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ገጽ 12
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2

ጤናማ የገቢያ ዳሰሳ መመሪያዎች
ኩባንያ ወደ የገቢያ እድገት እንዲያድግ ኃላፊነት ያለው ሞተር ነው ፡፡ የእርስዎ ኩባንያ የገቢያ ሚናውን ምን ያህል
እየተወጣ ነው? በዚህ ዳሰሳ ውስጥ የስዎ ኩባንያ የገቢያ ውጤታማነት ለመወሰን የሚረዱ ተከታታይ ጥያቄዎች ይጠይቁ፡፡

በሚከተሉት ጥያቄዎች መሠረት ለእያንዳንዱ ቁጥር አንድ ላይ ምልክት ያድርጉ

1 = በጣም አልስማማም
2 = አልስማማም
3 = እስማማለሁ
4 = በጣም እስማማለሁ

3

የምዘና ጥያቄዎች
በጣም
አልስማማም

አልስማማም

የአንተ/ቺ መልእክት ግልጽ ነው? በትክክል ምን መስጠት እንዳለብዎ ፣ ምን ችግር እንደሚፈታ እና
ምርትዎን ወይም አገልግሎትዎን እንዴት እንደሚገዙ ይነግሩናል?

1

2

3

4

አላማዎ ምን መልእክት ለመላክ እየሞከሩ እንደሆነ እና ለምን ከተፎካካሪዎ እንደሚለይ ያውቃሉ?

1

2

3

4

ለኩባንያዎ ወቅታዊ የምርት ደረጃዎችን አቅርበዋል?

1

2

3

4

የእርስዎ ምርት ለገበያ በቀላሉ የሚታወቅ ነው?

1

2

3

4

ሽያጮችን ለማጠናቀቅ በትክክል እየተጠቀሙ እና ኢሜሎችን ለመሰብሰቡ ነው?

1

2

3

4

እንደገና የማነፃፀር ዘዴ አለዎት? እና በብቃት እየተጠቀሙበት ነው?

1

2

3

4

ውጤታማ SEOን እየተጠቀሙ ነው?

1

2

3

4

ለመረዳት ቀላል እና የሚቀየር ድረ ገፅ አለዎት?

1

2

3

4

አዳዲስ ተከታዮችን በማፍራት ፣ በማጋራት እና በማግኘት የታለመውን ግብ ከማህበራዊ አውታረ
መረቦችዎ ጋር በተከታታይ ከእርስዎ ኩባንያ ጋር እየተሳተፈ ነውን?

1

2

3

4

ከማስታወቂያዎ ጋር በቀጥታ የሚዛመዱ የሽያጭ ጭማሪዎችን የሚያንፀባርቁ ማስተዋወቂያዎችን
እየፈጠሩ እና እያስተዳድሩ ነው?

1

2

3

4

የገበያ ተመራጭ ግንኙነት ዓላማዎች እና የድግግሞሽ ዘዴ ያውቃሉ? የእርስዎ ቡድን ያውቃል?

1

2

3

4

ለወደፊቱ ለደንበኞች እና በኩባንያዎ መካከል መግባባት የሚያስችል የተስተካከለ አቀራረብ አለዎት?

1

2

3

4

በራስዎ እና በቡድንዎ መካከል የተስተካከለ የግንኙነት አቀራረብ አለዎት?

1

2

3

4

እንደ መሪ በዙሪያዎ የእኩያ ድጋፍ አለዎት?

1

2

3

4

አዳዲሶችን በሚያገኙበት ጊዜ እና የአሁኑ ደንበኞችን ለማቆየት የሚያስችል ሥርዓትና አሠራር
አለዎት?

1

2

3

4

ትንታኔዎችን በመደበኛነት ይፈትሹታል?

