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Ս տեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րը շատ կար ևոր են 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան տն տե սու թյան համար, 
և նրանք ա վե լի կար ևոր կդառ նան ա պա գա յում: 

Ու որ պես զի  այդ ա պա գան դառ նա պայ ծառ մեր 
ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րի հա մար, մեր փոքր 
և մի ջին բիզ նե սը պետք է ու նե նա հու սա լի բիզ նես 
հմ տու թյուն ներ և ա մուր ձեռ նար կա տի րա կան հիմ
քեր: Դա է ժա մա նա կա կից տն տե սու թյան ա ճի և 
բար գա վաճ ման հիմ նա կան խթա նիչ ու ժը: 

Սա կայն այ սօր բիզ նես ՓՄՁնե րի կյան քի մի ջին 
տևո ղու թյու նը Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում ըն
դա մե նը 24 ա միս է: Սա այն կետն է, ե րբ վատ 
մշակ ված բիզ նես ռազ մա վա րու թյու նը սկ սում է 
ճա քեր տալ: 

Ի նչ պե՞ս դա դա րեց նել այս ա մե նը: Ի նչ պե՞ս եր կա
րաց նել ստեղ ծա գոր ծա կան բիզ նե սի կյան քի տևո
ղու թյու նը և հասց նել նրան այն հա ջո ղու թյան, ո րի 
հա մար տեղծ ված է: Այս հար ցը կա ռա վա րու թյունն 
ու սում նա սի րում է իր Ստեղ ծա գոր ծա կան է կո նո
մի կայի ծրագ րի մի ջո ցով, ո րը մենք ձեռ նար կել 
ե նք 2005 թվա կա նի վեր ջին: 

Ստեղծ վել են աշ խա տան քային խմ բեր ծրագ րի 
ա ռանց քային թե մա նե րից յու րա քան չյու րի հա
մար, ո րոն ցից մե կը բիզ նես ա ջակ ցու թյունն է 
և ֆի նան սա վոր ման հա սա նե լի ու թյու նը: Ստեղ
ծա գոր ծա կա նը և բիզ նես հմ տու թյուն նե րը միշտ 
չէ, որ քայ լում են ձեռք ձեռ քի, սա կայն եր կուսն 
էլ ան հրա ժեշտ են 21րդ դա րում հա ջո ղու թյան 
հաս նե լու հա մար: Կան եր կու տար բեր կար ծիք 
ու նե ցող դպրոց ներ, ո րոն ցից մե կը ըն դու նում է 
ձա խա կողմյան ու ղեղ նե րի առ կա յու թյու նը, ի սկ 
մյու սը՝ ա ջա կող մյան՝ պն դե լով, որ եր կուսն ի րար 
հետ եր բեք չեն հան դի պում, կամ նրանք, ով քեր 
աշ խա տում են ստեղ ծա գոր ծա կան և մշա կու թային 
բնա գա վառ նե րում, պար զա պես չեն զբաղ վում 
բիզ նե սով, քա նի որ եր բեք գործ նա կան ու սու ցում 

և ա ջակ ցու թյուն չեն ու նե ցել դա ա նե լու հա մար: 
Այս երկընտ րան քը ցույց է տա լիս, որ այս տեղ առ
կա են բաց կա ռա վար ման հմ տու թյուն ներ, և մենք 
պետք է ան դրա դառ նանք այս խնդ րին:
 
« Մար զա շա պիկ ներ և կոս տյում ներ»ի մո տե ցու մը 
կա ռա վար մա նը մի ա վո րում է ստեղ ծա գոր ծա կան 
մտա ծո ղու թյու նը և գոր ծա րար հմ տու թյուն նե րը: 
« Մար զա շա պիկ ներ և կոս տյում ներ»ի մեջ բեր վում 
են օ րի նակ ներ, թե ի նչ պես ստեղ ծա գոր ծա կան և 
գոր ծա րար ու ղեղ նե րը կա րող են մի ա վոր վել՝ կյան
քի կո չե լով և հաս տա տուն պա հե լով հա ջո ղակ ձեռ
նար կու թյուն ներ: Այս գիր քը ցույց է տա լիս, թե ի նչ
պես լա վա գույն բիզ նես գա ղա փար նե րը և հաս կա
ցու թյուն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել ստեղ ծա
գոր ծա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հա մա տեքս տում:
 
Դեյ վիդ Փերիշը օգ տա գոր ծել է իր գի տե լիք նե րը և 
փոր ձը, որ պես զի ար տա հայ տի և ցույց տա հիմ նա
կան բիզ նես սկզ բունք նե րը այն պի սի ե ղա նա կով, 
ո րը հրա պու րիչ է ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կա
տե րե րի հա մար: « Մար զա շա պիկ ներ և կոս տյում
ներ»ը, որ պես այդ պի սին, կար ևոր ներդ րում է 
ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կա տե րե րի կա ռա վար
ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման և հետ ևա բար՝ 
ի րենց ձեռ նար կու թյուն նե րի հա ջո ղու թյան հա մար: 

Ես ցան կա նում եմ շնոր հա վո րել Դեյ վի դին և 
Merseyside ACME1ին այս բիզ նես ու ղե ցույ ցը 
ա ռա ջին հեր թին ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե
րին ներ կա յաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաև ան
հա տ գործարար նե րին, ո րոնք ան կաս կած օ գուտ 
կստա նան այն կար դա լուց:

Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան Ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րի և 
զբո սաշր ջու թյան 2006թ. նա խա րար, խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր 

Շոն Վուդ վար դի նա խա բա նը 
գր քի ար տատպ ված հրա տա րա կու թյա նը

Շոն Վուդ վար դ
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 Նա խա տես ված էր, որ այս գիր քը լի նի ոգ ևո րիչ և 
գործ նա կան, ա ռա ջար կի ստեղ ծա գոր ծա կան բիզ
նես հիմ նե լու մի քա նի փայ լուն գա ղա փար ներ՝ միև
նույն ժա մա նակ տե ղե կաց նե լով, որ դա հեշտ գործ 
չէ: Այն և՛ նո րա հայտ, և՛ կա յա ցած ձեռ նար կու թյուն
նե րի հա մար է՝ թե՛ մեծ և թե՛ փոքր: Գիր քը կա րող է 
ըն թերց վել ամ բող ջու թյամբ, օգ տա կար կլի նի նաև 
եր բեմն վե րա դառ նալ և տե ղե կու թյուն ներ քա ղել 
գր քի ա ռան ձին բա ժին նե րից: Վերց րեք այս գր քից 
այն ա մե նը, ի նչն օգ տա կար է ձեզ, ին չը հար մար եք 
հա մա րում տվյալ պա հին, ի սկ մնա ցա ծը թո ղեք այլ 
մարդ կանց կամ մեկ այլ օր վա:

Գր քի է ջե րում նկա րագր վա ծի մեծ մա սը ես սո վո
րել եմ սե փա կան սխալ նե րի վրա: Իմ լա վա գույն 
ձեռք բե րում նե րը ա կա դե մի ա կան և մաս նա գի տա
կան ո րա կա վո րում նե րը չեն, այլ նրանք, ո րոնք 
ես ստա ցել ե մ՝ լի նե լով ան մի ջա պես տե ղում, գոր
ծե լով, սխալ վե լով, ի սկ հե տո եր բեմն էլ գտ նե լով 
ճիշտ ու ղին: Ես ղե կա վա րում է ի բան վոր նե րի կոո
պե րա տիվ ներ, սո ցի ա լա կան ձեռ նար կու թյուն ներ 
և ստեղ ծա գոր ծա կան ո լոր տի բիզ նես ձեռ նար կու
թյուն ներ դեռ շատ վա ղուց՝ մինչ «ս տեղ ծա գոր ծա
կան ար դյու նա բե րու թյուն» եզ րը հո րի նե լը: Ես այս 
կամ այն կերպ ա ռնչ վել եմ գր քում նկա րագր ված 
բո լոր խն դիր նե րին և դեռ շա րու նա կում եմ սո վո րել: 
Այ սօր ես կրում եմ թե կոս տյում և թե մար զա շա պիկ: 

Իմ մո տե ցու մը խորհր դատ վու թյա նը և ու սուց մա նը 
այս պի սին է՝ հար կա վոր է ոչ թե դա սա խո սու թյուն 
կար դալ, այլ ա ջակ ցել մարդ կանց` ներ կա յաց նե լով 
այն պի սի մտ քեր ու փորձ, ո րոնք կխ թա նեն կյան
քի կո չե լու նոր գա ղա փար ներ, կներշն չեն ի նք նա 
վստա  հու թյուն, կօգ նեն նրանց ի րենց ձեռ նար կու
թյա նը հա մա պա տաս խա նող մաս նա վոր    լու ծում
ներ գտ նե լու: Գիր քը գրել եմ հենց այդ ո գով: Այս 
ու ղե ցույ ցը կար դա լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ 
որ ևէ բան այս տեղ ա նա ռար կե լի չէ: Յու րա քան
չյուր գա ղա փար պետք է հար մա րեց վի ձեր հան
գա մանք նե րին և նոր մե րին. այս գա ղա փար նե րը 
ա ռա ջար կում եմ ա վե լի շուտ որ պես ե լա կետ, ոչ 
թե որ պես վերջ նա կետ: Ե թե    հա մա ձայն չեք դրանց 
մի մա սի հետ՝ լավ: Ե թե   դ րանք կհու շեն ձեզ ա վելի 
ար դյու նա վետ լու ծում ներ գտ նել՝ ա վե լի լավ: Այս 
գիր քը նպա տակ չու նի թե լադ րե լու, թե ի նչ պես վա
րեք ձեր բիզ նե սը, այն պար զա պես ա ռա ջար կում է 
ո րոշ գա ղա փար ներ և օ ժան դա կու թյուն:

 Գիր քը գրե լու ներշնչ ման աղ բյու րը հա րյու րա վոր 
մար դիկ են, ո րոնց հետ ես աշ խա տել եմ և տա րի
ներ շա րու նակ ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րի վե
րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րել:

«Ս տեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րը» այն ո լորտ ներն 
են, ո րոնք հիմն ված են ան հա տա կան   ս տեղ ծա
գոր ծա կա նու թյան, հմ տու թյան ու տա ղան դի վրա 
և ու նեն մտա վոր սե փա կա նու թյան ստեղծ ման ու 
օգ տա գործ ման մի ջո ցով բա րե կե ցու թյուն և աշ խա
տա տե ղեր ա պա հո վե լու նե րուժ: Այդ ո լորտ նե րը 
նե րա ռում ե ն՝ գո վազ դը, ճար տա րա պե տու թյու նը, 

