել	 դա	անել,	 թե՞	 գուցե	 ստեղծում	
են	ինչ-որ	մի	այնպիսի	հեղափոխական	բան,	որը	հասարակության	
առաջընթաց	է	ապահովում՝	այս	բոլոր	դեպքերում	էլ	նրանք	բոլորն	
ունեն	մեկ	ընդհանուր	բան,	այն	է՝	գործողությունը։
Դա	լոկ	գլխում	պատահական	հայտնված	ինչ-որ	գաղափար	չէ։	

Ձեռներեցները	 վերցնում	 են	 գաղափարն	 ու	 այն	 իրականություն	
դարձնում:	Ձեռներեցությունը	գաղափարների	իրականացումն	է:
Սակայն	կա	մի	բան,	որի	մասին	ձեռներեցության	այս	սահմանումը	

ձեզ	չի	ասում.	ձեռներեցությունն	այն	է,	ինչ	մարդիկ	անում	են	իրենց	
կարիերան	 ու	 երազանքներն	 իրենց	 ձեռքը	 վերցնելու	 և	 տանելու	
համար	այն	ուղղությամբ,	որն	իրենք	են	ընտրել։	Այսինքն՝	դա	ձեր	
սեփական	պայմաններով	 կյանք	 կառուցելն	 է՝	առանց	 ղեկավարի,	
առանց	կաշկանդող	ժամանակացույցի:	Եվ	ոչ	ոք	ձեզ	ետ	չի	պահի	
ձեր	 երազանքներից:	 Ձեռներեցներն	 ի	 վիճակի	 են	 անհրաժեշտ	
պահին	 առաջին	 քայլն	 անել	 աշխարհն	 ավելի	 լավը	 դարձնելու	
համար՝	ի	վայելումն	բոլորի:
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Ո՞վ է ձեռներեցը:

Նախքան	 սա	 կարդալը՝	 ստուգեք	 ձեր	 գիտելիքները	 և	 համեմատեք	
դրանք	ստորև	ներկայացված	տեղեկությունների	հետ:
Ի՞նչ է նշանակում ձեռներեցությունը ձեզ համար: Ստորև գրեք, թե 
ինչու՞ եք ցանկանում դառնալ ձեռներեց.
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Ո՞վ է ձեռներեցը:

Ո՞վ է ձեռներեցը?
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Ձեռներեցն	այն	մարդն	է,	ով	բիզնես	է	հիմնում՝	շահույթ	ստանալու	
նպատակով:
Բացի	 այդ,	 ձեռներեցը	 կարող	 է	 սահմանվել	 որպես	 մեկը,	 ով	

նախաձեռնում	 է	 կողմնակի	 վաստակի	 միջոց,	 որն	 ի	 վերջո	 կարող	 է	
վերածվել	 լրիվ	 դրույքով	 աշխատակիցներ	 ներառող	 կայուն	 բիզնեսի։	
Եթե	որպես	ձեռներեց	դուք	ունեք	շահութաբեր	բիզնես	ստեղծելու	վրա	
սևեռված	մտածելակերպ,	նշանակում	է՝	դուք	համապատասխանում	եք	
ձեռներեցի	սահմանմանը:
Այնուամենայնիվ,	ձեռներեցի	դերը	շատ	ավելին	է	ենթադրում,	քան	լոկ	

բիզնես	կամ	աշխատատեղ	ստեղծող	լինելը:	Ձեռներեցներն	աշխարհում	
ամենահզոր	փոփոխություն	 բերողներից	 են:	 Իլոն	 Մասկի՝	 մարդկանց	
Մարս	ուղարկելուց	մինչև	Բիլ	Գեյթսի	ու	Սթիվ	Ջոբսի՝	համակարգիչներն	
ամեն	տան	պարտադիր	բաղադրիչ	դարձնելը,	ձեռներեցներն	աշխարհն	
այլ	կերպ	են	պատկերացնում:
Եվ	ձեռներեցի	մասին	սահմանումը	գրեթե	չի	խոսում	այն	հսկայական	

ազդեցության	 մասին,	 որ	 աշխարհի	 վրա	 ունեցել	 և	 ունենում	 են	
ձեռներեցները։

Դուք	գործարար	կամ	ձեռներե՞ց	եք:
Երբևէ	 մտածե՞լ	 եք,	 թե	 ո՞րն	 է	 այս	 երկուսի	 տարբերությունը:	

Գործարարներն	 ու	 ձեռներեցները	 շատ	 նմանություններ	 ունեն:	
Երկուսն	 էլ	 գործազուրկներին	 աշխատանքով	 են	 ապահովում,	
լուծումներ	 են	 առաջարկում	 սպառողներին,	 օգնում	 են	 զարգացնել	

Ձեռներեց	 լինելու	էությունը	հասկանալով՝	ավելի	մեծ	թվով	մարդիկ	
կկարողանան	գնահատել	աշխարհին	ձեռներեցների	տված	արժեքները:

Գործարարի և ձեռներեցի միջև եղած 
հիմնական տարբերությունները

Ձեռներեցները հնարավորություններ ու լուծումներ են 
տեսնում այնտեղ, որտեղ սովորական մարդը տեսում է միայն 
տհաճություններ և խնդիրներ:
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Ո՞վ է ձեռներեցը:

1. Գաղափարի ինքնատիպության մասին

2. Ինչ-որ բան անելու նպատակի մասին

Գործարարը	կարող	է	ոչ	այնքան	օրիգինալ	ինչ-որ	բիզնեսի	գաղափար
կամ	 ապրանք	 վերածել	 իրական	 բիզնեսի։	 Նա	 մուտք	 է	 գործում	
գոյություն	 ունեցող	 բիզնես	 միջավայրեր,	 ինչպիսիք	 են	ֆրենչայզինգը	
և	 մանրածախ	առևտուրը,	 դրանց	 միջից	 ընտրում	 է	 որևէ	 գրավիչ	 և	
շահավետ	բիզնես	գաղափար,	անկախ	այն	 բանից՝	 դա	ի՞ր	 օրիգինալ	
գաղափարն	է,	թե՞	փոխառված	է	մեկ	ուրիշից,	ապա	զարգացնում	այն։

Գործարարների	մեծ	մասը	բիզնես	է	անում	իրենց	շահույթի,	ապրուստի
կազմակերպման,	 ֆինանսական	 նպատակներին	 հասնելու,	 ի	 վերջո՝	
իրենք	իրենց	տնօրենը	դառնալու	համար։	Այնուամենայնիվ,	կան	որոշ	
գործարարներ,	ովքեր	ոչ	թե	շահութակենտրոն	են,	այլ	մարդակենտրոն,	
այսինքն՝	մյուսներից	ավելի	շատ	են	մտահոգված	իրենց	աշխատողների	

տվյալ	 ազգի/երկրի	 տնտեսությունը։	
Այնուամենայնիվ,	 նրանք	 միևնույն	
տեսակի	մարդիկ	չեն։
Ստորև	 ներկայացված	 են	

գործարարի	 և	 ձեռներեցի	 միջև	 10	
տարբերությունները.
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3. Ռիսկերի դիմելու աստիճանի մասին

բարօրությամբ	և	հաճախորդների	գոհունակությամբ:
Ձեռներեցներն	 ավելի	 շատ,	 քան	 պարզապես	 բիզնեսմենները,	

մտահոգված	են	աշխարհը	փոխելու	գաղափարով:	Նրանք	ձգտում	են	
հավատարմորեն	հետևել	իրենց	տարերքին	ու	հասնել	իրենց	դրած	ինչ-
որ	վերջնական	նպատակի:	Նրանք	իսկզբանե	ոչ	այնքան	շահագրգռված	
են	ֆինանսական	եկամուտներով,	որքան	կենտրոնացած	են	այն	բանի	
վրա,	 թե	 ինչ	 կարող	 են	 առաջարկել	 աշխարհին:	 Ձեռներեցության	
համատեքստում	նրանց	նպատակը	պարզապես	այս	աշխարհը	փոխելն	
է:

Գործարարները	դիմում	են	հաշվարկված	և	կառավարվող	ռիսկերի. 
նրանք	չեն	կարող	իրենց	թույլ	տալ	փող	կորցնել	և	սնանկանալ:	Այդ	իսկ	
պատճառով	նրանք	միշտ,	երբ	խոսքը	բիզնեսի	մասին	է,	հաշվարկներ	են	
անում։	Ձեռներեցները	նման	են	պարաշուտիստների.	նրանք	խելահեղ	
ռիսկերի	 են	 դիմում։	 Նրանց	 հաճախ	 չի	 էլ	 հետաքրքրում	 լոկ	 իրենց	
տարերքին	 հետևելու	 արդյունքում	 ժամանակ	 և	 փող	 կորցնելը։	 Բայց	
քանի	որ	նրանք	դա	անում	են	սիրով,	ուրախությամբ	ու	կրքով,	նրանք	
հաճախ	ստանում	են	արտասովոր	պարգևներ:	Քանի	որ	ձեռներեցներն	
անում	են	այն,	ինչ	սիրում	են	ամենից	շատ,	նրանք	դա	անում	են	իրենց	
հնարավոր	 լավագույն	 միջոցներով՝	 արդյունքում	 հաճախ	 հասնելով	
ավելի	մեծ	հաջողությունների:

4. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա վերաբերվում իր 
աշխատակիցներին.

Բիզնեսի	 սեփականատերը	 գործատու	 է	 և	 կառավարիչ:	 Նա	
աշխատողներ	 ու	 աշխատակիցներ	 է	 ընդունում,	 որպեսզի	 նրանք	
նպաստեն	 իր	 բիզնեսի	աճին։	 Ձեռներեցը	 ընկեր	 է	 և	առաջնորդ:	 Նա	
գտնում	 է	 համախոհներ	 ու	ՄԱՐԴԿԱՆՑ,	 ում	 նա	երբեք	 չի	 վերաբերվի	
որպես	մեքենաների:	Ձեռներեցը	նրանց	հրավիրում	 է,	 որպեսզի	օգնի	
նրանց	աճել:
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Ո՞վ է ձեռներեցը:

5. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա վերաբերվում իր 
հաճախորդներին.

6. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա տեսնում մրցակցությունը.

7. Այն մասին, թե ի՞նչ է նա մտածում փողի մասին.

Բիզնեսի	 սեփականատերը	
սովորաբար	 հաճախորդներին	
տեսնում	 է՝	 որպես	 իր	 վաճառքի	
և	 եկամուտների	 աղբյուր:	 Նրա	
համար	հաճախորդներն	իր	բիզնեսի	
միս	 ու	 արյունն	 են:	 Ձեռներեցը	
հաճախորդներին	տեսնում	 է	 որպես	
իր	առաքելության	մասնակից	և	դրա	
իրականացման	միջոց։	Նրա	համար	
հաճախորդները	իր	կյանքի	արյունն	
են:

Բիզնեսի	 սեփականատերը	 ջանում	 է	 առավելության	 հասնել	 իր	
մրցակիցների	 հանդեպ	 և	 հաղթել	 մրցակցությունը:	 Նա	 նաև	 ավելի	
շատ	 գերադասում	 է	 համագործակցել,	 քան	 մրցակցել՝	 որոշակի	
նպատակների	հասնելու	համար։	Ձեռներեցը	բոլոր	ուժերով	ջանում	 է	
հաղթանակ	տանել	իր	ամենավատ	մրցակցի`	հենց	իր	հանդեպ:

Փող	 կորցնելը	 գործարարների	 ամենամեծ	 հոգսերից	 է։	 Բիզնեսի	
սեփականատերերի	մեծ	մասը	հենվում	են	տնտեսապես	բարենպաստ	
մեկնարկային	պայմանների	 վրա՝	 բիզնես	 սկսելիս,	այն	 կառավարելու	
և	 դրանով	 հաջողության	 հասնելու	 համար,	 հատկապես	 երբ	 խոսքը	
մանրածախ	առևտրի,	ֆրանչայզինգի	և	ֆինանսավորման	ոլորտների	
մասին	 է:	 Ձեռներեցները	 շատ	 չեն	 մտագոհվում	 փողի	 մասին,	 քանի	
որ	 նրանք	 միշտ	 կարող	 են	 սկսել	 զրոյից:	 Որոշ	 ձեռներեցներին	 փողն	
առհասարակ	չի	հուզում։

8. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա վարվում ժամանակի հետ.

Գործարարը	 ժամանակ	 չի	 վատնում։	 Նա	 միշտ	 ստուգում	 է	
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10. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա սահմանում հաջողությունը.

Գործարարի	 համար	 հաջողությունը	 իր	 բիզնեսի	 և	 դրանում	
շահագրգիռ	կողմերի	հաջողությունն	է:
Շահագրգիռ	 կողմերից	 մեկը	 հենց	 ինքն	 է,	 այնուհետև՝	 իր	 բիզնեսի	

համասեփականատերերը,	 աշխատակիցները,	 հաճախորդները,	
ներդրողներն	 ու	 իր	 համայնքը:	 Ձեռներեցը	 որևէ	 կերպ	 չի	 սահմանում	
հաջողությունը։	 Նա	պարզապես	 իր	 գործն	 է	անում	 և	 իր	 ձեռք	 բերած	
հաջողության	սահմանումը	թողնում	է	պատմությանը։	Ուստի,	վերոնշյալ	
հարցերն	ամփոփելով,	կարող	ենք	ասել,	որ	գործարարն	ու	ձեռներեցը	
երկու	 տարբեր	 տեսակի	 անհատներ	 են,	 ովքեր	 բիզնեսի	 աշխարհ	 են	
մտնում	երկու	միանգամայն	տարբեր	նպատակներով:

9. Այն մասին, թե ինչպե՞ս է նա տեսնում աշխարհը.

Գործարարն	 աշխարհը	 տեսնում	 է	 որպես	 հնարավորություն։	
Նրա	աչքերում	 դա	ապրուստի	 միջոց	 ստեղծելու	 հնարավորություն	 է,	
ինչպես	նաև	մարդկանց	աջակեցելու՝	սեփական	ապրուստի	միջոցներ	
ստեղծելիս։	 Ձեռներեցն	 աշխարհը	 տեսնում	 է	 նախևառաջ	 որպես	
առաքելություն,	այլ	ոչ՝	որպես	հնարավորություն:

ժամացույցն	 ու	 ձգտում	 է	 բացառել	 իր	 որևէ	 գործի	 կամ	 ստեղծելիք	
արդյունքի	 ուշացումը	 կամ	 ժամանակացույցից	 դուրս	 հայտնվելը:	
Նա	 արագաշարժ	 է	 և	 միշտ	 ընթացքի	 մեջ։	 Ձեռներեցն	 աշխատում	 է	
արվեստագետի	 կամ	 լաբորատորիայում	 	 աշխատող	 գիտնականի	
նման.	նրա	արտադրանքն	իր	գլուխգործոցն	է։	Այդ	իսկ	պատճառով	նա	
կարող	է	ավելի	դանդաղաշարժ	լինել	և	ավելի	երկար	ժամանակ	նվիրել	
իր	արտադրանքն	ավարտին	հասցնելուն	ու	կատարելագործելուն:
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Ինչի՞	մասին	է	իրականում	ձեռներեցությունը	և	ինչո՞ւ	է	այն	այդքան	
կարևոր:	
Ձեռներեցն	այն	անհատն	է,	ով,	աշխարհում	որևէ	խնդիր	տեսնելուն	

պես,	անմիջապես	կենտրոնանում	 է	դրա	 լուծման	ձևը	գտնելու	վրա։	
Ձեռներեցներն	 այն	 առաջնորդներն	 են,	 ովքեր	 հասարակությունը	
բարելավելու	գործում	իրենց	ուրույն	մեթոդներն	են	գտնում:	Անկախ	այն	
բանից՝	աշխատատեղե՞ր	են	ստեղծում,	թե՞	նոր	տիպի	արտադրանք,	
նրանք	 անդադար	 քայլեր	 են	 ձեռնարկում	 համաշխարհային	 գլոբալ	
առաջընթաց	 ապահովելու	 ուղղությամբ:	 Ձեռներեցության	 էությունը	
լիովին	 ընբռնելու	 այս	 պրոցեսում՝	 եկեք	 տեսնենք,	 թե	 ինչու՞	 են	
ձեռներեցները	կարևոր	հասարակության	համար:

Ձեռներեցության կարևորությունը.

Ձեռներեցներն աշխատատեղեր են ստեղծում.

Առանց	 ձեռներեցների	աշխատատեղեր	 չէին	 լինի։	Ձեռներեցները	
ռիսկի	են	դիմում՝
իրենց	 իսկ	 աշխատանքով	 ապահովելու	 համար։	 Սեփական	
բիզնեսի	աճն	ապահովելու	ձգտումն	էլ,	ի	վերջո,	հանգեցնում	է	այլոց	
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Ձեռներեցները նորարարություն են անում.

Ձեռներեցները փոփոխություններ են ստեղծում.

Արդի	 հասարակության	
ունեցած	 ամենակարևոր	
տեխնոլոգիաներից	 մի	 քանիսը	
ի	 հայտ	 են	 եկել	 ձեռներեցների	
շնորհիվ։	 Տեխնոլոգիական	
առաջընթացը	բխում	է	խնդիրների	
լուծման	 անհրաժեշտությունից,	
պրոցեսների	արդյունավետություն	
ապահովելու	 կարիքից	
կամ	 աշխարհը	 բարելավելու	 փորձերից:	 Այսպիսով,	 այն	
ժամանակաշրջաններում,	 երբ	 կա	 տեխնոլոգիայի	 ավելի	 մեծ	
առաջընթաց,	 	 սովորաբար	ակնհայտ	 է	 ձեռներեցների	աշխատանքի	
արդյունքը։

Ձեռներեցները	 մեծ	 երազանքներ	 ունեն,	 ուստի	 բնականաբար	
նրանց	 գաղափարների	 մի	 մասը	 համաշխարհային	 մասշտաբի	
փոփոխություններ	 են	 բերում։	 Նրանք	 կարող	 են,	 օրինակ,	 մի	
հրատապ	խնդրի	լուծում	գտնել	ինչ-որ	նոր	արտադրանք	ստեղծելով,	
կամ	 մարտահրավեր	 նետել՝	 ուսումնասիրելու	 մի	 այնպիսի	 բան,	
որը	 մինչ	այդ	 երբևէ	 չի	 ուսումնասիրվել։	 Շատերը	 հավատում	 են	
աշխարհն	իրենց	արտադրանքով,	գաղափարներով	կամ	բիզնեսով	
բարելավելուն։

համար	 նոր	 աշխատատեղերի	 ստեղծման:	 Եվ,	 նրանց	 բիզնեսի	
աճին	 զուգընթաց,	 ավելի	 շատ	 աշխատատեղեր	 են	 ստեղծվում՝	
այդպիսով	նվազեցնելով	գործազրկության	մակարդակը	և,	միևնույն	
ժամանակ,	օգնելով	մարդկանց	կերակրել	իրենց	ընտանիքներին:
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Ձեռներեցները հասարակությանը նվիրում են.

Թեև	 ոմանք	 հարուստներին	
պատկերացում	 են	 չար	 և	 ագահ	
մարդկանց	 կերպարներով,	
վերջիններս	 հաճախ	 ավելին	
են	 անում	 համընդհանուր	
բարօրության	ապահովման	համար,	
քան	 սովորական	 մարդիկ։	 Նրանք	
ավելի	 շատ	 փող	 են	 վաստակում,	
ուստի	 և	 ավելի	 մեծ	 հարկեր	
են	 վճարում,	 ինչը	 նպաստում	 է	
սոցիալական	 ծառայությունների	
ֆինանսավորմանը:	 Ձեռներեցները	
զանազան	 խնդիրների	 լուծմամբ	
զբաղվող	 տարբեր	 բարեգործական	
հիմնադրամների	 և	 շահույթ	 չհետապնդող	 կազմակերպությունների	
ամենից	 խոշոր	 դոնորների	 շարքում	 են:	 Ոմանք	 ձգտում	 են	 իրենց	
միջոցները	 ներդնել՝	 ավելի	 աղքատ	 համայնքներին	 օգնելու	 համար	
ձեռք	բերել	բաներ,	որոնք	մենք	համարում	ենք	սովորական,	օրինակ՝	
մաքուր	խմելու	ջուր	և	որակյալ	առողջապահական	ծառայություններ:
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Ձեռներեցները մեծացնում են ազգային եկամուտը.

Ձեռներեցությունը	 հավելյալ	 արժեք	 է	 ստեղծում	 տվյալ	 երկրի	
տնտեսության	 համար:	 Ձեռներեցների	 առաջարկած	 նոր	
գաղափարներն	 ու	 նրանց	 շնորհիվ	 բարելավված	 արտադրանքը	
կամ	 ծառայությունները	 զարկ	 են	 տալիս	 նոր	 շուկաների	 աճին	
և	 տնտեսության	 է՛լ	 ավելի	 բարելավմանը։	 Ի	 հավելումն	 դրան՝	
զբաղվածության	ու	վաստակի	աճն	իրենց	հերթին	ավելացնում	են	
համազգային	եկամուտը:

Ձեռներեցությունը նվազեցնում է աղքատությունը.

Բարի	 լուրով	 կիսվենք.	 ներկայումս	 ավելի	 մեծ	 թվով	 մարդիկ	 են	
հաղթահարում	 աղքատությունը,	 քան	 երբևէ:	 Սա,	 հավանաբար,	
պայմանավորված	 է	 գլոբալիզացիայով:	 Միլիոնավոր,	
միլիարդավոր	 մարդկանց	 հետ	 համացանցով	 կապ	 հաստատելու	
հնարավորությունը	 թույլ	 է	 տալիս	 մերօրյա	 ձեռներեցներին՝	
հաճախորդներ	 գտնել	 ամբողջ	 աշխարհում:	 Այսպիսով,	 նրանք,	
ովքեր	ցանկանում	են	գումար	վաստակել	առցանց,	ազատ	են	դա	
անել	և,	այդպիսով,	հաղթահարել	աղքատությունը:
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Ինչու՞ են մարդիկ դառնում ձեռներեց.

Յուրաքանչյուր	 ձեռներեց	 ունի	 իր	 սեփական	 «ինչու՞»-ն,	 որը	
ժամանակին	դրդել	է	նրան	նետվել	այսպես	ասած՝	«ինքն	իր	տնօրենը	
դառնալու»	հորձանուտը։	Անկախ	այն	բանից՝արդյո՞ք	ձեռներեցներին	
ավելի	շատ	ազատություն	է	պետք,	թե՞	աշխարհն	ավելի	լավը	դարձնել,	
նրանք	բոլորն	էլ	որոշակիորեն	վերահսկում	են	իրենց	կյանքը՝	ապրելով	
իրենց	 սեփական	 պայմաններով	 ու	 կանոններով:	 Ահա	 մի	 քանի	
պատճառ,	թե	ինչու՞	են	մարդիկ	դառնում	ձեռներեց.

Աշխարհը փոխելու համար.

Շատ	 ձեռներեցներ	 ձգտում	 են	 աշխարհն	 ավելի	 լավը	 դարձնել:	
Անկախ	 այն	 բանից,	 թե	 ինչի՞ն	 են	 հավատում	 ձեռներեցները՝	
տիեզերքի	 հետազոտմա՞նը,	 աղքատության	 վերացմա՞նը,	 թե՞	
ոլորտում	 նոր	 խոսք	 ասող	 և	 գործնական	 նոր	 կիրառություն	
ունեցող	 	 արտադրանք	 ստեղծելուն,	 նրանք,	 ի	 վերջո,	 ստեղծում	
են	 այնպիսի	 ապրանքանիշ,	 որ	 կոչված	 է	 այլոց	 ծառայելու։	 Որոշ	
ձեռներեցներ	իրենց	բիզնեսն	օգտագործում	են	որպես	արագորեն	
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Նրանք չեն ուզում ղեկավար ունենալ.

Նրանք նախընտրում են ճկուն ժամեր.

Ձեռներեցները	 հաճախ	պայքարում	 են	 ղեկավար	 ունենալու	 դեմ:	
Ղեկավար	ունենալիս	նրանց	հաճախ	թվում	է,	թե	շնչահեղձ	են	լինում,	
սահմանափակված	են	ու	կաշկանդված:	Որոշ	ձեռներեցներ	կարծում	
են,	 որ	 իրենք	 գործունեության	 ավելի	 արդյունավետ	 ձևեր	 ունեն։	
Մյուսներին	էլ	կարող	է	դուր	չգալ	ստեղծագործական	ազատության	
պակասությունը։	 Ի	 վերջո	 նրանց	 գրավում	 է	 ձեռներեցությունը՝	
իրենց	նախընտրած	պայմաններով	հաջողության	հասնելու	համար։	
Ղեկավար	 լինելը	 կարող	 է	 ավելի	 հաճելի	 լինել,	 քան	 ղեկավար	
ունենալը:	Ծանոթացեք	այն	10	ակնհայտ	նշաններին,	որոնք	հուշում	
են,	որ	դուք	պետք	է	աշխատեք	ինքներդ	ձեզ	համար.

Ձեռներեցությունը	 հաճախ	 նախընտրելի	 է	 բոլոր	 նրանց	 համար,	
ովքեր	գերադասում	են	աշխատանքային	ճկուն	ժամեր:
Սահմանափակ	 հնարավորություններ	 ունեցող	 մարդիկ	 շատ	
հաճախ	 վայելում	 են	 ձեռներեցությունն	 այն	 պատճառով,	 որ	 այն	
հնարավորություն	 է	տալիս	աշխատել՝երբ	 որ	 կարողանան:	Փոքր	
երեխաներ	 ունեցող	 ծնողներն	 էլ	 կարող	 են	 նախապատվություն	
տալ	 ձեռներեցությանն	 այն	 պատճառով,	 որ	 այն	 թույլ	 է	 տալիս	
երեխաներին	տանը	 մեծացնել	և	 նրանց	անձամբ	 դպրոցից	տուն	
բերել՝	փոխանակ	անազատ	գրաֆիկի	դեպքում	դա	չանելով	մեղավոր	
զգալը:	 Իսկ	 ուսանողներին	 կարող	 է	 գրավել	 ձեռներեցության	
ճկունությունը,	քանի	որ	դասերով	նրանց	ծանրաբեռնվածությունը	
կարող	է	թույլ	չտալ	նրանց	աշխատել	ստանդարտ	աշխատանքային	
ժամերի:`

կապիտալ	 ներգրավելու	 միջոց՝	 այն	 իրենց	 ազնիվ	 նպատակների	
իրականացման	կողմն	ուղղորդելու	համար:
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Շատերը	 ձեռներեցության	
կողմն	 են	 թեքվում,	 երբ	 չեն	
կարողանում	 աշխատանք	 գտնել:	
Աշխատանքից	 ազատվելը,	
փորձառության	 պակասը	 կամ	
քրեական	 անցյալը	 կարող	 են	
խոչընդոտել	 սովորական	 մարդուն	
աշխատանք	գտնել,	երբ	դա	նրանց	
օդի	ու	ջրի	պես	անհրաժեշտ	է։	Եվ,	
ստեղծված	 վիճակից	 թևաթափ	
լինելու	 փոխարեն,	 նրանք	 նոր	
հնարավորություններ	են	ստեղծում	
իրենց	 համար։	 Ուսանողը	 կարող	
է	 առցանց	 խանութ	 բացել	 բուհն	

ավարտելուն	հաջորդած	ամռանը՝	իր	աշխատանքային	կենսագրության	
առաջին	 էջը	 բացելով:	 Իսկ	 սեզոնային	 աշխատանքից	 ամեն	 ձմեռ	
հանգստացող	ծնողը	կարող	է	բիզնես	սկսել՝	վստահ	լինելու	համար,	որ	
կկարողանա	կերակրել	իր	ընտանիքին	և,	միևնույն	ժամանակ,	ինչպես	
ասում	են,	«տանիքը	գլխավերևում	պահպանելով»։

Նրանք չեն կարող աշխատանք գտնել.

Նրանք ուզում են աշխատել ցանկացած վայրից.

Աշխատանքային	 ժամերի	
ճկունություն	 ընձեռելու	 հետ	 մեկտեղ	
ձեռներեցությունը	 գրավիչ	 է	 նաև	
նրանց	համար,	 ովքեր	 չեն	 ցանկանում	
կաշկանդված	 լինել	 ինչ-որ	 որոշակի	
վայրով:	 Ձեռներեցները	 կարող	 են	
չուզենալ	 ամեն	 օր	 նույն	 վայրից	
աշխատել,	 քանի	 որ	 դա	 կարող	 է	
ձանձրացնել	 նրանց:	 Ուստի,	 եթե	 դուք	
փնտրում	 եք	 աշխարհի	 ցանկացած	

կետից	 աշխատելու	 ազատություն,	 ապա	 ձեռներեցի	 կենսակերպը,	
թերևս,	ամենից	ճիշտն	է	ձեզ	համար:
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Նրանք իրենց տեղը չեն գտնում կորպորատիվ միջավայրում.

Նրանք հետաքրքրասեր են.

Ձեռներեցները	 հաճախ	 չեն	 զարգանում	 կորպորատիվ	
միջավայրերում:	Երբեմն	դա	չափազանց	շատ	է	սահմանափակում	
նրանց	աճը։Նրանց	 կարող	 է	 դուր	 չգալ	 իրենց	 իսկ	 ունեցած	դերի	
հանդեպ	 վերահսկողության	 բացակայությունը	 կամ	 տվյալ	
գրասենյակի	 քաղաքականությունն	 ընդհանուր	 առմամբ:	 Դուք	
կարող	 եք	 հեշտությամբ	 ճանաչել	 ձեռներեցներին	 կորպորատիվ	
միջավայրում՝	 նկատելով,	 թե	 ինչպես	 են	 նրանք	 սովորաբար	
փորձում	ավելի	շատ	վերահսկողություն	ձեռք	բերել	իրենց	դերում,	
կամ	ինչպես	են	սովորում	գործընկերների	պարտականությունները՝	
ավելի	լավ	հասկանալու	համար	իրենց	միջավայրը:

Ձեռներեցները	 շատ	 են	 սիրում	 են	 փնտրել	 «ինչ	 կլինի,	 եթե…»	
հարցի	պատասխանը։	 Նրանք	փորձարարներ	 են:	 Ձեռներեցները	
նաև	 շատ	 են	 սիրում	 սովորել,	 պարբերաբար	 բիզնեսի	 մասին	
գրքեր	 են	 կարդում՝իրենց	 գիտելիքները	 հարստացնելու	 համար:	
Այսպիսով,	 ձեռներեցությունը	 գրավում	 է	 նրանց	 նաև	 այն	
բանով,	 որ	 թույլ	 է	տալիս	 ինքնակրթվել,	 սովորել	առավելագույնը՝	
հնարավոր	 ամենակարճ	 ժամանակահատվածում։	 Նրանց	
հետաքրքրասիրությունը	 նպաստում	 է	 նրանց	 շարունակական	
աճին:
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Նրանք հավակնոտ են.

Բարդ նպատակների և նշաձողերի ձգտող մարդիկ ստեղծված 
են ձեռներեց լինելու համար։ Չկա ձեռներեցի վաստակի որևէ 
սահմանված չափ, ուստի նրանք միշտ էլ կարող են աշխատել շատ 
ավելի բարձր մակարդակների հասնելու ուղղությամբ: Եվ, քանի որ 
նրանց հնարավոր նվաճումների ոչ մի սահման չկա, ձեռներեցներն 
անընդհատ աճում են և հասնում շատ ավելիին, քան նրանք երբևէ 
կարող էին պատկերացնել։ Երբ նրանց առաջ խոչընդոտներ են 
հայտնվում, նրանք կարողանում են գտնել շրջանցելու ձևերն ու 
հասնում են դրված նպատակներին։ Ձեռներեցներն անկասելի են։
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Ձեռներեցների օրինակներ

Համահիմնադրել	 է	 Walt	 Disney	 Company-ն	 (Ուոլթ	
Դիսնեյ	 ընկերությունը)՝	 մուլտֆիլմերի	 ամենից	
առաջատար	 ընկերություններից	 մեկը	 աշխարհում։	
Նա	 նաև	 Disneyland	 (Դիսնեյլենդ)	 	 և	 Walt	 Disney	

World	 	 (Ուոլթ	 Դիսնեյ	 Ուորլդ)	 զվարճանքի	 թեմատիկ	 պարկերի	
տեսլականների	հեղինակն	էր։	Նրա	ապրանքանիշը	սկիզբ	առավ	Միքի	
Մաուսի	 կերպարի	 ստեղծմամբ	 և,	 ընդլայնվելով,	 ներառեց	 այնպիսի	
կերպարների,	 ինչպիսիք	 են	 Սպիտակաձյունիկը,	 Մոխրոտը	 և	 այլն:	
Որպես	 ձեռներեց	 նա	 ստիպված	 էր	 անցնել	 մեծ	 դժվարությունների	
միջով՝	 հաղթահարելով	 զանազան	 մարտահրավերներ,	 օրինակ՝	
իր	 աշխատանքի	 հեղինակային	 իրավունքի	 խախտումներն	 այլոց	
կողմից,	 կոմերցիոն	 մի	 շարք	 ձախողումներ	և	այլն:	 Այնուամենայնիվ,	
նա	շարունակեց	համառորեն	առաջ	շարժվել՝	հավատարիմ	մնալով	իր	
տեսլականին:

Մինչ	 Facebook-ի	 (Ֆեյսբուքի)	 ստեղծումը	 մի	 քանի	 այլ	
պրոդուկտ	 է	 հեղինակել,	 օրինակ՝	 անակնթարթային	
հաղորդագրությունների	 մի	 գործիք,	 որը	 նրա	

հայրն	 օգտագործում	 էր	 իր	 ատամնաբուժական	 պրակտիկայում՝	
ընդունարանի	աշխատակցի	 հետ	 շփվելու	 համար։	 Ցուկերբերգը	 նաև	
ստեղծել	է	մի	երաժշտական	ծրագիր,	որը	Microsoft	(Մայքրոսոֆթ)	և	AOL	
(Էյ-Օու-Էլ)	 ընկերությունները	 հետաքրքրված	 էին	 գնել,	 չնայած	 Մարկը	
դեռևս	ընդամենը	դեռահաս	էր:	Facebook-ի	հիմնադրման	առաջին	իսկ	
տարվա	ընթացքում	այն	արդեն	1	միլիոն	օգտատեր	ուներ։	Այսօր	Մարկ	
Ցուկերբերգի	կարողությունը	կազմում	է	76,7	միլիարդ	դոլար:

Ուոլթ Դիսնեյ

Մարկ Ցուկերբերգ.
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Եկեք	տեսնենք,	թե	ի՞նչ	մեջբերումներ	ունեն	որոշ	հայտնի	ձեռներեցներ՝	ձեզ	
ոգեշնչելու	համար։

«Ձեռներեցը	միշտ	
փոփոխություն	է	

փնտրում,	արձագանքում	
դրան	և	օգտագործում	

այն՝	որպես	
հնարավորություն:»

- Փիթեր Դրաքեր

«Ձեռներեց	դառնալու	առաջին	իսկ	օրվանից	ես	զգացել	եմ,	որ	միակ	
առաքելությունը,	որ	արժե	հետապնդել	բիզնեսում,	մարդկանց	կյանքն	

ավելի	լավը	դարձնելն	է»	-	Ռիչարդ Բրենսոն

«Ձեռներեցները	պարզապես	
նրանք	են,	ովքեր	հասկանում	

են	խոչընդոտի	և	
հնարավորության	միջև	եղած	
փոքր	տարբերությունն	ու	

կարողանում	են	այդ	երկուսն	էլ	
իրենց	օգտին	դարձնել:»

- Նիկոլո Մաքիավելի

1998	 թվականին	 ստեղծել	 է	 իր	 Spanx	 (Սփենքս)	
ապրանքանիշը	 ՝	 դառնալով	 առաջիններից	 մեկը,	 ով	
արտադրեց	 կանացի	 լեգինսներ։	 Նրա	 ապրանքանիշը	
մասնագիտացած	 է	 կիփ	 հագուստի	 տեսակների	

արտադրության	 մեջ	 և	 ներառում	 է	 կրծկալներ,	 վարտիքներ,	
գուլպաներ	 և	 այլն:	 Նա	 նաև	 գյուտարարն	 է	 ձեռքերի	 համար	
նախատեսված	 նույնատիպ	 գուլպայանման	 դետալի,	 որի	 շնորհիվ	
կանայք	 կարող	են	 կրել	 իրենց	 ամառային	 հագուստը	 կլոր	 տարին:	
Որոշ	 ժամանակ	 Բլեյքլին	 աշխարհի	 ինքնուրույն	 հարստացած	
ամենաերիտասարդ	կին	միլիարդատերն	էր:

Ձեռներեցների 
մեջբերումներներ.

Սառա Բլեյքլի
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«Ընկերություն	հիմնելու	
բազմաթիվ	երկրորդական	
պատճառներ	կարող	են	
լինել:	Սակայն	միայն	մեկ	
էական	պատճառ	կա,	և	
ես	կարծում	եմ,	որ	դուք	

գիտեք,	թե	որն	է.	աշխարհը	
փոխելը»:	

- Ֆիլ Լիբին

«Ձեռներեց	լինելը	
մտածելակերպ	է:	
Պետք	է	անընդհատ	

և	ամենուր	
հնարավորություններ	
տեսնես:	Ես	սիրում	
եմ	մարդկանց	
դրդել	խորանալ	
որոշ	թեմաների	
մեջ:	Ես	սիրում	եմ	
հարցազրույցներ	

անել	նրանց	հետ։	Ես	
սիրում	եմ	փորփրել	

այն	պատմությունները,	
որտեղ	միանշանակ	
ճիշտ	կամ	սխալ	

պատասխան	չկա»:	-	
Սոլեդադ Օ'Բրայեն

«Խնդիր	նկատողը	մարդ	է,	լուծում	
գտնողը՝	հեռատես,	իսկ	նա,	ով	
նախաձեռնում	և	իրագործում	է՝	

ձեռներեց»:
– Նավին Ջեյն

«Ձեռներեցն	այն	մարդն	
է,	ով	ցատկում	է	ժայռից	
և	ընկնելու	ընթացքում	
ինքնաթիռ	է	կառուցում»:	

– Ռիդ Հոֆման
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Ինչպե՞ս լինել 
հաջողակ ձեռներեց 
և ինչպե՞ս ստեղծել 
հաջողակ սթարթափ
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Մենք	արդեն	խոսել	 ենք	այն	 մասին,	 թե	 ինչ	 է	 ձեռներեցությունը	և	
ովքեր	 են	 ձեռներեցները:	 Չնայած	 նրանք	տարբերվում	 են	 տարիքով,	
կրթական	 մակարդակով,	 սեռով	 և	 աշխատանքի	 բնագավառով,	
այնուամենայնիվ	նրանք	ունեն	մի	քանի	ընդհանուր	հատկանիշ,	որոնք	
կենսական	նշանակություն	ունեն	հաջողության	համար։

Սեփական	բիզնեսը	վարելուն	և	թիմ	ղեկավարելուն	չարժե	անլուրջ	
վերաբերվել։
Ձեռներեցները	 նվիրված	 են	 իրենց	 ընկերության	 հաջողությանը	 և	

փորձում	են	անել	ամեն	ինչ,	որպեսզի	ապահովեն	իրենց	բիզնեսի	աճն	
ու	 զարգացումը:	 Նրանք	 գիտակցում	 են,	 որ	 բացառապես	 իրենցից	 է	
կախված	սեփական	տեսլականը	իրականություն	դարձնելը։

Քրտնաջան աշխատելու պատրաստակամություն.

«Ես	մեծապես	հավատում	եմ	բախտին,	և	ես	նկատել	եմ,	որ	
որքան	շատ	եմ	աշխատում,	այնքան	ավելի	շատ	բախտ	եմ	
ունենում։	»	-	Թոմաս Ջեֆերսոն, Ամերիկայի հիմնադիր հայր

Ձեռներեցները	 հավատում	 են	 իրենց	 արտադրանքին	 կամ	
ծառայությանը,	 և	 իհարկե՝	 իրենք	 իրենց:	 Բիզնես	 ստեղծելու	 կամ	
վերացնելու	 ունակ	 կոշտ	 որոշումներ	 կայացնելու	 վճռականություն	 և	
այն	 ամենը	 պաշտպանելու	 ունակություն,	 ինչին	 նրանք	 արժանի	 են՝	
ահա	բիզնեսում	հաջողակ	սեփականատիրոջ	որոշիչ	հատկանիշները։

Վստահություն.

«Վստահության	 շրջանառությունն	 ավելի	 կարևոր	 է,	 քան	
փողի	շրջանառությունը».	- Ջեյմս Մեդիսոն
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Մնացած	ամեն	 ինչ	 մի	 կողմ՝	 ձեռներեցները	 կրքով	 են	 վերաբերում	
իրենց	աշխատանքին:	Յուրաքանչյուր	որոշում	և	գործողություն	բխում	
է	այն	սիրուց,	որ	նրանք	տածում	են	իրենց	արտադրանքի,	լսարանի	և	
ընկերության	հանդեպ:
Կիրքն	 է,	 որ	 օգնում	 է	 բիզնեսի	 սեփականատերերին	 առաջ	 գնալ	

դժվար	 պահերին.	 դա	 նրանց	 	 շարժիչ	 ուժն	 է	 դեպի	 հաջողություն:	
Նույնիսկ	 եթե	 դուք	 չունեք	 այս	 բոլոր	 հատկանիշները,	 դա	 դեռ	 չի	
նշանակում,	 որ	 չեք	 կարող	 որդեգրել	 դրանք	 կամ	 դառնալ	 բիզնեսի	
այնպիսի	սեփականատեր,	ինչպիսին	ցանկանում	եք:
Ձեռներեցությունը	 ենթադրում	 է	 «սովորել՝անելով»	 տիպի	

մտածելակերպ,	ինչը,	փորձի	կուտակմանը	զուգընթաց,	ձեզ	անդադար	
կատարելագործում	է։

Կիրք.

Կիրքը	 մարդկանց	 ստիպում	 է	 գերազանցել	 իրենք	 իրենց,	
անկախ	նրանց	թերություններից	ու	անհաջողություններից:	-	
Ջոզեֆ Քեմփբել, ամերիկացի դիցաբան, գրող և դասախոս

«Կիրքը	էներգիա	է:	Զգացեք	այն	ուժը,	որ	գալիս	է	ձեզ	ոգեշնչող	
բաների	վրա	կենտրոնանալուց»։	-	Օփրա Ուինֆրի

Հաջողակ	ձեռներեցները	մշտապես	հանդես	են	գալիս	իրենց	հաջորդ	
լավագույն	 գաղափարով	 և	 փորձում	 են	 պարզել,	 թե	 ինչպե՞ս	 այն	
ֆինանսապես	ձեռնտու	դարձնել:	Ձեռներեցները	շուկայում	խնդիր	կամ	
բաց	են	տեսնում	և	ցանկանում	են	այն	շտկելու	միջոց	մշակել:	«Արկղից	
դուրս	մտածելն»	ու	նոր	լուծումներ	առաջարկելը,	անկախ	այն	բանից՝	
դա	ողջ	ընկերությա՞նն	է	վերաբերվում,	թե՞	լոկ	իրենց	հաճախորդներին	
ավելի	լավ	ծառայելուն՝	իսկական	ձեռներեցին	բներեշ	հայտանիշ	է:

Խնդիրների լուծման վրա հիմնված կողմնորոշում.

«Խնդիրը	հնարավորություն	է,	որպեսզի	դուք	հնարավորինս	
ավելի	լավ	դրսևորվեք»:	- Դյուկ Էլինգթոն
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Աշխարհը	 միշտ	 կունենա	 խնդիրներ,	 որոնք	 դեռ	 լուծում	 են	
պահանջում։	 Գտեք	 դրանցից	 ամենամեծը,	 որը	 դուք	 ի	 վիճակի	 եք	
լուծել	և	այն	փոխակերպեք	ձեր	ընկերությանը:	Դա	հաջողակ	ձեռներեց	
դառնալու	միջոցների	մեկն	է։

Յուրաքանչյուր	 խնդիր	 պահանջում	 է	 մի	 այնպիսի	 լուծում,	 որը	
կբավարարի	 շուկայի	 հիմնական	 կարիքներից	 մի	 քանիսը։	 Գտեք	
շուկայում	 առկա	 խնդիրների	 լավագույն	 լուծումներն	 ու	 կարիքների	
բավարարման	լավագույն	ձևերը:

Դուք	 նախևառաջ	 մարդ	 եք՝	 ինչպես	 ձեռներեց	 դառնալուց	 առաջ,	
այնպես	էլ՝	հետո։	Դուք	պետք	է	մտածեք	ձեր	անձնական	նպատակների	
մասին,	որոնք	պետք	է	իրականանան,	երբ	դուք	դառնաք	ձեռներեց։

1. Մտածեք ամենամեծ խնդիրների մասին.

2. Մտածեք խնդիրների լավագույն հնարավոր լուծումների 
մասին.

3. Մի մոռացեք ձեր անձնական նպատակների մասին.

ՀԱՋՈՂԱԿ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՓՈՐՁԻ ՎՐԱ ՀԵՆՎԵԼՈՎ՝ ՍՏՈՐԵՎ 
ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ ԵՆՔ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ.

Դուք	վաճառելու	եք	արժեք,	այլ	ոչ	թե	ապրանքներ	և	ծառայություններ:	
Այսպիսով,	այն	ամենը,	ինչ	դուք	անում	եք	ձեր	բիզնեսում,	պետք	է	լինի	
ձեր	հաճախորդների	համար	արժեք	ստեղծելու	պրիզմայով:

Ի՞նչն	 է	 ձեզ	 ոգեշնչում:	 Ձեր	 ոգեշնչման	 աղբյուրն	 է	 առաջնորդելու	
ձեր	ընկերությանն	ապագայում:	Կազմե՛ք	ձեզ	ոգեշնչող	բոլոր	բաների	
ցանկն	 ու	 սկսեք	 բոլոր	 կետերը	 ներառել	 ձեր	 ամենօրյա	 կյանքում	 և	
աշխատանքում։

4. Ստեղծե՛ք արժեք.

5. Գտե՛ք ձեր ամենից շատ ոգեշնչող բաները.
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Պատահականությունները	 ձեռներեցության	 կանոնների	 մեջ	 չեն	
մտնում։	 Ձեր	 բիզնեսում	 մի՛	 ապավինեք	 դրանց։	 	 Փոխարենը՝փորձեք	
հնարավորինս	 շատ	 փաստեր	 ներառել	 ձեր	 որոշումների	 կայացման	
գործընթացում:

Պետք	չէ	կատարյալ	լինել.	ձեզ	միայն	պետք	է	դա	անել	բոլորից	լավ:
Սա	կպահանջի	շարունակական	կատարելագործում	անձնական	և	

մասնագիտական	ոլորտում:

Դուք	 չեք	 կարող	 ակնկալել,	 որ	 հաջողությամբ	 կվաճառեք	 ձեր	
ապրանքներն	ու	ծառայությունները,	եթե	դրանք	հասկանալի	չլինեն	ձեր	
հնարավոր	 հաճախորդների	 համար:	 Դարձրեք	 դրանք	 դյուրըմբռնելի,	
որպեսզի	 մարդկանց	 առաջին	 իսկ	 շփումից	 հստակ	 լինի,	 թե	 ինչ	 են	
դրանք:

Դուք,	 որպես	 ապագա	 ձեռներեց,	 պետք	 է	 լավ	 դիտորդ	 լինեք:	
Դիտարկումները	ձեզ	կօգնեն	լինել	ավելի	լավ	որոշում	կայացնող:	

Դուք	պետք	է	իմանաք,	որ	վիճակագրորեն	ավելի	մեծ	է	չհաջողված	
բիզնեսների	թիվը:	Դա	նշանակում	է.
որ	ավելի	 մեծ	 է	 նաև	հաջողակ	 ձեռներեց	 չդարձողների	թիվը:	Ձեզ	

անհրաժեշտ	է	պատրաստ	լինել	ձեր	բիզնեսի	ձախողման	սցենարին։

6. Մ՛ի ապավինեք պատահականություններին.

7. Պարզապես արե՛ք դա բոլորից լավ, որպեսզի դառնաք 
հաջողակ ձեռներեց.

