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شماره 65
 ۷تیر۹۹

کسب و کار

کسبــ وکاری

چرا در شراکت های
تجاریشکست
می خوریم ؟
نویسنده :سوزان وارد
مترجم :سوده قدیمی

میالد قارونی

روزنامهنگار

ارزش های متفاوت :یکی از
دالیلی که بسیاری از شراکت
ها موفق نمی شوند این است
که ارزش ها و اهداف شــرکا با هم
یکی نیســت .قبل از ورود به هر رابطه
کاری ،شرکا باید با آینده نگری الزم ،با
یکدیگر به مالقات و گفت وگو بنشینند
و درباره مســائل زیر به توافق و تفاهم
فکری برسند :

راه اندازی یک آبمیوه فروشی چقدر هزینه دارد؟

تابستان است و فصل کاسبی و افزایش فروش کسب وکارهای تابستانه .کسب وکارهایی
که این روزها با کمی خالقیت و تبلیغ به راحتی می توان چند برابر میزان درآمد یک سال از
آن ها کسب کرد .آب میوه فروشی یا ویتامینه سرا یکی از همین شغل های پرسود و البته پر
زحمت است که در فصل گرما مشتریان زیادی خواهد داشت .احتماال شما هم وقتی در عصر و
زمانی که بیشترین تردد در خیابان ها وجود دارد و نگاهتان به صف طویل یک آب میوه فروشی
می افتد ،با خود می گویید که «ا َه ،ببین چقدر درآمد داره» و وسوسه می شوید که برای خود
یک آبمیوه فروشی بزنید؛ اما بین فکر راه اندازی یک ویتامینه سرا تا خود اجرا و چرخاندن
آن فاصله زیادی وجود دارد که صفر تا صد آن را باید بدانید.

چرا می خواهند کارآفرین باشند
یا کسب و کار مستقلی برای خود راه
اندازی کنند ؟
چشم اندازشان برای آینده شرکت
یا کسب و کارشان چیست؟
اهداف طوالنی مدت شان چیست؟

خواســتن و تمایل بــه راه اندازی یک
کســب و کار به خاطر این که از شغل
فعلی تان بیزارید یا عقیده دارید از این
راه زودتر می توانید ثروتمند شوید ،می
تواند یک انگیزه قوی باشــد اما گاهی
این تصورات شــما را در برابر واقعیت
های یــک کارآفرین بــودن یا صاحب
یک کســب و کار بودن کور می کند.
شــرکا به ویژه آن هایی که وارد اولین
تجربه کسب و کارشان می شوند باید
درخصوص چشم انداز کسب و کارشان
واقع بین باشند و انتظاراتشان را طبق
همان شــرایط موجود تنظیم کنند تا
از شکســت و ناامیدی احتمالی پرهیز
کرده باشند .شــرکا باید قبل از این که
کاری را شــروع کنند درباره اهداف و
نظراتشان برای شراکت با هم به بحث
و گفت وگو بنشینند تا مطمئن شوند
با یکدیگر هم مسیر هستند .زیرا افراد
ممکن است دالیل مختلفی برای شروع
کسب و کار داشته باشــند و حتی در
همــان گفتوگوهای اولیه مشــخص
شــود که درباره چشماندازشان برای
آینده شرکت یا کسب و کار و تصورات
متفاوتــی که از اهداف دراز مدتشــان
دارند ،با یکدیگر مخالف اند.

ویتامینه!

مکان را تعیین کنید

دستگاه آب میوه
گیری صنعتی
قیمتی بین  2تا
 4میلیون دارد.
البته نمونه های
حرفهای آن هم
وجود دارد که
قیمتی تا 29
میلیون هم دارند.
قیمت دستگاه
بستنی ساز قیفی
حدود  45تا 50
میلیون است

تعمیر گوشی

از راه دور

وحیده امینی -رشد استارت آپ ها در
سال های اخیر به شدت محسوس است و
از این لحاظ توانسته تغییرات چشمگیری
را نیز در سبک زندگی همه ما به وجود
بیاورد .حتی مدل درآمدی استارت آپ ها
نیز بسیار متفاوت از کسب و کارهای دیگر
است و به شدت به گذشت زمان وابسته است.
یکی از حوزه هایی که استارت آپ ها سود کالنی از آن به دست آورده
اند حوزه خدمات موبایلی و ابزارهای هوشمند مانند تبلت و ...است.
این روزها استارت آپ ها کمک کرده اند تا با وجود ویروس کرونا حتی
برای تعمیر گوشی خود هم از منزل خارج نشوید و با برقراری یک
تماس و ارائه اطالعات دستگاه خود از تعمیرات در محل بهره مند
شوید .در ادامه به معرفی چند استارت آپ در این زمینه می پردازیم.