արվես տը և հնաոճ ի րե րի շու կան, ար հեստ նե րը, 
դի զայ նը, դի զայ նե րա կան նո րաձ ևու թյու նը, կի նոն 
և տե սագ րու թյու նը, ին տե րակ տիվ ժա ման ցի հա մա
կարգ չային ծրագ րե րը, ե րաժշ տու թյու նը, կա տա րո
ղա կան ար վես տի ձևե րը, հրա տա րակ չա կան գոր ծը, 
ծրագ րային ա պա հո վու մը և հա մա կարգ չային խա
ղե րը, նաև հե ռուս տա տե սու թյու նը ու ռա դի ոն:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րը ստեղ ծա գոր ծա կան 
տա ղան դը վե րա ծում են ե կա մուտ նե րի հոս քե րի այն 
սե փա կա նա տե րե րի հա մար, ո րոնց պատ կա նում է 
այդ տա ղան դի կող մից ստեղծ ված մտա վոր սե փա
կա նու թյան ի րա վուն քը: Ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ
նե րի ա ճը ար տադ րու թյան դա րից տե ղե կատ վու թյան 
և գա ղա փար նե րի դա րի ան ցման ար տա ցո լումն է: 
Ճիշտ այն պես, ի նչ պես Բրի տա նի ան գլ խա վո րում էր 
Ար դյու նա բե րա կան հե ղա փո խու թյու նը, այժմ էլ ա ռա
ջա տարն է ստեղ ծա գոր ծա կան ո լորտ նե րում, և դա 
է պատ ճա ռը, որ Բրի տա նի այի կա ռա վա րու թյու նը 
ա ջակ ցում է այս ա ճող ո լոր տին: Բրի տա նի ան շատ 
բան ու նի ա ռա ջար կե լու աշ խար հին, և Բրի տա նա
կան խոր հուր դը ակ տի վո րեն ա ջակ ցում է ստեղ ծա
գոր ծա կան ո լորտ նե րի գա ղա փար նե րի տա րած մա նը 
աշ խար հով մեկ: ՅՈՒՆԵՍԿՕն նույն պես ա ջակ ցում 
է մշա կու թային ո լորտ նե րին զար գա ցող աշ խար հում:

 Սա մեծ գործ է, ո րը կա րիք ու նի թե՛ մար զա շա պիկ
նե րի և թե՛ կոս տյում նե րի: 

Իմ վեր ջին աշ խա տանք նե րից մե կը ե ղել է Creative 
Advantageի2՝ Մեր սեյ սայ դին վե րա բե րող նա խա
գծի հետ: Ես պետք է շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեմ 
Merseyside ACMEի իմ հին և ներ կա գոր ծըն կեր նե
րին հրա վե րի հա մար, ի նչն ի նձ հնա րա վո րու թյուն 
տվեց մաս նակ ցե լու Creative Advantage նա խա  գծին՝ 
նա խո րոշ ման աշ խա տանք նե րից սկ սած մինչև 
ծրագ րի հանձ նու մը: Creative Advantageը այժմ 
ա ջակ ցում է կա յա ցած և նո րաս տեղծ ստեղ ծա գոր
ծա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի լայն շր ջա նա կի: Այս 
գիր քը հիմն վում է հա ջո ղու թյան հա սած այդ աշ
խա տանք նե րի վրա: Սույն ու ղե ցույ ցում բեր ված 
ո րոշ գա ղա փար ներ լու սա բան ված են Մեր սեյ սայ
դի բիզ նես ձեռ նար կու թյուն նե րի օ րի նակ նե րով, 
սա կայն քա նի որ թե մա նե րը հա մընդ հա նուր են, 
ես նաև օ րի նակ ներ եմ բե րել CIDS3, CIDA4 և այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ իմ աշ խա տան քից և, 
բացի այդ, իմ խորհր դատ վու թյուն նե րի և ու սուց
ման մի ջազ գային փոր ձից, ո րը ձեռք եմ բե րել այն
պի սի տար բեր ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են Չի նաս
տա նը, Հա րա վային Աֆ րի կան և Հնդ կաս տա նը: 

Ես կցան կա նայի լսել ձեր մեկ նա բա նու թյուն նե րը 
այս գր քի վե րա բե րյալ, ու նե նալ օ րի նակ ներ ձեր 
դրա կան փոր ձից և այլ գա ղա փար ներ, ո րոն ցով կա
րող եմ կիս վել ստեղ ծա գործ ձեռ նե րեց նե րի հետ իմ 
խորհր դատ վու թյուն նե րի, վե րա պատ րաստ ման սե
մի նար նե րի և ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րի ժա մա նակ: 

 Դեյ վիդ Փերիշ,  նոյեմ բեր 2005
david.parrish@tshirtsandsuits.com

Ներածություն



1
Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն և բիզ նես

— Այս ա ռա ջին գլու խը հար ցա կա նի տակ է դնում այն ա կն հայտ հա կադ րու թյու նը, 
 ո րը գո յու թյուն ու նի Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան և Բիզ նե սի միջև, և ա ռա ջար կում է, 
 թե ի նչ պես նրանք կա րող են հա մա տեղ վել՝ ստեղ ծա գոր ծա բար:
— Այս տեղ բարձ րաց վում են հիմն ա րար հար ցեր, թե ին չու եք դուք ստեղ ծա գոր ծա կան 
 բիզ նե սում կամ ին չու եք նա խա տե սում լի նել: 
—  Այս տեղ քն նարկ վում են նաև հնա րա վոր տար բեր մո տե ցումն եր բիզ նե սին, 
 ի նչ պես նաև ձեր ար ժեք նե րի և նպա տակ նե րի հս տակ լի նե լու կար ևո րու թյու նը: 
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Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն ը նդ դեմ բիզ նե սի՞
 
Ո րոշ մար դիկ կար ծում են, թե ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը և բիզ
նե սը նման են յու ղի և ջրի, նրանք պար զա պես չեն խառն վում 
ի րար: Այդ մար դիկ հա մա րում են, որ սա այն դեպքն է, ե րբ պետք 
է ը նտ րու թյուն կա տա րել ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան կամ բիզ նե
սի միջև: Սա կայն ես հա մա ձայն չեմ:

Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյա նը նվիր ված մի հա մա ժո ղո վի ժամա
նակ, ո րին ես ներ կա է ի, ո րոշ մար դիկ այն կար ծիքն է ին ար
տա հայ տում, որ ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը նշա նա կում է 
«արվեստ», ին չը ստեղծ վում է այս կամ այն տի պի ար վես տա
գետ նե րի կող մից, և նրանք բո լո րը կրում են մար զա շա պիկ ներ: 
Այս ար վես տա գետ ներն էլ գի տակ ցում է ին, որ եր բեմն (ցա վոք) 
նրանք ստիպ ված են լի նում խո սել զու գա հեռ աշ խար հի է ակ նե րի 
հետ, այ սինքն՝ գոր ծա րար աշ խար հի կոս տյում ներ կրող մարդ
կանց հետ, ով քեր այլ կերպ են մտա ծում, տա րօ րի նակ լեզ վով 
են խո սում և ան խու սա փե լի ո րեն ի րենց չեն հաս կա նում: Ես մեր
ժում եմ այն    միտ քը, թե բիզ նե սը և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը 
ան հա մա տե ղե լի են, հա կա պատ կեր ներ: Այդ հա մա ժո ղո վի ժա
մա նակ ես նշե ցի, որ և՛ տպագր վող բա նաս տեղծ5 եմ, և՛ բիզ նե
սի կա ռա վար ման մա գիստ րոս6, ին չը թերևս մի պահ շփո թեց րեց 
ո րոշ մարդ կանց: Ես շա րու նա կե ցի՝ ա սե լով, որ իմ լա վա գույն 
ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը ար տա հայ տել եմ ոչ թե պոե զի ա յում, 
այլ այն հնա րա միտ լու ծում նե րում, ո րոնք ա րել եմ գոր ծա րար 
աշ խար հի շր ջա նակ նե րում՝ հար մա րեց նե լով գա ղա փար ներն ու 
մե թոդ նե րը նոր հան գա մանք նե րին ո լորտ նե րի, սեկ տոր նե րի և 
մշա կույթ նե րի ամ բողջ սահ մա նագ ծով, մի ջազ գային մա կար
դա կով: Պատ վի րակ նե րից ո մանք նույն պես հաս տա տե ցին, որ 
տե սել են շատ ա վե լի բարձր ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն ճար
տա րա գի տա կան   ըն կե րու թյուն նե րում, քան ո րոշ գո վազ դային 
գոր ծա կա լու թյուն նե րում: Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը սոսկ «ար
վես տա գե տի» մե նաշ նորհ չէ, դա շատ ա վե լի ը նդ գր կուն եր ևույթ 
է և կա րող է ի հայտ գալ կր թու թյան, գի տու թյան ո լորտ նե րում 
և այ լուր: Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը մեր բո լո րի ներ սում է, դա 
նաև շր ջա պա տում է բո լո րիս:
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Ս տեղ ծա գոր ծա կան ալ քի մի ա 

Ա ռա վել հե տաքր քիր ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը, իմ կար ծի քով, 
այն ալ քի մի ան է, ե րբ խառ նուրդ է ստաց վում այն ա կն հայտ հա
կադ րու թյուն նե րից, ո րոնք հա ճախ ան վա նում ե նք «ար վեստ» և 
« գի տու թյուն»՝ հաս կա նա լով, որ դրանք բո լո րո վին էլ հա կադրու
թյուն ներ չեն, ո րոն ցից հար կա վոր է ը նտ րել մե կը կամ մյու սը 
ե րկ մասն ձևով, այլ մեկ ամ բող ջու թյան Ին և Յանն են: Այս գիր քը 
այն մա սին է, թե ի նչ պես մի ա վո րել ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը և 
բիզ նե սը դաշ նա կից նե րի նման: Գիրքն այն մա սին է, թե ի նչ պես 
մի ա վո րել Մար զա շա պիկ նե րի և Կոս տյում նե րի լա վա գույն գա
ղա փար նե րը ստեղ ծա գոր ծա կան բիզ նե սում՝ ստեղ ծա գոր ծա կան 
տա ղան դը վե րա ծե լով ե կա մուտ նե րի հոս քե րի:

 Հա ջո ղակ ստեղ ծա գործ ձեռ նե րեց նե րը ըն դու նում են թե՛ ստեղ
ծա գոր ծա կա նու թյու նը և թե՛ բիզ նե սը: Գու ցե նրանք չեն օգ տա
գոր ծում բիզ նե սի ժար գո նը, և հնա րա վոր է, որ նրանց ա ռաջ
նային նպա տա կը շա հույ թը չէ: Եր բեմն նրանք կա րող են գործել 
նա խազ գա ցու մով կամ վե րագ րե լով ի րենց հա ջո ղու թյու նը 
բախտը բե րե լուն, սա կայն այս ա կն հայտ խեն թու թյան ետ ևում, 
այ նուա մե նայ նիվ, կա մի մե թոդ, ան կախ այն բա նից՝ գի տակ ցում 
են նրանք դա, թե ոչ:

 Բիզ նե սի ար վեստն այն է, ե րբ, օ գտ վե լով ան սահ ման ը նտ րա նի 
ու նե ցող ներ կապ նա կից, ո ւր վագ ծում ես մի կոնկ րետ ապ րանք 
կամ ծա ռա յու թյուն` ել նե լով կոնկ րետ հա ճա խորդ նե րի կա րիք նե
րից, այն պես, որ դա նաև ե կամ տա բեր լի նի: Ար դյուն քում ստաց
ված պատ կե րը հա ջո ղակ ձեռ նար կու թյուն հիմ նե լու ա ռանձ նա
հա տուկ բիզ նես բա նաձևն է:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան բիզ նե սը բնա կա նա բար հակ ված է իր ար
տադ րան քի կամ ծա ռա յու թյան մեջ շատ նոր գա ղա փար ներ 
ներդ նե լուն: Ցան կա ցած հա ջո ղակ կազ մա կեր պու թյուն ստեղ ծա
գոր ծա բար է մի ա վո րում բո լոր է ա կան բիզ նես տար րե րը: Հա ջո
ղակ ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը պետք է ու նե նան 
ստեղ ծա գոր ծա կան ապ րանք կամ ծա ռա յու թյուն, պետք է նաև 
մշա կեն հա տուկ և աշ խա տու նակ բա նաձև բիզ նե սի բո լոր է ա կան 
բա ղադ րիչ նե րի հա մար:

«Չ ծախ վե լու» ար վես տը 

Ինձ հա ճախ են հարց նում, թե «ար վես տը» կամ «ս տեղ ծա գոր
ծա կա նու թյու նը» բիզ նե սի վե րա ծե լը չի՞ նշա նա կում ա րդյոք ան
խու սա փե լի ո րեն « դա վա ճա նել ար վես տի ամ բող ջա կա նու թյա նը» 
կամ, այլ կերպ ա սած, « ծախ վել»: Իմ պա տաս խանն է՝ այո, դա 
կա րող է տե ղի ու նե նալ, բայց դա չպետք է տե ղի ու նե նա: Խնդ րի 
լու ծու մը վե րը նշ ված բա նաձևն է, ո րը վե րա բե րում է կոնկ րետ 
ապ րանք նե րին/ ծա ռա յու թյուն նե րին և կոնկ րետ հա ճա խորդ նե
րին, ով քեր ճիշտ ը նտր ված լի նե լու դեպ քում հա ջո ղու թյան բա
նաձ ևի հիմ նա կան բա ղադ րիչն են: Սխալ հա ճա խորդ նե րին ձեր 
ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան հետ հա մա տե ղե լը կա ռա ջաց նի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյուն և կկանգ նեց նի ը նտ րու թյան ա ռջև՝ 
« ծախ վե՞լ», թե՞ սնան կա նալ: Հնա րա վոր չէ վա ճա ռել ձեր բո լոր 
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ապ րանք նե րը բո լոր հա ճա խորդ նե րին մշ տա պես, սա կայն ե թե 
ո րո շա կի ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն կի րա ռեք ճիշտ հա ճա խորդ
նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, ա պա, ձեր ու նե ցած փա թե թից հա
մա պա տաս խան ապ րանք ներ ա ռա ջար կե լով և մի ա ժա մա նակ 
հետ ևե լով հաշ վա պա հա կան մա տյան նե րի հաշ վեկշ ռին, կա րող 
եք կեն սու նակ բիզ նե սի բա նաձև մշա կել:
 
Հա ջո ղու թյուն

 Թե ի նչ է « հա ջո ղու թյու նը»՝ պետք է սահ մա նեք դուք, ոչ թե ես: 
Այս տեղ չենք ներ կա յաց նում դա տո ղու թյուն ներ այն մա սին, թե 
ի նչն է ստույգ հա մար վում « հա ջո ղու թյուն»: Մե ծը պար տա դիր չէ, 
որ լի նի ա վե լի լավ. հա ճախ փոքրն է գե ղե ցիկ: Ի նք ներդ պետք 
է ո րո շեք, թե որ տեղ եք ցան կա նում, որ ձեր ստեղ ծա գոր ծա կան 
ձեռ նար կու թյու նը լի նի ա պա գա յում: Ի նչ պես ա սում ե ն՝ «ե թե 
չգի տեք, թե ո ւր եք ցան կա նում գնալ, ա պա եր բեք չեք կա րող 
պար զել, թե որ ճա նա պար հը պետք է ը նտ րել»: Այն պես ո ր՝ ձեր 
ճա նա պար հը դե պի հա ջո ղու թյուն կախ ված է ձեր նպա տա կա
կե տից, թե՝ որ տեղ եք ցան կա նում լի նել ա պա գա յում: Սա է ձեր 
Տես լա կա նը:

 Շա հո՞ւյթ

 Միշտ չէ, որ շա հույթն է նպա տա կը, չնա յած ան գամ « շա հույթ 
չհե տապն դող» կազ մա կեր պու թյուն նե րը չեն կա րող գո յատ ևել, 
ե թե ծախ սե րը գե րա զան ցում են ը նդ հա նուր ե կա մու տը: Բա ցի 
տա րած ված 13 են թաո լորտ նե րից7, գո յու թյուն ու նեն տար բեր 
տն տե սա գի տա կան    մո դել ներ, ո րոնք ըն դուն ված են ստեղ ծա գոր
ծա կան և մշակութային ար տադ րու թյուն նե րի ո լոր տում: Դրանք 
ե ն՝ շա հույթ հե տապն դող ա ռևտ րային բիզ նե սը, « շա հույթ չհե
տապն դող» կամ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և 
սոցի ա լա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը: Ա հա թե ին չու եմ ա վե լի շատ 
« ցան կա լի ֆի նան սա կան ար դյուն քին» ան դրա դառ նում, քան 
պար տա դիր « շա հույթ հե տապն դե լուն»: Ար վես տի բազ մա թիվ 
կազ մա կեր պու թյուն ներ հիմն վել են որ պես բա րե գոր ծա կան, և 
նրանց ե կա մու տը նե րա ռում է դրա մաշ նորհ ներ ու նպաստ ներ: 
Սո ցի ա լա կան ձեռ նար կու թյուն նե րը հա ջո ղու թյու նը սահ մա նում 
են Triple Bottom Line (ե ռա կի ամ փո փա գիծ) մո տեց մամբ՝ չա
փե լով հա ջո ղու թյու նը ե րեք բա ղադ րիչ նե րով՝ ֆի նան սա կան, 
սոցի ա լա կան և բնա պահ պա նա կան: Ո րոշ ստեղ ծա գործ ձեռ
նար կա տե րեր նաև « սո ցի ա լա կան ձեռ նար կա տե րեր» են:

 Կեն սա կերպ

« Կեն սա կեր պի բիզ նե սը» հա մար վում է հա ջո ղակ, ե թե իր սե փա
կա նա տի րոջ հա մար կա րո ղա նում է ա պա հո վել կա յուն ե կա մուտ 
և հա րուստ կյան քի ո րակ: Ու րիշ նե րի հա մար հա ջո ղու թյու նը շա
հա վետ բիզ նե սի ստեղ ծում է, ո րը, վեր ջի վեր ջո, ի րենց կա րի քը 
չի ու նե նա լու, որ պես զի կա րո ղա նան վա ճա ռել այն և շա րու նա
կել ի րենց ճա նա պար հը: Ի սկ ո րոշ մար դիկ էլ ցան կա նում են, որ 
ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը այդ պես էլ մնա որ պես կա
րիե րային զու գա հեռ հո բի, ոչ թե ծա ռայի բիզ նե սին:
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 Ին չո՞ւ դա ա նել

Ն րանք, ով քեր ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյուն հիմ նե լու 
ճա նա պար հին են կանգ նած, նախ պետք է ի րենց հարց նեն. 
«Ինչո՞ւ դա ա նել: Ին չի՞ հա մար պետք է բիզ նե սը կա ռուց վի ստեղ
ծա գոր ծա կան կր քի շուրջ»: Պա տաս խանն ա կն հայտ է՝ որ պես
զի կա րո ղա նաք ար տա հայ տել ձեր ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը 
և միև նույն ժա մա նակ լավ ապ րուս տի հա մար գու մար վաս տա
կեք: Բայց ա րդյո՞ք դա հեշտ է ա նել: Այս գր քում ո ւր վագ ծում եմ 
բիզ նե սին խո չըն դո տող զա նա զան դժ վա րու թյուն նե րը և ա ռա
ջար կում մի շարք խոր հուրդ ներ դրանք հաղ թա հա րե լու հա մար: 
Այդ ճա նա պարհն ան ցնե լիս պի տի հաղ թա հա րեք բազ մա թիվ 
ար գելք ներ, գնաք փոխ զի ջում նե րի, ըն դու նեք դժ վա րին ո րո շում
ներ: Այն պես որ` ի մաստ ու նի հենց սկզ բից քն նու թյան առ նել և 
հաս կա նալ, թե ո րն է ստեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյուն հիմ նե
լու ձեր նպա տա կը, պար զել, թե ին չի հա մար եք դա ա նում կամ 
նա խա տե սում ա նել:

Չ նա յած ի մաս տը հենց այն է, որ «ա զատ թող նե լով սան ձե րը»՝ 
լրիվ դրույ քով օգ տա գոր ծեք ձեր ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու
նը բիզ նե սի հա մար, ո րոշ մար դիկ բո ղո քում են, որ բիզ նե սով 
զբաղ վե լիս ստեղ ծա գոր ծա կան կր քին տրա մադ րե լու քիչ ժա մա
նակ է մնում: Մյուս ներն էլ ցան կա նում են ան ցնել սո վո րա կան 
աշ խա տան քի փող վաս տա կե լու հա մար, որ պես զի կա րո ղա նան 
ար տա հայ տել ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը ան խառն ճա
նա պար հով՝ հե ռու մնա լով բիզ նե սի դժ վա րու թյուն նե րից ու լար
վա ծու թյու նից:

 Գու ցե ա վե լի լավ կլի ներ մի մյան ցից ա ռանձ նաց նել ապ րուս տի 
հա մար վաս տա կե լը և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը՝ նրան ցից 
յուրա քան չյու րը հասց նե լով հնա րա վոր բարձ րա գույն աս տի
ճա նի, քան ոչ մե կը պատ շաճ չա նել: Ա րդյոք կա՞ նման վտանգ, 
որ բիզ նե սը կա րող է սահ մա նա փա կել ձեր ստեղ ծա գոր ծա կա
նու թյու նը: Կա րող է թվալ, թե նման հար ցադ րու մը այս գր քում 
տե ղին չէ, սա կայն ա վե լի ճիշտ կլի նի, որ այս հար ցին ան կեղծ 
մո տե նաք հի մա, ե թե նման խնդ րի ա ռջև եք կանգ նած, կամ էլ 
հա վա նա կան է, որ կանգ նեք ա պա գա յում: 

