بازاڕسازی
بە یارمەتی دارایی لە

ئایاری ٢٠١٨
سەنتەری کار و ڕاهێنانی پیشەیی باڤاری
پرۆژەی بیت  -کوردستان

بازاڕسازی

کڕیار پاشایە!
ئایا بۆچی ئێمە شمەکێکی دیاریکراومان بەالوە پەسەندترە وەک لە چەند شمەکێکی تری هاوشێوەی؟ لەبەرئەوەی کە
بەکارهێنانی باشترە؟ یان جوانترە؟ لەبەرئەوەی هەرزانترە؟ یان لەبەرئەوەیە کە لە بانگەشەدا ئاشنای بووین و ئێستاش
دەمانەوێت تاقی بکەینەوە؟ یاخود کەسی فرۆشیار لەسەر جۆر و چۆنیەتی شمەکەکە باوهڕی بە کڕیار هێناوه؟
ئیتر لەبەر هەر هۆکارێک بێت :ئەو کۆمپانیایەی کە شمەکەکەی خستۆەتە بازاڕەوە سەرکەوتووترە لە ڕکابەرەکانی (لەوانەیە
ئەمەش تەنها بەالی تۆوە وانەبێت) .لە پشت ئەم سەرکەوتنەوە بازاڕسازییەکی چوست بوونی هەیە .دەستەواژەی بازاڕسازی،
بە ئینگلیزی (مارکێتینگ  ، )Marekting -ووشەی ماركێت واتە بازاڕ ئەمەش بە واتای"مامەڵەکردن لەگەڵ بازاڕدا" و هەر
هەڵسوکەوت و نەخشە و ڕهنگڕێژی کۆمپانیاکان لەم ڕووەوە دەگرێتە خۆی کە پاڵنەر بێت بە ئامانجی فرۆشتنی زیاتری شمەک
لە بازاڕداو مانەوەیان لە پێش کۆمپانیا ڕکابەرە0کانیان.
چۆنیەتی ڕهنگڕێژی و هەڵس و کەوتی کۆمپانیاکان ،لە کۆی بازاڕسازی تێکەڵەوه (مارکێتینگ  -میکس) سەرچاوە دەگرێت.
لە نێویدا بانگەشەکردن کە زۆر جار بە هەڵە بە کۆی بازاڕسازی ناسراوە .کە لە ڕاستیدا تەنها بەشێکە لە کۆی بازاڕسازی
کە ئەمانەی تریش لە خۆ دەگرێت :شمەک،خزمەتگوزاری ،نرخ ،دابەشکردن ،بانگەشەکردن و پەیوەندیەکان .کە هەریەک
لەم بەشە بنەڕەتیانە پەیوەستن بە چەند پرسێکی سەرەکیەوە وەک:
شمەک/خزمەتگوزاری :ئایا ئەوەی کە پێشکەشی دەکەیت (بەرهەم  /خزمەتگوزاری) چ سودێکی هەیە ،واتە ئەو شمەکەی
تۆ یان خزمەتگوزاریەکەت ،چ سودێکی هەیە الی کڕیار؟
نرخ :بە چ نرخێک شمەکەکەت یان خزمەتگوزاریەکەت دەخەیتە ڕوو؟
دابەشکردن :چۆن شمەکەکەت دەگاتە الی کڕیارەکان؟
بانگەشە و پەیوەندیەکان :چۆن کڕیارەکانت ئاگاداری شمەکەکانت یاخود خزمەتگوزاریەکانت دەبن؟
هەر بیرکردنەوەیەک لە کاری بازاڕسازی و ڕهنگڕێژی پێویستە ڕەچاوی ئەو بیرکردنەوە سەرەکیە بێت کە دەڵێت" :کڕیار
پاشایە" .مەبەست لەمەش ئەوەیە ،کۆمپانیایەکی بەناوبانگی ئەڵمانیا بیرۆکەکەی وابووە کە":ئەو کرمەی ،کە بە قوالپەکەوەیە،
گرنگ نیە چەند بەچێژ دیارە لەالی کەسی ماسیگر ،بەڵکو بەالی ماسیەکەوە".
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شمەک/خزمەتگوزاری
زۆر کۆمپانیای تازە دامەزراو تامەزرۆی بیرۆکە نوێیەکانیانن .بەاڵم بەداخەوە زۆربەیان ناتوانن ئەم تامەزرۆییە بگەیەننە
الی کڕیارەکانیان .ئەمە دەرەنجامێکە کە دەکرێت گۆڕانکاری تێدا بکرێت .زۆرجار هەڵە لە بیرکردنەوەدا بوونی هەیە .بەاڵم،
ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە :شمەکێک یا خود خزمەتگوزاریەک ئەوکات بازاڕی بۆ دروست دەبێت کاتێک ویستی لەسەر بێت
یان ئەگەر بتوانیت ویستی کڕیارەکانت بجوڵێنیت .لە بەبازاڕیکردن ئەم کارە وەک "بەکاربردن الی کڕیار" ناودەبرێت.
سەیربکەوەو بزانە :ئایا شمەک و خزمەتگوزاریەکانت چ بەکارهێنانێکیان هەیە الی کڕیار.
•
•
•
•
•
•
•

ئایا بەرهەمەکەت تایبەتەو جۆرێکی نایابە (بۆ نمونە مۆبیلیاتی ناوماڵ)؟
ئایا شمەکەکەت بە تایبەت هاوڕێی ژینگەیە (بۆ نمونە ئامێرێکی ناوماڵ کە ووزە کەم سەرف دەکات)؟
ئایا بە بەرهەمەکەت دەتوانیت یارمەتی کڕیارەکانت بدەیت لە چارەسەرکردنی کێشەیەکی دیاریکراودا (بۆ نمونە
خزمەتگوزاری هاوکاری/چاککردنی کۆمپیوتەر)؟
ئایا خزمەتگوزاریەکەت خۆشیەکی تایبەت لەالی کڕیار دروست دەکات (بۆ نمونە گەشتێکی پڕ چێژ)؟
دەتوانیت بە خزمەتگوزاریەکەت یارمەتی باری هەست و تەندروستی کڕیارەکانت بدەیت (بۆ نمونە کۆرسێکی
تەندروستی لەش)؟
بەرهەمەکەت دەبێتە هۆی هاوکاریکردنی کڕیار بەبەخشینی وێنەیەکی دیاریکراو (نەخشەکێشی-کاری دیزاین)؟
ئایا ئۆفەرەکەت بەشێوەیەکی سەرنجڕاکێش هەرزانە (ئۆفەری تایبەت)؟

پێویستە شمەکەکەت یان خزمەتگوزاریەکەت سودێکی دیاریکراوی هەبێت .کامەیە ئەو سوده ،دەتوانیت ئەو بەکارهێنانە باشتر
دیاری بکەیت کاتێک خۆت لەگەڵ کڕیارەکانت سەرقاڵ بکەیت .پێویستە ئەم بەکارهێنانە بەرفراوانتر یان جیاوازتر بێت لە
هی ڕکابەرەکانت .بۆ ئەوەی ئەمە بەردەستبخەیت ،پێویستە شمەک و خزمەتگوزاری کڕیارەکانت جوان بخەیتە ژێر
لێکۆڵینەوەوە.

کڕیار
ئایا دەتەوێت چی بکەیت؟ دەتەوێت چ بەرهەمێک بهێنیتە بازاڕەوە؟ چ خزمەتگوزاریەک دەخەیتەڕوو؟ پێویستە ئەم پرسانە لە
خۆئامادەکردنە سەرەتاییەکانتدا بێت .لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانەدا دەبێت کڕیارەکانت لەبەرچاو بێت.
پێویستە ئەمانە لەسەر کڕیارەکانت بزانیت پێش دامەزراندنی کارەکانت:
•
•

ئایا کڕیارەکانت چ پێداویستی و ئارەزوویەکیان هەیە؟
ئایا کڕیارەکانت چاوەڕیی چی دەکەن بۆ نمونە لەڕوی جۆر و چۆنیەتیەوه  ،خێرایی بەردەستخستن ،و
خزمەتگوزاری؟

بەپێی وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەکرێت هەڵبستیت بە "ئامادەکردنی" بەرهەمەکانت .یان بە پێچەوانەوە :بەپێی ئەوەی کە شمەک
و خزمەتگوزاریەکانت چۆن داڕێژراوەو دەگونجێن بۆ کڕیارەکانت کە پێداویستی و بەکارهێنانی دیاریکراویان هەیە ،حەز و
چاوەڕێیی ،بەرهەمەکەت بخەیتەڕوو .پێویستە تۆ جوان بیر لەمانە بکەیتەوەو ،لە کوێ و چۆن ئەمانە دەدۆزیتەوە .سەرەڕای
ئەمەش باری گشتی ژیانی کڕیارەکانت لە داهاتوودا ڕۆڵێکی گرنگ دەبینن:
•
•
•

ئایا زۆربەیان بەتەنها دەژین یان هاوەڵیان هەیە؟ زیاتر منداڵیان هەیە یان نەخێر؟ چۆنیەتی بەکاربردن و توانای کڕین
پەیوەندیان بە دۆخی خێزانیەوە هەیە.
ئایا کڕیارەکانت زیاتر ژنن یاخود پیاو؟ ژن و پیاو جیاوازن لە چەندێتی بەکاربردندا.
ئایا سەر بە چ گروپێکی تەمەنن؟ کەسانی بەتەمەن پێداویستی جیاوازیان هەیە لە گەنجان.