1

2

3

4

የገበያ መግዣ መቀበያ ቅፆች ያውቃሉ? ለመሸጥ ከባድና የቀለለው መቼ እና መቼ ነው? ማስተዎቂያ
ለማቅረብ ጥሩ ጊዜ መቼ ነው? መቼ ነው ያን ያህል ጠቃሚ ያልሆነው?

1

2

3

4

ባለፈው ዓመት የኩባንያዎን እድገት ለመለካት ችለዋል?

1

2

3

4

ለችግሮቻቸው መፍትሄ በሚሰጥ መንገድ ደንበኛዎን ያነጋግሩ?

1

2

3

4

ሸማቾች/ደንበኞች ለችግሮቻቸው መፍትሔ እያቀረቡ ነው ብለው ያምናሉን?

1

2

3

4

TOTALS

በጣም
እስማማለሁ እስማማለሁ

_____ + _____ + _____ + _____
= _________
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የዳሰሳ ውጤት
ምን ያህል ውጤት አስመዘገቡ? ምንም ይሁን ምን ተስፋ አለ ፡፡ የገቢያ ባለሙያ ሆነ የገቢያ አማተር ይሁኑ በድርጅትዎ ውስጥ የሚገኝ
እድገት አለ፡፡ እኛ ለመርዳት እዚህ ነን!

65-80 ነጥቦች - የገቢያ ባለሙያ
ስለ ገቢያ ብዙ ያውቃሉ? በንግድዎ ውስጥ ውጤታማ ግብይት እየተጠቀሙ ነው? ጠብቅ ትርፋማ የሂሳብ አያያዝን ለመገንባት ፣
ጤናማ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የሥራ አካባቢን ለመፍጠር እና ተፅእኖን እና ትርፍ ለማዳበር ለመቀጠል አሁን ጥሩ ጊዜ ነው።

49-64 ነጥቦች - በገቢያ ውስጥ ብቃት
ስለ ግብይት አንድና ሁለት ነገር ያውቃሉ ?ግምገማውን ወደ ኋላ በመመልከት እና ድክመቶችዎ የት እንዳሉ ይተንትኑ ፡፡ ስራውን
እየሰሩ ነው ነገር ግን በበርካታ አካባቢዎች ጠንካራ ወደ ኢንቨስትመንት መመለስ ለማየት እየታገሉ ነው? ወይም በሌሎች አካባቢዎች
ጠንካራ እርምጃን እየተመለከቱ ሙሉ በሙሉ በርካታ ቦታዎችን እያጡ ነው? ወደ ኢንቨስትመንት መመለስ ለመለካት እና የገቢያ
ውጤታማነትዎን ለማሳደግ የሚሰሩትን ለመጎብኘት ይህ ጊዜ ጥሩ ነው። በትክክለኛው ጎዳና ላይ መሆንዎን ለማረጋገጥ የግብይት
ጥረቶችዎን ከእዚህ የበለፀገ የቤተሰብ ንግድ የድርጊት መርሃ ግብር (በዚህ ሰነድ መጨረሻ አቅራቢያ) ጋር ያወዳድሩ

35-50 ነጥቦች - የገቢያ ጀማሪ
እግርዎን እርጥብ ማድረግ ጀምረዋል?ለድርጅትዎ ስኬት የግብይት ጥራት አስፈላጊ እንደሆኑ ያውቃሉ? ተጨማሪ ድጋፍን በየትኛው
ዘርፍ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ ያስቡ ፡፡ ስልታዊ የጽሑፍ የግብይት ዕቅድ አለዎት? የሚሸጥ ድረ ገፅ አለዎት? እንደዚያ ከሆነ
ዘላቂ መልስ የማግኘት ዘዴን ለመፍጠር እና ትራፊክን ወደ ንግድዎ ለመምራት ብዙ መድረኮችን ለመጠቀም አሁን ጥሩ ጊዜ ነው።

