
 

 

 خبره یاستارتاپ ؛ مطرح کردن خودتان به عنوان فرد یمرحله آموزش راه انداز نیزدهمیس

ی مطرح ی راه برای هدایت شرکتتان صحبت کردیم. در این بخش، به نحوهدر بخش دوازدهم این مجموعه، درمورد طراحی یک نقشه

 .پردازیمعنوان فردی متخصص در صنعت مدنظرتان میکردن خودتان به

بخشی از کار فروش محصول و شرکتتان به بازار و عموم جامعه، متقاعد کردن آنها نسبت به این ایده است که شما و تیمتان افراد 

ه بایست بهایشان هستید. برندسازی برای هر کسب و کاری مهم است، و برند شخصی شما، میدرستی برای پاسخ دادن به سؤال

نظر بسیاری از افراد، بیهوده یا متظاهرانه برسد، اما تتان در بازار عمل کند. شاید این کار بهعنوان بخش مهمی از مطرح کردن شرک

توانند جایگاه و اعتبار یک شرکت شده میهای متعددی وجود دارد که چطور مدیرعامالن شناختهاز استیو جابز تا ایالن ماسک، مثال

 .نزد مردم را افزایش دهند

ی ی پیشروی دیگری در حوزهی هر چهرهاندازهی دانش مهم است. شاید شما بهقدرت دید به اندازه برای کسب تخصص، ادراک و

ش خورد. داشتن دانشده نباشید، به هیچ دردتان نمیی کوچک شناختهکارتان، دانش و تبحر داشته باشید، اما اگر خارج از یک دایره

 .سازدتر مییک رهبر صنعتی، از سایر رقبا متمایز کرده و شرکتتان را نمایانعنوان فطری و اصیل، معیار مهمی است که شما را به

هایتان است. اگر مطمئن هستید که باید از کجا شروع کنید، یک راه عالی برای شروع مطرح کردن اسمتان، نوشتن درمورد تخصص

تان، جای خوبی برای شروع نشان دادن دانش و سایت خودهای نوشتاری خود اطمینان زیادی ندارید، یک بالگ در وبیا به مهارت

، ی کارتان برخوردار باشنددر حوزه صیقل دادن نوشتار شماست. داشتن نویسندگان و ویراستارهای ماهر در تیمتان که از دانش پایه

عالوه ز انتشار اصالح کند. بهی شما را پیش اگذارد که نوشتهدهد درمورد کارتان بازخورد بگیرید و کسی را در اختیارتان میاجازه می

 .های نوشتاری بالگ شما رسیدگی کنندتوانند وقتی حواستان جای دیگری است، به مسئولیتآنها می

توانید به سراغ نشریات بیرونی بروید که اظهارات نویسندگان رسانی شما به حدی رسید که راحت بودید، مینوشتن و پیام وقتی مهارت

مطلب  ی، با مقاالت کوتاهی در همان فضا شروع کنید تا حجم زیادی از کار در اختیار داشته باشید که هنگام ارائهپذیرندمهمان را می

تر درمورد کند کجا باشد، باید از هر فرصتی برای صحبت با مخاطب وسیعبه نشریات دیگر بتوانید به آنها اشاره کنید. فرقی نمی

ی شما خبره نیست. البته نباید خودتان اندازهباره آگاهی دارد اما بهمخاطبی که شاید در این ی کاری خود بهره ببرید،صنعت و حوزه

وجود، هایتان شرکت خود را تبلیغ کنید. باایندهند در نوشتهای دارند که اجازه نمیگیرانهها، قوانین سخترا تبلیغ کنید؛ اکثر بالگ

ی و بینش خود را زیر سؤال برده و باعث شوید خوانندگان ناگهان قید خواندن نوشته حتی اگر این کار ممنوع نباشد هم نباید دانش

 .خاطر شباهتش به بازاریابی بزنندشما را به

ها یا رویدادهای عنوان یک رهبر اندیشمند در یک محیط خاص، صحبت کردن در هیئتراه مؤثر دیگر برای مطرح کردن خودتان به

راحتی  ها احساسهای موجود است. شاید سخنرانی برای همه نباشد، اما اگر بتوانید به شکل معقولی در زیر نورافکنصنعتی در فرصت

، عالوههای شما درمورد صنعت خاصی را بشنوند، بهها، نظرات، و دیدگاهگی به دیگران داده خواهد شد تا اندیشهکنید، شانس بزر

دهد که با چهره، صدا و شخصیتی مواجه شوند که قبالً چیزی نوشته یا بعداً خواهد نوشت. سخنرانی به حضار این توانایی را می

ود تر ایجاد کند، و اعتبار خشما پرمحتوا بوده، و چنین تأثیری را برای یک فضای شخصی یی نوشتهتواند به اندازهچیزی نمیهیچ

 .بخشدآن رویداد یا کنفرانس است که به شما اعتبار می

، ی صنعتی خاصعنوان یک متخصص در حوزهتواند شما را در تثبیت نامتان بههای اجتماعی بودن هم میکاربر فعال و متعهد رسانه

ییتر، ی شرکت یا محصوالت خود از توهای تازهتوانید فراتر از صرفاً یک ابزار برای انتشار نوشته یا معرفی پیشرفت. شما مییاری کند

ش خود، ی دانترین موضوعات در صنعت خود اقدام کرده و عالوه بر ارائهبوک بهره بگیرید تا به انتقال و آموزش مهملینکدین، و فیس



 

 

های اجتماعی دشوار خواهد سخ دهید. مسلماً وقتی تمام روز درگیر کارهای شرکتتان هستید، حضور در شبکهبه سؤاالت دیگران پا

فقط فردی آگاه که یک انسان هستید؛ این کار  تواند نشان دهد که شما نهبود، اما هر روز کمی وقت گذاشتن برای تعامل با مردم می

 .کردتصویر بهتری از شما و شرکتتان ارائه خواهد 

برد تا اعتبار و دهد؛ زمان میشبه رخ نمیی کاری شماست، یکتبدیل شدن به فرد متخصصی که محل رجوع همگان در حوزه

های کوچک و تالش برای پیدا کردن صدا و مخاطب خودتان، مسیر آزمون و های خود را ثابت کنید. اما شروع کردن با گامداشته

 .تر استخطا به سمت شناخت گسترده

 .ی تولید محتوا، به رشد شرکتتان کمک به سزایی خواهد کردخواندن مقاله بعدی ما درمورد یادگیری نحوه

 