2

•

ئایا کڕیارەکانت سەر بە چ توێژێکن لە داهاتدا؟ ئەوەی کە پارەی هەیە چاوەڕێی جۆرێتی بەرزتر دەکات .ئەوەی
پارەی کەمترە ،زیاتر چاوی لە نرخی هەرزانترە.

ڕاپرسی کڕیار پێش دامەزراندن
یەکێک لەو ڕێگایانەی کە بتوانیت ئارەزوو پێداویستی کڕیارەکانت بزانیت ،ئەوەیە ،کە ڕاستەوخۆ پرسیاریان لێبکەیت.
بیربکەرەوە :دەکرێت کێ ببێت بە کڕیارت؟ لە کوێ ئەم کڕیارانە دەبینیتەوە؟ بۆ نمونە ئەگەر لەگەڵ دایکان و باوکاندا قسە
بکەیت ،پێویستە بچیتە باخچەکان و شوێنی یاری و شوێنە گشتیەکان .بۆ ئەوەی گەنجان بدوێنیت ،دەچیتە شوێنی کۆبوونەوەی
گەنجان و شوێنی کات بەسەربردن .کەسێکی کراوە بە ،بڵێ کە تۆ خەریکی دامەزراندنی کارێکیت .ئەوکات بە دڵنیاییەوە
زانیاریت پێدەدەن .لەم ڕووەوە دەتوانیت لەبەردەم ناسیاو خزمانت ئەمە پێشتر تاقیبکەیتەوە .دواجار ئەوانیش سەرچاوەیەکی
باشی زانیارین.

ڕاپرسی کڕیاران پاش دامەزراندن
پاش دامەزراندنی کارەکانت بۆ یەکەمجار کڕیارەکانت ال دەردەکەون :لە ڕێگەی چۆنیەتی هەڵسوکەوتی كڕینەوە .کام شمەک
و خزمەتگوزاریە ویستراوترە لەالی کڕیارەکانت؟ پێویستە تۆش زیاتر لەمەیان بۆ بخەیتە ڕوو.
کام شمەک و خزمەتگوزاریەت کەمترین فرۆشتنیان هەیە لەالی کڕیارەکانت؟ بزانە هۆکارەکانی بدۆزەرەوە ،بۆچی؟
کڕیارەکانت گلەییان لە چی هەیە؟ گلەیی کڕیارەکانت ڕاوێژی بێبەرامبەرە بۆ کۆمپانیاکەت .لەوانەیە پێویست بکات کە بەرهەم
و کااڵکانت یان نرخەکانت بگۆڕیت.

کێبڕکێ
کاتێک سود و بەکارهێنانی بەرهەم و کااڵکانت دیاریکرد ،ئەگەری زۆری هەیە ئەوەت بۆ ڕوون ببێتەوە کە :بەرهەم و
خزمەتگوزاری تر هەن کە هەمان بەکارهێنانیان هەیە .گرنگ ئەوەیە بەرهەمەکەت ڕوخسار و تایبەتمەندی خۆی هەبێت:
دەبێت خاوەن خەسڵەتی خۆی بێت .هەنگاوی داهاتوو ئەوەیە بزانیت کە ڕکابەرەکانت کێن وە بە دیاریکراوی چی پێشکەش
دەکەیت  .بەهەمان شێوەی ئەوەی کە زانیاری گرنگە سەبارەت بە ویست و پێداویستیەکانی کڕیارەکانت ،بەهەمان شێوەش
زانیاری لەسەر ڕکابەرەکانت گرنگە.
پێویستە ئەمانە بە دیاریکراوی بزانیت:
•

کێن ڕکابەرە سەرەکیەکانت؟ بە تایبەت گرنگترین ڕکابەرەکانت.
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•
•
•

چ جۆرە شمەک و خزمەتگوزاریەک پێشکەش دەکەن؟ ئایا تۆ شتێکی تایبەت دەخەیتە بازاڕەوە کە ڕکابەرەکانت
نیانە.
ڕکابەرەکانت چ تایبەتمەندی و خەسڵەتێکی تایبەت پێشکەش دەکەن؟ ئایا ئەم تایبەتمەندیانە مایەی پەسەندی
کڕیا رەکانە؟ ئەگەر بەڵێ :ئەوا ئەم تایبەتمەندیانە وەربگرە ،ئەگەر دەکرێت .هەرچەندە هێشتا تایبەتمەندی خۆت
بوونی نیە ،بەاڵم هیچ نەبێت لە هەمان ئاستی ڕکابەرەکانتا دەبیت.
ڕکابەرەکانت داوای چ نرخێک دەکەن؟ نرخەکانی خۆت بەهەمان ئاست بگونجێنە یان ئۆفەرەکەت باشتر بکە

بەپێی بازاڕی جیاواز،زانیاری بەرهەم و کااڵی ڕکابەرەکانت دەستدەکەوێت بۆ نمونە لە ڕێگەی ژوورەکانی بازرگانیەوە،
ڕۆژنامەی تایبەت ،نامیلکەو ماڵپەڕەکان .تێبینی :لە ڕکابەرەکانتەوە فێرببە .وە هەوڵبدە بەرهەمی باشتر پێشکەش بکەیت.
نمونە:
• سود و بەکارهێنانی بەرهەم و کااڵکانت باشتر بکە.
• بەکارهێنانێکی نوێی بۆ زیاد بکە.
• هەوڵ بدە کە ئۆفەرەکانت هەرزانتر بن ،لە بەرهەمهێنان و خستنەڕوودا.
• هەوڵ بدە بەرهەمەکانت خێراتر هەڕهتیان (کاتی پێگەیشتن) بێت و بکەونە بازاڕاوه ،هەم لە خستنەڕوو هەم لە
گەیاندندا.
• هەستان بە زیادکردنی ناوبانگ و سەرنجڕاکێشی بەرهەمەکانت.

چۆن ئۆنالین شت دەکڕین /ئەڵمانیا ٢٠١٥

نرخ

4

هەرکەسێک کە کاری فرۆشیاری بێت ،پێویستە دڵنیا بێت لەوەی کە بەو نرخە دەست بەرداری شمەکەکەی دەبێت کە داوای
دەکات .هەروەها بتوانێت کە بە قازانجی ئە و نرخە بژێوی خۆی دابین بکات .بازاڕسازی نرخ بەدوای باشترین نرخی
فرۆشتنی شمەک و خزمەتگوزاریدا دەگەڕیت.
بۆ لێکدانەوە نرخەکانت پێویستە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەیتەوە :ئایا بەرهەمهێنان و فرۆشتنی بەرهەمەکانت تێچوونی چەندە؟
پێویستە کە نرخەکانت هێندە بێت کە تیچوونەکانت دابینبکات  ،هەروەها کرێی کۆمپانیاکەت :ئەمە نرخی تێچوونە .ئەگەر
نەتوانیت نرخی تێچوونت بهێنیتەوە مایە ،بە دڵنیاییەوە بە ئاقاری زیاندکردندا دهچێت.
نرخی تێچوون خۆی لە کرێ ،مۆڵەتی کار ،موچە و ئەوانی تردا دەبینێتەوە .ئەمانە جیاوازن لە نرخی بەرهەمهێنان و
بەشێوەیەکی گشتی و بەیەکسانی دووبارەدەبنەوە .سەرەڕای ئەمەش تێچوونی گۆڕاو دێنە سەرشانت .ئەمانە پەیوەندیان بە
پرۆسەی بەرهەمهێنان و گەیاندنەوە هەیە ،بۆ نمونە بۆ کەرهستەی کارگە و مەکینەکان ،ئامێرەکان ،کەرهستەی خاو ،پێداویستی
نوسینگە ،پەیوەندیکردن .ل ە دۆخی کۆمپانیا و گروپی بچوکدا کرێی کۆمپانیا دێتە سەرشانت ،کە تێچوونی ژیانت دەگرێتە خۆ.
لە باری کۆمپانیای خاوەن سەرمایەدا کرێی بەڕێوەبردن دەکەوێتە سەرشانت کە بەشێکە لە کرێی موچەخۆران .هەروەها
دەرماڵەی قازانج بە گوێرەی جۆری کارەکە ،یان ڕێژەیەک لە پێدان لەسەر تێچوونەکان.

نرخی بازاڕ
زۆر لە کۆمپانیاکان نرخێک لێکدەدەنەوە ،کە هەموو تێچوونەکان پڕبکاتەوه ،لەسەروی ئەوەوە قازانجێک دادەنێن و ئیتر ئەمە
هەموویەتی .بەاڵم :چی ئەبێت ئەگەر کڕیارەکان نەیانەوێت ئەو نرخە بدەن یان نەتوانن ئەو پارەیە بدەن؟ ئایا ئیتر بەرهەمەکەت
نافرۆشرێت .لەبەرئەوە گرنگە کە بزانیت کڕیارەکانت چ نرخێکیان ال پەسەندە .ناکرێت لەوە زیاتر بێت :ئەمەش پێی دەوترێت
نرخی بازاڕی شمەکەکانت .هەروەها ئەمەش پەیوەندی بەو نرخانەشەوە هەیە کە ڕکابەرەکانت بۆ بەرهەمی هاوشێوهی
بەرهەمەکانی تۆ لە بازاڕدا داوای دەکەن .لەم ڕووەوە پێویستە بەدواداچوون بکەیت.