ከ 35 ያነሱ ነጥቦች - የግብይት አዲስእርስዎ እየሞከሩ እና ጥረቶችዎ በእኛ እውቅና ያገኙ ናቸው ነገር ግን በዒላማዎ አይደለም ፡፡ የተወሰነ የግብይት ድጋፍን ሊጠቀሙባቸው
የሚችሉ ይመስላል። ንግድዎን በመገምገም ረገድ ለእድገቱ የመጀመሪያውን እርምጃ ቀድሞውኑ አጠናቀዋል! ወደ ጠንካራ ግብይት
የሚወስደውን መንገድ ሲጀምሩ በእውነቱ የሚሸጥ ድረ-ገፅ ለመገንባት አሁን ጥሩ ጊዜ ነው።

በገቢያ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን የሚወስደ ነገር አለ!
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ሥራ ፈጠራ ለሰው ልጅ ብልፅግና
የስራ ፈጠራን ጫና እና ልብ ሲያዋህዱ ምን ይሆናል? የሰው ልጅ ያብባል እንደ ሥራ ፈጣሪ ፣ የድርጅትዎ ስኬት
ብቸኛ ኃላፊነት ያለው አካል በመሆን የሚመጡትን ችግሮች በሚገባ ያውቃሉ?ውድቀትን መቀበል ያስተማረዎት አንድ
ነገር በጭራሽ ተስፋ አለመቁረጥ ነው ፡፡ በራስዎ ላይ ሳይሆን በቡድንዎ ላይ እና በእርግጠኝነት በሕልምዎ ላይ አይደለም
?በጠረጴዛዎች ላይ የምግብ ዋጋን አቅልለው አይመልከቱ ፣ በጥሩ ሁኔታ ከተከናወነ ሥራ እና አስፈላጊ ከሆነው ሥራ ላይ
ጭንቅላቶች ከፍ ተደርገዋል። ይህ አስተሳሰብ ልብ የሰጠዎት እንዲሁም ግቦችዎን እና ህልሞችዎን ማሟላት ከልብ ምን
እንደሚሰማው ለማየት እና ለመለማመድ ነው። ይህንን እራስዎ መሞከር በቂ አይደለም ፡፡ እርስዎ በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ
አሳድረውበታል እናም ህልማቸውን ለማሳደድ እና ለማሳካት የሚመጣውን ውበት ሌሎች እንዲያዩ ይፈልጋሉ ፡፡ ከሰው
አልፈው እጅግ የላቀ ወደ ሆነ ነገር ተዛውረዋል - የሰው ልጅ እያበብ ፡፡ ሌሎች ግቦቻቸው ላይ እንዲደርሱ ሲረዱ ግቦችዎ
አሁን ተሟልተዋል ፡
አንድን ሰው ግቡን እንዲያሳካ መርዳት የቻሉበትን ጊዜ ያስታውሱ ፡፡ ይህ ተሞክሮ ምን አስተማረዎት?

እነሱም ሌሎች ግባቸውን ለማሳካት እንዲረዱ በንግድዎ ውስጥ ሊስተካከሉ የሚችሉ ቦታዎች አሉ?

ከማህበረሰብዎ ጋር ከሌሎች ጋር ለማሳካት እየሰሩ ያሉት አንዳንድ የጋራ ግቦች ምንድ ናቸው?
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የእጆችህ ሥራ ጉዳዮች
በቅርብ ጊዜ ካልተነገረዎት የእጆችዎ ሥራ አስፈላጊ ነው ፡፡ ከውጤቶች ፣ ግቦች አልፎ ተርፎም ትርፍ ፣ በዙሪያዎ ባሉ
ህይወት ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው ፡፡ ስለዚህ ለማሰብ ረዘም ላለ ጊዜ ሲቆሙ ፣ እርስዎ የሚኖሩበት ቦታ አደጋ ላይ መሆኑን
ይገንዘቡ። ተጽዕኖ ይደረግበታል። ማህበረሰብዎ በእርስዎ እና በድርጅትዎ ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ነውን?
ግቦችዎን ከሌሎች ሕልሞች ማሳደድ ጋር ሲያስተካክሉ ሕይወት ይለወጣል ፡፡ ከዚያ ቤቶች ይለወጣሉ ፡፡ እርስዎ የሌሎችን
ሕይወት የሚቀይር አንድ ትንሽ ለውጥ ለማድረግ ፣ በዚህ ጊዜ በልዩ ችሎታዎ ተስማሚ ነዎት። እሱ ተስማሚ ብቻ
አይደለም ፣ የሚያዝ ነገር ነው።

