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ravanestan@gmail.com 
 

 

 چکیده

چه  رهشود که محصول تولید شده یا خدمت ارائه شده را هایی در نظر گرفته میوکارها عمدتاً به عنوان فعالیتکسب دربازاریابی 

از بازاریابی درست  دوم د. این تعریف به عنوان بخشاشدرامد بدر انتها تولید کننده  وبه فروش برساند  ،بیشتر به بازار عرضه کند

باید انجام پیش از تولید محصول یا ارائه خدمت  شود کهی مربوط میهایزاریابی به فعالیتبخش دیگر با کامل نیست. است ولی

ممکن است نه تنها بازدهی  و رودمی هدرهای زیادی و علتی است که هزینه گرفته استسی قرار متر مورد برر. قسمتی که کبگیرند

کنیم یا به  معرفیدر بازاریابی تغییراتی را در این مقاله قصد داریم  نداشته باشند بلکه حتی نتایج منفی هم در بازار داشته باشند.

عناصر بازسازی ترکیب ترین مهمآمیخته بازاریابی را مرور و با ابتدا  به این منظورام دهیم. عبارت دیگر در بازاریابی، بازسازی انج

 را به بهترین نسخه خود تبدیل کنیم. وکارکنیم تا در نهایت بتوانیم به بهترین نتایج دست پیدا کنیم و کسبمی

 وکار، تغییر، مشتری.: بازسازی، بازاریابی، کسبواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

 مقدمه

 تعریفیجستجو کنیم با چنین  1کمبریج واژگاناست. اگر این واژه را در فرهنگ  ”Marketing“بازاریابی برگردان فارسی واژه 

وکار که شامل یافتن نیاز مشتریان و استفاده از آن برای طراحی محصوالت و خدمات و فعالیتی در کسب" مواجه خواهیم شد

 "فروش موثر آنها است.

است، در منبع یکسان جستجو کنیم، با جمله زیر روبرو  ”Turnaround“ه بازسازی را که برگردان فارسی اگر واژ در مقابل

 "کند.تغییر بزرگی که یک وضعیت بد را به وضعیتی خوب تبدیل می" خواهیم شد

بزرگ باید چند کنیم. این تغییر بازاریابی ایجاد ی در بزرگ تغییر قصد داریم یعنی ،کنیممیترکیب  همبارا  حال این دو مفهوم

داشته باشد. ویژگی اول این که باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تغییر محسوسی در سازمان شکل بگیرد. مورد دوم  مهم ویژگی

 درواقعو منفی نیست. سوم  این که تغییر باید مثبت باشد، که البته موردی کامالً بدیهی است، چرا که هیچ سازمانی به دنبال تغییر

کند که مدیر بازسازی عنوان می 2، جف سندز"روز 100مدیریت بازسازی در "، این تغییر باید پایدار باشد. در کتاب مورد ترینمهم

ازی نباید شود. اقدامی سریع و کاربردی. ولی با خروج مدیر بازسدهد و خارج میشود، بازسازی را انجام میبرای اقدام سریع وارد می

 در مسیر پیشین قرار بگیرد. بار دیگروکار کسب ممکن استج شود چرا که ر از مسیر خود خاروکاکسب

توان برای بازاریابی و فروش بیشتر محصوالت یا خدمات ارائه کرد ولی آنچه های بسیاری میدر دنیای دائماً درحال تغییر ما ایده

ترین ها است. از مهمکند، فرآیند پیاده سازی این ایده به سایرین متمایز سازمان ما را نسبتتواند کند و میاهمیت بیشتری پیدا می

ای داشت که منابع نیز خود عوامل تاثیرگذار بر چگونگی پیاده سازی نیز باید به منابع در دسترس و منابع قابل دسترس توجه ویژه

عناصر  رنیم بلکه قصد داریم بامین منابع صحبت کد نداریم درمورد تشوند ولی اکنون قصبه دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می

 بازاریابی و بازسازی در کنار هم و تاثیر آنها بر یکدیگر تمرکز کنیم.