لێکۆڵینەوە لە نرخی بازاڕ
بۆ ئەوەی زانیاری لەسەر نرخی بازاڕ کۆبکەیتەوە ،سەرچاوەی جیاوازی زانیاری بەکاربهێنە:
•
•
•
•

لەگەڵ ئەو کەسانە گفتوگۆ بکە کەدەکرێت ببنە کڕیارت.
سەیری بازاڕ و دوکان و کەتەلۆگ و هەروەها ماڵپەڕی ئینتەرنێتی ڕکابەرەکانت بکە.
زانیاری بەدەستبێنە لەڕیگەی ژوورەکانی بازرگانیەوە
سەردانی پێشانگا بازرگانیەکان بکە.

نرخی بازاڕ وەک سنور وایە .تاوەکو سنوری نرخی دیاریکراو لەبازاڕ کڕیارەکانت ئامادەن کە بەرهەمەکانت لێ بکڕن.
مانای ئەوەیە :پێویستە هەوڵی ئەوە بدەیت ،کە تێچوونەکانت لە سەرو ئەو نرخەوه نەبن.

کاتێک کە نرخی تێچوون دەچێتە سەرو نرخی بازاڕەوە
واتا کاتێک تێچووهکان دهبنە هۆی ئەوهی نڕخی کااڵکانت لە نرخی دیاریکراوی بازاڕ زیاتر بێت

لەم دۆخەدا پێویستە کە لە نێوان سێ هەڵبژاردەدا بڕیار بدەیت:
•
•
•

نرخێکی نوێ :لە کوێ و چۆن دەکرێت کە تێچوونەکانت کەمبکرێتەوە؟ بەکەمکردنەوەی نرخی تێچوون دەتوانیت
خۆت لە ئاستی نرخی بازاڕدا بگریت.
بەرهەمی نوێ :چۆن دەکرێت کە بەکارهێنانی بەرهەمەکانت وا بەرز ڕابگریت ،کە بەرامبەر نرخەکەی بێت؟
کڕیاری نوێ :چ کڕیارێک پارە بەو نرخە دەدەن؟ کێن ئەو کڕیارانە و لە کوێن؟
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بەردەستخستن و چۆنیەتی پارەدان
لێکدانەوەی نرخ تەنها نرخی تێچوون و نرخی بازاڕ ناگرێتەوە .گواستنەوە و بەردەستخستن هەروەها شێوازی پارەدان بەشێکن
لەمەرجەکانی ئیشکردن .لێرەدا پێویستە بەئاگا بین :مەرج و دۆخی زۆر کراوە لە بەردەستخستن و چۆنیەتی پارەداندا وەک
کڕین بە دهسەنده (قیست) ،داشکاندن دەبن بە ئەرکی سەرشانی نرخی بەرهەمەکانت .بەاڵم بابەتێکی گرنگن و ڕێگایەکن لە
ڕامیاری فرۆشتندا ،تاوەکو بگەیت بە کڕیار و گرێبەست بەئەنجام بگەیەنیت.

لێکدانەوەی نرخ
بەگوێرەی جیاوازی کارەکان ،ئایا ئەگەر بازرگان بیت ،دهستگێر /دێوار ،یان کاری خزمەتگوزاری پێشکەش بکەیت،
ڕێچکەی جیاواز بۆ لێکدانەوەی نرخ بوونی هەیە ،کە لەڕێگەیانەوە دەتوانیت نرخەکانی تێچوون بگەیەنیت .بۆ هەندێک
ئۆفەری دیاریکراو نرخی مەرجدار یان نرخێکی دیاریکراو بوونی هەیە (بۆ نمونە بۆ کتێب ،دەرمان ،ڕاوێژی باج) .لێرەدا
پێویست دەکات کە زانیاریت بەدەستبکەوێت لە ڕێگای ژووری بازرگانی و سەندیکاکانی کارکردنەوە.
سەرەڕای ئەمانەش پێویستە ئەوەش بزانیت کە ئایا لە کۆی -سەبەتەی بەبازاڕیکردنت-کڕیارەکانت چۆن سەیری هاوسەنگی
نێوان نرخەکان و شمەک یان خزمەتگوزاریەکانت دەکەن .بەم شێوەیە دەتوانیت جواڵندنی نرخەکان لەگەڵ کۆمپانیاکانی تری
بەبازاڕیکردندا لە ئاستێکی گونجاودا دابمەزرێنیت.
هەروەها :هەتاوەکو زیاتر متمانەت هەبێت لەسەر تێچوونەکان و نرخی بازاڕی ئۆفەرەکانت ،ئەوا باشتر دەتوانیت نرخ وەک
ئامڕازێک بۆ بەبازاڕیکردن بەکاربهێنیت .جیاواز لە پێکهاتەکانی تری بەبازاڕیکردن وەک "بەرهەم" یان"کۆمپانیا" دەتوانیت
بەهۆی"نرخی گونجاو" خێرا لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی نێو بازاڕدا بجوڵێیتەوە.

دابینکردن
دابینکردن گرنگی بە گەیاندنی شمەک و خزمەتگوزاریەکان دەدات تا بگاتە دەست کڕیارەکان .زۆربەی کات ئەم بەشە لە ژێر
چەندین مەرج و گرێبەستدایە لەگەڵ کۆمپانیای هاوکاری تر لە دابینکردندا .لێرەدا دوو جۆر دابینکردن هەیە ڕاستەوخۆ وە نا
ڕاستەوخۆ.

فرۆشتنی ڕاستەوخۆ
لە دابینکردنی ڕاستەوخۆدا شمەکەکان ڕاستەوخۆ لەالیەن بەرهەمهێنەرەوە دەدرێتە کڕیارەکان .شمەکەکان نادرێتە فرۆشیاری
تاک یان کۆ ،یان هەر فرۆشیارێکی ناوەند .بۆ نمونە
•
•
•
•

فرۆشتنی ڕاستەوخۆ" لە کارگەوە"
خزمەتگوزاری ماڵەوە ،بۆ نمونە گەیاندنی پیتزا ،شمەکی بەستو ،خواردنەوە کە ڕاستەوخۆ شمەک دەگەیەننە
کڕیارەکانیان.
ئەو گفتوگۆیانەی کە لە ماڵی کڕیارەکان بەئەنجام دەگەیەنرێت یان شوێنی کارەکانیان و لەوێدا بەرهەمەکە دەخرێتە
بەردەمی کڕیار.
دابینکردن لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە ،ئەو کۆمپانیاو خزمەتگوزاریانەی کە بهرههم و بهربوومهکانیان لە ڕێگەی دوکانی
ئۆنالینەوە دەخەنە ڕوو.
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چ کاتێک کۆمپانیاکان دابینکردنی ڕاستەوخۆ بەکاردەهێنن؟ بەشێوەیەکی گشتی لە کاتێکدا کە شمەکێکی کەم بفرۆشن و
ڕووبەری فرۆشتنیان بچووک بێت .فرۆشتنی ڕاستەوخۆ ئەوسات گونجاوە ،کە بتەوێت ڕاوێژکاری پێشکەش بە کڕیارەکانت
بکەیت ،یان ڕوونکردنەوەیان پێبدەیت ،بەرهەمی تەکنیکیت هەبێت کە پێویستی بە ڕوونکردنەوە هەبێت .بەاڵم بۆ ئەو
کۆمپانیانە گرنگە کە تازە خۆیان سەربەخۆ کردووە ،یان بەردەوام کۆمپانیایەکی بچوک بەڕێوەدەبەن.
دابینکردنی ڕاستەوخۆ دەکرێت کەسانی جیاواز بیگرنە ئەستۆ.
•
•

•

لە قۆناغەکانی سەرەتادا (لە دامەزراندندا) دەکرێت خاوەن کار خۆی ئەمە بگرێتە ئەستۆ.
یاخود کەسێکی ساغکەرەوە :کارمەندێکی کۆمپانیاکە ،فرۆشیارێکی دەرەوە .کاری کۆمپانیاکە بەکڕیارەکان
دەگەیەنێت و کاری فرۆشتن بەدەست دەهێنێت .لێرەدا موچەی خۆی هەیە وە لە هەر گرێبەست یان فرۆشتنێکی
سەرکەوتوودا سودی زیادە وەردەگرێت .خراپەکەی ئەوەی کە تێچوونی زۆرە سەرەڕای موچە هەروەها فێرکردنی
کەسی فرۆشیار .سودی دابینکردنی ڕاستەوخۆ نزیکیە لە کڕیارەکانەوە ،کە ڕاستەوخۆ زانیاریت دەست دەکەوێت
لەسەر ویست و ئارەزووەکانیان.
ئەگەرێکی تری دابینکردنی ڕاستەوخۆ ،لە ڕێگەی وەکیلی فرۆشتنەوەیە .ئەویش پەیوەندی ڕاستەوخۆی دەبێت لەگەڵ
کڕیارەکان .بەاڵم وەکیلی فرۆشتن کارمەندی کۆمپانیاکە نیە ،بەڵکو فرۆشیارێکی خاوەنکاری سەربەخۆیە .سودی
ئەوەیە کە کۆمپانیاکە تێچوونی دیاریکراوی نابێت .هەروەها ئەوان لەبازاڕ دەزانن و کڕیاری خۆیان هەیە .الیەنی
خراپی ئەوەیە ،کە ئەوان بۆ زیاتر لە کۆمپانیایەک کاردەکەن .واتا بەرهەم و بەربومەکانی تۆ تەنها و بە تایبەت ناخرێنە
بەردەم کڕیارەکان .هەروەها زانیاری دیاریکراوی کڕیارەکانت بەتەنها نادرێت بە تۆ ،بەڵکو بە کۆمپانیاکانی تریش
دەدرێت.

