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نسخه الکترونیک :رایگان
کلیه حقوق کتاب برای ناشر محفوظ است.

یادداشتی از طرف نویسندگان
خوش آمدید! روزانه ،والدین و کودکانشان از ما دربارهی ایدههایی سوال
میکنند که مرتبط با انواع کسبوکارهایی است که کودکان میتوانند
آنها را آغاز و اجرا کنند .چه باور کنید و چه نکنید ،تعداد زیادی
کودکان  8یا  9ساله قادر به راهاندازی و انجام
کسبوکار وجود دارد که
ِ
آن هستند!
چرخاندن یک دکه لیموناد فروشی برای چند ساعت ،تجربهای فوقالعاده
است .با این حال ،راههای بسیار بیشتری برای کودکان وجود دارد تا از
طریق آن نه تنها تجربهای باارزش در دنیای کسبوکار بدست آورند،
بلکه میتوانند کمی پول اضافی نیز کسب کنند.
ما امیدواریم کتاب ما ،چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه
بیاندازد ،بتواند برای کودکان یک سرآغاز عالی در راهاندازی کسبوکار ی
متناسب با سنشان باشد.
نظرات خود را از ما دریغ نکنید و از طریق پست الکترونیک زیر با ما در
ارتباط باشید.
feedback@HowAnyKidCanStartABusiness.соm

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره شوید؟
آیا تا به حال از شما پرسیدهاند« :وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره
شوید؟» بیشتر کودکان پاسخهای زیر را میدهند:

من میخواهم آتشنشان شوم

من میخواهم دکتر شوم

میخواهم مهندس شوم

اما آیا تا به حال شنیدهاید کسی بگوید «من میخواهم کارآفرین بشوم»؟
احتماال نه.
نبود چنین پاسخی به این خاطر است که بیشتر مردم نمیدانند کارآفرین
چه کسی است .کارآفرین کسی است که برای پول درآوردن ،یک
کسبوکار راه بیندازد .این کتاب به واقع دربارهی کارآفرینی است .هر
کودکی که برای پول درآوردن یک کسبوکار راه بیاندازد ،یک کارآفرین
است.
بنابراین ،اگر بار دیگر از شما سوال کردند وقتی بزرگ شدید میخواهید
چهکاره شوید ،شما میتوانید بگویید «میخواهم یک کارآفرین بشوم»!
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کارآفرین چه کسی است؟

واژهای دیگر برای کسی که یک کسبوکار راه میاندازد« ،موسس» است.
فروشی مامانیها» راه بیندازید،
اگر شما یک کسبوکار به نام «لیموناد
ِ
موسس آن نیز به شمار میروید .بنابراین ،با راه انداختن یک کسبوکار
شما میتوانید خودتان را هم یک کارآفرین و یک موسس بنامید.

با اینکه نویسندگان این کتاب در حال حاضر کارآفرینان موفقی هستند
و شرکتهای آنها تاکنون میلیونها دالر درآمد داشتهاند ،همگی کار
خود را در ابتدا به عنوان کودکان کارآفرین شروع کردهاند .مارک کوبان
نخستین کسبوکار خود را خانهبهخانه با فروش کیسههای زباله به
همسایگان آغاز کرد .شان پاتل با فروش کارتهای پوکمون به دوستان
خود در مدرسهی ابتدائی ،اولین کسبوکار خود را شروع کرد .یان مککو
نیز نخستین کسبوکار خود را با فروش وبسایت شروع کرد.
با آغاز یک کسبوکار ساده در دوران کودکی ،شما بیشتر از هر کالس
درسی میتوانید درباره کارآفرینی بیاموزید .شما درباره فروش ،هزینهها،
سخت کار کردن و  ...یاد خواهید گرفت .اما باید با شروع یک کسبوکار،
فعالیت خود را آغاز کنید حتی اگر این کسبوکار به اندازهی یک دکه
لیمونادفروشی ،ساده باشد .اگر ما میتوانیم این کار را انجام دهیم ،شما
نیز میتوانید.
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هدف کارآفرینی
خب ،کارآفرینی دربارهی چه چیزهایی است؟ در حالی که
بیشتر کودکان فکر میکنند کسبوکار یکسره درباره پول
درآوردن است ،باید گفت پول تنها یک وجه از کارآفرینی
است .هدف نهایی هر کسبوکار ،کمک به مردم است.
کمک شما میتواند انجام کاری سودمند ،مهم و نیک برای افراد دیگر
باشد .هدف یک کسبوکار باید کمک به دیگر افراد باشد آن هم از راه
جزئی زندگی آنها.
بهبود خیلی
ِ
یک کسبوکار موفق باید به نحوی به مردم کمک کند.
اگر شما همزمان با کسب درآمد ،قصد کمک به مردم را
دارید ،آن کسبوکار برای شما ساخته شده است.

کارآفرین چه کسی است؟

کسبوکار یعنی ساختن چیز بزرگی که شما عاشقش
هستید .هیچ چیز دیگری بیشتر از این کار
سرگرمکننده و رضایتبخش نیست .اگر شما به ایده
خود اهمیت می دهید و مشتاقید تا سخت کار کنید ،با شروع یک
کسبوکار به یک کارآفرین تبدیل شوید.
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کشف کردن ایدههای کسبوکار شما

زندگی را بهبود دهید :به اندازه یک لیوان لیموناد
شما حاال میدانید کارآفرینی چیست و چگونه یک کارآفرین میتواند به
موفقیت برسد .بیایید برخی ایدههای کسبوکار را شناسایی کنیم! هر
کسبوکار موفق ،مبتنی بر یک ایدهی ساده ایجاد میشود که نتیجه آن،
زندگی بهتری است .این بهبود میتواند خیلی کوچک باشد اما با این
حال میتواند جهان را تغییر دهد!
شما برای آنکه زندگی را کمی بهتر کنید ،چه کاری میتوانید
انجام دهید؟ ایدههای ما درباره کسبوکار در فصل سوم شامل
شست و شوی خودروها ،فروش لوازم خانگی و ساخت بند
کفشهای منحصر به فرد میشود .اما چطور این ایدهها میتوانند زندگی
را بهبود ببخشند؟


شست و شوی خودرو :خودروها تمیز به نظر می رسند.



فروش لوازم خانگی :کاهش زمان سپری شده برای خرید و
پسانداز پول مشتریان



فروش بند کفشهای منحصر به فرد :اضافه کردن مقداری
سرگرمی به هر جفت کفش

سه ایدهی بعدی چگونه زندگی را بهبود میدهند؟
به گردش بردن حیوانات خانگی:
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

فروش بطری آب:
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
ساخت صابونهای معطر:
...........................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................................
هر ایدهی ساده میتواند زندگی را بهتر کند .بنابراین ،چگونه شما باید
به ایدههای خودتان دست یابید و چگونه باید یکی از آنها را انتخاب
کنید؟ بیایید آن را بررسی کنیم.
یافتن ایدههای خود
چه کاالها یا خدماتی باعث بهبود زندگی شما میشوند؟ به یک روز
زندگیتان از ابتدا تا انتها فکر کنید .آیا شما به کارهای مشکلی پرداخته-
اید که بتوان آن را در ازای پرداخت وجه به فرد دیگری سپرد؟ این کار
چه چیزی را بهبود میداد؟
هنگامی که تالش میکنید به فهرستی از ایدههای کسبوکار دست یابید،
این دو مرحله را طی کنید:
 )1یک مشکل را – مهم نیست چقدر کوچک باشد – در زندگی
روزانه خود پیدا کنید.
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کشف کردن ایدههای کسبوکار شما

 )2به کاال یا خدماتی دست یابید که میتواند این مشکل را
برطرف کند.