8. Դարձրե՛ք ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները 
հեշտությամբ հասկանալի.

9. Զննե՛ք ձեր շուրջը գտնվող ամեն ինչ.

10. Պատրա՛ստ եղեք ավելի վատ սցենարների.

Գործարար	 կապերի	 ամրապնդումը	 հաջողության	 ապահովման	
լավագույն	միջոցն	է:	Դրանց	շնորհիվ	դուք	հանդիպում	եք	համախոհների,	
ոգեշնչվում	 նրանց	 գործելաոճից	 և	 նրանց	 հաջողության	 հասնելու	

11. Գործարար կապերի ցանց.
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Եկեք	խոստովանենք.	կան	բազմաթիվ	առաջադրանքներ,	որոնցում
մենք	կարող	ենք	սարսափելի	վատ	դրսևորվել,	և	կան	այնպիսիք,	որոնք	
մենք	համարում	ենք	մանկական	խաղ:	Հիշե՛ք,	որ	միշտ	էլ	կարող	է	գտնվել	
մեկը,	 ով	 ձեր	 լեռ	 բարձրանալը	 կհամարի	 ոչ	ավելին,	 քան	 իր	 համար՝	
զբոսանքը	 զբոսայգում։	 Աշխատանքի	 ընդունեք	այնպիսի	 մարդու,	 ով	
կանի	այն,	ինչում	դուք	թերանում	եք:	Եթե	դուք	թույլ	եք	հաշվարկներից,	
վարձե՛ք	հաշվապահ։	Եթե	դուք	 չեք	կարող	 լավ	թեստավորել,	վարձեք	
թեստավորող:	 Հիշե՛ք,	 թիմային	 աշխատանքն	 օգնում	 է	 ավելիարագ	
աշխատել։	`

Երկարաժամկետ	 տեսլական	 ունենալը	 կարևոր	 է	 ցանկացած
ձեռներեցի	 համար:	 Եթե	 դուք	 չեք	 կարող	 պատկերացնել	 ձեր	
երկարաժամկետ	 նպատակը,	 հնարավոր	 է,	 որ	 չկարողանաք	 հասնել	
դրան:	 Իրական	 և	 շոշափելի	 նպատակ	 պատկերացնելը	 նույնքան	
կարևոր	 է,	 որքան	հենց	ինքը՝	 նպատակը:	 Լավ	սկիզբ	 է՝	այն	 մի	թղթի	
վրա	 գրի	 առնելը	 կամ	 նկարելը:	 Հենց	 որ	 կարողանաք	 արտահայտել	
շոշափելի,	 հասանելի	 նպատակ,	 համարեք,	 որ	 պատրաստ	 եք	 առաջ	
շարժվել:

Կարևոր	է	ինքդ	քեզ	մարտահրավեր	նետելը:	Քանի	դեռ	չեք	արել	դա,
չեք	կարողանա	իրականացնել	անհնարինը։	Երբեմն	անհնարինը	հենց	

14. Պատկերացրե՛ք.

15. Մարտահրավե՛ր նետեք ինքներդ ձեզ.

պատմություններից	 :	 Գործարար	 կապերի	 հաստատման	 շփումները	
նաև	օգնում	են	վաճառել	ձեր	գաղափարը	կամ	ապրանքը	պոտենցիալ	
ներդրողներին	կամ	հաճախորդներին:

13. Պատվիրակե՛ք.

12. Դիմե՛ք անհրաժեշտ ռիսկի.

«Ջուրը	ստուգելու»	համար	անհրաժեշտ	է	մտնել	մեջը:	Եթե	կարծում
եք,	որ	ձեր	գաղափարը	չափազանց	արժեքավոր	է,	այնուամենայնիվ	չեք	
կարողանա	դա	հաստատ	իմանալ,	 քանի	 դեռ	 չեք	 «սուզվել	 ջրի	 մեջ»,	
ուստի՝	գործեք:	Հաջողակ	ձեռներեցները	ռիսկի	են	դիմում՝	որպես	իրենց	
աշխատանքի	մի	մաս:	Առաջին	ռիսկին	դիմելով	նաև	հաղթահարվում	է	
ձեռներեցության	աշխարհում	առաջին	ընկղմմանը	բնորոշ	վախը:
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Ձեռներեցությունը	 անկոտրում	 լինելն	 ու	 չհանձնվելն	 է՝	 նույնիսկ	
երբ	 դժվար	 ժամանակներ	 են։	 Ձեռներեցները	 հասկանում	 են,	 որ	
յուրաքանչյուր	խնդիր	ունի	լուծում։	Դա	կարող	է	չլինել	այն	լուծումը,	որ	
նրանք	են	առաջարկում	տվյալ	պահին,	 կարող	 է	 չլինել	այն,	 ինչ,	 ըստ	
նրանց,	պիտի	լիներ,	բայց	նրանք	չեն	դադարի	փորձել,	քանի	դեռ	չեն	
գտել	լուծումը։

Ձեռներեցության	 ոլորտում	 հաջողակ	 բիզնեսի	 ստեղծումը	 կարող	
է	 անասելի	 բարդ	 թվալ,	 և	 դա	 նորմալ	 է։	 Զրոյից	 բիզնես	 ստեղծելը	
հսկայական	 նախաձեռնություն	 է:	 Բայց	 կա	 հեշտ	 և	 հուսալի	
մարտավարություն՝	 գործը	 մասերի	 բաժանելը:	 Ցանկացած	 խնդիր,	
որը	չափազանց	դժվար	է	թվում,	բաժանեք	փոքրիկ	կամ	«մանկական»	
քայլերի	և	քայլ	առ	քայլ	առաջ	գնացեք։	Մինչև	գլխի	կընկնեք`այդպես	
մանր	քայլերով	առաջ	շարժվելով	հանկարծ	կնկատեք,	որ	արդեն	սարի	
կեսը	բարձրացել	եք։

AMAZON-ն	 (Էմըզոն)	 էլ	 ի	 սկզբանե	 չի	 եղել	ամեն	ինչի	խանութ:	Այն	
իր	գոյությունը	սկսել	է	որպես	հասարակ	գրախանութ։	Ապա,	բիզնեսի	
ընդլայնմանը	 զուգընթաց,	 գրախանութն	 աստիճանաբար	 դարձել	
է	 խաղալիքների	 և	 այլ	 ապրանքների	 խանութ։	 Ահա,	 թե	 ինչպես	 է	
սովորաբար	 ստեղծվում	 նոր	 բիզնեսը:	 Ուստի	ամենակարևոր	 բիզնես	
խորհուրդներից	 մեկն	 է՝	 գործը	 միշտ	 սկսել	 փոքր	 ծավալներից,	
այնուհետև	 ընդլայնվել	 դեպի	 վեր	 և	 շարժվել	 համամասնորեն:	
Ունենալով	նեղ	սևեռում՝	դուք	կարող	եք	ստեղծել	հավատարիմ	լսարան,	
որ	հստակ	գիտի,	թե	ինչ	սպասել	ձեզանից։	Դա	նաև	բավականին	լավ	
ձևակերպված	 լսարան	 է,	 ինչի	 շնորհիվ	 մարքեթինգն	 է	 հեշտանում։	

16. Սկսե՛ք գործել.

17. Փոքր քայլե՛ր արեք.

18. Նախ սկսեք փոքր ծավալներից, ապա ընդլայնվեք.

այն	 է,	 ինչ	պետք	 է	 ձեզ	 հաջողակ	 բիզնես	 ունենալու	 համար։	 Բիզնես	
վարելը	հարյուրավոր	կողմեր	ունի,	որոնցից	մեկն	էլ,	թերևս,	ամեն	օր	
նոր	մարտահրավերների	դիմակայելու	պատրաստ	լինելն	է։
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Բոլոր	 ձեռներեցները	 պետք	 է	 հասկանան,	 որ	 իրենց	 գաղափարը,	
որքան	 էլ	 այն	 լավը	 լինի,	 կարող	 է	 և	 ձախողվել:	 Հաճախորդները,	
հնարավոր	է,	պարզապես	չընտելանան	ձեր	նորարարությանը,	անկախ	
այն	 բանից,	 թե,	 ըստ	 ձեզ,	 որքան	 հարմար	 է	 այն	 նրանց	 համար:	
Անհաջողությունը	մի	շարք	առավելություններ	ունի.	ձախողումն	օգնում	
է	ձեզ	իմանալ,	թե	ինչը	ձեզ	մոտ	չի	ստացվում՝	լինի	դա	ձեր	այդ	պահին	
ունեցած	թի՞մը,	թե՞	ձեր	գործունեության	ոլորտը	կամ	արտադրանքը։		
Ձախողումը	ձեզ	կտա	անհրաժեշտ	ժամանակ	ու	տվյալներ,	որպեսզի	
վերլուծեք	դրանք	ու	հաջորդիվ	դառնաք	ավելի	ուժեղ,	ավելի	կայացած	
ձեռներեց։
Իրականում	շատ	դժվար	է	գտնել	հաջողակ	ձեռներեցի,	ով	նախկինում	

բազմաթիվ	 ձախողված	 բիզնեսներ	 ունեցած	 չլինի։	 Եվ	 դա	 հիանալի	
նորություն	է,	քանի	որ	դա	նշանակում	է,	որ	ամենևին	էլ	պարտադիր	չէ	
հաջողել	հենց	առաջին	անգամից։

19. Սովորե՛ք անհաջողություններից.

Օրինակ՝	կարող	եք	կանանց	նորաձևության	խանութ	բացել	և	սկզբում	
ընդամենը	 հագուստ	 վաճառել։Այնուհետև	 կարող	 եք	 ընդլայնել	
տեսականին	 և	 ներառել	 կոշիկներ,	 զարդեր,	 նորաձևության	 կամ	
գեղեցկության	աքսեսուարներ:	 Կամ	 կարող	 եք	 գնալ	այլ	 ուղղությամբ	
և	 ընդլայնվել	 որպես	 տղամարդկանց	 նորաձևության	 և	 մանկական	
նորաձևության	 ուղղվածությամբ	 խանութ։	 Առցանց	 խանութների	
այդ	 երկու	 տեսակներն	 էլ	 իմաստ	 ունեն	 և	 ուղղահայաց	 ընդլայնման	
պոտենցիալ:	 Բայց	 նախ	անհրաժեշտ	 է	 մեծ	 լսարան	 ու	 հավատարիմ	
գնորդներ	 ունենալու	 նպատակ	 դնել։	 Դուք	 պետք	 է	 իմանաք,	 որ	 ձեր	
սկսած	 ուղղություններով	 ուղղահայաց	 ընդլայնման	 պահանջարկ	 ի	
վերջո	լինելու	է։
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Մարդկանց	 մեծամասնությունը	 կարծում	 է,	 թե	 ձեռներեցները	
սովորաբար	անընդհատ	աշխատում	են	և	իրենք	իրենց	համար	ժամանակ	
չունեն:	 Սա	 ճիշտ	 է	 շատերի	 համար,	 բայց	 հաջողակ	 ձեռներեցները	
խելացի	են	աշխատում,	այլ	ոչ	թե՝	քրտնաջան:	Քրտնաջան	աշխատելը	
կերաշխավորի,	 որպեսզի	 դուք	 մի	 օր	 հասնեք	 ձեր	 նպատակակետին,	
սակայն	հենց	խելացի	աշխատելն	է,	որ	ապահովելու	է,	որպեսզի	դուք	
դա	 անեք	 արագ	 և	 նվազագույն	 ջանքերով:	 Աշխատանքին	 խելացի	
մոտեցումը	թույլ	կտա,	որպեսզի	ձեր	ժամանակն	անցկացնեք	այնտեղ,	
որտեղ	առավել	կարևոր	է,	և	մտածեք	ձեր	բիզնեսը	զարգացնելու	ավելի	
լավ	ուղիների	մասին,	այլ	ոչ	թե՝	ինքներդ	ամեն	ինչ	անելու:

20. Խելացի աշխատեք.

«Ես	 չեմ	 ձախողել.	 ես	 պարզապես	 հայտնաբերել	 եմ	 10,000	
ուղի,	որոնք	չեն	աշխատում»:
- Թոմաս Էդիսոն
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Արդյո՞ք	 իմ	 սթարթափը	 համապատասխան	խնդիր	 է	 լուծում:	 Ո՞րը	 և	
ինչպե՞ս:

Ովքե՞ր	են	իմ	թիրախային	լսարանը:

Կարո՞ղ	 եմ	 մի	 քանի	 բառով	 հստակ	 բացատրել,	 թե	 ո՞րն	 է	 իմ	
արտադրանքի	կամ	ծառայության	արժեքը:

Նախքան սթարթափ ստեղծելը՝ տվեք այս հարցերն ու 
պատասխանեք դրանց
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Ինչպե՞ս	 կարող	 եմ	 իմ	 նպատակին	 հասնելու	 ճանապարհը	 բաժանել	
փոքր	քայլերի:

Ի՞նչը	կարող	է	չստացվել:
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Ձեռներեցի հմտությունները, 
փափուկ հմտություններն ու դրանց 
կատարելագործման ուղիները.

Ժամանակակից	 աշխարհում	 փափուկ	 հմտություններն	 օրեցօր	
ավելի	ու	ավելի	կարևոր	են	դառնում:	Փափուկ	հմտությունները	երբեմն	
դժվար	 է	 լինում	 գնահատել։Այս	տեսակի	 հմտություններն	ավելի	 շատ	
վերաբերվում	են	 ձեր	ինտուիցիային,	 ձեր	կողմնորոշմանը,	այլոց	 հետ	
շփմանն	ու	նրանց	ոգեոգեշնչելու	ձեր	կարողությանը։
Փափուկ	 հմտությունները	 կարևոր	 են,	 քանի	 որ	 դրանք	 թույլ	 են	

տալիս	կիսվել	գաղափարներով,	կապ	հաստատել	պատվիրատուների,	
գործընկերների	ու	հաճախորդների	հետ	և,	ընդհանուր	առմամբ,	առաջ	
շարժվել:	 Որպես	 ձեռներեց՝	 փափուկ	 հմտությունների	 զարգացումը	
կարող	 է	 մեծապես	 օգնել	 ձեզ	 հասնել	 հաջողության:	 Ահա	 մի	 քանի	
փափուկ	հմտություն,	որոնք	կօգնեն	ձեզ	դառնալ	գերազանց	ձեռներեց.
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1.Առաջնորդություն.

Պահանջում	է	նաև	մարդկանց	հասկանալու	կարողություն:	Երբ	դուք	
ճանաչում	եք	ձեր	թիմի	անդամներին	և	գիտեք,	թե	որ	դերերն	են	նրանց	
սազում	ամենից	շատ,	այդ	դեպքում	ավելի	հավանական	է,	որ	նրանց	
կտաք	հենց	այն	գործերը,	որոնցում	նրանք	ամենից	 լավ	կդրսևորվեն,	
ինչի	շնորհիվ	էլ	դուք	ավելի	լավ	ընկերություն	կստեղծեք:
Շատերը	 գիտեն,	 թե	 ինչպես	 լինել	 ղեկավար:	 Քչերը	 գիտեն,	 թե	

ինչպես	լինել	առաջնորդ:	Ղեկավարը	հրամաններ	է	տալիս։	Առաջնորդը	
չի	 կենտրոնանում	 միայն	 առաջադրանքների	 կատարման	 վրա:	
Ղեկավարները	 թիմ	 ստեղծելու	 և	 դրանում	 մարդկանց	 զարգացնելու	
վրա	են	կենտրոնանում:
Առաջնորդություն	նշանակում	է.
1. Ցույց տալ պատրաստակամություն՝ աշխատելու նույնքան 

եռանդով, որքան ձեր թիմի ցանկացած այլ անդամ,
2. Հասկանալ բոլոր ներքին ու արտաքին գործոնները, որոնք 

մոտիվացնում են ձեր թիմի յուրաքանչյուր անդամի,
3. Աջակցել իսկապես բաց հաղորդակցությանը,
4. Ճիշտ ժամանակին արդար և կառուցողական արձագանքներ 

տալ,
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«Առաջնորդը	 նա	 է,	 ով	 պատասխանատվություն	 է	 կրում	
մարդկանց	և	գործընթացների	ներուժը	գտնելու	համար»։
 - Բրենե Բրաուն, հետազոտող պրոֆեսոր և ամենալավ 
վաճառվող ստեղծագործությունների հեղինակներից

Որպես	առաջնորդ	աճելու	լավագույն	ձևը	բաց	և	ազնիվ	ճանապարհով	
առաջնորդելն	է,	մենթորներից	խորհուրդներ	հայցելն	ու	բաց	լինելը	ձեր	
թիմից	հնարավոր	արձագանքների	համար:

2. Թիմային աշխատանք.

Եթե	ուզում	եք	լինել	հաջողակ	ձեռներեց,	պետք	է	իմանաք,	թե	ինչպես	
լավ	 աշխատել	 այլոց	 հետ։	 	 Թիմային	 աշխատանքում	 արդյունավետ	
լինելու	 համար	 ձեզ	 կարող	 է	 անհրաժեշտ	 լինել	 որոշ	 փափուկ	
հմտությունների	համադրություն,	փաթեթ:	Կարևոր	է	ուրիշներին	ճիշտ	
լսել	կարողանալը,	իմանալը,	թե	ինչպես	օգտագործել	ձեր	ընկերության	
մարդկային	կապիտալը,	ինչպես	նաև՝	մարդկանց	ոգեշնչելը,	որպեսզի	
նրանք	միասին	աշխատեն	լավագույն	արդյունքների	հասնելու	համար:	
Դա	նաև	նշանակում	 է,	 որ	դուք	պետք	է	ձեր	հերթին	ընդառաջ	գնաք	
նրանց:	Կարևոր	է	թիմում	ձեր	դերը	գիտակցելն	ու	մյուսների	ներդրումը	
գնահատելը։

3. Խնդիրների լուծում.

Որպես	 ձեռներեց՝	 դուք	 պետք	 է	 պատրաստ	 լինեք	 լուծելու	 ձեր	
ճանապարհին	 առաջացող	 ցանկացած	 խնդիր։	 Սա	 պահանջում	
է	 ստեղծագործականություն,	 բայց	 առանց	 վերլուծական	 լավ	
հմտությունների	 էլ	 դուրս	 չի	 գա:	 Այս	 փափուկ	 հմտության	 շնորհիվ	
պետք	 է	 կարողանաք	 վերլուծել	 իրավիճակն	 ու	 դրան	 նայեք	 այլ	
դիտանկյուններից։	 Ի	 հավելումն՝	 անհրաժեշտ	 է	 գտնել	 տարբեր,	
երբեմն	 էլ՝	 «արկղից	 դուրս»	 բնույթի	 լուծումներ	 ձեր	խնդիրներին:	 Սա	
ձեռներեցների	 և	 բիզնես	 առաջնորդների	 համար	 ամենից	 կարևոր	
փափուկ	հմտություններից	մեկն	է,	որով	նրանք	պետք	է	հաղթահարեն	
խոչընդոտներն	ու	ի	հայտ	գալուն	պես	անհապաղ	շտկեն	խնդիրը,	կամ	
էլ	 ժամանակ	 հատկացնեն	 այն	 ուսումնասիրելու	 և	 գործընկերների	
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4. Ստեղծագործականություն.

Ստեղծագործությունը	 ընդգրկուն	
կարողություն	է,	որը	ներառում	է	տարբեր	
հմտությունների	 փաթեթներ՝ներառյալ	
այլ	 փափուկ	 և	 տեխնիկական	
հմտություններ:	 Ստեղծագործական	
ունակություններով	 աշխատակիցները	
կարող	են	առաջադրանքները	կատարելու	
նոր	 ուղիներ	 գտնել,	 բարելավել	
գործընթացները	 կամ	 նույնիսկ	
բիզնեսի	 համար	 ուսումնասիրման	
նոր	 և	 հետաքրքիր	 ուղղություններ	
մշակել։	 Ստեղծագործությունը	 կարող	
է	 օգտագործվել	 ցանկացած	 դերում,	
ցանկացած	մակարդակում:

5. Ճկունություն.

Դուք	 իվիճակի՞	 եք	 փոխել	 շարժման	
ուղղությունը:	Ունա՞կ		եք	նոր	բաներ	սովորել:	
Ճկունությունը	մեկն	է
այն	 փափուկ	 հմտություններից,	 որոնք	

կարող	 են	 օգնել	 ձեզ	 գոյատևել	 որպես	
ձեռներեց:	Այս	հմտությունն	ունեցողն	ավելի	
մեծ	 հավանականությամբ	 պատրաստ	
կլինի	 նոր	 բաներ	 սովորելու	 և	 առաջ	
շարժվելու:	 Եթե	 ինչ-որ	 բան	 չի	 աշխատում	
(կամ	 կեսից	 դադարում	 է	 աշխատել),	 դուք	
պետք	 է	 բավականաչափ	 ճկուն	 լինեք	 այլ	

հետ	խորհրդակցելու	 համար,	 որպեսզի	 մարտահրավերների	 լուծման	
երկարաժամկետ,	չափելի	ձևեր	գտնեն։
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6. Ժամանակի կառավարում.

7. Հանրային ելույթ.

Ամենակարևոր	 փափուկ	 հմտություններից	 մեկը	 ժամանակի	
կառավարման	 հմտությունն	 է:	 Դուք	 պետք	 է	 իմանաք,	 թե	 ինչպե՞ս	
կառավարել	ձեր	ժամանակը,	եթե	ակնկալում	եք	հաջողության	հասնել:	
Հասկացեք,	 թե	 ո՞ր	 առաջադրանքները	 կենսական	 նշանակություն	
ունեն	ձեր	բիզնեսի	համար,	և	որո՞նք	կարող	եք	անել	ավելի	ուշ	 կամ	
պատվիրակել	 մեկ	 ուրիշին:	 Իմանալով,	 թե	 ինչպե՞ս	 օգտագործել	
ձեր	 ժամանակը,	 ձեր	 ժամանակացույցին	 հավատարիմ	 մնալու	
կարգապահությունը	 զարգացնելը	 կարող	 են	 ձեզ	 օգնել	 ավելի	 ճիշտ	
որոշումներ	 կայացնել	 և	 առավելագույն	 արդյունքի	 հասցնել	 ձեր	
կատարած	աշխատանքը:

Մեզանից	 շատ	 քչերն	 են	
բնական	հրապարակախոսներ,	
բայց	 եթե	 ցանկանում	 եք	
ղեկավարել	հաջորդ	ստեղծվելիք	
հիանալի	 սթարթափը,	 ուրեմն	
պետք	 է	 սովորեք	 մարդկանց	
անկաշկանդ	 ելույթ	 ունենալ։	
Բազմության	 առջև	 խոսելն	
ինքնին	 որևէ	 մեկի	 համար	
բնական	 գործողություն	 չէ։	
Դրանում	 ավելի	 հմտանալու	
համար	դուք	պետք	է	սովորեք,	

թե	ինչպես	դա	անել,	պատրաստվեք	և	պարապեք:

բան	 փորձելու	 համար:	 Ճկունությունը	 օգնում	 է	 նաև	այն	 ժամանակ,	
երբ	 դուք	 փորձում	 եք	 կառավարել	 տարբեր	 գրաֆիկներ:	 Ճարպիկ	
միտք	 և	 կշռադատված	 գործելու	 կարողություն	 ունենալը	 ի	 զորու	 են	
հաջողության	ձեր	ճանապարհը	հարթել:
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8. Հարաբերությունների կառուցում.

Բիզնեսը	 շահավետ	 հարաբերություններ	 կառուցելն	 է,	 ոչ	 միայն	
ձեր	 և	 ձեր	 ընկերության	 միջև,	 այլ	 նաև	 ձեր	 հաճախորդների,	
վաճառողների	 և	 աշխատակիցների	 հետ:	 Հուսանք,	 որ	 դուք	 արդեն	
ունեք	հարաբերություններ	կառուցելու	համար	անհրաժեշտ	հիմնական	
հատկանիշներից	մեկը,	այն	է՝	պարզապես	պարկեշտ	մարդ	լինելը,	ով	
հոգ	 է	 տանում	 ուրիշների	 մասին	 և	 ցանկանում	 է	 նրանց	 ապահովել	
տեղեկություններով,	 օգնել	 կամ	 զվարճացնել:	 Դուք	 կարող	 եք	 սկսել	
հարաբերությունների	կառուցումը՝	բացելով	տեղեկատվական	բլոգ	ձեր	
հաճախորդների	 համար,	 YouTube-ում	 ուսուցողական	 տեսանյութեր	
հրապարակելով,	 կամ	 պարզապես	 կապվելով	 ձեր	 պոտենցիալ	
հաճախորդների	 հետ՝	 նվերների	 առաջարկ	 անելու	 միջոցով:	 Որոշ	
մարդիկ	 անվճռական	 են	 հարաբերությունների	 կառուցման	 գործը	
սկսելիս,	 որովհետև	 չեն	 ուզում	 ինչ-որ	 բան	 տալ	 և	 փոխարենը	 ոչինչ	
չստանալ:	Այնուամենայնիվ,	եթե	փորձեք,	կհամոզվեք,	որ	մեծ	մասամբ	
մարդիկ	դրական	են	արձագանքում	նման	դեպքերում:

9. Բանակցություն.

Բանակցություններ	 վարելը	 դժվար	 յուրացվող	 հմտություն	 է:	
Հիմնականում	մենք	օրվա	մեջ	տասնյակ	անգամներ	բանակցում	ենք։	
Բայց	եթե	նախկինում	երբեք	չեք	մասնակցել	բանակցային	հանդիպման,	
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10. Էմպաթիա.

Էմպաթիան	ամենակարևոր	 հմտություններից	 մեկն	 է,	 որ	 կարող	 է	
ունենալ	ձեռներեցը:
Էմպատիան	 ներառում	 է	 կարեկցանքի	 զգացում,	 որպես	 արդյունք	

այն	բանի,	որ	նախ	հասկանում	եք	դիմացինի՝	տվյալ	վիճակում	գտնվելու	
դրդապատճառները։	 Եթե	 ձեր	 մեջ	 զարգացնեք	 կարեկցանքի	 ուժեղ	
զգացում,	 կկարողանաք	 հաճախորդների	 սպասարկման	 հարցերին	
մոտենալ	 ըմբռնման,	 աջակցության	 դիրքերից	 և	 մոտիվացնել	 ձեր	
աշխատակիցներին.	 նույնիսկ	 հնարավոր	 է,	 որ	 այնպիսի	 հատուկ	
բովանդակություն	ստեղծեք,	որը	ձեր	հաճախորդներին	հոգեհարազատ	
կլինի։	Էմպաթիան	զարգացնելու	հիանալի	միջոց	է	ուշադիր	լսելը:	Որքան	
շատ	եք	լսում,	այնքան	ավելի	լավ	եք	հասկանում	դիմացինի	տեսակետը:	
Իսկապես	լսելու	համար	անհրաժեշտ	է,	որպեսզի	կարողանաք	ակտիվ	
լսել:	 Սա	 նշանակում	 է	 նաև	 հարցեր	 տալ,	 պարզաբանել	 և	 սովորել	
ավելին,	ապա	նաև	կրկնել	այն,	ինչ	լսել	եք՝	ցույց	տալու	համար,	որ	դուք	
հասկանում	եք	ասվածը։

ԱԿՏԻՎ 
ԼՍՈՒՄ

ԱԿՏԻՎ ԼՍՈՒՄԿԻՍՎԵԼ

ԴԱՏԱՍՏԱՆ 
ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ

ԱՄՓՈՓԵԼ

ԱՐՏԱՑՈԼԵԼՀՍՏԱԿԵՑՆԵԼ

ապա	կարող	է	տարօրինակ	և	հակասական	թվալ,	երբ	գիտակցեք,	թե,	
ըստ	 հակառակ	 կողմի,	 դուք	 ձեր	արտադրանքի	և	 ծառայությունների	
համար	 ինչերի	 եք	 արժանի։	 Եթե	 դուք	 գտնվում	 եք	 բանակցային	
սեղանի	մյուս	կողմում,	դա	նույնչափ	անհարմար	է։	Փորձեք	հղկել	ձեր	
բանակցային	 հմտությունները	 սև	 շուկաներում,	 տոնավաճառներում	
և	անշարժ	գույքի	վաճառքի	վայրերում:	Սկսեք՝	պարզապես	խնդրելով	
փոքրիկ	զեղչ	կամ,	օրինակ,	«գնեմ	մեկը,	մյուսն	անվճար	տվեք»	տիպի	
առաջարկներով։
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12. Ռիսկերի կառավարում.

Ռիսկերի	 կառավարումը	 կենտրոնացումն	 է	 այն	 ամենի	 վրա,	 ինչը
կարող	է	չստացվել,	գնահատումն	է,	թե	ո՞ր	ռիսկերը	պետք	է	վերացնել	
և	 այդ	 ռիսկերի	 դեմ	 պայքարի	 ի՞նչ	 ռազմավարություններ	 պետք	 է	
իրականացվեն։
Ռիսկի	 գնալը	 հաջողակ	 ձեռներեց	 լինելու	 մի	 մասն	 է	 կազմում	 և	

դրանից	հնարավոր	չէ	խուսափել:
Այն	բիզնեսները,	որոնք	կհայտնաբերեն	իրենց	սպառնացող	ռիսկերը,	

ավելի	լավ	պատրաստված	կլինեն	և	կունենան	դրանց	դեմ	պայքարելու	
ավելի	ծախսարդյունավետ	միջոցներ:

«Մենք	 հաճախ	 կարծում	 ենք,	 թե	 լսում	 ենք,	 բայց	 շատ	
հազվադեպ	 ենք	 լսում՝	 իսկապես	 ըմբռնելով,	 էմպաթիայով:	
Այո,	լսելու	այս	առանձնահատուկ	ձևը	մեծ	փոփոխություններ	
բերելու	 իմ	 իմացած	 ամենից	 հզոր	 միջոցներից	 է։»	 -	 Կառլ 
Ռոջերս

11. Ինքնագիտակցություն.

Շատ	կարևոր	 է,	 որ	 ձեռներեցը	հստակ	պատկերացում	ունենա	իր
անձի	մասին,	հատկապես
՝	 իր	 ուժեղ	 և	 թույլ	 կողմերի,	 մտքերի	 ու	 զգացմունքների	

մասին:	 Ինքնագիտակից	 ձեռներեցն	 ավելի	 հակված	 է	 շահավետ	
գործընկերությունների	 ու	 համաձայնությունների։	 Առանց	 դրա՝	
առաջնորդները	 դառնում	 են	 հեշտությամբ	 համոզվող	և	անողնաշար:	
Ինքնագիտակցությունը	նաև	ներառում	է	վերահսկողություն։		Օրինակ՝	
չափից	ավելի	զգացմունքային	լինելը	կարող	է	հանգեցնել	վնասակար,	
իմպուլսիվ	որոշումներ	կայացնելուն։



45

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

1. Փորձը կատարելագործում է

2. Գտեք մենթոր կամ առցանց դասընթաց.

Ընտրեք	 որևէ	 փափուկ	 հմտություն,	 որը	 ցանկանում	 եք
կատարելագործել	և	հետևողականորեն	կիրառեք	այն։	Դուք	կարող	եք	

Դժվար	չէ	գտնել	բազմաթիվ	ռեսուրսներ,	որոնք	կօգնեն	բարելավել
ձեր	 փափուկ	 հմտությունները:	 Դուք	 կարող	 եք	 գտնել	 գրքեր,	
փոդքասթներ	կամ	առցանց	դասեր:	Թեև	դրանց	մի	մասը	վճարովի	են,	
այնուամենայնիվ	 քիչ	 չեն	 և	 անվճարները,	 որոնք	 նաև	 հասանելի	 են	
ցանկացած	պահի:	Դուք	կարող	եք	փորձել	մի	քանի	տարբեր	տեսակի	
ռեսուրսներ՝	տեսնելու	համար,	թե	որոնք	են	լավագույնը	ձեր	ուսանման	
ոճի	համար:

բարելավել	 ցանկացած	փափուկ	 հմտություն,	 եթե	այն	պարբերաբար	
կիրառեք:	Փափուկ	հմտությունների	մեծ	մասը	առօրյայում	կիրառման	
ենթակա	 են։	 Օրինակ,	 կարող	 եք	 վստահելի	 լինելու	 հմտությունը	
պարբերաբար	 փորձարկել	 թե՛	 տանը,	 թե՛	 աշխատավայրում՝	
կենտրոնանալով	 ճշտապահության	 բարելավման	 վրա	 (օրինակ՝	
ժամանակին	 կամ	 վաղաժամ	 աշխատանքին	 կամ	 միջոցառումներին	
ներկայանալով),	 ինչպես	 նաև՝	 աշխատավայրում	 նախագծերն	ավելի	
շուտ	 սկսելով,	 որպեսզի	 կարողանաք	 դրանք	 ավարտին	 հասցնել	
նախատեսված	ժամանակից	ավելի	վաղ:

ԱՀԱ ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ՁԵՐ ՓԱՓՈՒԿ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.
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3. Դիտարկեք և ընդօրինակեք այն դրական փափուկ 
հմտությունները, որոնք դուք նկատում եք ուրիշների մոտ:

4. Սահմանեք հստակ նպատակներ ձեր փափուկ 
հմտությունները բարելավելու համար.

Ամենայն	 հավանականությամբ	 ձեր	 շրջապատում	 կան	
մասնագետներ,	որոնց	դուք	ճանաչում	եք	կամ	ում	հետ	աշխատում	
եք,	և	ովքեր	աչքի	են	ընկնում	տարբեր	փափուկ	հմտություններով:	
Դուք	 կարող	 եք	 զարգացնել	 որոշ	 անփոխարինելի	 փափուկ	
հմտություններ՝	դիտարկելով	այլոց	վարքագիծն	ու	փորձելով	այն	
կիրառել	ձեր	առօրյայում։
Օրինակ,	 նկատած	 կլինեք,	 որ	 արդյունավետ	

հաղորդակցվողները	 հաճախ	գրի	 են	առնում	այն,	 ինչ	խոսվում	
է	հանդիպումների	ժամանակ:	Շատ	հաճախ	դա	օգնում	է	նրանց	
կազմակերպել	 իրենց	 մտքերը,	 որպեսզի	 պատրաստ	 լինեն	
կարևոր	հարցեր	տալ	և	հարցերի	պատասխանել։	Սա	նաև	ինքին	
ակտիվ	 լսելու	տեսակ	է,	 որը	կարող	եք	հաջողությամբ	կիրառել	
որպես	ձեր	աշխատանքի	մաս:

Սահամանեք	հստակ,	չափելի	նպատակներ՝	ուշադիր	կարդալով	
աշխատավայրում	 ձեր	 գործունեության	 գնահատականն	
ու	 բնութագիրը	 կամ	 դիմեք	 հավատարիմ	 ընկերներին	 և	
գործընկերներին	՝	առողջ	քննադատության	համար:	Սա	կարող	է	
օգնել	բացահայտելու	կատարելագործման	առանցքային	կողմերը	
՝	նպատակներ	սահմանելու	համար,	և	ընդգծելու	ուժեղ	կողմերը	
ձեր	ինքնակենսագրականի	կամ	հարցազրույցների	համար:	
Դուք	կարող	եք	առանձնացնել,	թե	որ	փափուկ	հմտություններն	

են	պետք	կատարելագործել՝	հիմնվելով	այն	հանգամանքի	վրա,	
թե	որոնք	են	ձեզ	անհրաժեշտ	է	կոնկրետ	աշխատանք	գտնելու	
կամ	կարիերայի	աճի	համար։
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Ճիշտ (Ճ) կամ Սխալ (Ս) 

Փափուկ	հմտությունները	պակաս	կարևոր	են,

	քան	կոշտ	հմտությունները	Լավ	հանրային	ելույթ	ունենալը	բնածին	
հմտություն	է	և	հնարավոր	չէ	զարգացնել։	
Կարեկցանքը	վնասակար	է	 ձեր	բիզնեսի	համար	Եթե	ես	ունեմ	 լավ	
բիզնես	պլան,
	չկան	ռիսկեր	Ձեռներեցներն	աշխատում	են	իրենց	համար,
	և	կարիք	չունեն	լինելու	լավ	թիմային	աշխատող

Փորձարկեք 

Գրի	առեք	3	փափուկ	հմտություն,	որոնք	դուք	լավագույնս	կարող	եք	
զարգացնել։	

Գրի	 առեք,	 թե	 յուրաքանչյուրի	 կատարելագործման	 համար	 ինչ	
քայլեր	կարող	եք	ձեռնարկել	Փորձեք	

կատարելագործել դրանք 21 օր անընդմեջ:
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Ինչու՞ են սթարթափները ձախողվում 
(պրակտիկ խնդիրներ և ինչպե՞ս վարվել 
դրանց հետ)

	Առաջին	հայացքից	բիզնես	սկսելը	և	կառուցելը	կարող	է	հեշտ	և	պարզ	
թվալ:	Ցավոք,	նոր	բիզնեսները	դեռևս	խոցելի	են	և	հաճախ	ձախողվում	
են	նախքան	աճի	գագաթնակետին	հասնելը	 	 :	Սթարթափների	և	նոր	
բիզնեսների	 մեծ	 մասը	 ձախողվում	 է:	 Իրականում,	 համաձայն	 ՍԵՄ-ի	
(Սթարթափների	 եվրոպական	 մշտադիտարկում)`	 2015	 թվականին,	
ԵՏՄ	երկրների		ուսումնասիրության	վրա	հիմնված,վիճակագրությունը,	
ցույց	 է	տվել,	 որ	 հիմնադիրների	 41%	 -ը	 հայտնել	 է,	 որ	 նրանք	արդեն	
նվազագույնը		մեկ	այլ	սրարտափ	ունեցել	են	նախքան	իրենց	ներկայիս	
բիզնեսը:	Մոտավոր	18%-ը		նախկինում	հիմնել	է	2	կամ	ավելի	սթարթափ:
Եթե	Դուք	ունեք		ձեր	սեփական	սթարթափը	կամ	բիզնեսը	հիմնելու	

պլաններ,	միշտ	խորհուրդ	է	տրվում	սովորել		նրանց	ձախողումներից,	
որվքեր	նախկինում	անցել	են	դրա	միջով	ձեզանից	առաջ	և	խուսափեք	
տապալումից	 :	 Շատ	 սխալներ	 կան,	 որոնցից	 պետք	 է	 խուսափել,	
ծուղակներ,	որ	պետք	չէ	ընկնել,	և	զգուշացումներ	սկսնակ		և	փորձառու	
ձեռներեցների	համար:	Եվ	սա	այն	է,	ինչը	ձեզ	ցույց	կտա,	թե	ինչպես	
հաջողության	հասնել:	



49

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

ընկերության	 մի	 հոդվածում	 ՝	 	 «Ինչու՞	 են	 	 վենչուրային		
ֆինանսավորմամբ	ընկերությունների	մեծամասնությունը	ձախողվում»,	
հարցված	 ընկերության	 առաջնորդները	 ,	 որպես	 բիզնեսի	 ձախողման		
պատճառ	,	առանձնացրել	են	չորս	հիմնական	պատճառ՝	ենթախմբերով։		
Նրանք		առանձնացրել	են	նաև	12		գլխավոր	կառավարչական	սխալների	
ցանկ։	Նպատակահարմար	է	դրանց		մանրամասն	ուսումնասիրությունը	
։	Ըստ	Statistic	Brain	-ի	հետազոտության		առանձնացվել	է	ձեռներեցների		
ձախողման	յոթ	հիմնական	պատճառ:	

«Մի'	 մերժեք	 բացասական	 արձագանքները	 և	 երբեք	
չդադարեք	hաստատել		ձեր	գաղափարը»:
- Guillame Decugis-ը, Scoop.it-ի հիմնադիրը, խորհուրդ է 
տալիս ձախողման վերաբերյալ:

1.	Ուշադրության	պակաս	
2.	Մոտիվացիայի,	նվիրվածության	և	կրքի	պակաս	
3.	Չափազանց	մեծ	հպարտություն,	որը	հանգեցնում	է	դժկամության՝		
լսելու	կամ	տեսնելու		հարցում	
4.	Սխալ	մարդկանց	խորհուրդներ
5.	Լավ	մենթորության	պակաս	
6.	Ընդհանուր	և	ոլորտին	առնչվող	բիզնես	գիտելիքների	պակաս.	
ֆինանսներ,	գործառնություններ	և	մարքեթինգ	
7.	Ժամանակից	շուտ	չափազանց	մեծ	գումարի	հայթայթում

Այս	ամենը	կենտրոնանում	է	ձեռնակատիրոջ	որոշում	կայացնելու	և	
ընդհանուր	բիզնես	գիտելիքների	վրա:

Մեկ	 այլ	 ուսումնասիրության	 մեջ	 CB	 Insights-ը	 դիտարկել	 է	 101	
սթարթափի	 վերլուծություն`	 կազմելով	 ցանկ`	 	 Սթարթափների	
ձախողման	 Թոփ	 20	 պատճառ:	 Ուշադրությունը	 հիմնականում	
կենտրոնացած	 	 է	 ընկերության	 մակարդակով	 տեղի	 ունեցած	
ձախողումների	վրա:	Այս	ցանկը	ուսանելի	է,	սակայն	այս	ձախողման	
պատճառներից	 յուրաքանչյուրը	 որոշակի	 մակարդակում	 կապված	
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Ուշադրություն	 դարձրեք,	 որ	 այս	 ամենը	 բիզնեսին	 կամ	 թիմին	
առնչվող	 խնդիրներ	 են,	 նույնիսկ	 այն	 խնդիրները,	 որոնք	 կապված	
են	 արտադրանքի	 հետ:	 Նման	 խնդիրները	 միշտ	 կապված	 են	
առաջնորդության	 և	 ուժեղ	 թիմ	 ստեղծելու,	 բիզնես	 մոդելը	 	 կյանքի	

1.	Շուկայական	կարիքների	բացակայություն	
2.	Դրամական	միջոցների	սպառում	
3.	Ոչ	ճիշտ	թիմ	
4.	Մրցակցությունից	դուրս	լինելը	
5.		Գնագոյացման/ծախսերի		խնդիր	
6.	Վատ	արտադրանք	
7.	Բիզնես	մոդելի		բացակայություն/	թերացում	
8.	Վատ	մարքեթինգ	
9.	Հաճախորդների	անտեսում։

է	 առաջնորդության	 ձախողման	 հետ:	 Ըստ	 հետազոտությանէ	 	 9	
ամենանշանակալից	պատճառները	հետևյալներն		են.	

Սթարթափ բիզնեսի ձախողման մակարդակը ըստ ոլորտի

42%Ֆինանսական ապահովագրություն և 
անշարժ գույք 

44%Կրթություն և առողջապահություն

44%Գյուղատնտեսություն

45%Ծառայություններ

49%Հանքարդյունաբերություն

51%Արտադրություն

53%Շինարարություն

63%Տեղեկատվություն
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Սթարթափերի	 ձախողման	 ամենատարածված	 պատճառն	 այն	
է,	 որ	 ձեռներեցը	 	 կարծում	 	 է,	 որ	փայլուն	 միտքը	 բավարար	 է:	 Որոշ	
ձեռներեցներ	 անկեղծորեն	 հավատում	 են,	 որ	 նրանք	 	 հրաշալի	
գաղափար	 կունենան	 և	 հաճախորդներն	 	 անմիջապես	 կդիմեն	 	 և	
կվճարեն	 այդ	 գաղափարի	 համար:	 Բայց	 իրականում	 այդպես	 չեն	
վարվում:	Վիտոտոն	ուներ		գաղափար՝	մարդկանց	թույլ	տալու	ստեղծել	
և	կիսվել	տեսանյութերով:	Բայց	սխալ		բիզնես	որոշումները		հանգեցրին	
սթարթափի	ձախողմանը:	Մի	եղեք	չափազանց	լավատես	ձեր	առաջին	
հաճախորդներին	 ձեռք	 բերելու	 հարցում,	 փոխարենը	 մանրակրկիտ	
մտածեք	 ձեր	 բիզնես	 մոդելի	 մասին:	 Բիզնես	 մոդելը	 պետք	 է	 հաշվի	
առնի	բոլոր	ծախսերը,	պահանջվող	տեխնոլոգիական	միջոցները		թիմը,	
մարքեթինգային	 ռազմավարությունը	 և	 մոնետիզացիայի	 	 տարբեր		
մեթոդները:	Բիզնես	մոդելի	էությունն	այն	է,	որ	թույլ	տա	ձեռներեցներին		
ավելի	լավ	հասկանալ,	թո	ինչպես	կարող	են	կառավարել		իրենց	բիզնեսն	
ու	 գործառնությունները,	 նաև	 ինչպես	 	 ձեռք	 բերել	 հաճախորդներ:	
տեխնոլոգիական	 հմտությունները	 և	 թիմը,	 մարքեթինգային	
ռազմավարությունը	և	տարբեր	դրամայնազման	մեթոդները:
Բիզնես	մոդելի	էությունը	նրանում	է,	որ	թույլ	տա	ձեռնարկատերերին	

ավելի	լավ	հասկանալ,	թո	ինչպես	կարող	են	նրանք	աշխատեցնել	իրենց	
բիզնեսը	և	իրագործել	աշխատանքը,	նաև	ինչպես	գրավել	և	ձեռք	բերել	
հաճախորդներ:

Լավ գաղափար, վատ բիզնես 

կոչելու,գործընթացներն	 ու	 կարգապահությունը	 	 վերահսկելու		
առաջնորդի	կարողության	հետ։	Հիշեք	նաև,	որ	եթե	գումարի	սպառվելը	
ձախողման	վերջնական	պատճառն	է,	միշտ	կան		նաև	այլ	գործոններ,		
որոնք	 	 հանգեցնում	են	դրան։	Կախված	սթարթափի	գործունեության		
ոլորտից՝	ձախողման	մակարդակները		տարբեր	են	լինում։
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Շուկայի	 հետաքրքրության	 	 մասին	 խոսելիս,	 կցանկանայինք	
մեջբերել	Wendy’s-	ի	հիմնադիր,	Դեյվ	Թոմասի	խոսքերը․

Ցավոք,	ձեռներեցների		մեծ	մասը	
մի	 կարևոր	 հանգամանք	 	 են	 բաց	
թողնում	 արտադրանքի	 մշակման		
նախնական	 փուլերում:	 Նրանք	
հստակ	 	 չեն	 հասկանում	 իրենց	
արտադրանքի	 նպատակը,թե	 	 ում	
համար	 են	 թողարկում	 	 իրենց	
արտադրնաքը,	 ինչ	 խնդիրներ	
այն	 պետք	 է	 լուծի	 և	 ինչ	 կարող	 է	
ձեռք	 բերել	 շուկայում	 :	 Օրինակ,	
«Moped»-ը	 (նամակագրության	
անվճար	 հավելված)	 ձախողվեց	
շուկայական	 պահանջարկի	
պակասի	 պատճառով:	 Ինչպես	
ասում	 է	 սթարթափի	 հիմնադիր	

Շուկայում հետաքրքության պակաս Շուկայի

«Գաղափարները	պարզ	են:	Իրագործելն	է	դժվար»

«Ի	 ՞նչ	 է	 հարկավոր	 բիզնես	 սկսելու	 համար:	 3	 պարզ	
բան․իմացեք	ձեր	արտադրանքի	մասին		բոլորից	լավ,	ճանաչեք		
ձեր	 հաճախորդին,	 և	 ունեցեք	 հաջողության	 հասնելու	 մեծ	
ցանկություն»:

Գայ	Կավասակին,	ձեռներեց		և	Alltop-ի	համահիմնադիրն	ասել	է.

Կապ	չունի,	թե		որքան	լավն	է	գաղափարը,	եթե	այն	ապագայում		
չի	 կարող	 լինել	 եկամտաբեր	և	 մասշտաբային	 ,	 սթարթափը	
վերջիվերջո	կձախողվի:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.
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Շյուլեր	Դիիրմանը․	«Մենք	չենք	ստեղծել	մի	բան,	որը	ցանկանում		էին	
բավականաչափ	 	 մարդիկ»	 ։	 	 Շուկայի	 վատ	 ուսումնասիրությունը	
հանգեցնում	 է	 թիրախային	 լսարանին	 սխալ	 հասկանալուն,	 և	
արդյունքում	ոչ	ոք		չի	ցանկանում		օգտվել	արտադրանքից:

Ապրանքների	և	ընտրված	շուկայի	անհամապատասխանության	մի	
քանի	ընդհանուր	պատճառներ	կան.

