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 در ضزایط تجاری كنٌنی، اضتباه فاحص در باساریابی ۰۱

مٔ رٗع ٍْاطثی تزای تاساریاتی اّتخاب ّکْیذ تٔ جای ط٘دٍْذ  ٕزچْذ در ص٘رتی .تاساریاتی اٍزی ضزٗری اطت 
 :تشرگ تاساریاتی دٗری گشیْیذ ٕای تا دٗری کزدُ اس ایِ اػتثإات رایج ٗ ٍؼَ٘ه، اس داً. ت٘اّذ سیاّثار تاػذ ٍی ت٘دُ،

 

 نو ىدفی، نو تٌقع ً انتظاری؛  -1
رٗسی  ػثأّ ٕای خ٘إْذ یا اّتظارػاُ اس تالع داّْذ مٔ اس تاساریاتی چٔ ٍی در ٗاقغ َّی ٕا تظیاری اس ػزمت 

در پایاُ، َٕ٘ارٓ اس  . یل ٍزحئ اطت طپض، تپذیزیذ مٔ تاساریاتی. اُ را ٍؼخص ٗ تْظیٌ مْیذتاتتذا إذاف. چیظت
 .مْیذ اُ، اطَیْاُ حاصوتتْاطة ٍزاحو تا إذاف

 

 ؛ (buy in)نداضتن خزید .۲
احو را آٗر تاػْذ ٗ تَاٍی ٍز ت٘اّْذ سیاُ ّذارّذ، تٔ ط٘ر جذی ٍی ٍجزیاُ، ٍذیزاُ ٗ مارٍْذاّی مٔ تاساریاتی را تاٗر

 .آٗریذ اُ تٔ دطتت را تا رٗػِ مزدُ إذاف ٗ ٍزاحو ػَيیات تاساریاتی ( inbuy) خزیذ. دْٕذ اىؼؼاع قزار تحت

 
 تزس؛  .۳

ٕا ّٔ اس خ٘د تاساریاتی، مٔ اس  آُ. ػّ٘ذ ٍی ز دچار تزطی ٍثٌٖ ٗ ّاٍحظ٘صتٕا در تزخ٘رد تا تاساریاتی تیؼ ػزمت

ْٕگاٍی . ی مار تاس دارد ت٘اّذ آّاُ را اس آغاس ٗ ادأٍ ٍی یایِ تزص حت. دارّذ ؼاُ در تاساریاتی ٗإَٔتاحتَاه ػنظ
ٗ ٍ٘فق ّؼ٘یذ، تزطی ّذاػتٔ  مٔ تارٕا ٗ تارٕا سٍیِ تخ٘ریذ مْیذ، اس ایِ اّذاسی ٍی تاُ را رآ ػَيیات تاساریاتی مٔ

 .تاػیذ

 
 تٌجيی بو آمٌسش؛  بی .۴

ٗ ایِ ٍظاىٔ  چْاُ تذگَاُ خ٘إْذ ت٘دَٕا ٕ اُ قزار ّذٕیذ، آُتارٍْذاّتاساریاتی را در اختیار م ٕای السً اگز آٍ٘سع

 .ت٘اّذ تٔ اس تیِ رفتِ مو ٍزاحو تاساریاتی ٍْجز ػ٘د ٍی
 

 سزمایو؛  ىدر رفتن .۵
دالری تاػذ مٔ تٔ  ۰۵۵۵۵اس ػَيیات  گؼاتز ت٘اّذ رآ دالری مٔ اس اجشای خ٘تی تزخ٘ردار اطت، ٍی ۰۵اجزای ػَيیات

ت٘اّْذ در تزآٗرد ٗ ارسیاتی  ، ٍاّْذ تثيیغات، َّی“طْتی ”تاساریاتی  تظیاری اس فُْ٘. طزاحی ػذٓ اطتص٘رت ضؼیفی 

 .كنید تان را ارسیابی حداقم دً بار در سال سزمایو باساریابی.قاتو قث٘ىی ارایٔ دْٕذ ٕا ّتایج ٕشیْٔ
 