مراحل مورد نیاز برای سه ایدهی کسبوکار ی که قبال گفتیم ،از این قرار
است:
شستوشوی خودرو
 )1والدین من اغلب مجبورند به کارواش بروند .هزینه آن  10دالر
میشود و ضمنا بسیار طول میکشد.
 )2من میتوانم  10دالری را که آنها میپردازند بگیرم و خودرو را
بشویم ،با این کار در وقت و انرژی آنها صرفهجویی میشود.
فروش لوازم خانگی
 )1خرید کیسههای زباله و دیگر لوازم ضروری از خواربار فروشیها در
تعداد کم ،کاری است آسان اما گران.
 )2من میتوانم تعداد زیادی از این اقالم را از فروشگاههای ارزانتر
خریداری کنم و آنها را با قیمت مناسبتری در محله بفروشم.
مشتریان هزینه کمتر ی می پردازند و من هم کسب درآمد میکنم.
فروش بند کفشهای منحصر به فرد
 )1کفشهای کهنه من میتوانستند رنگی رنگی باشند .من عاشق
حمایت از تیم ورزش مدرسه هم هستم.
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

 )2من میتوانم بند کفشی بخرم که با تیم مدرسهام همرنگ باشد و
کفش نو به نظر می رسند.
همچنین کفشهایم مثل یک جفت
ِ

مراحلی که ممکن است برای کشف این ایدهها طی کنید ،را بنویسید.
به گردش بردن حیوانات خانگی:
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................
فروش بطریهای آب:
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................

ساختن صابونهای معطر:
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................
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کشف کردن ایدههای کسبوکار شما

اکنون ،با طی مراحل باال به سه ایده برای خود برسید:
ایدهی شماره 1
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................
ایدهی شماره 2
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................
ایدهی شماره 3
...................................................................................... )1
......................................................................................
...................................................................................... )2
......................................................................................
انتخاب ایدهی برتر
لزوما همهی ایدهها به کسبوکار ی خوب منجر نمی شوند .برخی از
آنها میتوانند به شرکتهایی میلیون دالری تبدیل شوند و برخی نمی-
توانند ،بعضی از این ایدهها برای شروع هزینهبر و گران هستند و بعضی
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دیگر را میتوان بدون صرف هزینه آغاز کرد .پس چگونه باید یک ایده
را انتخاب کرد؟
شاید تعجب کنید ،اما نباید ایدهای را انتخاب کنید که بیشتر ین درآمد
را دارد؛ همینطور ایدهای که کمترین هزینه را دارد .در عوض ،شما باید
ایدهای را انتخاب کنید که در آن بهترین خواهید بود و همچنین در آن
بیشترین تالش را خواهید کرد .اگر در کاری استعداد و یا مهارت ندارید
بهتر است در آن زمینه کسبوکار ی را شروع نکنید .اگر تمایل ندارید
برای یک ایده به سختی کار کنید ،آن ایده را فراموش کنید .غیر از مواردی
که ذکر شد ،باقی امور به خودتان بستگی دارد! اگر بیش از یک ایده
دارید که در آن موضوعات ،خوب هستید و تمایل دارید روی آنها به
سختی کار کنید ،با دوستان و خانواده خود صحبت کنید و نظرات آنان
را بشنوید .شاید به نظر آنها بیش از آنچه خود میپندارید در کاری
استعداد داشته باشید!
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مواد و هزینهها
کاسه

کفگیر یا همزن

18

 10کسبوکار که هر کودک میتواند شروع کند

 20قالب کوچک با بسته صابونسازی اسطوخودوس
(محتوای بسته :صابون پایه ،رنگ ،گل ،عطر)
یک دالر برای هر قالب صابون

اضافی مورد نیاز :کیسههای بنددار
اقالم
ِ
 0/05دالر برای هر قالب صابون

قیمت تمام شده 1/05 :دالر برای هر قالب صابون
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قیمت فروش

درآمد 3 :تا  5دالر در هر فروش

لوازم بستهبندی
اگر کسی تعداد بیشتری صابون خریداری کرد ،قیمت را به ازای هر
قالب صابون پایین بیاورید .در این صورت سود شما برای فروش هر

قالب  2دالر و برای هر دو قالب  3دالر خواهد بود.

مردم به احتمال زیاد به دلیل پایین تر بودن قیمت هر قالب صابون،

دو قالب خریداری کنند.

یک قالب :سود  1/95دالر =  0/05دالر – 3دالر

دو قالب :سود  2/90دالر =  2/10دالر –  5دالر
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 10کسبوکار که هر کودک میتواند شروع کند

بسازیدش!
راهنمای تصویری ساخت

الف

نیمی از صابون را در یک کاسه قرار دهید و با کمک والدین
خود ،آن را  30ثانیه در ماکروویو قرار دهید تا ذوب شود.

ب

یک قطره رنگ ،دو قطره عطر و مقداری گل اسطوخودوس را
اضافه کنید و سپس هم بزنید.

پ

مخلوط کامل را با دقت در قالبهای خود بریزید .یک ساعت
صبر کنید ،سپس آنها را بردارید و جدا جدا در کیسههای تمیز،
بستهبندی کنید.
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آن را بفروشید!

سایت Etsy
اجناس
صابونهای خود را از طریق بزرگترین فروشگاه آنالین
ِ

دستساز بفروشید! به سایت  Etsy.comمراجعه کنید تا
ببینید چطور باید این کار رو انجام بدید.

بازارچه محلی
غرفهای در یک بازارچه محلی راه بیاندازید تا مشتریان به
سراغ شما بیایند! یک بازارچه دائمی و محلی در نزدیکی خود
پیدا کنید ،نمونههایی از صابونها را با خود بیاورید و یک روز
را به صحبت با مشتریان و فروشندگان درباره کسبوکارتان بگذرانید.
آنها احتماال توصیههای فوق العاده ای ،برای تولیدات شما ،فروش و
قوانین محلی که شامل آن میشود ،خواهند داشت.
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بازه سنی توصیه شده 7-9 :سال

بازه قیمت

درآمد 8 :دالر در هر کیف پول

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

مواد و هزینهها

خطکش و قیچی

نوار برزنتی

هزینه 0/50 :دالر برای هر کیف پول

(سود در هر کیف پول) 7/ 5دالر =  0/50دالر –  8دالر
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 10کسبوکار که هر کودک میتواند شروع کند

بسازیدش!
راهنمای تصویری ساخت

الف

مواد اولیه خود را آماده کنید .ما نوار برزنتی سیاه رنگ را نوار
اصلی ،و نوار برزنتی نقرهای را نوار سلیقه مینامیم .نترسید و از
هر رنگ نواری که دوست دارید در هر مرحله استفاده کنید.

ب

چهار تکه از نوارهای خود را به طول هر کدام  8اینچ ببرید.

پ

هر کدام از تکههای نوار را به اندازهی نیم اینچ روی هم بندازید.

ت

مراحل ب و پ را با استفاده از نوار سلیقه هم تکرار کنید.

25

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

ث

مستطیل بدست آمده را روی هم بیاندازید.
دو
ِ

ج

یک تکهی ده اینچی از نوار سلیقه را با عرضی به اندازه نصف
عرض کامل ،ببرید تا بلند و نازک شود .یک نیمه از آن را دور
باالی مستطیل و نیمهی دیگر را به دور زیر مستطیل تا بزنید.
حاشیهها را تمیز کنید.
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چ

مطابق تصویر ،مستطیل را از وسط تا بزنید .دو تکه از نوار سلیقه
ِ
طرف
را به اندازهی سه اینچ ببرید .با دقت آنها را دور هر دو
کیف پول تا بزنید.

ح

قسمت های زائد را ببرید.