▸	Արժեքի	ոչ	բավարար	ներկայացում,	որպեսզի	մարդիկ	իրականում	
օգտագործեին	կամ	գնեին	ապրանքը
▸	 Ապրանքը	 թողարկելու՝	 սխալ	 ընտրված	 ժամանակահատված.	
սթարթափը	կարող	է	իր	ժամանակից	և	շուկայից	մի	քանի	տարով	
առաջ	 անցնել,	 ինչի	 արդյունքում	 հաճախորդները	 կարող	 են	 այդ	
պահին	պարզապես	պատրաստ	չլինել	նման	լուծման
▸	Ապրանքը	բավականաչափ	մարդկանց	խնդիրներ	չի	լուծում:

Շուկայական	 համապատասխանության	 հետ	 կապված	
մարտահրավերներից	 խուսափելու	 համար	 սթարթափերը	 պետք	 է	
նախ	 վավերացնեն	 իրենց	 արտադրանքը՝	 նախքան	 գործարկումը	
կիրառելով	փորձնական		նախագծեր:	Կամ,	որպես	այլընտրանք,	նրանք	
կարող	 են	 անցկացնել	 բետա	 թեստավորում,	 ինչը	 կօգնի	 զգալիորեն	
նվազեցնել	 ձախողման	 և	 շուկայի	 կողմից	 մերժման	 ռիսկը:	 Մեկ	 այլ	
լուծում	 է՝	 ստեղծել	պարզագույն	 կենսունակ	արտադրանք	 (MVP),	 որը	
թույլ	է	տալիս	ձեռներեցներին	նախ	ստեղծել	արտադրանքի	հիմնական	
հատկանիշները,	 փորձարկել	 դրանք,	 այնուհետև	 մշակել	 հաջորդ	
տարբերակը՝	 արդեն	 հենվելով	 օգտվողներից	 ստացված	 կարծիքների	
վրա:
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արժեքավոր	կլինի	մարդկանց	համար:
Շատ	սթարթափերի	նպատակն	է՝	դադարել	լինել	սթարթափ:	
Նրանք	 բոլորը	 շտապում	 են	 մեծ	 մասշտաբների:	 Սա	
վերաբերում	 է	 մարդկանց	 աշխատանքի	 ընդունելուն,	
ընկերության	 ֆինանսավորմանը,	 նոր	 ապրանքների	
թողարկմանը,	 նոր	 շուկաներ	 մուտք	 գործելուն,	 մի	 խոսքով՝	
չափազանց	արագ	չափազանց	շատ	աճելուն։
Ցավոք,	 ամեն	 ինչ	 այնքան	 հարթ	 չէ,	 որքան	 կարող	 է	 թվալ:	
Իրականում,	 սթարթափերի	 մինչև	 70	 տոկոսը	 շատ	 վաղ	 է	
սկսում	ընդլայնվել	և	արդյունքում՝	անկանոն	բաներ	են	անում:
Ինչպես	ասել	է	Մայքլ	Ա.	Ջեքսոնը.
«Վաղաժամ	 ընդլայնումը	 սայլը	 ձիուց	 առաջ	 դնել	 է։	 Որքան	
ավելի	արագ	է	աճում	ընկերությունը,	այնքան,	այնքան	ավելի	
է	հեռանում	շահութաբերությունից»։

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ 

1.	Ծանոթացեք	ձեր	թիրախային	լսարանին
2.	 Մանրակրկիտ	 վերլուծեք,	 թե	 ի՞նչ	 խնդիրներ	 է	 լուծելու	 տվյալ	
ապրանքը
3.	Ներկայացրեք	MVP-ին	շուկային	և	ստացեք	վերջինիս	արձագանքը
4.	 Ավելացրեք	 գործառույթներ,	 շտկեք	առկա	խնդիրները	և	 նորից	
թողարկեք	ապրանքը
5.	 Գովազդեք	 ապրանքը,	 որպեսզի	 մարդիկ	 իմանան,	 որ	 այն	
գոյություն	ունի

Ինչպես	ասում	 են,	 դանդաղ	 ու	 հաստատուն	 գնացողն	 է	 հաղթում	
մրցավազքում:	Ուստի	ամեն	ինչ	արեք	քայլ	առ	քայլ.

«Վաղաժամ	ընդլայնումը	սայլը	ձիուց	առաջ	դնել	 է։	Որքան	
ավելի	 արագ	 է	 աճում	 ընկերությունը,	 այնքան,	 այնքան	
ավելի	է	հեռանում	շահութաբերությունից»։
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▸	Կա	հստակ	պատկերացում	սպառողի՝	ողջ	կյանքի	ընթացքում	որպես	
սպառող	 գոյացրած	 շահույթի	 արժեքի	 և	 նոր	 սպառող	 ձեռք	 բերելու	
արժեքի	հարաբերության	մասին
▸	Բիզնես	մոդելը	կրկնվում	է,	այսինքն՝	ընկերությունը	շարունակում	է	
հաճախորդներ	ձեռք	բերել	միևնույն	ձևով։
▸	Ձեռներեցներն	ավելի	շատ	են	աշխատում	բիզնեսի	վրա,	քան	բիզնեսի	
մեջ:

Ահա	 մի	 քանի	 ցուցանիշ,	 որոնց	 համաձայն	 բիզնեսը	 պատրաստ	 է	
ընդլայնվելու.

6.	Օպտիմալացրեք	սպառողների՝	ձեր	ապրանքը	գտնելու	պրոցեսը	
(փոխակերպման	ձագարը)	և	գտեք	ավելի	մեծ	թվով	հաճախորդներ	
պահելու	ուղիներ
7.	 Ընդլայնվեք,	 երբ	 սպառող	 ձեռք	 բերելու	 արժեքն	 ավելի	 ցածր	 է,	
քան	 վերջինիս՝	 ողջ	 կյանքի	 ընթացքում	 որպես	 սպառող	 գոյացրած	
շահույթի	արժեքը
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Սթարթափերի	 ձախողման	 անհավանականորեն	 տարածված	
խնդիրներից	մեկը,	որ	հանգեցնում	է	դրանց	ձախողման,	զարգացման	
թիմին	 առնչվող	 մարտահրավերներն	 են:	 Վիճակագրությունը	 ցույց	
է	 տալիս,	 որ	 սթարթափերի	 23	 տոկոսը	 ձախողվում	 է	 սխալ	 թիմի	
պատճառով։
Եկեք	 դիտարկենք	 զարգացման	 թիմի	 հետ	 կապված	

ամենատարածված	 մարտահրավերները,	 որոնց	 կարող	 են	 հանդիպել	
սթարթփերի	հիմնադիրները

Սովորաբար	 սկզբնական	 փուլում	 սթարթափերի	 հիմնադիրները	
չեն	 ցանկանում	 մեծ	 գումարներ	 ներդնել	արտադրանքի	 զարգացման	
մեջ։	Ուստի	նրանք	փնտրում	են	էժան	 լուծումներ	և	աշխատանքի	չեն	
վերցնում	 բավարար	 քանակի	տեխնիկական	 հմուտ	փորձագետների:	
Արդյունքում,	 համապատասխան	 որակավորում	 չունեցող	
աշխատակիցները	ստեղծում	են	ցածրորակ	արտադրանք,	որը	ոչ	ոք	ի	
վերջո	չի	օգտագործելու։

Կա	մի	բան,	որ	սթարթափը	հաստատ	չի	կարող	իրեն	թույլ	տալ՝	վատ	
կառավարումը:	Թույլ
կառավարումը	 կարող	 է	 հանգեցնել	 նրան,	 որ	 զարգացման	 թիմը	

Զարգացման թիմի հետ կապված մարտահրավերներ.

Տեխնիկական փորձառության պակաս.

Անարդյունավետ կառավարում.

«Նոր	 մարդկանց	 աշխատանքի	 վերցնելիս	 հաջողության	
գաղտնիքը	 հետևյալն	 է.	 փնտրեք	 նրանց,	 ովքեր	 ուզում	 են	
փոխել	աշխարհը.»	- Մարկ Բենիոֆ, Salesforce-ի գործադիր 
տնօրեն

Ինքներդ	ձեզանից	առաջ	մի՛	 ընկեք։	Մի	փորձեք	գրավել	 նոր	
շուկա,	երբ
ձեր	բիզնեսը	դեռ	պատրաստ	չէ	դրան։

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.
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հստակ	չիմանա,	թե	ընկերությունն	
ինչի՞	 կարիք	 ունի,	 ինչպես	 նաև՝	
100	տոկոսով	ներգրավված	չլինի	
գործընթացում:	 Ուշացումներն	
ավելի	 հաճախակի	 կարող	 են	
դառնալ	 հստակության	 պակասի	
պատճառով,	 ապրանքի	 որակն	
էլ	 կվատանա,	 ինչի	 արդյունքում	
արտադրանքի	 զարգացումն	
ավելի	 երկար	 ժամանակ	
կպահանջի,	քան	պետք	է:

Ավելորդ	 է	 ասել,	 որ	 բոլոր	 հիմնադիրները	 ցանկանում	 են	
աշխատանքի	 ընդունել	 լավագույն	 մասնագետներին։	 Տեղացիներին	
աշխատանքի	ընդունելը	հեշտ	է	և	հարմար,	սակայն,	ցավոք,	տեղական	
տաղանդների	ֆոնդը	սովորաբար	սահմանափակ	է:
Սթարթափերի	 հիմնադիրները	 պետք	 է	 պատրաստ	 լինեն	 այն	

փաստին,	 որ	ոչ	 բոլոր	մասնագետներն	են	ցանկանում	փոխել	 իրենց	
ապրելու	վայրը՝	լոկ	աշխատանքի	համար.

Մարդկանց պակաս.

Հոլմսի	զեկույցի	համաձայն՝	վատ	հաղորդակցության	պատճառով	
ընկերությունները	 տարեկան	 37	 միլիարդ	 դոլար	 են	 կորցնում:	 Վատ	
հաղորդակցությունը	ոչ	միայն	լեզվական	խնդիրների	հետ	է	կապված։	
Դա	 նախևռաջ	 զարգացման	 թիմի՝	 հստակ	 հաղորդակցային	 հոսք	
չստեղծելու,	 հանդիպումներն	 արհարմարհելու	 և	 այսպես	 կոչված	
«հարահոս	միաձուլում»-ը	չկազմակերպելու	մասին	է։
Հիմնադիրները	 պարզապես	 ի	 վիճակի	 չեն	 սերտորեն	

համագործակցել	զարգացման	թիմի	հետ	ողջ	ընթացքում	և	գտնվում	
են	չիմացության	մեջ:	Սա	հանգեցնում	է	նրան,	որ	զարգացման	թիմը	չի	
ունենում	ապրանքի	մասին	տեսլական	և	պարզապես	չի	հասկանում,	
թե	ինչի	մասին	է	այն։

Վատ հաղորդակցություն.
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«Գրեթե	միշտ	կապիտալ	հավաքելն	ավելի	բարդ	է,	քան	կարող	
է	թվալ,	և	դա	միշտ	ավելի	երկար	է	տևում:	Այնպես	որ՝	հաշվի	
առեք	 դա»:	 -	Ռիչարդ Հարրոխ, ձեռներեց կապիտալիստ և 
աշխատությունների հեղինակ

Everpix	 (Էվըրփիքս)-ի	 հետ	 հենց	 դա	 էլ	 տեղի	 ունեցավ:	 Everpix-ը	
օգտատերերին	առաջարկել	էր	պահել	իրենց	սմարթֆոնների	նկարները	
անվտանգ	 սերվերի	 վրա:	 Ցավոք,	 հիմնադիրները	 երբեք	 չէին	 փորձել	
դրամայնացման	ռազմավարություններ	կիրառել	և,	երբ	եկավ	Amazon	
Web	 Services	 (Էմըզոն	 Ուեբ	 Սըրվիսիզ)-ին	 սերվերներից	 օգտվելու	
ծառայությունների	 դիմաց	 վճարելու	 ժամանակը,	 նրանց	 բյուջեն	
ճեղքվածք	 տվեց,	 ինչի	 արդյունքում	 ընկերությունը	 ստիպված	 եղավ	

Ցանկացած	 բիզնեսի	 համար	 կարևոր	 է	 դրամայնացման	 հստակ	
ռազմավարություն	ունենալը,	այլապես	
ընկերությունն	ունի	ոչնչանալու	բոլոր	հնարավորությունները։	

Վատ դրամայնացում.

Ստորև	կարող	եք	տեսնել	մի	քանի	քայլ՝	ձեր	զարգացման	թիմի	հետ	
կապված	խնդիրները	կանխելու	համար:
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Այս		հարցն	իրականում	հեշտ	լուծելի	է։		Եթե	դուք	հասկանում	եք	,	
որ	անում	եք	այս	գործողություններից	մեկն	առանց	իմանալու՝	արդյո՞ք	
սպասվում	է	իրավիճակի	փոփոխություն,	ապա	դադարեք		անել	դա։

Կենտրոնացվածության  պակաս.

Փայլուն	 	արտադրանքի	գաղափար	ունենալը	դեռ	բավական	
չէ։	Որպեսզի	բիզնեսը	բարգավաճի,		անհրաժեշտ	է		մշտապես	
հետևել	 	 մոնետիզացիայի	 ռազմավարություններին։	 	 Այժմ,	
վերանայելով	 	սթարթափների	 	 	 	ձախողման	 	 	հիմնական	ու	
տարածված	 պատճառները,	 եկեք	 ամփոփենք,	 թե	 ինչպե՞ս	
կարող	ենք	խուսափել	սխալներից	կամ	հաղթահարել	ծագող	
մարտահրավերները։		

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ

փակվել:
Everpix	 (Էվըրփիքս)-ի	 սխալը	 չկրկնելու	 համար	 սթարթափերը	

պետք	 է	 հստակ	 հասկանան,	 թե	 ինչպե՞ս	 են	 փոխհատուցելու	 իրենց	
ներդրումների	 համար	 և	 ինչպե՞ս	 են	 գումար	 վաստակելու	 իրենց	
արտադրանքի	 միջոցով:	 Եկեք	 մի	 անդրադարձ	 անենք	 ծրագրային	
ապահովման	բերած	եկամուտների	ամենամեծ	շարժիչ	ուժին:
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Բավական է՝

▸	 «Սրճեք»,	 լինի	 դա	 հնարավոր	 գործընկերների,	 ներդրողների	 կամ	
գնորդների		հետ,
▸	Գործարար	կապերի	հաստատման	հանդիպումներ	անեք,	լուրջ…,
▸	Խորհրդականների	խորհուրդ	հավաքագրեք,
▸	Գործընկերություններ	անեք՝	առանց	հավելյալ	եկամուտների	ապացույց	
ունենալու,	
▸	Ժամանակ	ծախսեք		PR-ի	և	սոցիալական	ցանցերում	առաջխաղացման	
վրա՝	 առանց	 վստահ	 լինելու,	 որ	 դուք	 ճիշտ	 հաճախորդին	 ճիշտ	
արտադրանք	եք	ներկայացնում,		
▸	Համաժողովների	գնաք,
▸	Սրանք	ձեր	սթարթափի	ներուժը	լուռ	մսխողներ	են:
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«Խնդիրը	ոչ	թե	ժամանակի,	այլ	ուղղության	բացակայությունն	
է:	 Մենք	 բոլորս	 	 մեկ	 օրում	 ունենք	 քսանչորս	 ժամ»:	 - Զիգ 
Զիգլար

Ահա	այն	երկու	հիմնական	բանը,	որոնց	վրա	պետք	է	կենտրոնանաք		
սթարթափի		փուլում	գտնվելիս՝.

Որպես	 սթարթափ՝	 ճիշտ	 ուղու	 վրա	 մնալու	 միակ	 միջոցը	
արտադրանքի	 մշակումն	 ու	 սպառողների	 հետ	 բանակցելն	 է։	 Դուք	
պարզապես	ժամանակ	չունեք	այլ	բաներով	զբաղվելու	համար:

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 

Կործանման	 շեմին	 գտնվող	 սթարթափները	 	 նպատակաուղղված		
փնտրում	են	ներդրողներ	և	անտեսում	են	իրենց	սպառողներին։

Ոչ թե սպառողների, այլ ներդրողների հետապնդում.

«Քանի	 որ,	 	 երբ	 իրավիճակը	 բարդանում	 է,	 լոկ	 փողի	 կամ	
պատահական	 	 շուկայական	 հնարավորությունների	 ետևից	
ընկնելով	 դուք	 չեք	 կարող	 ունենալ	 դժվարությունները	
հաղթահարելու	 	 կիրք	 և	 	 հաստատակամություն»։	 -	 -Չեյս  
Խարվիս, CreativeLive  (Քրիեյթիվ Լայվ)-ի համահիմնադիր.

Բավական	 է	 ձեր	 ամբողջ	 ժամանակը	 ծախսեք	 այնպիսի	
բաների	վրա,	որոնք	«չեն	շարժում	ասեղը»։

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

Եթե	 ցանկանում	 եք,	 որ	
ձեր	 բիզնեսը	 ֆինանսավորում	
ունենա,	 իմացեք,	 որ	 դրա	
առնվազն	12	ստեղծարար		ուղի	
կա։	 Բայց	 դուք	 պարզապես	
չեք	 ցանկանում	 ներդրողներ	
գտնել։	 Եթե	 ներդրողների	
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Անկախ	նրանից,	թե	ինչ	սթարթափ	ունեք,		ժամանակի		պլանավորումն	
ամենակարևորն	է։	 	Այսպիսով,	եթե	դուք	 	տապալում	եք	ձեր	բիզնեսի	
ճիշտ	ժամանակին		դիրքավորումը	շուկայում,	անշուշտ	չեք	կարողանա		
ապահովել	սթարթափի	երկարաժամկետ	գոյությունը։	
Սթարթափերները	 պետք	 է	 հիշեն,	 որ	 ժամանակի	 պլանավորումը	

կարող	է	ազդել	իրենց		ապրանքի	ու	ծառայության	մարքեթինգի	վրա։		
Եթե	դուք	ընտրեք	շուկայում	դիրքավորվելու	սխալ	ժամանակահատված,	
կարող	 եք	 ներդրողներ	 կորցնել։	 Օրինակ,	 եթե	 ձեր	 սթարթափը	
զբաղվում	 է	 հագուստի	 արտադրությամբ	 և	 դուք	 առաջարկում	 եք		
ձմեռային	հագուստ		ամառային		շոգ	սեզոնին,		պատրաստ	եղեք,	որ	ձեր	
թիրախային		հաճախորդները	կհրաժարվեն	դրանից։	Անկախ	նրանից,	
թե	 որքան	 էժան	 կլինեն	 ձմեռային	 հագուստները,	 նրանք	 չեն	 գնի	
դրանք,	քանի	որ	մարդիկ	փնտրում	են	ամառվան	համապատասխան		
տարբերակներ։	Սա	կարող	է	պարզունակ	թվալ	և	թերևս	կզարմացնի	

Դիրքավորման  համար սխալ ընտրված ժամանակը.

Եթե	դուք	պարզապես	խոսում	եք	ներդրողների	հետ՝	առանց	
կենտրոնանալու	ձեր	արտադրանքի	և	սպառողների	վրա,	ոչ	
ոք	ներդրում	չի	անի	ձեր	սթարթափում	՝	անկախ	նրանից,	թե	
քանի	հոգու	կհանդիպեք։

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

հետ	 հարաբերություններում	 ամեն	 բան	 կարգին	 է	 և	 անհանգստանալու	
կարիք	 չկա,	 	 չպետք	 է	 	 մոռանաք	 	 ֆինանսավորման	 ավելի	 	 կարևոր	
ու	 անփոխարինելի	 աղբյուրների՝	 գնորդների	 կամ	 հաճախորդների	
մասին,	 ովքեր	 էական	 նշանակություն	 ունեն	 ձեր	 բիզնեսի	 համար։	 	 Եթե	
ձեր	 հաճախորդները	 գոհ	 են	 և	 ցանկանում	 են	 գնել	 ձեր	 արտադրանքը,	
նշանակում	է	,	որ	դուք	ճիշտ	եք	գործում։
Ձեր	գաղափարներն	իրականացնելիս	կենտրոնացեք	ձեր	սպառողների		

կարիքները	բավարարելու	վրա:	Եթե	ձեր	սպառողները	երջանիկ	են,	և	դուք	
կարող	եք	ցույց	տալ		պահանջարկի		(և	/կամ	առաձգականության	և	աճի)	
կորը՝	ուրեմն	ներդրողները	գոհ	կլինեն:
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Շատ	սթարթափեր	չեն	մտածում	գործարար	կապերի	հաստատման	
մասին՝	 որպես	 իրենց	 բիզնես	 մոդելի	 կարևոր	 բաղադրիչի:	 Նրանք	
կարծում	են,	որ	դա	ժամանակի	վատնում	է:

Գործարար կապերի հաստատման պակաս.

«Ես	 իրականում	 սա	 լսել	 եմ	 մեկից	 ավելի	 մարդկանցից,	
ներառյալ	 բեսթսելլերների	 հեղինակներից,	 Dropbox	
(Դրոփբոքս)-ի	հիմնադիր	Դրյու	Հյուսթոնից	և	շատ	ուրիշներից,	
ովքեր	 սիլիկոնյան	 հովտի	 կարկառուն	 դեմքերից	 են:	 Դա	 մի	
բան	է,	որ	ես	ամեն	առավոտ	վերընթերցում	եմ:	Կա	մեկ	այլ	
ձևակերպում	ևս՝	«Ձեր	կապերը	ձեր	մաքուր	արժեքն	են»:	Այս	
երկուսը	միասին	լավ	են	աշխատում»»:
- Թիմ Ֆերիս

Այսպիսով,	 որոշեք	 շուկայում	 դիրքավորվելու	 կատարյալ	
ժամանակահատվածը	և	կտեսնեք	տարբերությունը:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

ձեզ։	Ո՞վ	կարող	է	այդպես	վարվել։	Բայց	պետք	է	փաստել,	որ	այդպիսիք	
կան։	Ժամանակի	վատ	պլանավորումը	ձեզ	կհանգեցնի	ձախողման։

Անգամ	 խոշոր	 ընկերությունների	 համար	 գործարար	 կապերի	
հաստատումը	 մարքեթինգային	 ռազմավարության	 կարևոր	 մասն	 են:	
Սթարթափերի	դեպքում	գործարար	կապեր	չունենալը	ձեզ	պարզապես	
կտանի	 ձախողման:	 Գործարար	 կապերի	 հաստատումը	 կարևոր	 է	
այնքանով,	 որ	 այն	 կարող	 է	 օգնել	 ձեզ	 կապվել	 այնպիսի	 մարդկանց	
հետ,	ովքեր	ի	վերջո	կարող	են	դառնալ	ձեր	պոտենցիալ	ներդրողները	
կամ	հաճախորդները:	Դուք	կարող	եք	նաև	կապվել	այլ	ձեռներեցների	
հետ,	 ովքեր	 կարող	 են	 դառնալ	 գործընկերներ,	 համահիմնադիրներ,	
մենտորներ	կամ	ընկերներ	և,	անհրաժեշտության	դեպքում,	օգնել	ձեզ:	
Եթե	 դուք	 գիտեք,	 թե	 ինչպես	 կապվել	 մարդկանց	 հետ,	 ձեզ	 համար	
հեշտ	 է	 շուկայում	 դիրքավորել	 ձեր	 սթարթափը՝	 թույլ	 տալով	 առանց	
մեծ	 ջանքերի	 և	 մեծ	 գումարներ	 ծախսելու	 հասնել	 ձեր	 թիրախային	
լսարանին:			
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Գործարար	կապեր	հաստատելն	այնքան	էլ	դժվար	չէ,	նույնիսկ	
եթե	 դուք	 ամաչկոտ	 եք.	 պարզապես	 մոտեցեք	 մարդկանց,	
ներկայացե՛ք,	 հարցրե՛ք,	 թե	 ինչո՞վ	 են	 նրանք	 զբաղվում	
կյանքում,	 փոխանակվեք	 այցեքարտերով	 կամ	 LinkedIn	
(Լինքդին)-ի	 ձեր	 օգտահաշիվներով,	 և	 վերջ.	 դուք	 կապ	
հաստատեցիք:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

Այս	ընդհանուր	օրինակներից	հետո	
կարող	ենք	հարց	տալ.
Արդյո՞ք	հաջողության	պատճառները	

ձախողման	 պատճառների	 ճիշտ	
հակառակն	 են:	 Կան	 բաներ,	 որոնք	
դուք	 պետք	 է	 ունենաք	 հաջողակ	
ձեռներեց	 լինելու	համար,	բայց	դրանք	
հաջողություն	 չեն	 երաշխավորում:	
Ասել	 է,	 թե,	 տրամաբանական	
է,	 որ	 եթե	 դուք	 շտկեիք	 բիզնեսի	

ձախողման	 պատճառները,	 գոնե	 կմեծացնեիք	 ձեր	 հաջողության	
հնարավորությունները:
Եթե	զննեք	և՛	ձախողման,	և՛	հաջողության	գործոնները,	ապա	պարզ	

կդառնա,	որ	ծրագրի	նկատմամբ	հետևողականությունը	առանցքային	
կարևորություն	ունի։	Սա,	իհարկե,	ենթադրում	է	նախևառաջ	ծրագիր	
ունենալ։	 Սա	 նաև	 չի	 նշանակում,	 որ	 դուք	 բոլորովին	 ճկուն	 չեք,	 այլ	
հաստատում	է,	որ	կարող	եք	շարունակել	ընթացքը:	Դա	է	պատճառը,	որ	
ամենահաջողակ	ընկերություններն	ունեն	մեկ	կամ	երկու	առանցք:	Չեմ	
կարծում,	որ	բիզնեսի	ամեն	մի	փոքր	շտկում	կամ	կարգավորում	կարելի	
է	համարել	առանցք:	Իսկական	առանցքը	ընթացքի	այն	փոփոխությունն	
է,	որը	հանգեցնում	է	ապրանքաշուկայական	ռազմավարության	էական	
փոփոխության:
Հաջողակ	 սթարթափերը	 բիզնեսներ	 են:	 Ուստի	 տրամաբանական	



65

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

է,	 որ	 ձեզ	 անհրաժեշտ	 է	 որդեգրել	 և	 հանդես	 գալ	 ամուր	 հիմքերով	
բիզնես	սկզբունքների	և	գործելակերպի	դիրքերից՝	 	ձեր	հաջողության	
հնարավորությունները	բազմապատկելու	համար:	Շատ	տեխնիկական	
բնույթի	 հիմնադիրներ	 սիրահարվում	 են	 իրենց	 արտադրանքի	
գաղափարին	և	գիտակցաբար	կամ	անգիտակցաբար	հավատում,	որ	
եթե	 ավելի	 լավ	 թակարդ	 լարեն,	
աշխարհն	 անպայման	 կգտնի	
դեպի	 իրենց	 բիզնես	 բերող	
արահետը:	 Այնուամենայնիվ,	 և՛	
հաջողության,	 և՛	 ձախողման	
ուսումնասիրությունները	ցույց	են	
տալիս,	որ	հաջողակ	լինելու	համար	
ընկերությանն	 անհրաժեշտ	 է	
ունենալ	 թե՛	 ընդհանուր,	 և	 թե՛	
սպեցիֆիկ	բիզնես	գիտելիքներով	
ղեկավարություն:	 Իհարկե,	 դուք	
նույնպես	 պետք	 է	 ունենաք	
ձեր	 ընտրած	 արտադրանքի	
զարգացման	 ոլորտում	
աշխատելու	ուժեղ	տեխնիկական	
փորձառություն:
Արդյո՞ք	 սա	 նշանակում	 է,	

որ	 ավելի	 շատ	 տեխնիկական	
հակումներով	 հիմնադիրը	 չի	
կարող	 հաջողակ	 լինել	 որպես	
գործադիր	տնօրեն:	Ոչ,	այդպես	չէ:	
Որպես	դասական	օրինակ՝	նայեք	
դոկտոր	Իրվին	Ջեյքոբսին,	ով	Qualcomm	(Քուալքոմ)-ի	համահիմնադիրն	
է	և	հիմնադիր	գործադիր	տնօրենը:	Դոկտոր	Ջեյքոբսը	փայլուն	ինժեներ	
է	 և	 նախկին	 պրոֆեսոր	 MIT	 (Էմ-Այ-Թի)-ում:	 Այնուամենայնիվ,	 նա	
ունի	 նաև	 փայլուն	 բիզնես	 միտք	 ու	 մեծ	 բիզնես	 գիտելիքներ:	 Մինչ	
Qualcomm-ը,	դոկտոր	Ջեյքոբսը	ղեկավարում	էր	մեկ	այլ	ընկերություն՝	
MACom	(ՄԱՔոմ)-ը,	ուստի	նա	ընկերություն	ղեկավարելու	փորձ	ուներ:	

Dr.	Irwin	Jacobs
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Շատ	սթարթափեր	չեն	մտածում	գործարար	կապերի	հաստատման	
մասին՝	 որպես	 իրենց	 բիզնես	 մոդելի	 համար	 կարևոր	 բաղադրիչի։	
Նրանք	կարծում	են,	թե	դա	ժամանակի	վատնում	է:

Եզրակացություն

«Ես	միայն	ուզում	եմ	իմանալ,	թե	որտեղ	եմ	մեռնելու,	որպեսզի	
երբեք	չգնամ	այնտեղ»:
- Չարլի Մունգեր

Նա	 նաև	 իրեն	 շրջապատել	 է	 կառավարման	 ուժեղ	 թիմով:	 Այսպիսի	
հաջողության	բանաձևի	շատ	այլ	օրինակներ	կան,	բայց	քիչ	 չեն	նաև	
օրինակները,	երբ	կա	փորձառու	գործարար,	ով	ոլորտում	աշխատելու	
փորձ	ունի,	ղեկավարում	է	ընկերությունն	ու,	այդ	ամենի	հետ	մեկտեղ,	
նաև	ուժեղ	տեխնիկական	թիմ	ունի,	որը	ղեկավարում	է	արտադրանքի	
զարգացումը:	Սթիվ	Ջոբսը	(Apple	(էփըլ),	NeXT	(Նեքսթ)	և	Pixar	(Փիքսար))	
դեպի	բիզնեսն	ուղղված	հիմնադրի	դասական	օրինակ	է:	Մեգ	Ուիթմենը	
(eBay	 (Իբեյ))	 և	 Էրիկ	 Շմիդտը	 (Google	 (Գուգլ))	 այնպիսի	 գործադիր	
տնօրենների	հիանալի	օրինակներ	են,	ովքեր	ընկերություններ	են	մտել	
վաղ	փուլում՝	լրացնելու	բացառիկ	տեխնիկական	հիմնադիրների	թիմը:	
Վերջապես,	 ունենալով	 հստակ	 և	 իրատեսական	 պատկերացում	

այն	 մասին,	թե	 որքան	երկար	են	տևում	պրոցեսները,	 յուրաքանչյուր	
12-18	ամսվա	 համար	անմիջական	 նշաձողեր	 սահմանելն	 ու	 հաջորդ	
նշաձողին	 հասնելու	 համար	 բավականաչափ	 գումար	 հավաքելը	 ոչ	
միայն	 արդյունավետ	 է,	 այլ	 նաև	 կարևոր՝	 հաջողության	 հասնելու	
համար:

▸	 Սթարթափերի	 90%-ը	 ձախողվելու	 է	 դեռ	 գոյության	 առաջին	
տարում	կամ	ավելի	ուշ:
▸	 Դրանց	 ետևում	 կանգնած	 ձեռներեցները	 կշարունակեն	
հսկայական	պատերազմներ	մղել՝	լոկ	միջին	արդյունքների	հասնելու	
համար։
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▸	Միջին	արդյունքների՝	լավագույն	դեպքում:
▸	Պարտադիր	չէ,	որ	դա	դուք	լինեք:
▸	 Դուք	 կարող	 եք	 շատ	 ավելիին	 հասնել:	 Դեպի	 դա	 տանող	
ճանապարհն	ազատ	է	և	բաց։
▸	Ընտրեք	հաջողությունը՝	ձախողման	փոխարեն:
▸	Հաճախորդներին	կարևորեք	ապրանքներից:
▸	Ընտրեք	կենտրոնացումը՝	արտաքին	վավերացման	փոխարեն:
▸	 Ընտրեք	 հավասարակշռված	 թիմ՝	 ամեն	 ինչ	 միայնակ	 անելու	
փոխարեն:
▸	 Ընտրեք	 կանխատեսելի	 աճը՝	 «չափազանց	 շատ,	 չափազանց	
շուտ»-ի	փոխարեն
▸	 Եթե	 դուք	 ի	 վիճակի	 եք	 կանխել	 այս	 սխալները,	 ապա	 դուք	
նախապատրաստել	եք
մեծ	հաջողության	հասնելու	համար։
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Այս	գլխի	վերջին	մասը	նվիրված	է	սթարթափերի	իրական	ձախողման	
պատմություններին		
Start-up	 Genome	 Report-ը	 նշում	 է,	 որ	 երեք	 տարվա	 ընթացքում	

սթարթափերի	92%-ը	ձախողվում	է,	և	գուցե	ինչ-որ	բան	կա	սովորելու՝	
նախքան	ձեր	սեփական	ընկերություն	ձեռնարկելը:	Եկեք	անդրադարձ	
կատարենք	որոշ	մութ	անկյունների,	և	տեսնենք,	թե	ինչպե՞ս	կարող	ենք	
խուսափել	դրանցից:

Beepi-ի	օգտագործված	մեքենաների	շուկան	մեծ	աղմուկ	բարձրացրեց,	
երբ	 այն	 նոր	 էր	 հիմնադրվել:	 	 Արագ	 վաճառքի	 պայթող	 շուկաների	
աշխարհում	Beepi-ի	ապագան	սպառողներին	և	ներդրողներին	պայծառ	
էր	թվում։	2015-ին	Beepi-ն	ապահովեց	60	միլիոն	դոլար	արժողությամբ	
B	Series	տիպի	ֆինանսավորում։
Այժմ	 արդեն	 դասական	 համարվող	 «լավ	 գաղափարով	 և	 վատ	

Beepi-ն հավաքեց 149 միլիոն դոլար

Ձախողված սթարթափերն ու քաղված 
դասերը
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կատարմամբ»	ընկերության	այս	օրինակի՝
Beepi(Բիփի)-ի՝	 այրման	 բարձր	 մակարդակը	 հանգեցրեց	

ընկերության	կործանմանը:	Ղեկավարությունը	հայտնի	էր	զարմանալի	
անլրջությամբ,	քանի	որ,	ինչպես	հայտնում	է	TechCrunch		(Թեք	Քրանչ)-ը,	
Beepi(Բիփի)	-ի	ղեկավարները	ամսական	7	միլիոն	դոլար	էին	ծախսում	
«խիստ	 բարձր	 աշխատավարձերի»	 և	 անլուրջ	 հավելյալ	 ծախսերի	
պատճառով,	 ինչպիսիք	 էր	 «10,000	դոլարանոց	բազմոց»-ը	գործադիր	
տնօրենի	անհատական	գրասենյակի	համար:
Հիմնադիրները,	հնարավոր	է,	նաև	չափից	շատ	գումար	հավաքելու	

էին	ձեռնամուխ	եղել	և
չափազանց	 ագրեսիվ	 էին,	 երբ	 բանակցում	 էին	 ավելի	

բարձր	 գնահատման	 համար:	 Հաշվետվություններում	 ասվում	
է	 նաև,	 որ	 ղեկավարությունը	 հայտնի	 էր	 հաճախ	 որոշումների	
միկրոկառավարմամբ՝	 իրենց	 աշխատակիցներին	 արագ	 գործելու	 և	
սովորելու	 հնարավորություն	 չտալով:	 Մաքառելով	 անանուն	 չինացի	
ներդրողի՝	 ներդրված	 գումարները	 ետ	 վերցնելու	 դեմ՝	 Beepi(Բիփի)--ն	
ստիպված	եղավ	աշխատանքից	հեռացնել	իր	180	աշխատակիցներին:
Beepi(Բիփի)-ն	 ավարտվեց	 իր	 149	 միլիոն	 դոլար	 արժողությամբ	

ֆինանսավորման	 միջոցներով՝	 միաձուլելով	 դրա	 մնացուկները	
Fair.com	 (Ֆեյր․քոմ)-ի	 ներքո,	 իսկ	 ավելի	 ուշ	 հայտնեց	 գումարները	
պարտատերերին	վերադարձնելու	փորձի	մասին:

Եղեք	 զգույշ,	 ոչ	 թե	 ինքնահավան.	 փողը	 վերջանալու	
սովորություն	ունի:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.
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Juicero	 (Ջուսերո)-ն,	 որ	 հիմնադրվել	 է	 2013	թվականին,	 հայտնի	 էր	
699	դոլար	արժողությամբ	Wi-Fi-ին	միացված	շքեղ	հյութաքամիչով,	որը	
պահանջում	էր	սեփական	հյութերի	փաթեթներ:	Օրիգինալ	հիմնադիր	
Դագ	Էվանսը	համեմատել	է	իրեն	Սթիվ	Ջոբսի	հետ	իր	հյութազատման	
կատարելության	 առաքելության	 մեջ՝	 ասելով,	 որ	 իր	 քամիչը	 հյութը	
սեղմում	 է	 «երկու	 Տեսլա	 բարձրացնելու»	 ուժով։	 Տեխնիկական	
բլոգները	 Juicero(Ջուսերո)-ն	 անվանակոչում	 են	 “Keurig	 for	 juice»	
(այսինքն՝	 «անհատական	 սուրճ	 պատրաստող	 սարք՝	 հյութի	 համար	
նախատեսված»):
Թեև	 գործադիր	 տնօրեն	 Ջեֆ	 Դանը՝	 Հյուսիսային	 Ամերիկայի	

Coca-Cola(Կոկա	 Կոլա)-ի	 նախկին	 նախագահը,	 պնդում	 էր	 որ	 Juicero	
(Ջուսերո)-ն	 «շատ	 ավելին»	 էր,	 քան	 պարզապես	 հյութաքամիչ,	
հասարակությունը	կարծես	համաձայն	չէր:
Երբ	 Bloomberg(Բլումբերգ)-ը	 հրապարակեց	 մի	 տեսանյութ,	 որը	

ցույց	էր	տալիս,	որ	նրանց	հյութի	փաթեթները	կարող	են	նաև	ձեռքով	
ճզմվել,	 նույնքան	 արագ,	 եթե	 ոչ	 ավելի	 արագ,	 քան	 հյութաքամիչով,	
սպառողներին	 այդ	 սարքը	 սկսեց	 չափազանց	 հնացած	 և	 մեծ	 թվալ:	
Ներդրողները	նաև	հայտնեցին,	որ	սարքը	եղել	է
ավելի	ծավալուն,	քան	ենթադրվում	էր	սկզբում:
Արձագանքելով	 մամուլի	 բացասական	 հրապարակումներին,	 թիմը	

Juicero(Ջուսերո)-ն հավաքեց 118,5 միլիոն դոլար
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Սպառողների	 միջոցով	 ստուգեք	 ձեր	 գնագոյացումն	 ու	
ապրանքը՝	 շուկա	 դուրս	 գալուց	 առաջ,արձագանքեք	
ստացված	մեկնաբանություններին:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

Առողջ	 սննդի	 սթարթափ	
Sprig(Սփրինգ)--ը	 փակեց	
իր	 դռները	 2017	 թվականի	
մայիսին՝	 հաստատելով,	
որ	 ց-պահանջ	 սնունդի	
առաքումը	դժվար	գործ	է:
110	 միլիոն	 դոլար	

գնահատված	 Sprig-ի	 պահանջարկի	 շնորհիվ	 պահպանվեց	 աճի	
տեմպը,	 սակայն	 Sprig(Սփրինգ)--ի	 գործադիր	 տնօրեն	 Գագան	

Sprig(Սփրինգ)-ը հավաքեց 56,7 մլն դոլար

կրճատեց	իր	սարքի	արժեքը	մինչև	399	դոլար:	Մեքենայի	և	հյութերի	
փաթեթների	գինը	նվազեցնելու	համար	ռեսուրսները	վերադասավորելուց	
հետո,	 Juiicero(Ջուսերո)-ն	 սկզբնական	 գործարկումից	 16	 ամիս	 անց	
փակեց	 իր	 դռները:	 Նրանց	 վերջին	 բլոգային	 գրառումն	ասում	 էր,	 որ	
նրանց	 անհրաժեշտ	 կլիներ	 «պատակարար՝	 ազգային	 թարմ	 սննդի	
առկա	 պաշարների	 շղթայով»,	 որպեսզի	 ընկերությունը	 կարողանա	
շարունակել	շքեղ	հյութերի	ապրանքանիշ	ստեղծելու	իր	առաքելությունը:
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Բիյանին	 մի	 պարզաբանում	 արեց,	 ասելով՝	 «Սննդի	 արտադրության	
սեփականատեր	լինելը	բարդանում	է	առաքման	միջոցով,	և	դա	լուրջ	
մարտահրավեր	 էր»:	 Bloomberg	 	 (Բլումբերգ)-ի	 տեղեկություններով՝	
Sprig	 (Սփրինգ)-ն	այրվել	 է	ամսական	 850,000	 դոլար	արագությամբ,	
ինչի	արդյունքում	նրանք	ի	վերջո	զրկվեցին	գնորդներից:	Գործընկեր	
August	 Capital	 (	 Oգըստ	 կապիտալ)	 	 ընկերության	 ներկայացուցիչը՝	
Հովարդ	 Հարթենբաումը	 հետևյալ	 կերպ	 է	 բացատրել	 տվյալ	 բիզնես	
մոդելի	անկայունության	պատճառները	Bloomberg(Բլումբերգ)-ին.

«Ակնհայտ էր դարձել, որ անհատական առաքումների միջոցով 
գումար աշխատել չես կարող. մեկ բաժին սննդի արժեքը չափազանց 
ցածր է, որպեսզի կարողանաս թաքցնել հարակից ծախսերը։ 
Ո՞վ կուզենա սուբսիդավորել շահութաբերության ուղի չունեցող 
ընկերությանը»:
Սննդի	առաքման	բիզնեսը	դեռ	պետք	է	ապացուցի,	որ	կենսակայուն	

է	այնպիսի	մրցակիցների	կողքին,	ինչպիսիք	են	Munchery(Մունչերի)-ն,	
Zesty(Զեսթի)-ն	և	Postmates(Փոսթմասթեր)-ը,	որոնք	բոլորն	էլ	պայքարի	
մեջ	են:

Նախևառաջ՝	շահութաբերություն:

ԴԱՍԸ, ՈՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

Yik Yak (Յիկ Յակ), հավաքագրել  է 73,5 միլիոն դոլար
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Խուսափեք	«թրենդի»	թակարդի	մեջ	ընկնելուց:

ԴԱՍԸ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՔԱՂԵԼ.