اولین کاری که باید در راه اندازی آب میوه فروشــی
انجام دهید ،تعیین مکان مناسب است .چرا؟ اول از
همه این که از ســمت وزارت بهداشت برای بررسی
مکان شما می آیند .پس باید به دنبال مکانی باشید
که هم تمیز و هــم این که محل مناســبی از نظر
بهداشتی باشــد .دوم این که مکان شما باید پاخور
داشته باشــد .در مســیر رفت وآمد مردم و خیابان
اصلی نباشد .آب میوه فروشی یک کاسبی گذراست.
هر فردی که از آن محله عبــور می کند ،وقتی یک
ویتامینه ســرا را ببیند ،برای تــازه تر کردن گلوی
خودش ،یک آب میوه سفارش میدهد .پس مکان
شما باید در مسیر و آن هم شلوغ باشد.

دریافت مجوز ،تزیینات داخیل و فروش
انواع آب میوه

بعد از این که مکان خود را تعیین کردید ،باید اول از
همه به فکر دریافت مجوز از طرف سازمان و اتحادیه
باشید .گرفتن مجوز خیلی سخت نیست و آن چنان
زمانی نمی گیرد .البته شرایطی دارد .برای آب میوه
فروشی متوسط مســاحت مغازه باید  14متر باشد.
داشتن انبار ،رختکن ،دسترسی به آب برای شست
وشوی ظروف و دست ها از دیگر شرایط گرفتن مجوز
اســت .بعد از آن باید به فکر تزیینات داخلی باشید.
تزیینات داخلی از چگونگی چیدمان مواد خوراکی
برای جلب توجه کاربــران و انتخاب راحت تر آن ها
گرفته تا چگونگی چیدمان صندلی و دکوراســیون
داخلی است .دیگر آن زمان گذشت که فقط چهارتا
آبمیوه ساده می فروختید .این روزها مشتریان به غیر

از کیفیت به دنبال احترام هســتند .احترامی که از
رفتار فروشنده و دکوراسیون به وجود می آید .مورد
بعدی این است که این روزها ویتامینه سراها فقط آب
میوه ساده نمی فروشند .انواع بستنی ،آب میوه های
مختلف ،ذرت مکزیکی و حتی ساندویچ های سرد در
بعضی جاها فروش می رود .در واقع اگر می خواهید
به سود بیشتری برسید ،باید بتوانید محصوالت خود
را متنوع تر کنید.

خرید تجهیزات

مهم ترین بخش در آب میوه فروشی ،خرید تجهیزات
است .در حقیقت سرمایه اولیه شما را همین تجهیزات
تعیین می کند .تجهیزاتی که یک ویتامینه سرای
کامل نیاز دارد شــامل تجهیزات بستنی ،یخچال
ایستاده ،بستنی ساز ،بستنی ساز رومیزی ،بستنی
ساز قیفی ،تاپینگ بستنی ،خامه زن ،دستگاه بستنی
رولی ،آب پرتقال گیری ایستاده و رومیزی ،دستگاه
آب انارگیری ،آب مرکبات گیــر ،آب هویج گیری،
شربت سردکن ،شــیر گرم کن ،مخلوط کن ،یخ در
بهشت ساز ،اسپرسو دو گروپ و سه گروپ ،آسیاب
قهوه ،دستگاه اسپرسوساز ،دستگاه شیکر ،دستگاه
آسیاب قهوه و دیگر تجهیزات جانبی از جمله میز،
صندلی ،لیوان ،قاشق و ظرف بستنی است .باید گفت
که همه این دستگاه ها انواع مختلفی دارند که برای
راه اندازی ویتامینه سرا باید به دنبال نوع صنعتی آن
باشید .نوع صنعتی عالوه بر توان باال می تواند تعداد
میوه های بیشــتری را آب بگیرد .مسئله اصلی این
است که برای قرار دادن تمامی این وسایل باید مغازه
شما متراژ مناسبی داشته باشد.

