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] یادداشت مترجم[
ظهور وب 1.0 با هدف به اشتراک گذاری اطالعات، اینترنت را برای عموم، کاربردی 
و قابل فهــم کرد، اما همچنــان بازدیدکنندگان این صفحات قــادر نبودند مطالب و 
نظرات شان را به اشتراک بگذارند. صفحات ساکن، کاماًل استاتیک و خسته کننده در 
وب 1.0 اغلب متعلق به نسلی از آگهی دهندگان و شرکت های بزرگ مسلط بر بازار 
بود که معموالً به معرفی خود و محصوالت شان پرداخته و منتشرکننده حجم بزرگی از 
اطالعات بودند. اگرچه ارتباطات در آن زمان یک طرفه بود، اما هنوز امکان دسترسی به 
منابع اطالعاتی در سراسر دنیا امری انقالبی و بسیار هیجان انگیز بود. بر خالف نسخه 
اول وب که مشتریان و مصرف کنندگان فقط نظاره گر و صرفًا محکوم به دنبال کردن 
صفحات بودند، وب 2.0 به یکباره هیجان جدیدی به دنیای خاکستری کاربران اینترنت 

هدیه کرد و مهم ترین دستاورد خود را عرضه کرد؛ تعامل! 
با وب 2.0 کاربران عادی هم قدرتی به اندازه شرکت های بزرگ، تولیدکنندگان کاال 
و حتی نمایندگان مردم در دولت پیدا کردند تا فقط تماشاگر بازیگران اصلی اینترنت 
نباشند. امروزه در همه صفحات اینترنتی جایی برای نوشتن نظرات افراد وجود دارد 
تا ضمن ارسال پیام خود به مدیران ســایت، یادگیری نیز با سرعت بیشتری به جریان 
بیفتد. با ظهور وب 2.0 تحولی حتی بزرگ تر روی اینترنت ایجاد شد؛ تعامالت شکل 
گسترده تری به خود گرفت و افراد عادی قادر شدند داستان زندگی شان را بازگو و به 
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اطالع دیگران برسانند. 
نمی توان به سادگی از کنار چنین اتفاق مهمی گذشت! به راستی این واقعه شگفت آور 
بود! چراکه بر خالف نسخه اول وب، انتشار عکس یا ویدئو به پیچیدگی های کدنویسی 
نیازی نداشت و کاربران توانستند لحظات شیرین زندگی خود را به سرعت با عزیزان 
خود به اشــتراک بگذارند، اما همچنان که ارتباطات دوطرفه توســعه پیدا می کرد، 
برندسازی شــخصی هم در کنار دیگر جنبه های سرگرم کننده نســخه دوم وب به 

ارزان ترین شکل ممکن و به شیوه های نوینی پا گرفت.
پنجره های جدیدی برای کسب وکار گشوده شدند. افرادی که جویای کار بودند، 
از طریق شــبکه های اجتماعی توانستند عالیق و توانمندی هایشــان را با دیگران به 
اشــتراک بگذارند، یک جامعه و یک گروه دنبال کننده از افــراد عالقه مند به خود و 
توانمندی هایشان ایجاد کنند و در مورد موضوعاتی که دنبال می کنند، گفت وگو کنند. 
شیوه سنتی ارسال رزومه برای درخواست شغل کم رنگ شد و مصاحبه های استخدامی 
به روش های نوینی تغییر ماهیت داد. شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از فریلنسرها 
را به جامعه معرفی کردند. این افراد به دالیل شــخصی قادر به کار کردن در ساعات 
کاری معمول از ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر نبودند و تمایل داشتند در مواقع معینی و مطابق 

میل خود کار کنند.
از طرفی نمایندگان شــرکت های بــزرگ و آژانس های کاریابی هم برای شــکار 
استعدادها در شبکه های اجتماعی پرسه می زنند تا با کمترین هزینه مناسب ترین افراد 
را برای تصدی شــغل های خود برگزینند. برندهای نوظهور با استفاده از کمپین های 
تبلیغاتی مؤثر و هدفمند، قدرت مضاعف پیدا کردند تا از طریق بازاریابی ویروسی به 
تبلیغ محصوالت و خدمات شان بپردازند. این حضور پررنگ در شبکه های اجتماعی، 
برندها و شرکت های مطرح را مســئول تر نیز کرده اســت؛ چراکه باید به انتقادات 
مصرف کنندگان خود پاسخ دهند، زیرا دسترســی یک مشتری عصبانی به ابزارهایی 
مانند فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و انواع مختلفی از وبالگ ها با هزاران و 
گاهی میلیون ها نفر دنبال کننده ممکن است ضربه بزرگی به تصویر و نام تجاری آنها 
وارد کند. سرعت تسری نارضایتی مشتریان در شبکه های اجتماعی با توجه به اینکه 