 بازاریابی عناصر

بازاریابی شناخته  4Pن ( به عنواPlace( و توزیع )Promotion) ترفیع(، Price(، قیمت)Productچهار عنصر محصول )

 پردازیم:تصر هریک میشوند. اکنون به توضیح مخمی

 ارائه شده. تیا خدم باشد دهد، خواه محصول تولید شده فیزیکیوکار ارائه می: منظور آن چیزی است که کسبمحصول •

 .پردازداست که مشتری برای دریافت محصول می ارزشی: قیمت •

 ، تخفیفات و ....کند؛ تبلیغاتبه محصول جذب میشود که مشتری را هایی می: شامل هرگونه فعالیتترفیع •

 ارائه محصول است. مکان و کانال: منظور توزیع •

 عناصر بازسازی

 (Productمحصول ) •

 
1 Cambridge 
2 Jeff Sands 
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ترین دارایی آن افراد شاغل در آنجا هستند. آنها محصول یا خدمت را کامالً وکاری مهمدر هر کسب :(People) افراد •

آن و بازگشت به مسیر طبیعی  گزینه برای رفع هستند، یعنی درصورت بروز مشکل بهترینشناسند و با روند آشنا می

وکار باید محیطی ترین عامل در این مسیر ایجاد حس تعلق در کارکنان است، یعنی مدیر کسبوکار هستند. مهمکسب

گوید مشتری بعد از کارکنان می 3س. مارکوس لمونوکار بدانندخانواده کسبفراهم کند تا تمام کارکنان خود را عضوی از 

اگر با کارکنان خود "کند که می بیاننیست. دلیل آن را اینگونه  1شماره  است. برخالف تصور عمومی مشتری 2ره شما

 ."به خوبی برخورد کنید، آنها نیز با مشتریان به خوبی برخورد خواهند کرد

ز فرآیند ت. منظور افرآیند اس جزییات ،گیردکمتر مورد توجه قرار مییکی دیگر از عواملی که  :(Process) فرآیند •

از زمان دریافت مواد اولیه تا بسته بندی نهایی، یا  محصول شود؟وکار است، محصول چگونه تولید میمسیر اجرایی کسب

؟. عوامل بسیاری در فرآیند تاثیرگذار هستند گیرددر اختیار مشتری قرار میچگونه از زمان دریافت نیاز تا ارائه خدمت 

شود، که در قیمت و درامد می ولید محصول یا ارائه خدمت را تغییر دهند که درنهایت منجربه تغییرتوانند هزینه تکه می

 قیمت خود نیز از عناصر بازاریابی است.

ر دیگر را به عنوان عناصر اصلی بازسازی معرفی کردیم؛ افراد و توزیع(، سه عنص فیعپس از چهار عنصر بازاریابی )محصول، قیمت، تر

 ایجاد کردیم که نقطه اتصال آنها محصول است. 6Pای از . به عبارت دیگر مجموعهصولحمفرآیند و 

 بازسازی در بازاریابی

به نیست بلکه منظور  وکارهای تولیدکسبخروجی در نظر داشته باشید که منظور از محصول فقط بار دیگر  ادامه بحثپیش از 

یابی را برای هر یک اکنون قصد داریم تغییر بزرگ در بازارارائه خدمت.  یاوکار است، خواه تولید محصول خروجی کسبشکل کلی 

 از عناصر آن بررسی کنیم:

شود. به شکلی که مدیریت آن بسیار گستردگی زیادی در سبد محصوالت دیده می هاوکار: در بسیاری از کسبمحصول •

 در چنین مواردی معموالً هزینه هستند. 4هوکار همگی برندتوان گفت محصوالت کسبو در اکثر موارد نمی استدشوار 

سر حرکت فقط به صورت سربه وکار زیان ده نشود،شود و در انتها اگر کسبتامین می هامحصوالت بازنده توسط برنده

 5. در کتاب مدیریت بازسازیبشودمحصوالت ناهمگون حتی بیشتر هم  ممکن است بااین گستردگی و مشکالت  کند.می

وارد شد و  ییخوانیم که به صنعت رستوران و غذامی الکترونیکیمدیر یک شرکت محصوالت  درمورد 6لیتی النبه قلم 

وکارهایی وجود دارند که به صورت محصوالت متمرکز فعالیت از دست داد. درمقابل کسب وکار رادرنهایت هر دو کسب

 نند.کاز تمام ظرفیت خود و صنعت استفاده  اندنتوانستهکنند ولی می

 
3 Marcus Lemonis 

 شود که سود ده هستند.وکار گفته میاز کسب یمحصوالت یا هابرنده به بخش 4
 توسط انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده است.این کتاب  5