Այո, հնա րա վոր է, որ բիզ նե սը վտան գի ստեղ ծա գոր ծա կա նու
թյու նը, ի սկ բիզ նե սի շա հու թա բե րու թյունն էլ վտանգ վի ստեղ ծա
գոր ծա կա նու թյամբ տար վե լիս, ե թե պատ շաճ չըն կա լեք Բիզ նես 
բա նաձ ևը: Օ րի նակ՝ այն ֆի նան սա կան բա նաձ ևը, ո րն աշ խա
տում է հո բի ի հա մար, սո վո րա բար չի աշ խա տում բիզ նե սում, 
որ տեղ աշ խա տու ժի ի րա կան ար ժե քը և այլ ծախ սե րը ծած կե լու 
հա մար պետք է ա վե լի բարձր գներ սահ ման վեն:
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Որ տե՞ղ
 
Որ տե՞ղ կցան կա նայիք գտն վել ա պա գա յում: Ը նտ րեք մի նշա նա
կա լից ա պա գայի տա րե թիվ կամ մի կար ևոր ու ղե նիշ ձեր կյան
քում (այն չպետք է լի նի « հինգ տա րի ան ց», թեև կա րող է այդ
պես էլ լի նել): Նկա րագ րեք, թե ի նչ տեսք կու նե նա ձեր բիզնե
սը: Ով քե՞ր են լի նե լու ձեր հա ճա խորդ նե րը: Քա նի՞ մարդ կլի նի 
ներգրավ ված: Ե կամ տի ի ՞նչ մա կար դա կի կա րող եք հասնել: 
Կազ մեք ձեր ծրագ րե րը: Ե ղեք ձգ տող: Ը նտ րեք նպա տա կա կետ, 
ո րին պետք է հաս նել, բայց որ այն տե սա նե լի լի նի: Սա ձեր 
Տեսլա կանն է:
 
Ի՞նչ 

Ո՞րն է ձեր բիզ նե սը հի մա: Ա մե նա ճիշտ պա տաս խա նը այս 
հար ցին կա րող են տալ ձեր հա ճա խորդ նե րը: Դուք կա րող եք 
մտա ծել, թե վեբ կայ քի դի զայ նով եք զբաղ ված, սա կայն հա
ճա խորդ նե րը կա րող են ըն կա լել ձեզ որ պես ի րենց մար կե
տին գի խորհր դատու, կամ, ը ստ ձեր նկա րագ րու թյան, դուք 
թա տե րա կան ընկե րու թյուն եք, սա կայն հա ճա խորդ նե րը կա
րող են ընկալել ձեզ որ պես սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի շուրջ 
հա ղոր դակցու թյան մի ջոց և վճա րել հենց դրա հա մար: Լսեք 
հա ճա խորդ նե րին, որպես զի պար զեք, թե ի նչն են նրանք ի րոք 
գնա հա տում ձեր մեջ: Ի ՞ն չը պետք է բա րե լա վել հա ճա խորդ նե
րի հա մար, և ո ՞րն է ձեր ներդ րու մը ա վե լի լավ աշ խարհ կա
ռու ցե լու գոր ծում: Պա տաս խա նեք հա ճա խոր դի այս հնա րա վոր 
հար ցին. «Ո՞րն է այս տեղ ի նձ հա մար», և կպար զեք, թե ի նչ 
եք ի րոք ա նում հա ճա խոր դի հա մար: Սա է ձեր Ա ռա քե լու թյու
նը: Հար կա վոր չէ ու նե նալ «ա ռա քե լու թյան հայ տա րա րա գիր» 
(մա նա վանդ ճո ռո մա խոս մի բան), հար կա վոր է հաս կա նալ, 
թե ի նչն են հա ճա խորդ նե րը ի րոք ա րժ ևո րում ձեր բիզ նե սում, և 
ինչի հա մար են նրանք վճա րում ձեզ:
 
Ինչ պե՞ս
 
Ինչ պե՞ս եք վա րում ձեր բիզ նե սը, այ սինքն՝ ո րո՞նք են ձեր համոզ
մունք նե րը, բա րո յա կա նու թյու նը և է թի կան: Ձեր Ար ժեք նե րը: 
Եր բեմն այս ա մե նը այն քան սեր տո րեն է մեզ հետ կապ ված, 
որ դառ նում է ան նկա տե լի կամ պար զա պես ըն դուն վում որ պես 
շատ բնա կան մի բան: Օ րի նակ՝ հա ճա խորդ նե րը նշել է ին, որ իմ 
հա տուկ ար ժա նիք ներն են լսե լու ու նա կու թյու նը, ու րիշ նե րի տե
սա կետ նե րը հար գե լը և նրանց օգ նե լը սե փա կան ճա նա պար հով 
հաս նե լու ի րենց նպա տակ նե րին, սա կայն նշ ված հատ կու թյուննե
րը իմ մասն են կազ մում, ո ւս տի ես չէ ի նկա տում: Այդ պատ ճա
ռով, այս է ա կան կե տե րի փո խա րեն, իմ մա սին տե ղե կա տվու
թյան մեջ մաս նա գի տա կան   ո րա կա վո րում ներն է ի կարևո րել: 
Հարց րեք ու րիշ նե րին՝ աշ խա տա կից նե րին, ըն կեր նե րին, գոր
ծըն կեր նե րին և հատ կա պես հա ճա խորդ նե րին, որ պեսզի ա վե լի 
հս տակ « տես նեք» ձեզ և ձեր բիզ նե սը (տե՛ս Գլուխ 2՝ Ճա նա չեք 
ի նք ներդ ձեզ):
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Լսեք հա ճա խորդ նե րին
տե՛ս էջ 38

Ար ժեք նե ր

Ա ռա քե լու թյու ն

Տեսլական



Տես լա կան, Ա ռա քե լու թյուն և Ար ժեք ներ

 Տես լա կա նը նկա րագ րում է, թե ո ւր ե նք մենք գնում՝ մեր «ա վետ
յաց եր կի րը»: Տես լա կա նը ձեռ նար կու թյան ա պա գայի «ե րա
զանքն» է, մի պատ կեր, ո րը նկար ված է խոս քե րով և կոչ ված 
է ո գեշն չե լու մարդ կանց՝ դի մե լով նրանց սր տին և մտ քին:
 
Ա ռա քե լու թյու նը նկա րագ րում է, թե ի նչ ե նք պատ րաստ վում 
ա նել մեր տես լա կա նին հաս նե լու հա մար: «Ա ռա քե լու թյան հայ
տա րա րա գի րը» պար զա պես կոնկ րետ նկա րագ րում է, թե ի նչ է 
ը ստ է ու թյան ա նում կազ մա կեր պու թյու նը, այ սինքն` ո րն է նրա 
ներդ րու մը աշ խար հի և հա սա րա կու թյան գոր ծըն թաց նե րում, 
որպես զի աշ խա տա կից նե րը, հա ճա խորդ նե րը և այլ շա հա կից
նե րը հաս կա նան, թե ին չով պետք է բիզ նե սը աչ քի ը նկ նի:
 
Ար ժեք նե րը նկա րագ րում են, թե ի նչ պի սին կլի նի մեր պահ
վածքը հա ջո ղու թյուն տա նող ճա նա պար հին:

Ե՞րբ
 
Արդյոք ճիշտ ժա մա նա՞կն է: Ա րդյոք պատ րա՞ստ եք բիզ նե սը 
հիմա սկ սել, թե՞ կա րիք կա սպա սե լու մինչև ա վե լի լավ ժա մա
նակ նե րը: Շա ռոն Մատ չը թո ղեց լու սան կար չա կան ար վես տը 
ի նը տա րով՝ նախ քան իր բիզ նե սը ստեղ ծե լը: 

Երբ ար դեն ու նեք «Որ տե՞ղ», «Ի ՞նչ», «Ինչ պե՞ս» և «Ե՞րբ» հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը, հա ջորդ խն դի րը, որ պետք է պար զել, այն է, 
թե ա րդյոք ձեր նախ նա կան գա ղա փա րը ի րա գոր ծե լի՞ է: Ա րդյոք 
այդ ա մե նը կա րո՞ղ է վե րած վել մի աշ խա տու նակ բա նաձ ևի, մի 
ի րա տե սա կան և ի րա գոր ծե լի « բիզ նես մո դե լի»: Հե տա գա յում 
Ի րա գոր ծե լի ու թյան զտի չը կօգ նի քն նու թյան են թար կել զա նա
զան տար բե րակ նե րի ի րա գոր ծե լի ու թյու նը:

 
Այս գիր քը կօգ նի հաս նել հա ջո ղու թյան ձեր ի սկ պայ ման նե րից 
ել նե լով՝ հետ ևյալ եր կու ու ղի նե րով.

1. Կդր դի սահ մա նել հա ջո ղու թյու նը ձեր տե սան կյու նից, այլ կերպ 
ա սած՝ հատ կո րո շել ձեր կոնկ րետ նպա տակ նե րը:

2. Կօգ նի գտ նել այն հա ջո ղու թյան եր թու ղին, ո րն ի րա տե սա կան 
է և աշ խա տող, այլ կերպ ա սած՝ ի րա գոր ծե լի:
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Գա ղա փար նե րը՝ գոր ծո ղու թյան մեջ
տե՛ս էջ 14

Ի րա գոր ծե լի ու թյան զտի չ
տե՛ս էջ 89
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 Հիմ նա կան դրույթ ներ

1.  Ո րոշ մար դիկ կար ծում են, թե ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը 
և բիզ նե սը չեն մի ա տեղ վում: Ես հա մա ձայն չեմ: Հար կա-
վոր է ընդու նել, որ բիզ նե սը և ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը 
գոր ծըն կեր ներ են, ոչ թե հա կա պատ կեր ներ:

2.  Մի ա վո րեք մար զա շա պիկ նե րի և կոս տյում նե րի լա վա-
գույն գա ղա փար նե րը՝ վե րա ծե լով ձեր ստեղ ծա գոր ծա-
կան տա ղան դը ե կա մուտ նե րի հոս քե րի:

3.  Ստեղ ծա գոր ծա կան տա ղան դը ի նք նա բե րա բար չի «ար-
ժա նա նում» բիզ նես հա ջո ղու թյան: Ոչ բո լոր ստեղ ծա գործ 
գա ղա փար ներն են դառ նում ի րա գոր ծե լի բիզ նես:

4. Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը բիզ նե սի վե րա ծե լը կապ ված 
չէ « ծախ վե լու» հետ այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ կա հա-
ջո ղու թյան հաս նե լու մշակ ված, ճիշտ բա նաձև:

5.  Ստեղ ծա գոր ծա կան ապ րանք կամ ծա ռա յու թյուն ու նե նա-
լուց բա ցի, հար կա վոր է մշա կել ա ռանձ նա հա տուկ ու ի րա-
գոր ծե լի բիզ նես բա նաձև:

6.  Հս տակ սահ մա նեք, թե ի նչ է հա ջո ղու թյու նը ձեզ հա մար, և 
ի նչպի սի ձեռք բե րում նե րի եք ձգ տում. ձեր Տես լա կա նը:

7.  Պար զա բա նեք ձեր յու րա հա տուկ բիզ նես ա ռա քե լու թյու նը:

8.  Գնա հա տեք ձեր ար ժեք նե րը և հետ ևեք նրանց:

9.  Ո րո շեք, թե ա րդյոք հի մա՞ է բիզ նե սը սկ սե լու կամ ը նդ լայ-
նե լու ճիշտ ժա մա նա կը:

10.  Այս սկզ բունք նե րը կի րա ռե լի են թե՛ « շա հույթ չհե տա-
պնդող» կազ մա կեր պու թյուն նե րի և թե՛ ա ռևտ րային ձեռ-
նար կու թյուն նե րի հա մար:



Գա ղա փար նե րը՝ գոր ծո ղու թյան մեջ
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 Շա ռոն Մատ չը ջանասեր ար վես տա գետ է՝ 
օ ժտված նաև բիզ նես գա ղա փար նե րով: 

Ն րա գե ղա գի տա կան ձիր քը ծնունդ է առ նում 
իր փոր ձից: « Գե ղար վես տի հա մալ սա րա նա
կան կր թու թյան ե րկ րորդ տար վա ըն թաց քում ես 
ար տար գան դային հղի ու թյուն ու նե ցա և քիչ էր 
մնում մա հա նայի: Հի վան դա նո ցում տե ղե կաց
րին, որ այլևս չեմ կա րող հղի ա նալ, ու սկ սե ցի 
ու սում նա սի րել ան պտ ղու թյան՝ գո յու թյուն ու նե
ցող բո լոր բու ժում նե րը, այդ թվում՝ ար տա մարմ
նային բեղմ նա վո րու մը: Ո րո շե ցի ար տա հայ տել 
իմ այս զգա ցո ղու թյուն նե րը լու սան կար չա կան 
ար վես տում: Իմ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից շա
տե րը պատ կե րում են ա պա կու մեջ թա կարդ ված 
կա նանց: Feminae in Vitro (Կա նայք ա պա կու 
մեջ)՝ այս պես է կոչ վում իմ աշ խա տանք նե րի հա
վա քա ծուն»,– ա սում է նա:
 
Ա վար տե լուց հե տո Շա ռո նի գոր ծե րը ցու ցա
դր վել են մի քա նի բարձ րաս տի ճան լու սանկա  
րիչ նե րի պատ կե րաս րահ նե րում: « Սա կայն 
դա կար ծես ճիշտ պա հը չէր: Ես ան մի ջա պես 
հաս  կա ցա, որ իմ աշ խա տանք նե րը ու ժեղ են 
թե՛ պատ կեր նե րով, թե՛ բո վան դա կու թյամբ ու 
ի մաս տի խո րու թյամբ: Ու ես նաև հաս կա ցա, 
որ իմ աշ  խա տանք նե րի հու զա կան սիմ վո լիզ մը 
դի պել էր բազ մա թիվ կա նանց ցա վոտ կող մին՝ 
ան կախ նրանց սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կից, 
հա յացք նե րից և ան ձնա կան փոր ձից: Թեև իմ 
աշ խա տանք նե րը ար ժա նա նում է ին բա վա կան 
մեծ ուշա դ րու թյան` զգա ցի, որ կար ծես էլ չեմ 
պատ  կա  նում «ար վես տի աշ խար հին», ու որ 
այս ա մե նը շատ ա րագ է տե ղի ու նե նում»,– 
մտաբե րեց նա:
 
Ի նը տա րի ան ց Շա ռո նը բա ցեց իր փա թե թա
վո րած լու սան կար չա կան աշ խա տանք նե րը և, 
զգա լով, որ ճիշտ ժա մա նակն է ան ցնե լու բիզ
նե սի ո լորտ, հիմ նեց իր սե փա կան մի անձ նյա 
բիզ նե սը: «Ես և՛ նկա րիչն եմ, և՛ նաև իմ մե նե
ջերգոր ծա կա լը, ու ե րբ խոս քը վե րա բե րում է 
գանձ վող տո կո սադ րույք նե րին, ներ կա յա ցու ցիչ 

պատ կե րաս րահ նե րին և մար կե տին գին, իմ 
բիզ նես բա նա կա նու թյունն է դառ նում ո րո շիչ 
գոր ծոն»,– բա ցատ րում է նա: Շա ռո նը ո րո շեց 
ճա նա պարհ հար թել դե պի աշ խար հում գո յու
թյուն ու նե ցող ար վես տի լա վա գույն շու կա նե րը՝ 
Նյու Յոր քի, Լոն դո նի և Փա րի զի: Նա պատ
րաստ էր ա սել «ոչ» ցան կա ցած պա կաս կար ևոր 
ա ռա ջար կի, որ պես զի իր բո լոր ջան քե րը կենտ
րո նաց նի Նյու Յոր քի, Չել սի ի և Սո հոյի աս պա
րեզ մուտք գոր ծե լու վրա, չնա յած Բրի տա նա
կան հյու պա տո սու թյու նից տե ղե կաց րել է ին, որ 
սրանք «ար վես տի գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու և 
ներ կա յա ցու ցիչ պատ կե րաս րահ գտ նե լու ա մե
նադժ վար վայ րե րից են աշ խար հում»:

 Շա ռո նը հաս կա նում էր դժ վա րու թյու նը, բայց 
նաև գի տեր, որ ե թե կա րո ղա նար հա ջո ղու
թյան հաս նել այս տեղ, ա պա դրան կհա ջոր դե ին 
ցուցա հան դես նե րը և վա ճառ քի հնա րա վո րու
թյու նը: Ռազ մա վա րու թյու նը մշա կե լիս Շա ռո նը 
ու սում նա սի րել էր ը նտր ված շու կա նե րը նախ 
գրա սե նյա կային հե տա զո տու թյան մի ջո ցով՝ 
այ ցե լե լով բազ մա թիվ վեբ կայ քեր և ծա նո թա
նա լով պատ կե րաս րահ նե րին հայ տեր ներ կա
յաց նե լու պայ ման նե րին: Մի ա ցյալ Թա գա վո րու
թյան Ա ռևտ րի և ներդրումների «Ար տա հա նման 
ան ձնա գիր» նա խագ ծի միջ նոր դու թյամբ և Նյու 
Յոր քում Բրի տա նա կան հյու պա տո սա րա նի 
ա ջակ ցու թյամբ նա մաս նակ ցեց New York ART 
EXPOին և այ ցե լեց տար բեր պատ կե րաս րահ
ներ՝ ներ կա յաց նե լով իր պորտ ֆե լը: Ար դյուն քում 
Շա ռո նը եր կու պատ կե րաս րահ նե րից ստա ցավ 
ցու ցա հան դես նե րի ա ռա ջարկ: Նա ը նտ րեց 
Viridian Artists պատ կե րաս րա հը, որ տեղ իր աշ
խա տանք նե րը ցու ցադր վե ցին 2005 թվա կա նի 
հու լիս/օ գոս տոս ա միս նե րին:
 
Այս հա ջո ղու թյու նը, ո րին ան կաս կած կհա ջոր
դեն այլ ցու ցա հան դես ներ և վա ճառ քի հնա րա
վո րու թյուն ներ, ոչ մի այն ար վես տա գե տի   կր քի և 
տա ղան դի ար դյունք էր, այլ նաև բիզ նես մտա
ծո ղու թյան, ի նչն էլ թույլ տվեց մուտք գոր ծել 
դժվա րին, բայց շա հու թա բեր Նյու Յոր քի շու կա:

www.sharonmutch.com



 Հա րա կից գա ղա փար նե րի և թե մա նե րի հղում ներ
Հա մա տե ղե լով մար զա շա պիկ նե րի և կոս տյում նե րի լա վա գույն կող մերը 
(տե՛ս էջ 8) 
Բիզ նես ստեղ ծե լու ժա մա նա կը (տե՛ս էջ 12)
Նպա տա կադր վե լով կոնկ րետ շու կա նե րի/ հա ճա խորդ նե րի (տե՛ս էջ 36)
Շու կայի հե տա զո տու թյուն (տե՛ս էջ 38)
«Ոչ» ա սե լը (տե՛ս էջ 92)  

Նավի ազատազրկումը© Շառոն Մատչ



2
Ճա նա չեք ի նք ներդ ձեզ

— Այս գլ խում կու սումն ա սի րենք ձեր ի րա գոր ծե լի բիզ նես բա նաձ ևը գտ նե լու ճա նա պար հին 
 սե փա կան ու ժեղ և թույլ կող մե րը օբյեկ տի վո րեն գնա հա տե լու տեխ նի կան: 
—  Դի տար կե լու ե նք այն հիմն ա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնց վրա հնա րա վոր կլի նի  

կա ռու ցել ձեր ստեղծագործական ձեռնարկությունը։
—  Բա ցի այդ, կներ կա յաց նենք նաև ո րոշ գա ղա փար ներ ու սումն ա ռու թյան, գործ նա կան 
 ուսուց ման և մաս նա գի տա կան    կա տա րե լա գոր ծու մը շա րու նա կե լու վե րա բե րյալ:
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Իր « Պա տե րազ մի ար վես տը» աշ խա տու թյան մեջ չի նա ցի ռազ
մա կան ստ րա տեգ Սուն Ցզին գրել է. «Ե թե ճա նա չում եք ձեր 
թշ նա մուն և ճա նա չում եք ի նք ներդ ձեզ, ա պա ձեր հաղ թա նա կը 
ան վս տա հու թյուն չի զգա»8:
 
Ան կախ այն բա նից՝ հա մա րում եք բիզ նե սը պա տե րազ մի9 մի 
տեսակ, թե ոչ, ա սա ծի ի մաստն այն է, որ սե փա կան ու ժեղ և թույլ 
կող մե րի ի մա ցու թյու նը կօգ նի ո րո շել, թե ե րբ, ի նչ պես և որ տեղ 
է պետք գոր ծել: Այն կօգ նի նաև հաս կա նալ հա ճա խորդ նե րին, 
մր ցակ ցու թյու նը և այն պայ ման նե րը, ո րոնք ա մե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ ըն դու նե լի կլի նեն ձեզ հա մար կամ էլ ոչ: Այ դու հան
դերձ, «ինք ներս մեզ ճա նա չե լը» այն ի մաս տով, որ կա րո ղա նանք 
օբյեկ տի վո րեն և քն նա դա տա բար   գ նա հա տել մեր թե րու թյուն
ները և յու րա հա տուկ ար ժա նիք նե րը, շատ դժ վար է: Շատ ա վե լի 
հեշտ է գնա հա տել մի այլ ձեռ նար կու թյուն, քան մեր սե փա կա
նը, և հենց այդ պատ ճա ռով էլ օգ տա կար է ի մա նալ կողմ նա կի 
մարդ կանց տե սա կետ նե րը, ե թե ցան կա նում ե նք հս տակ պատ
կե րա ցում ստա նալ ի նք ներս մեր մա սին:
 