هر یک از دنبال کنندگان، خود تعدادی دنبال کننده دیگر دارند، باورنکردنی اســت و 
گاهی در کسری از ساعت همه جامعه از آن مطلع می شوند و اغلب فرصتی برای جبران 
باقی نمی گذارد. این اتفاق فرصتی طالیی برای رقباست و به قول »جیمز سورویکی«، 
روزنامه نگار اقتصادی نیویورکر؛ در دنیای کسب وکار خبر بد اغلب خبر خوبی است؛ 

البته برای دیگران!
افرادی که دغدغه های محیط زیســتی دارند هــم با ایجاد جمعیتــی از فعاالن و 
عالقه مندان به حفظ محیط زیست و مسائل تغییرات آب وهوایی، گستره سازمان های 
مردم نهاد خود را توســعه داده و پا را از محل ســکونت خود فراتر گذاشته و تالش 
می کنند سیاست مداران دنیا را برای اتخاذ رویکردهای حمایت از زمین و کاهش تولید 
کربن قانع و متحد کنند. عده ای هم با اقدامات انسان دوستانه برای جلوگیری از توسعه 
جنگ، فقرزدایی، آموزش های بهداشتی و ریشه کنی بیماری های مسری، جمع آوری 
کمک های خیرخواهانه و انواع بی شماری از فعالیت های مشابه در تالش اند مسئولیت 

اجتماعی خود را به انجام برسانند و شهروند دنیا باشند.
کتاب »خردش کن« بر خالف دیگر کتاب های دانشــگاهی که ممکن است حاوی 
استعاره ها و نکات فنی پیچیده باشند، ساده و کاربردی است. برخی از منتقدان البته به 
عمیق نبودن کتاب ایراد گرفته اند، اما خوانندگان مفاهیم آسان و قابل درکی که در کتاب 
مورد استفاده قرار گرفته است را پسندیده و از توضیحات کاربردی و گام به گامی که 

نویسنده برای ساخت و ایجاد برند شخصی ارائه کرده، استقبال کرده اند. 
آنچه »گری وینرچاک« را از سایر نویســندگان حوزه برندسازی شخصی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی مجزا می کند، روایت داستانی او از ساخت و توسعه برند شخصی 
است. این نویسنده که تاکنون چهار بار عنوان پرفروش ترین نویسنده در نیویورک تایمز 
را به خود اختصاص داده، تالش می کند تا به زبان غیرفنی قدرت شبکه های اجتماعی را 
به خواننده خود توضیح دهد. گری آنچه را که به چشم دیده، یاد گرفته و تجربه کرده، در 
قالب داستان زندگی خود تشریح می کند و از کسب وکار خانوادگی خود و توسعه این 
کسب وکار در قالب مثال ها و استعاره هایی بحث می کند. سادگی در نوشتار و راحتی 
در خواندن و صداقت بحث نویسنده؛ شخصیت گرم و پرانرژی او را پرواضح نشان 
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می دهد. او همچنین در طول کتاب بارها و بارها با ادبیاتی صمیمی که مخصوص خود 
اوست، تالش می کند خواننده را مجاب به جست وجو در عالیق درونی خود و تولید 
برند شخصی کند و حتی در مواردی اشاره می کند که اگر کارفرما اجازه چنین کاری 
را ندهد، در حق او جفا کرده است. برای شروع نیز توصیه ساده ای دارد؛ دنبال کردن 

دی ان ای خود!
ممکن است همه توصیه های نویسنده با رنگ و لعاب از نوع کارآفرینی به کار همگان 
نیاید؛ یا ممکن اســت الهام بخش گروه خاصی از کارآفرینان و صاحبان کسب وکار 
باشد؛ اما یقیناً خواندن این کتاب کمک می کند تا رؤیاهای دیرین تان را بازنگری کرده، 
آنها را از گنجه بیرون بکشید، غبارزدایی شان کنید و شاید بتوانید به پول تبدیل کرده 

و نقدش کنید.