6 Alan Tilley 
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هسته وکار باید یک محصول کند که هر کسبم. این مفهوم بیان مییمفهومی به نام چرخ محصول را معرفی کن الزم است در اینجا

. اما در نظر داشته باشید که ممکن است برای یک هستندته باشد و سایر محصوالت مواردی باشند که مرتبط با محصول هسته شدا

تعیین هسته و توان تمام آنها را به سبد محصوالت اضافه کرد. بسته وجود داشته باشد، نمیها محصول وامحصول هسته ده

حتی ممکن است در طول زمان دستخوش تغییرات بسیار  ود به فرآیندی پیچیده تبدیل شود توانرتبط با آن خود میمحصوالت م

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 . چرخ محصول1شکل

 

. هر کدام از هستندمحصوالت وابسته نیز در ارتباط  سایربا  ته با وجود ارتباط کامل با هسته،در چرخ محصول، تمام محصوالت وابس

 وکار است.تواند به صورت مجزا به فروش برسد ولی در عین حال مکمل سبد محصوالت کسبمیمحصوالت وابسته 

یا به  کندپیدا میمواد خام تغییر شدید اند که ناگهان قیمت بسیاری را تجربه کرده هایموقعیتوکارها : تمام کسبقیمت •

وکار با چنین توانند با اطمینان برای محصوالت خود قیمتی اعالم کنند. زمانی که کسبای نوسان دارد که نمیاندازه

ها با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه است. تمام صنعت درگیر این شود اولین اقدام افزایش قیمتنوساناتی مواجه می

وکار شما در چنین شرایطی چیست؟ مت خواهند داشت. وجه تمایز کسبشوند و تمام صنعت افزایش قیل میمشک

 )درصورتیکه سایر عوامل تاثیر گذار بر خرید مشتری را ثابت درنظر بگیریم(.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 

وکاری که ی درمقابل کسبکنند ولوکارها با افزایش قیمت مواد اولیه )به عنوان مثال( بر میزان افزایش قیمت تمرکز میتمام کسب

تواند این افزایش قیمت را به تاخیر بیندازد یا به حداقل خود تمرکز کند، می تولید هایفزایش قیمت بر کاهش هزینهبه جای ا

. اولین گزینه در توان گفت غیرممکن استولی نمی تواند فرآیندی پیچیده باشدمی نیز هابرساند. مانند مورد قبل کاهش هزینه

 وکاری هستند.ترین دارایی هر کسبعداد کارکنان است ولی فراموش نکنید کارکنان مهمکار کاهش تورس برای مدیران کسبدست

وکار باید لحظه به لحظه است. مدیر کسب "فرآیند"، "قیمت"ها و امکان کاهش آنها بهترین مکمل برای برای بررسی هزینه

که در کدام نقطه امکان کاهش هزینه بدون خطر  تشخیص بدهد، درک کند تا بتواند وکار در جریان استفرآیندی را که در کسب

 کاهش در مواردی مانند کیفیت وجود دارد.

وکار شود. بنابراین تواند باعث جدایی یا جذب مشتریان به محصوالت کسبتغییر قیمت یکی از مهم ترین عواملی است که می

وکار بتواند از سرعت تغییر عوامل تاثیر گذار بر گر کسبیا کاهش قیمت بسیار مهم هستند. اشناسایی عوامل تاثیر گذار بر افزایش 

 تواند برنده جنگ قیمتی در بازار باشد. این کار بسیار دشوار است ولی غیرممکن نیست.قیمت پیشی بگیرد، می

مشتریان فعلی ند انجام دهد که هم تواوکار چه اقدامی می: هدف از ترفیع پیشبرد اهداف فروش است. یعنی کسبترفیع •

ترین نوع ترفیعی خرید بیشتری داشته باشند و هم مشتریان جدیدی به گروه مشتریان اضافه بشوند؟ در اکثر موارد مهم

شود تخفیفات نقدی است که این تخفیفات خود نیز به انواع مختلفی تقسیم بندی وکارها به کار گرفته میکه در کسب