አንድን ሰው ወይም የሆነ ነገር ለመርዳት በልብዎ ውስጥ ፍላጎት አለ? ያንን በንግድዎ ሞዴል
ውስጥ እንዴት መገንባት ይችላሉ?

የቡድንዎን ሕልሞች ያውቃሉ? በንግድ እቅድዎ ውስጥ እንዴት እያካተቷቸው ነው?

በማህበረሰብዎ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ ብለው ያምናሉን? በምን መንገዶች? እነሱን የድርጅትዎ
ተልዕኮ አካል ያደርጓቸዋል?
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የማህበረሰብ እና የቤተሰብ ንግድ ችግር/
የህመም ነጥቦችን መፍታት
ብዙ ኩባንያዎች የሚጀምሩት አንድ ሰው ለዕለት ተዕለት ችግር ተስማሚ መፍትሄ እንዳላቸው ስለተገነዘቡ ነው ፡፡ ምንም
እንኳን ባያውቁትም ኩባንያዎ የብዙ ግለሰቦችን ፣ የንግድ ድርጅቶችን እና ማህበረሰቦችን ህመም ነጥቦችን ለመፍታት
መፍትሄ አለው ፡፡ እውነተኛ ለውጥ እያንዳንዱ ኩባንያ ግቦቹን የሌሎችን የሕመም ነጥቦችን ከመፍታት ጋር ሲያስተካክል
ይከሰታል ፡፡
አንድ ነገር እስከሚገነዘቡ ድረስ የኩባንያዎን መፍትሄዎች ከተለመዱት የማህበረሰብ ችግሮች ጋር ማስተካከል የማይደረስ
መስሎ ሊታይዎት ይችላል- ነገር ግን የንግድ ችግሮችን ለመፍታት ነው ፡፡ በዚህ መነፅር ንግድዎን ሲመለከቱ የአስተሳሰብ
ለውጥ አለ ፡፡ ጫናውም ከመሸጥ እና በመርዳት ላይ ይወስናል።

ለማህበረሰብዎ ምን ችግሮች እየፈቱ ነው?

የምርት ስምዎን እንዴት ይመለከታሉ? እርስዎ “ይሸጣሉ” ወይም “እየረዱ” ነው?

እንደ ምርት ምልክትዎ ተፈጥሯዊ ማራዘሚያ ይህንን ለማሳወቅ እድል አለ?
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ትልቅ የሚለው ትርጉም ለምን?
ተስፋ መቁረጥ ሲሰማዎት እርስዎን የሚያነቃቃዎት እና እንዲቀጥሉ የሚገፋዎት ምንድነው? ተነሳሽነት ውጤቶች አጋዞች
እና መረጃዎች ከዚያ ባሻገር አለ። ጠዋት ከእንቅልፍዎ የሚያነቃቃዎት እና እንዲቀጥሉ የሚያደርግዎት ነው። የእርስዎ
ዓላማም እድለኞች ከሆኑት መካከል አንዱ ሆነው ያገኙታል፡፡
ለምን ፅንሰ-ሃሳባዊ እንደሆነ መግለፅ ከባድ ማድረግ ሊሆን የሚችለው? ብዙ ጊዜ የስራ ቀንን አልፎ የሚሄዱትን
መስራት ደስ የሚሉዎትን ነገሮች ቁጭ ብሎ መጻፍ ይጠይቃል ምክንያቱም ለእርስዎ እንደ ሥራ አይሰማዎትም ፡፡

እየሰሩ ለመቀጠል የማይችሏቸውን ነገሮች እራስዎን እየሳበዎት ነገሮች ምንድ ናቸው?