Ինք ներս մեզ ճա նա չե լը վե րա բե րում է ոչ մի այն մեր ան ձնա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյա նը, հմ տու թյուն նե րին և ըն դու նա կու
թյուն նե րին: Մենք պետք է հաս կա նանք մեր բիզ նե սի կամ կազ
մա կեր պու թյան ու ժեղ և թույլ կող մե րը՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր 
այն մարդ կանց, ով քեր ներգ րավ ված են հիմ նա կան թի մում և 
շա հագր գիռ կող մե րի ա վե լի լայն «ըն տա նի քում», այդ թվում՝ հա
մա խոհ նե րին և խորհր դա տու նե րին: Մենք նաև պետք է գնա հա
տենք մեր ակ տիվ նե րը, հե ղի նա կու թյու նը, շու կայի ի մա ցու թյու նը 
և մտա վոր կա պի տա լը:
 
Գ նա հա տե լով ու ժեղ և թույլ կող մե րը

 Նախ քան պար զա պես դա տարկ թղ թին հանձ նե լը այն բո լոր 
ուժեղ և թույլ կող մե րը, ո րոնք կա րող եք մտա բե րել, ան դրա դար
ձեք ստորև բեր ված Ա ռաջ նա հերթ տվյալ նե րի ցու ցա կին, ո րում 
ներ կա յաց ված է բազ մա կող մա նի վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց
նելու մի օգ տա կար հա մա կարգ:
 
Ես մշա կել եմ այս ցու ցա կը հա տուկ ստեղ ծա գոր ծա կան ու 
մշակու թային ո լորտ նե րի հա մար և հա ջո ղու թյամբ օգ տա գոր ծել 
եմ ա մե նա տար բեր հա ճա խորդ նե րի դեպ քե րում:
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Ա ռաջ նա հերթ տվյալ նե րի ցու ցակ

 Մար դիկ 
Ո րո՞նք են մեր մարդ կանց՝ աշ խա տա կից նե րի, տնօ րեն նե րի, 
անդամ նե րի, գոր ծակ ցող նե րի, խորհր դա կան նե րի և այլ շա հա
ռու նե րի ու ժեղ և թույլ կող մե րը:

 Հե ղի նա կու թյուն (կամ բրենդ) 
Ի՞նչ հե ղի նա կու թյուն ու նենք մեր թի րա խային հա ճա խորդ նե րի 
շր ջա նում: Ո րո՞նք են մեր բրեն դի (բ րենդ նե րի) ու ժեղ կամ թույլ 
կող մե րը:

Մ տա վոր սե փա կա նու թյուն 
Ի՞նչ մտա վոր սե փա կա նու թյուն ու նենք: Ի նչ պե՞ս է այն պաշտ
պան ված: Ա րդյոք կա րե լի՞ է այն հեշ տու թյամբ ե կա մուտ նե րի 
հոսքե րի վե րա ծել:

 Շու կայի հե տա զո տու թյուն/ տե ղե կու թյուն ներ շու կայի 
մա սին 
Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ ու նենք շու կայի հատ ված նե րի և շու կա յա
կան մի տում նե րի վե րա բե րյալ: Ի ՞նչ գի տենք ա ռան ձին հա ճա
խորդ նե րի և ի րենց կոնկ րետ կա րիք նե րի մա սին:

 Նոր մեր (կամ ար ժեք ներ, կամ մշա կույթ) 
Ո րո՞նք են մեր նոր մե րը, մեր ար ժեք նե րը, և ո ՞րն է մեր կազ մա
կեր պական մշա կույ թը: Ա րդյո՞ք բո լոր շա հագր գիռ կող մերն են 
հա մա ձայն այս նոր մե րի հետ:

 Ֆի նանս ներ կամ դրամ 
Ի՞նչ վի ճա կում են ե կամ տա բե րու թյու նը, կան խի կի հոս քե րը և 
ակ տիվ նե րը: Որ քա՞ն գու մար է հար կա վոր ներդ նել, կամ ա րդյոք 
կա րո՞ղ ե նք փո խա ռել:
 
Ա րա գա շար ժու թյուն (կամ ճկու նու թյուն, կամ 
փո փո խու թյան ունա կու թյուն) 
Արդյոք մենք բա վա կա նա չափ ա րա գա շա՞րժ ե նք նոր պա տեհ 
ա ռիթ նե րից օ գտ վե լու հա մար: Ա րդյոք մար դիկ պատ րա՞ստ 
են փո փո խու թյուն նե րի, ա րդյոք նրանք ցան կա նո՞ւմ են փո փո
խություն ներ: Թե՞ մենք ի վի ճա կի չենք փոխ վե լու:

 Հա մա գոր ծակ ցող ներ (դաշ նա կից ներ, գոր ծընկերու
թյուն և ցան ցեր) 
Ո րո՞նք են ու ժեղ և թույլ կող մե րը այն ա սո ցի ա ցի ա նե րի, ո րոնք 
մենք կազ մել ե նք այլ ձեռ նար կու թյուն նե րի ու կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հետ (այդ թվում՝ կա ռա վա րու թյան):

 Տա ղանդ ներ (կա րո ղու թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ) 
Ո րո՞նք են մեր հիմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Ի նչ պի սի՞ հմ տու
թյուն ներ ու նենք, ի ՞նչ բաց թո ղում ներ կան: Ա րդյոք կա րո՞ղ ե նք 
նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րել:
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Մտավոր սեփականություն
տե՛ս էջ 54

 Շու կայի հե տա զո տու թյուն
տե՛ս էջ 38

Ֆի նանս ներ
տե՛ս էջ 64

Արժեքներ
տե՛ս էջ 11



Ե ղեք ան կեղծ նաև ձեր թու լու թյուն նե րի հար ցում: Հի շեք, որ ոչ 
բո լոր թույլ կող մե րը պետք է շտկ վեն: Գու ցե հնա րա վոր է գտ նել 
մի նոր շու կա, որ տեղ ձեր թե րու թյուն նե րը ոչ այն քան կար ևոր 
կլի նեն: Կար ևորն այն է, որ ճա նա չեք ձեր ու ժեղ և թույլ կող մե րը 
մր ցա կից նե րի հա մե մատ: Կա րող եք ու նե նալ որ ևէ ու ժեղ կողմ, 
բայց ե թե ձեր մր ցա կից նե րը նույն պես ու նեն դա կամ նույ նիսկ 
ձեզ նից ա ռա վել են, ա պա այդ ու ժեղ կող մը ձեզ չի տա Մր ցակ
ցային ա ռա վե լու թյուն:

 Հիմ նա կան կա րո ղու թյուն ներ

 Ձեր Հիմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը այն գլ խա վոր հմ տու թյուն
ներն են, ո րոնց վրա դուք հիմ նում եք ձեր բիզ նե սի հա ջո ղու թյու
նը: Դրանք հա ճախ «ա վե լի խոր են», քան մտա ծում է իք:
 
Օ րի նակ՝ Canonը ըն դու նեց, որ ի րենց հիմ նա կան կա րո ղու թյուն
նե րը ոչ այն քան լու սան կար չա կան ա պա րատ նե րի հետ են կապ
ված, որ քան օպ տի կայի: Նրանք հաս կա ցան, որ հնա րա վոր է 
ի րենց փոր ձա ռու թյու նը լու սա պատ ճե նա հան ման շու կա տե ղա
փո խել: Այդ պես նաև Sonyի հիմ նա կան կա րո ղու թյու նը ոչ թե 
է լեկտ րո նի կան է, այլ չա փե րի փոք րա ցու մը: Hondaի հիմ նա կան 
կա րո ղու թյու նը մե քե նա նե րը չեն, այլ շար ժիչ նե րը, ի նչն էլ օգնեց 
նրանց, մե քե նա նե րից զատ, նվա ճել մո տո րա նա վակ ների և խոտ 
հն ձող սար քե րի շու կա նե րը: Ռի չարդ Բրեն սո նի Virgin բրենդը 
հիմ նո վին վե րա բե րում է հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ մա նը, ո ւստի 
այն կա րող է ա ռն չու թյուն ու նե նալ ոչ մի այն ե րաժշտու թյան, այլ 
նաև ա վի աու ղի նե րի, գնացք նե րի, ֆի նան սա կան ծառա յու թյուն
նե րի և բջ ջային հե ռա խոս նե րի հետ:
 
Ո րոշ թա տե րա կան ըն կե րու թյուն ներ ի րենց հիմ նա կան կա րո
ղու թյու նը հա մա րում են ա վե լի շուտ դրա մա տուր գի այի մի ջո ցով 
« գա ղա փար ներ փո խան ցե լը», քան պի ես ներ բե մադ րե լը: Ո րոշ 
դեպ քե րում վեբ դի զայ ներ նե րի հիմ նա կան կա րո ղու թյու նը բրեն
դին գի և մար կե տին գի վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տրա
մադ րելն է: Peppered Sproutի հիմ նա կան կա րո ղու թյու նը ոչ թե 
հրա տա րակ չա կան գործն է, այլ « գա ղա փար նե րը հա ճա խորդ
ներին հասց նե լը»:
 
Իսկ ո րո՞նք են ի րա կա նում ձեր հիմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը: 
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« Հիմ նա կան կա րո ղու թյուն ներ»

Մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն
տե՛ս էջ 45

Գա ղա փար նե րը՝ գոր ծո ղու թյան մեջ
տե՛ս էջ 24



Ոզ նին
 
Ձեր մր ցակ ցային ու ժեղ կող մե րը գնա հա տե լու պատ ճառ նե րից 
մեկն այն է, որ կա րո ղա նաք պա տաս խա նել մեկ հար ցի՝ ո ՞ր աս
պա րե զում ձեր բիզ նե սը կա րող է հաս նել հա մաշ խար հային մա
կար դա կի: Նշենք, որ հարցն այն չէ, թե որ աս պա րե զում կցան
կա նայիք հաս նել հա մաշ խար հային մա կար դա կի, այլ այն, թե 
ո րում կա րող եք հաս նել: Պար զեք սա և ա պա ան խնա օգ տա
գոր ծեք ձեր հիմ նա կան ու ժեղ կող մը՝ սա է հա ջո ղակ Ոզ նու ռազ
մա վա րու թյան10 մի մա սը:
 