فرۆشتنی ناڕاستەوخۆ
دابینکردنی ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی کۆمپانیای دابینکردنی هاوکارەوە بەئەنجام دەگەینرێت:
•

•

بەشێوەیەکی گشتی لەڕێگەی فرۆشیاری تاک و کۆوە .بەواتای کۆمپانیای بەرهەمهێن و کڕیار پەیوەندی ڕاستەخۆیان
نیە .بۆ نمونە وەک مۆڵەکانی فرۆشتن ،سوپەرمارکێتەکان و فرۆشیاری تایبەت .کڕیار الی فرۆشیاری تاک بەکاربەری
کۆتایی و تایبەتە .بە پێچەوانەوە فرۆشیاری بەکۆ زۆر دەفرۆشن و شمەک دەگەیەنێتە کۆمپانیاکان ،بەکاربەری گەورە،
دام و دهزگاکانی میری ،زانکۆو خەستەخانەکان...هتد.
هەروەها چەند شێوازێکی تری دابینکردن هەیە وەک نوسینگەو هاوکاریکردن لەگەڵ کۆمپانیای تردا.

چ کاتێک کۆمپانیاکان دابینکردنی ناڕاستەوخۆ بەکاردەهێنن؟ ئەم جۆرە دابینکردنە کاتێک گونجاوە کە بتەوێت بە خێرایی
و شمەکێکی زۆر لە ڕووبەرێکی بەرفراواندا بفرۆشیت .مەرج ئەوەیە لێرەدا :شمەکێکی زۆر بەسەر ناوچەیەکی فراوانی
فرۆشتندا دابین بکەیت .لێرەدا نزیکی لە کڕیار زۆر گرنگ نیە بۆ تۆ .هەروەها چۆنیەتی کارکردنە سەر ڕێکخستن لە
دابینکردندا جیاوازە لە دابینکردنی ڕاستەوخۆ ،سنوردارترە .بۆ ئەوەی دابینکردنی ناڕەستەوخۆ بونیاد بنێیت پێویستت بە
هاوکاری و بریکارێک هەیە ،کە نوێنەرایەتی کۆمپانیاکەت بکات لەالی فرۆشیاری تاک و کۆ.
جێگرهوهیەکی تری ئەمەش ئەوەیە کە کۆمپانیای تر هەبن کاری تەواوکاری بەرهەمەکانت ئەنجام بدەن ،وە بتوانیت بۆ
کاری "دابینکردن" لەگەڵیاندا هاوکاری بکەیت.
تێبینی :گەلێک جار کۆمپانیاکان هەردووک شێوازی دابینکردنی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ دهگرنە بەر ،بۆ ئەوەی خۆیان
لەگەڵ پێداویستیەکانی کڕیارەکانیاندا بگونجێنن.
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دابینکردنی ئۆنالین
دابینکردنی ئۆنالین لە ڕێگای دوکان یان فرۆشتنی ئۆنالینەوە (لەڕێگەی ئینتەرنێتەوە) بەئەنجام دەگەیەنرێت (کە
شێوازێکە لە دابینکردنی ڕاستەوخۆ) .بۆ کۆمپانیاکان دابینکردن لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە کارێکی هەرزانترە وەک لە
ڕێگەی دوکانەکانەوە یان کەتالۆگ ،کە پێویستە چاپبکرێت و باڵوبکرێتەوە .سەرەڕای ئەوهی پەیوەندیکردن لەگەڵ
کڕیاردا بە ئاسانی و خێرا بەئەنجام دەگەیەنرێت .ئەوەی ئەم شێوازە بەکاردەهێنێت ،زانیاری تایبەت لەسەر کڕیارەکانی
خۆی دەست دەکەوێت .لەچ بەشێکدا فرۆشتن باشەو چەندە فراوانە ،لە دابینکردنی ئۆنالین دا ،ڕۆڵێکی وای نیە.

دۆزینەوەی ڕێگاکانی فرۆشتن و دابینکردن
کاتێک کە دەتەوێت بڕیار بدەیت کە ئایا چ ڕێگایەکی دابینکردن بۆ بەرهەمەکانت گونجاون ،پێویستە بیر لەمانە بکەیتەوە:
چاوەڕوانی کڕیار
"کڕیار پاشایە" .ئەمە لە دابینکرندا ڕاستە هەروەک لە هەر هەنگاوێکی تری بازاڕسازیشدا .لەبەرئەوە هەوڵبدەو بزانە کە
کڕیارەکانت چ چاوەڕوانیەکیان هەیە لە دابینکردنی شمەکەکانتداو خۆتی بۆ بگونجێنە ،بیربکەرەوە:
•
•
•
•

ئایا کڕیارەکانت چاوەڕێی ڕاوێژی چڕو پڕن؟
ئایا کڕیارەکانت چاوەڕێی پێکەوەنان ،دامەزراندن و ڕێنماییەکانتن؟
ئایا کڕیارەکانت چاوەڕێی گەیاندنی بەرهەمەکانتن؟
ئایا کڕیارەکانت چاوەڕێێ ڕاژەی بەشداربووانێکی بەهێزن هەروەها دابینکردنی خێرا لە کاتی شکان و گۆڕینەوەدا؟

خەسڵەتی بەرهەمەکانت
خەسڵەتی بەرهەمەکانت هەروەها خزمەتگوزاریەکانت گرنگن لە پالندانان لە دابینکردندا .بیربکەرەوە:
•
•
•

ئایا بەرهەمەکەت پێویستی بە ڕێنمایکردنی بەکارهێنان و ڕوونکردنەوە هەیە؟
ئایا بەرهەمەکەت پێویستی بە هەنگاوێکی تایبەت بە گواستنەوەو هەڵگرتن هەیە؟
ئایا بەرهەمەکەت تەنها بۆ کاتێکی دیاریکراو دەکرێت هەڵبگیرێت؟
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تێچوون
دابینکردن و دامەزراندنی کارمەندان بە گوێرهی پێداویستیەکان ،گواستنەوە ،پێدان بە بریکارهکان دەکرێت تێچوونی زۆری
بوێت .ئەم تێچوونانە دەبنە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی کااڵکانت لە بازاڕدا .بیربکەرەوە:
•
•
•

ئایا کۆمپانیاکەت تازە دەستی بەکارکردووە؟
ئایا پرۆسەی دابینکردن لەڕێگەی کۆمپانیای دابینکردنەوە بەشێوەیەکی بەرچاو دەبێتە هۆی گرانبوونی کااڵکانت لە
بازاڕدا؟
ئایا ئەم تێچوونانە کاردەکەنە سەر توانای ڕکابەریکردنی کۆمپانیاکەت؟

ئەگەر هەر جارەو لەسەر بابەتی "چاوەڕوانی کڕیار"" ،خەسڵەتی بەرهەمەکانت" و "تێچوون" زیاتر بە "بەڵێ" وەاڵمی
پرسیارەکانت دابێتەوە ،ئەوا پێویستە زیاتر بیر لە پرۆسەی دابینکردنی ڕاستەوخۆ بکەیتەوە.
بڕی کااڵکان و ماوهی دووری شوێنی فرۆشتن
پێویستە کرداری دابینکردن بابەتی چەندێتی شمەک و ماوهی دووری لەخۆ بگرێت .بیربکەرەوە:
•
•
•

ئایا شمەكێکی زۆرت هەیە کە پێویستە دابین بکرێت؟
ئایا ئەو ڕووبەرهی دیاریت کردووه بۆ ئەوهی کااڵکانتی تیادا بفرۆشی بەرفراوانە؟
ئایا تاوەکو شوێنی فرۆشتن پێویستە ماوهیەکی زۆر بەڕێ بکەیت؟

ئەگەر لەسەر بابەتی "چەندێتی و ماوهی دووری " زیاتر بەبەڵێ وەاڵم دەدەیتەوە ،ئەوا باشترە کە بیر لە کرداری دابینکردنی
ناڕەستەوخۆ بکەیتەوە.
کێبڕکێ
پێویستە کرداری فرۆشتنی کااڵکانی کۆمپانیاکەت لەهەمان ئاستی ڕکابەرەکانتدا بێت(ئەگەر باشتر نەبێت) .بیر بکەرەوە:
•
•
•
•