آی فیکس

هزینه راه اندازی

بودجه راه اندازی ویتامینه ســرا بیشتر به خرید
وســایل مربوط می شــود .البته اجاره مغازه هم
مهم است؛ اما اگر در مکان مناسبی فعالیت کنید،
نیازی نیست که خیلی نگران این مسئله باشید.
هم اکنون ،دستگاه آب میوه گیری صنعتی قیمتی
بین  2تا  4میلیون دارد .البته نمونه های حرفه ای
آن هم وجود دارد که قیمتی تــا  29میلیون هم
دارند .قیمت دســتگاه بستنی ســاز قیفی حدود
 45تا  50میلیون اســت .دســتگاه بستنی ساز
رولی حــدود  11میلیون و نــوع تاپینگ آن 16
میلیون ،مخلوط کــن حرفه ای حدود  5میلیون،
فریزر صندوقی حدود  10میلیون ،دســتگاه یخ
در بهشت ساز حدود  20میلیون و دستگاه شربت
سردکن حدود  7میلیون ،آب هویج گیری حدود
 2تا  8میلیون (برند خارجی مانند برند ایتالیایی)
و آب پرتقــال گیری در برندهــای خیلی خوب و
حرفه ای حدود  30میلیون اســت .این قیمت ها
حدودی اســت و بســته به نوع برند یعنی ایرانی
یا خارجی و نوع ســاده و حرفه ای متفاوت است؛
برای مثال ،در آب پرتقال گیری قیمت نوع ساده
ایرانی خیلی کمتر است .اگر واقعا می خواهید که
همه نوع را بیاورید ،باید حدود  80تا  100میلیون
هزینه کنید .البته شاید بامبلغ کمتر هم بتوانید.
این دیگر به نوع کاال و برند آن و همچنین خدمات
شما بستگی دارد.

ماکروتل

ی های تلفن همراه اپــل ،ال جی و
آی فیکــس مرجع تخصصی تعمیرات گوشــ 
سامسونگ است که از سال  95فعالیت خود را آغاز کرده است .البته این شرکت به
ارائه خدمات برخی برندهای دیگر نیز می پردازد .شما پس از یک تماس با آی فیکس
و ارائه مشکل خود می توانید نشانی محل خود را به تعمیرکاران آی فیکس بدهید و
آن ها با حضور در محل به ارائه خدمات خود و تعمیر گوشی شما می پردازند .در آی
فیکس شما برای نصب هر قطعه در دستگاه خود می توانید از اصالت آن آگاه شوید.

ماکروتل یک فروشگاه اینترنتی برای فروش قطعات تلفن همراه است که فعالیت
خود را از سال 92آغاز کرده و تجربه خوبی در زمینه تعمیرات و ارائه قطعات گوشی
های هوشمند دارد .ماکروتل تالش دارد قطعات اصلی تلفن همراه و لوازم جانبی آن
را در اختیار کاربرانش قرار دهد .عالوه بر این ارائه تجهیزات تعمیرات تلفن همراه و
انجام خدمات در این زمینه نیز در ماکروتل انجام می شود .همه قطعات در ماکروتل
مشمول گارانتی اصالت کاال می شوند که با مراجعه به شرایط گارانتی در سایت می
توانید از آن اطالعات بیشتری به دست بیاورید.

فروشگاه اینترنتی امداد موبایل فعالیت خود را از ســال  97آغاز کرده و هدف آن
سهولت دسترسی کاربران به تمامی خدمات مربوط به تعمیرات گوشی همراه است.
در این سامانه فروش انواع قطعات یدکی مانند باتری و انواع لوازم جانبی مانند شارژر
از انواع برندهای گوشی همراه نیز وجود دارد .عالوه بر کاربران معمولی تعمیرکاران
گوشی های هوشمند نیز می توانند با مراجعه به این سامانه قطعه مد نظر خود را پیدا
کرده و آن ها را مقایسه و خرید کنند .اگر می خواهید خودتان در زمینه تعمیرات
تخصصی تلفن همراه هم حرفه ای شوید بهتر است سری به قسمت وبالگ امداد
موبایل بزنید.

رام ایران

www.iphix.ir

امداد موابیل

www.emdadmobile.net

www.macrotel.ir

رام ایران در واقع کامل ترین منبع فارسی رام گوشــی های تلفن همراه است .در
این مرجع تخصصی کلیه فایل ها در سرورهای رام ایران در اختیار کاربران قرار می
گیرد و فعالیت خود را از سال  94تاکنون در این زمینه ادامه داده است .در رام ایران
برندهای گوشی های هوشمند و مدل های آن ها به صورت منظم دسته بندی شده و
برنامه آن ها همواره در حال به روز رسانی و پشتیبانی است .شما همچنین می توانید
با مراجعه به قسمت های آموزشی ســایت رام ایران خودتان هم تا حدودی در این
زمینه متخصص شوید.
www.romiran.com