دکتر رضا رادفر
radfar@gmail.com  :ایمیل

مهدی دریایی
mehdi.daryaei@carleton.ca :ایمیل
@ mdryie :توییتر
@ mdryie :اینستاگرام
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کتاب حاضر بدون مساعدت افراد فوق العاده ای که ذکرشان می رود، امکان نشر پیدا 
نمی کرد. اولین و مهم ترین افراد در نشــر این کتاب خانواده شگفت انگیز من بودند؛ 
همسر خارق العاده و مشهور من لیزی، در واقع شریک جرم من و کسی که حمایتش 
باعث شد تا به این مرحله برسم؛ والدین من تامارا و ساشا که تمام زندگی من هستند 
و بدون آنها من آدم ناقصی هســتم؛ خواهر و برادرم لیز و ای جی دوســتان عزیز من 
هستند و تمامی لحظه هایی که با آنها بزرگ شدم را دوست دارم و باالخره جدیدترین 
و خارق العاده ترین عشق من، نوزاد من میشا؛ او عشقی را به من نشان داد که پیش از این 

هرگز تجربه نکرده بودم. 
به غیر از خانواده ام، گروه فوق العاده ای از افراد در نوشــتن این کتاب به من کمک 
کرده اند؛ »براندون وارنک«، بهترین دوســت من که با قبول مسئولیت وبالگ »واین 
الیبرری«، زمان زیادی را برای انجام این همه کار برای من فراهم کرد؛ »بابی شفرین«، 
پسرعمویم که برای من بیشتر نقش برادر بزرگ تر را دارد و از نزدیک ترین دوستان 
من است؛ »مت سیتومر«، دستیار من، دوست من و کسی که بیشتر از دیگران و به طور 
روزانه به من کمک کرد و من از این بابت قدردان محبت هایش هستم؛ واقعاً از داشتن 
چنین فردی در گروه خود احساس خوش شانســی می کنم؛ »اریک کاسنر« و »جان 
کاســیماتیس« که دروازه ورود به دنیای اینترنت را نشــانم دادند و تأثیر شگرفی بر 

دیدگاه های من داشتند و من آنها را همچون اعضای خانواده ام دوست دارم. 
در نهایت، کتابی که شما در حال خواندن آن هستید بدون حضور گروهی فوق العاده 
در هارپر استودیو امکان نداشت به دست تان برسد. »دبی استی یر« شگفت انگیز من 
را در حال ســخنرانی در یک کنفرانس دید و با خودش گفــت که می خواهد من را 
رسانه ای کند؛ حق با او بود و به سبب دوستی، تشویق و شور و اشتیاق وی در طول 
این فرایند، احساس می کنم که این کتاب همان اندازه که متعلق به من است، به وی نیز 
تعلق دارد. دیدگاه »باب میلر« از همان ابتدا، زمانی که اولین بار به دفترش قدم گذاشتم، 
حمایت از این پروژه بود. از همان ثانیه نخستین که در آستین تگزاس با »استفانی لند« 
شگفت انگیز جلسه برگزار کردم، می دانستم که می خواهد به من در نگارش این کتاب 
کمک کند. واقعًا می توانســتم این موضوع را در صورتش ببینم. می دانستم جذابیت 



و جذبه من برای ترغیب وی کافی نیســت، اما پس از اینکه متوجه شد مهارت های 
الزم در وجودم هست، تصمیم به همکاری گرفت. همین جا مراتب سپاس و امتنان 
حداکثری خود را از حضور بانوان در گــروه بروکس اعالم می کنم؛ کارولین، نیکی، 
اریکا و البته ربکا، شما بهترین هستید و من بابت تالش های شبانه روزی تان صمیمانه 
سپاسگزارم. همین طور از پیتر کلین که پدرزنی فوق العاده است، به خاطر بینش های 
بسیار مفیدش متشکرم. ســرانجام، این کتاب بدون در نظر گرفتن نظرات متفکرانه 
»تراویس کاالنیک« که بازخورد کاملی از نوشتارم به من داد، امکان موفقیت نداشت. 
از همه این افراد عمیقًا سپاسگزارم