 خرید عمده و بسیاری موارد دیگر.تخفیف فصلی، تخفیف  شوند؛ مانندمی

به دنبال  عمدتاً کند. اکنون مشتریاندر دنیای امروزی که همه چیز درحال تغییر است، میل مشتریان نیز با گذر زمان تغییر می

مشتری در انتخاب  ریگردشگمحصول بیشتر با قیمت برابر هستند و نه محصول یکسان با قیمت کمتر. به عنوان مثال در صنعت 

ای که در محل اقامت در اختیار یا امکانات اضافههای غذایی است و گیرد وعدهمیدر نظر  احتماالً هایی کهتور یکی از گزینه

توانید استفاده های بیشتری میتعداد بازی در یک مرحله ، یا در صنعت تفریح و سرگرمی که با خرید بیشترگیردمسافران قرار می

گیرد و هایی که به صورت دریافت دو محصول در مقابل پرداخت هزینه یک محصول انجام میی فروش، یا در صنایع تولیدکنید

دهد، شخصی سازی انجام رائه میاوکار برای محصول خود توان با توجه به آنچه کسبموارد بسیار دیگر. در هریک از این موارد می

 ری را هرچه بیشتر جلب کند.و البته رضایت مشت دداد تا وجه تمایزی در صنعت ایجاد کن

 کههستیم  "7گیمیفیکیشن"های بسیار خالقانه و استفاده از های تبلیغاتی نیز در سراسر دنیا شاهد بازاریابی با کمپیندر کمپین

وکارهای ولی کسب آورده است.در تبلیغات به وجود  ی، به عبارت دیگر این اقدام تغییر بزرگهم به دنبال داشته استرا  ینتایج مثبت

دهند. اینجا اهمیت بازسازی در بازاریابی به کار خود ادامه می (بدون اثر)یا حتی  با حداقل تاثیرما همچنان با تبلیغات پر هزینه و 

 دهد و اینکه چرا باید در بازاریابی خود تغییرات اعمال کنیم.خود را بیشتر نشان می

رنجاند وکارها را به شدت میهستیم، تکنولوژی است. مشکلی که کسبامروزی با آن مواجه  واقعیتی که در دنیای :توزیع •

خورند و تا مرز شکست می این رقابتها در آن است. آنچنان که بسیاری از سازمان پیشرفتهمگام شدن با سرعت 

توانند گیرند. یعنی این که بدر این تغییرات جای بهای معرفی و عرضه محصول باید روند. کانالورشکستگی پیش می

 
7 Gamification  
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 انبه مشتری هاجدیدتر دریافت و محصوالت خود را نیز از همین کانالهای محصوالت خود را از طریق کانالسفارش 

عرضه کنند. اهمیت این موضوع در مشکل همه گیری ویروس کرونا بیشتر خود را نشان داد. در این شرایط به وضوح 

وکارهایی بودند لکه رشد چشمگیری را تجربه کردند و در مقابل کسبوکارها نه تنها نزول نداشتند به کدام کسبک دیدیم

 که ورشکسته شدند.

شود. ورشکستگی عرضه محصول مربوط به سال کنونی نمیقدیمی های های جدید و تغییرات در کانالموضوع استفاده از کانال

ن به ورشکستگی و البته سرعت بخشید این علل، را در نظر بگیرید. یکی از گردشگری هایرکتشیکی از بزرگترین ، 8توماس کوک

 نداد. ایهای بسیاری در سطح شهر داشت و خدمات خود را به صورت فیزیکی ارائه می، عدم تغییر بود. توماس کوک فروشگاهآن

درواقع عالقه مردم به خرید آنالین ایجاد و  کردند.رید میخ گردشگریهای درحالی بود که مردم به راحتی در منزل از سایر شرکت

وکارهای بسیاری هم از این فرصت استفاده کردند و سهم بازار خود را به شکل قابل با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کرد. کسب

 دارد. آنادامه حیات  وکار و صنعتی نقش مهمی درها و استفاده از آنها در هر کسبتن فرصتتوجهی افزایش دادند. یاف

های جدید باید در کنار توان گفت فروشگاه فیزیکی باید به صورت کامل حذف شود، بلکه کانالنمی دربرخی موارد به هرحال اما

کنند و از نوع موفق هم هستند. ولی اگر به موضوع آنالین فعالیت میوکارها به صورت کامالً فروشگاه قرار بگیرند. البته برخی کسب