	 2013	թվականին	 	 հիմնադիված	 	 Yik	 Yak(	Յիկ	Յակ	 -ը,	 	անանուն	
նամակագրական	հավելվածը,		արագորեն	հայտնիություն	ձեռք	բերեց		
քոլեջների		ուսանողների	շրջանում։	
Իր	զարգացման	գագաթնակետին,	արժենալով	400		միլիոն		դոլլար,	

Yik	 Yak	 (Յիկ	 Յակ)-ը	 չկարողացավ	 	պահպանել	 իր	 օգտատերերին	 ,	
որովհետև	Snapchat(Սնապչատ)-ը		կրկնօրինակեց	վերջինիս։	
Կիբեռ	 հանցագործների	 կողմից	 հարձակման	 ենթարկվելով՝		

սպառնալիքների	 և	 դաժան	 	 բովանդակության	 	 պատճառով	 ,	 Յիկ	
Յակ-ը	 	 նույնիսկ	արգելվեց	 	 որոշ	 համալսարաններում,	 	 ինչպիսին	 է	
Այդահոյի	 	 քոլեջը։	 	 Խմբային	 նամակագրությունը	 	 վերականգնելու		
անկարողությանը	զուգահեռ,	Յիկ	Յակը	չկարողացավ		պահպանել	իր	
բարձր	որակը։		Ի	վերջո,	մինչև	2016	թվականի	ավարտ,		հավելվածի		
ներբեռնումները			2015		թվականի	համեմատ		նվազեցին	76	տոկոսով		
։	Յիկ	Յակը	փակվեց	2017	թ․	ապրիլին։

Ներկայումս		հայտնի		Սաբվեյ		
սենդվիչ	 (Subway	 sandwich)-	
ռեստորանը	հիմնադրվել	է		1965	
թ,	 ,	տասնյոթամյա	 	 Դե	 Լուկայի		
կողմից,	 	 երբ	 նա	 	 ընտանիքի	
ընկեր	 	 բժիշկ	 	 Փիթեր	 Բաքից		
պարտքով	վերցրեց	1	000	դոլլար		
գումար։	

Սթարթափների լավագույն  օրինակները
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Դա	եղավ	այն	 բանից	 հետո,	 երբ	Դաքը	առաջարկեց	 	 Դե	 Լուկային	
օգնել	 գումար	 աշխատելու	 հարցում,	 որպեսզի	 ընդունվի	 բժշկական		
քոլեջ։	 	 Ֆրեդն	 ընդամենը	 17	 տարեկան	 էր,	 երբ	 որոշեց	 	 դառնալ	
ձեռներեց,	 	նրա	պլանը	արագ	սննդի	ձեռնարկություն	բացելն	էր,	որը	
կմատուցեր	 	 առողջարար,	 ավելի	 քիչ	 գիրացնող	 	 սնունդ։	 	 Ռադիո	
գովազդներում		 	նրանք		տարածում	էին		«Փիթս	սաբմանիս	»	("Pete's	
Submarines,")	 	 անվանումը	 ,	 որը	 հնչողությամբ	 	 նման	 էր	 «Պիցցա	
Մարինս	»-ին	("Pizza	Marines”),	այդ		իսկ	պատճառով	նրանք	փոխեցին		
անունը՝	դարձնելով		«Փիթս	սաբվեյ»	("Pete's	Subway.")։	Ի	վերջո,	1968	
թվականին		անվանումը	կրճատվեց	՝	դառնալով		պարզապես	«Սաբվեյ»	
(Subwey)՝	ինչպես	հայտնի	է	այսօր։	
Առաջին	 խանութը	 	 բացվեց	 	 1965	 թվականի	 	 օգօոստոսին		

Քոննեքթիքութի	 	Բրիջփորթ	 	 	քաղաքի	 	 	կենտրոնական	հատվածում։		
Բիզնեսի	 առաջին	 տարին	 	 սովորելու	 փորձ	 էր	 և	 մարտահրավեր։	
Մեկ	 տարի	 անց	 նրանք	 բացեցին	 	 երկրորդ	 կետը,	 	 	 հասկանալով	 ,	
որ	 	 հեղինակությունն	 ու	 մարքեթինգը	 	 	 առանցքային	 գործոններ	 են	
հաջողության	հասնելու	համար։	 	Դե	Լուկան	հավատացած	էր,	 	որ	իր	
մեծագույն		սխալն	առաջին	խանութը	բացելն	էր	նման	անբարենպաստ	
դիրք	ունեցող	վայրում։	Երրորդ		կետը	գտնվում	էր		շատ	հեղինակավոր			
վայրում	և	այն			մինչև	հիմա	գործում	է։	
2018	թ․	 	դրությամբ	ընկերությունն	ուներ	43700	ֆրանչայզինգային		

կետ	ամբողջ	աշխարհում,	այն	ապահովում	է	տարեկան	9,05	միլիարդ	
դոլլարի	 	 վաճառք։	 2007	 թ․	 	 Forbes(Ֆորբս)	 ամսագիրը	 Դե	 Լուկային	
ճանաչեց	 	 400	 ամենահարուստ	 ամերիկացիներից	 	 242-րդը,	 իր	 1,5	
միլիարդ	 կարողությամբ։	 Այսօր	 Subwey(Սաբվեյ)-ը	 սննդի	 վաճառքի	
ամենահայտնի	ցանցերից	մեկն	է	աշխարհում։		
Դե	 Լուկան	 և	 ընկերության	 	 համահիմնադիր	 Փիթեր	 	 Բաքը	 նաև	

համագործակցել	են	ֆրանչայզինգային	բրենդներ		ստեղծելու	ոլորտում՝		
ջանալով	օգնել		այլ	ձեռներեցների,	որպեսզի	վերջիններս	կարողանան	
կրկնապատկել	իրենց		հաջողությունը		ֆրանչայզինգի	ոլորտում։
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Մարկ	Ցուկերբերգը	ստեղծեց	ծրագրակազմ,	որն	ի	վերջո	դարձավ	
հանրաճանաչ
Ֆեյսբուք	սոցիալական	կայքը:	2004	թվականի	փետրվարի	4-ին	նա	

այն	գործարկեց
Հարվարդի	հանրակացարանի	իր	սենյակից։	Ֆեյսբուքի	սկզբնական	

ոգեշնչումը	կարող	էր	լինել
«Phillips	 Exeter	 Academy»	 նախապատրաստական	 դպրոցը,	 որը	

Ցուկերբերգն	ավարտել	է	2002	թվականին։
Այն	 հրատարակել	 է	 իր	 ուսանողական	 հասցեագիրքը՝	 «The	 Photo	

Address	Book»-ը,	որն	ուսանողները
Կոչում	էին	«Ֆեյսբուք»:
Համալսարանի	 տարիներին	 Ցուկերբերգի	 կողմից	 Ֆեյսբուքի	

մեկնարակն	ընդամենը	«հարվարդյան	զբաղմունք»	էր	
մինչ	 այն	 պահը,	 երբ	 Ցուկերբերգը	 որոշեց	 տարածել	 այն	 այլ	

դպրոցներում՝	դիմելով	իր	սենյակակից	Դասթին	Մոսկովիցի	օգնությանը։	
Ցուկերբերգը,	Մոսկովիցը	և	ևս	մի	քանի	ընկերներ	տեղափոխվեցին	Պալո	
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Ալտո,	Կալիֆոռնիա,	Սիլիկոնյան	հովիտ,	որտեղ	նրանք	վարձակալեցին	
փոքրիկ	տուն,	որը	ծառայում	էր	որպես	գրասենյակ:	Ամռան	ընթացքում	
Ցուկերբերգը	հանդիպեց	Փիթեր	Թիելի	հետ,	ով	ներդրումներ	կատարեց	
ընկերությունում:	2004	թվականի	կեսերին	նրանք	ձեռք	բերեցին
իրենց	առաջին	գրասենյակը:	Ըստ	Ցուկերբերգի,	խումբը	պլանավորել	

էր	վերադառնալ
Հարվարդ,	բայց	ի	վերջո	որոշեց	մնալ	Կալիֆոռնիայում:
«Vanity	 Fair»	 ամսագիրն	 իր	 2010	 թվականի	 «Տեղեկատվական	

դարաշրջանի	թոփ	100	ամենազդեցիկ	մարդիկ»	ցանկում	Ցուկերբերգին	
անվանել	է	համար	առաջին։	«Vanity	Fair»(Վենիթի	Ֆեյր)-ը		2009	թվականի	
100-ի	 ցուցակում	 Ցուկերբերգը	 զբաղեցրել	 է	 23-րդ	 հորիզոնականը:	
2010	 թվականին	 «New	 Stateman»(Նյու	 Սթեյթմեն)-ի՝	 աշխարհի	 50	
ամենաազդեցիկ	գործիչների	վ	երաբերյալ	ամենամյա	ամփոփման	մեջ	
Ցուկերբերգն	ընտրվել	է	համար	16:
2014	 թվականի	 դեկտեմբերի	 11-ին	 Մենլո	 Պարկում	 գտնվող	

կազմակերպության	գլխամասում	տեղի	ունեցած	հարցուպատասխանի	
ժամանակ	Ցուկերբերգն	ուղիղ	եթերով	պատասխանեց	հարցերին։
Հիմնադիրն	 ու	 գործադիր	 տնօրենը	 բացատրեց,	 որ	 ինքը	 չի	

կարծում,	 որ	 Facebook-ը	 ժամանակի	 վատնում	 է,	 քանի	 որ	 այն	
աջակցում	 է	 սոցիալական	 ներգրավվածությունը	 և	 նման	 հանրային	
նիստին	 մասնակցելը	 իր	 համար	 էր,	 որ	 կարողանա	 «սովորել,ինչպես	
հասարակությանն	ավելի	լավ	ծառայել»։
Ֆեյսբուքի	 գործադիր	 տնօրենի	 պաշտոնում	 Ցուկերբերգը	 մեկ	

դոլար	աշխատավարձ	է	ստանում։	2016	թվականի	հունիսին	Business	
Insider(Բիզնես	 Ինսայդեր)-ը	 Իլոն	 Մասկի	 և	 Սալ	 Խանի	 հետ	 միասին	
Ցուկերբերգին	անվանել	է	«Աշխարհում	արժեք	ստեղծող	10	լավագույն	
գործարար	հեռատեսներ»,	 	պայմանավորված	այն	հանգամանքով,	որ	
նա	և	իր	կինը	խոստացել	են	նվիրաբերել	իրենց	ունեցվածքի	99%-ը,	որը	
գնահատվում	է	55,0	միլիարդ	դոլար։
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Մինչ	 ամենահաջողակ	
երիտասարդ	 ձեռներեցներն	
իրենց	 գումարները	
վաստակում	 են՝	 ստեղծելով	
հանրհայտ	 վեբ	 կայքեր,	
Ֆրեյզեր	Դոհերթին	կառուցել	
է	 իր	 կայսրությունը՝	
օգտագործելով	 ավելի	
ավանդական	 եղանակով։	
Նա	սկսեց	իր	անհավանական	բիզնես	կարիերան
ընդամենը	 տասնչորս	 տարեկանում։	 Այն	 բանից	 հետո,	 երբ	 նրան	

սովորեցրեցին	 մուրաբա	 պատրաստել	 իր	 տատիկի	 խոհանոցում՝	
Շոտլանդիայում,	նա	հանդես	եկավ	 ՝	100%	 -անոց	մրգերից	 	մուրաբա	
պատրաստելով	 :	 Տասնվեց	 տարեկանում	 նա	 թողեց	 դպրոցը,	
որպեսզի	 զբաղվի	 իր	 մուրաբայի	 բիզնեսով,	 և	 նա	Waitrose(Վեյթրոս)-
ին	 ներկայացրեց	 իր	 ապրանքանիշը՝	 Սուփերջեմը	 (SuperJam)	 և	
դարձավ	 ամենամեծ	 սուպերմարկետի	 երբևէ	 ամենաերիտասարդ	
մատակարարը:
SuperJam(Սուպերջեմ)-ն	 այդ	 ժամանակից	 ի	 վեր	 վերածվել	 է	 մի	

ընկերության,	 որը	 վաճառել	 է	 մուրաբայի	 միլիոնավոր	 տարաներր	
աշխարհի	 հազարավոր	 սուպերմարկետների	 միջոցով:	 Ինչպես	 նաև	
ունենալով	 գովազդային	 հաջողություն՝	 գործարարը	 	 ներդրում	 է		
կատարել	բարեգործական	հաջող	նախագծերում՝	կազմակերպելով
հարյուրավոր	 անվճար	 թեյախմություններ	 տարեցների	 համար	 և	

ստեղծելով	հարյուրավոր	մեղվաբուծական	համայնքներ։
Իր	թագավորական	մեծություն	արքայազն	Չարլզի	կողմից	Ֆրեյզերը	

արժանացել	 է	 վարչապետի	 գովասանքին	 Դաունինգ	 Սթրիթում	 և	
վերջերս	 թագուհու	 կողմից	 պարգևատրվել	 է	 «Բիզնեսին	 մատուցած	
ծառայությունների	 համար»	 մեդալով	 (MBE):	 Նա	 կիսվել	 է	 իր	
անհավատալի	պատմությունով	աշխարհոի	27	երկրներում	ավելի	քան	
500	գիտաժողովների	ընթացքում,	 	ինչպես	նաև	իր	ամենավաճառվող	
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գրքերում`
«Սուպերբիզնես»	 (SuperBusines)	 –	 հրատարակվել	 է	 Մեծ	

Բրիտանիայում,	ԱՄՆ-ում,	Ավստրալիայում,	Կորեայում	և	Ճապոնիայում,	
«48	 ժամ	 	 աշխատասկիզբ»	 (48	
Hour	 Startup)	 –	 հրատարակվել	
է	 Մեծ	 Բրիտանիայում,	 ԱՄՆ-ում,	
Նիդեռլանդներում	 և	 Կորեայում	
և	 «Սուփերջեմ	 խոհարարական	
գրքում»	(The	SuperJam	Cookbook):
S u p e r J am - ( Ս ո ւպեր ջ ե մ ) - ը	

տարեկան	 վաճառում	 է	 մոտ	
500,000	 տարա,	 որը	 ներկայումս	
ներառում	 է	 Մեծ	 Բրիտանիայի	
մուրաբայի	 շուկայի	 մոտ	 10	
տոկոսը:
2009-ին	 աղբյուրները	

հայտնեցին,	որ	Դոհերթիի	100%	բաժնետոմսերն	արդեն	իսկ	կազմում	
են	 1-2	 մլն	 դոլար՝	 ազատված	 պարտքից։	 Այդ	 տարի	 նրա	 մուրաբայի	
վաճառքը	 60%-ով	 աճեց	 համեմատ	 2007թ.՝	 ամբողջ	 ցանցից	 1,2	 մլն	
դոլար	շահույթով։
Եկամուտների	 հետ	 մեկտեղ	 Ֆրեյզեր	 Դոհերթին	 նաև	 վաստակել	 է	

զգալի	 պարգևներ՝	 «Երիտասարդ	 բրիտանացի	 ձեռներեց»	 մրցանակ	
(2004),	 «Տարվա	 երիտասարդ	 ձեռներեց»	 (2007),	 «Գլենդֆիք	 սփիրիթ	
օֆ	Սքոթլանդ»	մրցանակին	(Glenfiddich	Spirit	of	Scotland	aword)	(2008),	
«Նեկտար»	տարվա	գործարար	ձեռներեց	(2009),	«Թայմզի	երիտասարդ	
ուժերի	 ցուցակ»-ի	 լավագույն	 10-ը	 	 (Times	 Young	 Power	 List)(2011),	
Բրիտանական	 կայսրության	 անդամ	 (2014),	 «Տարվա	 երիտասարդ	
ձեռներեցրի	 նախաձեռնություններ»	 (Start-ups	 Young	 Entrepreneur	 of	
The	 Year)	 (2014),	 Շոտլանդական	 ՓՄՁ	 գործարարների	 մրցանակներ	
(եզրափակիչ)	(2017):
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2011	 թվականին,	 16	 տարեկան	 Բոյան	 Սլաթը	 Հունաստանում	
սուզվելիս	 ավելի	 շատ	 պլաստիկ	 էր	 հանդիպում,	 քան	 ձուկ։	 Նա	
որոշեց	 ավագ	 դպրոցի	 նախագիծը	 նվիրել	 օվկիանոսի	 պլաստիկով	
աղտոտվածության	 ավելի	 խորը	 հետաքննության	 համար	 և	 ինչու	 էր	
անհնարին	համարվում	այն	մաքրելը։	Հետագայում	նա	հանդես	եկավ	
օվկիանոսում	 շրջանառվող	 հոսանքներն	 շնորհիվ	պասիվ	 համակարգ	

կառուցելու	մտահաղացմամբ,	որը	նա	ներկայացրեց	2012	թվականին	
Դելֆտում	կայացած	TEDx	(Թեդէքս)	ելույթի	ժամանակ։
Սլաթը	դադարեցրեց	իր	ավիատիեզերական	ճարտարագիտության	

ուսումը	 Դելֆտի	 տեխնելեգիայի	 համալասարանում,	 որպեսզի	 իր	
ժամանակը	նվիրիրի	 իր	 գաղափարի	զարգացմանը:	 2013	թվականին	
Սլաթը	 հիմնել	 է	 «Օվկիանոսի	 մաքրում»	 (The	 Ocean	 Cleanup)	 ոչ	
առևտրային	 կազմակերպությունը,	 այժմ	 որի	 գործադիր	 տնօրենն	 է:	
Կարճ	ժամանակ	անց	նրա	TEDx	(Թեդէքս)		ելույթը	վիրուսային	տարածում	
գտավ,	երբ	դրանով	կիսվեցին	մի	քանի	լրատվական	կայքեր։
Խմբի	առաքելությունը	 	համաշխարհային	օվկիանոսը		պլաստիկից	

ազատելու	 համար	 առաջադեմ	 տեխնոլոգիաների	 զարգացումն	
է։	 Այն	 հավաքեց	 2,2	 միլիոն	 ԱՄՆ	 դոլար՝	 հանրության	 կողմից	
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ֆինանսավորված	արշավի	միջոցով՝	160	երկրների	38000	դոնորներից:	
2014	 թվականի	 հունիսին	 Ocean	 CleanUp-ը	 հրապարակեց	 528	

էջանոց	 տեխնիկատնտեսական	 հիմնավորում	 ծրագրի	 ներուժի	
մասին:	 Օվկիանոսագետներ	 Քիմ	 Մարտինի	 և	 Միրիամ	 Գոլդշտեյնը	
հայեցակարգն	անիրագործելի	են	համարել	
Deep	 Sea	 News	 (Դիփ	 Սի	 Նյուզ)	 	 կայքում	 հրատարակված	

տեխնիկատնտեսական	 հիմնավորուման	 վերաբերյալ	 տեխնիկական	
քննադատական	 աշխատության	 մեջ	 ,	 որը	 վկայակոչվել	 է	 այլ	
հրապարակողների	կողմից	,
ներառյալ	 Popular	 Science(Փոփյուլար	Սայնս)-	 ը	և	 The	Guardian(Դը	

Գարդիան)-ը:	 Այդ	 մասին	 The	 Guardian	 (Դը	 Գարդիան)	 -ը	 հայտնել	
է,	 որ	 2016	 թվականի	 մարտի	 դրությամբ	 «Օվկիանոսի	 մաքրում»		
(Ocean	 CleanUp)-ը	 շարունակում	 էր	 փորձարկել	 և	 կատարելագործել	
հայեցակարգը:
	 «Օվկիանոսի	 մաքրման»	 (	 Ocean	 CleanUp)-ի	 մեկնարկից	 ի	 վեր	

կազմակերպությունը	հավաքել	է	31,5	միլիոն	դոլար
Եվրոպայի	 և	 Սիլիկոնային	 հովտի	 ձեռներեցների,	 այդ	 թվում	

Salesforce(Սեյլսֆորս)-ի	 գործադիր	 տնօրեն՝	 Մարկ	 Բենիոֆի	
նվիրատվությունների	միջոցով։
Առաջին	 և	 երկրորդ	 առաքելություններն	 էլ	 ի	 հայտ	 են	 բերել	

համակարգի	ձախողումներ,
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բայց	2019	թվականին	երրորդ	առաքելությունը	ցույց	տվեց,	որ	այն	
կարող	է	հավաքել	պլաստիկ։
2014	թվականի	նոյեմբերին	Սլաթը	արժանացել	է	Միավորված	ազգերի	

կազմակերպության	շրջակա	միջավայրի	ծրագով	։Երկրի	չեմպիոններ»	
մրցանակին,	Նորվեգիայի	թագավոր	Հարալդը	Սլաթին	2015	թվականին	
պարգևատրել	է	«Երիտասարդ	ձեռներեց»	մրցանակով:	Forbes	(Ֆորբս)-ը	
Սլաթին	ներառել	է	2016	թվականի	«30	մինչև	30	տարեկան»	ցուցակում	
2016	թվականին:	2017	թվականի	փետրվարին	Reader's	Digest(Ռիդըրս	
Դայջիսթ)-ը	 Սլաթին	 անվանել	 է	 տարվա	 եվրոպացի,	 և	 հոլանդական	
Elsevier(Էլսեվիեր)	ամսագիրը	նրան	շնորհել	է	Nederlander	van	het	Jaar	
2017	(Տարվա		հոլանդացի	2017):	2018	թվականին	Սլաթը	արժանացել	
է	Լեոնարդո	դա	Վինչիի	միջազգային	արվեստի	շքանշանին	և	«Տարվա	
եվրոպացի	ձեռներեց,»	եվրոպական	մրցանակին:

Սեփական	բիզնես	սկսելը	բավականին	
լավ	 ձեռքբերում	 է,	 հատկապես,	
եթե	 դա	 տեղի	 է	 ունենում	 նախքան	
մանկապարտեզն	 ավարտելը:	 2010	
թվականին	 Քորի	 Նիվեսը,	 ով	 նաև	
հայտնի	 է	 որպես	 «Պարոն	 Քորի»,	
ընդամենը	 վեց	 տարեկանում	 ասեց	 իր	
մայրիկին՝	 Լիզային,	 որ	 նա	 հոգնել	 է	
ավտոբուսով	 դպրոց	 գնալուց	և	 ուզում	 է	
մեքենա	գնել։Գումար	հավաքելու	համար	
նա	 ստեղծեց	 տաք	 կակաո	 վաճառելու	
գաղափարն	 իր	 հայրենի	 Էնգլվուդ	
քաղաքում,	Նյու	Ջերսիում:
Գիտակցելով	 նրա	 նվիրումը	 նոր	

բիզնեսին՝	Լիզան	խրախուսեց	նրան	շարունակել	տաք	կակաո	վաճառել՝	
համալսարանի	համար	գումար	խնայելու	համար:	Պարոն	Քորին	ոչ	միայն	
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շարունակեց	 դա,	 այլև	 սկսեց	 վաճառել	
լիմոնադ	և	թխվածքաբլիթներ՝	ընդլայնելով	
տարբերակները	 իր	 հավատարիմ	
հաճախորդների	 համար:	 Պարոն	 Քորին	
և	 Լիզան	ամիսներ	են	 ծախսել՝	 սովորելով	
թխել,	 փորձարկելով	 թխվածքաբլիթների	
օրիգինալ	բաղադրատոմսեր։
Մի	 օր	 նրանք	 փորձարկեցին	

թխվածքաբլիթ	 և	 ստացան	 կատարյալ	
շոկոլադե	 թխվածքաբլիթ,	 որը	 լիովին	
բնական	 էր	 և	 պատրաստված	 էր	
բարձրորակ	բաղադրիչներից:	Շոկոլադե	թխվածքաբլիթի	թողարկումից	
ի	 վեր,	 պարոն	 Քորին	 ընդլայնել	 է	 իր	 ճանապրհը՝	 ներառելով	 ավելի	
շատ	 բնական	 համեր	 առողջ	 ապրելակերպի	 վրա	 կենտրոնացած	 իր	
հաճախորդների	 համար՝	 Կրկնակի	 դառը	 (Double	 Dark),	 Վարսակ	
չամիչով	 (Oatmeal	 Raisin)	 և	 Շագարավազ	 (Sugar),	 և	 դեռ	 շատ	 են	
սպասվում:
Իր	թխվածքաբլիթների	միջոցով	պարոն	Քորին	կարողացավ	աշխատել	

ազգային	 որոշ	 առաջատար	 ընկերությունների	 և	 ապրանքանիշերի	
հետ,	 ինչպիսիք	 են	 (առանց	 սահմանափակվելու)	 Aetna(Աետնա),	
Barney's(Բարնիս),
Bloomingdales(	Բլումինգդեյլս),	Citibank(Սիթիբանկ),	J.	Crew(Ջեյ	Քրյու),	

Macy's(Մեսիս),	 Mercedes-Benz(Մերսեդես	 Բենց),	 Pottery	 Barn(Փոթըրի	
Բարն),	Ralph	Lauren(Ռալֆ	Լորեն),
TOMS(ԹՈՄՍ),	 Viacom(Վիակոմ),	 Whole	 Foods(Հոլ	 Ֆուդս),	 Williams-

Sonoma(Վիլյամ	Սոնոմա)	և	այժմ	նրանց	գործընկեր	Mr.	Marcus	Lemonis(	
Պարոն	Մարկուս	Լեմոնիս)!
Ի	լրումն	այս	ամենի	շահույթ	չհետապնդող	կազմակերպությունների	

հետ	աշխատելն	է,	ինչպիսիք	են		Նյու	Ջերսիի	Բերգենի	խոստումը	Ռոչել	
Պարկում(	Bergen's	Promise	in	Rochelle	Park,	New	Jersey	)	և			Նյու	Յորքի	
Երեխաների	 	 օգնության	 	 կազմակերպությունը(	 the	 	 Children's	 Aid	
Society	in	New	York	City).
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Ամբողջ	 աշխարհի	
միլիոնավոր	 կայքերում	
օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ա ծ ՝	
WordPress-ն	այժմ	աշխարհի	
ամենահայտնի	 ինքնա-
հոսթինգային	 բլոգային	
գործիքն	 է։	 Տարիների	
ընթացքում	 հարյուրավոր	
մարդիկ	ամբողջ	աշխարհից	
համագործակցել	 են,	
որպեսզի	 զարգացնեն	
լիարժեք	Բովանդակային
Կ ա ռ ա վ ա ր մ ա ն	

համակարգի	 այս	 անվճար	
և	բաց	կոդով	ծրագրաշարը,	

որը	 ոչ	 միայն	 գերազանցում	 է	 բլոգինգի	աշխարհում,	այլ	 նաև	 հատնի	
է	 որպես	 համակարգ,	 որն	 ի	 զորու	 է	 հզորացնել	 բոլոր	 տեսակի	
ձեռնարկությունները՝	 ընդամենը	 մի	 քանի	 էջ	 ունեցող	 կայքերից	 մինչև	
հազարավոր	 էջերով	 հսկայական	 լրատվամիջոցներ	 և	 էլեկտրոնային	
առևտրի	կայքեր:
2003	թվականի	հունվարին	Մեթ	Մալլենվեգը՝	19-ամյա	համալսարանի	

առաջին	 կուրսեցի,	 ով	 օգտագործում	 էր	 b2	 բլոգային	 ծրագրակազմը	
լուսանկարներ	հրապարակելու	համար,	որոնք	նա	անում	էր	Վաշինգտոն	
կատարած	ուղևորության	ժամանակ,	գրեց	իր	բլոգում,	 որ	պատրաստ	
է	 Մայք	 Լիթլ	 (ով	այժմ	 ղեկավարում	 է	 Zed1	անունով	 վեբ	 զարգացման	
ընկերություն)	անունով	մի	տայի	հետ	ստեղծել	մի	նոր	նախագիծ	և	հենց	
այդպես	էլ	արեց։
Մալենվեգը	 և	 Լիթլը	 թողարկել	 են	 	 ՎորդՓրեսի	 	 (WordPress)-ի	

առաջին	տարբերակը	2003	թվականի	մայիսին:	Այլոք	 շուտով	միացան	
Մալլենվեգին	և	Լիթլին:	2004	թվականի	ապրիլին՝	ծրագրավորող	ըննկեր	
Դուգալ	Քեմփբելի	հետ	միասին	այն	ժամանակվա	ՎորդՓրեսի	(WordPress)	
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թիմը	 գործարկեց	 նոր	 բլոգային	 գրառումների/թարմացումների	 բլոգի	
որոնման	 ծանուցման	 մեխանիզմ,	 որոնք	 կոչվում	 են	 Ping-O-Matic:	
Հաջորդ	ամիս,	ՎորդՓրեսի		(WordPress)-ի	գլխավոր	մրցակիցը՝	Movable	
Type	 (Մուվըբլ	 Թայփ)-ը,	 հայտարարեց	 իրենց	 գնային	 կառույցում	
արմատական	 փոփոխության	 մասին,	 դրանով	 իսկ	 ավելի	 թեժացավ	
ՎորդՓրեսի	(WordPress)-ի	կարգավիճակը՝	Moveable	Type	(Մուվըբլ	Թայփ)	
-ի	հազարավոր	հաճախորդների	քաշելով	դեպի	իր	կողմը:

WordPress-ի	 1.5	 տարբերակը,	 որը	 թողարկվել	 է	 2005	 թվականի	
փետրվարին,	ստացել	է	ավելի	քան	900,000
ներբեռնումներ.
2007	թվականի	մարտին	Մալլենվեգը	ճանաչվել	է	50	ամենակարևոր	

վեբ	մարդկանցից	16-րդը
PC	 World-ի	 կողմից,	 ըստ	 հաղորդագրության՝	 ամենաերիտասարդը	

ցուցակում:	2011	թվականի	Դեկտեմբերին	Մալլենվեգը	էր
ընդգրկվեց	Forbes-ի	Social/Mobile	«30	մինջև	30	տարեկան»	ցուցակում	

այն	 ազդեցության	 համար,	 որը	 նա	 թողել	 է	 բլոգինգի	 աշխարհի	 վրա	
բաց	կոդով:	 2012	թվականի	մայիսին	Մալլենվեգը	ներառվել	 է	 Forbes-ի	
Most	 Influential	Angel	 Investors	on	AngelList	ցուցակում:	2012	թվականի	
դեկտեմբերին	 Մալլենվեգը	 հայտնվել	 է	 Forbes-ի	 2012	 թվականի	 ԶԼՄ-
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ներում	«30	մինջև	30	տարեկան»	ցուցակում:

WordPress-ն	 այժմ	 ապահովում	 էմիլիոնավոր	 լավագույն	 կայքերի	
ավելի	քան	17%-ը,	ինչն,	ըստ
All	 Things	D-ի	հավասար	 է	ավելի	 քան	70	միլիոն	կայքի:	Ավելի	 քան	

13000	պլագիններով	WordPress-ը
արդեն	ավելին	է,	քան	պարզապես	հիմնական	CMS	՝	այն	համակարգ	է,	

որն	ի	վիճակի	է	հզորացնել	տարբեր	նախագծերի	հսկայական	զանգված։
WordPress-ի	 ապագան	 լավագույն	 ձևով	 նկարագրել	 է	 հենց	 ինքը	

Մեթ	 Մալլենվեգը,«Ես	 տեսնում	 եմ	 WordPress-ի	 ապագան	 որպես	 վեբ	
օպերացիոն	համակարգ»:

Maya's	 Ideas-ը՝	 հիմնադրված	 2008	 թվականին,	 մրցանակակիր,	
դանդաղ	 նորաձևության	 բրենդ	 է,	 որը	 ստեղծում	 է	 կայունություն,	
արհեստավորների	 կողմից	 ստեղծված,	 օրգանական,	
վերամշակված,վինտաժային	նյութերից	պատրաստված	աքսեսուարներ	
և	հագուստ	է:	Մրցանակաբաշխության	հիմնադիր,	Էկո-նորաձևության	
ապրանքանիշ	 Maya's	 Ideas-ի	 	 գործադիր	 տնօրեն,	 3	 անգամ	 TED	
խոսնակ,	 արվեստագետ,	 համաշխարհային	 ակտիվիստ,	 անիմատոր,	
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կինոռեժիսոր,	սոցիալական
ձեռներեց,	 կոդավորող	 և	

Simon	 &	 Schuster-ի	 հեղինակ	
Մայա	 Փենը	 հիմնադրել	 է	
ապրանքանիշը
ընդամենը	 8	 տարեկան	

հասակում՝	 արվեստի	 և	
դիզայնի	 հանդեպ	 կիրքից	
ելնելով	 և	 շրջակամիջավայրի	
վրա	 նորաձևության	 վատ	
ազդեցության	 դեմ	 պայքարի	
ձգտումով։
Մայայի	 պատմությունը	

սկսվեց	 մի	 համեստ	
գործվածքից,	 որը	 նա	 գտավ	
տան	մոտակայքում	ընկած:	Նա
այդ	փոքրիկ	կտորը	վերածեց	

զեբրա	 տպագրությամբ	
գլխազարդի՝	 զարդարված	
թիթեռնիկով:	Նա	այն	անվանեց	
«Թռիր,	 Զեբրա»։	 Այդ	 փորձը	
հանգեցրեց	 ավելի	 շատ	
ձեռագործ	 պարագաների,	 և	
շուտով	 նրա	 երկրպագուները		
կանգնեցնում	 էին	 իրեն	
փողոցում	 և	 	 ցանկանում	 էին	
իմանալ,	թե	որտեղից	է	նա	գնել	
դրանք:	 Դա	 այն	 ժամանակ	 էր,	
երբ	նա	հասկացավ,	որ	բախվել	
է	մի	մեծ	բանի։
Անծանոթ	 մարդկանց	

մ ե կ ն ա բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը	
համարձակ	 գաղափար	 ծնեցին	
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Մայայի	 գլխում,	 և	 ութ	 տարեկան	 հասակում	 նա	 որոշել	 է	 հիմնել	
նորաձևության	 ընկերություն:	 Տարիներ	 անց	 Մայայի	 գաղափարները	
բարգավաճում	 են,	 և	 նա	 հավատարիմ	 է	 մնացել	 իր	առաքելությանը՝	
նրա	պատրաստած	բոլոր	իրերը	էկոլոգիապես	մաքուր	են:
Այժմ	Մայան	և	նրա	էկոլոգիապես	մաքուր	ձևավորումները	ցուցադրվել	

են	Forbes,	NYLON,	Marie	Claire,	Business	Insider,	Grist,	Sustainable	Living	
Guide,	Wired,	TIME,	O	Magazine	և	այլն	տեղերում:	Maya's	Ideas-ը	միշտ	
փորձարկումների	մեջ	է	և	գտնվում	է	կայունության	առաջնահերթության	
վրա՝	նույնիսկ	օգտագործելով	նորարարական	կայունության	փորձերը	
և	տեխնոլոգիաները,	ինչպիսիք	են	բիո	հավելումները:

«Սեբաստիանը	գուլպաների	 ընկերություն	 է	 ստեղծում»-ն	 “Are	 You	
Kidding”-ի	պատմությունն	է,	գուլպաների
ընկերությունը	 հիմնադրվել	 է	 ձեռներեց	 Սեբաստիան	 Մարտինեսի	

կողմից,	 երբ	 նա	 ընդամենը	 հինգ	տարեկան	 էր՝	 վերջինիս	 ընտանիքի	
աջակցությամբ:	Նախադպրոցական	տարիքում	հայտնի		որպես	«գուլպա	
երեխա»՝	 Սեբաստիանը	 միշտ	 սիրել	 և	 կրել	 է	 խելագար	 գուլպաներ:	
Տատիկը	 մանրածախ	 առևտրով	 էր	 աշխատում	 ու	 այցելությունների	



88

Ինչպե՞ս լինել հաջողակ ձեռներեց և ինչպե՞ս ստեղծել հաջողակ 
սթարթափ`

ժամանակ		նրան	գուլպաներ	էր	բերում։	Հինգ	տարեկան	հասակում	նա	
ուներ	ավելի	 քան	100	զույգ	 գունավոր,	 երկար	գուլպաներ.	Նրա	սերը	
դրանց	 խելագար	 դիզայնի	 նկատմամբ	 մոր՝	 Ռեյչլ	 Մարտինեսի,	 մոտ	
հարց	առաջացրեց,		«Կցանկանայի՞ր	ինքդ	ձևավորել	քո	գուլպաները»:	
Նա	հիշում	է
ճշգրիտ	ամսաթիվ՝	25	հունիսի,	2013թ.
2014	 թվականի	 մայիսին	 “Are	 You	 Kidding”-ը	 դարձավ	 իսկական	

ընկերություն,	 իսկ	 Սեբաստիանը	 վեց	 տարեկանումմ	 զբաղեցրեց	
գործադիր	տնօրենի	տեղը,	մինչդեռ	նրա	մայրը	աշխատում	էր	որպես	
նախագահ,	 իսկ	 եղբայրը՝	 Բրենդոնը	 Մարտինես,	 վաճառքի	 տնօրեն։	
Ընդամենը	 մեկ	 ամիս	 հետո	 եկավ	 գուլպաների	 առաջին	 առաքումը:	
Արկղերը	լցվեցին	Մարտինեսի	տուն,	ինչպես	նաև	այլ	հարազատների	
տներ:
Նրանք	պատրաստ	էին	վաճառել։
Այսօր	դուետը	ստեղծել	է	ոգեշնչող	բիզնես,	որը	ոչ	միայն	վաճառել	է	

տասնյակ
հազարավոր	 գուլպաներ,	 այլ	 նաև	 շահույթ	 չհետապնդող	

կազմակերպությունների	 գործընկեր	 է,	 ինչպիսիք	 են	 Live	 Like,	 Bella	
Foundation,	 SLAM	 ALS,	 Autism	 Speaks,	 Breanna	 Vergara	 Foundation	 և	
American	 Cancer	 Society-ին՝	 նախագծում	 և	 վաճառում	 են	 հատուկ	
թեմատիկ	 գուլպաներ,	 որոնք	 աջակցում	 են	 յուրաքանչյուրին	
կազմակերպության	առաքելությունը:
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Ինչպես սկսել 
բիզնեսը (քայլ առ 
քայլ)
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Մարդիկ	հաճախ	հարցեր	են	տալիս	այն	քայլերի	ցանկի	վերաբերյալ,	
որոնք	 նրանց	 կարող	 են	 օգնել	 նրանց	 սկսելու	 իրենց	 բիզնեսը։	
Այնուամենայնիվ,	 կան	 բաներ,	 որոնք	 յուրաքանչյուր	 բիզնես	 պետք	 է	
անի,	 որպեսզի	 սկսի	 տեղաշարժվել։	 Այսպիսով,	 ահա	 ինը	 հիմնական	
քայլերը,	որոնք	դուք	պետք	է	կատարեք	ձեր	սեփական	բիզնեսը	սկսելու	
համար:	Պարզապես	հիշեք՝	պետք	է	ճկուն	լինեք:	Յուրաքանչյուր	բիզնես	
յուրահատուկ	 է,	և	դուք	հնարավոր	 է	այս	 ցանկը	կատարելագործելու	
կարիք	ունենաք։

Սեփական	ղեկավար	 լինելը	հրաշալի	 է,	 բայց	բոլորը	կարող	են	դա	
անել:	Յուրաքանչյուր	ոք
բիզնես	սկսելու	համար	նախ	պետք	է	հաշվի	առնի,	թե	արդյոք	ինքը	

հարմար	է	դրա	համար՝
անձնապես	և	մասնագիտորեն:

1.	Անցկացնել	անձնական	գնահատում
2.	Հստակեցրեք	ձեր	գաղափարը:
3.	Գրեք	բիզնես	պլան:
4.	Գնահատեք	ձեր	ֆինանսները։
5.	Որոշեք	ձեր	օրինական	բիզնեսի	կառուցվածքը:
6.	Գրանցվեք	կառավարությունում	և	հարկային	դաշտում:
7.	Կառուցեք	ձեր	թիմը:
8.	Բրենդավորեք	ինքներդ	ձեզ	և	գովազդեք:
9.	Աճեցրեք	ձեր	բիզնեսը:

Անցկացրեք անձնական գնահատում.

«Ճանաչեք	 ինքներդ	 ձեզ	 և	 ձգտեք	 այնպիսի	 աշխատանք	
ունենալ,	 որը	 համապատասխանում	 է	 ձեր	 ուժեղ	 կողմերին:	
Սրա	գիտակցումը	ձեզ	ավելի	երջանիկ	կդարձնի»։
– Սաբրինա Փարսոնս
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Այս	 հարցերի	 ճիշտ	 կամ	 սխալ	 պատասխաններ	 չկան:	 Այս	
ինքնագնահատումը	նախատեսված	է	օգնելու	ձեզ	մտածել	թե՛	ձեր	անձի	
և	թե՛	բիզնեսի	կարևորագույն	ասպեկտների	մասին,	որպեսզի	ստուգեք	
ձեր	պատրաստվածությունը	ինքնազբաղության	անցնելու	համար:	Դա	
կօգնի	 ձեզ	 գնահատել	 ձեր	 որակավորումներն	 ու	 այն	պատճառները,	
որոնց	 համար	 որոշել	 եք	 գործարարությամբ	 զբաղվել,	 սահմանել	
անձնական	և	բիզնես	նպատակներ,	մտածել՝	արդյո՞ք	ճիշտ	ժամանակ	
եք	 ընտրել	 բիզնես	 սկսելու	 համար,	 ունե՞ք	 արդյոք	 բիզնես	 սկսելու	
համար	անհրաժեշտ	ազատությունը,	ճկունությունը	և	ռեսուրսները:	

Խորհուրդ	 է	 տրվում	 այս	 ինքնագնահատման	 ավարտված	
տարբերակը	 քննարկման	 դնել	 ձեր	առաջին	խորհրդատվական	
նիստին:	 Այն	 կօգնի	 տեսնել	 բիզնես	 սկսելու	 ձեր	
պատրաստվածության	 արդի	 պատկերը:	 	 Ինքնագնահատման	
համար	ինքներդ	ձեզ	հարցրեք	հետևյալ	հարցերը	և	պատասխանեք	
հնարավորինս	անկեղծ	ու	մանրամասն:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. Պատրա՞ստ եք լինել բիզնեսում:

Ինչո՞ւ	 եմ	 ես	 ուզում	 բիզնես	 սկսել:	 ԿԱՄ	 Ինչո՞ւ	 եմ	 ես	 բիզնեսով	
զբաղվում:
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Մասնավորապես,	ինչպիսի՞	բիզնես	եմ	ուզում	սկսել	(կամ	ինչպիսի	
բիզնեսով	եմ	զբաղվում):

Ինչո՞ւ	եմ	վստահ,	որ	կարող	եմ	այս	տեսակի	բիզնեսը	գործարկել:

Ինչո՞ւ	եմ	ես	կարծում,	որ	բիզնեսի	այս	տեսակը	կայուն	է:

Ի՞նչ	կրթություն,	հմտություն	կամ	փորձ	ունեմ	այս	ոլորտում:
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Ո՞րն	է	իմ	իրական	նպատակը	և/կամ	այն	նպատակը,	որը	հույս	ունեմ	
իրականացնել	այս	բիզնեսի	միջոցով:

Ո՞րն	է	ֆինանսական	նպատակը,	որին	ձգտում	եմ	հասնել:

Եթե	ես	ֆինանսավորման	կարիք	ունենամ,	ունե՞մ	համապատասխան	
ռեսուրսներ	 և	 վարկային	 արժանիք,	 որն	 անհրաժեշտ	 է	 վարկ	
ստանալու	 համար:	 [Բարձր	 վարկային	 միավորներ	 գումարած	
ակտիվներ,	գրավ	և	լավ	ֆինանսական	պատմություն:]



94

Ինչպես սկսել բիզնեսը (քայլ առ քայլ).

Ինչպիսի՞ն	է	իմ	ֆիզիկական,	մտավոր	և	էմոցիոնալ	առողջությունն	
ու	կայունությունը:

Որո՞նք	են	իմ	թույլ	կողմերը:

Ի՞նչ	 գիտելիքներ	 և	 հմտություններ	 ունեմ	 ես	 բիզնեսի	 ամենօրյա	
գործունեությունը	սկսելու	և	վերահսկելու	համար:

Որո՞նք	են	իմ	ուժեղ	կողմերը:
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Արդյո՞ք	 ես	 գիտեմ	 և	 հասկանում	 եմ	 այն	 տեխնոլոգիան,	 որն	
անհրաժեշտ	է	այս	բիզնեսում	մրցունակ	լինելու	համար:

Արդյո՞ք	ես	լավ	եմ	հասկանում	մարդկանց/գաղափարները:

Ի՞նչ	զոհողությունների	և	ռիսկերի	եմ	պատրաստ	գնալ	հաջողության	
հասնելու	համար:

Ի՞նչ	 կպահանջվի	 ինձնից	 անձնական	 կյանքը	 և	 բիզնեսը	
հավասարակշռելու	համար:
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«Ի՞նչ պետք է անեմ առաջինը և ի՞նչն է առաջնահերթ»: 
-Ամենահաճախ	 տրվող	 հարցն	 է	 նրանց	 կողմից,	 ովքեր	 մտածում	 են
բիզնես	 սկսելու	 մասին:	 Կա	 գործողությունների	 տրամաբանական
հաջորդականություն	 և	 բիզնես	 սկսելու	 գործընթաց:	 Ինչպես	 նշվեց
վերևում,	մենք	ստեղծել	ենք
«Բիզնես	սկսելու	համար	անհրաժեշտ	քայլեր	»:

Քայլ	#	1-ը	որոշում	է,	թե	ինչ	տեսակի	բիզնես	եք	ցանկանում	սկսել:	
Շատ	մարդիկ
ընտրում	են	բիզնես	սկսել	այնպիսի	ոլորտում,	որից	հասկանում	են	և	

որը	գրավում	է	իրենց:
Առաջին	հարցը,	որ	յուրաքանչյուր	ապագա	բիզնեսի	սեփականատեր	

պետք	է	տա	իր	
ապրանքի	 կամ	 ծառայության	 գաղափարի	 մասին.	 «Ի՞նչ	 խնդիր	 է	

այն	լուծում	կամ	ի՞նչ	կարիք	է	այն	լրացնում»:	Այնտեղ	Կան	բազմաթիվ	
պատճառներ,	 թե	 ինչու	 են	 սպառողները	 գնման	 որոշում	 կայացնում,	
բայց	 առաջնային	 պատճառը	 կարիքն	 է.	 Շուկայի	 հետազոտությունը	
կօգնի	ձեզ	պատասխանել	այս	հարցին:
Գաղափարի	 մշակման	 փուլում	 դուք	 պետք	 է	 հղկեք	 հիմնական	

ԸՆՏՐԵՔ ԲԻԶՆԵՍ ԳԱՂԱՓԱՐԸ
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Շուկայական	հետազոտությունն	առաջին	և	ամենակարևոր	բանն	է,	
որը	պետք	է	կատարեք
նախքան	ձեր	բիզնեսը	սկսելը՝	որոշելու,	թե	արդյո՞ք	ձեր	գաղափարը	

իրագործելի	 է:	 Շուկայի	 ուսումնասիրությունը	 շուկայի	 վերաբերյալ	
փաստերի	 և	 թվերի	 հավաքագրումն	 է	 բիզնեսի	 ներուժի	 վերաբերյալ	
հիմնավորված	որոշումներ	կայացնելու	համար,	բիզնեսի	հաջողության	
հեռանկարներն	 ու	 	 ուղղվածությունը	 հասկանալու	 համար	 շուկայի	
հետազոտությոընը	 կպահանջվի	 և՛	 գործունեության	 սկզբում,	 և՛	 ձեր	
գործնական	ճանապարհորդություն	ողջ	ընթացքում:
Ձեր	ընտրած	ոլորտում	առկա	ընկերությունների	արագ	որոնում	արեք:	

Իմացեք,	թե	ինչ	են	անում	բրենդի	ներկայիս	առաջատարները	և	փորձեք	
հասկանալ,	թե	Դուք	ինչպես	կարող	եք	ավելի	լավ	անել:	Եթե	կարծում	
եք,	 որ	 ձեր	 բիզնեսը	 կարող	 է	 մատուցել	 այնպիսի	 ծառայություններ	
կամ	մատակարարել	այնպիսի	ապրանքներ,	որը	չեն	մատակարարում	
այլ	 ընկերությունները	 (կամ	 մատուցել	 նույն	 ծառայությունները,	 բայց	
ավելի	արագ	և	 մատչելի),	ապա	Դուք	 հիմնավոր	 գաղափար	 ունեք	և	
պատրաստ	եք	կազմելու	բիզնես	պլան։

Շուկայի հետազոտություն և իրագործելիություն

մանրուքներըը:	 Եթե	 ձեզ	 գրավող	 գաղափարի	 հետ	 ինչ-որ	 բան	 այն	
չէ,	 կամ	եթե	ձեր	գաղափարը	 շուկա	 չունի,	ապա	գուցե	ժամանակն	 է	
մտածել	այլ	գաղափարների	մասին:

Այն	բանից	հետո,	երբ	թվում	է՝	ուժեղ	բիզնես	գաղափար	եք	մշակել,	
ցանկալի	է	որոշակի
Ուսումնասիրություն	անց	կացնել	և	տեսել,	թե	ինչ	են	մտածում	իրական	

հաճախորդները:	Շուկայի	հետազոտության	փուլի	մեծ	մասը	ներառում	
է	ձեր	հաճախորդները	մասին	տեղեկատվության	հավաքագրումը	և	թե	
ինչ	են	նրանք	ուզում	կամ	ինչ	կարիքներ	ունեն.	Կարող	եք	օգտագործել	
ֆոկուս	 խմբերային,	 առցանց	 և	 հեռախոսային	 	 հարցումները՝	 ձեր	
գնորդներին	գնահատելու	համար:	Կարող	եք	նաև	ցուցադրել	առցանց	

Փորձեք ձեր բիզնես գաղափարը
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Երբ	 վերջականապես	 հաստատեք	 ձեր	 գաղափարը,	 դուք	 պետք	 է	
ինքներդ	ձեզ	մի	քանի	կարևոր	հարց	տաք.
Ո՞րն	 է	 ձեր	 բիզնեսի	 նպատակը,	 Ո՞ւմ	 եք	 վաճառում,	 Որոնք	 են	

ձեր	 վերջնական	 նպատակները,	 Ինչպե՞ս	 եք	 ֆինանսավորելու	 ձեր	
մեկնարկային	 ծախսերը:	 Այս	 հարցերին	 կարող	 է	պատասխանել	 լավ	

ԳՐԵԼ ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ

«Որքան	 շատ	 իմանաք	 ձեր	 ոլորտի	 մասին,	 այնքան	 ավելի	
շատ	առավելություններ	և	պաշտպանվածություն	կունենաք»։
– Թիմ Բերի

գովազդ	 և	 տեսնել՝	 ինչ	 մակարդակի	 ներգրավվածություն	 են	 դրանք	
ապահովում:
Հաճախորդների	 հետ	անմիջականորեն	խոսելուց	 բացի	 կարևոր	 է	

հասկանալ	 նաև	 ոլորտի	 տենդենցները,	 տնտեսական	 ցուցանիշները	
և	 շուկայական	 վիճակագրությունը,	 և	 ինչպես	 կարող	 է	 այս	 ամբողջ	
տեղեկատվությունը	 ազդել	 ձեր	 բիզնես	 գաղափարի	 վրա:	 Ձեր	
շուկայական	 հետազոտության	 բոլոր	 բացահայտումները	 կլինեն	 ձեր	
բիզնես	պլանի	կարևոր	մասը:
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Այսպես	ասած,	սրանք	8	հիմնական	հարցերն	են,	որոնց	ցանկալի	է	
պատասխանել	ձեր	բիզնես	պլանի	կառուցման	գործընթացում.

Բիզնես	պլանն	օգնում	է	պարզել,	թե	ուր	է	գնում	ձեր	ընկերությունը,	
ինչպես	է	պատրաստվում	հաղթահարել	հնարավոր	դժվարությունները	
և	ինչ	է	անհրաժեշտ	այն	պահպանելու	համար:

1.	Ինչո՞վ	է	զբաղվում	ձեր	բիզնեսը:
2.	Ո՞ւմ	համար	է	ձեր	բիզնեսը:
3.	Ովքե՞ր	են	ձեր	մրցակիցները:
4.	Ո՞րն	է	ձեր	յուրահատուկ	արժեքային	առաջարկը:
5.	Ինչպե՞ս	հաճախորդները	կգտնեն	ձեզ:
6.	Ի՞նչ	ռեսուրսներ	կպահանջվեն:
7.	Ինչպե՞ս	է	ձեր	բիզնեսը	փող	աշխատելու:
8.	Որքա՞ն	ժամանակ	կպահանջվի	ձեզանից	շահույթ	ստանալու	

համար:

գրված	բիզնես	պլանը։

Ցանկացած	բիզնես	սկսելն	ունի	գին,	ուստի	պետք	է	նաև	սովորեք,	թե	
ինչպես	ֆինանսավորել	բիզնեսը.	Ինչ-որ	պահի	ձեզ	անհրաժեշտ	կլինի	
ֆինանսավորում	կարճաժամկետ	կանխիկ	գործարքների	համար,		կամ	
բիզնեսի	աճը	ֆինանսավորելու	համար:	Չնայած	կան	բիզնեսներ,	որոնք	
լիովին	 սահմանափակված	 են	 եկամուտների	 պակասի	 պատճառով,	
սակայն	 դա	 նորմ	 չէ:	 Բիզնեսի	 սեփականատերերի	 մեծ	 մասը	 պետք	
է	 ստանան	 բիզնես	 վարկեր	 կամ	 այլ	 արտաքին	 այլընտրանքային	
ֆինանսավորում,	 ինչպիսիք	 են՝	 Հրեշտակ-ներդրողները,	 Վենչուրային	
կապիտալ	ընկերությունները	կամ	դրամահավաքները:
Սա	 նկատի	 ունենալով,	 դուք	 կարող	 եք	 ընտրել	 ձեր	 բիզնեսի	

ֆինանսավորման	ցանկացած	տեսակի	ուղիներ:	Դուք	կարող	եք	կապ	
հաստատել	ընկերների	և	ընտանիքի	հետ,	հետամուտ	 լինել	պարտքի	
ֆինանսավորմանը,	 դիմել	 բիզնես	 վարկի,	 կամ	 նույնիսկ	 աշխատել	
ներդրողի	հետ:	Այս	թեմայի	մասին	կխոսենք	առաջիկայում:

ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ
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Կարևոր	 որոշումներից	 մեկը,	 որը	 պետք	 է	 կայացնեք	 այն	 է,	 թե	
ինչպիսի	իրավական	կառուցվածք	պետք	է	ընտրել	բիզներսի	համար:	
Ձեր	 ընկերության	 կազմակերպաիրավական	 ձևը	 կարող	 է	 լինել	

Անհատ	Ձեռներեցություն,	գործընկերություն	Կորպորատիվ	կամ	ՍՊԸ:	
Թե	ինչ	կազմակերպաիրավական	ձև	կընտրեք	կախված	է	ձեր	վարած	
բիզնեսի	տեսակից:	
Հիմնական	գործանները,	որոնք	պետք	է	հաշվի	առնել	ներառում	են.

