ﺗﯿﻢ ورک – اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎت ﺗﯿﻢ داری در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻟﯿﻨ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://mlmarketing.ir/?p=71897 :
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﺳﯿﺪ ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ :

ﺑﻪ راﺳﺘ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎت ﺗﯿﻢ داری ﭼﯿﺴﺖ؟ راز ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای در ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ؟؟! ﭼﻪ ﻧﺎﺗ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﺘﻮرک ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌ
دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ داری آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ وﯾﮋه ام ال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 (۱ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺴﺘ دارد :
ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ رخ ﻣ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد .اﮔﺮ از اﺗﻔﺎﻗ در ﺗﯿﻢ ﺧﻮد
راﺿ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧ آن اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد .
اﮔﺮ ﯾ ﻟﯿﺪر ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ اﻧﯿﺰه و ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺸﺘﻪ ای ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮب ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب ﭘﯿﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ زﯾﺎد ﺷﻮﺧ و ﻟﻮدﮔ ﮐﻨﯿﺪ  ،آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﺷﻮخ و ﻟﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎش اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎﻧ ﺑﻮد .درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ دادم اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺤﻢ و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﺪف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .ﺣﺎﻻ دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺮ وﯾﮋﮔ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﺎه آن وﯾﮋﮔ ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ در
ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ  ،رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋ ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺷﺎن ﮐﺎر  ،ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻮدن  ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ  ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن  ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﻮدن  ،ﻗﺪرت رﻫﺒﺮی  ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و…
ﺗﻤﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻓﺮدا ﺧﯿﻠ دﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ را ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورﯾﺪ،
ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ اﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﯾﺮ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی را در ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ  ،ﭘﺲ از ﺣﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

 (۲رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ) ﻟﻮل ﻫﺎ (:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﭘﻮرﺗﻬﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﻮی آﭘﻼﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﻧﺠﺎم آن ﺳﺎﭘﻮرت را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮد ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﭘﻼﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻢ ﺗﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺘﺎن از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻟ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب آن ﺳﻮال را ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮو از ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻣﻦ
ﺑﭙﺮس.
ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن آن را از ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ او ﻫﻢ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ از وی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب
را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎورد .ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﯿﺪرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾ ﺗﺎزه وارد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را دور ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﯿﺪرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .وﻟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾ اﯾﺮاد ﺑﺰرگ دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎزه واردﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﭘﻼﯾﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺳﺮاغ ﻟﯿﺪرﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،دﯾﺮ ﻟﯿﺪری در ﺗﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﻓﺮی ،
اﻃﻼﻋﺎﺗ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﻨﺎ ﻟﯿﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻧﻔﺮات را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻪ آﭘﻼﯾﻦ ﺧﻮد را دور ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻧﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دور زده ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻟﯿﺪرﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮔﻬﺎﻫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ در ﮐﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .

 (۳ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ،ﻣﻨﻔ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ :
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻔ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﻠﻦ ﺑ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد  .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد آﭘﻼﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ  %۱۰۰ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻠ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎن وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ  .اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ وﻗﻮع ﯾ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔ ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ آن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺗﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣ
دﻫﯿﺪ؟ اﯾﻨﺎر ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد؟ ﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺎر ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ و اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﮔﺎﻫ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗ ﻣﻨﻔ او را ﻣﻨﻔ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﮐﺎر ﻋﻘﻼﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ .و از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .وﻟ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﻠ ،ﯾﻌﻨ اول
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ آﭘﻼﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﯿﺪ.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ را ﻫﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﻪ ﻧﺪارﯾﺪ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺮژی و ﺣﺮارت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺘﻪ  :ﻣﻨﻔ را ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

ﯾ ﮐﺸﯿﺶ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌ از ﮐﻮدﮐﺎن آزﻣﺎﯾﺸ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ دﻫﺪ .او اﺑﺘﺪا ﮐﺮﻣ را درون
ﯾ ﺷﯿﺸﻪ آب ﻣ اﻧﺪازد .ﮐﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آب ﻣ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﯿﺮود .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ او ﮐﺮم را درون ﯾ ﺷﯿﺸﻪ
اﻟﻞ ﻣ اﻧﺪازد ،ﮐﺮم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﻣﯿﺮد .

آﻧﺎه ﮐﺸﯿﺶ رو ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﻞ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘ دارد؟ ﮐﻮدﮐ زﯾﺮک ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻞ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺮم ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ!!!
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻞ ﯾ ﻣﺎده ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ ﮐﺮم از آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﺒﺮد .اﻣﺎ ﯾ ﮐﻮدک،
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﺘﻪ ﻣﺜﺒﺘ درﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔ؟ در ﻧﻈﺮ اول ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻔ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﮐﺮد .ﯾﻌﻨ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻗﺪر رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد
از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﯾﻌﻨ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺸ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﻧﺮژی دو ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺣﺎﮐ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻔ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﻮان ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮی دارد ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﻧﺮده اﯾﺪ.

 (۴ﭼﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﯾﺎ ﻟﯿﺪرﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ آﻧﻬﺎ ﻣ
ﭘﺮدازﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ آﻗﺎی … ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ! آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ“ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻢ .ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎر
و ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ و ﺗﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻮده وآﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ و راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ از ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﺷﺪه .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﺸﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ رو روی ﺗﯿﻢ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻠ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪ ای دارن .در ﯾ ﮐﻼم اﯾﺸﻮن

زﻧﺪﮔ ﻣﻦ رو ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن”.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ در ﺟﻤﻊ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣ آﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﯿﻨﺪ.
ﺳﻮال :آﺧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺳﺮﯾﻢ ﻣﺸﻞ دارم  ،ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺣﻤﺎﯾﺘﻢ ﻧﻤﯿﻨﻪ؟
ﺟﻮاب :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ،ﻣﻨﻔ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ .
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