 "9پالنوگرام"فهوم مبینیم که می ،اندخود را حفظ کردهوکارهایی را در نظر بگیریم که فروشگاه فیزیکی و کسب فروشگاه بازگردیم

بازاریابی در فروشگاه، در قدم اول در  ندارند. هوممفحتی هیچ آشنایی با این  .گیردها مورد توجه قرار نمیفروشگاهدر بسیاری از 

ای در جذب مشتری به فروشگاه بسیار تاثیر در کنار این مورد، عوامل دیگری مانند بازاریابی رایحه. گیردمیچشم مشتری انجام 

درنظر گرفته وعی فروشگاه نیست، رستوران هم ن اینچنینی اروبار یا مواردومنظور از فروشگاه فقط فروشگاه لباس، خگذار هستند. 

ای از تمام موارد عنوان شده برای را در نظر بگیرید، مجموعه )=فروشگاه( ک هتلحال یشود که محصول آن مواد غذایی است. می

 دهدمیبه خوبی پیچیدگی کانال و تغییرات الزم را نشان  صنعت گردشگریو به شکل کلی  تواند ارائه بدهد. مثال هتلکانال را می

 جدید استفاده کرد. ها خواه قدیمی، خواهتوان از تمام انواع کانالچراکه در این صنعت می

 6ترین دارایی آن هستند. اکنون کنند، مهموکار فعالیت میهمانطور که پیش از این گفته شد افرادی که در کسب :افراد •

ر و فرهنگ آن تغییر ایجاد کنید تا ارزش این دارایی حفظ وکاکند چرا باید در کسبکنیم که بیان مینکته را بررسی می

 کند:عامل را اینگونه توصیف می 6، این 10مدیر عامل کمپینگ ورلدشود. مارکوس لمونس، 

 وکار حیاتی هستند.کارکنان برای تولید محصول یا ارائه خدمات کسب .1

در تمام طول مسیر بازسازی به آن نیاز خواهید  کنند استعدادهای جدیدی به کار بگیرید )کهکارکنان به شما کمک می .2

 داشت(.

 ا هستند.مشکارکنان اولین مشتریان  .3

 وکار قرار دهند )اگر حس تعلق را برای آنها فراهم کنید(.درصد تالش خود را در اختیار کسب 100توانند کارکنان می .4
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 وکار هستند.کارکنان چهره کسب .5

 کند.لند مدت شما را تقویت میچشم انداز باستفاده از کارکنان عالی،  .6

را تعیین  صعودی یا نزولیو البته تغییر مسیر برای حرکت  دارد حیات آن وکار نقش مهمی در ادامهبنابراین فرهنگ یک کسب

دهند که در سازمان درحال فعالیت هستند و البته موردی نیست که بتوان در طول یک این فرهنگ را افرادی شکل می کند.می

به صورت کامالً  پذیرفته شده توسط تمام افرادتغییر داد. این تغییر باید به سادگی  فرهنگ موجود را جلسه با کارکنان ایجاد کرد یا

میزان دستمزدها را کاهش  بایداست و  مالی بحرانگرفتار ر بگیرید که ظوکاری را در نسبمحسوس دیده شود. به عنوان مثال ک

 پاداشاست که دهد و آخرین نفری وکار قرار دهد، اولین نفر حقوق خود را کاهش میدهد. مدیری که کارکنان را در اولویت کسب

 کنند و احساس تعلق بیشتریوکار بیشتر درک میکسبکند. کارکنان با مشاهده چنین مواردی اهمیت خود را در دریافت می

 بینند.در خود می وکارنسبت به کسب

گردد، از زمان شود یا یک خدمت ارائه مییک محصول تولید می طی آن منظور از فرآیند مراحلی است که :فرایند •

وکار در حال انجام است، در کسبه کئه محصول نهایی. به عبارت دیگر، فرآیند تمام آنچه را اریداری مواد خام تا ارخ

به  دو رقیب را درنظر بگیرید که یکی کمترین هزینه تولید و دیگری بیشترین هزینه تولید را دارند ولیشود. شامل می

کنند. اگر سازمان با کمترین هزینه تولید ت یکسان در بازار ارائه میبا قیم خود رامحصول  دلیل بازار بسیار رقابتی