خ

دو تکه از نوار اصلی را به اندازهای که کمی بلندتر از کیف پول
باشد ،ببرید .با دقت و به صورت کامل این تکهها را روی هم
بگذارید تا یک جیب درست شود.
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د

دو تکه از نوار سلیقه را به اندازه دو اینچ ببرید .با دقت آنها را
در هر سوی جیبی که به تازگی اضافه شده است ،تراز کنید و
ِ
طرف جیب به کیف متصل شود.
روی آن تا بزنید و تا دو

ذ

تکهی دیگری از نوار سلیقه را کمی بلندتر از کیف پول ببریدِ .
ته
کیف پول را وسط این نوار بگذارید .نوار را روی آن تا بزنید تا
ته آن بسته شود .قسمتهای اضافی را از اطراف آن جدا
کنید.
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ر

تکهای از نوار سلیقه را به گونهای بچینید تا کمی بلندتر از کیف
عرض آن را از وسط به دو نیمهی مساوی ببرید تا
پول باشد.
ِ
بلند و نازک شود .با دقت آن را با میانهی جیب تراز کنید و
سپس قسمتهای اضافی را به داخل کیف پول تا بزنید.

ز

بیشتر بسازید! بکوشید رنگهای مختلفی از نوار برزنتی را با
یکدیگر ترکیب کنید.
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آن را بفروشید!

خانهبهخانه
از در یک خانه ،به خانههای دیگر بروید به همراه
والدینتان و تعدادی از کیفپولهایی که ساخته
اید .در خانهها را بزنید و با عبارتی شبیه به این کالم
خود را آغاز کنید« :سالم ،اسم من  -----است! آیا شما
تمایل به خرید یک کیف پول سبک از جنس نوار برزنتی دارید ؟

رسانههای اجتماعی
از دوستان و خانواده خود بخواهید کیف پولهای
شما را در فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک بگذارند.
عکسی از کیف پول به همراه شماره تلفن و یا آدرس ایمیل خود در
زمینهی آن را – مانند تصویر – برای آنها بفرستید.

30

قیمت فروش

درآمد 2 :تا  3دالر در هر فروش

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

مواد و هزینهها

کیسههای زباله

هزینه 0/10 :دالر در هر کیسه

ده کیسه:

(سود) دالر  0/10*10(=1دالر)  2 -دالر

بیست کیسه( :سود) دالر  0/10*20(=1دالر)  3 -دالر
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آن را بفروشید!

خانهبهخانه
به همراه والدین خود خانهبهخانه بروید و
تعدادی از کیسه های زباله را با خود ببرید .در
خانهها را بزنید ،و با عبارتی شبیه به این آغاز
کنید« :سالم ،آیا خانواده شما از کیسههای
زباله استفاده میکنند؟» اگر آنها شروع به بگو مگو کردند ،بگویید «البته
که از کیسههای زباله استفاده میکنید و مطمئن هستم برای هر کدام
بیش از پانزده سنت میپردازید»( .این استراتژی فروش برگرفته از
نخستین ماجرای کارآفرینانهی مارک کوبان است).

33

مواد و هزینهها
یک سردکن بزرگ

یخ برای سردکن
 0/05دالر برای هر بطری

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

بطری آب
 0/20دالر برای هر بطری

هزینهی هر بطری 0/25 :دالر
قیمت فروش

درآمد 1 :دالر در هر فروش
36
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(سود هر بطری) دالر  0/25 = 0/75دالر–  1دالر

آن را بفروشید!

رویدادهایی که شرکت کننده باالیی دارند
ورزشی
یک پیشخوان کوچک در یکی از مسابقات
ِ
جوانان محله برپا کنید (با کسب اجازه از محله) .تعداد
ِ
مشتریان بالقوه ،موتور محرک فوقالعادهای برای یک

کسبوکار است!

در یک روزگرم ،محلی را بیرون از خانه انتخاب کنید که
سر راه افراد پیاده باشد تا فروش زیادی داشته باشید!
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

پیادهروها و پارکها

ِ
اطراف پیادهروها و پارکها قدم بزنید و بطریهای آب خنک خود را فقط
به قیمت  1دالر به مردم بفروشید .اگرچه در این اماکن رفت و آمد کم تر
است ،اما اغلب کسب مجوز برای راهاندازی یک دکان در این فضاها،
آسانتر است.
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مواد و هزینهها
یک پارچ بزرگ

همزن

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

لیوان

آب تصفیه شده

فنجانهای اندازهگیری
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نیم فنجان شکر
 1دالر برای هر پارچ

نیمفنجان آبلیمو
 1/05دالر برای هر پارچ

دو و نیم فنجان آب تصفیه شده
 0/05دالر برای هر پارچ
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

دو و نیم فنجان یخ
 0/05دالر برای هر پارچ

لیوان پالستیکی و نی
 0/05دالر برای هر لیوان

برگ نعنا
 0/05دالر برای هر لیوان
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هزینهی هر پارچ 2/60 :دالر
تعداد لیوان در هر پارچ 8 :عدد
هزینهی هر لیوان 0/43 :دالر
قیمت فروش

درآمد 1 :دالر در هر فروش

(سود برای هر لیوان ) دالر  0/43 = 0/57دالر  1 -دالر
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

آن را بسازید!
راهنمای تصویری ساخت

الف

حدود نصف فنجان آب گرم در یک لیوان بریزید و بالفاصله نیم
فنجان شکر اضافه کنید .تا حل شدن شکر ،به مدت سه دقیقه
آن را هم بزنید.
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ب

نیم فنجان آبلیمو و دو و نیم فنجان آب تصفیه شده بریزید و
شکر را در پارچ حل کنید .سریع هم بزنید و در ادامه دو و نیم
فنجان یخ اضافه کنید .شاخهی بزرگی از برگ نعنا را برای
تزئین آن استفاده کنید.

پ

هنگامی که یک نفر لیوانی را خریداری میکند ،آن را پر کنید و
به اندازهی یک اینچ از باالی آن را خالی بگذارید .یک برگ نعنا
اضافه کنید و در آن نی بگذارید.

45
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آن را بفروشید!

رویدادهایی که شرکت کننده باالیی دارند
ورزشی
یک پیشخوان کوچک در یکی از مسابقات
ِ
جوانان محله برپا کنید (با کسب اجازه از محله).
ِ
تعداد مشتریان بالقوه ،موتور محرک فوق العاده ای

برای یک کسبوکار است!

رسانههای اجتماعی
یک رخداد فیسبوکی برای پیشخوان لیموناد خود
ایجاد کنید .از دوستان و خانوادهی خود بخواهید آن
را به اشتراک بگذارند و دیگران را به پیوستن به آن
دعوت کنند.
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مواد و هزینهها
اسفنج

لنگ

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

سطل آب
دو
ِ

شامپوی شست و شوی خودرو
 1دالر برای هر ماشین

هزینه برای هر خودرو 1 :دالر
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قیمت خدمات

درآمد 9 :دالر در هر شست و شو

(سود در هر شست و شو)  8دالر =  1دالر 9 -دالر

خودرو را بشویید!
راهنمای تصویری چگونگی انجام کار

الف

شامپوی شست و شوی خودرو را طبق دستورالعمل به هر

کدام از سطلهای آب اضافه کنید .در هر سطل آب ،یک اسفنج
بگذارید.
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ب

قسمت بیرونی خودرو را با اسفنج یکی از سطل های آبی که

تمیز و صاف باشد ،بشویید.
پ

با استفاده از اسفنجی که در سطل صابونی قرار دارد ،خودرو را

تمیز کنید.

ت

مرحله ب را تکرار کنید.

ث

با استفاده از لنگهای تمیز ،به آرامی قسمت بیرونی خودرو را

خشک کنید.
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آن را بفروشید!