تشکر و قدردانی          16
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فصل اول: شور و اشتیاق همه چیز است
 
واقعاً می خواهید در کسب وکارتان موفق شوید؟ پاسخ به این پرسش به مشغله ذهنی 
شما تبدیل شده است؟ آیا شب ها تا دیروقت بیدار می مانید و غرق در هزاران فکر و 
ایده مختلفی می شوید که به ذهن تان خطور می کند؟ حاضرید هر کاری انجام بدهید تا 
مطابق خواسته هایتان زندگی کنید؟ اگر این طور باشد، فرد بسیار خوش شانسی هستید؛ 
زیرا در عصری به سر می برید که برای رسیدن به اهداف، به اندازه کافی فرصت های 
بی بدیلــی در اختیار همگان قــرار دارد؛ البته اگر جنب وجــوش، صبر و حوصله و 
رؤیاهایی بزرگ در ســر داشته باشــید. کاش خودم هم از اول از این موضوع اطالع 

می داشتم؛ چون تنها کاری بود که باید به آن می پرداختم.
سه سال پیش یک فرد عادی بودم، با مهارت های فنی بسیار محدود که از شبکه های 
اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و تامبلر برای ســاخت یک برند شخصی مناسب و 
سودآور استفاده می کردم. در آن زمان، بسیاری از مردم نمی خواستند بپذیرند که دنیایـ  
جامعهـ  کسب وکار در حال تغییر است و اگر به شما می گفتند که فقط با داشتن پشتکار 
و اشتیاق می توانید کاروکاسبی پول ساز رؤیایی و مفرح خود را راه اندازی کنید، ممکن 
بود باورتان نشــود، اما در حال حاضر فرصت ها بی پایان هستند )خیلی بعید است که 
مردم هنوز به تغییرات ایجادشــده در جامعه، تحوالت کسب وکار و حتی اینترنت پی 
نبرده باشند( و به همین دلیل، احتماالً داستان زندگی من آنچنان که باید و شاید، برایتان 
حیرت انگیز نیست. ولی اگر شــما هم به اندازه کافی عالقه و اشتیاق به کارتان داشته 
باشید، داستان زندگی من می تواند با صرف زمان و هزینه بسیار کمتر، داستان زندگی 

شما هم باشد.
در اینجا نح��وه وقوع این تغییرات را ش��رح می دهم: من به پــدرم برای اداره 
فروشگاهش به اسم شاپرز دیسکانت لیکرز1 کمک می کردم و توانستم در طول هفت 

1. Shopper’s Discount Liquors



سال )2005ـ  1998( میزان درآمد فروشــگاه را از چهار میلیون دالر به پنجاه میلیون 
دالر برسانم. به این موضوع افتخار می کنم. اما جدای از آن همه کار سخت، ما میلیون ها 
دالر صرف تبلیغات کسب وکارمان در نیویورک تایمز، مجله »واین اسپکتیتور«1 و سایر 
نشریات و همچنین ایســتگاه های رادیویی و تلویزیون محلی کردیم. این را با فوریه 
200۶ مقایسه کنید، یعنی زمانی که تصمیم گرفتم برند خودم را بسازم که تا امروز حتی 
عرقی که به پای این کار ریخته ام، بسیار بیشتر از هزینه تبلیغاتش بوده است )کمتر از 15 
هزار دالر( و نکته مهم تر این است که من در تمام عمرم چنین لذتی را تجربه نکرده ام. 
شــما نیز حتمًا برای کارتان عرق ریخته اید، این طور نیست؟ ممکن است ارتباطات، 
تحصیالت یا ثروت چندانی نداشته باشید، اما با پشتکار و اشتیاق کافی می توانید به هر 

آنچه می خواهید برسید. 

سه قانون
ممکن اســت کتاب حاضر را برای مطالعه انتخاب کرده باشــید تا از راز موفقیت 
من باخبر شــوید. بســیار خوب، راز موفقیت من این است که با ســه قانون ساده 

زندگی می کنم:
1. عاشق خانواده تان باشید.

2. به شدت کار کنید.
3. شور و عالقه به کارتان را در خود زنده نگه دارید.