تواند واکنش ، سازمان دیگر چگونه می)سود کمتر( رد که قیمت خود را برای افزایش سهم بازار کاهش دهدتصمیم بگی

همین نقطه هم به این سازمان در  تواند بدون از دست دادن کیفیت سهم بازار خود را حفظ کند؟نشان دهد؟ چگونه می

به با وجود چنین شرایطی تواند تواند آنطور که باید درامد داشته باشد حال چگونه میدلیل وجود همچنین رقیبی نمی

 فرآیند خود را کاهش دهد.های در فرآیند نهفته است. باید بتواند هزینه هاجواب این سوال ادامه دهد؟ ترقاب

که در کارگاه برقرار است، به این منظور که از  11شود، مانند تغییر در جریان کاریدیده می ید گاه به سادگیراه کاهش هزینه تول

به این سادگی نیست. یکی از بهترین راهکارهای کاهش هزینه تولید، صرفه گاهی کاسته شود. ولی و در نتیجه هزینه نهایی اتالفات 

زیادی را در خود دارد، مانند هزینه محصوالت تولید  پیش نیازهایتر ما این تولید بیشناشی از مقیاس است، یعنی تولید بیشتر. ا

ولی فراموش  شودهای بزرگ بیش از پیش نمایان میو ..... در این نقطه اهمیت مشتری تامین کنندگان ، هزینه عملیات،12شده

 است. وکارنکنید که اتکای بیش از حد به مشتری بزرگ خود نوعی بحران در کسب

 و با هزینه کمتر کردهحفظ را کیفیت نیروی کار متخصص  اگر مام عناصری که تاکنون عنوان شد تاثیر گذار است؛فرآیند بر ت

های توانیم با قیمت کمتر ارائه کنیم و با استفاده از کانال، در نتیجه محصولی رقابتی دراختیار داریم که میکندتولید  محصول را

شود، کند و روحیه کارکنان بازسازی میوکار افزایش پیدا میئه کنیم. در نتیجه درامد کسببهتر و بیشتری ارا، ترفیعات کم هزینه

شود، بدین شکل که وکارهای خدماتی نیز درنظر گرفته میشود. تمام این موارد برای کسبوکار شروع میاکنون مسیر رشد کسب
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مسیر درنتیجه  ،تری خواهید داشتدر بازار رقابتی حضور فعال ،دهیدکمتر ارائه  با هزینه و بیشتر شما اگر بتوانید خدمات بهتر

 .گیردمیوکار شما قرار همواری پیش روی کسب

 سخن آخر

های خود را به موقع پرداخت تصور کنید که شرکتی با درامد محکم و سود قابل اتکا دارید. همه چیز خوب است، تمام صورتحساب"

شود. سالها کار سخت یک پول نقد دارید. سپس همه چیز بهتر می یدد و توانایی ذخیرهکاروکسب سرمایه گذاری مجکنید، در می

درصد هستند و شما در تالش هستید باالتر بروید. افزایش ادرنالین دارید.  30مشتری بزرگ را به شما رسانده است. رزرو و باربری 

 د.آوریبه دست می ،ن بودیدکه سالها بدنبال آ را درنهایت نهنگ آبی

ی رشد برای افزایش خریدهای انبار، افزایش حقوق، تحمل منحنی آموزش و نرخ باالی تبدیل خط اعتباری بانک در تامین سرمایه

رود، مشتری مصرف محصوالت کند. همه چیز بر طبق انتظار پیش میماشین آالت قدیمی به ماشین آالت جدید، به شما کمک می

های خود را پرداخت کنید، بدون شک در کند. تا جایی که بتوانید صورتحسابتری ثبت میدهد و سفارش بیشدامه میشما را ا

کند، مشتری قدیمی مشتری جدید به آهستگی پرداخت می ؛دهدانتهای این مسیر ثروت در انتظار شما است. ناگهان اتفاقی رخ می

 شکند.ات میی حیاتی در تجهیز، قطعهکندبه دلیل مشکل کیفیت پرداخت را متوقف می

روید تا به شود ولی شما کاروکسبی بزرگ و درحال رشد دارید بنابراین بدنبال یک وام کوتاه مدت یا وام موقتی میپول نقد کم می