ՈՐՈՇԵՔ ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Սա	 բիզնեսի	 իրավական	 կառուցվածքի	 ամենահիմնական	 ձևն	 է,	
որում	դուք	
Ընկերության	 միակ	 սեփականատերն	 եք	 և	 պատասխանատու	 են	

դրա	հետ	կապված	ցանկացած	պարտավորությունների	համար:	Եթե	
պլանավորում	եք	վարել	սպասարկման	ոլորտի	բիզնես	և	չեք	ստանձնելու	
հիմնական	 միջոցներ	 կամ	 վարձելու	 աշխատակիցներ,	 Անհատ	
Ձեռներեցությունը	կարող	է	ձեզ	համար	լավագույն	կառուցվածքը	լինել:

▸ Ձեր	բիզնեսի	հնարավոր	ռիսկերը	և	պարտավորությունները
▸ Եկամտային	հարկեր
▸ անհրաժեշտ	ներդրումները
▸ Գործարար	կառուցվածքի	ստեղծման	հետ	կապված	թղթաբանական 
հարցերը	և	ծախսերը

Անհատ Ձեռներեցություն 
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Կորպորացիայի՝	 պարտավորությունների	 առումով	
պաշտպանվածության	 ճկունության	 և	 անհատ	 ձեռներեցի	 կամ	
գործընկերության	 հարկային	 պարզություն	 հետ	 մեկտեղ	 ՍՊԸ-ն	
նախորդ	 երկու	 կառուցվածքների	 համեմատ	 լավագույնն	 է,	 որի	
տարածվածությունը	վերջին	տարիներին	զգալիորեն	աճել	է:

Կորպորացիան	ավելի	բարդ	բիզնես	կառուցվածք	է,	որը	սովորաբար	
վերապահված	 է	 ավելի	 խոշոր	 կազմակերպություններին,	 կամ	
հատկապես	բարձր	պատասխանատվությամբ	ոլորտներում,	որոնք	մի	
փոքր	ավել	 մեկուսացում	են	ցանկանում	ունենալ:	Եթե	ակնկալում	եք	
ինչ-որ	պահի	շատ	վարձու	աշխատակիցներ	ներգրավել,	այդ	դեպքում	
արժե	 մտածել	 կորպորացիա	 հիմնելու	 մասին:	 որպորացիան	 նաև	
լավագյուն	բիզնես	կառուցվածքն	է	ներդրողներից	ֆոնդահայթայթման	
համար:
Սովորաբար	 բիզնեսի	 համար	 կազմակերպաիրավական	 ձև	

Այս	 կառուցվածքը	 այն	
բիզնեսների	համար	է,	որոնք	ունեն	
երկու	ևկամ	ավել	սեփականատեր:	
Կան	գործընկերային	կառույցվածքի	
մի	 քանի	 տարբեր	 ձևեր	 փոքր	
բիզնեսի	 համար,	 որոնք	 կարող	
եք	 ընտրել՝	 ներառյանլ	 ընդհանուր	
գործընկերային,	 սահմանափակ	
գործընկերային	 կամ	 համատեղ	
ձեռնարկության		կառուցվածքները:	
Փաստաբանների	 մեծ	 մասը	

խորհուրդ	 չեն	 տա	 ընտրել	 գործընկերային	 կառուցվածքը,	
քանի	 որ	 ի	 տարբերություն	 անհատ	 ձեռներեցության	 այս	 ձևը	
պարտավորություններից	մեծ	պաշտպանության	լծակներ	չունի:

Սահմանափակ Պատասանատվությամբ Ընկերություն (ՍՊԸ)

կորպորացիա

Գործընկերություն
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Կազմակերպաիրավական	կառուցվածքի	ընտրությունը	կարող	է	
բարդ	լինել:	Ուստի	խստորեն	խորհուրդ	է	տրվում	խորհրդակցել	
հարկային	մասնագետի	հետ:	խքան	որոշելը,	թե	որ	կառուցվածքն	
է	լավագույնը	ձեր	և	ձեր	բիզնեսի	համար:

ԿԱՐևՈՐ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄ

ընտրելուց	 առաջ	 ամենախելամիտ	 որոշումը	 գործարար	 հարցերով	
զբաղվող	փաստաբանի	հետ	խորհրդակցելն	է:	Սա	կարևոր	որոշում	է,	
որը	երկարաժամկետ	ազդեցություն	կունենա	ձեր	բիզնեսի	վրա,	ուստի	
ճիշտ	կլինի	ուսումնասիրեք	և	համոզվեք,	որ	լիովին	հասկանում	եք՝	ինչի	
հետևանքները	կարող	է	ունենալ	ձեր	ընտրած	կառուցվածքը:

Մինչև	 կսկսեք	 ձեր	
արտադրանքը	 կամ	
ծ ա ռ ա յ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը	
վաճառել,	պետք	է	կառուցեք	
ձեր	 բրենդը	 և	 գնորդների	
բազմություն	 ձեռք	 բերեք,	
որոնք	անհամբեր	կսպասեն	
ձեր	 բիզնեսի	 բառացի	 կամ	
փոխաբերական	 դռների	
բացմանը:

	Լոգոտիպ	ստեղծեք,	որը	կօգնի	մարդկանց	հեշտությամբ	տարբերակել	
ձեր	 բրենդը	 և	 հետևողական	 եղեք	 այն	 տարբեր	 հարթակներում	
օգտագործելիս՝	 ներառյալ	 ձեր	 ընկերության	 վեբ	 կայքը,	 որն	 ամենից	
կարևորն	 է:	Օգտագործեք	սոցիալական	մեդիան	ձեր	բիզնեսի	մասին	
խոսք	տարածելու	համար,	գուցե	որպես	խթանման	միջոց	առաջարկեք	
կուպոններ	և	զեղչի	քարտեր	ձեր	հետևորդներին,	երբ	նոր	եք	սկսում:	
Համոզվեք,	 որ	այդ	 թվային	ակտիվները	 շարունակաբար	 թարացվում	
են	ձեր	բիզնեսի	և	ոլորտի	վերաբերյալ	համապատասխան,	հետաքրքիր	
բովանդակությամբ:

ԲՐԵՆԴԱՎՈՐԵՔ ՁԵԶ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԵՔ.
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Ձեր	 մեկնարկը	 և	 առաջին	 վաճառքները	 ձեր	 խնդիրների	 միայն	
սկիզբն	են	որպես	ձեռներեցի:	Շահույթ	ստանալու	և	շուկայում	մնալու	
համար	պետք	է	մշտապես	զարգացնեք	ձեր	բիզնեսը:	Դա	ժամանակ	և	
ջանքեր	կպահանջի,	սակայն	դուք	կստանաք	բիզնեսից	այն	ամենը,	ինչ	
կներդնեք	դրանում:	
Ձեր	 ոլորտի	 այլ՝	 արդեն	 կայացած	 բրենդների	 հետ	

համագործակցությունը	 հրաշալի	 միջոց	 	 է	 աճ	 գրնցելու	 	 համար:	
Կապվեք	 այլ	 կազմակերպությունների,	 անգամ	 ազդեցիկ	 մարդկանց,	
բլոգերների	հետ	և	խնդրեք	գովազդել	ձեզ	անվճար	արտադրանքի	կամ	
ծառայությունների	դիմաց:
Չնայած	 այս	 խորհուրդներն	 օգնում	 են	 մեկնարկի	 փուլում	 և	

ստիպում	 աճել,	 երբեք	 իդեալական	 պլան	 գոյություն	 չունի:	 Դուք	
համոզված	 եք,	 որ	 մանրակրկիտ	 պատրաստ	 եք	 բիզնես	 սկսելուն,	
սակայն	հանգամանքները	անշուշտ	կարող	են	շեղվել	պլանավարածից:	
Հաջողակ	 բիզնես	 վարելու	 համար	 հարկավոր	 է	 պատրաստ	 լինել	
հարմարվելու	փոփոխվող	հանգամանքներին:

ԶԱՐԳԱՑՐԵՔ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ 

Մարկետինգային	 պլանի	 կազմումը,	 որը	 ձեր	 բիզնեսի	 մեկնարկից	
հետո	 անելիքները	 ևս	 կներառի,	 էական	 է,	 ձեր	 բիզնեսի	 մասին	
պարբերաբար	 հիշեցնելով	 ,հաճախորդների	 շուկան	 ձևավորելու		
հարցում	 :	 Այս	 գործընթացը	 նույնքան	 կարևոր	 է,	 որքան	 որակյալ	
ապրանքի	 կամ	 ծառայության	 մատակարարումը,	 հատկապես	
սկզբնական	շրջանում։

«	Պատրաստ	եղեք	հարմարվելուն:	Ռազմական	ոլորտում	մի	
ասացվածք	կա․	«Ոչ	մի	ծրագիր	չի	գոյատևում	առաջին	շփումը»,	
նշանակում	է,	որ	դուք	կարող	եք	ունենալ	աշխարհի	լավագույն	
պլանը,	 սակայն	 հենց	 այն	 գործադրվի,	 հանգամանքները	
կարող	 են	 փոխվել	 և	 դուք	 պետք	 է	 պատրաստ	 լինեք	 ու	
ցանկանաք	հարմարվել	և	խնդիրները	արագ	կլուծվեն:	Որպես	
գործարար	ձեր	արժեքը	խնդիրների	լուծման	մեջ	է,	լինի	դա	ձեր	
արտադրանքը	կամ	ծառայությունը,	որը	կլուծի	այլ	մադկանց	
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Բիզնես պլանի 
կառուցվածքը

Չնայած	 այն	 հանգամանքին,	 որ	 	 բիզնեսի	 տապալման	 գլխավոր		
պատճառներից	մեկը	անբավարար		պլանավորումն	է,			բիզնես	պլանը	
գրառելու	 	 առաջադրանքից	 խուսափում	 են	 	 	 շատ	 	 հավակնոտ	 	 (	
կայացած)	 ձեռներեցներ։	 	Անվիճելի	 է,	 որ	 	 ձեր	արդյունավետ	 	պլանի	
հետազոտության,	տեղեկուության	համակարգման,	գնահատման			եվ	
գրառման	համար	 	պահանջվում	 է	 ժամանակ	 	և	 	 նվիրում։Այսպիսով,	
ինչու՞	 ցանկացած	 	 ձեռներեց	 կարիք	 ունի	 ստեղծելու	 	 	 և	 գրառելու			
բիզնես	պլան։

Եթե	 դուք	 փնտրում	 եք	 ֆինանսավորում	 կամ	 ներդրում,	
ապա	 առաջնորդներն	 	 ու	 	 ներդրողները	 	 պահանջում	 են	
գրավոր	 պլան։	 Ամբողջական	 	 	 բիզնես	 	 պլանը		
տրամադրում	 է	 պահանջված	տեղեկությունը	 եվ	 հաղորդում	 է	
ձեր	 գաղափարներն	 	 այլոց	 ,	 որպես	 	 ֆինանասական	
հայտադիմումի		հիմք։				Ֆինանսավորման	տրամադրման		

1

խնդիրները,	թե	կլինեք	դուք,	ով	իր	կազմակերպության	ներսում	կլուծի	
խնդիրները:
- -Ստեֆան Մյուրեյ, Fiddlestix Candy Co ընկերության հիմնադիր և 
գործադիր տնօրեն
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Սակայն	կարևորագույն	գործոնը		դուք		եք։		Բավական	չէ	
ունենալ		այդ	ամենը	ձեր	գլխում	,	քանի	որ	գաղափարներն	
ու	մտքերը		պլան	չեն։	Այն	,	ինչ	ձեր	գլխում	է	,	գաղափարներ	
են	և	դրանք	նման	են	ամպերի,	որոնք	փոփոխվում	են	րոպե	
առ	 րոպե։	 	 Բիզնես	 պլանն	 ամբողջացնելու	 ,	 միավորելու	
գործընթացը,	 ներառյալ	 տեղեկության	 հավաքագրումն	
ու	 վերլուծությունը,	 բացահայտած	 տեղեկության			
կազմակերպումն	 ու	 գրառումը	 ՝	 համադրված	 ձեր	
գաղափարների	և	չափելի		նպատակնների	հետ,	ուղղորդում	
է	ձեզ	տեսնել	բիզնես	նախագիծն	ամբողջությամբ՝ներառյալ	
դրա	ուժեղ		և		թույլ	կողմերը։	

Ձեր		բիզնես	պլանի	կազմումը	վիրտուալ	մոդելավորում	է։		
Գումար	ներդնելուց	առաջ			այն	թույլատրում	է			ծանոթանալ	
տնտեսական	 միջավայրին,	 	 փորձարկել	 	 ֆինանսական	
սցենարները		,	բացահատել		և	տեղայնացնել	ձեր	շուկաները,		
հասկանալ	 	 գործառնությունների	 	 ու	 կառավարման	
մանրամասները	,	ինչը	,	ինչպեսը	,երբը,	ինչուն		և	ավելին։	
Այն	 թույլ	 է	 տալիս	 հաշվի	առնել	 	 	 և	 ճշգրտել	 	 կարիքները	
կամ	 հնարավորությունները։	 	 Բիզնես	 պլան	 գրելը	 կարող	
է	 նվազեցնել	 	 ձեր	 ռիսկերը	 և	 	 ավելացնել	 	 հաջողության	
հասնելու		հնարավորությունները։

Մեկնարկից	 սկսած,	 ձեր	 բիզնես	պլանը	 	 կառավարման	
գործիք	է։	Այն	տրամադրում	է	հենանիշեր	և	նշաձողեր,	որոնք	
կարող	եք	օգտագործել	ձեր	հաջողությունը	չափելու	համար։	
Այն	 նաև	 	 գործիք	 է	 hիշեցնելու	 բիզնես	 	 նպատակների	
կառավարուման	մասին	 ,	 ինչպես	նաև	հաղորդելու	դրանք	
աշխատակիցներին,	 	 որպես	 միջոցներ	 ՝	 բոլորին	 նույն	
ուղղության	վրա		պահելու	համար։

2

3

4

կամ	ներդրուման	իրականացման		որոշումը		հմնված	կլինի	
ոչ	թե		պարզապես	ֆինանսական,	այլ	ամբողջ	բիզնես	պլանի	
տեղեկությյան	վրա		։
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ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆԻ ԱԿՆԱՐԿ 

Բիզնես պլանի  կատարողական  ամփոփագիր 

	ԱՌԱՋԻՆ	ԲԱԺԻՆ․		ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ	ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ	

Կատարողական	 ամփոփագիրը	 	 ձեր	 ամբողջ	 	 բիզնես	 պլանի		
ամփոփումն		է	և		պետք	է		հակիրճ	կերպով		ընդգծի		պլանի	ամենաէական			
հատվածները։	Մեկ	էջանոց		ակնարկը		պետք	է	գրվի	ձեր	բիզնես	պլանն	
ավարտելուց	 հետո։	 Դուք	 պետք	 է	 կենտրոնանաք	 այն	 հարցի	 վրա,		
թե	 ինչու	պետք	 է	 ձեր	 	 բիզնեսը	 հաջողի։	 	 Պետք	 է	 հակիճ	ամփոփեք		
ձեր	 ավելի	 մանրամասն	 պատասխանները	 	 գրավոր	 բիզնես	 պլանի		
կաղապարի	միջոցով։		Բիզնես	պլանի		կատարողական	ամփոփագիրը		
նախագծված		է	ընթերցողի	ուշադրությունը	գրավելու	և		ձեր	բիզնեսը,	
լուծվող	խնդիրները,	նպատակային	 լսարանը	և	բանալի	առանցքային		
ֆինանսական	տեղեկությունը		հակիրճ		բացատրելու	համար։

Ներկայացրեք	և		նկարագրեք	ձեր	ընկերությունը։	Ինչպե՞ս		և	ինչու՞	
է	 ձեր	 ընկերությունը	 ձևավորվել։	 Որքա՞ն	 ժամանակ	 է	 գործում	 	 այն։		
Որտե՞ղ	է	գտնվում	ձեր	ընկերությունը		և	ի՞նչ	իրավական	ձև	ունի	այն	:

Բիզնեսի սեփականատերերի 69 %-ը, ովքեր  կազմել են բիզնես պլան, 
ասացին, որ այն  նրանց հաջողության գլխավոր   գրավականն է ։



107

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

•	 Հիմնական	ակնարկ	ձեր	բիզնեսի	մասին
•	 	Բիզնեսի		առաքելությունն	ու	նպատակները
•	 Ձեր	 ապրանքի	 	 և/	 կամ	 	 	 ծառայության	 հիմնական	

նկարագրությունը
•	 Խնդիրը,	որը	լուծում	է		ձեր	ապրանքը	կամ	ծառայությունը
•	 Թիրախային	շուկան,
•	 Մտավոր	 սեփականության	 	 կարգավիճակը	 (պատենտներ,	

հեղինակային	իրավունքներ,	ևն,	եթե	դրանք	կիրառելի	են)

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․

Ոլորտի վերլուծություն

ԲԱԺԻՆ	2․	ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԱՅԻՆ		ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ	,	ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ	և	
ՎԱՃԱՌՔՆԵՐ

Պատկերեք,	 թե	 ինչ	 է	 տեղի	 ունենալու	 	 ձեր	 	 մասնագիտացած	
ոլորտում	 առհասարակ	 	 ,	 այդպիսով	 կարող	 եք	 պլանավորել	 ,	 թե	
ինչպես	օգտվել			շուկայի	հնարավորություններից։		Նույն	ձևով,	ոլորտի	
մասին	տեղեկացվածությունը	կօգնի	ձեզ		որոշել		արդյոք	ձեր	վաճառքի			
կանխատեսումներն	 	 իրատեսական	 են։	 Օրինակ,	 ոլորտը	 բավական	
մե՞ծ	 է	 	այլ	 	 մատակարարի	աջակցելու	 համար,	 որքա՞ն	արագ	 է	 ձեր	
ոլորտն	աճում(	վաճառք,	գնորդների	քանակ,		շահույթ	),	կա՞ն		արդյոք		
ավելի	արագ	աճի	տեմպեր	ունեցող		սեգմենտներ։	

	Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը․

•	 Տվյալ	 ոլորտի	 	 չափը,	 	 կարգավիճակն	 ու	 միտումները		
(հասկանալու	համար,	թե		ինչպես	դիրքավորել	ձեր	ընկերությունը	
շուկայի	հնարավորությունների	համար		և	բացահայտել		աճի	և	
անկման	շրջանները)
•	 	Ոլորտի	նոր		ապրանքները	կամ	ծառայությունները	
•	 Առևտրային	 ասոցիացիաները	 ,	 որոնք	 աջակցում	 են	
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Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

 Շուկայի վերլուծություն

Տրամադրեք	 Ձեր	 շուկայի	
լավ	 նկարագրությունը	 (բոլոր	
նրանք,	 ովքեր	 	 կարող	 են	
գնել	 ձեր	 ապրանքը	 կամ	
ծառայությունը),	 այնուհետև	
խմբավորեք	 առաջնային	 և	
երկրորդային	 շուկաների	 մեջ։	
Ձեր	 առաջնային	 շուկան	 	 այն	
խումբն	 է	 ,	 որը	 հավանաբար	
կգնի		ձեր	ապրանքի	ամենամեծ	

քանակությունը	 	 կամ	 	 այն	 խումբո,	 որը	 հավանաբար	 կգնի	 ձեր	
ամենաշահութաբեր	ապրանքների	մեծ	մասը։	

ձեր	 ապրանքին,	 ծառայությանը	 	 (ոլորտի	 և	 շուկայի	 մասին	
տեղեկության		համար	պոտենցիալ	ահռելի	ռեսուրս		են)
•	 Ոլորտի	 վրա	 անդրադարձող	 	 հնարավորություններն	

ու	 սպառնալիքները	 	 (	 ինչպե՞ս	 եք	 	 օգտագործելու	
հնարավորություններն	ու	դիմակայելու		սպառնալիքներին	)
•	 SWOT		վերլուծություն	(ձեր	ուժեղ	ու	թույլ	կողմերը,	ինչպե՞ս	

պետք	է	հաղթահարեք	թույլ	կողմերը)
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Հաճախորդներ

Ընկերության	 համար	 	 կարևոր	 է	 հստակ	 իմանալ	 ,	 թե	 	 ում	 է		
թիրախավորում		ծառայություն	մատուցելու	և	ապրանքը		ներկայցնելու	
համար,	 որտեղ	 են	 նրանք	 	 գտնվում,	 ինչու	 են	 հետաքրքրված		
ապրանքով,	ծառայությամբ		և	երբ,	ինչպես,	ինչու	են		գնելու	ապրանքը/	
ծառայությունը։	 	 Նկարագրեք	 ձեր	 իդեալական	 հաճախորդին		
ժողովրդագրական	 հատկանիշներով	 (տարիք,	 սեռ	 ,	 եկամուտ	 կամ	
գործունեության	տեսակ,	գործունեության	ծավալ		և	աշխարհագրական	
դիրք),	 այնպես	 ,	 որ	 ձեր	 վաճառքի	 մեթոդը	 	 իմաստավորվի	 նրանց	
համար։

•	 Շուկայի	չափն	ու		միտումները
•	 Հասանելի	շուկաների	քանակը,հնարավոր	հաճախորդների	
քանակը,	որքան	հավանական	է	 ,	 որ	նրանք	 	կծախսեն	 	տվյալ	
տարում
•	 	Շուկայի	կանխատեսված	տարեկան	աճի		տեմպը
•	 Որոշեք	ձեր	առաջնային	և		երկրոդային	շուկաները		

Երկրորդային		շուկան	ներառում	է		այն	հաճախորդներին,	գնորդնորին,	
ովքեր	 	 կգնեն,	 բայց	 	 թերևս	 ոչ	այն	 	 չափով	 ու	 ծավալով,	 որքան	 ձեր	
առաջնային	թիրախը։	Այնուհետև		պետք	է	գնահատեք,	թե	որքան	մեծ	
է	ձեր	թիրախային	շուկան	(հնարավոր	հաճախորդներ,	մոտավորապես	
որքան	են	ծախսելու		տվյալ		տարում	)։		Հաջորդիվ,	կանխատեսեք	,	թե	
որքան	արագ		կաճի	ձեր	թիրախային	շուկան։		Եղեք	իրատես։	Անգամ	
եթե	ամեն	հաճախորդ	սիրում		է	ձեր	ապրանքը	,	նրանք	բոլորն	ունեն			
ծախսեր	անելու	սահմանափակումներ։

	Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․

•	 Թիրախային	 շուկայի	 	 նկարագրություն	 (	 ո՞վ	 է	 ձեր	
իդեալական	հաճախորդը)
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Մրցակցություն

Ո՞վ	 է	 ձեր	 մրցակիցը։	 Մրցակիցներն	 այն	 մատակարարներն	 են,	
ովքեր	 մատուցում	 են	 նույն	 ապրանքը	 ,	 ծառայությունը	 	 (ուղղակի	
մրցակիցներ),	 	 ինչպես	 նաև	 	 նրանք,	 ովքեր	 տրամադրում	 են	 նույն	
խմբի		ծառայություն,	ապրանքներ(անուղղակի	մրցակիցներ)։	Օրինակ	
,	 	 վիդեովարձույթի	 խանութը	 մրցում	 է	 	 ինչպես	 	 	 վիդեվարձույթի			
ընկերությունների,	այնպես	էլ		ժամանցային	այլ		վայրերի		հետ,	ինչպիսիք	
են		կինոթատրոնները	ևն։)	Շուկայի	որքա՞ն		հատվածն	է	պատկանում	
ձեր	մրցակիցներին։	Ու՞մ	է	պատկանում	շուկայի	ամենամեծ	հատվածը			
և	 որո՞նք	են	 նրանց	ուժեղ	և	թույլ	 կողմերը։	 	 Ո՞րն	 է	 ձեր	մրցակցային	
առավելությունը			մրցակիցների	նկատմաբ։	

•	 Թիրախային	 շուկայի	 աշխարհագրական	 տարածքը		
(ազգային,	համաշխարհային	)
•	 Խնդիրը,	որը	լուծում	է	ընկերությունը		շուկայի	համար		(ինչի՞	
կարիք	ունեն	նրանք	)	
•	 Գնման	 վարքագիծը	 (ի՞նչ	 հաճախականությամբ,	 ի՞նչ	
քանակությամբ		արտադրանք	)
•	 Որոշում	 կայացնելու	 գործընթացը	 (որքա՞ն	 ժամանակ	 է	
ծախսվում,	դա	խմբայի՞ն	որոշում	է	)
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•	 Անուղղակի	 և	 ուղղակի	 մրցակիցներ։	 Ովքե՞ր	 են	 նրանք	 և	
որտե՞ղ	են	գտնվում
•	 Մրցակիցների	վերլուծություն	(Ի՞նչ	են	անում	նրանք,	ինչպե՞ս	
են	անում	դա,	նրանց	ուժեղ	և	թույլ	կողմերը,	ինչպե՞ս	կարող	եք			
տարբերվել)
•	 	Մրցակիցների	զբաղեցրած	շուկայի	բաժինը	(կամ		վաճառքի	
տարեկան		ծավալը	)

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․

Մարքեթինգ /  Վաճառքի պլան

Ձեր	մարքեթինգի		և	վաճառքի	պլանը	պետք	է	կենտրոնացած	լինի		
ձեր	 թիրախային	 հաճախորդների	 	 առանցքային	 	 բնութագրիչների		
վրա,	 նրանց	ժողովրդագրական	բնութագրի	 	և	 գնման	վարքագծի	 	և	
ձեր	արտադրանքի	նկատմամբ	ունեցած	նրանց	վերաբերմունքի	վրա։		
Ինչու՞		հաճախորդը		պետք	է	գնի	ձեզանից	,	այլ	ոչ	թե		մրցակցից։	
Ձեր	 առջև	 դրեք	 	 վաճառքի	 իրատեսական	 նպատակներ,	 որոնք		

կհամապատասխանեն	 	 ձեր	 	 ոլորտի	 	 չափերին,	 	 ծավալներին,		
թիրախային	շուկային։	Որքա՞ն	ուժեղ	կարող	են	լինել	ձեր	մրցակիցները		
ապրանքը	 թողարկելու	 համար	 ։	 Ձեր	 հնարավորությունները,	
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հաճախորդներին	 հասկանալը	 ևս	 կօգնի	 որոշել	 	 ձեր	 վաճառքների	
կարողությունը	և	տեղաբաշխման		պլանները։	Արդյո՞ք	ձեր	ապրանքը	
պահանջում	է	ուղղակի	վաճառքի	մոտեցում։	Հաճախորդներին	հարմար	
կլինի՞			առցանց	պատվիրելը։	Կարիք	ունե՞ն	հաճախորդները	տեսնելու	
ապրանքը	մինչ	այն	գնելը։Քանի՞	պայմանագիր	է		նրանց	անհրաժեշտ		
մինչև	գնման		համաձայնությունը։
Երբ	 	 դուք	 գիտեք	 ձեր	 վաճառքի	 թիրախները,	 	 դուք	 կարող	 եք		

պլանավորել	 	 հաղորդակցության	 ռազմավարությունը	 	 ելնելով	
նրանից,	 թե	 քանի	 առաջնահերթութուն	 կա	 ։	 	 Հաճախորդները	
պետք	 է	տեղեկացված	 լինեն	 ձեր	 ընկերությունից։	Եվ	 նրանք	պետք	 է		
ցանկանան		ձեր	արտադրանքը,	ունենան	գնելու	հնարավորություն		և	
բավարարված			լինեն		իրենց	գնումից	,	այդպիսով	նրանք	կրկին	կգնեն	
և	նաև		կտարածեն	ձեր	անունը		այլոց	շրջանում։	Ձեր	գովազդը		պետք	է	
ներառի	մեդիան	(օր․՝	տպագրական,	ռադիո,	ուղիղ	նամակագրություն,	
վահանակներ,	միջոցառումներ,	հրապարակումներ),	որոնք	լավագույնս	
կհասնեն	 	 ձեր	 թիրախային	 շուկային։	 	 	 Եվ	 դուք	 կարիք	 կունենաք		
տեղեկացնելու	 նրանց	 կանոնավոր	 կերպով	 ,	 այնպես	 որ	 նախագծեք		
հաղորդակցության	պլանը	oրացույցով	,	տարվա	ընթացքում	կանոնավոր	
կերպով	հաղորդակցական		գործողություններով։	
Հաճախ,	 	 ընկերության	 	 հետ	 համագործակցությունը	 ,	 որը	

մատուցում	է	լրացնող	ծառայություն,		կարող	է	ներգրավել		հնարավոր	
հաճախորդների(	Օրինակ`		Subway(Սաբվեյ)	խանութը	կարող	է	բացվել	
գազալցակայանի	 կողքին)։	 Գնագոյացումը	 ձեր	 մարկետինգային		
համալիրի		կարևոր	մասն	է։	Գնահատեք		վաճառքները	տարբեր	գնային	
մակարդակներում։	 Հետազոտեք	 ձեր	 թիրախային	 հաճախորդների	
սպասումներն	 ու	 ակնկալիքները	 գնի	 վերաբերյալ	 ՝	 ձեր	 ծախսերին	
զուգահեռ։

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․

•	 Մարկետինգի	և	վաճառքի		նպատակները	
•	 	Հաճախորդի	բնութագիրը	
•	 Հնարավոր	 հաճախորդների	 բնութագիրը	 /	 Ստացված	
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Ձեր	 կառավարման	 	 և	 գործառնական	 	 բաժինը	 կարիքի	 ունի	
կենտրոնանալու	 	 բիզնեսի	 առաջխաղացման	 	 վրա։	 Կառավարման	
թիմը	և	այն	փորձն			ու	հմտությունները,	որ	նրանք	փոխանցում	են	ձեր	
բիզնեսին,	նաև	այն,	թե		ինչպես	կարող	եք	կառավարել	ընկերությունը,	
ով	պետք	 է	պատասխանատվություն	կրի	 	 	ամենօրյա	 	աշխատանքի	
,	 	 	 ինչպես	 նաև	 ձեր	 բիզնես	 	 գործունեությունն	 իրականացնելուն		
ահրաժեշտ	քայլերի	ու	գործընթացների	համար	։	Անգամ	ամենապայծառ	
և	լավագույն	ձեռներեցները		չեն	կարող	անել	ամեն	բան։	Բացահայտեք	
հիմնական	 աշխատանքային	 ոլորտները,	 որոնք	 կապահովեն	
հաճախորդների	գոհունակությունը	և	ընկերության	աճը		ու	համոզվեք,	
որ	 աշխատակազմը	 տիրապետում	 է	 իր	 պարտականություններին։	
Այս	 շղթան	 սկսվում	 է	 նրանից,	 թե	 ինչպես	 պետք	 է	 պատասխանեն	
հեռախոսին	 	 մինչև	 վերադարձի	 քաղաքականություն,	 սկսած	 ավելի	
շատ	հաճախորդներ	ձեռք	բերելու	հնարավորություններից		մինչև		այն,	
թե	որն	է	գույքագրման	ամենաարդյունավետ	մակարդակը։
Նկատառում։	Փաստաթղթավորման		գործընթացները	(աշխատանքի	

արդյունքների	 վերլուծություն	 (ի՞նչ	 են	 նրանք	 փնտրում	 կամ	
ինչի՞	կարիք	ունեն)
• Հնարավոր	 	 թիմային	 գործընկերներ	 (ո՞վքեր	 են	 նրանք	 ,
ինչու՞	են	ընտրվել)
• Գնագոյացում․	գներ,	վաճառքի	տարբեր			մակարդակներում
եկամտաբերութան		մակարդակներ
• Վաճառքի	 պլան(մեթոդներ	 և	 գործընթացներ,	 	 վաճառքի
սպասելիքները		վաճառողների	կողմից,	տեղաբաշխման	ուղիները
,	 միջնորդների	 մարժան,	 հաճախորդների	 սպասարկումն	 ու
երաշխիքները)
• Գովազդ	 ․առաջին	 տարի-	 մանրամասն	 մարկետինգային
կոմունիկացիոն	պլան,	ներառյալ	իրականացման	պլան,
2-5	 -րդ	 տարի	 -հիմնական	 	 պլան,	 մարկետինգային	 	 բյուջե,
ծախսեր,	կանխատեսումներ։

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ		և		ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման պլան 

Ովքե՞ր	 են	 ձեր	 կառավարման	 	 թիմում։	 	 Հաշվի	 առեք	 ձեր	
գիտելիքներն	 ու	փորձառությունը	 ,	 բացթողումները	 և	 կանխատեսեք	
ու	պլանավորեք,	թե	ինչպես	կարող	եք	լրացնել	բացերը,	և	կառավարել	
բոլոր	կարևոր	բիզնես	գործառույթները։	 	Ո՞վ	կարող	է	ձեզ	օգնել	վաղ	
փուլերում,	 	 և	 որտե՞ղ	 է	 անհրաժեշտ	 	 ներգրավել	 մասնագիտացված	
օգնություն,ինչպիսիք	 են․	 	 ֆինանսական	 կառավարում-	 հաշվապահ,	
իրավաբանական	 խորհրդատվություն,	 ռիսկերի	 կառավարում,	 կայք	
կամ	շինություններ,	հարմարություններ-	անշարժ	գույք	կամ	տեղական		
տնտեսական	զարգացման	կազմակերպություն,	մարկետինգ	և	գովազդ-	
մասնագիտացած	խորհրդատուներ(գրաֆիկ	դիզայներ,	ծրագրավորող,	
մարկետինգի	 մասնագետ),	 մարդկային	 ռեսուրսներ-	 անձնակազմի	
սպասարկման	 խորհրդատու,	 	 տեխնոլոգիա	 	 և	 համակարգչային	
համակարգեր-	I	ՏՏծառայությունների	խորհրդատվություն։	
Հաշվարկեք,	թե	քանի	աշխատակից	եք	վարձելու	և	ի՞նչ	հաստիքներում։	

Որքա՞ն	գումար	եք	ծախսելու։		Որո՞նք	են	ձեր	նպատակները	՝	կապված	
աշխատակազմի	 հետ:	 Գնահատեք	 և	 հաշվարկեք	 լրիվ	 դրույքով,	 կես	
դրույքով		և	պայմանգրային	աշխատակիցների		ծախսերն	ու		օգուտները:		
Ինչպե՞ս	 	 կվերապատրաստվեն	 նոր	 աշխատակիցները։	 	 Կարևոր	
ոլորտները՝ներառյալ	 	 գործառնական	 ,	 վաճառքների	 ,	 ֆինանսական		
և	 յուրաքանչյուր	 գործառույթ	 պետք	 է	 սահմանվի։	 Ինչպե՞ս	 	 են	
կայացվելու	 որոշումները։	 	 Որտե՞ղ	 են	 ձեր	 մեծագույն	 ուժեղ	 կողմերն	
ու	 	առավելությունները։	 	Ի՞նչ	հմտություններով		և		թիմակիցներով		է		
պետք		համալրվել։

նկարագրություն,	 վերապատրաստման	 պլան,	 գործողությունների	
քայլեր		ևն)		կօգնեն	ձեզ	զարգացնել		արտադրության	,	վաճառքների,	
առաքման	 	 	 կայունությունն	 ու	 որակը	 և	 հետևել	 հաճախորդների	
սպասարկման	որակին։	

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը	․
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Գործառնական  պլան

•	 Կառավարման		թիմ
•	 Կազմակերպչական	կառուցվածք	(	սխեմա	,	գծապատկեր)
•	 Աշխատակազմի	 համալրման	 	 նպատակներ	
(աշխատանքային	 պարտականություններ	 և	 հիմնական	
աշխատանքային	 գրաֆիկ,	 	 այն	 կարող	 է	 ներառել	
արտապատվիրված	հաստիքներ
•	 Տնօրենների	խորհուրդ,	Խորհուրդ	(	եթե		առկա		է	)

•	 Հիմքերը,	թե	ինչպես	պետք	է	գործն	ընթանա
•	 Աշխատանքային	գործունեության		մեջ	ենթակապալառուների	
ներգրավումը
•	 Քանակական	հսկողություն
•	 Հարմարությունների	կարիքներ(	կայքը	կամ	հատակագիծը		
ցուցադրական	օգնականներ	են)
•	 Արտադրական	 կարիքներ	 	 (սարքավորումներ	 ,	
աշխատանքային	գործընթաց)

Այս	բաժնում	կարելի	է	առանձնացնել	հետևյալ	տարրերը․

Բացահայտեք	 	 ձեր	ընկերության	 	ֆինանսական	նպատակներն	ու	
պլանները։	Ինչի՞	կարիք	ունեք	դուք	և	ինչպե՞ս		ձեռք		կբերեք	դրանք	։	

ԲԱԺԻՆ	5.	ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
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•	 Կանխատեսման	էջ․	ֆինանսական	կանխատեսման	համար	
թվերի		մեկնաբանության		ցանկը	
•	 2-5	տարվա	շահույթի	և	կորուստի	հաշվետվություններ-	այն	
ցույց	 կտա	 	 ,	 թե	արդյոք	 ձեր	 ընկերությունը	պատրաստվում	 է	
աճել,	կամ	ֆինանսապես	աճում	է		և	համապատասպխանում	է		
ձեր	թիրախային		նպատակներին։

Բիզնես մոդելի  կտավը և սթարթափի  
ծախսերի վերլուծությունը
Բիզնես	 մոդելի	 կտավը	 ռազմավարական	 պլանավորման	 գործիք	

է,	 	 կառավարիչների	 կողմից	 օգտագործվող՝	 իրենց	 բիզնես	 պլանը		
պատկերելու		և	զարգացնելու	համար։	Բիզնես	մոդելի	կտավի		կաղապարը	
հստակորեն	 	 բացահայտում	 	 է	 	 այն	 առանցքային	 տարրերը,	 որոնք	
ձևավորում	են	բիզնեսը։	Հավելենք	,		որ	այն	պարզեցնում	է		բիզնես	պլանը	
։		Այս	կերպ	ասած,		բիզնես	մոդելի	կտավի	կաղապարը		հանդիսանում		է		
բիզնես	պլանի	կատարողական	ամփոփում։	
Բիզնես	մոդելի	կտավը	 	տարբեր	տարրերի	նկարագրության	համար	

նախատեսված	պատկերային			շրջանակ	է։		Այն	պատկերում	է,		թե	ինչպես	
է		բիզնեսն	աշխատում,	ինչ	է	անում	բիզնեսը,		ում	համար	և	ում	միջոցով,		
այն	 ռեսուրսները,	 որոնք	անհրաժեշտ	են	 օգտագործել	 	և	թե	 	 ինչպիսի	
դրամական	հոսք	կա։		Այն	կարող	է	օգտագործվել	նոր	մոդել	նախագծելու	,	
ստեղծելու	կամ	առկա		մոդելները				վերլուծելու	համար։		Կտավը	կազմված	
է	 ինը	տարբեր	 	տարրերից։	Այս	 ներածության	 միջոցով	 	 կբացատրենք,	

Սկսեք	գնահատելուց	ձեր	ամսական	ծախսերը,	ինչպես	հաստատուն,	
այնպես	էլ		փոփոխական	։	Ամբողջական	արժեքը	կտեղեկացնի	ձեզ,	թե	
նվազագույնը	որքան	եկամտի	կարիք	ունեք		,	այնուհետև	դուք	կարող	
եք	 	վերանայել	 	և	հաշվել,	թե	որքան	արտադրանք	վաճառելու	 	 ,	կամ		
քանի	ժամ	ծառայութուն	մատոուցելու		կարիք	կա	,	անգամ	նվազագույն		
ընդմիջումը	(եկամուտ=	ծախսեր)։

Այս	բաժնում	պետք	է	ներառվեն	հետևյալ	տարրերը․
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թե	սրանցից	յուրաքանչյուրը		ինչպես	կարող	է	նկարագրվել	արվեստի	և	
մշակույթի	համատեքստում։		Բիզնես	մոդելի	կտավի	առավելություններից	
մեկն	այն	 է,	 որ	այն	 գծային	 նկարագրություն	 չէ։	 Սա	թույլ	 է	տալիս	 ,	 որ	
մի	 տարածքում	 փոփոխությունների	 հետևանքները	 հստակ	 լինեն՝		
հեշտացնելով	 առկա	 	 կամ	 հնարավոր	 մոդելների	 	 փոփոխությունների		
իրականացումը։	Դուք	կարող	եք	հարցնել,	թե			ինչ	կպատահեր	ծախսերի	
կամ	 	 եկամտի	 հետ,	 եթե	 մենք	 ներկայացնենք	 նոր	 գործընկերներ	 կամ	
առաջարկներ։	Սա	թույլ	է	տալիս		ձեզ		բացահայտել			հետևանքներն	ու	
ռիսկերը։	Այն	նաև	կարող	է	նպաստել	նոր	գաղափարների		առաջացմանը․	
Ի՞նչ,	եթե-ն	կարող	է	լինել		ամենահզոր	հարցը	կտավի	հետ	աշխատելիս։

Բիզնես մոդելի կտավի   ինը տարրերը

Առաջարկվող արժեք

Շատ	մշակութային	 կազմակերպությունների	համար	մեկնարկային		
ռազմավարական	կետը	առաջարկվող	արժեքն	է	։	Կտավի	այս	բաժինը	
պետք	 է	 ներառի	 	 այն,	 ինչ	 	 դուք	 տրամադրում	 եք	 	 մարդկանց,	 որը	
նրանք	արժևորում	 են։	 	 Այն	 նաև	կարող	 է	 լինել	 	 ինչ-որ	 բան,	 որը	 չէր	
կարող	 	 տեղի	 ունենալ,	 	 առանց	 ձեր՝	 այն	 պարզեցնելու,ինչպիսին	 է	
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 Հաճախորդների սեգմենտ.