به همین سادگی! توجه داشته باشید که من به اینترنت و شبکه های اجتماعی )با اینکه 
در چند سال اخیر نقشی حیاتی در به ثمر رساندن فعالیت هایم ایفا کرده اند(، به عنوان 
ابزار کار یا حتی فناوری اشاره نمی کنم؛ به این دلیل که موفقیتم را با میزان خوشحالی ام 
می سنجم، نه با بزرگی کسب وکار یا درآمدم و به خاطر پیروی از این سه قانون، صد 

درصد راضی هستم.
حرفم را باور نمی کنید؟ فکر می کنید این کار غیرممکن است؟ به شما قول می دهم که 
امکان پذیر است. اگر اولین اصل زندگی را رعایت نمی کنید، به آن توجه کنید؛ زیرا اگر 
1. Wine Spectator
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مراقبت از خانواده برای شما بی اهمیت باشد، مطالب این کتاب هیچ ارزشی برای شما 
نخواهند داشت. خانواده باید همواره در اولویت باشد. اما اگر خانواده را در اولویت 
قرار داده اید و سخت کوش نیز هستید، ولی هنوز صد درصد خوشحال نیستید، احتماالً 
به این دلیل است که شور و اشتیاق در شما وجود ندارد. دوستان من، اگرچه این موضوع 
فقط یک سوم از راز موفقیت است، اما تمام آن چیزی است که برای مطرح کردن خود 

به عنوان یک مدعی در دنیای مدرن کسب وکار به آن احتیاج دارید.
شور و اشــتیاق را در خود زنده نگه دارید. این به چه معنی است؟ یعنی اینکه هر 
روز صبح که برای رفتن به سر کار آماده می شوید، پر از هیجان هستید؛ به این دلیل که 
می خواهید کار مورد عالقه تان را انجام دهید. دیگر الزم نیست برای رفتن به تعطیالت 
به خود امید دهید؛ زیرا کاری کــه انجام می دهید تعطیلی بردار نیســت؛ کار کردن، 
بازی کردن و استراحت کردن باید برای شما معنایی واحد داشته باشد. حتی به این توجه 
ندارید که چند ساعت در روز کار می کنید؛ زیرا از نظر شما این کار واقعًا لذت بخش 

است. درآمد دارید، اما به درآمدش فکر نمی کنید.
آیا شما این گونه هستید؟ زندگی می کنید یا فقط پول درمی آورید؟ اگر زمان زیادی 
را در محیط کار سپری می کنید، چرا وقت خود را برای هر کاری هدر می دهید، به جز 
کاری که بیش از همه دوستش دارید؟ زندگی انســان ها برای این کارها خیلی کوتاه 
است. برای بهبود زندگی تان یک تغییر بزرگ به خود بدهکارید و تنها کاری که باید 
انجام دهید، این است که آنالین شوید و با استفاده از ابزارهایی که در آنجا منتظر شما 

هستند، کار مورد عالقه تان را شروع کنید.

نکاتی که باید بدانید
در این کتاب، استفاده گام به گام از تمامی ابزارهای شبکه های اجتماعی موجود در 
اینترنت را توضیح می دهم تا از آنها به هر نحو ممکن استفاده کنید و برای بهتر کردن 
دنیای خود بهره بگیرید )این فعالیت ها را هر زمان که توانستید انجام دهید: موضوعاتی 
که نمی توانید در موردشان بی تفاوت باشــید، یا محصوالتی که دل تان می خواهد در 
اختیار همگان قرار گیرد( و همه این کارها را نه فقط برای راه اندازی کسب وکار؛ بلکه 



مهم تر از آن، برای تبدیل آن به یک برند شخصی قدرتمند و پول ساز انجام دهید. از آن 
نیز مهم تر این است که این کارها برای شما سعادتی را به ارمغان بیاورد که همواره به 
دنبالش بوده اید. همچنین به آن دسته از افرادی که همواره شور و هیجان را در خود زنده 
نگه داشته اند و میل شدیدی دارند تا کسب وکارشان را توسعه دهند یا به توسعه هویت 
یک برند، محصول یا سرویس فعلی خود عالقه مندند، بشارت می دهم که ایده های 

جدیدی در مورد نحوه انجام کار در این کتاب پیدا می کنند.
بعضی موضوعاتی که به آنها خواهیم پرداخت:

     چطور نیروی قدرتمندی که از شــور و اشــتیاق تان حاصل می شــود را به 
وبالگی هدایت کنیم که هزاران دنبال کننده عالقه مند به مصرف برند شما در آنجا 

حضور دارند؟
     کار همراه با جنب وجوش واقعی چه خصوصیاتی دارد؟

     چگونه می توان توجه تبلیغ کنندگانی را جلب کرد که میل وافری دارند تا بخشی 
از بودجه میلیارد دالری خود را برای تبلیغات هزینه کنند؟

     چرا ساخت یک برند شخصی از طریق شبکه های اجتماعی برای بقا و پیشرفت 
حرفه تان، فارغ از حیطه کاری، اهمیت دارد؟

     چرا باید برای رشد کســب وکار و ایجاد برند شخصی تان برنامه ریزی کنید و 
شغل فعلی خود را، حتی اگر بارضایت در آن استخدام شده اید، ترک کنید؟

     چگونه شــبکه های اجتماعی اطالعات مورد نیاز برای کشــف گرایش های 
اجتماعی آینده و فرصت های مالی را در اختیار شما قرار می دهند؟

     چرا کاربران زیرک شبکه های اجتماعی همواره در صدر میهمانی های بزرگ 
جای می گیرند و چطور می توانید به یکی از آنها تبدیل شوید؟

     چگونه می توان از تعامالت و بحث ها و گفت وگوهای آنالین با افراد درآمد 
کسب کرد؟

     بهترین نوع استراتژی بازاریابی تاریخ چیست؟
     منابع مختلف درآمدی را در کجا باید جست وجو کرد؟

     شرکت ها چگونه می توانند از طریق شبکه های اجتماعی داستان خود را نقل 
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کنند و از آن برای تقویت برند خود بهره ببرند؟
     چگونه می توانید میراثی از خود بر جای بگذارید که هم از پول مهم تر باشد و 

هم الزمه ایجاد یک برند موفق و پایدار؟
شبکه های اجتماعی به کارآفرینان و کسب وکارها فرصت های بی نظیری می دهند 
تا با مشــتریان خود ارتباط برقرار کنند و پیام خود را انتقال دهند. کسانی که بتوانند 
قدرت شور و اشتیاق خستگی ناپذیر خود را به دامنه و قدرت باورنکردنی ابزارهای 
شبکه های اجتماعی گره بزنند، به موفقیتی دست پیدا خواهند کرد که دنیا هرگز به خود 

ندیده است.

زمین بازی تغییر کرده است
همه می دانند که اینترنــت یکی از بزرگ ترین تحوالت فرهنگــی از زمان اختراع 
ماشین چاپ است، اما من بر این باورم که جامعه، مثل همه موارد دیگر، در تشخیص 
اینکه اینترنت بزرگ ترین تحول تاریخی در روش انجام کسب وکار بوده، کند عمل 
کرده است. اینترنت از پناهگاهی برای خوره های برنامه نویسی به خانه دوم بسیاری از 
آمریکایی هایی تبدیل شده که هنوز ساعات بی شماری از زندگی خود را صرف خرید 
آنالین می کنند و همزمان، به لطف شبکه های اجتماعی ای مانند فیس بوک، یوتیوب، 
فلیکر، تامبلر و توییتر، به طــور فزاینده ای برای ادامه زندگــی اجتماعی خود به این 
محیط های آنالین مهاجرت کرده اند. کاماًل منطقی است که مسیر حرکت کسب وکار 
با مســیر حرکت چشــم کاربران اینترنت روی صفحه مانیتور که از وب سایت های 
به خصوصی دیدن می کنند، همسوســت. پول به همان جایی می رود که مردم حضور 
دارند؛ هر جا که یک مخاطب وجود دارد، تبلیغ کنندگان میل به دنبال کردنش دارند. 
تبلیغ کنندگان عادت داشــتند پول شان را صرف تبلیغ در رســانه های سنتی، رادیو، 
تلویزیون، روزنامه ها و مجالت کنند، در حالی که این بسترهای سنتی از لحظه لحظه 
حرکت چشم کاربران اینترنت روی صفحه مانیتور غافل مانده اند و قافیه را به اینترنت 
و دنیای آنالین باخته اند و بسیاری از این شرکت های رسانه ای هرگز حتی کمترین و 
کوچک ترین مدل های کسب وکاری را برای بقای خود به کار نبسته اند. این پلتفرم ها 