خانهبهخانه
برگههای

با

تبلیغات

خدماتتان

خانهبهخانه بروید و زنگ در خانه ها را
بزنید .اگر پاسخ دادند ،خود را کوتاه
معرفی کنید؛ بگویید «سالم اسم من ----
کارواشی محله .خواهش می
 --است،ِ
کنم اطالعات تماس من رو داشته باشید (یکی از برگه ها را به ایشان
بدهید) ،درضمن ،اولین شست و شو رایگان است! اگر به کمک من نیاز
داشتید ،حتما به من اطالع بدین!».
رویدادهای محلی
یک پیشخوان کوچک در یک باشگاه ورزشی
یا پارک برپا کنید (با کسب اجازه از محله).
وقتی مردم سرگرم رویداد هستند ،زمان
مناسبی برای ارائه خدمات کارواش به
آنهاست.
آزمایش رایگان
تکراری احتمالی یک مرتبه کارواش رایگان پیشنهاد
به مشتریان
ِ

کنید.
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ابزار مورد نیاز
دو افسار حیوان خانگی

قیمت خدمات

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

کاهش ریسک
برای ارائه خدمات باکیفیت و کاهش ریسک ،تنها به اندازه توانایی
واقعی خود در کنترل حیوانات خانگی ،تعدادی از آنها را به گردش
ببرید .توصیه ما این است که همزمان بیش از دو حیوان را به

گردش نبرید .با این وجود ،صرف نظر از اینکه مشتری شما یک یا

دو حیوان داشته باشد ،قیمت را یکسان در نظر بگیرید.

درآمد 10 :تا  15دالر برای هر گردش

انعطاف پذیری در فروش
اجازه دهید همسایگانی که هر کدام یک حیوان خانگی دارند،

هزینهی به گردش بردن همزمان حیواناتشان را میان خود تقسیم
کنند .احتمال کمی وجود دارد که برنامههای آنان همواره با یکدیگر

هماهنگ باشد؛ از این رو ،شما اغلب اوقات همچنان قیمت کامل را

مشتری راضی دریافت میکنید .ابتدا مطمئن شوید ،حیوانات
از هر
ِ
آنها نسبت به یکدیگر رفتار دوستانهای دارند.
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نیم ساعت 10 :دالر سود در هر گردش
یک ساعت 15 :دالر سود در هر گردش

آن را بفروشید!

خانهبهخانه
خانهبهخانه

بروید

و

آگهی

خدمات خود را همراهتان ببرید.
زنگ در خانه را بزنید .اگر پاسخ
دادند ،مختصرا خود را معرفی
کنید ،بگویید «سالم ،من -------
هستم ،کسی که در محله ،حیوانات خانگی را به گردش میبرد! بفرمائید
اطالعات تماس من اینجاست (یک آگهی به ایشان بدهید) و در جریان
گردش نیم ساعته ،رایگان است! اگر به کمک من
باشید که نخستین
ِ
احتیاج داشتید ،لطفا مرا بیخبر نگذارید!»
رسانههای اجتماعی
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چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

کار خود را در فیسبوک با عنوان «متصدی
گردش حیوانات خانگی محله» ذکر کنید .با
اجازه صاحبان ،مرتبا عکسهایی از خود را
هنگام گردش حیوانات بگذارید .این کار
موجب میشود شما در ذهن مشتریان احتمالی ،همواره حضور داشته
باشید.
آزمایش رایگان
یک گردش نیمساعتهی رایگان به هر یک از مشتریان احتمالی ارائه

کنید! آنها با دیدن خوشحالی حیوان خانگی خود ،به احتمال زیاد
به استفاده از خدمات شما ،متمایل می شوند.
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مواد اولیه
بند کفشهایی از جنس کتان؛  3دالر برای هر جفت

هزینهی هر جفت بند کفش 3 :دالر
قیمت فروش

درآمد 14 :دالر در هر جفت

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

(سود برای هر جفت بند کفش)  11دالر =  3دالر  14 -دالر

آن را بفروشید!

سایت Etsy
بندکفشهای خود را در بزرگترین فروشگاه آنالین
محصوالت دستساز بفروشید! امروز به سایت
 Etsy.comمراجعه کنید تا چگونگی انجام کار را یاد
بگیرید.

رویدادهایی که شرکت کننده زیادی دارند
یک پیشخوان کوچک در یکی از مسابقات ورزشی
جوانان محله برپا کنید (با کسب اجازه از محله).
تعداد زیادی از بندکفشهایی که همرنگ تیمهای رقیب باشد را

58

 10کسبوکار که هر کودک میتواند شروع کند

بفروشید .تعداد مشتریان احتمالی موجب پیشرفت قابل توجهی در
کسبوکار خواهد شد!

بازاریابی با کمک توصیه کنندگان
اجازه دهید دوستان و رفقایتان برای شما کار کنند! وقتی یک نفر
توانست یک خریدار بندکفش برای شما پیدا کند ،از سود فروش

خود 3 ،دالر به او بدهید.

آنها (توصیه کنندگان) مشتاق می شوند تا جاییکه میتوانند به
شما کمک کنند!
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قیمت خدمات

مهارتهای خود را برجسته کنید
برای ارائه خدمات باکیفیت ،از مشتریان خود ،قبل از هماهنگ کردن

زمان مالقات ،دربارهی آنچه نیاز دارند سوال کنید .این کار موجب
میشود زمان موردنیاز را بهتر تخمین بزنید و مطمئن شوید راه حل
مشکلی که در آن نیاز به کمک دارند را میدانید.

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

درآمد 20 :تا  30دالر

آن را بفروشید!

فهرست مشتریان
با دوستان و خانواده خود صحبت کنید و فهرستی از
افرادی که ممکن است به خدمات شما عالقهمند باشند را
تهیه کنید.
ببینید کدام قسمت از خدمات شما برای آنها باارزش است ،آنچه می-
خواهید بگویید را بنویسید و سپس با آنها ارتباط برقرار کنید (معموال
از طریق ایمیل یا تلفن) .پاسخ آنها و آنچه دریافتهاید را یادداشت
کنید.
رسانههای اجتماعی
شغل خود را در فیسبوک با عنوان «تکنولوژی یار»
ثبت کنید .هر از چند گاهی عکسهایی از خود به
همراه مشتریان بگذارید .این کار موجب میشود
مطمئن شوید ،در اذهان مشتریان بالقوه باقی خواهید ماند.
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مواد اولیه و هزینهها
پاروی برف

قیمت خدمات

ِ
ساعت اضافی
هر نیم

نیمساعت اول

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

درآمد :بیشتر از  20دالر
نکات مرتبط با برفروبی


زانوهای خود را خم شده نگهدارید



کمر خود را صاف نگه دارید



با کمک پاهای خود برفها را بلند کنید نه با استفاده از کمر



در هر بار پارو کردن ،حجم زیادی از برف را بلند نکنید



کردن برف از مسیر خروج خودرو ،آغاز
کار خود را با پاک
ِ

کنید

آن را بفروشید!

خانهبهخانه

خانهبهخانه بروید و آگهیهای خدمات خود را به همراه داشته باشید.
زنگ در خانهها را بزنید .اگر پاسخ دادند ،مختصرا خود را معرفی کنید
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 10کسبوکار که هر کودک میتواند شروع کند

و بگویید «سالم ،من  --------هستم! در محله برفروبی میکنم! بفرمائید
اطالعات تماس من اینجاست (یک آگهی به آنها بدهید) و درنظر
داشته باشید که نیمساعت اول برای شما رایگان است! اگر به کمک نیاز
داشتید ،لطفا با من تماس بگیرید!»