Հարցի	 վերջին	 մասը	 կհանգեցնի		
հաճախորդների	 սեգմենտին։		
Հաճախորդ	բառն	անկասկած	տեղին	չէ	
արվեստի	և	մշակույթի		բնագավառում։	
Նպատակահարմար	կլինի		դիտարկել	
այն	 իբրև	 մի	 եզրույթ	 այն	 մարդկանց	
համար,	 ովքեր	 օգտվում	 են	 նրանից,	
ինչը		դուք	անում	եք	և	վերադարձնում	
են	 ձեզ	 որևէ	 բան։	 Այն	 կարող	 է	

աշխուժությունը,	 որը	 դուք	 բերում	
եք	 քաղաք	 կամ	 նորարարությունը		
արվեստի	 ուղղության	 մեջ։	
Հավանաբար	 առաջարկվող	
արժեքն	 ունի	 	 մի	 քանի	 	 տարրեր,	
որոնք	 նատուցվում	 են	 տարբեր	
հաճախորդների	 սեգմենտներին։	
Շարունակելով	 բիզնես	 մոդելի	
ստեղծումը՝			կենտրոնանանք	կտավի		
այս	 հատվածի	 վրա	 ։Փաստենք	 ,	
որ	 լավ	 	 առաջարկվող	 արժեքն	
անդրադառնում	 է	 	 	 հաճախորդների	

կոնկրետ	 	 «ցավերին»	 կամ	 խնդիրներին	 և	 առաջարկում	 նրանց	
«օգուտներ»՝	 բավարարելով	 կարիքը:	 Այն	 գործնականում	 լավ		
համապատասխանեցվում	է		հնարավոր	հաճախորդներին։
Առաջարկվող	արժեքը	 	 կապ	ունի	այն	ամենի	 հետ,	 ինչ	 	արվեստի	

կազմակերպությունները	 կարող	 են	 	 ավանդաբար	 նկարագրել	
առաքելության,	տեսլականի	և	առաջարկի	հասկացությունների		ներքո։		
Հիմնական	տարբերությունն	այն	է,	որ	դա	դիտարկվում	է	ոչ	թե	ձեր,	այլ	
շահող	մարդկանց	տեսանկյունից։	Եթե	դուք	դժվարանում	եք	սահմանել	
ձեր	առաջարկվող	արժեքը,	հարցրեք	ինքներդ	ձեզ․		«Ինչո՞վ	ենք	մենք	
տարբերվում	և	ու՞մ	համար»։
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ներառել	 	 	 պատկերասրահի	 այցելուներին	 կամ	 	 կրթական	 ծրագրի	
մասնակիցներին։	Այդպիսիք	կարող	են	լինել	նաև	ֆինանսավորողները,	
որոնք	ունեն	հատուկ	ուշադրություն	այդ	մարդկանց	նկատմամբ	՝ելնելով	
սեփական	 առաքելությունից	 և	 առաջնահերթություններից։	 Երբեմն	
հաճախորդների	սեգմենտները		կարող	են	փոխադարձ	կախվածության	
մեջ		լինել:		
Oրինակ,	 ֆինանսավորողները,	 որոնք	 աշխատում	 են	

երիտասարդների	հետ,	շահագրգռված	կլինեն	,	որ	ձեր	լսարանում	լինեն	
միայն	երիտասարդներ,	և	միայն	երիտասարդները	կարող	են	մասնակցել,	
որովհետև	գործունեությունը		ունի	տարիքային	սահմանափակում։	Դուք	
կնկատեք,	որ	մենք		երբեմն	դրամաշնորհային	դոնորներին	,	ինպիսին	
է	 	 Անգլիայի	 արվեստի	 խորհուրդը,	 	 ներառում	 ենք	 հաճախորդների		
կազմում	 ,	 միաժամանակ	 	 դիտարկում	 առանցքային	 գործընկերների	
ցանկում։	 Այս	 հանգամանքն	 ընդգծում	 է,	 որ	 դրամաշնորհային	
ֆինանսավորումը	 փոխանակում	 է։	 Նրանք	 տալիս	 են	 ձեզ	 գումար,	
հանրային	 աջակցություն,	 թույլտվություն,	 հաճախ	 	 	 նաև	 շահերի	
պաշտպանություն	 և	 	 աջակցում	 են	 զարգացման	 գործում,	 իսկ	 դուք	
նրանց	տրամադրում		եք	նրանց	կողմից	արժևորվող	այնպիսի		բաներ,	
ինչպիսին	 է	 արտիստական	 նորարարությունը։	 Տեղեկացվածությունը	
,	 թե	 ինչ	 են	 ակնկալում	 նրանք	 ձեզանից,	 և	 ինչ	 եք	 ցանկանում		
տրամադրել	նրանց,	կարող	է	կարևոր	լինել	նման	հաճախորդների	հետ		
երկարաժամկետ	հարաբերություններ	հաստատելու	հարցում	։

Առանցքային գործընկերներ

Առանցքային	 գործընկերների	
ցանկում	 այն	 մարդիկ	 ու	
կազմակերպություններն	 են,	
որոնց	 հետ	 աշխատելու	 կարիք	
ունեք	 ձեր	 գործունեությունն	
իրականացնելու	 և	
հաճախորդներ	 ձեռք	 բերելու	
համար։	Այդպիսիք	կարող	են	լինել	
մարդիկ,	 ովքեր	 աշխատում	 են		
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Հաճախորդների հետ հարաբերություններ

Այս	 	 հատվածը	 	 նկարագրում	
է	 հաճախորդների	 հետ	այնպիսի	
հարաբերությունները,	 որոնք	
հաճախորդը	 ակնկալում	 	 կամ		
ցանկանում	է	տեսնել	ձեր	կողմից	
և	 այն	 հարաբերությունները,	 որ	
դուք	 եք	 ցանկանում	 ստեղծել	
նրանց	 հետ։	 	 Այն	 հաճախ	
պայմանավորված	 է	 ձեր	
կազմակերպության	 արժեքներով	
,	ինչպես	նաև	կազմակերպության	
աշխատելաոճի	ձեր	տեսլականով։	

Օրինակ,	եթե	ձեր	արժեքներում	ներառված	են	համագործակցությունն	ու		
հավասարությունը,	դուք	կցանկանաք	հաստատել	հարաբերություններ	
՝	հիմնված	համատեղ	ստեղծարարության,	 	 լսելու	և	հաղորդակցվելու,	
համայնքային	 ներդրման	 վրա։	 	 Եթե	 ձեր	 մոդելը	 պահանջում	 է		
պարզապես	 անձնակազմ	 կամ	 թվային	 հարթակ,	 դուք	 առավելապես		

պաշտոնական	և	ոչ	պաշտոնական	դաշինքներում,	միավորումներում,			
գործընկերություններում	 կամ	 	 	 վենչուրային	 ձեռնարկություններում։	
Նրանք	 կարող	 են	 լինել	 նաև	 մարդիկ,	 ովքեր	 համարվում	 են		
մատակարարներ։	Երբեմն	առանցքային	գործընկերները		տրամադրում	
են	այնպիսի		ռեսուրսներ,	որոնք	չկան	ձեր	առանցքային	ռեսուրսների	
ցանկում,	ինչպիսին	է	աշխատանքային	տարածքը։	Երբեմն		էլ	կարող	են	
իրականացնել	առանցքային	գործողություններ,	որ	ինքերդ	չեք	կարող	
անել,	ինչպիսին	է	գրքերի	տեղաբաշխումը,	որոնք	դուք	հրատարակում	
եք։	 Տեղին	 	 է	 	 մտածել	 այն	 մասին,	 թե	 առանցքային	 գործընկերներն	
ինչպիսի	դեր	կարող	են	խաղալ	ձեր	բիզնեսի			կայացման	մեջ,	ինչպես	
նաև	 	 այն	 լրացուցիչ	 արժեքի	 մասին	 ,	 որ	 հաճախ	 գործընկերներն	
ապահովում	 	 են։	 	 Տարանջատեք,	 թե	 որ	 դեպքում	 	 կարող	 եք	 նրանց		
դարձնել	բիզնես	մոդելի	մաս,	և	որտեղ		այդ	գործողությունը		կարող	է	
առաջ	բերել	ռիսկեր։



121

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

Առանցքային գործողություններ

Ինչ-որ	 առումով	 այն	 	 կտավի	
ամենաակնառու		հատվածներից	մեկն	
է։		Ի՞նչ	է	ձեզ	անհրաժեշտ		առաջարկվող	
արժեքը	 ներկայացնելու,	 ձեր	
նախընտրած	 հաճախորդների	 հետ	
հարաբերությունները	 զարգացնելու	
և	 եկամուտների	 հոսք	 ապահովելու	
համար:	 Եթե	 դուք	 գնահատում	 եք	
տվյալ	բիզնես	մոդելը		և	առանցքային	
գործողությունը	 	 հատուկ	 կապ	
չունի	 	 մյուս	 հատվածների	 հետ,	 ձեզ	

անհրաժեշտ	 կլինի	 ճշգրտել	 ձեր	 մոդելը։	 Ի՞նչ	 գործողություն	 եք	 դուք	
կատարում։	 Եթե	 այն	 չի	 ապահովում	 արժեք	 ,	 հաճախորդներ	 կամ	
եկամուտ	,	ապա	ինչու՞	եք	դա	անում։	Ինչի՞	կհանգեցնի	այն	,	որ	դուք	
շեղվեք	ձեր	առաջարկվող	արժեքից։	Կարո՞ղ	եք	այլևս		չանել	դա	կամ	
անել	այլ	կերպ,	որպեսզի	տվյալ	գործողությունը	ապահովի	արժեք	և	
եկամուտ։

կնախընտրեք		ինքնասպարկման	գերակայությամբ	հարաբերություններ	
հաճախորդների	 հետ։	Մշակութային	 կազմակերպությունների	 համար		
առանցքային	 հարց	 է	 այն	 չափը,	 թե	 ինչպիսի	 	 հաճախորդների	
սեգմենտներ	 կարող	 են	 ազդեցության	 ենթարկվել	 	 այն	 ամենից	 ,	 ինչ	
որ	 դուք	 անում	 եք	 կամ	 ինչպես	 որ	 դուք	 անում	 եք։	 Չկան	 ճիշտ	 կամ	
սխալ	պատասխաններ	 ,	 բայց	պատասխանը	 	 կարող	 է	 	 	տարբերվել	
կազմակերպությունների	մոտ։

Առանցքային ռեսուրսներ

Այս	հատվածում	նկարագրվում	է,	թե	
ինչի	 կարիք	 ունեք	 ձեր	 առաջարկվող	
արժեքը,	 հաճախորդների	 հետ	
հարաբերությունները	 և	 եկամուտների	
հոսքը	 ձեռք	 բերելու	 և	 պահպանելու	
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Ուղիներ

Ծախքերի կառուցվածքը

Այս	հատվածում	դուք	պետք	է	մտածեք	
և	 ամփոփեք	 	 այն	 ուղիները,	 որոնց	
միջոցով	 	 կհասնեք	 ձեր	 հաճախորդների	
սեգմենտին։		«Բերնեբերան»	փոխանցվող	
գովազդն	 	 ու	 սոցիալական	 մեդիան		
բոլոր	 հիմնական	 ուղիներն	 	 են։	 	 Կարող	
են	 լինեել	 նաև	այլ	 միջոցներ	 ,	 ուղիներ,,	
որոնք		կարևոր	են	ձեզ	համար	,	ինչպիսիք	
են	 համայնքային	 և	 բիզնես	 ցանցերը։		
Ինչպե՞ս	 կպահպանեք	 հաճախորդների	
հոտ	 հարաբերությունները,	 եթե		
շարունակական	 հարաբերությունները	
կարևոր	են։	Օրինակ,	այդպիսին	կարող	են			լինել	ֆինանսավորողների	
հետ	 հարաբերությունները։	 Անհրաժեշտ	 է	 հասկանալ,թե	 	 ինչպիսի	
մոտեցում	ունեք	դուք	այս	հարցի		նկատմամբ		,	այդպիսով	դուք	կարող	
եք	 տեսնել	 առանցքային	 ռեսուրսների	 և	 աշխատակազմի	 ծախսերի		
համար		եղող	հետևանքները։

Չնայած	բիզնես	մոդելի	կտավը	գերազանց	է		ցույց	տալու	համար,	որ	
բիզնեսում	միայն	գումարը	կարևոր	չէ,	այնուամենայնիվ	ձեր	առանցքային	
գործողություններն	 իրականացնելու,	 ռեսուրսների,	 գործընկերային,	
հաճախորդների	 հետ	 հարաբերությունների	 	 զարգացմանն	 	 ուղղված		

համար	 ։	 Այն	 կարող	 է	 ներառել	 	 	 նյութական	 ռեսուրսներ,	 ինչպիսիք	
են	 ֆինանսական	 պաշարները,	 կառույցները,	 սարքավորումներն	 ու	
մարդիկ	 ,ոչ	 նյութական	ակտիվները,	 օրինակ	բրենդը,	 վստահությունը,	
տվյալներն	ու	մտավոր	սեփականությունը։		Եթե	առկա	են	ռեսուրսներ,	
որոնք	 տեսականում	 կան,	 բայց	 չեք	 կարող	 անմիջապես	 ձեռք	 բերել,	
արդյո՞ք	 կարող	 են	 ձեր	առանցքային	 գործընկերները	 մատակարարել։	
Դուք	իրականում	կարիք	ունե՞ք	այն		ռեսուրսների	ցանկի	,	որն	առկա	է	,	
կամ	կարո՞ղ	են	ուրիշները		մատակարարել	դրանք։	
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անհրաժեշտ	ծախսերի	իմացությունը			կարևոր	է:
Որքա՞ն	է	անհրաժեշտ	վճարել,	որպեսզի	առանցքային	ռեսուրսների	

և	գործողությունների	միջոցով	հաջողվի	տեղ	հասցնել,	ներկայացնել		ձեր	
առաջարկվող	արժեքը։	
Բիզնես		մոդելի	կտավից	բիզնես	պլան	անցումն	օգտակար	ստուգում	

է	համոզվելու		համար		,	թե	որքան	է	կտավում	նշված	ցանկացած		բանի	
արժեքը	և	ինչ		օգուտ	է	բերում	այն։	
Օգտակար	 է	 	 	 դասակարգել	

ծախսերի	 տեսակները,	 որպեսզի	
տեսանելի	 լինեն	 	 անձնակազմի	
համալրման,	 ծրագրի,	 նախագծի,	
դրամահավաքի	և	այլ		ընդհանուր	

հատվածների		վրա	արվող	ծախսերը։	
Հնարավոր	է,	որ		ծախքերի	կառուցվածքում		և	այլուր,	խնայողություն	

անելու	 անհրաժեշտություն	 լինի։	 	 Երբ	 ծախսերն	 աճում	 են,	 ավելի	
նպատակահարմար	է		կենտրոնանալ		արժեքի	ստեղծման	վրա։

Եկամտի հոսք

Դուք	 նաև	 	 կարող	 	 եք	
գնահատել	 ծախքի	 յուրաքանչյուր	
տարրը՝	 տեսնելով,	 թե	 որքան		
եկամուտ	 է	այն	ապահովում։	 	 Ի՞նչ	
գործողություններ	 եք	 կատարում	 ,	
որոնք	 կապահովեն	 տարատեսակ	

եկամուտների	 հոսք։	 	 Որոշակի	 հաճախորդների	 բերած	 եկամուտները		
կարո՞ղ	 են	 ուշադրության	արժանանալ	 ,	 ,	 եթե	 դրանք	 	 ներկայացնում	
են	 ընդհանուր	 եկամտի	 զգալի	 մասը,ինչպիսին	 կարող	 են	 լինել		
Արվեստի	խորհրդի	 կամ	տեղական	ինքնակառավարման	մարմինների				
ֆինանսավորումը։	 Դուք	 պետք	 է	 հատուկ	 ուշադրություն	 դարձնեք	 	 ,	
թե	ի	եկամուտները	 	պահպանելու	և	դրա	կայունությունն	ապագայում	
գնահատելու	համար	ինչի	կարիք	ունեք։
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Անհրաժեշտ	 է	 ժամանակ	 առ	 ժամանակ	 	 գնահատել	 ձեր	 բիզնես	
մոդելի	 կտավը	 ՝	 տեսնելու	 ,	 թե	 ինչպես	 է	 այն	 զարգանում։	 	 Երբեմն	
հաճախորդների	 սեգմենտները	 կամ	 առանցքային	 գործողությունները	
ժամանակի	 ընթացքում	 փոփոխության	 են	 ենթարկվում	 առանց		
գիտակցված	ռազմավարական	որոշման։	Դա	կարող	 է	 լինել	 շուկայում	
կամ	 աշխատակիցների	 համալրման	 ժամանակ	 տեղի	 ունեցող	
փոփոխության	 հետևանք։	 	 Հավանական	 է,	 որ	 լինեն	 	 ավելին	 անելու	
կամ	ավելի	գիտակցաբար	արձագանքելու		հնարավորություններ		,	եթե	
հետևանքները		չեն	գոհացնում	ձեզ	։	Երբեմն	վերանայելով			ձեր	մոդելը	,	
կարող	է		առանձնացնել	և	նկատել		այնպիսի		բան,	որը	դուք	չեք	նկատել		
նախկինում,	լինի	դա	սպառնալիք		թե	հնարավորություն,		ուժեղ	թե	թույլ	
կողմ։	 	Սա	ձեր	դիրքերը	բիզնեսում	բարելավում	է,	դուք	հայտնվում	եք	
ավելի	 բարենպաստ	 դիրքում	 	 	 արձագանքելու	 համար։	 Այն	 կարող	 է	
օգնել	ձեզ	հասկանալ	և	հաղորդել	ձեր	արժեքներն	այն	մարդկանց,	ովքեր	
կարիք	ունեն	այն	ամենի,	 ինչ	 դուք	առաջարկում	եք	կամ	դա	կարող	 է	
օգնել	 	նրանց։	Բիզնես	մոդելի	կտավը,		որպես	ձեր	կազմակերպության	
դիմանկար,		հաջողության	պարտադրված	գրավական	չէ։	Այդ	պատկերի	
վերահսկման	մասին	մտածելը	կօգնի	ձեզ			նախագծել		,	թե	ինչ	եք	անում	
և	ինչպես	եք	անում	դա։

Ամփոփում 
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 ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ԱՐԺԵՔ

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԾԱԽՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԲԻԶՆԵՍ ՄՈԴԵԼԻ ԿՏԱՎ
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ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍԵԳՄԵՆՏՆԵՐ

ԵԿԱՄՏԻ ՀՈՍՔ

ՈՒՂԻՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾՎԱԾ      
ՀԱՄԱՐ

ՆԱԽԱԳԾՎԱԾ        
ԿՈՂՄԻՑ

ԱՄՍԱԹԻՎ 
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Խորհուրդներ հաջողակ  
ձեռներեցներից

«Եթե	դուք		կարող	եք	փոխել	մարդկանց	կյանքը,	դուք	
ունեք	բիզնես։»
Virgin	 Group	 (Վիրջին	 գրուպ)	 	 -ի	 հիմնադիր	 	 Ռիչարդ	

Բրանսոնին	պատկանում		են	առավել	քան		400	ընկերություն։			Նա	ունի	
ամենաբազմազան	բիզնես	պորտֆոլիոն		աշխարհում՝		ավիաուղիներից	
մինչև	 ձայնագրման	 խանութներ	 և	 այնպիսի	 հավակնոտ		
ձեռնարկություն,	ինչպիսին	է		Space	Travel(Սփեյս	թրավլ	)-ը։	Համաձայն	
նրա՝		բիզնես	հնարավորությունները	նման	են	ավտոբուսների։		Միշտ	
կա	 մեկը,	 որը	 նոր	 	 է	 ժամանելու։	 	 Նա	 երիտասարդ	 ձեռներեցներին	
մաղթում	 է,	 որ	 	 իրենց	 բիզնես	 պորտֆոլիոները	 	 դարձնեն	 այնքան	
բազմազան,	որքան	հնարավոր	է	և	միշտ	ուշադրություն	դարձնեն		մեծ	
բիզնես	հնարավորություններին։

Մեկ	 այլ	 ձեռներեց,	 ով	 ունի	 	 ընկերութունների	 մեծ		
ցանց	,	Մարկ	Կուբանն	է։	Բացի	ABC	Shark	Tank		(Էյ	Բի	
Սիս		Շարք	Թանք	)	ռեալիթի	շոուում	ներդրող	լինելուց,		

նրան	է	պատկանում	նաև	 	NBA’s	Dallas	Mavericks	 (ԷՆԲԻԷՅՍ	Դալլաս	
Մավերիքս)	թիմը,		Landmark	(Լենդմարկ)	թատրոնը,	Magnolia	Pictures	
(Մագնոլիա	 Փիքչըրս)-ը։Թվարկվածներն	 	 ընդամենը	 մի	 քանիսն	 են։		
CreativeLive-ի	 հետ	 հարցազրույցում	 	 նա	 խորհուրդ	 տվեց	 սկսնակ				
ձեռներեցներին		ընտրել		մի	ոլորտ,	որը	դուք	և՛	սիրում	եք,	և՛		դրան	լավ	
եք	տիրապետում։	

Ռիչարդ Բրանսոն, Virgin Group(Վիրջին գրուպ) 
-ի  հիմնադիր

Մարկ Կուբան , ABC’s Shark Tank(Էյ Բի Սիս  
Շարք Թանք )-ի ներդրող 
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Ձեռներեցների	 մեծամասնությունը	 	 	 խուսափում	 են	
դժգոհ	 հաճախորդների	 հետ	առնչվելու	 	 հեռանկարից,	
իսկ	Բիլ	Գեյթսը	նրանց	համարում	է	արժեքավոր	ռեսուրս։		

Ըստ	 Բ․	 Գեյթսի՝	 	 ձեր	 ամենադժգոհ	 հաճախորդները	 համարվում	 են		
սովորելու	ձեր	մեծագույն	աղբյուրը։	 	Եթե	դուք	ցանկանում	եք,	որ	ձեր	
սթարթափը	 բարգավաճի,	 ուշադրություն	 դարձրեք,	 թե	 ինչ	 են	 ասում	
ձեր	 ամենադժգոհ	 հաճախորդները։	 Նրանք	 ձեր	 լավագույն	 հույսն	
են	 	 	 իրականում	 	 իմանալու	 ձեր	 ապրանքների	 և	 ծառայությունների		
թերությունների		մասին,		այնպես	որ	դուք	կարող	եք	հեշտությամբ	շտկել	
դրանք	ապագայում։	`

«Այսօր	 ձեռներեցների	 համար	 հիմնական	 	 գործոնն		
արտասովոր	 հնարավորություններ	 	 բացահայտելն	 է		
կամ	գնալ	շատ	արագ	և	կառուցել	այնքան		հնարավոր	

պատնեշներ	,	որքան		իրենք		կարող	են	պատկերացնել»:

Բիլ Գեյթս, Microsoft (Մայքրոսոֆթ)- ի գործադիր 
տնօրեն 

Բեն Սիլբերման, Pinterest(Փինթրըսթ)-ի 
գործադիր տնօրեն 

«Համբավ	ստեղծելու	համար	20	տարի	է	պահանջվում,	
իսկ	 այն	 փչացնելու	 համար՝	 հինգ	 րոպե:	 Եթե	 դուք	
մտածեք	դրա	մասին,	ապա	ամեն	ինչ	այլ	կերպ	կանեք»:

Ուորեն Բաֆֆետ ,  Berkshire Hathaway ( 
Բերքշիր Հեթվեյ)- ի գործադիր տնօրեն



129

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

Արիանա	 Հաֆինգտոնը	 օնլայն	 նորությունների	 և	
հրապարակումների		հայտնի		հարթակ		Huffington	Post		
(Հաֆինգտոթն	փոսթ)	 -ի	 	համահիմնադիրն	է,	 	ինչպես	

նաև	բեստսելլերի՝		«Քնի	հեղափոխություն»	գրքի	հեղինակը։		Նա	վերջերս	
հեռացավ	Huffington	Post		(Հաֆինգտոթն	փոսթ)		-ի	գլխավոր	խմբագրի	
պաշտոնից՝	 	 հետամուտ	 լինելով	 իր	 երազանքի	 սթարթափի	 ՝	 Thrive	
Global	(Թրայվ	Գլոբալ	)	-ի		կայացմանը։		Նրա	նպատակն	է		անցկացնել		
աշխատաժողովներ	 և	 թրեյնինգներ՝	 այս	 աշխարհը	 սթրեսից	 հեռու	
պահելու	համար։		Նա		հորդորում	է	երիտասարդ	ձեռներեցներին․	«Դուք	
պետք	է	իսկապես	հավատաք	ձեր	արտադրանքին՝	կասկածամիտների	
հետ		գործ	ունենալու	և		դիմակայելու	համար։»

Արիանա Հաֆինգտոն, Huffington Post  
(Հաֆինգտոթն փոսթ) -ի համահիմնադիր

	 «Խենթ	եղեք	և	 	մի՛	փնտրեք	 	 շատ	խորհուրդներ	այն	
մասին,ինչ		պատրաստվում	եք	անել»։

Մայքլ Դելլ , Dell technologies(Դելլ Թեքնոլոջիզ)-ի  
նախագահ և գործադիր տնօրեն

Ջեք	 Ման	 ,	 	 Alibaba	 Group	 (Ալիբաբա	 Գրուպի)-ի		
հիմնադիրը,	 	 ունի	 	 էլեկտրոնային	 	 առևտրի,	 առցանց		
դրամական	 փոխանցումների	 և	 առցանց	 գնումների	

տիրույթում	 մասնագիտացած	 	 ընկերությունների	խումբ։	 Նրա	 կյանքի	
վաղ	 փուլը	 լի	 էր	 ակադեմիական	 և	 	 գործնական	 	 	 ձախողումներով։		
Դպրոցում	 	 նա	 վատ	 էր	 	 սովորում	 մաթեմատիկա	 և	 	 մերժվել	 է	
Հարվարդի	 կողմից	 	 10	 անգամ։	 Պատմությունն	 այդքանով	 չի	
ավարտվում․աշխատանքի		հարցազրույցների	ժամանակ	նրան	մերժել	

Ջեք Մա, Alibaba Group(Ալիբաբա  Գրուպ)-ի  
հիմնադիր 
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Թեև	 Ջեֆ	 Բեզոսը	 հիշատակվում	 է	 որպեսAmazon(	
Ամազոնի)-ի	գործադիր	տնօրեն,	այնուամենայնիվ	նրան	
շատ	այլ	բիզնեսներ	են	պատկանում	 ՝	տիեզերանավից	
մինչև	 ամսագիր։	 Ջեֆ	 Բեզոսը	 փոխարինեց	 Սթիվ	

Ջոբսին	 ՝	 դառնալով	 աշխարհի	 ամենահարուստ	 մարդը։	 Նրա	
հաջողության	գաղտնիքն	իր	հաճախորդներին	ամեն	ինչից	վեր	դասելն	
է	։	Իր	խոսքերն	արտացոլում	են	իր	մոտեցումը․«Միակ	ամենակարևոր	
բանը	 հաճախորդների	 վրա	 կենտրոնանալն	 է։	 Մեր	 նպատակն	 է	
դառնալ	 աշխարհի	 ամենահաճախորդակենտրոն	 ընկերությունը»։	
Եթե	 երիտասարդ	 ձեռներեցները	 կենտրոնանան	 նրա	 խորհրդի	 վրա,	
հաջողությունը	նրանց	դուռը	ևս	կթակի։	

Translation: Ջեֆ Բեզոս , Amazon(Ամազոն)- ի 
գործադիր տնօրեն 

Մեր	 սերնդի	 մեծագույն	 նորարարը	 և	 հանճարը	 շատ	
արժեքավոր	խորհուրդ	ունի		երիտասարդ	ձեռներեցների	
համար։	 	 Սթիվ	 Ջոբսը	 միշտ	 մեծ	 	 ուշադրություն	 է	
դարձրել	մանրուքներին	և	միշտ		գերադասել	է	քանակը	

որակից։	Նա	ցանկանում	է	 ,	որ	 	երիտասարդ	ձեռներեցները	հետևեն	
նրա	օրինակին	հաջողության	հասնելու	համար։		Նրա	խոսքերը	հրաշալի	

Սթիվ Ջոբս, Apple (Էփփլ)-ի համահիմնադիր

են	 բազմաթիվ	 կազմակերպություններ,	 բայց	 նույնիսկ	 դա	 բավարար	
չէր	նրա	աննկուն	վճռականությունը	տապալելու	համար։	Նրա		«երբեք	
մի՛	 հանձնվիր»-ը	 օգնեց	 	 հաղթահարել	 	 բոլոր	 	 դժվարություններն	 ու	
բարձրանալ	 հաջողության	 սանդուղքով,	 որը	 նրան	 աղքատությունից		
հարստություն	տարավ։		Նրա	խորհուրդը	նոր		սթարթափներին․	«Երբեք	
մի՛	հանձնվեք։	Այսօրը	դժվար		է,վաղն			ավելի	վատ	կլինի,	իսկ	հաջորդ	
օրը		արևը	կշողա»։
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Ես	միշտ	արել	եմ	ինչ-որ	բան,	որն	անելու	համար	 	ես		
մի	քիչ	անպատրաստ	եմ	եղել	։		Ես	կարծում	եմ	դա	այն	
է,	 ինչը	 քեզ	 կստիպի	աճել։	 	 Երբ	 կա	 	 «Վաո,	 ես	 	 իրոք	

վստահ	չեմ,	որ		կարող	եմ	անել	դա	»	իրավիճակ,	և	դուք	հաղթահարում	
եք	այդ	պահը	,	այն		հենց		բեկումնային	ակնթարթն		է։

Մարիսա Աննա  Մայեր, բիզնեսմեն և  ներդրող, 
Lumi Labs  (Լումի Լաբս)-ի համահիմնադիր

կերպով	ամփոփում	են	այդ	միտքը․	«Որակն	ավելի	լավ	է,	քան	քանակը։	
Ավելի	լավ	է		մեկ	տուն	կառավարել,	քան	երկու	երկսենյականոցներ»	։		
Բացի	այդ,	դուք	կարող	եք	նաև		ձեռներեցության		շատ	դասեր	սովորել	
Սթիվ	Ջոբսից,	որը	կօգնի		ձեզ՝	սթարթափը	տանելու	հաջորդ	փուլ։		



132

Ձեր սթարթափի համար ներդրողներ գտնելու կամ ֆինանսավորում 
ստանալու ուղիները

Ձեր մեկնարկի 
համար ներդրողներ 
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133

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

Ձեր	սթարթափի	համար	 	ներդրողներ	 	և	ֆինանսավորում	գտնելու	
ուղիները	 Որոշ	 	 բիզնեսներ	 	 սկսելը	 շատ	 գումար	 չի	 պահանջվում,	
ուրիշներն	ունեն	հարյուր	հազարարավոր	դոլլար	և	ավել		գոըմարի		կարիք։		
Որքան	գումար	էլ	անհրաժեշտ	լինի,	հիշեք,	որ	գումար	հայթայթելը	բարդ	
գործընթաց	է։		Խոչընդոտներն	ու	խնդիրները	բնորոշ	են		գումարի	ձեռք	
բերմանը	,	մասնավորապես		վարկատու	հաստատություններից,		որոնք	
նախատեսված	են	զտելու			նրանց,	ովքեր	չեն	կարող	դիմակայել։	

Այլ	կերպ	ասած,	եթե	ձեռներեցը		չի	կարողանում	բավարար	գումար	
հավաքել,	որպեսզի
իր	 գաղափարները	 կյանքի	 կոչի,	 	 նշանակում	 է,	 որ	 նա	 ունի	

անբավարար	 է	 այն,	 ինչ	 պահանջվում	 է	 	 բիզնեսը	 	 կառավարելու	
համար.	Դրանում	ոչ	մի		նուրություն		չկա	։	«	Բիզնես	հիմնելը	հեշտ	է,	
-	ասում	է	Ավստրալիայում	գտնվող	շենքերի	սպասարկմամբ		զբաղվող	
Procontra	P/L	ընկերության	 	սեփականատերը	և	օպերատորը	 ,	 -	 	 իսկ		
այն	 կառավարելն	 	 ու	 ֆինանսավորելը	 դժվար	 է»:	 Բարի	 գալուստ	
Համաշխարհային	 առևտրային	 ձեռներեցություն	 ,	 որտեղ	 	 ձեր	
առաջ	 50	 դուռ	 փակելուց	 հետո,	 այնուամենայնիվ,	 պետք	 է	 մոտենալ	
քաղաքավարությամբ,	լավատեսությամբ	և	ժպիտով	։
Բիզնեսի	 սնանկության	 ամենատարածված	 պատճառներից	

մեկը«ֆինանսական	պատնեշի	բախումն	է»
կամ	բացելուց	առաջ	կամ	դրանից	անմիջապես	հետո	 ՝	որպես	մեկ	

կամ	մի	քանի	նպաստող	գործոնների		արդյունք,	ինչպիսիք	են	․

«Ֆինանսները	 արժույթը	 ձեռքից	 ձեռք	 փոխանցելու	
արվեստն	է՝		մինչև	այն		վերջապես	անհետանա»
- Ռոբերտ  Վ․ Սարնոֆ.

•	 Ձեր	 գաղափարի	 իրական	 մեկնարկային	 	 արժեքի	 ոչ	
բավարար	 գնահատումը։Իմացեք	 ,	 որ	 	 պետք	 	 է	 ավելի	 շատ	
ծախսեք	բիզնեսը	պահելու	համար	,	քան		այն		սկսելիս։
•	 Անիրատեսական	 սպասումներ	 ռեսուրսների	 վերաբերյալ,	
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Ձեզ	պետք	է	լավ	մշակված	գնահատական,	թե	որքան	կարժենա		ձեր		
բիզնեսը	 սկսելը	 ։Այդպիսով	 դուք	 կարող	 եք	 	 համապատասխանեցնել		
ձեր	 ունեցած	 իրական	 ռեսուրսները	 և	 ֆինանսավորում	 գտնելու	 ձեր	
կարողությունը։Սա	կարող	է		վերածել		գաղափարը	սթարթափի	՝	ելնելով	
ձեր		ֆինանսական		դրությունից	։
Որոշ	ձեռներեցներ	ասում	են,		որ	կապիտալ	գտնելու	հնարքը		ճիշտ	

աղբյուրից	և	ճիշտ	հաջորդականությամբ	այն	ձեռք	բերելն	է	,	քանի	որ	
բիզնեսը		աճում	է	և	զարգանում։	Դա	նշանակում	է	,	որ		ֆինանսավորում	
փնտրելիս	պետք	է	ամենուր	որոնել։	 	Սովորեք	ամեն	 	 	իրավիճակում։	
Օրինակ,	եթե	վարկային	մասնագետը	տեղական	բանկում	մերժում	է	ձեր	
հայտը,	քաղաքավարի	կերպով	հարցրեք,		թե	ինչու	և	հաջորդ	անգամ	
օգտագործեք		և	հաշվի	առեք	այն,	ինչ	նա	ասաց	։	Շատ	հաճախ		կարևոր	
է	 ,	 	 թե	 ինչ	 է	 	 վարկատուն	 ցանկանում	 	 	 լսել։	 Դա	կարևորագույնն	 է։		
Ավելին,	երբ	փնտրում	եք	վարկատուներ,		փորձեք	գտնել	այնպիսիները,	
որոնք	 	 մասնագիտացած	 են	 կոնկրետ	 ոլորտում	 կամ	 բնագավառում	
,	 որում	 	 գտնվում	 	 ձեր	 բիզնեսը։	 Ներդրողները	 սովորաբար	 ավելի			
հետևողական	 են	այն	 	 ոլորտների	 և	 բիզնեսների	 նկատմամբ,	 որոնց	
ծանոթ	են։
Ստորև	բերված	են		ամենատարածված	օրինակները,	որտեղ	կարող	

եք	գումար	ձեռք	բերել։		Հարցրեք	և	ուսումնասիրեք		որոշելու	համար,	
թե			ձեր	տարածաշրջանում	կամ	երկրում	սրանցից	որը		առավելագույնս	
կիրառելի	կլինի։

որոնք	 դուք	 կարող	 եք	 օգտագործել։Դրամաշնորհների	 և		
սթարթափ		վարկերի		պակասը	,	որոնք	ձեռք	բերելը		բարդ	է։
•	 Թյուր	 պատկերացումն	 այն	 մասին,	 թե	 որքան	 արագ	 եք	
գումար	աշխատելու	 ,	նշանակում	է,	որ	դուք	կարիք	կունենաք	
գումարի	աղբյուրների	 	 	բիզնեսի	կայունությունը	պահպանելու	
համար,	մինչ	կսկսեք	գումար	աշխատել։
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Բանկի	նկատմամբ	հաղթանակը	ամենալուրջ	խոչընդոտներից	մեկն	
է,	որին	բախվում	է		սթարթափը	։
Բանկերը	փոքր	բիզնեսին	անհրաժեշտ	են	երկու	պատճառով․
1.	դրանք	անվտանգ	վայր			են		գումար	պահելու	համար,	
2.	դրանք	կարող	են	լինել	ֆինանսավորման			և	այլ	ծառայությունների		

աղբյուր
Ցավոք,	 բանկերի	 մեծ	 մասը	 սիրում	 է	 գումար	 տալ	 մարդկանց	 և	

ձեռնարկություններին,	որոնք
դրա	 կարիքը	 չունեն	 ։	 Դա	 տեղի	 է	 ունենում	 այն	 պատճառով,	 որ	

յուրաքանչյուր	 բանկ	 ցանկանում	 է	 վստահ	 լինել,	 որ	 	 կկարողանա	
վերադարձնել	իր	տված	գումարը։

Բանկեր

*	 Բանկերը	 	 իրենց	 բնույթով	 զգուշավոր	 են։	 	 Հետևաբար,	
գումար	 հատկացնելու	 հայտերը	 	 պետք	 է	 	 հավաստի	 լինեն,	
փաստարկված	և		հիմնավորված։

Նշենք	նաև,	որ․	
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Որոշ	 ընկերություններ	 վարկավորում	 են	 	 ձեռներեցներին	 ՝	 հույս	
ունենալով		նրանց	հետ	կառուցել	
գործնական	 	 հարաբերություններ։	 Սա	 կոչվում	 է	 կորպորատիվ	

վենչուրային	 հիմնադրամ	 :	 Ավելորդ	 է	 ասել,	 որ	 ձեռներեցի		

Կորպորատիվ վենչուրային կապիտալ

*	Բանկերը	փնտրում	են	երաշխիքներ՝	հաստատված	դրամական	
մուտքերի	կամ	գրավի	տեսքով։	Եթե	չունեք	դրանից	որևէ	մեկը,		
ամենայն	 հավանականությամբ	 չեք	 կարողանա	 ստանոալ	
վարկը։
*	 Եթե	 մի	 բանկը	 հրաժարվում	 է	 համագործակցել	 կամ	 չի	
հետաքրքրվում	ձեր	կարիքներով,		դիմեք	
մեկ	այլ	բանկի։
*	Բանկերը	նախատեսված	չեն			բիզնեսին	օգնելու	համար	:
*	 Մարդիկ	 	 են	 կառավարում	 	 բանկերը:	 Եթե	 դուք	 ավելի		
մտերմանաք		այդ	մարդկանց	հետ,	հաջողության		հասնելու	ձեր	
հնարավորությունները	կարող	են		մեծանալ։
*	 Բանկերը	 ատում	 	 են	 անակնկալները։	 Այնպես	 որ,	 եթե	 ձեզ	
հաջողվում	է	ստանալ	վարկ,	և		դուք	չեք	կարողանում	կատարել	
վճարումը	ժամանակին,	դուք	պետք	է	նախապես	տեղեկացնեք		
այդ	մասին	ձեր	բանկին։
*	 Բանկերը	 սխալներ	 են	 գործում:	 Մեծ	 Բրիտանիայում	
անցկացված	հետազոտությունը	ցույց	է	տվել,	որ	
բանկերի	 կողմից	 ուղարկվող	 քաղվածքների	 մինչև	 20	 %-ում	
առկա	 են	 անճշտություններ	 :	 Ուստի	 նպատակահարմար	 է	
պարբերաբար	ստուգել	բանկային	քաղվածքները։
*	Միշտ	դիմեք	բանկ	կամ	բանկիրի	՝		նախապես	պատրաստված	
լինելով	:	Սա	ցույց	է	տալիս,	որ	դուք	գտնվում	եք	ձեր	բարձրության	
վրա,	որը		խոսում	է	ազնվության	և	պրոֆեսիոնալիզմի	մասին։
*	 Բանկերի	 մեծ	 մասը	 հաճախ	 բաց	 են	 բանակցությունների	
համար,	երբ	խոսքը	վերաբերում	է	տոկոսադրույքներին։
Մի՛	վախեցեք	սակարկելուց։



137

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

հմտությունները	 կամ	 արտադրանքը	 պետք	 է	 նպաստեն	 և	 օգուտ	
բերեն	 	ընկերությանը,	որին	 	վերջինս	դիմել	է,	և	 	ամրագրված	 լինեն	
հուսալի	բիզնես		պլանով։
Ընկերությունը,	 որին	 ներկայացվում	 է	 գաղափարը,	 կարող	 է			

պահանջել	նաև		բաժնեմաս։	
Պարզապես	 համոզվեք,	 որ	 	 ներկայացվող	 գաղափարի	 կամ	

արտադրանքի	 	 	 հեղինակային	 	 իրավունքները	 պաշտպանված	 և	
արտոնագրված	են։

Crowdfunding

Հանրության	 նվիրատվությունների	 միջոցով	 	 ֆինանսավորում	
ստանալու	 	 տարբերակը	 կիրառվել	 է	 դարեր	 շարունակ։	 Օրինակ,	
Ազատության	արձանի	 	գումարը	 	հավաքվել	 է	մի	ամսագրի	արշավի	
միջոցով։	
Պատերազմի	 պարտատոմսեր	 վաճառելով	 առաջիկա	 ռազմական	

արշավանքի	 ծախսերը	 հոգալը	 	 և	 տպագրվելիք	 գրքի	 համար	
ապագա	 գնորդներից	 գումար	 հավաքելը	 	 ևս	 դրա	 օրինակներ	
են։	 Ներկայումս	 	 ավելի	 քան	 	 երկու	 տասնյակ	 ֆոնդհայթայթման			
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Պարգևատրումների վրա 
հիմնված ֆոնդհայթայթում

Կապիտալի  վրա հիմնված  
ֆոնդհայթայթում 

կայքեր	 կան։	 	 Դրանցից	 են	 	 ,	 Gofundme(Գոուֆանդմի)-ն,	 Kick-starter	
(Քրիքսթարթեր)-ը,	 Indiegogo(Ինդիգոգո)-ն,	 Crowdrise(Քրաուդրայզ)-ը,	
Patreon(Պատրեոն)-ը,	Crowdfunder	(Քրաուդֆանդեր)-ը	և	այլն:
Ֆոնդհայթայթման	 	 սխեմաները	 	 սովորաբար	 ներառում	 են	 կա՛մ	

ապրանքի	 նախնական	 վաճառքը	 (	 արտադրանքի	 պայմանագրի	
համաձայնագրի	նման)	կամ	որոշակի	տեսակի	կապիտալի	վաճառքն	
այն	 	բիզնեսին,	որը	թողարկում	 է	արտադրանքը։	 	Երկու	դեպքում	 էլ		
շատ	դժվար	կլինի		հրավիրել	անհատների	և	խմբերի	ուշադրությունը՝	
առանց	 	 հմուտ	 	 մեդիա	 	 քարոզարշավի	 և	 հաստատված	 կապերի	
ներգրավվածության	։
Արտասովոր	 հանրային	 կապերի	 (PR	 Փիառ)	 և	 մարքեթինգային	

արշավները	 և	 ժամանակի	 լավ	 պլանավորումը	 	 էական	 են	
ֆոնդհայթայթման		հաջողության	գործում։	Մի՛	տարվեք	ու	գայթակղվեք	
այն	 պատմություններով,	 որոնք	 	 	 դրամահավաքը	 	 ներկայացնում	
են	 իբրև	 հեշտ	 գործընթաց։	 	 Առանց	 	 նախապես	 	 բիզնես	 	 ցանց	
ստեղծելու՝	 	 ֆոնդհայթայթումը	 	 կլինի	 նույնքան	անհուսալի	 ,	 որքան	
վիճակախաղում	շահելը։	Կա	ֆոնդհայթայթման		երկու		հիմնական	ձև․	
1.	պարգևատրումների	վրա	հիմնված	և		2.	կապիտալի	վրա	հիմնված։		

Ֆոնդհայթայթումը,	 որ	
հիմնված	է	պարգևատրումների		
վրա,	 ընկերությունների	 համար	
էժան	 միջոց	 է՝	 ստուգելու	
պահանջարկը	 և	 զարգացնելու	
իրենց	 արտադրանքը։	
Ընկերության	 կապիտալն		
ու	 վերահսկողությունը	
զոհաբերելուց	 խուսափելով՝		
ձեռներեցները	 հաճախ	
նախապես	 վաճառում	
են	 իրենց	 արտադրանքը		
կամ	 առաջարկում	 այլ	

Կապիտալի	 վրա	 հիմնված	
ֆոնդհայթայթումը		բոլորովին	այլ	
երևույթ	 	 է,	 և	 այստեղ	 իրական	
գումար	է	աշխատում		ներդրողը,	
իսկ	ներդրման	նվազագույն	շեմն	
ավելի	բարձր	է	(բայց	անհամեմատ	
ավելի	 ցածր,	 	 քան	 վենչուրային	
կ ա պ ի տ ա լ ի ս տ ն ե ր ի ն ը ) ։	
Ներդրողները	ֆինանսավորում	են	
սթարթափները	և		նախագծերը	ոչ	
թե	 միանվագ	 պարգևատրմամբ,	
այլ	 	 սեփական	 կապիտալով։		
Անհատ	 ներդրողները	
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պ ա ր գ և ա տ ր ո ւ մ ն ե ր `	
գայթակղելու	համար		մարդկանց,	
որպեսզի	 ֆինանսավորեն	
իրենց	 ընկերություններն	 	 ու		
արտադրանքի	 զարգացումը։		
Այս	 գործընթացը	 հաճախ	
ընդունում	 է	 պարգևատրման	
վրա	հիմնված	ֆոնդհայթայթման		
ձև,	 երբ	 	 պարգևատրման	
և	 ֆինանսավորման	
փոխանակումն	 իրականացվում	
է	ֆինանսավորող	 հանրությունը։		
Այս	 տեսակի	 ֆոնդհայթայթման	
հարթակի	 հրաշալի	 օրինակ	
է	 	 Kickstarter	 (Քրիքսթարթեր)
ը,	 	 որտեղ	 	 ընկերություններն	
իրականացնում	 են	 «ամեն	 ինչ	
կամ	 ոչինչ»	 	 տիպի	 արշավներ		
թիրախային	 գումարով	 և		
վերջնաժամկետով։	 	Անհատները	
կարող	 են	 	 ներդնել	 	 սիմվոլիկ	
փոքր	գումար	(նվազագույնը	մեկ		
դոլլար)	 արշավին	 աջակցելու	
համար։		Ներդրողի	տեսանկյունից		
այսպիսի		հարթակները	թույլ	չեն	
տալիս	 ներդրումից	 	 	 ստանալ	
հասույթ	 և	 իրական	 գումար	
աշխատել։	

տարբեր	 գումարներ	 են		
խոստանում	 	 ՝	 ֆինանսավորելու	
ընկերություններին	 	 և	
ակնկալում	են	հասնել	ընդհանուր	
նպատակներին՝		վերադարձնելով	
կապիտալը,	 	 	որն	էլ,	հուսով	ենք	
կվերածվի	 հրապարակայնորեն	
վաճառվող	 բաժնեմասի՝	
նախնական	 հրապարակային		
առաջարկի	 շրջանակներում	
(IPO):	 Ընդհանրապես		
ընկերության	 զարգացման		
ընթացքում	 ֆոնդհայթայթումն	
ավելի	 բնորոշ	 է	 նախնական	
շրջանին	 ,	 քան	 վենչուրային	
կապիտալը։		Ինչպես	վենչուրային	
կապիտալի	 պարագայում,	
ռիսկն	 ահռելի	 է	 ,	 սակայն	 	 կա	
վերադարձի	 հնարավորություն։		
Միաժամանակ,	 քանի	 որ		
ներդրումը	 ձևավորվում	
է	 բազմաթիվ	 	 մարդկանց	
միջոցով,	 ռիսկը	 բաշխվում	 է		
ամբողջ	 	 հանրության	 շրջանում	
՝	 չկենտրոնանալով	 փոքրաթիվ	
մարդկանց		ձեռքում։			Ներկայումս	
կան	 	 բազմաթիվ	 առաջատար	
ֆոնդհայթայթման	 	 հարթակներ,	
որոնք	 բոլորն	 էլ	 կենտրոնացած		
են	 	 	 տարբեր	 	 շուկաների	 և	
հատվածների	վրա։	
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Այն	ձեռներեցները,	ովքեր	կարող	են	ապացուցել	(կամ	ցույց	են	տվել),	
որ	նրանք	արժանահավատ	են	և
հուսալի,	և	կազմել	է	կենսունակ	բիզնես	պլան,	կարող	են		գտնել
ընտանիքի	 անդամների	 կամ	 ընկերների,	 ովքեր	 պատրաստ	 են	

վճարել	 այն	 գումարները,	 որոնք	 անհրաժեշտ	 են	 	 բիզնեսը	 սկսելու	
համար։	
Նշենք,	 սակայն,	 որ	 այդ	 մարդիկ	 չպետք	 է	 	 ստանան	 վարչա-

կառավարչական	հաստիքներ	իրենց	օգնության	 	դիմաց	 	 (որը	կարող	
է	 ապագայում	 	 ստեղծել	 խնդիրներ)։	 	 Սովորաբար	 չի	 խրախուսվում	
նաև	 	 դիմել	 ընկերներին	 և	 ընտանիքին	 իրենց	 	 խնայողությունները		
բիզնեսում		ներդնելու	համար	(դրանք	կարող	են	չվերադառնալ)։	Քանի	
որ		ընկերներին	և	ընտանիքին	դիմելը	ամենաանձնական	ձևն	է	առկա	
եղանակներից	,	այդ	իսկ	պատճառով	պետք	է		գործել	զգուշությամբ	և	
խոհեմությամբ։

Տեղական,	 պետական	 և	
դաշնային	 իշխանությունները	
երբեմն	 առաջարկում	 են	
ֆինանսական	 ռեսուրսներ	 փոքր	
բիզնեսի	համար,	եթե		բավարարվում	
են	որոշ	պահանջներ։	Օրինակները	

Ընտանիք  և ընկերներ

Կառավարության աջակցություն

Թանկարժեք	 սարքավորումները	 (oրինակ	 մեքենաներ,	
ցուցափեղկեր,	գործիքներ	և	այլն)	երբեմն	կարող	են		ձեռք	բերվել			ցածր	
տոկոսադրույքով	 	 վարկով	 այն	 ընկերությունից,	 որն	 արտադրում	 և	
վաճառում	 է	այդ	սարքավորումները։	Փոխարենը	 	ձեռներեցին	կարող	
են	 խնդրել	 	 վաճառել	 կամ	 գովազդել	 ընկերության	 արտադրանքն	 իր	
բիզնեսում	 (սովորաբար	 	տարբերանշաններով	 	և	 	 ցուցափեղկերով)։	
Զրուցե՛ք		մատակարարների	և	արտադրողների	հետ	՝	այս	մասին	ավելի	
մանրամասն	տեղեկանալու	համար։

Սարքավորումների  վարկավորում 
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Դրամաշնորհները	 տրամադրում	 են	 գումար,	 որը	 պետք	
չէ	 վերադարձնել։	 Համալսարանները,	 մասնագիտացած		
կազմակերպությունները,	 կառավարությունները,	 առևտրային	
ասոցիացիաները	և	նույնիսկ	Եվրոպական	միությունը		դրամաշնորհների	
տիպիկ	աղբյուրներ	են։
Գործազուրկները,	 թոշակառուները,	 երիտասարդ	 ձեռներեցները,	

նկարիչները	և	այլք,	ովքեր	դուրս	են	հիմնական	խմբերից,		սովորաբար	
առավել	իրավասու	են	և	ունեն	դրամաշնորհ	ստանալու		հնարավորություն,	
եթե	 նրանք	 որակավորված	 են	 	 իբրև	 իրազեկված	 և	 հմուտ	 անձինք,	
որ	 փորձում	 են	 	 հիմնել	 բիզնես	 	 զարգացող	 	 տարածաշրջաններում։		
Մեծամասամբ	 դրամաշնորհները	 	 	 մեծ	 գումարների	աղբյուր	 չեն,	 լոկ	
միայն	մի	քանի	հարյուր	կամ	մի	քանի	հազար	դոլլար	առավելագույնը,		
բայց	 նորաստեղծ	 բիզնեսին	 նույնիսկ	փոքր	 գումարը	 կարող	 է	 	 օգնել	
ծախսերի	կրճատման	առումով։	
Բիզնեսի	 ֆինանսավորումից	 	 բացի,	 դրամաշնորհներ	 կարելի	