دیگر مرده اند. اگر بازماندگان رسانه های سنتی با رقبای جدید خود سازگار نشوند، 
30 سال دیگر در موزه ها، همانند فسیل استخوان دایناسورها، فقط اسباب فرونشاندن 

کنجکاوی فرزندان مان خواهند بود. 
در این کتاب ایده های قابل تأمل و برجســته ای را مطرح خواهم کرد، اما به شــما 
اطمینان می دهم که قصد گزافه گویی ندارم. این مطالب را با تعمق و تفکر بســیار بر 

زبان می رانم.
شــرکت ها و تبلیغ کنندگان باید برای بقای خود پول خرج کنند؛ پس چرا این پول 
را برای شما سرمایه گذاری نکنند؟! با ساخت برند شخصی خود از طریق شبکه های 
اجتماعی، شــما عماًل در حق آنها لطف بزرگی می کنید. از آنجا که تنها سرمایه الزم 
برای رشد کسب وکارتان از طریق این شــبکه های اجتماعی، مقادیر بسیار زیادی از 
زمان و جان فشانی است، در نتیجه این پلتفرم ها مأمنی مناسب برای همه افراد ماهری 
هستند که توانایی الزم برای ورود به این عرصه را دارند. یکی از این افراد شما هستید، 

این طور نیست؟

هیچ عذری پذیرفته نیست
اما ممکن است بعضی از شــما به من بگویید: »کار مورد عالقه من، خرده فروشی 
نیست؛ من عاشق بازی »ورلد آف وارکرفت« هستم؛ همسرم همیشه از من آزرده خاطر 
می شود که بیشتر از هر کاری دوست دارم تا در زیرزمین خانه با دوستانم ورق بازی 
کنم؛ می خواهم یک کسب وکار راه بیندازم، اما هیچ پولی برای این کار ندارم؛ به عالوه، 
باید برای رهن و اجاره منزل، هزینه فرزندان و والدین مســن، وام های دانشجویی و 

اقساط اتومبیلم نیز پول بپردازم«.
بله خب، باید بگویم که »پرز هیلتون«، »زی فرانک«، »ورونیکا بلمونت«، »هدر کاکس« و 
»جسیکا مورگان« نیز در همین وضعیت بودند )gofugyour-self.typepad.com(؛ با وجود 

این، به موفقیت رسیدند. شما هم می توانید موفق شوید؛ همین حاال دست به کار شوید.
اما شاید به من بگویید: »گری! طی چند سال گذشته اخبار را دنبال کرده ای؟ اقتصاد 
ورشکسته شده است، بسیاری از مردم شغل خود را از دست داده اند، مصرف کنندگان 
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همانند گذشــته پول خرج نمی کنند و تبلیغ کنندگان نیز در مقایســه با گذشته بسیار 
محافظه کارانه تر عمل می کنند. این کتاب را نیز دارم با هدف برنامه ریزی و آینده نگری 
مطالعه می کنم، برای آن روزی که شاید زمان مناسبی برای راه اندازی یک کسب وکار 