ئایا چ ڕێچکەیەکی فرۆشتن بەکاردەهێنیت ،کە گەنجاوتر بن لەوانەی ڕکابەرەکانت؟
ئایا چۆن دەکرێت خێراتر لە ڕکابەرەکانت بەرهەم دابین بکەیت؟
ئایا چ کۆمپانیایەکی دابینکردنی فرۆشتنەنی هاوکار گونجاوە بۆت؟
ئایا چۆن دەکرێت کاتەکانی کارکردنت بگۆڕیت ،بەشێوەیەک کە گونجاوتر بێت بۆ کڕیارەکانت بەبەراورد لە
ڕکابەرەکانت؟
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بانگەشە و پەیوەندیەکان

بەشێوەیەکی گشتی كڕیار ئەو شمەک و خزمەتگوزاریانە دەکڕێت کە شارهزا و ئاشنایانە .بۆ ئەوەی بەو ئامانجە بگەیت کە
کڕیارەکانی داهاتووت لە کااڵ پێشکەشکراوهکانت بەئاگابن چەندین ڕێگا لەبەردەستە:
خۆ دهرخستن و نمایشێکی ڕاشکاوانە و شیاوی دووباره ناسینەوهی کارگە و کۆمپانیاکەت
(واتا ناوێک هەڵبژێره بە ئاسانی بکەوێتە سەر زمانان و دووباره بیناسنەوه)
شێوازی خستنەڕووی کۆمپانیاکەت بنەمای هەر هەنگاوێکی تری بواری پەیوەندیەکانتە .ناوی کۆمپانیاکەت ،دروشم،
ماڵپەڕەکەی ،شێوازی پیت ،نوسین و چەند ڕەنگێکی تایبەتمەند ،ئەمانە هەمووی "ڕوخسارێك" دەبەخشنە کۆمپانیاکەت .ئەمانە
هەمووی دەبنە هێمای ناسینەوە ،کە دەیانخەیتەڕوو ،لەسەر پۆستەر ،لەسەر ئینتەرنێت ،یان لەسەر ئۆتۆمبێلەکان بەکاریان
دەهێنیت .لەم ڕووەوە هاوکاری کەسی شارەزات پێویستە تاوەکو بڕیاری هەڵە نەدەیت .پێویستە ئەم پرسانەت ال ڕوون ببێتەوە:
•
•
•

چ ناوێک بۆ کارگە /کۆمپانیاکەت گونجاوە؟
چ دروشمێک ،چ شێوازێکی پیت بە چ ڕەنگێک دەتەوێت کڕیارەکانت بدوێنیت؟
چۆن دەتەوێت کۆمپانیاکەت بە ماڵپەڕی خۆیەوە لە ئینتەرنێتدا بخەیتەڕوو؟

بانگەشەیەکی کڕیار دۆستانە
پێویستە ناوەڕۆکی بانگەشەکانت ڕوون بێت :شتێک هەیە دەتەوێت پێشکەشی بکەیت ،کە کڕیارەکانت دەتوانن باش
سوودی لێوهربگرن و لەالی ڕکابەرەکانیشت بوونی نیە .کەواتە پەیامەکەت ئەوەیە کااڵکانت بەکارهێنان و ڕووخسارێکی
تایبەت بە خۆیان هەیە .دەتوانیت بەشێوازێکی ژیرانە ،خۆش یان بە ڕاكێشانی سۆزی کڕیارەکانت بە دەنگێکی جیاواز
لە گەڵیاندا بدوێیت .دەتوانیت بەشێویەکی کورت و پوخت ئاماژه بە زانیاریە گرنگەکان بدهیت .هەروەها دەتوانی زانیاری
پێشینە بخەیتەڕوو ،چیرۆک بگێڕیتەوە یان کڕیارێکی ڕەزامەند قسە بکات لەسەر بەرهەمەکەت .لێرەدا سنورێک نیە بۆ
داهێنان .گرنگ ئەوەیە کە کڕیارەکانی داهاتووت هەست بکەن کە لەگەڵیان دەدوێیت .بەاڵم ،ناکرێت شێوازی بانگەشەی
ڕکابەرەکەت دووباره بکەیتەوه و ببێتە وێنەیەکی لەبەرگیراوه ،چونکە سەرهنجام تۆ دەتەوێت شتێکی جیاوازتر پێشکەش
بکەیت .لێرەدا با ئەم پرسانەت ال ڕوون بێت:
•
•
•

مەبەست ئەوەیە چ پەیامێک بگەیێنێت؟
چۆن ئەم پەیامە دەگوازیتەوە ( بۆ نمونە لەڕێگەی شێوازێکی بابەتی یان جواڵندنی هەست و سۆز و هتد).؟
لەڕێگەی چ سەرچاوەیەکی ڕاگەیاندنەوه ئەم پەیامە دەگوازرێتەوە؟

نمایشێکی کەسی و باوهڕپێهێنەر
گرنگ نیە کە ئایا تۆ لەگ ەڵ کڕیارەکانت لە دوکانێکدا یان پێشانگایەکی بازرگانی ،یان لەبەردەم ماڵەکانیان ،یان لە کۆمپانیا
دەدوێیت :کڕیارەکانت چاوەڕێی گفتوگۆی ڕووبەڕووت لێدەکەن و دەیانەوێت زانیاری ئەوەیان بدەیتێ کە کااڵکانت لە ئاستی
چاوەڕوانی و ویستەکانی ئەواندایە .لەم ڕووەوە شێوازی خستنەڕوو هەروەها گفتوگۆی فرۆشتن هەیە کە دەکرێت ڕاهێنانی
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لەسەر بکەیت .لێرەدا الی ژوورەکانی بازرگانی و پێشنیارەکانی دامەزراندن با زانیاریت دەستبکەوێت .ئەم پرسانە ڕوون
بکەرەوە:
•
•

لە کوێ دەکرێت کۆمپانیاکەت ،ڕووبەڕوو تواناو بەرهەمەکانی لەبەردەم کڕیاراندا بخاتەڕوو (بۆ نمونە ،الی
دوکانەکان ،لە پێشانگا بازرگانیەکان ،الی کڕیارەکان)؟
دەکرێت چۆن گفتوگۆکان لەگەڵ کڕیارەکان بەڕێوەبچێت؟

چاالکی و فرۆشتهنی تایبهت و زیرهکانه
لەڕاستیدا دەتوانیت هەر لەیەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی کارەکانتاوە بە چاالکیەکی تایبەت دەست پێبکەیت :لە ئاهەنگی کردنەوەدا.
بەاڵم دواتریش جاربەجار پێویستە کە ڕهنگڕێژیت بۆ چاالکی فرۆشتەنی تایبەتت هەبێت ،هەر لە ڕۆژی یەکەمی کردنەوهی
دهرگای کارگە و کۆمپانیاکەتدا یان لە یادی دامەزراندندا ،کە تیایدا بەرهەمێکی دیاریکراو بە نرخێکی دیاریکراو بخەیتە ڕوو.
ئۆفەری تایبەت دەکرێت ببێتە ئامڕازێکی باش تا ڕۆژنامەکانیش لێی بەئاگابن .لێرەدا پێویستە ئەم پرسەت ال ڕوون ببێتەوە:
•

کە ئایا لە دوانزە مانگی دهاتوودا دەکرێت چ ئۆفەرێکی تایبەت بخەیتەڕوو؟

پەیوەندی و کاری ئەرێنی لە خۆناساندنی گشتیدا (بۆ نموونە ڕاگەیاندنە گشتیەکان)
بۆ کاری پەیوەندیە گشتیەکانت پێویستیت بەچەندین الیەنە ،کڕیارەکانت ،الیەنی دابینکار ،شارەزایانی بەشەکان و کارمەندانی
ڕاگەیاندن .ئامانج لە پەیوەندیە گشتیەکان ،بەدەستهێنانی وێنەیەکی ئەرێنیە لەسەر کۆمپانیاکەت .ئەمە کاتێک سەردەگرێت کە
لە ڕاستیدا شتێکی تایبەت و باش بگەیەنیت .بۆ نمونە دەکرێت خزمەتگوزاریەکی زۆر تایبەت بێت ،شارەزاییەکی بەرزی
بابەتەکە یان بەشداری کۆمپانیاکەت لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە یان لە بواری ژینگەدا .لێرەدا پێویستە ئەم پرسانەت لەال ئاشکرا
بێت کە:
کامە کەسانی قسە هێنەر و قسەبەر دهناسیت ،کە لە بواری گشتیدا لەسەر کۆمپانیاکەت ڕوونکردنەوە بدهن؟
دەکرێت ئەم باس و خواس هێنەرانە لە بارەی چ ڕوویەکی کۆمپانیاکەتەوە باس و خواسەکان بگەیەنن؟