է	 ստանալ	 նաև	 աշխատակիցների	 վերապատրաստումների,			
մարկետինգային	 ծախսերի	 և	 	 ապահովագրության	 համար։	 	 Մի՛	
կաշկանդվեք	 	 դրամաշնորհների	 դիմելիս	 ։	 Պարզապես	 պատրաստ	
եղեք	 	 լրացնելու	 	 բազմաթիվ	 ձևաթղթեր՝	 դրամաշնորհը	 ստանալուց	
առաջ	և	հետո։

Դրամաշնորհներ

ներառում	 են	 այն	 ձեռնարկությունները	 ,	 որտեղ	 աշխատում	 են	
հաշմանդամություն	ունեցող	անձինք	(	կամ	փոքրամասնությունները),		
ձեռնարկությունները,	 որոնք	գտնվում	են	տնտեսական	աջակցության	
կարիք	ունեցող			տարածքներում	,	ձեռնարկությունները,	որոնք	կոչված	
են		պահպանելու	
շրջակա	միջավայրը,	կամ	ձեռնարկությունները,	որոնք	նախատեսում	

են	նվազեցնել	տեղական	խնդիրները։	
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Վարկերը	 համարվում	 են	 արտոնյալ	
,		երբ	դրանք		առանց	գրավի	պահանջի	
են,

մարման	 ժամանակացույցը	
երկար	 է,	 իսկ	 մարման	 ժամկետները	
կարող	 են	 երկարաձգվել։	 Ընդ	 որում,	
վերցրած	 վարկի	 յուրաքանչյուր	
լուման	 	 պետք	 է	 վերադարձվի	
տոկոսներով,	 ինչպես	 սովորական	
վարկի	 դեպքում։	 	 ՓՄՁ	 	 կենտրոնները,	
տեղական	 ինքնակառավարման	
մարմինները,	 բիզնես	 	 ուղղվածության		
բանկերը	 ,	 կորպորացիաները	 ,	
բիզնես	 ասոցիացիաները	 	 արտոնյալ	
վարկերի	 որոնման	 	 համար	 լավագույն	
աղբյուրներն	են։

Հրեշտակ	ներդրողների	ցանցերը	 	 ծառայում	են	 	 ներդրողների	 	և	
սթարթափների	 միջև	 կապ	 հաստատելու	 համար,	 	 իրենց	 բնույթով	
հիշեցնում	 են	 սոցիալական	 ցանցերը,	 իրականում	 չեն	 ծառայում	
որպես	ֆինանսական	միջնորդ	ներդրողների	և	սթարթափների	միջև։		
Այս	 ձեռնարկությունները	 	 հիմնականում	 	 	 զարգացման	 սկզբնական	
փուլում	են։	Ինչ-որ	իմաստով		ներդրումների	ձևաչափը	տարբերվում	է	
վենչուրային	կապիտալի	և	մասնավոր	ներդրողների		ընկերություններից։	
Հրեշտակ	ներդրողների	ցանցը	թույլ	է	տալիս		ներդրողներին	դիտարկել		
սթարթափների	երկար	ցանկը	և	ուղղվածությունը	՝	չգնելով		նախնական	
կազմավորված	 հիմնադրամի	 մի	 մասը։	 	 Ամենահայտնի	 օրինակը	
AngelList(ԷնջլԼիսթ)-ն	 է,	 	 խոշորագույն	 սթարթափների	 	 	 	 առցանց	
տվյալների	բազաներից	և	ցանցերից			մեկը։		Սոցիալական	մեդիային		

Արտոնյալ վարկեր

Հրեշտակ ներդրողների ցանցեր 
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կցված	 լինելով՝	 այս	 հարթակները	 	 թույլ	 են	 տալիս	 ներդրողներին		
ստեղծել	ցանց	այլ	ներդրողների	հետ	սթարթափ	ձեռնարկությունները	
համատեղ	ֆինանսավորելու	նպատակով։		Կան		բիզնես	հրեշտակների	
ցանցերի	 մի	 քանի	 տեսակներ։	 	 Ինկուբատորները,	 կարելի	 է	 ասել,		
գործում	են	որպես	բիզնես		հրեշտակների	ցանցեր։		Ինկուբատորները	
սթարթափներին	 առաջարկում	 են	 աշխատանքային	 միջավայր,	
նյութեր	ընկերության	բաժնեմասի	դիմաց։		Այս	կերպ,		ինկուբատորները		
դառնում	են	սթարթափները	բիզնես		հրեշտակներին	կապող	հարթակ։	
Y-Combinator(Ուայ	 Քոմբինեյշն),	 Սիլիկոնյան	 	 հովիտում	 	 	 2005	
թվականին	 	 հիմնադրված	 ինկուբատորին	 մասնակցել	 են	 	 այնպիսի	
հայտնի	ընկերություններ,	ինչպիսիք	են	Dropbox	(Դրոփբոքս	)		և		Airbnb	
(Էյրբընբի)	ընկերությունները։	

Կարիք չկա տպավորել հրեշտակներին։ Ազնի՛վ եղեք։  Ցու՛յց 
տվեք փաստերը։ Իմացե՛ք ձեր ցուցանիշներն ու թվերը։  
Խուսափե՛ք ցուցանիշներն աղավաղելուց։  Եղե՛ք ազնիվ 
և համեստ։  Երբեք  ամբարտավանությունը մի՛ շփոթեք  
ինքնավստահության  հետ։ 

	Վենչուրային	կապիտալիստն	
այն	 անձն	 է	 կամ	 խումբը,	
որը	 ֆինանսավորում	
է	 ձեռնարկություններին։		
Փոխարենը	 նա	 ակնկալում	 է	
տվյալ	 բիզնեսի	 բաժնեմասը	
,	 որի	 մեջ	 նա	 ներդրում	 է	
կատարել՝	 հավակնելով	 40	
տոկոս	և	ավելի	աճի	տեմպերի։		

Քանի	 որ	 վենչուրային	 կապիտալիստների	 	 մեծ	 մասը	 իրենց	 հերթին	
հաջողակ	 բիզնեսմեններ	 են,	 նրանք	 կարողանում	 են	 որոշել՝	 արդյո՞ք	
բիզնես	 գաղափարը	 	 հաջողված	 է։	 	 Նշենք,	 որ	 շատ	 վենչուրային	
կապիտալիստներ	 հետաքրքրված	 չեն	 	 փոքր	 բիզնեսում	 գումար		
ներդնելու	մեջ։		Փոխարենը	նրանք	փնտրում	են	հեռանկարային	բիզնես		

Վենչուրային կապիտալիստներ.
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Թեև	վենչուրային	կապիտալի	և	մասնավոր	կապիտալի	միջև	առկա	
են	նմանություններ,	այնուամենայնիվ		այն	ունի	որոշ	առանձնահատուկ	
գծեր	 ու	 հատկանիշներ,	 մասնավորապես	 	 մտածողության	 և	
ներդրումային	 մոտեցման	 տեսանկյունից։	 	 Կառուցելու	 մոտեցման		
փոխարեն	 ,	 մասնավոր	 կապիտալի	 	 ձեռնարկությունները	 	 ձգտում	
են	 կիրառել	 վերևից	 ներքև	 մոտեցումը՝	 վերափոխելով	 այն	 ,	 ինչ	
ընկերությունն	 ունի	 արդեն։	 Վենչուրային	 կապիտալիստները	
սովորաբար		սկսում	են		համագործակցել					եռանդուն	ձեռներեցների	
հետ,	մինչդեռ		մասնավոր		կապիտալի	ձեռնարկությունները		հաճախ	
սկսում	են		վատ	վիճակում	գտնվող	ընկերություններից։	

Այժմ	 մենք	 	 կներկայացնենք	 ֆոնդհայթայթման	 և	 բիզնես	
հրեշտակների	որոշ	հարթակներ։	

Մասնավոր  կապիտալ 

Հարթակներ

Հրեշտակների	 ներդրումՀիմնադիրներն	 ասում	 են,	 որ	 հարթակի	
առաքելությունն	 է	 	 Միացյալ	 թագավորության	 	 	 ձեռներեցների	 և	
հրեշտակ	ներդրողների	միջև	կապ	հաստատել։	«Որտեղ	հանդիպում	են	
հզոր	բիզնեսներն	ու	հզոր	մարդիկ։	Մենք	միավորում	ենք	բիզնեսները	՝	
փնտրելով	ներդրում	և	ներդրողներ		կապիտալով,		կապերով	և	գիտելիքով՝		
օգնելով	նրանց	հաջողության	հասնել»։
Հարթակն	ունի	ավելի	քան		131	000	ներդրումային	հնարավորություն		

և	ավելի	քան	231	000		գրանցված	հրեշտակ-ներդրող։		Կայքը	պարզեցված	
է	 	 և	 հարմար	 է	 օգտագործելիս․	 ֆինանսավորման	 	 նոր	 	 	 նախագիծ	
վերբեռնելու	համար		անհրաժեշտ	է		լրացնել		ներկայացման			ձևանմուշը։

հրեշտակ ներդրողներ

գաղափարներ,	 որոնք	 ենթադրում	 	 են	 մեծ	 	 շահույթ,	 որի	 շնորհիվ	
նրանց	ներդրումները	կարող	են	արագորեն	 	վերադառնալ։	 	Եվ	քանի	
որ	վենչուրային	կապիտալիստները		մեծամասամբ	գործում	են	հանուն	
փողի	(իսկ	ո՞վ	այդպես	չի	վարվում),	նրանք	մի	քանի	տարում	կարող	են	
վաճառել	իրենց	բաժնեմասերը	անհայտ	գնորդների	։	
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Indiegogo	 (Ինդիգոգո	 )-ն		
ֆոնդհայթայթման			հարթակ	
է,	 նրանց	 կարգախոսն	 է	
․«Ձեռք	 բերեք	 տեխնիկա,	
որը	 կստիպի	 մարդկանց	
խոսել»։	Նրանք	ասում	են,	որ		
ինչպես				ֆոնդհայթայթման		
կենդանի	 արշավների	 ,	
այնպես	 էլ	 նորարարական		
ա ր տ ա դ ր ա ն ք ն ե ր ի		

Indiegogo (Ինդիգոգո)

առաքման		համար		չկա	առավել		լավ	վայր	սկսելու		հրաշալի	և	խելացի		
նորարարությունների		 որսը	 սկսելու	 համար,	 որը	 զարմացնում	
է	 և	 հաճելի	 է։	 Indiegogo	 (Ինդիգոգո)-ն		 այն	 վայրն	 է,	 որտեղ	 դա			
իրականանում		 է։		 Indiegogo	 (Ինդիգոգո)-ի	 ֆոնդհայթայթման	
արշավների	շրջանակներում	նոր	և	արդիական	ապրանքները		թռչում	
են	,	երբեմն	ավելի	վաղ,	քան	հասանելի	կդառնան	հանրությանը։	
Հազարավոր	 արշավներ	 են	 տեղի	 ունենում	 ամեն	 շաբաթ,		

հրաշալի	տեխնոլոգիաներ,	 դիզայն	 և	 ավելին	 ամեն	 անկյունում՝	
հաճախ	 	 սահմանափակ	 ժամանակով	 և	 գնային	 առաջարկով		
նախապես	գրանցվածների	համար։	

Kickstarter(Քիքսթարթեր)
Kickstarter(Քիքսթարթեր)-ը	 ամերիկյան	 հասարակական		

բարեգործական	 կորպորացիա	 է	 ,	 որը	 հիմնվել		 է	 Բրուքլինում,	 Նյու	
Յորքում,	
	որն	շարունակում	է	մնալ	որպես		համաշխարհային	

ֆոնդհայթայթման		հարթակ	՝	կենտրոնացած		ստեղծարարության	
վրա։
Ընկերության	 առաքելությունն	 է	 օգնել	 ստեղծագործական	

նախագծերը	կյանքի	կոչել:	 2019	թվականի	դեկտեմբերից	Kickstarter	
(Քիքսթարթեր)-ը		 ստացել	 է	 ավելի	 քան	 4,6	 միլիարդ	 դոլլար		 17․2	
միլիոն	 հովանավորի	 կողմից		 445	 000	 նախագիծ	 իրականացնելու	
համար,	 ինչպիսիք	 են	 	 ֆիլմերը,	 երաժշտությունը,	 	 բեմական	
շոուները,	
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Ինչպես ներկայացնել մեր բիզնես 
գաղափարը ներդրողներին

հումորային,	 լրագրողական,	 վիդեո	 խաղերի	 տեխնոլոգիական,	
հրատարակչական	և	սննդին	առնչվող		նախագծերը	։
Դեկտեմբեր	2019,	Kickstarter	(Քիքսթարթեր)-ը	ստացել	է	ավելի	քան	

4,6	մլրդ	դոլար,	որպես	վճարների	ից	17,2
միլիոն	 հովանավորներ	 445	 000	 ծրագրերի	 ֆինանսավորման	

համար,	ինչպիսիք	են	ֆիլմերը,	երաժշտությունը,	բեմական	շոուները,	
կոմիքսները,	 Լրագրություն,	 Տեսախաղեր,	 տեխնոլոգիաներ,	
հրատարակչական	և		սննդի	հետ	կապված	ծրագրեր:

Շատ	 նոր	 ձեռներեցներ	 ունեն	 հիանալի	 գաղափարներ,	 որոնք	
կփոթորկեն	աշխարհը:	Բայց
նրանց	99%-ը	երկարաժամկետ	հեռանկարում	չեն	ստանում	պատշաճ	

բիզնեսի	ֆինանսավորում։	Սա	կավարտվի	այս	բոլոր	գաղափարներից	
հրաժարվելով	 	և	դրանք	 	երբեք	 չեն	վերածվի	հաջող	նախագծի	 :	Սա	
այն	 պատճառով	 ,	 որ	 	 հսկայական	 անջրպետ	 կա	 հիանալի	 բիզնես	
գաղափար	ունենալու	և	այն	ամբողջությամբ	իրականացնելու	միջև:
Այս	 բացը	 կարելի	 է	 	 լրացնել	 համապատասխան	 միջոցներ	

հայթայթելով։
Յուրաքանչյուրը,	ով	խնդրում	է	ձեզ	աշխատել	բիզնես	պլանի	վրա,	
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մինչ	դուք		փնտրում	եք
փայլուն		բիզնես	մոդել,		այն	ներդրողը	չէ,	որը	ցանկանում	եք:	Ո՞վ	է	

ձեզ	գումար	տալիս․
առանցքային	 հարց	 է։	 Ինչպես	 ասում	 են	 ․	 	 ամեն	 դոլարը	 նույնը	

չէ՞:	 Լավ	 	 գումար	 	տրամադրվում	 է	 	 ,	 երբ	 կարող	 եք	փոխել	 	 ուժերի	
հարաբերակցությունը։	Միջոցներ	հայթայթելը	նման	է	պոկեր	խաղալու		
և	տուն	գնելու	համադրության	ու	խառնուրդի	։	Դուք	պետք	է	խաղաք		
ձեր	 սեփական	 քարտերով:	 Բայց	 դուք	 չեք	 կարող	 շարունակել	 նույն			
դեմքով	 	 հանդես	 գալ	 	 տանտիրոջ	 առջև,	 քանի	 որ	 կարող	 են	 լինել	
երկարաժամկետ	հարաբերություններ	և		դրանք		պետք	է	հիմնված	լինի	
ազնվության	վրա:		Ձեզ	հարց	կտան	ներդրողների	մասին,	թե	ինչու	հենց	
այդ		ներդրրողների	կարիքն	ունք՝	որպես	ձեռներեց։	
Այդ	հարցին		պատասխանելու	համար	պետք	է	իմանալ,	թե	ովքեր	են	

ներդրողները
	և	ինչու	են		ձեզ	գումար		տալիս:	Եթե	դուք	չեք	հասկանում		հարցի		

երկու	կողմերը,	ապա	դուք	շատ	ավելի	քիչ	ուժ	ունեք,	քան	կարող	էիք	
ունենալ:
Դուք	 միակը	 չեք,	 որ	 խոսում	 եք	 ներդրողների	 հետ:	 Դուք	 պետք	 է	

հասկանաք,	որ	դուք
միակ	անձը	չեք	,	ով	ներկայանում	է	որևէ	ներդրողի:	Լավ	ձեռներեցներն		

ապրում	են	իրենց	ընկերությունում		օր	ու	գիշեր։	
Եվ	 	 շատերը	 մոռանում	 են,	 որ	 իրենք	 	 բոլորիցմեկն	 են:	 Դուք	

անտեսանելի	մրցակցության	մեջ	եք՝	շատ	լավ	նախագծերով:	Այսպիսով,	
ելույթը		չի	կարող	լինել.	«Ես	լավ	նախագիծ	ունեմ,	խնդրում	եմ
ներդրումներ	 կատարել»:	 Դա	 պետք	 է	 լինի	 այսպիսին.	 «Ահա	 թե	

ինչու	է			իմ	նախագիծն	ավելի	լավը,		քան		մյուսները,	որտեղ		կարող	է	
ներդրումներ	կատարել»:

«Եթե	դուք	կարող	եք	փոխել	մարդկանց	կյանքը,	դուք	ունեք	
բիզնես»:
- Ռիչարդ Բրենսոն
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Ներդրողները	 նույնպես	 ամենակարող	 չեն.	 Կան	 բազմատեսակ	
պատճառներ,	թե	ինչու		ներդրողը
կշրջանցի		նախագիծը։	Միգուցե	նրանք	արդեն	մեծ	գումարներ	են	ներդրել	

տարբեր	նախագծերի	վրա
վերջին	ժամանակներս,	և	նրանք	պետք	 է	 սահմանափակեն	իրենց	նոր	

ներդրումները	մինչև	նոր		ֆինանսավորում	ունենան:
Միգուցե	 նրանք	 փնտրում	 են	 որոշակի	 	 նախագիծ	 կամ	 որոշակի		

հիմնադիր։	Այս		խաղը	պետք	է	խաղալ	և	շատ	տեղեկատվություն	ունենալով	
ամեն	խաղացողի	մասին	՝	կարող	եք	բարելավել	ձեր	դիրքերը։

Ձեր	ելույթն		այն	գլխավոր	գրավականն		է,	որը	կարող	է	կա՛մ	ձեր	բիզնեսը		
հաջողել,		կա՛մ
խորտակել	այն:	Ամեն	ինչ	կարևոր	է:	Ահա	մի	քանի		հիանալի		խորհուրդ,	

որոնք	կարող	են	արդյունավետ	ներկայացման		գաղափարներ		դառնալ	ձեր	
բիզնեսի	համար:

Հաջողակ	 	 ֆոնդհայթայթումը	 	 լավ	 	 ցուցանիշ	 է:	 Իհարկե,	 դա	
որևէ	 	նշանակություն	 չունի	ձեր	ապագայի	համար,	իսկապես	 ,	դա	
միայն	սկիզբն	է	և	ոչ	թե		ձեռքբերում,	բայց	,	այնուամենայնիվ,	 	դա	
սոցիալական	ապացույց	 է	 	և	 	 բարձրացնում	 է	 համբավը։	Վայելե՛ք		
այն:

ՏՈՆԵ՛Ք
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Պատմություն	պատմելը	
լսարանին	 գրավելու		
լավագույն	 ուղին	 է։	
Այն	 	 	 ունկնդիրների	
ո ւ շ ա դ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը	
գրավելու			գիտականորեն	
ապացուցված	 	 միջոց	 է	 և	
ստիպում	 է	 նրանց	 հիշել	
այն,	 ինչ	 դուք	 ասում	 եք։	
Ավելին,	 	 պատմություն	
պատմելով	 դուք	 	 կարող	 եք	 ձեր	 ելույթը	 	 դարձնել	 	 անմոռանալի։		
Դժվար	 է	 	 հասկանալ,	 որ	 	 գնահատականները,	 աղյուսակներն	 ու	
թվերը	 ներդրողին	 այլևս	 	 չեն	 գրավում։	 	 Երբ	 դուք	 ներկայանում	 եք	
ձեր	 լսարանի	 առաջ	 ձեր	 պատմությամբ,	 	 ներդրողները	 ստանում	
են	 իրենց	 	 ակնկալած	տեղեկությունը	 ։	 Այն	 տեղեկությունը,	 որ	 դուք	
ցանկանում	եք	տրամադրել	ներդրողին	ձեր	սթարթափի	մասին,	ոչ	մի		
թուղթ	չի	կարող	փոխանցել	նույնությամբ։			Բոլորին	գրավում	է	և	դուր	
է	գալիս	 	այն	ելույթը,	 որում	կա	պատմություն,	 նույնիսկ	ամենաշատ	
փաստարկներ	 ու	տվյալներ	 	 սիրող	 ներդրողին։	 Այսպիսով,	պատմեք	
ձեր	պատմությունը		ճիշտ	ձևով,	հրավիրեք	լսարանի	ուշադրությունը	
և	ֆինանսավորումը	կլինի։

Վերածեք ձեր ելույթը պատմության 

«Ձեր ելույթը դարձրեք անհատական և ստեղծեք 
պատմություն, որը հրավիրում է  ձեր լսարանի 
ուշադրությունը ձեր թիմի վրա»:

Նախքան	 ձեր	 գաղափարով	 	 ներդրողի	 հետ	 կիսվելը,	խորհուրդ	 է	
տրվում	իմանալ	ձեր	ներդրողների		հետաքրքրությունների	մասին։	
Որպես	ֆինանսավորման	 կարիք	 ունեցող	 ձեռներեց,	 ի՞նչ	 կանեիք		

ելույթի	 ժամանակ	 այն	 ներդրողի	 մոտ,	 ով	 չի	 ցանկանում	 ներդրում	

Ընտրեք ճիշտ լսարան
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Ցուցադրությունը	 ներդրողների	
առջև	 ելույթ	 ունենալիս	 կարևոր	
գործոն	 է,	 ձեռներեցների	 մեծ	 մասը		
սխալվում	 է	 այն	 ներկայացնելիս։		
Շատ	 ձեռներեցներ	 կարծում	 են,	 որ		
տարբեր	 լեզուների	 օգտագործումը	
կարող	 է	 օգտակար	 լինել	 իրենց	
համար,	 բայց	 սա	 տարածված	
թյուրըմբռնում	 է։	 	 Ելույթի	 գլխավոր	
նպատակը	 	 բիզնեսի	 նպատակները	
ցուցադրելն	 է	 և	 հասկանալ,	 թե	
ֆինանսավորումն	 ինչպես	 	 կօգնի	
ընդլայնել	այն։Նաև	ելույթը		հասանելի		
դարձրեք։		Ուստի	խորհուրդ	է	տրվում	
օգտագործել	պարզ	լեզու		ձեր	ելույթը	
պատրաստելիս։	 	 Դա	 պետք	 	 է	
այնպիսին	 լինի,	 որ	 անգամ	 երեխան	
կարողանա	հասկանալ։Պատրաստեք	ելույթն	այնպես,	որ	այն	լինի		ո՛չ		
շատ	երկար,	ո՛չ	էլ	կարճ,	որպեսզի	որևէ	բան	բաց	չթողնեք։	 	 	 	Ելույթ	
ունեցե՛ք	հակիրճ,	պարզ	և	ըստ	էության։

Ունեցեք պարզ, բայց հստակ  ելույթ

անել	ձեր		արտադրանքում։
Տարբեր	 ներդրողներ	 	 կարող	 են	 ֆինանսավորել	 ձեր	 	 բիզնեսը	

միայն	 այն	 դեպքում,	 երբ	 	 այն	 	 գտնվում	 է	 որոշակի	 մակարդաում։	
Ըստ	փորձագետների՝		նպատակահարմար	է	սկսել		ներկայացնել	ձեր	
գաղափարները	 	 հրեշտակ	 ներդրողների	 մոտ։	 	 Ձեր	 լսարանն	 ունի	
էական	 	 նշանակություն	 ,	 երբ	 	 հարցը	 հասնում	 է	 ներդրողների՝	 ձեզ	
ֆինանսավորելուն։		Ձեր	ճիշտ	լսարանն	իմանալուց	հետո,	անհրաժեշտ	
է	կազմել		ցուցադրական	նյութերը		գրավիչ	եղանակով։				Սահմանեք	
ձեր	 բիզնեսի	 	 բոլոր	 նպատակներն	 ու	 խնդիրները	 ,	 ինչպես	 նաև	
սահմանեք	ժամկետները։	
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Ժամանակ	 հատկացրեք	 	 ելույթը	 	 համակարգելու	 	 համար:	 Դուք	
կարող	եք	օգտագործել	անվճար		ցուցադրության	ձևանմուշ,	որը	կարող	
է	օգնել	ձեզ	սկսել,	և	կան	բազմաթիվ	այլ	գործիքներ,	որոնք	կարող	են		
օգնել	ձեզ	հավաքել	պրոֆեսիոնալ	տեսք	ունեցող	ցուցադրություն:

Պատրաստեք ցուցադրություն

Հստակ	 նշեք,	 	 	 թե	 որքան	 գումար	 է	 արդեն	 ներդրվել	 ձեր	
ընկերությունում,	ում	կողմից,	սեփականության	տոկոսները	և	որքան	
է	ձեզ	հարկավոր	հաջորդ	մակարդակին	հասնելու	համար	(և	հստակ	
նշեք,	 թե	 որ	 մակարդակում	 եք	 ):	 Ձեզ	 անհրաժեշտ	 կլինի	 	 անցնել	
ֆինանսավորման	մի		քանի	փուլով	։		Արդյո՞ք	այն	ներդրումը,	որը	դուք	
փնտրում	եք,	փոխարկելի	թղթադրամ	է,	բաժնետոմս,	թե՞		մեկ	այլ	բան։	
Հիշեցրեք	լսարանին,	թե	ինչու	է	ձեր	կառավարման	թիմն	ի	վիճակի	

կառավարել	իրենց
ներդրումները	 ՝	աճ	արձանագրելու	 	համար։Ասեք	 	ներդրողներին,	

թե	որքան	է	ձեզ	անհրաժեշտ,	ինչու	է	ձեզ	անհրաժեշտ	գումարը,	ինչի	
համար	է	այն	օգտագործվելու	և		որն	է	նախատեսված	արդյունքը:

Ձեր ֆինանսավորման կարիքները 

Ձեր թիմը.

Ներդրողները	առաջին	հերթին	ներդրումներ	են	անում	մարդկանց	
համար	 ,	այնուհետև	 ՝	գաղափարների	 ,	այնպես	որ	 	վստահությամբ		
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կիսվեք	ձեր	«աստղային	թիմի»		մանրամասներով	և	ասացեք,	թե	ինչու	
են	նրանք	ճիշտ	մարդիկ	ձեր		ընկերությանն	առաջնորդելու	 	համար։	
Նաև		վստահորեն	կիսվեք	այն	մասին,	թե	ինչ	հմտություններ	կարող	են	
բացակայել	ձեր	թիմում:		Սթարթափ	թիմերի	մեծ	մասում		բացակայում	
են	 որոշ	 առանցքային	 	 հմտություններ՝	 լինի	 	 դա	 մարքեթի՞նգ,	
կառավարու՞մ,	 	 ծրագրավորու՞մ,	 վաճա՞ռք,	 գործառնությունների	 և	
ֆինանսական	 կառավարու,	 թե՞	 այլ:	 Թող	 նրանք	 իմանան,	 որ	 դուք	
ամեն	բան	չգիտեք։	

Բիզնեսում	պահանջվում		է	աշխատել	վերջնաժամկետներով,	ուստի	
անհրաժեշտ	 է	 ձեր	 ելույթի	 ընթացքում	 վերջնաժամկետներ	 ևս	 նշել։	
Սահմանեք	որոշակի	ժամանակացույցեր,	որոնք	համապատասխանում	
են		ձեր	ներդրողների	համար		նախատեսված		ժամանակահատվածին։		
Դա	 ցույց	 է	 տալիս,	 թե	 որքան	 լուրջ	 եք	 մոտենում	 ձեր	 բիզնեսի	
ֆինանսավորմանը։	 	 Որքան	 մեծ	 է	 ձեր	 նվիրումը	 բիզնեսին,	այնքան	
ավելի	 մեծ	 է	 հավանականությունը,	 որ	 ձեր	 ներդրողները	գոհ	 կմնան	
ձեզանից	ու	կուզենան	աջակցել	ձեզ։	Այսպիսով,	անհրաժեշտ	է	և՛	ձեզ	
համար	 վերջնաժամկետներ	 սահմանել,	 և՛	 տեղեկացնել	 հնարավոր	
ներդրողներին	այդ	մասին։		

Սահմանեք խիստ ժամանակացույցեր.

Հստակ բացատրեք, թե ովքեր են կազմում ձեր թիրախային 
լսարանը և ինչպես եք մտադիր նրանց շարքերից ձեզ համար 
հաճախորդներ ձեռք բերել։ `

Օգտագործեք	 ժողովրդագրական	 և	 հոգեբանական	
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առանձնահատկությունները՝	 ձեր	
հաճախորդներին	 մատնանշելու	
համար:	 Ներդրողներին	 ցույց	
տվեք	 հաճախորդների	 պատկերը՝		
համապատասխան	 տվյալներով։	
Բիզնեսի	 հաջողությունը	 կախված	
է	 մարքեթինգից:	 Եթե	 ունեք		
մարկետինգային	 	 գաղափար,	
մեթոդ,	տեխնիկա	կամ	գործընթաց,	
ապա	 այժմ	 ձեր	 լավագույն	
հնարավորությունն	 է	 դա	 ի	 ցույց	
դնելու:	 Հիանալի	 ապրանքներն	
իրենք	 իրենց	 չեն	 վաճառում:	
Դուք	 եք	 վաճառում	 ապրանքը:	
Ներդրողների	 սիրտըւ	 շահելու	
համար	 պետք	 է	 այնպես	 անել,	
որպեսզի	 նրանք	տեսնեն,	 որ	 դուք	
ունեք	ձեր	ապրանքը	 շուկա	դուրս	
բերելու	հստակ	ռազմավարություն:	
Վենչուրային	 կապիտալիստների	 	 մեծ	 մասը	 քաջատեղյակ	 է	 թվային	
մարքեթինգի	առավելություններից	և	երկրորդ	անգամ		չի	դիտարկի	այն	
արտադրանքը,	 որը	 չունի	 	 առցանց	 մարքեթինգի	 մարտավարական	
պլան:

Եթե	 դուք	 սկսնակ	 ձեռներեց	 	 եք,	 ով	 նոր	 է	 սկսել	 վաճառքներ	
իրականացնել,	 նշեք	 այդ	 մասին	 հնարավոր	 ներդրողներին		
ներկայանալիս:	 Սահմանեք	 վաճառքի	 գրաֆիկը	 և	 համոզվեք,	 որ	
այն	 նաև	 ներկայացված	 ժամանակացույցի	 մեջ	 է	 երևում:	 Օրինակ,	
եթե	 դուք	 ասում	 եք,	 որ	 ընդամենը	 վեց	 ամսվա	 ընթացքում	 արդեն	
վաստակել	 եք	 100,000	 եվրո,	 դա	 ներդրողներին	 հուշում	 է,	 որ	 դուք	
վաճառք	եք	իրականացնում,	և	ձեր	բիզնեսում	ներդրումներ	կատարելը	
կարող	 է	 օգուտ	 բերել	 նրանց:	 Ձեր	 ելույթի	 ժամանակ	 վաճառքին		

Խոսեք վաճառքի մասին.
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Սա	ևս	ձեր	ելույթի		ամենակարևոր	մասերից	է,		և	շատերը	բաց	են	
թողնում	այս			բաժինը	կամ	բավականաչափ	չեն	մանրամասնում	այն,	
թե	ինչու	են	նրանք	տարբերվում	իրենց	մրցակիցներից։	
Ձեր	 մրցակիցների	 նկատմամբ	 ձեր	 առաջարկվող	 արժեքի		

առավելությունը	ցույց	տալու	լավագույն	ձևը		համեմատական	մատրիցայի		
ձևաչափն	է,	որում	դուք	ցուցակագրում	եք	ձեր	 	մրցակիցներին	 	 	 էջի	
ձախ	հատվածում,		վերևում	գրում	եք	ձեր	առանձնահատկություններն	
ու	առավելությունները		և		վանդակներում	անում	եք	նշումներ	,	թե	որ	
ընկերությունն	 է	 	 մատուցում	 այդ	 ծառայությունը։	 	 Այդպիսով,	 բոլոր	
կատեգորիաներում	դուք	ունենում	եք	նշումներ	,իսկ	ձեր	մրցակիցների	
մոտ	 առկա	 պակաս	 	 նշումները	 ցույց	 են	 տալիս	 ձեր	 մրցակցային	
առավելությունները։

Եթե	 դուք	 փնտրում	 եք	 մեծ	 գումարներ	 ներդրումային	 կապիտալ	
(ավելի	քան	1	մլն	դոլլար),	ներդրողների	մեծ	մասը			կցանկանա	իմանալ	
ձեր	ելքի	ռազմավարության	մասին։				Արդյո՞ք		դուք	պլանավորում	եք	
դառնալ	հանրային(իրականում	 շատ	քիչ	ընկերություններ	են	այդպես	
վարվում),	կամ	անել	նման	մի	բան։		Ցույց	տվեք,	որ			պատշաճ	կերպով	եք	
վերաբերել	ելքի	ռազմավարությանը	,	ներառյալ	այն	ընկերությունները,		
որոնց	դուք	թիրախավորել	եք	և		ինչու	այն	նշանակություն	կունենա	3,5,	
կամ	10	տարի	անց։

Ձեր մրցակիցները

Ձեր ելքի ռազմավարությունը

անդրադառնալուց	 հետո	արդեն	պետք	 է	պատրաստ	 լինեք	տարբեր	
հարցերի	 պատասխանելու	 մարտահրավերին,	 ինչպես	 օրինակ՝	
«Ինչպե՞ս	եք	պատրաստվում	պահպանել	վաճառքի	տեմպը»	հարցին։	
Երբ	ներդրողն	իր	գումարը	ներդնում	է	ձեր	բիզնեսում,	դա		նշանակում	
է,	որ	ձեր	բիզնեսը	կաճի,	ուստի	անհրաժեշտ	է,	որպեսզի	ձեր		ելույթում	
նշեք	,	թե	ինչպես	է	ընկերությունն		արագացնելու	վաճառքի	տեմպերը՝	
ընդլայնվելուն	զուգընթաց։
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Կանխատեսեք հարցերը և պատասխանեք դրանց ժամանակից 
շուտ։

Եթե	 ներդրողը	 հետաքրքրված	 է,	 նա	 ավելի	 շատ	 հարցեր	 կտա:	
Պատրաստ	եղեք		այդ	
հարցերին	։	Ձևակերպելով	հմուտ	և	համոզիչ	պատասխաններ	բարդ	

հարցերին,	դուք
կցուցադրեք	բազմաթիվ	ունակություններ	և	հատկություններ,	որոնք		

ներդրողները	սիրում	են	տեսնել։

Ձեր	 գաղափարի	 համար	
սոցիալական	 ապացույց	
ցույց	տալը	անհավանական	
գործիք	 է,	 երբ	 ելույթ	 եք	
ունենում։	 :	Այն	փոխանցում	
է	 	 ձեր	 ապրանքից	 կամ	
ծառայությունից	 օգտվող	
անձի	 ազդեցությունը		
ձեր	 վրա	 	 և	 	 	 ցույց	 է	
տալիս	 ներդրողներին	 և	
հաճախորդներին,	 որ	 կա	

Պահանջեք  հետադարձ կապ ընթացիկ օգտատերերից կամ 
ներդրողներից 
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իրական	շուկա,	որին	անհրաժեշտ	է	այն	,	ինչ	անում	եք	կամ	արտադրում	
եք	 դուք։	 Եթե	 ունեք	 հաճախորդներ,	 սկսեք		 նրանց	 հետ	 կարճ	
հեռախոսազրույցներից	,	որպեսզի	խոսեն	իրեն	փորձառությունից։		Կամ	
ուղարկեք	բլից	հարցում		Typeform(Թայփֆորմ)-ի	կամ	Google	form(Գուգլ	
ձևաթուղթ)-ի	միջոցով,	հարցնելով,	թե	ինչ	են	նրանք	մտածում	և	եթե		
նրանց	հարմար	է	,	կիսվեք	նրանց	մեկնաբանություններով		ներդրողների	
և	 հնարավոր	 հաճախորդների	 հետ։		 Այդպիսով	 դուք		 ոչ	 միայն		
պատկերացում	կկազմեք	իրական	մարդկանց	մասին,	ովքեր	օգտվում	
են	ձեր	արտադրանքից,	ալյև		կունենաք	հրաշալի		մեջբերումներ	ձեր	
ելույթի	ժամանակ	կիսվելու	համար։		Եթե	դեռ	 չունեք	հաճախորդներ,		
դուք	կարող	եք	ձեռք	բերել	պարզ	սոցիալական	ապացույց		՝	փորձարկելով	
ընկերական	խմբի	կամ	գործընկերների	հետ,	որպեսզի	նրանք	փորձեն	
ձեր	արտադրանքը		և	տրամադրեն	հետադարձ	կապ,	որով		կարող	եք	
կիսվել։

Եղեք համարձակ

Ներկայումս		 ձեռներեցների	 նպատակը		 ներդրողների	առջև	 ելույթ	
ունենալիս		առավելություն	ձեռք	բերելն	է։	Բայց	նրանցից	քանի՞սն	են	
անում	արդյունավետ	կերպով։		Ձեր	եզակի	գաղափարը	ներդրողներին	
արդյունավետ	 կերպով		 ներկայացնելու	 համար		 ձեզ	 անհրաժեշտ	 է	
պատմել	 նրանց		 բիզնեսի	այն	 հատվածից,	 որը		 չի	 քննարկվել։		 Թույլ	
տվեք	 նրանց	 իմանալ,	 թե	 	 	 	 արդյոք	 	 ներուժը	 բացահայտված	 է,	
բիզնեսը	բարգավաճելու	 է։		 Դուք	 պետք	 է	 համոզեք	 ներդրողներին	 ,	
որ	 դուք	 գիտեք	 ինչպես	 է	 ֆինանսավորումը	 նոր	 թափ	 հաղորդելու	
բիզնեսին	և	ամեն	բան	այլ	կերպ	է	լինելու։	
Ելույթը	 	 ներդրողներին	 համոզելն	 է,	 թե	 ինչպես	 են	 նրանց	

ֆինանսական	 ներդրումներն	 օգնելու	 ձեզ		 նպատակներին	 հասնելու	
հարցում։		Դուք	նաև	պետք	է	ձեր	ելույթում		անդրադառնաք	ներդրողի		
կապիտալի	 զարգացմանը։		 Յուրաքանչյուր		 ներդրող	 ցանկանում	 է	 ,	
որ		 ձեր	 բիզնեսի		 ֆինանսավորման	 համար	 նախատեսված	 գումարը	
ծառայի	շահույթ	ապահովելուն։
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Ինչ	 էլ	 որ	 մտածեք	 Shark	 Tank(Շարք	 Թանք)-ի	 կամ	 Barbara	
Corcoran(Բարբարա	Կորկոնա)-ի	մասին,	դուք	չեք	կարող	վիճել	բիզնես	
գաղափարի	ներկայացմանն		առնչվող	նրա	արժեքավոր		մտքի	հետ․«	
Իմ	ամբողջ	ուշադրությունը	կենտրոնացած	է	ձեռներեցին	գնահատելու	
վրա։	 Ես	 նայում	 եմ	 ,	 թե	 ինչպիսի	 վայրի	 ոգևորվածությամբ	 ու	
խանդավառությամբ	է			լցված	իր	արտադրանքի		նկատմաբ։	Դուք	չեք	
կարող	կեղծել	կիրքը»։		
«Ձեր	 էներգիայի	 մակարդակը	 բարձրացնելու	 լավ	 մեթոդ	 է		

ստանալ	 	 ձեր	 հարմարավետության	 վիճակից	 	 50	 տոկոսով	 	 	 ավել	
էներգիա։	 Ձեռներեցը	 պետք	 է	 դուրս	 գա	 իր	 հարմարավետության	
գոտուց։	 Մեծ	 խանդավառությունը	 չի	 	 	 ստվերի	 ձեր	 նրբությունը,		
խորաթափանցությունը,	ազնվությունն	ու	իրատեսությունը,	այլ	միայն	
կընդգծի։

Եղեք շատ ոգևորված

«Հաղորդակցության 65%-ը ոչ վերբալ  է։ Դարձրեք ձեր 
ելույթը  տպավորիչ»:

Եզրակացություն

Հաջող	 ելույթի	արդյունքը	 	 	 ձեր	 ընկերության	 համար	 ներդրողներ	
ձեռք	 բերելն	 է։	 Այդպիսով,	 երբ	 դուք	 ներդրողին	 հաջողությամբ	
ներրկայացնում	 եք	 այն,	 ինչը	 նա	 ցանկանում	 է	 ,	 դուք	 կունենաք			
իսկապես	գրավիչ	ելույթ։	
Հաջող	 ելույթի	 նպատակն	 է	 ձեռք	 բերել	 ներդրողներ,	 ովքեր		

կխնդրեն	 	 ներդրում	 անել	 ձեր	 ընկերությունում։	 Վստահաբար,	 դա	
չափազանց	 դժվար	 է,	 բայց	 հնարավոր	 է։	 	 Երբ	 դուք	 կարողանում	 եք	
մատուցել	 այն	 ամենը,	 ինչ	 ներդրողը	 ցանկանում	 է,	 ապա	 դուք	
կունենաք	անդիմադրելի	ելույթ։

Վերելակային ելույթ. 

