
 هاي تجاري انواع طرح

  

  :مقدمه

تجاري تا حد زيادي به شما در سازماندهي مطالب آن از ابتداي كار  داشتن يك تخمين كلي از حجم مطلوب يك طرح

  . كند كمك مي

  رسد، اما معموالً زياد سخت و حتي غير ممكن به نظر ميهر چند كه در ابتداي كار به نظر شما نوشتن صفحات 

تجربه . شود شود اين است كه حجمشان از حجم استاندارد بيشتر مي هاي تجاري مي گير طرح يكي از مشكالتي كه گريبان

 هاي تجاري بطور كلي طرح .تر است نشان داده است كه نوشتن يك طرح تجاري خالصه و درعين حال موثر بسيار سخت

  :توان تقسيم كرد را به چهار زير مجموعه كلي مي

  اي هاي تجاري يك صفحه طرح    -1

  )صفحه 10در حدود (هاي تجاري خالصه  طرح    -2

  ) صفحه 50تا  40(هاي تجاري كامل طرح    -3

  )صفحه 50بيش از (تجاري عملياتي  طرح    -4

   
  اي طرح تجاري يك صفحه

ي  كند و ابزار قدرتمندي براي ايجاد و اداره هاي شما عمل مي مثل كاتاليزور براي ايده اي طرح تجاري يك صفحه

   .كند طرحي است كوتاه و برنامه شما را به شكلي موثر بيان مي. هاي اقتصادي است فعاليت

  مفيد است؟ اي طرح تجاري يك صفحهچرا 

ها  آدم. فهميد چه اهميتي دارد كنيد، نميرا شروع ن اي طرح تجاري يك صفحهتا وقتي به طور جدي نوشتن يك 

اين مسئله ممكن است در مورد . معموالً دوست دارند زياد از فكرهاشان حرف بزنند و آنها را با آب و تاب جلوه بدهند

گاهي فكر نشده و متناقض . رود ي كالم از دستمان در مي ها هنگام نوشتن رشته گاهي وقت. نوشتن هم پيش بيايد

  .نويسيم مي

چون يك صفحه است، . كند اين است كه يك موضوع پيچيده را آسان مي اي طرح تجاري يك صفحهاولين كار 

اي به دردبخور است چون فقط روي چيزهاي مهم متمركز  طرح تجاري يك صفحه. خواندن و فهميدن آن راحت است

بارات براي رساندن منظورتان استفاده ها و ع شود از بهترين كلمه جاي كم براي نوشتن در هر بخش باعث مي. شود مي

  . كنيد كنيد و اين يعني دقت، تمركز و رك بودن با آنچه واقعاً به آن فكر مي



خواهيد در  ي اطالعاتي كه مي همه. خوب با يك بار دقيق خواندن قابل فهم است اي طرح تجاري يك صفحهيك 

  : پنج بخش مختصر و مفيد تقسيم شده است

  .اند خيالي و آرماني ترسيم شده اندازهاي چشم    -1

  .گرا هستند ها تأثيرگذار، محرك و مشتري مأموريت     -2

  .گيري هستند گرا، و قابل اندازه اهداف دقيق، واقع     -3

  . دهند كه در موردشان حسابي فكر شده است ها نشان مي استراتژي     -4

  . ها عملي و قابل اجرا هستند برنامه    -5

   

اگر كسب و كاري . گذرد ابزار خوبي است براي انتقال چيزي كه در ذهن شما مي اي طرح تجاري يك صفحه

آنها با خواندنش . خورد گذارتان مي داران و سرمايه خيلي به درد كارمندها، شركاء، سهام اي طرح تجاري يك صفحهداريد، 

  . كنند ي شما اعتماد ميريز شوند و به توانايي برنامه با كار شما به خوبي آشنا مي

كنيد، مفهوم هر بخش  وقتي كلمات را خودتان با دقت انتخاب مي. انسجام مطالب در يك صفحه خيلي مهم است

  . واضح و روشن است اي طرح تجاري يك صفحه

  ايد؟  آيا تاكنون براي كسب و كارتان طرح تجاري نوشته

اي با فكر و كلمات خودتان براي رسيدن به گنج كه  ي گنج است؛ نقشه عين يك نقشه اي طرح تجاري يك صفحه