 اتالف ًقت .۶

ٕا تيف  تیْیذ؛ ٗقت خ٘د را تا رفتِ تٔ آُ طتذی َّی داد ٗگّ٘ٔ تجارت ٗ  ای ٕیچ ٕای ػثنٔ ٗآٍذ تٔ گزٗٓ اگز در رفت 
ٕایی مٔ درطت ػَو  ٍْذی آُ مْیذ، در مْار گذاػتِ قظَت را صزف اثثات ارسع تاُ تَاً سٍاُ تاساریاتی. ّنْیذ
 .تزدیذی تٔ خ٘د رآ ّذٕیذ مْذ، َّی

 
 

 نداضتن ارتباط؛  .۷

 در تَاٍی ٍظایو ٗ. ایذ، آُ را تزگشار ّنْیذ ُ اطالػاتی ّذادٓتا ٌٍٖ تٔ مارٍْذاُ ی تزگشاری یل طَیْار اگز در تارٓ
 .جزییات تاساریاتی، طیاطت آسادی تیاُ را تٔ مار گیزیذت
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 پذیزی؛ مسًٌنیت نداضتن حس .۸
تیْأّ ٗ  داػتِ إذاف ٗاقغ. ٍزتنة ػ٘د ت٘اّذ تزیِ اػتثإی اطت مٔ یل ػزمت ٍی ایِ ٍظاىٔ تذتزیِ ٗ تشرگ 

“ آری”در غیز ایِ ص٘رت ػَا تٔ ٍزگ . ٕظتْذ، ضزٗری اطت اّی مٔ در مار تاساریاتیػَينزد طزیغ تزای مظ
 .ایذ ّظاختٔ چیش را ػَيی ایذ ٗ ٕیچ گفتٔ

 

 
 نپزداختن پاداش؛  .۹

ٕایی مٔ  اّگاری مْیذ، ٍحزك تاُ طٖو ٕای تاساریاتی مارٍْذاُ تخصص ٕا ٗ اگز در ػْاطایی ٗ ارج ّٖادُ تٔ ٍٖارت
 ٕای ٍ٘فقیت در رآ. ای ٍؼن٘ص در پی خ٘إْذ داػت ػّ٘ذ ٗ ّتیجٔ ّذ، دچار ىغشع ٍیػ٘ تایذ تٔ مار گزفتٔ

 .ٕایی ثاتت ٗ اطت٘ار دارّذ، تؼْاطیذ تاساریاتی را مٔ پایٔ

 
 تٌجيی بو مكتٌب كزدن كارىا؛ ً بی نداضتن دست نٌضتو .۰۱

تاُ را تْ٘یظیذ ٗ ایِ  ٕای َٕیؼٔ إذاف ٗ طزح. «پذیزد ٍی ْٕگاٍی مٔ کاری ّ٘ػتٔ ػ٘د، اّجاً»: اّذ گفتٔ 

. اّذاس ػَا تٔ ط٘ر قاتو ت٘جٖی افشایغ خ٘إذ یافت ّ٘ػتِ، دیذگآ ٗ چؼٌ احتَاه را تذٕیذ مٔ ْٕگاً
تنزار  تا پزٕیش اس. ػّ٘ذ اػتثإات ٍتذاٗىی ٕظتْذ مٔ تظیاری اس مظة ٗ مارٕا تا آُ ٍ٘اجٔ ٍی ٕا ایِ

 .گیزیذاػتثإات تاساریاتی رقثای خ٘د، اس آّاُ پیؼی ت

 
 ٍزمش ت٘طؼٔ مارآفزیْی  :ٍزجغ

 

 

 
 (ٗاحذ آٍ٘سع) ػزکت خذٍاتی ایزاُ اّگيیض

 
(ػة ت٘قت تٖزاُ 01تؼذاس ظٖز تا  2طاػات تَاص تيفْی )  

 ػَارٓ تيفِ ایزاُ

11982089399999 
 تٖزاُ

12084281999 

 داخيی یا رٍش
7777111 
 اّگيظتاُ

11447511666848 
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