ئامڕازەکانی بانگەشە و پەیوەندی
هەر کەسێک کە بیەوێت شمەک و خزمەتگوزاریەکانی بفرۆشێت ،هەڵبژاردەیەکی زۆر لە بانگەشە و شێوازی پەیوەندی و
ڕاگەیاندنی لەبەردەمدایە .ئایا کام ئامڕازە باشترینەو ،کامە ئامڕاز پێویستە لەگەڵ کامەدا تێک هەڵبکێشرێت ،وهاڵمەکە
وابەستەی ئەوه دهبێت ،ئایا کامە ئامڕاز چ سوودێکی هەیە و کامە ئامراز بۆ چ کەسێک بە تایبەتی دهگونجێت.
بانگەشەکردن لە ڕاگەیاندنەکاندا
ڕیکالمکردن لە ڕۆژنامەی ڕۆژانەو هەفتانە ،ڕۆژنامەی بوارە تایبەتەکان ،تیڤی ،ڕادێۆ و سینەماکان ،تەختە نووسراوهکانی
سەر شەقامەکان و ئەو بانگەشانەی لە ڕیگەی ڕووناکی و شەبەق و درهوشانەوهوه ئەنجامدهدرێن.
سود :زۆربەیان نرخێکی گونجاویان هەیە بە بەراورد بەوەی دەیخەنەڕوو.
بۆ کێ :بۆ هەموو لقەکان گونجاوە ،بەاڵم کەمتر بۆ بەرهەمە تەکنیکییەکان ئەو خزمەتگوزاریانە دهگونجێت ،کە بازنەی
کڕیارهکانیان زۆر تەسک و بچووکە ،چونکە زیانەکانەکانی بە هەدهرچوونی باڵوکراوهکان زۆر مەزنن.
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پێشانگا بازرگانیەکان ،پێشکەشکردن ،کۆنگرە

پێشکەشکردنی کااڵکان ،گفتوگۆی فرۆشیاری ،پێشکەشکردنی وانە و گەاڵڵەنامە
سود :گەیشتن بە ژمارەیەکی زۆر لە کڕیاری داهاتوو ،بەاڵم مایەی سەرقاڵبوونێکی زۆرە ئەم شێوازە.
بۆ کێ :بۆ هەموو کۆمپانیا بەرهەمهێنەکانی شمەک ،هەروەها بۆ کۆمپانیای نوێێ تەکنۆلۆژی .ئەم شێوازە هەرزانتر وە
کارایەنەتر ە ،بۆ نمونە کاتێک کۆمپانیاکان وەک ساڵۆنێکی جوانکاری یان دوکانێکی بواری کۆمپیوتەر ڕووبەرێک بەکاربهێنێت
بۆ خۆنیشاندان  ،بەاڵم کە پێشتر ڕیکالم بەشی خۆی باڵوکرابێتەوە.
زانیاری ،ڕاهێنان ،بانگەشەی بازرگانی

لە ڕیزی یەکەمدا ڕاهێنان بە فرۆشیاران لەسەر ئەو بەرهەمانەی کە دیفرۆشن گرنگە
سود :زانیاری بەمەبەست و تەواو بۆ کڕیارەکان لەسەر کااڵ و خزمەتگوزاریەکان.
بۆ کێ:بۆ ئەو کۆمپانیانە باشە کە شمەکەکانیان پێویستی بە ڕاوێژێکی چڕ هەیە و لە ڕێگەی بازرگانیەوه کااڵکانیان دهخەنە
بازاڕهوه.
گفتوگۆی فرۆشیاری

کۆنترین و گرانترین شێوازی دەستکەوتنی کڕیارە ،پێدانی زانیاریە بە کڕیار لە گفتوگۆی فرۆشیاریدا
سود :ڕاستەوخۆترین شێوازی قسەکردنە لەگەڵ کڕیاردا ،دەکرێت ڕاستەوخۆ کڕیار بەرهەمەکانت بکڕێت .بەاڵم تێچوونی
هاتنی هەر کڕیارێک هەروەها ئەو کارمەندانەی کەکاری دەرەوەت بۆ دەکەن بەشێوەیەکی گشتی بەرزە .بە تایبەت لەدەروەدا،
لەبەرئەوە گرنگە کە پێشتر هەڵبژاردەیەکی باش لە کڕیارەکانتدا بکەیت.
بۆ كێ :بۆ ئەو بەرهەمانە باشە کە پێویستیان بەڕوونکردنەوە هەیە ،بابەتی پیشەسازی و خزمەتگوزاری ئەم بوارە.
نامەی ئەلیکترۆنی و نامیلکەی مااڵن

شێوازێکی ڕاستەوخۆیە لەگەڵ کڕیاردا ،زۆرجار هەلی وەاڵمدانەوە بوونی هەیە ،لەڕێگەی کارتی وەاڵمدانەوە یان کۆپۆنەوە
سود :جودا لە بانگەشەی ڕاگەیاندنەکان ئەم شێوازە ناگاتە هەموو کەسێک ،بەڵکو گروپێکی بە ئامانج گیراو لە کڕیار .گرنگترین
مەرجی سەرکەوتنی ئەم شێوازه ئەوهیە گروپی کڕیارە شیاوهکانی داهاتووت بەوردی بناسیتەوه .لەبەرئەوە :بەدوای"گروپی
دیاریکراو" هەروەها "کەسی دیاریکراو"دا بگەڕێ ،باشتریش وایە لە بانکی زانیارییەکاندا کۆیانبکەیتەوه.
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لەڕێگەی هاوکاری تۆوە ئەو ناونیشانانەی کە مەبەستتە سەرکەوتوانە دیاریدەکرێن بۆ ڕێ و شوێنی بازاڕسازی ڕاستەوخۆ.
بۆکێ :ئەم شێوازە گونجاوە بۆ ناوبازاڕ ،هەروەها بۆ کاری خزمەتگوزاریش بۆ نمونە (ساڵۆنەکانی سەرچاککردن،
خواردنگەی خێرا) هەروەها بۆ زۆر شمەک فرۆش .ئەو شمەک و خزمەتگوزاریانەی کە پێویستیان بەڕوونکردنەوە هەیە،
دەکرێت لە ڕیگەی نامەی ئەلەکترۆنیەوە ئارەزووی کڕیارەکانت خەبەربکەیتەوە و هەروەها کاتێک دابنێیت لەگەڵیاندا بۆ
پێشکەشکردنی بەرهەمەکانت و گفتوگۆی فرۆشیاری لەگەڵیان ئەنجام بدەیت.
ڕێپێدان :پێشتر پێویستە بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا مۆڵەتی کەسی ئارەزوومەند وهرگیرابێت ئینجا چ کڕیاری تایبەت بێت
چ وخاوەنکار (پێویستە کرتەیان (داهێنانی هێمای ڕاست و چەپ) لەسەر ئەو چوارچێوهیە کردبێت کە لەسەری نووسراوه
ڕازیت بە ناردنی ئیمەێل) .لیستی ئەم ئیمەیاڵنەش بە ناونیشانی-کڕیارەکان بۆ کاری بازرگانیکردنی شمەک و
خزمەتگوزاریەکان لەبەردەستدایە بەتەنها ،هەروەها کە کڕیار ڕەزامەند بووەو بەئاشکرا دیاریکراوە ،وە بۆی هەیە هەر
کاتێک کە نەیەوێت ،ئیمەیڵی لەو لیستەدا نەمێنێت .بەشێوەیەکی گشتی بۆ یەکەمجار ،پەیوەندی نامەی ئەلیکترۆنی لەگەڵ
کڕیاردا بەئەنجام ناگەیەنرێت.
تەلەفون
گفتوگۆی فرۆشیاری ،پەیوەندی بەستن
سود :خێراترە ،ئاسانتر پەیوەندی بە کڕیارەوە دەکرێت .گفتوگۆی تەلەفون پێویستی بەخۆ ئامادەکردنێکی باش هەیە .سەرەتای
گفتوگۆکردن ،شێوازی پرسیارکردن و هێنانەوەی پێویستی کڕیار ،هەروەها دەنگ و بەستنەوەی پەیوەندی و شێوازی
گفتوگۆکردن ئەمانە هەمووی زۆر گرنگن.
بۆ کێ :بەشێوەیەکی گشتی بۆ کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری و پیشەسازی
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ڕێپێدان :تەنها لەو بارەدا ڕێگەپێدراوە کە ڕەزامەندی پێشتری نوسراوی کڕیارت لەبەردەستدا بێت (باشترە نوسراو ،یان بە
ئیمەیڵ) ،پەیوەندیکردنی یەکەمجار پێش بوونی ڕەزامەندی بەمەبەستی بەدەستهێنانی کڕیار ڕێگەپێنەدراوە و بۆ ئەو کڕیارانەی
کۆمپانیا تەنها لەکاتی بوونی "ڕەزامەندی ئاشکرا" دەکرێت پەیوەندیان پێوەبکرێت.

هاندانی فرۆشتن و دۆکیومێنتەکان
نامیلکە ،گۆڤار ،پەڕاو
سود:زانیاری لەسەر شمەک و بانگەشەی وێنەیی لەسەر تەواوی کۆمپانیاکە.
بۆ کێ :گرنگە بۆ هەموو کۆمپانیاکان

بەبازرگانیکردن
بەتایبەت بۆ شمەکێکی دیاریکراو ،کاری پێشکەشکردن (بۆ نمونە پارچەیەکی تایبەت لە شتی ناوماڵ ،یان سازاندنی دوکان)
سود :وێنەیەکی گشتی بەهێز دەبەخشێت (خاوەنداری شوناسی کۆمپانیا)
بۆ کێ :بەرهەمهێنەرانی مۆدە ،بابەتی جوانکاری ،نمونەی دیاری تر :بواری پەیوەندیەکان و دوکانی مۆبایل.