هاي مالي، ساده است و  گيري گيري، به خصوص تصميم مرجع خوبي است براي تصميم. وكار شماست همان هدف كسب

  . اصالً كپي خود خودتان است. دقيق

اي خواهيم  هاي يك طرح كسب و كار يك صفحه صلحال چگونه آنرا بنويسيد؟ در ادامه اشاره كوتاهي به سرف

  :داشت

اي است كه در آن شما  انداز اولين بخش طرح كسب و كار يك صفحه چشم. انداز كارتان را بنويسيد اول چشم) 1

ك بايد ذهن را تحري. اندازها بايد پرمحتوا و آرماني باشند چشم. بايد به زبان خودتان بگوييد از كارتان چه تصوري داريد

جلوي هيچ فكري را نگيريد . وكار شما ارائه دهد كرده و خواننده را سر ذوق بياورد و در عين حال تصوير واضحي از كسب

آل  تان وسيع باشد، جامع و ايده ديدگاه. ها برود تان به دوردست بگذاريد ذهن. رسد استفاده كنيد تان مي و از هرچه به ذهن

چه : انداز جواب اين سؤال را بدهيد در چشم. خواهيد انجام دهيد ترسيم كند يتصور واضحي از كاري كه م. گرايانه

  خواهيد چه كسب و كاري شويد و به كجا برسيد؟ انداز يا دورنمايي از آينده كسب و كارتان متصور هستيد؟ مي چشم



مونه نسبتاً خوبي از به عنوان مثال تبديل شركت الف به بزرگترين ارائه دهنده خدمات اينترنتي در سطح استاني ن

  .انداز است يك چشم

   

اي شما بايد رسالت  در اين بخش از طرح كسب و كار يك صفحه. وكارتان را بنويسيد سپس ماموريت كسب) 2

هاي  كنيد؟ به صورت مختصر بيان كنيد مشتري بگوييد چه كاره هستيد؟ چه كاال يا خدمتي توليد مي. خود را بيان كنيد

كند؟ فلسفه وجودي كاال يا خدمت يا كسب و كارتان  د؟ كسب و كار شما چه نيازي را برطرف ميشما چه كساني هستن

  .داريد بيان كنيد تان و چيزي را كه به مشتري عرضه مي را توضيح دهيد در چند كلمه حيطه تمركز شركت

ماموريت مناسبي براي يك  تواند هاي عملياتي مي وري، و كاهش هزينه كارهايي براي افزايش بهره مثالً يافتن راه

  . شركت مشاوره مهندسي باشد

   

در اين قسمت از طرح بايد بگوييد به دنبال چه هستيد؟ . در بخش بعدي بايد اهداف خود را مشخص كنيد) 3

  .گيري بيان كنيد تا تاثيرگذار باشند بايد اهداف خود را به صورت مقاصد ويژه بطور دقيق و قابل اندازه

. اي معموالً بين شش تا نه هدف كافي است ختلفي دارند؛ براي يك طرح كسب و كار يك صفحهاهداف، انواع م

توانند مربوط به امور مالي از قبيل فروش، سود، جريان نقدي يا موجودي كاال باشند؛ يا بازاريابي مثل سهم  اهداف مي

سطح آموزش كارمندان سود، محيط كار؛ يا تحقيق و ها و تبليغات؛ يا منابع انساني مثل حقوق و مزايا،  بازار؛ تعداد مشتري

مندي كارمندان از شغلشان و يا  توسعه مثل محصوالت جديد، قابليت طراحي، بهبود كاال، تاريخ عرضه، ميزان رضايت

  . . ..مربوط به مسائل توليد از قبيل ظرفيت توليد، كيفيت توليد، موجودي كاال و 

كنيد، كه اهداف نه بايد خيلي راحت و قابل حصول باشند و نه خيلي دور از در نوشتن اهداف به اين نكته توجه 

  . انتظار و دست نيافتني

  .ساله است 3يا  2معموال دوره زماني براي حصول اهداف 

   

  .باشد گيري مي اي با عناصر قابل اندازه يك هدف مؤثر، داراي نقطه پاياني كامال تعريف شده