Աղ վե սը, որ հայտ նի է իր խո րա ման կու թյամբ, ոզ նի սպա նե
լու բազ մա թիվ ռազ մա վա րու թյուն ներ ու նի, ի սկ ոզ նին՝ ի րեն 
պաշտ պա նե լու մի այն մեկ ռազ մա վա րու թյուն11: Ա մեն ան գամ, 
ե րբ աղվե սը հար ձակ վում է՝ որ կող մից էլ դա լի նի, ոզ նին ընդու
նում է իր փշե րով պատ ված գն դա կի ձևը: Սա աշ խա տում է 
ա մեն անգամ: Ոզ նին ան չափ լավ է մի այն մեկ բա նում, և նա 
գո յատևում է՝ օգտա գոր ծե լով իր հաղ թա նա կող ռազ մա վա րու
թյու նը: Ձեր սե փա կան ձեռ նար կու թյան ոզ նու ռազ մա վա րու թյու
նը բա ցա հայ տե լու հա մար հար կա վոր է ման րա մասն և օբյեկ տի
վո րեն պար զել, թե որ աս պա րե զում կա րող եք (կամ չեք կա րող) 
հաս նել հա մաշ խար հային մա կար դա կի:
 
95:5-ի կա նո նը

Հ նա րա վո րու թյուն նե րը և սպառ նա լիք նե րը պար զե լու հմ տու
թյունն այն է, որ սո վո րա կան ծեծ ված բազ մու թյու նից դի տար կեք 
մի այն մի քա նի կար ևոր գոր ծոն, քա նի որ այս տեղ, ի նչ պես և 
այլուր, գոր ծում է « Պա րե տոյի սկզ բուն քը»: Տն տե սա գետ Վիլ  ֆ
րեդո Պա րե տոյի դի տար կում նե րով՝ հարս տու թյան 80%ը Ի տա
լի ա յում այն    ժա մա նակ պատ կա նում էր բնակ չու թյան 20%ին: 
Պա րե տոյի սկզ բուն քը նաև հայտ նի է որ պես «80:20ի կանոն»: 
Իմ կար ծի քով՝ դա ա վե լի շուտ 95:5ի կա նոնն է:
 
Այս 95:5ի կա նո նը նկա րագ րում է, թե ի նչ պես են մի քա նի 
կարևոր գոր ծոն ներ ու նե նում ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն ի րա դար ձու
թյուն նե րի ար դյուն քի վրա: Օ րի նակ՝ վա ճառք նե րի 95% ը կա րող 
է տե ղի ու նե նալ ար տադ րան քի 5% ի շնոր հիվ: Շա հույ թի 95% ը 
կա րող է ստաց վել հա ճա խորդ նե րի 5% ից: Կամ էլ ձեր մր ցակ
ցային ա ռա վե լու թյան 95% ը կա րող է բխել ձեր ու ժեղ կող մե րի 
ըն դա մե նը 5% ից: (Նաև՝ գլ խա ցա վե րի 95% ը ա ռա ջա նում է 
գործ ըն կեր նե րի 5% ի պատ ճա ռով): Եվ այլն...
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Ոզ նու ռազ մա վա րու թյուն

95:5ի կա նոն



Թույլ կող մե րը կա րող են լի նել բազ մա թիվ և հան դի պել ա ռաջ
նա հերթ տվյալ նե րի ցու ցա կի ցան կա ցած մա սում: Լավ նո րու
թյունն այն է, որ դրան ցից բո լո րը չէ, որ պետք է շտկ վեն: Ձեր 
ուժեղ կող մե րը գոր ծի դնե լը պետք է նե րա ռի նաև ձեր թույլ կող
մե րից հե ռու մնա լը: Բիզ նես ռազ մա վա րու թյու նը պետք է նե րա
ռի նաև այն, թե ի նչ պետք չէ ա նել: Պետք է շտկ վեն մի այն այն 
թույլ կող մե րը, ո րոնք կա րող են վտան գել ձեր բիզ նե սի ռազ մա
վա րու թյու նը (տե՛ս Գլուխ 11, Ձեր հա ջո ղու թյան եր թու ղին):

Հմ տու թյուն ներ՝ գործ նա կան վար ժե ցո՞ւմ, 
թե՞ ու սու ցում

Կր թու թյան շատ ա վե լի բազ մա զան ձևեր գո յու թյուն ու նեն, քան 
գործ նա կան վար ժեց ման դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լը: Ձեր 
ձեռ նար կու թյան հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րի (հիմ նա կան կա րո
ղու թյուն նե րի) բա ցա հայտ ման հետ մեկ տեղ կհայտ նա բեր վեն 
նաև այն պի սի ո լորտ ներ, որ տեղ հմ տու թյուն նե րի բա րե լավ ման 
կա րիք կզ գաց վի: Այս պա րա գա յում, հաշ վի առ նե լով փո փոխ
վող ար տա քին մի ջա վայ րը և հա ճա խորդ նե րի փո փոխ վող կա
րիք նե րը, մշ տա կան   ու սու ցու մը ան խու սա փե լի ո րեն դառ նում է 
հա ջո ղու թյան բա ղադ րիչ նե րից մե կը: Հար կա վոր է ձեռ նար կել 
« գործ նա կան վար ժեց ման կա րիք նե րի վեր լու ծու թյուն», որ պես
զի ո րոշ վեն հմ տու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի այն բա ցե րը, ո րոնք 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծա րար ռազ մա վա րու թյան հա
մար, թեև ան ձամբ ես նա խընտ րում եմ կենտ րո նա նալ ա վե լի 
շատ «կր թու թյան կա րիք նե րի», քան « գործ նա կան վար ժեց ման 
կա րիք նե րի» վրա: Կր թու թյու նը շատ ա վե լի ըն դար ձակ գոր ծըն
թաց է, քան գործ նա կան վար ժե ցու մը: Կր թու թյու նը խրա խու սե լու 
մշա կույ թը շատ ա վե լի կար ևոր է, քան գործ նա կան վար ժեց մա նը 
հատ կաց ված բյու ջեն:

Ց կյանս կր թու թյու նը դա տարկ խոսք չէ, այլ կյան քի փաստ, 
և Շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան    զար գաց ման ծրա գի րը 
(CPD) չա փա զանց կար ևոր է բո լոր այն ան ձանց հա մար, ով քեր 
նկա տե լի դեր են խա ղում ձեռ նար կու թյու նում, որ պես զի վս տահ 
լինենք, որ ի րենց հմ տու թյուն ներն ու գի տե լիք նե րը ար դի ա կան 
են և կա րող են ծա ռայել ի շահ բիզ նե սի և նրա հա ճա խորդ նե
րի: Յու րա քան չյուր մարդ կա րող է ու նե նալ ան հատա կան զար
գաց ման պորտ ֆել կամ ծրա գիր (Ա ԶՊ), ի նչ պես, օ րի նակ, բո լոր 
աշխա տա կից նե րը The Teamո ւմ: 
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կարևորն
այնէ,
որ
ճանաչեք
ձեր
ուժեղ
և
թույլ
կողմերը
մրցակիցների
համեմատ
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 Ցան կա լի է, որ կոր պո րա տիվ մա կար դա կով առ կա լի նի մի 
սկզբունք՝ կա ռու ցե լու Կրթ վող կազ մա կեր պու թյուն, ո րը, իմ բնու
թագր մամբ, այն պի սի ըն կե րու թյուն կամ հաս տա տու թյուն է, 
որ տեղ բո լոր աշ խա տա կից նե րը շա րու նա կա բար սո վո րում ե ն՝ 
հա ճա խորդ նե րից, մր ցա կից նե րից և գոր ծըն կեր նե րից: Կար ևոր 
է նաև մշա կույ թը, որ այս ի մա ցու թյու նը կիս վի գոր ծըն կեր նե րի 
հետ, ի սկ ստա ցած գի տե լի քը հա մա կար գե րի մի ջո ցով պահ
պան վի կազ մա կեր պու թյու նում որ պես « կա ռուց ված քային մտա
վոր կա պի տալ»: Սա ըն կե րու թյան նոուհաուն է, այն ա վե լին է, 
քան ա ռան ձին ան հատ նե րի փոր ձա ռու թյան գու մա րը, և պատ
կա նում է ա վե լի շուտ կազ մա կեր պու թյա նը, քան (կամ՝ ի նչ պես 
նաև) մարդ կանց, ով քեր աշ խա տում են այս տեղ: 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյու նում մշ տա կան   ու սում նա
ռությու նը և գի տե լիք նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը պետք է կազ մեն 
Բիզ նես սար քա վա հա նա կի մի մա սը և վե րահսկ վեն այն պես, 
ի նչպես հա ջո ղու թյա նը նպաս տող ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում նե
րը: Կար ևոր է, որ սո վո րե լուն վե րա բե րող ա ռաջ նա հեր թու թյուն
նե րը դր վեն բիզ նե սի ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյան հետ մեկ 
հար թու թյան վրա, այլ ոչ թե թողն վեն ան հատ նե րի ան ձնա կան 
նա խա սի րու թյուն նե րի քմա հա ճույ քին:
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շատ
ավելի
ընդարձակ
գործընթացէ,
քան
գործնական
վարժեցումը
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 Հիմ նա կան դրույթ ներ

1.  Գնա հա տեք ձեր և ձեր բիզ նե սի ու ժեղ և թույլ կող մե րը, այդ 
թվում նաև բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի:

2.  Օգ տա գոր ծեք Ա ռաջ նա հերթ տվյալ նե րի ցու ցա կը:

3.  Դի մեք կողմ նա կի մարդ կանց օգ նու թյա նը, ո րով հետև նրանք 
կա րող են տես նել այն պի սի թույլ և ու ժեղ կող մեր, ո րոնք դուք 
չեք նկա տում:

4. Հի շեք՝ ոչ բո լոր թույլ կող մե րը շտկ վե լու կա րիք ու նեն:

5.  Բա ցա հայ տեք այն հիմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
ընկած են ձեր հա ջո ղու թյան հիմ քում: 

6.  Մտո րեք ոզ նու ռազ մա վա րու թյան շուրջ, որ պես զի պար զեք, 
թե ին չը կա րող եք հասց նել հա մաշ խար հային մա կար դա կի:

7.  Օգ տա գոր ծեք 95:5-ի կա նո նը, որ պես զի բա ցա հայ տեք ձեր 
ուժեղ և թույլ կող մե րի ա մե նա կար ևոր 5%-ը:

8.  Բա ցա հայ տեք այն լրա ցու ցիչ ու սում նա ռու թյան և հմ տու-
թյուն նե րի ձեռք բեր ման կա րիք նե րը, ո րոնք հար կա վոր են 
ձեր բիզ նես ռազ մա վա րու թյա նը ա ջակ ցե լու հա մար:

9.  Ու սում նա ռու թյու նը խրա խու սե լու մշա կույ թը շատ ա վե լի կա-
րևոր է, քան գործ նա կան ուսուցման դա սըն թաց նե րի բյու ջեն: 