ውጤቶች እና ወደ ኢንቨስትመት መመለስ ምንም ካልሆኑ ምን ያነሳሳዎታል?

ጡረታ ሲወጡ የተሳካ ሥራ እንደነበረዎት ምን ይሰማዎታል?

በቤተሰብዎ ፣ በጓደኞችዎ እና በአለም ላይ ምን ዓይነት ቅርስ ሊተዉ ይፈልጋሉ?
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ሁሉንም በአንድ ላይ መጎተት
ይህ ድረ-ገጽ በቢሮዎ ውስጥ ታትሞ ሊሰቀል ይችላል ፡፡ እንዲሁም ለእርስዎ እና ለሠራተኞችዎ በትክክለኛው መንገድ
ላይ እንዲቆዩ ለማገዝ ‹የበለፀገ የቤተሰብ ንግድ የድርጊት መርሃ ግብር› ማተምን እና መለጠፍ ወይም ማስተዋወቅ
እንመክራለን ፡፡

“የእኔ ንግድ በሰው ብልፅግና ላይ ያግዛል…”

”
“የእኔ እጄ ሥራ ብዙ ጊዜ በአጠገቤ ባሉ ሰዎች ላይ አዎንታዊ
ተፅእኖ አለው…”

”
“የእኔ ንግድ የማህበረሰቡን ችግር ይፈታል…”

”
“ለምን ምክንያት እኔ ትልቅ በማደርግ የምሰራው…”

”
MARKETING

የበለፀገ የቤተሰብ ንግድ የድርጊት መርሃ ግብር

የድርጊት ደረጃ 1:

ንግድዎን ይገምግሙ

የድርጊት ደረጃ 2:

በእውነቱ የሚሸጥ ድረ-ገፅ ይገንቡ

የድርጊት ደረጃ 3:

ዘላቂ የማሻሻጫ ሥራ መፍጠር

የድርጊት ደረጃ 4:

ወደ ቀጥተኛ ትራፊክ ንግድ

የድርጊት ደረጃ 5:

ትርፋማ የሂሳብ አያያዝን ይገንቡ

የድርጊት ደረጃ 6:

ጤናማ የሥራ አካባቢን ይፍጠሩ

የድርጊት ደረጃ 7:

ተጽዕኖ ያለው ትርፍ ይገንቡ
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በባኖዌዝ የገቢያ ግብይት ጥረቶች ላይ በራስ መተማመን እንደሚፈልጉ
እናውቃለን
ይህንን ለማድረግ ንግድዎ በሚወስደው አቅጣጫ ላይ እምነት መጣል
ያስፈልግዎታል ፡፡ የገንዘብ ፍሰትዎን መጨመር እና አዳዲስ ደንበኞችን ማግኘቱ
አስጨናቂ እና አድካሚ ሊሆን ይችላል
እዚያ ስለነበረን የንግድ ሥራ ባለቤት መሆን በማይታመን ሁኔታ ፈታኝ ሊሆን
እንደሚችል እናውቃለን
ከሥራ ፈጣሪዎች ቤተሰብ ጋር ማደግ ሌሎች የንግድ ባለቤቶችን ብስጭት ወደ
ስኬት እንዲቀይሩ ለመርዳት ፍላጎት እንዲኖረን አድርጎናል
እንዴት እንደምናደርግ እነሆ:
1. ንግድዎን ይገምግሙ - በቃ ይህንን አደረጉ!
2. የግብይት አቅጣጫ ያግኙ
3. ተጽዕኖን እና ትርፍ ይገንቡ
- ሳራ ባንዎዝ ፣ ቤዛ ቴዎድሮስ እና ቴሪ ካርልሰን

የሚወስደው አለዎት!
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