استراتژی برف فصلی
باریدن برف ،طوفانی از تقاضا را برای این کسبوکار در فصل
زمستان ایجاد میکند .با رسیدن زمستان ،با همسایگان خود
صحبت کنید و تا پایان فصل به کار خود خاتمه ندهید!
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بنیامین استرن
در  14سالگی نوهبو را راهاندازی کرد
---------------------------------------توپی سازگار با زیستبوم
خالق نخستین شامپوی
ِ
ِ
بن در  14سالگی با دیدن یک ویدئو دربارهی تاثیرات مخرب صنعت
پالستیک بر محیطزیست دریاها و اقیانوسها و الهام گرفتن از آن،
تصمیم گرفت یک تغییر ایجاد کند .او در رویای یک محصول حلقهای
شکل و یک بار مصرف در زمینه محصوالت بهداشت شخصی – مانند
شامپوی سر ،نرمکننده ،شامپو بدن و خمیر ریشتراش – بود که در آب
حل بشود .در ابتدای سال  ،2016به برنامه شارک تنک شبکه ایبیسی
آمد تا کسبوکار خود – یعنی نوهبو – را معرفی کند که نتیجه آن،
پذیرش یک پیشنهاد تجاری از سوی میلیونری به نام مارک کوبان بود.
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مصاحبه با بنیامین استرن
 .1آیا پیش از آغاز کسبوکار خود ،کسبوکار و یا تجربهی کاری دیگری
داشتهاید؟
ِ
اشتراک قهوه راه
نوهبو اولین شرکت من نبود .من در ابتدا یک شرکت
انداختم که به همسایگان قهوه را کیسه ای میفروخت؛ من آنها را با
قیمت عمده خریده بودم و با استفاده از همان الگوی رایج در برنامه
فروش بازار مدرسه انجام میشد .این کسبوکار جالب بود اما همواره
بر سر راه توسعه این کسبوکار محدودیت وجود داشت .در این شرایط
حس کردم باید چیزی را اختراع کنم.

 .2انگیزهی شما از راهاندازی این شرکت چه بود؟
فرار از یک شغل باعث شد من شرکت خودم را بسازم .من
می دیدم که والدینم شغل خود را دوست ندارند و شخصا هم به کار
کردن برای دیگران عالقهای نداشتم .من همیشه ایدههایی داشتم حتی
از سنین پایین .میشنیدم مربیان ،دوستان ،معلمان و غیره میگویند
آمریکا جایی است که فرصت برای همهی افراد وجود دارد .واژهی «همه
افراد» به سن خاصی اشاره نمیکند پس من فرصتی رو دیدم و شانس
رشد دادنش رو داشتم و بوووووم ،شرکت من ساخته شد.

69

چگونه هر کودک میتواند یک کسبوکار راه بیندازد؟

 .3اولین گامهایی که برای آغاز کسبوکار خود برداشتید ،چه چیزهایی
بودند؟
نخستین گام این بود که مطمئن شوم دیگران به
شامپوهای توپی من عالقمند میشوند .من این کار را
با ارائه ایدهی خودم به شرکتهایی مثل شرکت
کلوروکس و مجموعه هتلهای هیات انجام دادم .بعد از اینکه واکنش
مثبت اونها رو دیدم ،تصمیم گرفتم این ایده را از هیچی بسازم و خلقش
کنم .گامهای بعدی عبارت بودند از :پیدا کردن یک مشاور حقوقی ،پس
انداز پول ،پیدا کردن چند شیمیدان و در نهایت ،شکل دادن ارتباطات
حرفه ای برای ساختن یک استارتاپ.
 .4بزرگترین چالش شما در ابتدای راه اندازی کسبوکارتان چه بود؟
کردن آن
معتقدم بزرگترین چالش در راهاندازی یک کسبوکار ،آغاز
ِ
است .داشتن یک ایده برای شما یک کسبوکار نمیسازد .پیمودن گام-
های نخستین – از جمله :ثبت شرکت ،ساخت وب سایت و پیدا کردن
دفتر کار – برای شما یک کسبوکار میسازد .در ابتدای راه ،ممکن است
احساس کنید پشتیبانی ندارید و در حین کار ،ممکن است از ادامه دادن
دلسرد شوید .این گفته رایج است که از هر  10استارتاپ ،حدود  9تا از
آنها شکست می خورند .من به این آمار اعتقادی ندارم؛ فکر میکنم 9
تا از  10استارتاپی که هیچ کس واقعا آنها را شروع نکرده است ،به
شکست میانجامند.
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 .5آیا توصیهای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟
یکی از نقل قولهای مورد عالقه من این است« :کسی که
تردید کند ،بازنده است» .روی پایتان بایستید ،یک چیز
جالب خلق کنید و هرگز نگذارید آدم های بی خردی که حتی
از گفتهها یا کارهای خودشان هم چیزی نمیفهمند،
دلسردتان کنند! فقط یک نفر ،شما را به کسی که واقعا دوست دارید
باشید تبدیل میکند :خود شما.
 .6آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟
بله ،ایجاد یک تیم قوی از متخصصان حوزههای مختلف موجب شد تا
شرکت به بهترین نحو رشد کند .من در موقعیتی بودم که می توانستم
کنترل کارها را کامال در اختیار بگیرم و یا آن را به افرادی بسپارم که در
حوزههای تخصصی خود از بهترینها بودند ،بنابراین برای پیشگیری از
اشتباهات ،تصمیمگیری را به آنها سپردم .سپردن تصمیم گیری به
دیگران ،موجب شد مقداری از استرس و نگرانی از روی دوش من و البته
بقیه ،برداشته شود.
 .7اگر میتوانستید به عقب برگردید و تغییری در کسبوکارتان بدهید،
چه کار میکردید؟
یاد میگرفتم چطور بهتر اولویت بندی کنم تا بدین ترتیب،
پیش از جلو رفتن بیشتر ،روی تحقیق و توسعه
سرمایهگذاری کنیم .رشد آرام خوب است اما رشد کند ،به
رقیبان شما اجازه می دهد تا به شما برسند و از شما جلو بزنند.
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 .8وقتی بزرگ شدید ،میخواهید چه کاره شوید؟
فکر میکنم همین حاال هم بزرگ شدهام و در حال انجام کاری هستم که
می خواهم .شاید حوزهی کاری خودم را گسترش دهم و در جهان
تکنولوژی تخصصی کسب کنم ،اما دوست دارم یک کسبوکار را
بچرخانم .فکر نمیکنم روزی بازنشسته شوم حتی اگر به جایی برسم که
هیچگاه نیازی به پول برای زندگی خود و خانوادهام نداشته باشم .این
کار به یک بازی تبدیل شده است و من به سادگی عاشق آن هستم.
 .9با راهاندازی و اجرای کسبوکار خود ،چه چیزهایی یاد گرفتهاید؟
من چیزهای زیادی یادگرفتهام ،اما فکر میکنم بیش از همه
یاد گرفتم نباید انگیزه خود را از دست داد .صاحبان
کسبوکار ،برای مدتی در شرکت خود کار میکنند و آن را
مانند یک نوزاد ،تر و خشک میکنند تا راه بیافتد .این کار،
شبیه یک خراش شدید است اما نه به آن سختی .زیبایی کاری که ما
میکنیم در این است که دیگران هم قادر به انجام آن هستند؛ ممکن
است این کار بسیار زمانبر ،خستهکننده و گاهی اوقات دلسردکننده
باشد اما من آن را سخت نمیدانم .به هر حال ،شما به چیزی احتیاج
دارید که نیروی محرکه شما باشد و ذوق و اشتیاقی که اولین بار زمان
فکر کردن به این ایده تجربه کردید را تقویت کند و آن اشتیاق را به
دیگران نیز منعکس کنید .پول اغلب نتیجهی نهایی است و شدیدا
معتقدم میتواند یک نیروی محرکه باشد؛ اما نباید تنها روی پول حساب
کرد .به چیزی که میفروشید فکر کنید و از لحظاتی که یک مشتری با
ابراز خوشحالی و رضایتمندی از کار شما قدردانی می کند ،لذت ببرید.
حواستان باشد هیچگاه به اسطورهای اعتقاد نداشته باشید که میگوید
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کار شما همیشه سرگرمکننده است .کما اینکه ،این کار ،تجربهای خارق-
العاده است.
 .10چرا کودکان و نوجوانان باید کسبوکار خود را راه بیاندازند؟
چرا که نه؟ ممکن است موفق شوید ،تجربه کسب کنید ،پول دربیاورید
و حتی با فرصتهای دیگری مواجه شوید؛ یا شاید شکست بخورید ،در
اینصورت باز هم تجربه میکنید و در مقایسه با همسن و سالهای خود،
فرصتهای بیشتری خواهید داشت .گفته میشود افرادی که کمتر از 35
سال سن دارند ،قادرند سرمایه و ثروت از دست رفته را ،دوباره بدست
آورند .شرایط برای ما ،کودکان و نوجوانان ،بهتر است .هیچ خانهای به
خاطر ما مصادره نمیشود ،هیچ طلبکاری سراغ ما نمیآید و ما همیشه
غذایی برای خوردن و سقفی باالی سرمان ،برای زندگی کردن ،داریم.
کودکان مجبور نیستند آنقدرها دربارهی هزینههای زندگی نگران باشند
و همین امر موجب میشود که این دوره از زندگی ،زمانی طالیی برای
شروع باشد.
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آندریا کائو
در  13سالگی کیو فلکس را راهاندازی کرد
-------------------------------ِ
دستگاه طب فشاری
مختر ع
آندریا کائو یک مدیر عامل ،کارآفرین و مربی اسب  16ساله است .او در
برنامههای ،Forbes ،Buzzfeed ،Beyond the Tank ،Shark Tank
 Inc. ،ABC ،FOX ،QVCو  Business Insiderشرکت کرده است .او
جوانترین کارآفرینی است که برنامه  QVCرا اجرا کرده است و همینطور
جوانترین شخصی است که چند نشست را در والمارت به عهده داشته
است .آندریا روزها یک زن تاجر پیشرو و شبها سوارکاری مشتاق است.
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مصاحبه با آندریا کائو
 .1آیا پیش از آغاز کسبوکار خود ،کسبوکار و یا تجربهی کاری دیگری
داشتهاید؟
آن زمان سیزده سال داشتم ،نمیتوانم واقعا بگویم کار یا تجربهای کاری،
قبل از راهاندازی کیو فلکس داشتهام .با این حال ،وقتی به گذشته برمی-
گردم ،میبینم ،من واقعا یک کارآفرین زاده شده ام .من کارهای مختلفی
را انجام دادهام ،مانند فروش قورباغه و مارمولک زنده به همکالسیهایم،
فروش شامپوی اسب سفارشی و حتی راه اندازی خط کارتهای تجاری
شخصیام .این فقط آغاز کسبوکار بود! با اینکه هیچ کدام از این کارها
درآمد زیادی نداشت ،اما برای من انگیزه ایجاد کرد و تجارب ارزشمندی
به همراه داشت تا جاییکه مجاب شدم ،نخستین کسبوکار «واقعی»
خود را راه بیاندازم.
 .2انگیزهی شما از راهاندازی این شرکت چه بود؟
انگیزه اختراع کیوفلکس در من ،وقتی به وجود آمد که میدیدم مادرم
از سرکار به خانه برمیگردد و به سبب کارش از کمردرد ،رنج میکشد.
متنفر بودم که او را در حال درد کشیدن ببینم و نمیتوانستم برای او
کاری کنم .به این فکر میکردم که چقدر دیگران هم از چنین مشکلی رنج
میکشند و به شوخی به خودم میگفتم «چرا چیزی نسازم که این مساله
را حل کند؟» ،خب اگر شما آندریای  13ساله را میشناختید ،میدانستید
که او ،اگر چیزی را بخواهد ،آنقدر کار میکند تا محقق شود .بنابراین،
چیزی که اول شوخی به نظر می رسید ،به طرحی روی کاغذ تبدیل شد،
به شکل یک نمونهی اولیه درآمد تا باالخره ،تبدیل به یک محصول واقعی
شد!
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 .3اولین گامهایی که برای آغاز کسبوکار خود برداشتید ،چه چیزهایی
بودند؟
پس از آنکه اولین محصول آماده شد ،هر کاری می
توانستم انجام دادم تا محصول را به دست دیگران
برسانم .به عنوان یک دختر  13ساله که اساسا هیچ آموزش
یا تجربهی بازاریابی نداشت ،انجام این کار کامال چالش
برانگیز بود .اما امیدوارانه ،اقدام به فروش و معرفی محصول خود به
شکل خانهبهخانه کردم؛ هر بار که این کار را انجام میدادم ،قویتر می-
شدم و اعتماد به نفسم باالتر میرفت .بعد از کسب چنین تجاربی ،حاال
من به یک فروشنده تبدیل شده بودم و مهارتم در زمینه فروش ،منجر به
بستن قرارداد با فروشگاههای لوازم تندرستی و ورزشی منطقه شد.
 .4بزرگترین چالش شما در ابتدای راه اندازی کسبوکارتان چه بود؟
باید بگویم که بزرگترین چالش من در ابتدای کار ،فاصله سنی بود .من
خیلی سریع وارد صنعتی با قدمتی طوالنی ،شده بودم و اغلب در ابتدای
کار از سوی دیگران جدی گرفته نمیشدم .من مجبور بودم با
آسودگی ِدوران کودکی وداع کنم و قدم در یک جهان واقعی و ترسناک
بگذارم که واژگان و اصطالحات پیچیدهای داشت؛ چیزهایی که من به
خوبی قادر به فهمشان نبودم .این وضعیت مرا واداشت تا یاد بگیرم در
برابر رفتار غیرعادی دیگران راحت باشم؛ چیزی که امروز بسیار قدردان
آن هستم.
 .5آیا توصیهای به کارآفرینان کودک و نوجوان دارید؟