Դուք	 հենց	 նոր	 օդանավակայանում	 բախվել	 եք		 ձեր	 նախկին	
հաճախորդին	 ։	 Ողջունելուց	 հետո,	 նա	 հարցնում	 է	 ձեզ	 ,	 թե	 ինչով	 է	
զբաղվում	ձեր	նոր	ընկերությունը։	Դուք	սկսում	եք	խոսել	և	այնուհետև՝	
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դադարում	։	Որտեղի՞ց	սկսել։	
Հետո,		 մինչ	 դուք	 փորձում	 եք	 հավաքել	 մտքերը,	 նրա	 թռիչքը	

հայտարարվում	 է	 և	 նա	 հեռանում	 է։Եթե	 դուք	 լավ	 պատրաստված	
լինեիք,	 վստահ	եղեք,	 որ	նա	բավականին	երկար	կմնար՝	հանդիպում	
նշանակելու	համար։	
Սա	 մի	 իրավիճակ	 է,	 որում	 օգնում	 է	 վերելակային	 ելույթը։		 Այն	

հակիրճ,	պատրաստված		ելույթ	է,	որը	հստակ	և	հակիրճ	բացատրում	է	
,	թե	ինչով	է	զբաղվում	ձեր	կազմակերպությունը։

Տեխնիկայի մասին

Վերելակային	 ելույթը	 հակիրճ	 և	 համոզիչ	 խոսք	 է,	 որը	
նախատեսված	 է	 ձեր	 ընկերության	 գործունեության	 նկատմամբ	
հետաքրքրություն	 առաջացնելու	 համար։	 Դուք	 այն	 կարող	 եք	
օգտագործել	նաև	նախագծերի	 ,	գաղափարների	և	արտադրանքների	
նկատմաբ	 կամ	 պարզապես	 ձեր	 հանդեպ	 հետաքրքրություն	
առաջացնելու	 նպատակով։	 	 Լավ	 ելույթը	 	 	 չպետք	 է	 տևի	 ավելի	
երկար,	քան	20-30	վայրկյանը՝	կարճ	վերելակային		անցումը,որտեղից	
էլ	 առաջացել	 է	 անվանումը։	 Դրանք	 պետք	 է	 լինեն	 	 հետաքրքիր,	
հիշարժան	և	 լակոնիկ։	 Նաև	 	պետք	 է	 	 բացատրեն,	 թե	 ինչ	 եզակի	 և	
յուրահատուկ	 	 բան	 եք	 ստեղծում	 դուք,կազմակերպությունը,	
արտադրանքը	կամ	գաղափարը։	

Ելույթի արվեստը 

• Անպայման		ներդրողին	ցույց	տվեք			օգուտը
• Հստակ	եղեք,	թե	ինչու	եք	դուք	միակը		ներդրումներ	կատարելու
համար
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Եթե	 կարողանաք	 	 ներկայանալ	 	 վստահությամբ	 և	 	 աճուրդի	
մտածողությամբ	 ու	 տրամաբանությամբ,	 	 ավելի	 լավ	 կվերահսկեք		
զրույցը	և	այդ	փուլում	առավել	մրցունակ	կլինեք։		Գործեք	այնպես,	ասես		
անխուսափելի	 է	 ձեր	 ֆինանսավորվելը,	 համեստորեն	 	 ընդունեք,	 որ	
ցանկանում		եք		ներդրում	ստանալ	նրանց	կողմից,	բայց	այդ	ներդրման	
կամ	գումարի	միջոցով	չէ,	որ	այս	ընկերությունը	լինելու	է	հաջողակ։

«Գումար խնդրեք, խորհուրդ ստացեք: Խորհուրդ հարցրեք, 
կրկնակի գումար ստացեք»։

• Համոզվեք,	որ	Ձեր	տվյալները		ճիշտ	են
• Ցույց	տվեք,	որ	դուք	ընկալունակ		և	ճկուն	եք
• Ծրագրեք	 իրատեսորեն	 ,	 	 բայց	 ընդգծեք	 	 օգուտներն	 ու
հենանիշերը
• Անօգնականի	դերում	մի՛	եղեք։

Երբ  կիրառել  վերելակային  ելույթը

Որոշ	 մարդիկ	 կարծում	 են,	 որ	 նման	 բաները	 	 օգտակար	 են	
վաճառքով	զբաղվողների	համար,	ովքեր	կարիք	ունեն	ներկայացնելու		
իրենց	 	 	 ապրանքներն	 ու	 ծառայությունները։	 	 Բայց	 այն	 կարող	 եք	
օգտագործել	 նաև	 այլ	 իրավիճակներում։	 Օրինակ,	 այն	 կարող	 եք	
օգտագործել	 ձեր	 կազմակերպության	 հնարավոր	 հաճախորդներին	 և	
գնորդներին։		 Կամ	 կազմակերպությունում		 գործադիր	տնօրենին	 նոր	
գաղափար	 վաճառելու,	 կամ	 	 էլ	 	 մարդկանց	 պատմելու	 ձեր	
ղեկավարած	 նախաձեռնության	 մեջ	 տեղի	 ունեցած	
փոփոխությունների	 մասին։	 Անգամ	 կարող	 եք	 պատրաստել	 մեկ	
ելույթ	մարդկանց		պատմելու	ձեր	աշխատանքի		մասին։	

Վերելակային ելույթի  պատրաստումը
Ձեր	ելույթին	լավ	պատրաստվելու	համար	ժամանակ		է	պահանջվում։	

Դուք	հավանաբար		կունենաք	մի	քանի	տարբերակ	մինչ		գտնեք	մեկը,	
որը	 գրավիչ	 կլինի	 և	 խոսակցության	 ժամանակ	 բնական	 ու	 տեղին	
կլինի։	Հետևեք	այս	քայլերին		հրաշալի	ելույթ		պատրաստելու	համար,	
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Հիշեք,	 որ	 ձեր	 ելույթը	 	պետք	 է	 նախ	 ձեզ	տպավորի։Ի	 վերջո,	 եթե	
դուք	տպավորված		չեք	ձեր	ասածից,	լսարանում	ոչ	ոք	դա	չի	անի։		Այն	
պետք	 է	 ժպիտ	առաջացնի	 ձեր	 դեմքին	 և	արգացնի	 սրտի	 զարկերը։	
Մարդիկ	կարող	են	չհիշել	այն	ամենն,	ինչ	դուք	ասում	եք,	բայց	նրանք	
հավանաբար		կհիշեն	ձեր	խանդավառությունը։	

Երբ սկսում եք գրել, ինքներդ ձեզ տվեք այս հարցը. Ինչի՞ մասին եք 
ուզում    ձեր լսարանն ամենալավը հիշի ձեր մասին։

Սկսեք	 մտածել	 	 ձեր	 ելույթի	 նպատակի	 մասին:	 Օրինակ,	
դուք	 	 ցանկանու՞մ	 եք	 հնարավոր	 	 հաճախորդներին	 պատմել	
ձեր	 	 կազմակերպության	 մասին:	 Դուք	 ունե՞ք	 մի	 հրաշալի	 	 նոր	
արտադրանքի	 գաղափար,	 որը	 ցանկանում	 եք	 ներկայացնել	
գործադիր	 	տնօրենին:	Կամ	ուզու՞մ	 եք	պարզ	 	և	գրավիչ	 ելույթ՝	
պատմելու	ձեր	աշխատանքի	մասին:

Սկսեք	 ձեր	 առաջարկը՝	 նկարագրելով,	 թե	 ինչ	 է	 անում	 ձեր	
կազմակերպությունը:	Կենտրոնացեք	
Խնդիրների	 վրա,	 որոնք	 դուք	 լուծում	 եք	և	 ինչպես	 եք	 օգնում	

մարդկանց:	Եթե	կարող	եք,	ավելացրեք	տեղեկատվություն
կամ	վիճակագրություն,	որը	ցույց	է	տալիս	ձեր	արածի	արժեքը:

ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՔ	ՁԵՐ	ՆՊԱՏԱԿԸ	

ԲԱՑԱՏՐԵՔ,	ԹԵ	ԻՆՉ	ԵՔ	ԱՆՈՒՄ

ՕՐԻՆԱԿ:

Պատկերացրեք,	 որ	 պատրաստում	 եք	 վերելակային	 	 	 ելույթ,	
որը	նկարագրում	է	 ,	թե	ինչով	է	զբաղվում	ձեր	ընկերությունը։	
Նախատեսում	 եք	 օգտագործել	 այն	 	 գործարար	 կապերի	
հաստատման	 միջոցառումների	 ժամանակ։	 	 	 Դուք	 կարող	 էիք	
ասել․	«Իմ	ընկերությունը		ստեղծում	է	բջջայինհավելվածներ	այլ	

բայց	հիշեք,		որ	պետք	է	փոխեք		ձեր	մոտեցումը՝	կախված	նրանից,	թե	
ինչի	մասին	եք	խոսում։	
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	 Ձեր	 ելույթում	 դուք	 պետք	 	 է	 	 անդրադառնաք	 	 նաև	 եզակի	
վաճառվող	 առաջարկին։	 	 Բացահայտեք	 ,	 թե	 դուք,	 ձեր	
ընկերությունը	 կամ	 գաղափարը	 ինչ	 եզակի	 բան	 եք	 ստեղծում։		
Դուք	կարող	եք	խոսել	եզակի	վաճառվող	առաջարկի	մասին	ձեր	
գործունեության	մասին	խոսելուց	հետո։	

Ձեր	 վաճառվող	 եզակի	 առաջարկը	 ներկայացնելուց	 հետո	
դուք	 պետք	 է	 	 ուշադրություն	 դարձնեք	 ձեր	 լսարանին։	 	 Դա	
անելու	 համար	պատրաստեք	 բաց	 հարցեր	 (հարցեր,	 որոնց	 չեք	

ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՔ	ՁԵՐ		ԵԶԱԿԻ	ՎԱՃԱՌՎՈՂ	ԱՌԱՋԱՐԿԸ

ՆԵՐԳՐԱՎԵՔ	ՄՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ՝	ՆՐԱՆՑ		ՀԱՐՑԵՐ	
ՏԱԼՈՎ

ՕՐԻՆԱԿ:
Ընդգծելու	 համար,	 թե	 ինչն	 է	 ձեր	 ընկերությունը	 դարձնում	
յուրահատուկ,		դուք	կարող	եք	ասել․«Մենք	ունենք	նորարարական	
մոտեցում	 ,	 քանի	 որ	 ի	 	 տարբերություն	 այլ	 ծրագրավորողների	
,	 մենք	 այցելում	 ենք	 յուրաքանչյուր	 կազմակերպություն,	
բացահայտելու,	 թե	 կոնկրետ	 ինչի	 կարիք	 ունեն	 մարդիկ։	 Թեև	
այն	ավելի	 ժամանակատար	 է,	 	այնուամենայնիվ,	 միջինում	 	 մեր		
հաճախորդների	95	տոկոսը	գոհ	է	իր	հավելվածի	առաջին	,	բետա	
տարբերակից»։	

բիզնեսների	համար»։	Բայց	սա	այնքան	էլ	հիշարժան	չէ։	
Ավելի	 լավ	 նկարագրություն	 կլինի	 այս	 մեկը․«Իմ	
ընկերությունը	 ստեղծում	 է	 բջջային	 հավելվածներ,	 որոնք	
բիզնեսներն	 օգտագործում	 են	 իրենց	 	 աշխատակիցներին	
հեռավար	 	 վերապատրաստելու	 համար։	 	 Այն	 հանգեցրել	 է		
կազմակերպության	 կառավարման	 	 արդյունավետության		
բարձրացմանը»։
Այս	տարբերակն	առավել	հետաքրքիր	է	և	ցույց	է	տալիս	այն	
արժեքը,	որը	ստեղծում		եք	այս	կազմակերպության	համար։
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ՕՐԻՆԱԿ:

Դուք	 կարող	 եք	 հարցնել․	 	 «Այսպիսով,	 ինչպե՞ս	 է	
ձեր	 կազմակերպությունը	 վերաբերում	 նորեկների	
վերապատրաստմանը»։	

Երբ	 ավարտեք	 ձեր	
ելույթի	 յուրաքանչյուր	
հատվածը,	 ամբողջացրեք	
այն։	 	 Այնուհետև	կարդացեք	
այն	 բարձրաձայն	 և	
օգտագործեք	վայրկենաչափ՝	
որոշելու	 համար,	 թե	 որքան		
է	 	 այն	 տևում	 :	 Այն	 պետք	
է	 տևի	 ոչ	 ավելի,	 քան	 20-
30	 վայրկյան:	 Հակառակ	
դեպքում,	 դուք	 	 կունենաք	
ձեր	 անձով	 հանդիսատեսի	
հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը		
կորցնելու	 վտանգ		
կամ	 	 կվերածեք	 ելույթը	

մենախոսության։	Այնուհետև	փորձեք	ելույթից	կրճատել		այն	բոլոր	
բաղադրիչները,	որոնք	բացարձակապես	անհրաժեշտ		չեն:	Հիշեք,	
որ	ձեր	ելույթը		պետք	է	լինի	արագ	և	ազդեցիկ,	ուստի	որքան	ավելի	
կարճ	լինի,	այնքան	ավելի	լավ:

ԱՄԲՈՂՋԱՑՐԵՔ	ԵԼՈՒՅԹԸ

կարող	պատասխանել	այո	կամ	ոչ	ասելով)՝	լսարանին	զրույցի	մեջ	
ներգրավելու	 համար։	 Նախապես	 համոզվեք,	 որ	 կարողանում	 եք	
պատասխանել	ձեզ	ուղղված	հարցերին։	
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ՕՐԻՆԱԿ

Ահա,	թե	ինչպես	կարող	է	ձեր	ելույթը		ամբողջացվել․
«Իմ	 ընկերությունը	 ստեղծում	 	 է	 բջջային	 հավելվածներ,	 որոնք	
բիզնեսներն	 օգտագործում	 են	 իրենց	 անձնակազմի	 	 հեռավար		
վերապատրաստման	 համար։	 	 Սա	 նշանակում	 է,	 որ	 ավագ	
կառավարիչները		կարող	են	ժամանակ		հատկացնել			այլ	կարևոր	
առաջադրանքների		համար։	
«Ի	 տարբերություն	 նմանատիպ	 այլ	 ընկերությունների,	 մենք	
այցելում	ենք	յուրաքանչյուր	կազմակերպություն՝	հստակ	պարզելու	
համար,	թե		ինչ	պետք	է	մարդկանց:	Սա	նշանակում	է,	որ	միջինում	
հաճախորդների	95	տոկոսը		
գոհ	են	իրենց	հավելվածի		առաջին	տարբերակից:
«Այսպիսով,	 ինչպե՞ս	 է	 ձեր	 կազմակերպությունը	 վերաբերում	
նորեկների	վերապատրաստմանը»:

Ինչպես	մնացած	բաները,	փորձը		դարձնում	է	ելույթը	կատարյալ։	
Հիշեք,	որ	այն,	թե	ինչպես	եք	ասում	որևէ	բան	,	նույնքան	կարևոր	
է,	 որքան	այն	 ,	 թե	 ինչ	 եք	ասում։	 Եթե	փորձ	 չանեք՝	 ձեր	խոսքը	
կլինի	չափազանց	արագ,անբնական,	կամ	կմոռանաք	ձեր	ելույթի		
կարևոր		տարրերի	մասին։	Ձեր	առջև	նպատակ	դրեք	կանոնավոր	
կերպով	փորձելու		ձեր	ելույթը։	Որքան	ավելի	շատ	փորձեք,	այնքան	
ավելի	բնական	և	սահուն	կլինի	այն։	Ձեզ	պետք	է,	որպեսզի	այն	
լինի	ներդաշնակ	զրույց,	այլ	ոչ	թե	ագրեսիվ	վաճառքի	ելույթ։	
Համոզվեք,	 	 որ	տիրապետում	 եք	 	 ձեր	 մարմնի	 լեզվին,	 քանի	

որ	այն		 լսարանին	ավելի	շատ	տեղեկեկություններ	է	հաղորդում,	
քան		բառերը։	Փորձ	արեք	հայելու	առջև,	նույնիսկ	ավելի	լավ	կլինի՝	
գործընկերների	 մոտ,	 մինչև	 ձեր	 	 ելույթը	 դառնա	 հնարավորինս	
բնական։	 	 Ձեր	 ելույթը	 ավելի	 ու	 ավելի	 վարժ	 ներկայացնելուն		
զուգընթաց,		լավ	կլինի,	որ	մի	փոքր	փոփոխեք	այն։	Նպատակն	այն	
է,	որ	այն	հանպատրաստից		ելույթի	նման	լինի,	շատ	կաղապարված	
կամ	նախապես	պատրաստված	ելույթի	նման	չհնչի,	թեև	այդպես	
էլ	կա։

ՓՈՐՁԵՔ
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Ավելացնենք մի քանի խորհուրդ․

• Դանդաղ	խոսեք	և	արտասանեք
• Եղեք	 հուզված:	 Ձեր	 ձայնը	 չպետք	 է	 անգիրի	 նման	 	 հնչի:

Առոգանությունը,	տեմբրը		շատ	են	օգնում
• Եղեք	կոնկրետ	և	հակիրճ
• Նայեք		լսարանին:	Դուք	պետք	է	տեսողական		կոնտակտ	հաստատեք

ոչ	թե	առանձին	
անհատների	հետ,		այլ	մարդկանց	խմբերի	հետ։	Միաժամանակ	պետք	

է	այնպիսի	տպավորություն	ստեղծեք,	 	որ	տեսողական	կոնտակտի	մեջ	
եք	բոլորի	հետ		
• Մի	 օգտագործեք	 ընդհանուր	 արտահայտությունները	 ՝	 	 որպես

անցում	(«այնպես	որ...»)
• Իրականում	բացատրեք,	թե	ինչ	եք	անում	և	արեք	դա	արագ
•Եթե	դուք	մեծ	անցում	եք	կատարում,	շատ	հստակ	եղեք	և	բացատրեք,

թե	ինչու
• Պասիվ	մի	եղեք	ձեր	փաստարկների	մեջ,	եղեք	հանդիսավոր
• Եթե	կատակ	եք	անում,	նշեք	այդ	մասին։	Եթե		համոզված	չեք,	որ	այն
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կհասկանան,		մի	արեք	դա	
•	 Մի	 թաքցրեք	 	 հրաշալի	 	 փաստերը,	 	 համեստ	 լինելով՝		

ընդգծեք	դրանք
•	Օգտագործեք	բնական	լեզու	և	պարզ	նախադասություններ,	

այսինքն՝	երեք	բայով	ոչ		մի	նախադասություն	մի	օգտագործեք	
•	 Մի	 օգտագործեք	 բառեր,	 որոնք	 չէիք	 օգտագործի	

սովորական	խոսակցության	ժամանակ
•	Եթե	օրինակը		իրական	անձնավորությաննն	է	վերաբերում,	

հստակեցրեք,	որ	դուք	խոսում	եք	
իրական	անձի,	ոչ	թե	օգտատիրոջ		մոդելի	մասին։

W
e are going to add 

som
e tips:



166

Ձեր սթարթափի համար ներդրողներ գտնելու կամ ֆինանսավորում 
ստանալու ուղիները

Նյութեր:

Հարմարեցրեք ձեր  ելույթը տարբեր լսարանների, եթե դրա 
կարիքը կա․

Դուք	կարող	եք	ձեզ	մոտ	պահել	փոքր	 	իրեր,	որպեսզի	 	 	մարդկանց		
նվիրեք:	ձեր	ելույթն	ավարտելուց		հետո:	Օրինակ,	դրանք	կարող	են	լինել	
այցեքարտեր	կամ	բրոշյուրներ,	որոնք	պատմում		են	ձեր	արտադրանքի,	
գաղափարի	կամ	բիզնեսի	մասին:

Այժմ	կարող	ենք	ամփոփել․	
Վերելակայինելույթը	 	 կարճ,	 համոզիչ	 խոսք	 է,	 որը	 կարող	 է	

հետաքրքրություն	առաջացնել		ձեր	կազմակերպության	գործունեության	
նկատմամբ։	 	 Դուք	 այն	 կարող	 եք	 օգտագործել	 	 նաև	 ձեր	 նախագծի,	
գաղափարի	 կամ	 արտադրանքի	 նկատմամբ	 հետաքրքրություն	
առաջացնելու	համար։	

Փորձեք	 ձեզ	 մոտ	 պահել	 այցեքարտ	 կամ	 այլ	 ապրանք,	 որն	 օգնում	
է	 մարդկանց	 հիշել	 ձեզ	 և	 ձեր	 ուղերձը:	 Եվ	 բացառեք	 ցանկացած	
տեղեկություն,	որը	բացարձակապես	չի	համապատասխանում	և	պետք	
չէ,	որ	լինի	դրանցում:

•	Այն	պետք	է	լինի	լակոնիկ՝	միաժամանակ	փոխանցելով	կարևոր	
տեղեկություններ
•	Հիանալի		ելույթ	պատրաստելու		համար	հետևեք	այս	քայլերին․
•	Բացահայտեք	ձեր	նպատակը:
•	Բացատրեք,	թե	ինչ	եք	անում:
•	Ներկայացրեք	ձեր	եզակի	վաճառվող	առաջարկը
•	Հարցեր	տալով՝	ներգրավեք	մասնակիցներին
•	Ամբողջացրեք	ելույթը
•	Փորձ	արեք։
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Էլեկտրոնային առևտուր 
և էլեկտրոնային 
վաճառք
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	Տեխնիկական	տեսանկյունից,		Էլեկտրոնային	առևտուրը	կանոնավոր	
կերպով	իրականացվում	է		ավելի	քան	50	տարի,		բայց	միայն	վերջին		15	
տարին	է,	որ		այն	տարածում	և	հայտնիություն	է	ձեռք		բերել,	կարելի	է	
ասել	պարտադիր	է	դարձել	ցանկացած	 	ծավալի	և	մեծության	բիզնեսի	
համար։		Այն	զարգացել	է՝	վերածվելով		աշխարհում		արագ	աճող			ոլորտի։	
Այսօր,	 սկսնակ	 բիզնեսների	 մեծամասնությունը	 սկսում	 են	 	 առցանց	
հարթակում՝	 շնորհիվ	անհամեմատ	փոքր	 գործառնական	 ծախսերի	 	 և	
պարզեցված	 գործընթացների,	 որոնք	 այդ	 հարթակում	 հնարավոր	 են։		
Բայց	 անգամ	 ծախսերից	 ու	 արդյունավետությունից	 	 ավելի	 օգտակար		
է	այն	փաստը,	որ	 	 	առցանց	գործունեություն	ծավալելը	 	ընկերությանը	
տալիս	է	համաշխարհային	մակարդակով	հասանելիություն։	
Անգամ	 սահմանափակ	 կապիտալով	 հեշտ	 է	 	 բիզնես	 հիմնել	

ներկայումս՝	 շնորհիվ	 էլեկտրոնային	առևտրի	 	 	աճի։	 Պայմանավորված	
այն	 հանգամանքով,	 որ	 սպառողներն	 ավելի	 շատ	 են	 ապավինում	 ու	
վստահում	 առցանց	 գնումներին,	 	 կանխատեսվում	 է,	 որ	 մինչև	 2040		
թվական	առցանց	գնումները	 	կկազմեն	գնումների	ծավալի	95	տոկոսը,	
քանի	որ	 էլեկտրոնային	առևտրի	հարթակը	 	 բաց	 է	 	անսահմանափակ	
թվով	ձեռներեցների	համար։
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Համացանցը	 հիանալի	 միջոց	 է,	 	 քանի	 որ	 այն	 թույլ	 է	 տալիս	
հաճախորդների	 առջև	 լավագույնս	 ներկայանալ՝	 գրավելով	 նրանց։	
Փաստորեն,	 	 լավ	 	 նախագծված	 կայքը	 	 կարող	 է	 գրավել	 	 շատ	
մարդկանց՝	 ներկայացնելով	 ձեզ	 որպես	 ավելի	 խոշոր	 ընկերություն։	
Ավելին,	 էլեկտրոնային	 առևտրի	 կայք	 տեղծելը,	 որը	
հնարավորություն	 կտա	 համաշխարհային	 լսարանին	 օրը	
24	 ժամ	 վաճառել	 	 արտադրանքը,	 	 երբեք	 ավելի	 հեշտ	 չի	 եղել։	
Ահա	 ներկայացնում	 ենք	 	 երեք	 քայլ,	 որ	 կօգնի	 ձեր	 բիզնեսին	 օգուտ		
քաղել		էլեկտրոնային	առևտրից։

Պլանավորեք

Սկսեք	 առցանց	
ռազմավարությունից			ճանապարհային	
քարտեզից,	 որը	 կառաջնորդի	 ձեր	
գործունեությունը	 համացանցում	
՝	 	 աջակցելով	 ձեր	 բոլոր	 	 բիզնես	
նպատակներին։	 Պլանավորման	
անբավարարությունը	 կարող	 է	
հանգեցնել	 գումարի	 և	 ջանքերի	
վատնման։	
Ձեր	 առցանց	 ռազմավարությունը	

պետք	 է	 	 բացահայտի	 	 ձեր	
ներկայացվածության	 	նպատակները,	
թիրախային	 լսարանը,	 կոնտենտ		
ռազմավարությունը,	 ներառյալ	
հիմնական	 հաղորդագրությունները	
և	 բջջային	 ռազմավարությունը,	 որն	 ապահովում	 է	 ձեր	 	 կոնտենտի		
հասանելիությունը			սմարթֆոնների	և	պլանշետների	համար։	
Եվ	վերջապես՝	ձեզ	պետք	է	գործողությունների	պլան	,	որը	ներառում	

է	 	ժամանակացույց	այն	մասին,	թե	ով,	ինչ	պետք	է	անի,	ինչպես	նաև՝	
առցանց	բովանդակության		համար		գրված	ժամանակացույց	։



170

Էլեկտրոնային առևտուր և էլեկտրոնային վաճառք

Ապահովեք ձեր ներկայությունը  էլեկտրոնային առևտրում 

Հաջորդիվ,	ձեզ	պետք	կլինի	կայք		առցանց	խանութով	,	որը	ունի	
մեծ	վարկանիշ	և	
ստիպում	 	է	 	այցելուներին	գնել	այն,	ինչ	դուք	վաճառում	 	եք։	Կան	

բազմաթիվ	տարբերակներ,	կախված	ձեր
բյուջեից։		Փոքր	փորձ	ունեցող	ձեռներեցների		համար	ամենադյուրին	

լուծումը	վեբ	դիզայներ	վարձելն	է	,	ով	կստեղծի	էլեկտրոնային	առևտրի	
հասանելիությամբ			 կայք։		 Եթե	 դուք		 սահմանափակ	 ֆինանսական	
ռեսուրսներ,	 կարող	 եք	 օգտվել		 բազմաթիվ	 անվճար	 կամ		 էժան		
էլեկտրոնային	առևտրի		ծառայություններից։	
Անվճար	 ծառայությունների	 օրինակներ	 են	 OpenCart(Օփըն	

Քարթ)-ը	և	 PrestaShop(ՊրեստաՇոփ)-ը,	իսկ	 այնպիսի		 ծառայություն	
մատուցողներ	 ,	 ինչպիսիք	են	Shopify(Շոփիֆայ)-ի,	Volusion(Վոլուշն)-ի	
և	eBay	(Ի	բեյ)-ի	խանութները,	գանձում	են	քիչ		վճար:

Էլեկտրոնային	 առևտրում	 գնումների	 վարքագծի	
վիճակագրությունը	 աներևակայելի	 	 հատկանշական	 է:	 Օնլայն	
գնորդների	 43%	 -	 ը	 հայտնել	 է,	 որ	 գնումներ	 են	 կատարել	
անկողնում,	23%	-	ը	՝	գրասենյակում		և		20%	-ը՝	լոգարանում	կամ	
մեքենայի	մեջ։

ՓԱՍՏ 

Հաշվի	առնելով		առցանց	գնումների	ոլորտում	խմիչքների	դերը	
,	 զարմանալի	 չէ	 ,	 որ	 առցանց	 գնորդների	 42%	 -	 ը	 կատարել	 է	
գնում,	որի		համար		ափսոսում	է,	իսկ	21	տոկոսը	պատահաբար		
է	գնումներ	կատարել։	

ՓԱՍՏ
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Պատրաստ եղեք  կատարելու պատվերները

Նախքան		ձեր	կայքը	գործարկելը,	համոզվեք,	որ	ձեր	ընկերությունը	
պատրաստ	է	վարել	նոր
բիզնեսը։		Ձեզ	պետք	է	գործիքակազմ	պատվերներն	իրականացնելու,	

առաքելու	և	դրանք	հետ	վերցնելու		համար։	
Նաև	 	 համոզվեք,	 որ	 	 ձեր	առցանց	 քայլերը	 	 համադրվում	 են	 	 ձեր	

մյուս		գործողությունների	հետ։
Օրինակ,	 վաճառքի	 	 ներկայացուցիչները	 պետք	 է	 տեղյակ	 լինեն		

ցանկացած	առցանց		առաջխաղացումից։	
Պատվերների	կատարումը	էլեկտրոնային	առևտրի	ահռելի		մասն	է,	

բայց	բիզնեսի	համար	դա	հաճախ		հեռանկար	է։		Եթե	դուք	ունեք	այս	բոլոր	
պատվերները,	 բայց	 դուք	 չեք	 կարող	 դրանք	 կատարել	 կամ	 սխալներ	
եք	 գործում	 	 	 ու	 անընդհատ	 հաճախորդների	 կողմից	 պատվերների	
վերադարձ	է	տեղի	ունենում,	ապա		ներդրումները		վատնվում	են։

•	 Վեբ	կայքը		էական	է	ու	նշանակալի։
•	 Առաջին	տպավորությունը	կարևոր	է։

ՓԱՍՏ․
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Էլեկտրոնային առևտրի 
տարբեր կատեգորիաները

Էլեկտրոնային	առևտրի	վեց	կատեգորիա․

B2B

C2B

B2C

B2A

C2C

C2A

ԲԻԶՆԵՍ- ԲԻԶՆԵՍ (B2B)

B2B	 էլեկտրոնային	 առևտուրը	 վերաբերում	 է	 ապրանքների	 և	
վաճառքի	բոլոր	էլեկտրոնային	գործարքներին,	որոնք	իրականացվում	
են	 երկու	 ընկերությունների	 միջև։	 Էլեկտրոնային	 առևտրի	 այս	
տեսակը	 սովորաբար	 	 ենթադրում	 	 է	 	 ապրանքի	 արտադրողների	 և	
գովազդող	 մեծածախ	 վաճառողների	 միջև	 հարաբերություններ՝		
ապրանքը	 սպառողներին	 	 վաճառելու	 	 համար:	 Երբեմն	 դա	 թույլ	 է	
տալիս	մեծածախ	վաճառողներին	հետ	մղել	իրենց	մրցակիցներին։

ԲԻԶՆԵՍ- ՍՊԱՌՈՂ (B2C)
Թերևս	 էլեկտրոնային	 առևտրի	 ամենատարածված	 ձևը՝	 B2C	

էլեկտրոնային	 առևտուրն	 առնչվում	 է		 բիզնեսների	 և	 սպառողների	
միջև	էլեկտրոնային	գործարար	հարաբերություններին։		Շատ	մարդիկ	
հաճույքով	 են	 օգտվում	այս	 հարթակից,	 քանի	 որ		այն	 թույլ	 է	տալիս		
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գնումներ	 կատարել	 	 լավագույն	 գներով,	 կարդալ	 	 հաճախորդների	
կարծիքները		և	հաճախ	գտնել	տարբեր	արտադրանքներ,	որոնք	չէին	
գնի	մանրածախ	շուկայում։		Էլեկտրոնային	առևտրի		այս	կատեգորիան		
թույլ	է	տալիս	բիզնեսներին		անհատականացված	հարաբերություններ	
ունենալ	իրենց	հաճախորդների	հետ։	

ՍՊԱՌՈՂ- ՍՊԱՌՈՂ (C2C)

Էլեկտրոնային	 առևտրի	 այս	
մակարդակը	 ներառում	 է	 բոլոր	
էլեկտրոնային	 գործարքները,	 որոնք	
տեղի	 են	 ունենում	 սպառողների	 միջև։	
Ընդհանուր	 առմամբ,	 այս	 գործարքներն	
իրականացվում	 	 են	 առցանց	
հարթակներում	(օրինակ՝	PayPall	(ՓեյՓալ),	
բայց	 հաճախ	 իրականացվում	 են	
սոցիալական	 մեդիա	 ցանցերի	 (Facebook	
Marketplace	(Ֆեյսբուք	Մարքեթփլեյս))	և	զանազան	կայքերի	միջոցով։

 ՍՊԱՌՈՂ- ԲԻԶՆԵՍ (C2B)

Սա	 էլեկտրոնային	 առևտրի	 ամենավանդական	 ձևը	 չէ։	 C2B	
էլեկտրոնային	առևտուրն	այն	 է,	 երբ	սպառողն	իր	ծառայությունները	
կամ	 ապրանքները	 հասանելի	 է	 դարձնում	 ընկերությունների	 գնման		
համար:
Դրա	 օրինակ	 կարող	 է	 լինել	 գրաֆիկ	 դիզայները,	 ով	 ստեղծում,	

փոփոխում	և	հարմարեցնում		է	ընկերության	լոգոն,	կամ	լուսանկարիչը,	
ով	լուսանկարում	է	ընկերության	արտադրանքը	էլեկտրոնային	առևտրի	
կայքի	համար:

ԲԻԶՆԵՍ-ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (B2A)

Էլեկտրոնային	 առևտրի	 այս	 կատեգորիան	 վերաբերում	 է	 այն	
բոլոր	 գործարքներին,	 որոնք	 տեղի	 են	 ունենում		 ընկերությունների	
և	 հանրային		 կառավարման	 օղակների	 միջև։	 Սա	 մի	 ոլորտ	 է,	
որը	 ներառում	 է	 բազմաթիվ	 ծառայություններ,	 մասնավորապես	
սոցիալական	 ապահովագրությունը,	 զբաղվածությունը	 և		
փաստաթղթաշրջանառությունը:
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ՍՊԱՌՈՂ-ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (C2A)

Էլեկտրոնային	 առևտրի	 մեկ	 այլ	 հանրաճանաչ	 կատեգորիա՝	
C2A	 (Սի-Թու-Էյ)	 էլեկտրոնային	 առևտուրը	 ներառում	 է	 ֆիզիկական	
անձանց	ու	հանրային	 	կառավարման	միավորների	միջև	կատարվող	
բոլոր	 էլեկտրոնային	 գործարքները։	 Օրինակներ	 են	 հարկերը	
(հարկային	 հայտարարագրերի	 ներկայացում)	 և	 առողջապահական	
հանդիպումների	նշանակում	առցանց	ծառայության	միջոցով:

Ձեր	 կարծիքով	 ո՞ր	 կատեգորիան	 է	ավելի	 լավ	աշխատում	 ձեր	
գաղափարի	համար:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Ահա	 մի	 հարց,	 որը	 հուզում	 է	 ցանկացած	 գործարարի.	 ինչպե՞ս	
կարող	եմ		առցանց	խթանել	իմ		բիզնեսը։
Իհարկե,	համացանցը		հնարավորություն	է	տալիս	գտնել		մարդկանց	

ամբողջ	աշխարհում:	Բայց	 	 դուք	 ղեկավարում	 եք	տեղական	բիզնես,	
որը	հիմնականում	սպասարկում	է	տեղացիներին:	Ձեզ	անհրաժեշտ	է	
այնպիսի	ռազմավարություն,	որի	օգնությամբ	կհասնեք	այն	մարդկանց,	
ովքեր	ավելի	հավանական	է,	որ	կգան	դեպի	ձեր	բիզնես:

Խորհուրդ. ինչպե՞ս  ապահովել ձեր 
բիզնեսի  առցանց առաջխաղացումը.
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Ավելացրեք ձեր բիզնեսը տեղական բիզնեսի ցուցակներում.

Մեր	 օրերում	
մարդիկ	 առցանց	
դիտում	են	տեղական	
բիզնեսի	ցուցակները՝	
բիզնեսներ	 գտնելու	
համար:	 Գրանցելով	
ձեր	 բիզնեսն	 այս	 ցուցակներում,	 դուք	 կկարողանաք	 ներկայացնել	
վերջինիս	այնպիսի	մանրամասները,	ինչպիսիք	են՝

Մտածեք այս մասին։ Գրեթե բոլորը մեր օրերում  ապրանքներ 
և ծառայություններ գնելու համար օգտվում է համացանցից։

•	Անուն
•	Հասցե
•	Հեռախոսահամար
•	Կայք

•	Ուղղվածություն
•	Քարտեզ
•	Ծառայություններ

Քա՞նի անգամ եք  տեղական բիզնես փնտրելու համար 
օգտագործել համացանցը անցյալ տարում

Ահա	հայտնի		բիզնեսի	տվյալների		բազաներ,	որոնցում	դուք	պետք	է	
ավելացնեք	ձեր	բիզնեսը․
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•	 Google	My	Business	(Գուգլ,	Մայ	Բիզնըս)։	Սա	ձեր	բիզնեսի	համար	
նախատեսված	 ամենակարևոր	 hարթակն	 է։	 Այն	 օգնում	 է	 	 տեղ	
գտնել		Google	(Գուգլ)-ի		տեղական	քարտեզների	փաթեթում։		Նաև՝	
ձեր	հաճախորդներն	այստեղ	կարող	են	թողնել	իրենց	կարծիքները՝	
հնարավոր	այլ	հաճախորդների	համար	հնարավորություն	ստեցծելով	
տեսնել	դրանք։	
•	 Yelp	 (Յելփ)։	Սա	բիզնեսների	տվյալների	մեկ	այլ	հայտնի	բազա	
է։	Դուք	կարող	եք	այստեղ	թե՛	ձեր	բիզնեսի	համար	հաշիվ	բացել,	թե՛	
պարզապես	հայտարարություն	տալ,	եթե		արդեն	գրանցված	եք։
•	 Facebook	for	business	(Ֆեսբուք	Ֆոր	Բիզնես):
•	 Yellow	Pages	(Դեղին	Էջեր)։

Կարևոր	 նախազգուշացում.	 համոզվեք,	 որ	 ձեր	 բիզնեսի	
տարրերը	 (անուն,	 	 հասցե	 և	 հատկապես	 հեռախոսահամար)		
համապատասխանում	 և	 նույնականացվում	 են	 բոլոր	 տեղական	
ցուցակներում	և	տվյալների	բազաներում։		Դա	օգնում	է	որոնողական	
համակարգերում	հուսալի	դարձնել	ձեր		բիզնեսը։
Այժմ	 	 մարդիկ	 համացանցից	 օգտվում	 են	 ավելի	 շատ	 իրենց	

հեռախոսներով,	 քան	 համակարգիչներով,	 և	 կայքերը	 պետք	 է	
պատրաստ	 լինեն	 	 Google	 (Գուգլ)-ի	 	 բջջային	 ինդեքսավորմանը,	 որն	
այժմ	ինքնաշխակ	կերպով	գործում	է	նոր	կայքերի	համար։		
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Համոզվելու	 համար,	 որ	 դուք	 կարող	 եք	 օգտագործել	 	 Google	
(Գուգլ)-ի	 	բջջայինների	փորձարկման	գործիքը,	ստուգեք	ձեր	կայքերի	
հասանելիությունը	բջջային	տարբերակում։
Առհասարակ,		բջջային	հեռախոսներին		հասանելի		վեբկայք	ունենալն	

այն	առավել	հարմար		կդարձնի	օգտագործման	տեսանկյունից։	

Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ.

•	Facebook
•	Instagram
• Twitter
•	LinkedIn
•	Pinterest
•	Snapchat

Որպես	 տեղական	 բիզնես,	 պարտադիր	 չէ,	 որ	 ակտիվ	 լինեք	
սոցիալական	մեդիայի	բոլոր	հարթակներում:
Ո՞ր	 սոցիալական	մեդիա	հարթակներն	են	 հայտնի	 ձեր	 հնարավոր	

հաճախորդներին:	 Եղեք	 ակտիվ	 	 հենց	 այդ	 հարթակներում՝	 ձեր	
ռեսուրսներից		առավելագույն	օգուտ	ստանալու	համար:

Կան	 անսահմանափակ	
թվով	 պատճառներ,	 թե	
ինչու	 է	 թվային	 մարքեթինգը		
գերազանց	 լուծում	
համարվում	շատ	բիզնեսների	
համար,	բայց	եթե	դուք		նոր	եք	
սկսում	ձեր	գործունեությունը,	
ապա	 ծանոթացեք	 դրանցից	
այն	 երկուսին,	 որոնք	
կունենան		ամենամեծ	ազդեցությունը	ձեր	դիրքավորման,	մարքեթինգի	

Թվային մարքեթինգի օգուտները.
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ձևի	ճիշտ	ընտրության	ու	հաճախորդներին	այն		ճիշտ	մատուցելու	
համար։

Գտեք ճիշտ մարդկանց՝ ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին.

Համացանցը		ձեզ	ուղղորդում	է		է	դեպի	այն	մարդկանց,	ովքեր	
կարող	են	մի	օր		դառնալ	ձեր	հաճախորդները։	
Առցանց	ներկայանալիության	 շնորհիվ		դուք	կարող	եք	ձեռք	բերել	

ավելի	 ճիշտ	 հասցեատերերի,	 քան	 ձեր	 ընկերության	 բացառապես	
ավանդական	 մարքեթինգի		 միջոցով։		 Եվ,	 եթե	 դուք	 դա	 անում	 ենք	
ճիշտ	 ձևով,		 դուք	 կարող	 եք		 հայտնվել	 այնպիսի	 մարդկանց	 առջև,	
ովքեր	հավանաբար	կդառնան	ձեր	հաճախորդները		իրենց	գնումների	
կատարման	ճիշտ	պահին։	
Ուղիղ	 նամակագրությունը	 և	 	 չմահանջված	 զանգերը	 հնացած	

մարտավարություն	 են։	 Մենք	 գնալով	 ավելի	 շատ	 ժամանակ	 ենք	
անցկացնում	 համացանցում	 և	 	 կանոնավոր,	 հաստատուն	 ձևով	
օգտագործում	 ենք	 	 մեր	 սմարթֆոնները։	 	 Սա	 է	 դաժան	
իրականությունը։	 	Շատ	մարդիկ	չեն	նկատի	տպագրված	գովազդային	
թերթիկը,	 բրոշյուրը,	 որը	 դուք	 փորձում	 եք	 	 հրամցնել	 նրանց,		
որովհետև	 նրանք	 չափազանց	 զբաղված	 են	 իրենց	 	 էկրաններին	
նայելով։

Ձեռք բերեք չափելի արդյունքներ ձեր ռազմավարությունը 
կազմելու համար.

Թվային	մարքեթինգի	տված	մյուս	մեծ	օգուտն	այն	է,	որ	այն	թույլ	է	
տալիս		 մարքեթոլոգներին		 իրական	 ժամանակում	տեսնելու		 ճշգրիտ	
արդյունքներ։	Եթե	դուք	երբևէ	ամսագրում	տեղադրել	եք	գովազդային	
հայտարարություն,	 	 դուք	 երբեք	 չեք	 իմանա		 և	 անհնար	 է	 չափել	
վերջինիս	ազդեցությունը,	որ	այն	կարող	է	ունենալ	ձեր	բիզնեսի		վրա։	
Մինչդեռ	 թվային	 մարքեթինգի	 միջոցով	 դուք	 կարող	 եք	 	 չափել	
գովազդի	արդյունքները՝	օգտագործելով		վերլուծական	ծրագրեր։	
Մարքեթինգը	 միշտ	 վերաբերել	 է	 	 ճիշտ	 վայրում	 և	 ճիշտ		

ժամանակին	 ձեր	 թիրախային	 	 լսարանի	 հետ	 կապերի	
հաստատմանը։	 	 Այսօր	 այդ	 լսարանն	 առցանց	 է	 և	 թվային	
մարքեթինգի	 այդ	 միջոցները	 պետք	 է	 առաջնահերթ	 կերպով	
ծառայեն	ձեր	բիզնեսին։
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Որպես	վեբ	դիզայներներ,	
մենք	 հասկանում	 ենք	 այն	
ծախսերի	 գործոնը,	 որոնք	
կապված	 են	 որակյալ	 կայք	
ստեղծելու	 հետ:	 Մենք	
նաև	հասկանում	ենք	կայք	
ունենալու	կարևորությունը:	

Ձեր բիզնեսն առցանց անվճար 
դիրքավորելու  7 ուղի.

Ստեղծեք պարզ կայք՝ անվճար կայք նախագծող գործիքներով. 

Ինչ-որ	բան	ունենալն	ավելի	լավ	է,	քան	ոչինչ	չունենալը,	նույնիսկ	եթե	
դա	անվճար	 է:	 WordPress.com	 (ՎորդՓրեսս․քոմ)-ը	 ձեզ	 ուղղորդում	 է	
հեշտ	օգտագործման	քայլ	առ	քայլ	գործընթացի	միջոցով՝	ստեղծելու	
անվճար,	 պարզ	 կայք,	 որը	 կարող	 եք	 օգտագործել	 ձեր	 բիզնեսը	
խթանելու	և	ձեր	լսարանի	հետ	կապ	հաստատելու	համար:

Գրանցվեք տեղական առցանց տեղեկատուներում, 
գրանցացուցակներում.
Տարբեր	ոլորտներին	և		տարածշրջաններին		վերաբերող	առցանց		

տեղեկատուներում	բաժանորդագրվելով՝		կունենաք	շատ	մարդկանց	
ներկայանալու	ևս	մեկ	հնարավորություն

Ստեղծեք սոցիալական մեդիայի հաշիվներ ձեր բիզնեսի համար. 

Սոցիալական	 մեդիա	 հարթակներում,	 ինչպիսիք	 են	 Facebook	
(Ֆեյսբուք)	 -ն	 ու	 Twitter	 (Թվիթեր)-ը,	 բիզնես	 հաշիվներ	 բացելը	
բացարձակապես	 անվճար	 է։	 Եվ	 սոցիալական	 մեդիան	 ձեր	

Արժեքավոր	 ցանկացած	 բան	 հազվադեպ	 է	 անվճար	 լինում,	 	 թեև		
գովազդների	 մեծ	 քանակութունը	 հակառակն	 է	 պնդում։	 Ահա	 թե	
ինչու	 ենք	 մենք	 ցանկանում	 ձեզ	 հետ	 կիսվել	 մարքեթինգի	 վարման	
այն	 տարբերակներով,	 որոնք	 	 կապահովեն	 ձեր	 բիզնեսի	 առցանց	
առաջխաղացումը	 	 և	 չեն	 պահանջի	 որևէ	 	 ֆինանսական	 ռեսուրս,		
ընդամենը՝	ժամանակ։
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մարքեթինգային	 	 պլանում	
ներառելն	 ունի	 բազմաթիվ	
առավելություններ,	 հատկապես	
եթե	 ձեր	 նպատակային	 շուկան	
հենց	 այնտեղ	 է:	 Գրավիչ	
բովանդակություն	 առաջարկելու	
և	 ձեր	 հաճախորդների	 ու	

ազդեցիկ	 մարդկանց			 հետ	սոցիալական	ցանցերում	 շփվելու	պարզ	
պրակտիկան	կարող	է	խթանել	բրենդինգի	մեջ	ձեր	ներդրած	ջանքերը՝	
ձեր	անունը	դնելով	ձեր	 լսարանի	համար	առաջին	պլանում,	եթե	ձեր	
լսարանը	հենց	այնտեղ	է:

Բացեք բլոգ.

Հասկացեք,	 որ	 	 ճանաչված	 	 բլոգ	 ունենալը	 ,	 որպես		
գործունեության	 	 առանցքային	 մաս,	 կտա	 ձեզ	 434%-ով	 ավելի	 մեծ	
հավանականություն	 	 որոնողական	 համակարգում	 	 բարձր	
վարկանիշ	 ունենալու։	 	 Դա	 	 խելագարվելու	 աստիճան	 լավ	 է։	
Անդրադառնանք	 հետևյալին․	 B2B	 մարքեթոլոգները,	 ովքեր	
բլոգներն	 օգտագործում	 են	 իբրև	մարքեթինգային	 համալիրի	 մի	
մաս,	 	 67	 տոկոսով	 	 ավելի	 շատ	առաջատարներ	են	ներգրավում,	
քան	այն	մարքեթոլոգները,	ովքեր	չեն	կիրառում	այդ	գործիքը։	
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Եվ	 երբ		 այնպիսի	 հարթակները,	 ինչպիսին	 է	 wordpress.com	
(ՎորդՊրես․քոմ)-ը,		 առաջարկում	 է	 անվճար	 բլոգի	 ծառայություն,	
ինչու՞	չօգտվել	։		Նույնիսկ	Facebook	(Ֆեյսբուք)-ն	ու	Linkedin	(Լինքդին)-ը	
նույնպես	ունեն	պատմությունը	խթանող	գործառույթներ,	թեև	դրանք	
ինտեգրված	 են	 ձեր	 կայքի	 հետ	 և	 որոնողական	 համակարգում	 ձեր	
վարկանիշի	վրա	չեն	ազդի		նույն	կերպ։	
Բլոգինգով	 զբաղվելիս՝	 ներկայացրեք	 ձեր	 բիզնեսը	 և	 ձեր	

գործունեության	 ոլորտը,	 որը	 կարող	 է	 մեծացնել	 ձեր		
հեղինակությունը	և	նպաստել	վեբ	կայքի		ակտիվությանը։		Ձեր	բլոգի	
հոդվածները	 կարող	 են	 պատասխանել	 	 ձեր	 	 ոլորտին	 առնչվող	
հարցերին։	 Եվ	 երբ	 մարդիկ	 գտնեն	 որակյալ	 տեղեկություն,	 որին	
կարող	 են	 վստահել,	 	 նրանք	 կհիշեն,	 թե	 ով	 է	 տրամադրել	 այն	 և	
արդյունքում	կսկսեն	վստահել	ձեզ։	

Oգտվեք նամակագրական մարքեթինգի  անվճար 
ծառայություններից
Երբ	 դուք	 գրանցվում	 եք	 MailChimp	 (Մեյլ	 Չիմփ)-ում՝	 	 անվճար	

նամակագրական	 մարքեթինգի	 համար,	 ձեզ	 թույլատրվում	 է	 մեկ	
ամսում	 12,000	 էլեկտրոնային	 նամակ	 ուղարկել	 /	 ստանալ	 և	 2,000	
հետևորդ	ունենալ։	Որևէ	ֆինանսական	ծախս	չանելու		պարագայում	
դա		բավականին	լավ	արդյունք	է։
Առանց	չափազանցնելու	կարող	ենք	ասել,	որ		այս	գործողությունը,	

սոցիալական	մեդիայի	և	բլոգինգի	նման,	ժամանակ	է	պահանջում՝	
հաշիվ	բացելու,	ցուցակ	կազմելու	և		էլեկտրոնային	փոստի	
բովանդակությունը	ստեղծելու	համար։	Այնպես	որ՝	հիշեք	սա,	երբ	
գործունեություն	սկսելիս	լինեք։

Հրապարակեք տեսանյութեր Youtube  (Յութուբ)-ում.

YouTube	(Յութուբ)-ը	դեռևս	անվճար	առցանց	տեսածառայություն	
է	 (առնվազն	 առայժմ)	 և	 անհավանական	 հնարավորություն	 է	
ընձեռում	 կիսվելու	 ձեր	 ապրանքների,	 ծառայությունների	 և/կամ	
ոլորտի	 փորձի	 հետ	 կապված	 տեսանյութերով:	 Ամեն	 անգամ,	 երբ	
տեսանյութ	եք	վերբեռնում,	կարող	եք	օգտագործել	ձեր	սոցիալական	
լրատվամիջոցների	հաշիվները	և	նամակագրական	մարքեթինգը՝	ձեր	
հետևորդներին	զգուշացնելու	համար:	Կարող	եք	նաև	տեղադրել	այն	
ձեր	
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Ամեն	 փոքր	 բան	 օգնում	 է,	 այնպես	 չէ՞։	 Մտածեք	 այս	 մասին,	
որպես	 «բերնեբերան	 գովազդի»	 մոտեցման	 	 կիրառություն	 	 թվային	
մարքեթինգում։	 Եթե	 ձեր	 բիզնեսը	 	 ներառված	 է	 ,	 հյուրընկալում	
է	 կամ	 հովանավորում	 	 շատ	 միջոցառումներ,	 	 	 վստահաբար	
բաժանորդագրվեք	 բոլոր	 հնարավոր	 	 առցանց	 հարթակներում	 և	
օրացույցներին։		Սա	երաշխավորված	հնարավորություն	է՝	ճանաչելի	
դառնալու	 այն	 մարդկանց	 կողմից,	 որոնց	 առանց	 այս	 տարբերակի	
չէիք	կարող	ներգրավել։

Ներկայացրեք ձեր իրադարձություններն առցանց համայնքի 
օրացույցներում.

Այս	 յոթ	 վերոնշյալ	 	 ուղիները	 	 շուկայում	 դիրքավորվելու		
հրաշալի	մեկնակետեր	են,	որոնց	միջոցով	ձեր	բյուջեն		չի		նվազի։		
Եկեք	իրատես	լինենք։		Չհաշված	ծախսերը,		մարքեթինգը	կարող	
է	մեծ	մարտահրավեր	լինել	ձեր	բիզնեսի	համար։
Հիմարություն	 է՝	 	 չօգտվել	 անվճար	 	 օնլայն	 	 գովազդից,	

այնպես	չէ՞։	Եթե	ուզում	եք	վառ	պահել	ձեր	համբավը,	 	պետք	է	
սկսեք	ինչ-որ	կետից,	և	այս	թվարկված	կետերից	սկսելը	 	կօգնի	
ոչ	 միայն	 շուկայում	 անվճար	 դիրքավորել	 ձեր	 բիզնեսը,	 այլ	
նաև՝	 	 դրա	 շնորհիվ	 փորձ	 ձեռք	 բերել	 	 առցանց	 հարթակում	
ու	 հնարավորություն	 ունենալ	 հետագայում	 ընդլայնելու	 ձեր	
գործունեությունը։

կայքում	 որպես	 ռեսուրս	
կամ	 որպես	 բլոգային	
գրառում,	 այնուհետև	
կիսվել	 սոցիալական	
մեդիայում:	 Ես	 կարող	 էի	
շարունակել,	բայց	կարծում	
եմ	արդեն		հասկացաք,	թե	
ինչ	նկատի	ունեմ:
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Պատրա՞ստ	 եք	 ԱՌՑԱՆՑ	 	 ՍԿՍԵԼ	 ՁԵՐ	 ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԻ	 ԲԻԶՆԵՍԸ:	
Գրեք	ձեր	առաջին	քայլերը.

Գրեք ձեր առաջին քայլերը:
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ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ 
ՄԻՆՉԵՎ ԲԻԶՆԵՍ 
Ինչպես դառնալ սթարթափ -  քայլ առ քայլ ուղեցույց