درمورد پولی که تاکنون کند و روز کمبود پول نقد عبور کنید. بانک شما از این ایده استقبال نمی 90تا  60شما کمک کند از این 

های شما پیش از اید و سایر داراییدهند. شما به حداکثر خط اعتباری خود رسیدهاند، بررسی مجددی انجام میرض دادهبه شما ق

اید و بانک ممکن است به آهستگی حرکت کند و مرگ ناشی اند. شما و کاروکسب در ریسک قرار گرفتهاین به وثیقه گذاشته شده

 "ال تمام شدن است و شما به سرعت به سمت دو راهی در حرکت هستید.ریزی شما را تماشا کند. پول درحاز خون

وکار ارائه شده است. تمام آنچه رخ از زمان بحران در کسب  13"روز100مدیریت بازسازی در "این تصویری است که در کتاب 

د. هدف بازسازی و مدیر ای به دنبال دارمورد چنین نتیجهولی همین یک  استنادیده گرفتن شاید یک مورد نتیجه دهد می

وکار شود ولی گاهی باید تواند منجر به ورشکستگی کسبهایی است که میبازسازی در اولویت اول جلوگیری از بروز چنین بحران

 "خروج از ورشکستگی!"اولویت دوم هدف بازسازی درنظر گرفته شود، 

، این تغییرات ممکن است در هریک از عناصر را تسهیل کند وکاراتی ایجاد کنیم که مسیر کسبما در بازسازی قصد داریم تغییر

وکارها حذف و از راهکارهایی استفاده تواند موانع بسیاری را از مسیر کسبترکیب بازسازی در بازاریابی می وکار الزم باشد.کسب

. بازسازی همانطور که عنوان شد در وکار استن مسیر بینش مدیران کسبترین نکته در ایکند که وجه تمایزی در بازار باشند. مهم

 تواند تغییرات قابل توجهی ایجاد کند ولی مدیران باید پذیرای این تغییرات باشند.درتمام عناصر می و تمام صنایع

 نتیجه گیری

. ما هستیم وریافزایش بهره به دنبال هاوکارکسبشود. ما در وری به صورت ارزش خروجی تقسیم بر هزینه ورودی محاسبه میبهره

افزایش دهیم و هم مخرج کسر را کاهش را خواهیم خروجی بیشتر به ازای هزینه کمتر داشته باشیم، یعنی هم صورت کسر می

 
 چاپ رسیده است. این کتاب توسط انتشارات بازاریابی به 13
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وکار صورت بگیرد که فقط به مدت ان تاثیر است. ممکن است اقداماتی در کسبنکته مهم در این بخش توجه به میز دهیم.

وری را از گذشته نیز به ایش دهد و در بلندمدت تاثیری نداشته باشد و حتی پس از مدتی بهرهوری را افزمحدودی عدد نهایی بهره

گیرد در ابتدا این مقدار را کاهش ی که صورت میتری برساند. معکوس این نتیجه نیز امکان پذیر است؛ یعنی اقداماتسطح پایین

 وکار دارد.دهد ولی در بلندمدت تاثیر مثبت زیادی در کسبمی

؛ وکار سرمایه گذاری مجدد شودتواند در کسبهای صرفه جویی شده میدر هر یک از موارد عنوان شده، از هر راهکاری، هزینه 

ت کنونی، افزایش سهم بازار، ماشین آالت و تجهیزات به روز، بازاریابی محصوالت و خدمات جدید، تحقیق و توسعه محصوال

پس ما فقط به دنبال مصرف کمتر پول نیستیم بلکه به دنبال مصرف پول بیشتر  تملیک. هدفمندتر و حتی اهداف بزرگتری مانند

 ها.های برنده هستیم نه هدر رفت پول در بازندهدر بخش

وکارها در صنعت است، خواه تولید کننده محصوالت باشند با تغییرات یکی از بزرگترین مسائل کسبنیای امروزی همگام شدن ددر 

بدون  وکار این تغییرات را پیشبینی کند و حتی از آنها پیشی بگیرد!ت. حال زمانی را در نظر بگیرید که کسباخدم هدهندیا ارائه 

 . وکار بهبود بخشدرا در کسب 14ROCEمانند ی های مالتواند بسیاری از نسبتمی شک

 وکارها به بهترین نسخه خود است.دف نهایی تبدیل کسبه

 منابع
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