76

مصاحبه با کوکان کارآفرین موفق

ِ
بزرگ «شما
راه خودتان را بروید .به جهانی که به شما دروغ
نمیتوانید» را میگوید ،گوش ندهید .به عنوان یک کارآفرین،
شما موظفید از محدودهی آرامش و آسایش خود بیرون بزنید
و یاد بگیرید برخالف جریان آب شنا کنید .من به شدت معتقدم که اگر
دیوانهوار خواهان چیزی هستید ،راهی برای دست یابی به آن خواهید
یافت؛ درغیر اینصورت ،بهانهای برای آن پیدا خواهید کرد .این شما
هستید که تصمیم میگیرید چقدر زحمت بکشید و این تالش ،هم در
کسبوکار و هم در نگرش شما – چه خوب و چه بد – منعکس خواهد
شد .هنگامی که شکست میخورید ،به پشت سرتان نگاه می کنید تا
دلیل آن را بیابید و یاد بگیرید که دفعه بعد ،چگونه باید بهتر عمل کنید.
هر کاری یک تجربهی آموزنده است ،پس از آن ،نهایت بهره را ببرید و
همواره به خاطر داشته باشید ،همیشه افرادی وجود دارند که از شما
باتجربهتر ،مسنتر ،باهوشتر ،ثروتمندتر و  ...هستند؛ اما آب صخره را
می شکافد ،نه به خاطر قدرتی که دارد بلکه به سبب پشتکار خود.
 .6آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟
همراهی و همکاری با مارک کوبان و باربارا کُ رکُ ران در برنامه Shark
 ،Tankتصمیمی بسیار مهم بود .آنها کسبوکار مرا از یک دختر
خردسال ،که خانهبهخانه برای معرفی محصولش میرفت ،گرفتند و به
من کمک کردند که آن را به یک شرکت میلیون دالر ی و شناخته شدهی
بین المللی تبدیل کنم .هر دوی آنها نکات ارزشمندی را به من آموختند؛
درس هایی که تا آخر عمرم از آنها بهره خواهم برد.
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 .7اگر میتوانستید به گذشته برگردید و تغییری در
کسبوکارتان ایجاد کنید ،چه کار میکردید؟
صادقانه بگویم ،فکر نمیکنم چیزی را تغییر میدادم! من کامال
معتقدم این مسیر دقیقا همانطور که باید ،طی شد و هر اتفاقی که رخ
داد (خوب یا بد) ،موهبتی بوده است که هر روز قدردان آن هستم.
 .8وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره شوید؟
در حال حاضر ،من مربی اسب و صاحب یک کسبوکار هستم و قصد
دارم همین راه را ادامه دهم .من اسبهای وحشی ،چموش و نمایشی
را در مزرعه خودم تربیت میکنم ،چون به آنها بسیار عالقهمند هستم.
من قصد دارم در آینده ،چند شرکت اسب سواری تاسیس کنم ،چون
بازار و مشتریان را به خوبی میشناسم (من خودم یکی از آنها هستم،
ها ها!) .من منتظرم تا وقتی  18ساله شدم ،مجوز مشاور امالک بگیرم
تا بتوانم در امالک استیجاری و مستغالت ،سرمایهگذاری کنم ،من واقعا
این کار را دوست دارم.
 .9با راهاندازی و پیشبرد کسبوکارتان ،چه چیزهایی یاد گرفتهاید؟
درس هایی که از مدیریت و راهبری آنها گرفته ام آنقدر
زیاد است که در چند جمله نمیگنجد .اما اگر بخواهم
ِ
خود زندگی بسیار آموخته ام و به ارزش
بطور خالصه بگویم ،در مورد
هایی دست یافته ام که میدانم از آنها در سراسر زندگیام ،استفاده
خواهم کرد .یاد گرفتهام چطور وقتم را اولویتبندی کنم ،چطور درآمدم
را مدیریت کنم ،چطور حساب شده ریسک کنم و کلی درس دیگر .من
به یک منش کاری و یک نگرش کارآفرینانه رسیدهام که مرا به سوی
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موفقیت میکشاند .میدانم چگونه مستقل و متکی به نفس باشم تا
زندگیام را پیش ببرم.
 .10چرا کودکان و نوجوانان باید کسبوکار خود را راه بیاندازند؟
راهاندازی کسبوکار شخصی ،بهترین تصمیمی است که یک کودک یا
نوجوان میتواند بگیرد .این کار بیشتر از آن چیزی که در مدرسه یاد
میگیرید ،به شما میآموزد و شما را به یک فرد پرتحرک ،قوی و فوق-
العاده تبدیل خواهد کرد .درست مثل اسبها ،بسیاری از جوانان نیازمند
یک شغل یا هدف هستند .اگر بفهمید به چه چیزی اشتیاق دارید و فکر
خود را روی آن متمرکز کنید ،در زندگی جلو می افتید .کارآفرینان با هم
یکسان نیستند و در شرایط گوناگونی هم به سر میبرند و هنگامی که
نیاز به چیزی داشته باشند ،تا دستیابی به آن از حرکت باز نمیایستند.
من نمیتوانم برای قدرتمند شدن به هیچ چیز دیگری جز راهاندازی
کسبوکار ی برای خودتان و پیشبرد آن ،فکر کنم .تازه شاید پول خوبی
هم بدست آوردید.
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کتی اوشینز
در سن یازده سالگی  KObraceletsرا راهاندازی کرد
----------------------------------------دستبندهای  ،KOیک شرکت خیریه و مد
کتی زمان خود را صرف یادگیری ،رقص ،ورزش تنیس ،گردش با دوستان
و دیدن شبکهی نت فلیکس میکند .برنامهی مورد عالقه او سریال
اتومی گری است که در کنار کارش در سنت جود ،به او برای دنبال
آن
ِ
کردن رشته پزشکی در آینده نیز ،انگیزه می دهد.
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مصاحبه با کتی اوشینز
 .1آیا قبل از راه اندازی کسبوکار خودتان ،کسبوکار و یا تجربهی کاری
دیگری داشتهاید؟
وقتی کالس سوم بودم ،یک کسبوکار مرتبط با بیمارستان کودکان سنت
جود راه انداختم .من با استفاده از روبان ،پاپیون و باند سر درست می-
کردم و میفروختم .من از این کار ،بیش از  800دالر کسب کردم و تمام
آن مبلغ را اهدا کردم.
 .2چه عاملی شما را به راه اندازی کسبوکار خودتان ترغیب کرد؟
در همان پایه سوم ابتدایی ،کتابی از پاتریشیا پاالکو خواندم؛ کتابی به
نام باشگاه لیموناد .کتاب دربارهی کالسی بود که همه دانشآموزان سر
خود را به خاطر دانشآموزی که به سرطان مبتال بود ،از ته تراشیده
بودند .این کار واقعا برایم الهامبخش بود تا به همان شکل به دیگران
کمک کنم؛ البته قصد نداشتم سر خود را بتراشم.
 .3اولین گامهایی که برای آغاز کسبوکار خود برداشتید ،چه چیزهایی
بودند؟
من از خودم سه تا سوال پرسیدم -1 :در چه کاری خوب هستم؟  -2از
انجام چه کاری لذت میبرم؟  -3مصرفکنندگان از چه چیزی استقبال
میکنند؟ وقتی به یک ایده رسیدم ،چندین نمونهی اولیه ساختم و درباره
هزینهی مواد اولیه تحقیق کردم .همچنین باید وقتم را مدیریت میکردم
تا هم به تکالیف مدرسه برسم و هم در زمینه کاری به فعالیت بپردازم.
 .4بزرگترین چالش شما در ابتدای راه اندازی کسبوکارتان چه بود؟
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بزرگترین چالش من این بود که چطور می توانم مردم را با
محصولم آشنا کنم .وقتی محصول آماده شد ،این سوال
پیش آمد که چطور باید آن را بفروشم؟ من به خانه همسایهها میرفتم
و با کمک خانواده و دوستانم آنها را میفروختم ،برای معرفیشان
مهمانی ترتیب میدادم و از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به
فروششان میکردم .پس از آنکه مردم دستبندها را شناختند ،از طرف
شخصی به من پیشنهاد همکاری و ساخت یک وب سایت داده شد.
 .5آیا توصیهای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟
به آنها میگویم اگر قصد راه انداختن کسبوکار ی را دارید ،کاری را
انجام دهید که دوستش دارید و از آن لذت میبرید .با این روش ،شما
انگیزهی پیش رفتن در لحظات دشوار را خواهید داشت.
 .6آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟
بله ،ساخت وب سایت به من اجازه داد که از محدوده جغرافیایی اطراف
خودم فراتر بروم تاجایی که ناگهان ،سفارشهایی از اقصی نقاط جهان
به دستمان رسید مانند ،نیویورک ،فلوریدا ،استرالیا و سنگاپور.
 .7اگر میتوانستید به گذشته برگردید و تغییری در کسبوکارتان ایجاد
کنید ،چه میکردید؟
صادقانه میگویم که با وجود چالشهای بسیار ،چیزی را تغییر نمیدادم.
به رغم تصمیمات دشواری که باید گرفته میشد ،من بیشترین چیزها را
درباره کارآفرینی از همان تصمیمات دشوار آموختم.
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 .8وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره شوید؟
دوست دارم جراح بشوم .من همیشه به رشته پزشکی عالقهمند بودهام،
دوست دارم روزی زندگی مردم بیشتری را نجات دهم.
 .9با راهاندازی و پیشبرد کسبوکارتان ،چه چیزهایی یاد گرفتهاید؟
من یاد گرفتهام که برای ادامه دادن مسیری که آن را ساختهاید ،می-
بایست پایداری ،ثبات و تعهد زیادی به خرج دهید .گرفتاریها و
مشکالت همیشه وجود دارند ،اما غلبه به آنها کلید موفقیت است.
 .10چرا کودکان و نوجوانان باید کسبوکار خود را راه بیاندازند؟
این کار نه تنها تجربهای عالی برای مواجهه با «جهان واقعی» است ،بلکه
از رهگذر انجام آن ،انسان به سبب هویت تازهاش ،احساس پیروزی و
غرور می کند .قدرشناسی و غرور از جملهی بهترین احساسات آدمی
هستند .بعالوه ،فرد در چنین شرایطی در موقعیتهای متعددی قرار
میگیرد که مجبور میشود از محدوده امن و آرام خود بیرون بزند .این
امر منجر به یک رشد فوقالعاده میشود.
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تاهو ماک
در سن یازده سالگی CatchingYourDreamz ،را راهاندازی کرد
------------------------------------- ،CatchingYourDreamzیک فروشگاه هنری در اتسی
برای تاهو مطرح شدن و داشتن وجههی اجتماعی مناسب ،مهم بود؛
این ویژگیها الهامبخش او در راهاندازی فروشگاهش در اتسی بودند.
جامعه هنری او را ترغیب کردند تا خارج از چارچوب فکر کند و بتواند
جهان خودش را بسازد .او امیدوار است الهامبخش دختران و پسران
جوان باشد تا برای بهترین خودشان بودن ،کار کنند.
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مصاحبه با تاهو ماک
 .1آیا قبل از شروع کسبوکارتان ،تجربهی کاری دیگری داشتهاید؟
قبل از شروع ،به معنای واقعی کلمه هیچ تصوری از کارآفرینی نداشتم.
 .2انگیزهی شما از راهاندازی این شرکت چه بود؟
هنر همواره الهامبخش من در خلق شیوههای مختلف ابراز وجود بوده
است .بنابراین ،من با تمام وجود میخواستم چیزی خلق کنم که افراد از
آن برای ابراز منحصربهفرد بودنشان استفاده کنند.
 .3اولین گامهایی که برای شروع کسبوکار خود
برداشتید ،چه چیزهایی بودند؟
در ابتدای کار من یک برنامه اولیه و نهایی تهیه کردم .تصمیم گرفتم برای
شروع( dream catchers،وسیلهای زینتی و به گمان بعضی افراد ،دافع
چشم زخم) بسازم و بفروشم.
 .4بزرگترین چالش شما در آغاز کسبوکار چه بود؟
بزرگترین چالش من قیمتگذاری درست بود .مطمئن شوید برای وقت
خود برنامهریزی دارید و تالش سخت خود را بی پاداش نمیگذارید!
 .5آیا توصیهای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟
اگر واقعا میخواهید به چیزی دست یابید ،چه بزرگ و چه کوچک ،خود
را با منفیبافی زندانی نکنید .اگر مسیر روشنی به سمت رویاهایتان
بسازید ،هیچ چیز نمیتواند جلوی شما را بگیرد!
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 .6آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟
یکی از نقاط عطف فروشگاه من زمانی بود که تصمیم گرفتم راه خود را
جدا کنم و استیکر بسازم .این کار ،قدمی بزرگ در جهتی متفاوت بود،
اما بدون آن شاید نمیتوانستم امروز فروشگاه خود را در اتسی داشته
باشم.
 .7اگر میتوانستید به گذشته برگردید و تغییری در کسبوکارتان ایجاد
کنید ،چه میکردید؟
دلم میخواست تنوع بیشتری ایجاد میکردم و روی
 dreamcatchersبیشتر کار میکردم.
 .8وقتی بزرگ شدید میخواهید چه کاره شوید؟
دوست دارم وقتی بزرگ شدم ،شرکتی برای خودم داشته باشم که شامل
جامعه هنری نیز باشد.
 .9با راهاندازی و اجرای کسبوکار خود ،چه چیزهایی یاد گرفتهاید؟
من چیزهای زیادی درباره خودم و تواناییهایم آموختهام .این کار به
من اعتماد به نفس زیادی در پیشبرد ایدههایم داد و مرا به پیش میبرد.
 .10چرا کودکان و نوجوانان باید کسبوکار خود را راه بیاندازند؟
آغاز کردن کسبوکار ی برای خود ،در واقع شما را در بازی جلو میاندازد
و نه تنها به شما فرصت میدهد لذت اعتماد به نفس را تجربه کنید،
بلکه کمک میکند بفهمید که اقتصاد چطور کار میکند.
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در خواب ،کسب درآمد کنید
داد و ستد زمان با پول هیچگاه منجر به پول واقعی نخواهد شد .شما
در یک سال فقط  8760ساعت زمان دارید و بخش زیادی از این زمان
صرف خواب میشود .شما باید کسبوکار ی راهاندازی کنید که وقتی
خواب هستید هم برای شما درآمدزا باشد .کسب درآمد هنگامی که کار
نمیکنید ،کلید کسب پول واقعی است.
پزشکان ،وکال ،مهندسان و بسیار ی دیگر از متخصصانی که مهارت باالیی
دارند ،زمان را با پول معامله میکنند .اما سر راه کسب درآمد آنها
محدودیتی وجود دارد .این محدودیت مدت زمانی است که آنها قادر
به کار کردن هستند .کسب درآمد در خواب آسانتر است!
خبر خوب درباره کسب درآمد در خواب ،این است که اینترنت آن را از
گذشته آسانتر کرده است .پنجاه سال پیش ،کسب درآمد در خواب کار
دشوار ی بود .راهاندازی یک کسبوکار در گرو داشتن یک دفتر کار بوده
و به مکان و زمان محدود میشود .امروزه به کمک اینترنت ،راه انداختن
فروشگاهی که  24ساعته و برای میلیاردها مشتری در سراسر جهان کار
میکند کاری تقریبا رایگان است .اینترنت کسب درآمد در خواب را بیش
از پیش آسان کرده است.
تمرین
حاال نوبت شماست تا این کار را تمرین کنید .اگرچه
ممکن است در اولین کسبوکارتان چیزی را آنالین نفروشید ،اما یک
روز به احتمال زیاد شما اقدام به فروش محصوالت خود از طریق اینترنت
می کنید .فروش آنالین محصوالت یا خدمات  ،موجب باز شدن درب
فروشگاهتان به روی مردم سراسر جهان میشود .دو جایی که احتماال
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ابتدا برای فروش آنالین بخواهید اجناس خود را بفروشید еВау ،و Etsy
هستند ،چون این دو سایت ،راهاندازی یک فروشگاه آنالین را بسیار
آسان کردهاند.