محصول جديد به بازار  6و يا معرفي  84ساعت در ماه تا پايان سال  40مندان به مثالً افزايش ساعت آموزش كار

هاي مناسبي از اهداف  ميليارد ريال كمتر نباشد، نمونه 4اي كه جمع مبلغ فروش آنها از  به گونه 85تا پايان سال 

  . هستند



   

اي  كسب و كار يك صفحهدر اين بخش از طرح  .وكار خود را مشخص كنيد سپس استراتژيهاي كسب) 4

  :پاسخگوي اين سؤال باشيد

شود؟ چه عواملي در طول زمان سبب موفقيت اين  شود و در ادامه اداره مي اندازي مي چگونه اين كسب و كار راه

  فعاليت خواهد شد؟ چگونه اين كسب و كار رشد خواهد كرد؟

كنند كه با گذشت زمان كمتر  اي پيروي مي ايههاي اقتصادي از چهار تا شش استراتژي پ در بيشتر صنايع، فعاليت

  . شوند شان ساده است و در نهايت باعث رشد و سودآوري مي و فهم. كنند تغيير مي

  . استراتژي بايد هم به عوامل خارجي مؤثر بر كار و هم بر عوامل داخلي مؤثر توجه داشته باشند

ها را  ن است كه مجالت تجاري و اقتصادي و روزنامهبراي اينكه بتوانيد استراتژي مناسب بنويسيد يك راهش اي

به اين مسائل . آگاه شويد …بخوانيد و از مسائل مورد بحث درون صنعت در قلمرو بازاريابي، جذب سرمايه، عمليات و

خرند؟ از كدام طبقات  توجه كنيد كه مشتريان شما چه كساني هستند و در حال حاضر چگونه محصوالت شما را مي

تان براي جذب اين  هايي كه براي تبليغ كاال و يا خدمت هستند؟ هدف از خريد آنها چيست؟ سپس برنامه اجتماعي

  . مشتريان نياز داريد را ذكر كنيد

مثالً چه عاملي جلوي رشد و سوددهي يا . توانيد عوامل مؤثر يا عوامل ناكارآمد در كارهاي شركت را پيدا كنيد مي

اي  يابي كنيد، ببينيد چي بايد عوض شود يا تغيير كند و چه رويه علت اين عوامل را ريشه گيرد؟ سپس تان را مي كارآيي

  .را بايد دنبال كنيد

يك نمونه استراتژي  "ها و حفظ آنها به وسيله رضايت شغلي و مشاركت در سهام استخدام بهترين"به فرض، 

  . باشد مناسب مي

   

هايي كه به وسيله آنها به اهداف  ها و دستورالعمل ود، بايد برنامهاي خ در پايان در طرح كسب و كار يك صفحه) 5

بايد انجام دهد تا به ) كسب و كار(ها، كارهاي مشخصي هستند كه يك شركت  برنامه .رسيد را بياوريد مورد نظرتان مي

گرا  ها بايد عمل امهبرن. اهداف خود برسد هر برنامه به طور مشخص و مستقيم بايد به يك هدف و استراتژي مربوط باشد

زمان انتهايي براي انجام داشته باشند و اينكه چه كسي، چگونه، كجا و با چه . باشند و وظايف مشخصي را بيان كنند

  .هزينه مالي و غير مالي اين كارها را انجام خواهد داد، مشخص نمايند



. جدا به شكل دستورالعمل بنويسيدتان را خوب و جدا  تان براييد بايد كارهاي براي اينكه از عهده فعاليت

خواهيد نتيجه كارتان را  فهميد كه هر كدام از كارها چه تأثيري روي امور مالي و عملياتي دارند و چطور مي طوري مي اين

  .ارزيابي كنيد

را به  تان هاي پس برنامه. هاي هر پروژه را بايد از قبل آماده كرد بندي و جدول هزينه ريزي هميشه زمان در برنامه

  .بندي نيز توجه كنيد دقت بنويسيد و هنگام اجراي آنها به محدوديت بودجه و زمان

مثالً تهيه بروشور تبليغاتي براي محصوالت گروه الف در سه ماهه اول سال زير نظر مدير بازرگاني يك برنامه 