10.  Ու սում նա ռու թյան շատ ա վե լի բազ մա թիվ ե ղա նակ ներ 
գոյություն ու նեն, քան գործ նա կան ուսուց ման դա սըն թաց-
նե րի հա ճա խե լը: Մտա ծեք ա վե լի շուտ «կր թու թյան» մա սին, 
քան « գործ նա կան վար ժեց ման», որ պես զի ստեղ ծեք գի տե-
լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի բա րե լավ ման նոր հնա րա վո րու-
թյուն ներ:
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 « Մեզ այն քան դուր ե կավ ար տադ րան քը, որ 
մենք այն պա տառպա տառ ա րե ցինք». (հա
մարյա) այս պես ար տա հայտ վեց Քրիս Մո րի սը, 
ե րբ ի նձ պատ մում էր, թե ի նչ պես է ին պատ
րաստ վում ի րենց Peppered Sprout ըն կե րու
թյան հա մար նոր գործ ստա նալ Puma UKից: 
Քրի սը և իր բիզ նես գոր ծըն կեր Փիթեր Քե լե թը 
ո րո շե ցին, որ Pumaն ի րենց թի րա խային հա
ճա խորդ նե րից մեկն է, և ցան կա ցան տպա
վո րել նրանց ար տա սո վոր ստեղ ծա գոր ծա կա
նու թյամբ՝ տե ղադ րե լով ի րենց Plastic Rhino 
ամ սագ րում շրե դե րի մեջ չա փա զանց բա րակ 
կտոր նե րի շեր տատ ված Pumaի ար տադ րած 
կո շի կի լու սան կար նե րը: Ու նրանք շա հե ցին 
այդ գոր ծը:
 
Ան գամ հա տուկ կրկ նօ րի նա կե լով Դեյ վիդ Օ գիլ
վային՝ աշ խար հահռ չակ Ogilvy and Mather 
գո վազ դային գոր ծա կա լու թյան հիմ նադ րին, 
Քրիսը չի կա րող հա մա պա տաս խա նել գծա վոր 
վեր նա շա պիկ ու տա բա տա կալ կրող ման հե
թե նյան գոր ծա դիր    ղե կա վա րի կարծ րա տի պին: 
Նրա ոչ պաշ տո նա կան հա գուս տը և թեթև վար
վե լա կեր պը քո ղար կում են սրա միտ, բիզ նե սի 
հակ ված բա նա կա նու թյու նը: Դեյ վիդ Օ գիլ վայի 
նման՝ Քրի սը և Փիթե րը ու նեն թի րա խային հա
ճա խորդ նե րի մի ցու ցակ, ո րոնց հետ մտա դիր 
են աշ խա տել, ո ւս տի ակ տի վո րեն հետ ևում են 
այդ պո տեն ցի ալ հա ճա խորդ նե րի քայ լե րին: 
Նրանք չեն գո վազ դում: Նրանք չեն մաս նակ
ցում տեն դե րի: Նրանք ո ւղ ղա կի հար ձակ վում են 
ճիշտ պա հին: 

Ն րանց Plastic Rhino ամ սա գի րը ի սկզ բա նե « մի 
հի մա րու թյուն» է ր՝ խոս տո վա նում է այս գո վազ

դի մար դը, բայց գործ նա կա նում այն դար ձավ 
ի րենց ա ռաջ քա շե լու ա ռա վել ար դյու նա վետ 
միջոց՝ մի ցու ցա փեղկ այն գա ղա փար նե րի, 
ո րոնք կյան քի է ին կոչ վել Rhinoի 8 աշ խա տա
կից նե րի և հա մաշ խար հային տվյալ նե րի շտե
մա րա նի ան կախ ար վես տա գետ նե րի կող մից: 
15 ե րկր նե րում տա րած վող Plastic Rhinoն ար
դեն ի նք նին հա ջո ղու թյուն է:

« Մեր ձեռ նար կած ա մե նա լավ գոր ծը վա ճա ռա
սե ղան ներն է ին»,– ա սաց Քրի սը, ե րբ պատ մում 
էր, թե ի նչ պես է ին ի նքն ու Փիթե րը դեռ շատ 
վա ղուց մշա կել հս տակ նպա տակ ներ ի րենց 
բիզ նե սի հա մար: Լի նե լով հրա տա րա կիչ ներ՝ 
նրանք կա րող է ին կենտ րո նա նալ մի այն Plastic 
Rhino ամ սագ րի վրա՝ սահ մա նե լով ի րենց բիզ
նե սը որ պես զուտ հրա տա րակ չա կան: Սա կայն 
ո րո շե ցին, որ ի րենց հիմ նա կան կարողու թյու
նը հա ճա խորդ նե րին գա ղա փար ներ հասց նելն 
է, ի սկ ամ սա գի րը այդ ու նա կու թյան ըն դա մե նը 
մեկ դրս ևո րումն է: Ամ սա գի րը այդ պես էլ մնաց 
Peppered Sproutի հո վա նու ներ քո, ո րը հա ճա
խորդ նե րի հա մար գո վազդ է ա պա հո վում խա
նութ նե րում ի նս տա լյա ցի ա նե րի, լու սան կար
ների, նկա րա զար դում նե րի, փա թե թա վոր ման և 
հա տուկ պատ վե րով հրա տա րակ չա կան գոր ծե
րի մի ջո ցով:

Peppered Sproutի թի մը գի տի, թե ո ւր է գնում, 
ու ա նում է այն, ի նչ ի րենց մոտ շատ լավ է 
ստաց վում՝ հս տակ հաս կա նա լով, թե ո ՛րն է 
ի րենց բիզ նե սը և ո ՛ր հա ճա խորդ նե րին են մտա
դիր ի րենց կող մը գրա վել, որ պես զի այս ստեղ
ծա գոր ծա կան ձեռ նար կու թյու նը զար գաց նեն 
ը նտր ված ո ւղ ղու թյամբ:

www.pepperedsprout.com



 Հա րա կից գա ղա փար նե րի և թե մա նե րի հղում ներ
Ը նտ րե լով ճիշտ հա ճա խորդ նե րին (տե՛ս էջ 36)
Ի մա ցեք, թե ո ւր եք գնում. Տես լա կա նը (տե՛ս էջ 11)
Ճա նա չեք հիմ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը (տե՛ս էջ 19)
Աշ խա տա կից նե րի և ար տա հաս տի քային աշ խա տող նե րի մի ա վո րում 
(տե՛ս էջ 84)

Լուսանկարիչ՝  Մարկ ՄըքՆոլթի
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Հա յաց քը դե պի դուրս պա հե լով

— Այս գլ խում ո ւր վագծ վում են այն օ գուտ նե րը, ո րոնք տա լիս է բիզ նես « ռա դար»-ի 
 օգ տա գոր ծու մը: Ռա դա րը թույլ է տա լիս հետ ևել փո փոխ վող աշ խար հի այն 
 հնա րա վո րու թյուն նե րին և սպառ նա լիք նե րին, ո րոնք կա րող են դրա կան կամ 
 բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ձեր ձեռ նար կու թյան վրա:
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 Ու շադ րությո՛ւն. դր սում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րը կա
րող են նպաս տել ձեր բիզ նե սին կամ էլ կոր ծա նել այն: Աշ խար
հը ա րագ փո փոխ վում է, ի սկ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն
նե րը, օ րի նակ՝ տեխ նո լո գի ա կան, տն տե սա կան  կամ կա նո նա
կար գե րի, դուրս են մեր ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյու նից: Այդ 
փո փո խու թյուն նե րը «ար տա քին մի ջա վայ րում» կա րող են լուրջ 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ բիզ նես կա ռույց նե րի և կազ մա կեր պու
թյուն նե րի վրա ցան կա ցած ո լոր տում:
 
Բջ ջային հե ռա խոս նե րը վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում 
փո խե ցին մեր շփ ման ձևը, ին տեր նե տը բա ցեց հա մաշ խար
հային շու կա նե րը: Եվ րո պա կան մի ու թյան սահ մա նած կա նո նա
կար գում նե րը ար դեն տա րած վում են հետզ հե տե ա ճող ե րկր նե
րի կա ռա վա րու թյուն նե րի և ը նդ լայն վող սահ ման նե րի ներ սում 
ապ րող յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու վրա: Փո փո խու թյուն նե րը 
մշ տա կան են:
 
Օգ տա գոր ծե լով « Ռա դա րը» 

Մր ցա կից նե րից միշտ ա ռաջ լի նե լու հա մար հար կա վոր է նա խա 
պատ րաստ վել փո փո խու թյուն նե րին, ոչ թե մի այն ար ձա գան 
քել նրանց: Սա պա հան ջում է ար տա քին մի ջա վայ րի մշտա կան 
«ս կա նա վո րում». սա նմա նեց նում եմ մի նա վի ռա դա րի, ո րն 
ա նընդ հատ հետ ևում է թե՛ վտանգ նե րին և թե՛ օգ նու թյուն ցու ցա
բե րող նե րին՝ ճիշտ ժա մա նա կին ար տա ցո լե լով ռա դա րի էկրան
նե րին մո տե ցող նա վե րը և ան խու սա փե լի փո թո րիկ նե րը: Բնա
կա նա բար, մենք ա նընդ հատ կա պի մեջ ե նք այն աշ խար հի հետ, 
որ տեղ ապ րում ե նք, և նոր ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բերյալ 
մշ տա պես ստա նում ե նք տե ղե կու թյուն ներ հե ռուս տա տե սու թյու
նից, ըն կեր նե րից, հրա պա րա կում նե րից և բազ մա թիվ այլ աղբ 
յուր նե րից: Սա կայն ե թե ու նե նանք ար դյու նա վետ 360 աս տի
ճա նի Բիզ նես ռա դար, այն կհա տու ցի՝ հնա րա վո րու թյուն նե րի և 
սպառ նա լիք նե րի վե րա բե րյալ ա վե լի հա մա կարգ ված տե ղե կու
թյուն ներ տա լով: Այս սկա նա վո րու մը կա րող է կրել Ար տա քին 
աու դիտ (կամ Շր ջա պա տի վեր լու ծու թյուն) ան վա նու մը: Հնա րա
վոր սպառ նա լիք նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը հայտ նա բե րե լու 
նպա տա կով PEST վեր լու ծու թյու նը պար զա պես ա ռա ջար կում է 
մեզ նայել չորս ո ւղ ղու թյուն նե րով` քա ղա քա կան, տն տե սա կան, 
սո ցի ա լա կան և տեխ նո լո գի ա կան: Ա վե լի ման րակր կիտ մո տե
ցու մը նե րա ռում է ո ւթ ո ւղ ղու թյուն ներ՝ օգ տա գոր ծե լով ICEDRIPS 
ցու ցա կը, ո րը ներ կա յաց նում եմ ստորև: Հա պա վու մը հո րի նել եմ 
ես և օգ տա գոր ծել բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար՝ 
օգ նե լով բա ցա հայ տել ի րենց բիզ նե սի կամ սո ցի ա լա կան ձեռ
նար կու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը և սպառ նա լիք նե րը: 
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Գա ղա փար նե րը՝ գոր ծո ղու թյան մեջ
տե՛ս էջ 102

ICEDRIPS ցու ցակ

Բիզ նես ռա դար

մրցակիցներից
առաջ
եղեք

Ամբողջական գիրքը 

կարող եք ձեռք բերել
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