در قسمت پایین ،چند ایده برای محصوالتی که ممکن است آنالین
فروش آنالین اقالم شما،
بفروشید ،بنویسید .استفاده از اینترنت برای
ِ
آسانتر ين راه كسب درآمد هنگام خواب خواهد بود .شاید ساعت 2
بامداد باشد اما کیف پول نواری شما ممکن است در سایت  Etsyآنالین،
خریداری شود .به همین دلیل ،اینترنت اینقدر خارقالعاده است.
محصوالت و خدمات برای فروش آنالین:
-1

.......................................................................

....................................................................... -2
....................................................................... -3
....................................................................... -4
....................................................................... -5
....................................................................... -6
....................................................................... -7
....................................................................... -8
....................................................................... -9
....................................................................... -10
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توصیههای حقوقی
---------------------------------------افشاگری :این یک توصیهی حقوقی تخصصی نیست.
ما شدیدا توصیه میکنیم با یک وکیل کسبوکارهای
کوچک در ایالت خود (منطقه مورد نظرتان برای ثبت
شرکت) مشورت کنید.


معموال یک شخص نابالغ (زیر  18سال) نمیتواند یک کسبوکار
قانونی ،راه بیاندازد.



والدین به احتمال زیاد تمایل دارند ،شرکت را به صورت مالکیت
فردی ( ارزانترین روش) ثبت کرده و سود آن را در قالب
مستمری به فرزند خود بپردازند.



شرکت به فرم مالکیت فردی با یک نام تجاری ،معموال به پر
ِ
مخفف انجام کسبوکار در
کردن و ثبت فرم دیبیای – که
قالب چیزی است – نیاز دارد.



اکثر کسبوکارها به شماری از پروانهها و مجوزهای کسبوکار
برای فعالیت قانونی نیاز دارند.



فروشندگان محصوالت و خدمات ممکن است
مجبور به وصول و پرداخت مالیات باشند ،مثال
مالیات فروش.



به احتمال قوی ،درآمد و منافع کسبوکار ،مشمول مالیات
است.
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