  .مناسب است

   
  هاي تجاري خالصه طرح

براي نوشتن آنها . اند هاي اخير بسيار متداول شده صفحه هستند؛ در سال 10ها كه معموالً حدود  گونه طرح اين

  . تر نوشته خواهند شد احتياج كمتري به اطالعات و تحقيقات خواهيد داشت و سريع

وكارهاي  و يا كسب اندازي هستند، ي راه اي كه در مراحل اوليه ها براي كسب و كارهاي ساده همچنين اين طرح

  .روند چرا كه اين كسب و كارها پيشينه و پيچيدگي زيادي مانند كسب و كارهاي بالغ ندارند خانگي بكار مي

تر شدن  هايي جزئي كه حاصل ساده اجزاي اين طرحهاي تجاري مشابه طرحهاي تجاري كامل است ولي با تفاوت

ريزي و جهت دهي است و در برخي موارد براي  جاري برنامههدف اصلي اين طرحهاي ت. اين نوع طرحهاي تجاري است

اي براي نوشتن طرحهاي تجاري كامل به  در برخي مواقع نيز خود مقدمه. تامين منابع مالي و يا دريافت مجوز كاربرد دارد

  .آيد حساب مي

وكارهاي  يزي كسبر هاي بانكي و كمك به برنامه همانطور كه گفته شد كاربرد اصلي اين طرح براي گرفتن وام

هاي تجاري كامل از همين طرحهاي  گذار بجاي طرح معموالً كارآفرينان سرشناس نيز براي جذب سرمايه. خانگي است

  كنند تجاري استفاده مي

   
  صفحه 40تا  10هاي تجاري كامل  طرح 

هايي كه الزم  اين طرح تمام زمينه. ي آن صحبت خواهيم كرد اين همان طرح تجاري سنتي است كه ما درباره

  . صفحه نباشد 50پوشاند و بهتر است كه بيشتر از  ي كافي مي هستند را به اندازه

خواهيد كه با  تواند بيشتر باشد اگر شما مي كه البته مي. صفحه است 40تا 30يك طرح تجاري معموالً حدود 

  . شودجزئيات بيشتري بنويسيد كه در اين صورت جزئيات طرح بايد در بخش ضمائم ذكر 



شما بايد اطالعاتي را كه خوانندگان . گردد بايد بدانيد كه همه چيز به شرايط شما بر مي, ها تر از اين حرف اما مهم

. شما بايد به آنها اطالعات كافي بدهيد تا بتوانند تصميم بگيرند و عمل مناسب را انجام دهند. الزم دارند را فراهم كنيد

به آنها كمي بيشتر از متوسط اطالعات بدهيد تا به آنها نشان دهيد كه طرح مناسبي را ها الزم است كه شما   بعضي وقت

آوري كنيد و تقسيم كنيد آنگاه مشخص كنيد كه  ي اطالعات مرتبط را جمع حل اين است كه شما همه راه. ايد آماده كرده

هستند، آنگاه تا حد امكان آنها را خالصه  خواننده چه اطالعاتي را الزم دارد و چه اطالعاتي براي طرح تجاري شما الزم

  .بنويسيد

  .مهمترين كاربرد اين طرح براي تامين منابع مالي است

   
  صفحه 40هاي تجاري عملياتي بيش از  طرح

پاسخ گويي به يك نياز دروني است و مخاطب بيروني تجاري عملياتي براي  هاي تجاري، طرح برعكس ديگر طرح

  .شود روز مي شود و هر سال به  ساله تدوين مي 5تا  3هاي شركت براي يك بازه  ريزي فعاليت اين طرح براي برنامه. ندارد

ا تان ر كاري  با توجه به استفاده اين طرح لزومي به خالصه كردن بيش از حد آن نيست، بلكه بايد تمام برنامه

  .رسد دقيق در آن بيان كنيد، از اينرو در برخي مواقع حجم اين طرحهاي تجاري به بيش از يكصد صفحه مي

هاي پر تالطم كارآيي زيادي دارد و تا حد زيادي از  هاي فعال در محيط تجاري خصوصاً براي شركت اين طرح

  . كاهد وكارها مي ريسك فعاليت اين قبيل كسب

   