چاالکی ،داشکاندن ،فرۆشتن لە ڕێگەی چاالکی تایبەتەوه

داشکاندن لە نرخدا ،کااڵی وەرزی
سود :نرخی داشکاو گرنگە لە بڕیاری کڕیندا
بۆ کێ :دوکانەکان .هەروەها دەکرێت بواری ومیوانخانە چێشتخانەکانیش کااڵو فرۆشتەنی وەرزیان هەبێت ،هەروەها لە بواری
تری خزمەتگوزاریدا.
ئۆفەری تەواو تایبەت
"تەنها الی ئێمەو زۆر هەرزان"
سود :چوونە پێش ڕکابەرەکانتەوە.
بۆ کێ :تەنها بۆ دوکانداران.
خزمەتگوزاری زیاتر

بۆ نمونە لە بەنزینخانەکان ،شوێنی یاری مناڵ ،باخچەکان ،بوارەکانی خزمەتگوزاری
سود :سود وەرگرتن لە بەکارهێنانەکانی کڕیار ،گرنگە بۆ بردنەوهی کێبەرکێ لەگەڵ ڕکابەرەکانت و پێشکەوتنەوهیان
بۆ کێ :بەگشتی بۆ دوکانداران
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دهستەبەری ،خزمەتگوزاری

چاککردنەوە ،دهستەبەری گۆڕینەوە ،دابینکردنی پارچەی یەدەک لەچاککردنەوەدا ،هەڵگرتن و بردنەوەی شمەک بۆ شوێنەکان
سود :سود وەرگرتن لە بەکارهێنانەکانی کڕیار ،گرنگە بۆ پێشکەوتنەوه لە ڕکابەرەکانت
بۆ کێ :بە گشتی بۆ دوکانداران
ئینتەرنێت

ماڵپەڕی ئینتەرنێت ،دوکانی ئۆنالین
سود :گەیشتن بەژمارەیەکی زۆر بە کۆمەڵەی مەبەست ،کااڵ و خزمەتگوزاری دیاریکراو و بەمەبەست بۆ کڕیار .زانیاری
لەسەر کۆمپانیاکان (بۆ نمونە لیستی کەل و پەل و کااڵکان) کە دەکرێت بەردەوام نوێبکرێتەوە ،زانیاری زۆر و چڕوپڕ دەکرێت
بخرێنە بەردەست .چەند بە چڕی کڕیارەکان ئینتەرنێت بەکاردەهێنن بۆت دەردەکەوێت .کاتی داخستنی دوکان بوونی نیە.
بۆ کێ :بۆ زۆربەی بەشەکان
ڕێپێدان :پێویستە هەمووان ئاگایان لە زانیاریەکانی کۆمپانیا هەبێت ،لە (ڕێساو نرخەکان) ،مافی گێڕانەوەو نەویستنی شمەک
لەالیەن کڕیارەوە بە ئاشکرا.

بازاڕسازی وهک ئەرکێکی بەردەوام
تەنها ئەوە بەس نیە کە کۆمپانیاکەت بە "یەکجار" هەوڵدان بکەیتەوە -بازاڕسازی ئەرکێکی بەردەوامە .لێرەدا پێویستە
دامەزرێنەرانی کۆمپانیاکە بۆ نمونە بەدوای ئەم هەنگاوانە دا بچن:

لێکۆڵینەوە لە دۆخی بازاڕ
ئاشکرایە کە بازاڕ بەردەوامە لەجوڵەکردن .لەبەرئەوە گرنگە کە بەردەوام زانیاریت لەسەر بازاڕ هەبێت هەروەها ئەو دۆخەی
بازاڕ کە کۆمپانیا خۆی تێدا دەبینێتەوە .دەکرێت زانیاریەکان تەنها لەالی خۆت بمێنێتەوە ،یاخود هاوکاری دەرەکی لەسەر
وەربگریت .لێرەدا ئەم پرسانە گرنگن ،بۆ نمونە:
•
•
•
•

ئایا بازاڕ داوای چی لە شمەک/خزمەتگوزاریەکانت دەکات؟
کڕیارەکانت چ ویست و ئارەزوویەکیان هەیە؟
ئایا کڕیارەکانت تا چ نرخێکی کڕین ئامادەن؟
کامانەن گرنگترین ڕکابەرەکانت؟ چ ئۆفەرێکیان هەیە؟ بە چەند؟

ڕوونکردنەوەی دۆخی کۆمپانیا
•
•

بۆ ئاگابوون لە دۆخی کۆمپانیا،دووەم کار خەماڵندنی خودی کۆمپانیاکەی خۆتە
لە کوێدایت؟
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•
•

ئایا داواکاری بازاڕ بەجێدەگەیەنیت؟
لە کوێدا دەکرێت باشتر بیت؟

خاڵە بەهێزو الوازەکانی کۆمپانیاکەت بەراورد بکە بە ڕکابەرە سەرەکیەکانت .لێرەدا بۆت ڕوون دەبێتەوە کە ئایا لەکوێدا
دەکرێت هێشتا جوڵە بکەیت تاوەکو لە ڕکابەرەکانت باشتر بیت .بۆ نمونە ،بەبەرزکردنەوە جۆرێتی بەرهەم ،خزمەتگوزاری
هاوڕییانەتر یان نرخی هەرزانتر.

دانانی ئامانجی بازاڕسازی
ئێستا ئەوەت دیاریکرد کە کۆمپانیاکەت لە چ شوێنێکی بازاڕدایە ،هەروەها خاڵە الواز و بەهێزەکانیشت دیاریکرد .لەسەر ئەم
خااڵنەوە دەتوانیت ئامانجەکانی داهاتووی کۆمپانیاکەت دابڕێژیت .ئاگات لەوە بێت کەئەم ئامانجانە بەشێوەیەک دابڕێژیت کە
لەداهاتوودا بتوانیت کۆنترۆڵت بەسەر سەرکەوتنەکاندا هەبێت .بۆ نمونە دەکرێت ئامانجی کورت خایەنت هەبێت وەک:
دەمانەوێت داهات و قانزانجمان تا ساڵی فاڵن بەڕێژەی لەسەدا ئەوەندە زیاد بکەین .دەمانەوێت تاوەکو ساڵی فاڵن ئەوندە لە
ڕێژەی بازاڕ مەبەستمان بێت .ئامانجی درێژخایەن :دەمانەوێت کە کڕیارەکان تاوەکو ساڵی فاڵن کۆمپانیاکەمان بەوێنەی
هاوڕێ ی ژینگەوە ببەستینەوە بۆ نمونە.

ڕنگڕێژی ڕێ و شوێنەکانی بازاڕسازی دابنێ
بنواڕە ئەو ئامانجانەی کە بۆ بەبازاڕسازی داتناون .لەو خااڵنەوە ئێستا پەرە بە هەنگاوی بازاڕسازی بدە .لێرەدا پێویستە ئەم پرسانە
ڕوون بکرێنەوە:
•
•
•
•

بە دیاریکراویی ئێستا بەرهەم یان خزمەتگوزاریەکەت دەبێت چۆن بێت؟
ئەو شمەک یان خزمەتگوزاریە لە چ نرخێکدا دەبێت؟
لە ڕێگەی چ چاالکیەکی فرۆشتنەوه دەتەوێت بگەیت بە کڕیارەکانت؟
لە بواری ڕیکالم و پەیوەندیدا چی دەکەیت؟

بۆ ئەوهی بازاڕسازی سەرکەوتوو بێت ،پێویستە بەشێوەیەکی لۆژیکیانە سەبەتەی هەنگاوەکانی بەبازاڕیکردن پەرەپێبدەیت و هەموو پالن
و چاالکیەکان یەک لەسەر یەک جێگیر بکەیت.
بۆ ئەوەی "داوی" کاری بەبازاڕیکردن بدۆزیتەوە ،پێویستە ئەم پرسیارانە لەخۆت بکەیت:
•

کامەیە بەربەستی سەرەکی ،کە تاوەکو ئێستا ڕێگە لەبەردەم گەیشتن بە ئامانجەکان دەگرێت؟

کاتێک کە ئەم بەربەستە سەرەکیەت بۆ دیاری کرا ،دەگەیتە خاڵی جواڵندنی هەنگاوەکانی بازاڕسازی مەبەست.

ڕهنگڕێژی سەرمایەی بازاڕسازی دابنێ
لێرەدا باس لە بانگەشە و پەیوەندیەکان دەکەین.چ شێوازێکی بانگەشە بەکاردەهێنیت ،ئەمە پەیوەندی بەتێچوونەکەیەوە هەیە .بڕی ئەو
پارەیەی کە پێویستتە بۆ چاالکی بانگەشە و پەیوەندیەکان بەشێوەیەکی گۆترە ناخەمڵێنرێت و وەاڵم نادرێتەوە .ڕهنگە قەباره و ژمارهی
یارمەتیدهر ڕێژەیەکی دیاریکراو لە تێکڕای دهستکەوت بێت لە قانزانجەکانت .پێویستە شتێکی گشتگیر بێت ،بە تایبەت کە نوێ دەستت
پێکردبێت یان کە شمەکێکی نوێ بخەیتە بازاڕەوە .ئاگاداربە :زۆر لە خاوەنکارە گەنجەکان ئەوەیان بیردەچێت کە بڕێک لە پارەی
بودجەی گشتی بۆ ڕیکالم و پەیوەندیەکان دابنێن.

پشکنین و بەدواداچوونی ئاستی سەرکەوتوویی ڕێ و شوێنەکانی بازاڕسازی
کاتێک کە تۆ پارەیەکی زۆر و کاتێکی زۆر بۆ بازاڕسازی تەرخان دەکەیت ،پێویستە لەوه بکۆڵیتەوه ،کە چی لێ دەرچووە .سەرکەوتنی
هەنگاوەکانی بازاڕسازی کارێکی ئاسان نیە کە بیپێویت :ئایا لەڕاستیدا بەرهەمەکەت زیاتر کڕیاری هەیە ،لەبەرئەوەی لە کارتۆنێکی
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تردایە؟ باشترین ڕێگە تاوەکو بزانیت کە بانگەشەکانت دەگاتە الی کڕیارەکان ئەوەیە کە لەخودی کڕیارەکان خۆیان بپرسیت (کڕیارە
نوێیەکان ،لە دوکانەکان ،لە سەردانی ماڵەکانیان...هتد):
•
•

•

ئایا چۆن ئاگاتان لەبەرهەمەکانمان بووە؟
ئایا بانگەشەی ئێمەتان بینیوە؟ پەڕاوی بانگەشە؟ سەردانی ماڵپەڕی ئێمەتان کردووە؟
ئایا بۆچی بڕیارتان لەسەر کااڵی ئێمە داوە؟

بازاڕسازی تێکەاڵو
بۆ وهبازاڕخستن و برهوپێدانی کااڵو خزمەتگوزاریەکان چوار توخمی بازاڕسازی لەبەردەستدان.
ئەم چوار شێوازە ئاوێزان بکە تاوەکو ئامانجەکانی بازاڕسازی بپێکیت.
.١بەرهەم

.٢نرخ

.٣ڕێگاکانی فرۆشتن

 .٤پەیوەندیکردن

چۆن دەکرێت بەرهەمەکانم
(باشتر لە جاران) پێداویستی
کڕیارەکانم پڕبکاتەوە؟

کڕیارەکانم تا چ نرخێکیان بە الوه
پەسەنده؟

بە چ ڕێگایەک بەرهەمەکەم
دەگاتە گروپەكڕیاری تەواو بە
ژمارەی تەواو وە لەکاتی خۆیدا؟

چۆن دەکرێت بەرهەمەکانم
(باشتر لە جاران) پێداویستی
کڕیارەکانم پڕبکاتەوە؟

چۆن دەتوانم بەرهەمەکەم
سازبکەم تاوەکو کڕیارەکانم
سودێکی دیاریکراوی لێ ببینن(بۆ
نمونە ئاسانکاری ڕۆژانە)؟

ئایا کڕیارەکانم لەسەر نرخێکی
سەرەتایی وەاڵم دەدەنەوە (نرخ
بەرزدەبێتەوەو دادەبەزێت لە
داهاتوودا)؟

کڕیارەکانم ئارەزوو دابینکردنی
ڕاستەوخۆ دەکەن (بەرهەمهێنەر
ڕاستەوخۆ بە کڕیار دەفرۆشێت/
لە دوکانەوە ،لە ئۆنالین،
لەتەلەفونەوە)؟

دروشمی کۆمپانیا و نامەکان
لەگەڵ ڕوخسارو وێنەوی
کۆمپانیاکەم یەکدەگرنەوە؟

پێویستە چۆن بەرهەمەکەم
پەرەپێبدەم تاوەکو لە ڕکابەرەکەم
جیاواز بێت (ڕوخساری جیاوازی
جۆرێتی)؟

ئایا بۆ نرخ سەیری ڕکابەرەکەم
بکەم (بۆ نمونە نرخێکی نزم،
نرخێکی سەرەتایی)؟

کڕیارەکانم بەرهەمەکان دەکڕن
ئەگەر لەڕێگەی کۆمپانیایەکی
ترەوە بگاتە دەستیان(کۆمپانیای
بەرهەمهێن کۆمپانیایەکی تر
ڕادەسپێرێت ،دوکان ،یان وەکیل)؟

دەمەوێت لەگەڵ چ کڕیارێکدا
بدوێم (ڕیکالم و پەیوەندی لەگەڵ
بەئامڕازی
کڕیاری نوێ17 ،
بەردەست ،بەستنەوەی کڕیار:
گفتوگۆی ڕاستەوخۆ)؟

بازاڕسازی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا
وەک یەکێک لە ڕێگا کاریگەرەکانی بازاڕسازی ئێستا سۆشیال میدیا جێگای خۆی کردۆتەوە لە ئینتەرنێتدا .ئەوەی تێدا
دەبینرێتەوە کە بەشداربووانی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بۆ نمونە فەیسبوک ،گوگڵ پڵەس و یوتیوب و تویتەر کارە نوێکان
دەگێڕنەوەو بەشداری پێدەکەن و ئاگایان لەبەکارهێنانەکانەو زانیاری لەسەر دەگۆڕنەوە :بۆ نمونە لەسەر کاری کۆمپانیایەک،
بەرهەم و کااڵو خزمەتگوزاریەکانی .کۆمپانیاکان بۆ سود وەرگرتن لە گواستنەوەو ئاڵوگۆڕی زانیاری دەتوانن سود لەم تۆڕانە
ببینن .لە پاڵ کارەکاندا ،کاری ڕۆژانەی کارمەندان ،وێنەو ڤیدێۆی کۆمپانیاکان کاریگەری تایبەتیان هەیە.
تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان :بەڵێ یان نەخێر؟
بڕیاردان لەسەر بەکارهێنانی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان بەندە لەسەر ئەم پرسانە:
•
•

•

ئایا شتێک هەیە کە بتوانیت لەو ڕێگەیەوە بکرێت باڵوی بکەیتەوە و ببێتە مایەی ئارەزووی بەکارهێنەران؟
ئەگەر بەڵی بوو وەاڵمەکەت :ئایا کڕیارەکانت و کۆمپانیا هاوکارەکانت تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بەکاردەهێنن؟ کامە؟
زانیاری لەسەر بەکارهێنەران و شێوازی بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان لەالیەن بەشی تایبەتی سەندیکاکان
بوونی هەیە.
ئەگەر وابێت :ئایا کاتی زۆری دەوێت؟ بۆ بەردەستخستنی زانیاری و بەدواکەوتنی لەسەر ئەم تۆڕانە.
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ئامانجەکانی بازاڕسازی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان
•
•
•
•
•
•

دەکرێت هاوکاری ناسینی زیاتری کۆمپانیاکەت بدات .زۆر کۆمپانیا هەن کە لەالی کڕیار نەناسراون و زانیاری گۆڕینەوە نیە
لەسەریان .لێرە دەکرێت "ڕوخساری" کۆمپانیاکەت بخەیتە ڕوو.
دەکرێت لێرەوە بەرهەمەکانی کۆمپانیاکەت بەدەربخەیت لەگەڵ بەکارهێنانەکانی (لەڕێگەی تێڕوانینی کڕیارەکانەوە ،کە
ڕاپۆرتی لەبارەوە دەدەن).
دەکرێت لەم ڕێگەیەوە دەنگی کڕیارەکان لەسەر کااڵکان ببیستیت ،یان چاودێری خزمەتگوزاریەکانی کۆمپانیاکەت بکەیت.
لەم ڕێگەیەوە دەکرێت شمەک و خزمەتگوزاریەکانی کۆمپانیاکەت بەرەو پێش ببەیت (پاش ووردبوونەوە لە ڕای کڕیاران).
دەکرێت ببێتە جێگای پەیوەندی نزیکتری کڕیار و کۆمپانیا.
دەکرێت هاوکاری ناوبانگی باشی کۆمپانیاکەت بێت.

کاریگەری کورت خایەن نیە
ئەرک و ماندووبوونی کات و دارایی لە بازاڕسازی و وهبازاڕخستنی بەرهەمەکان لە ناو تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانەدا ،ئەوه نیە بڵێی
یەکسەر کاریگەریەکەی بە پاره دهربکەوێت .بە پێچەوانەوه لە هەڵسوکەوتی بەکارهێنەراندا هەستی پێدهکرێت  .گرنگە کە بەبەردەوامی
لەوه بکۆڵدرێتەوه :چەند ئارەزوومەندو هەوادار بە دوای بەرهەمی سەر تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانتەوەن؟ کام زانیاریانە زیاتر خەڵکی
تامەزرۆیەتی؟ بەپشت بەستن بەم زانیاریانە دەکرێت بەردەوام پەیوەندیەکانت باشتر بکەیت.

پەیوهندیە نەریت ئاسا و کۆنەکان پشت گوێ مەخە
ناکرێت بەبەکارهێنانی تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان ،دەستبەرداری شێوازەکانی تری پەیوەندیەکان ببیت ،بەڵکو تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان
بەسود بەکاربهێنیت .زۆرجار ناونیشانی فەیسبوک لەسەر چاپکراوەی کۆمپانیاکان دەبینرێت.

ئاگاداری زانیاری تایبەت بە
تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان کەلێنی زانیاریان تێدایە ،لەبەر ئەم هۆکارە پێویستە بەرپرسانە مامەڵەبکرێت لەسەر بابەتی پاراستنی مافی
زانیاری.
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