پیدا شود.«
هیچ زمانی برای راه اندازی یک کسب وکار دیر نیست، مگر اینکه یک کسب وکار 
متوسط راه اندازی کنید. باور دارم که رکود اقتصادی فرصت بی نظیری برای تمرکز بر 
کسب وکار و رسیدن به شکوفایی است. فردی که بتواند در دوران سختی بر مشکالت 
فائق آید، می تواند به موفقیت برسد؛ تمام، نقطه ســر خط. بله، در سال های گذشته 
شاهد بودیم که بسیاری از افراد فروشگاه های خود را تعطیل کردند، اما اگر محصول یا 
خدمات مطلوب و متمایزی را عرضه کرده بودند، آنگاه می توانستند خود را با شرایط 
وفق دهند و اگر اکثر آنها می دانســتند که چطور باید داستان خودشان را بازگو کنند، 
بنابراین مجبور نبودند فروشگاه های خود را تعطیل کنند. متوجهم که این حرف من 
ممکن است خریدار چندانی نداشته باشد، اما به عقیده من، زمانی که مطالب بیشتری از 
ـ چه کارآفرین  این کتاب را بخوانید و فرایند تغییر فرهنگی و کارهایی را که نسل آیندهـ 
ـ برای رسیدن به موفقیت باید انجام دهند، بیشتر درک کنید، با من  باشند و چه نباشندـ 
همگام می شوید. اقتصادهای روبه رشد، نظیر چند اقتصادی که این اواخر با شکست 
مواجه شدند، انواع کسب وکارهایی که باید مدت ها قبل افول می کردند را به نحوی 
سر پا نگه می دارند. اگر جهت باد تغییر کند، فقط آنهایی که بهترین و خارق العاده ترین 
کسب وکارها هستند، امکان بقا خواهند داشــت. قصد دارید چه نوع کسب وکاری 
راه اندازی کنید؟ یک کسب وکار متوسط یا یک کســب وکار خارق العاده؟ خودتان 
جواب درست را می دانید. پیشنهادهای ارائه شده در این کتاب را دنبال کنید. تا زمانی که 
به این پیشنهادها عمل کنید، کاسبی مفید و سودآوری خواهید داشت؛ عالوه بر این، در 

کسب وکارتان به موفقیت های باورنکردنی بیشتری دست خواهید یافت.
شــاید بیکار هســتید و احتماالً در آخر هر روز، بعد از اینکه رزومه خود را ارسال 
می کنید یا چند تماس می گیرید )راستی، رزومه به روش سنتی در حال منسوخ شدن 
است، البته بعداً به این موضوع خواهم پرداخت(، خودتان را با ایده های مطرح شده در 



این کتاب سرگرم می کنید. در هر حال پاسخ این سؤال مرا بدهید: آیا هر روز صبح برای 
رفتن به محل کاری که در حال حاضر از دستش داده اید، هیجان داشتید؟ اگر پاسخ تان 
منفی است، چرا دنبال کار دیگری نمی گردید؟ فرصت هایی باورنکردنی پیش روی 
شماست. از زمان های اضافی به منظور بازسازی خودتان استفاده کنید یا مسیری کاماًل 
متفاوت با مسیر گذشته تان را دنبال کنید؛ مسیری که به یک ساعت مچی هدیه با حروف 
حکاکی سفارشی با عنوان »سپاس بابت خدمات ارزشمند شما« یا یک ضیافت شام 
تودیع و سفره رنگارنگ از غذاهای دریایی و گوشت قرمز به مناسبت بازنشستگی تان 
ختم نشود. مادامی که شور و اشتیاق تان را زنده نگه دارید، می توانید بهترین ها را داشته 
باشید. این کار را انجام دهید، آنگاه متوجه خواهید شد که دیگر بین زندگی کاری و 
شخصی خود تفاوت قائل نیستید. فقط زندگی خواهید کرد و از آن لذت خواهید برد.

اما این کتاب برای آن دســته از افرادی که همچنان شــاغل اند و حتی از کار خود 
لذت می برند نیز مناسب اســت. خوب به حرف هایم توجه کنید. اگر می خواهید در 
سال های پیش رو در صحنه رقابت مطرح بمانید و دوام بیاورید )مهم نیست که در کار 
فروشندگی، فناوری، مالی، چاپ، روزنامه نگاری، برنامه ریزی رویدادها، خرده فروشی، 
خدمات و هر چیز دیگری باشید(، به طور مستمر نیازمند توسعه و رشد برند شخصی 
خود خواهید بود. همه افراد )تکرار می کنم همه افراد( باید به خودشان به عنوان یک 

برند فکر کنند. این دیگر گزینه نیست؛ یک ضرورت است.
دی ان ای من باعث می شود تا کسب وکارهایی راه اندازی کنم و مطرح و برجسته شوم 
و جهان را فتح کنم و در صحنه رقابت بر همه پیروز شوم و تیم فوتبال »نیویورک جتز« را 
بخرم. بسیاری از شما که این کتاب را می خوانید، می دانید که چه کارهایی انجام داده ام 
و به چه چیزی می اندیشم: »بله، این عالی است!« خیلی حرف ها دارم که با شما در میان 
بگذارم، اما اگر آن طوری که توصیف کرده ام، نیستید، شاید هنوز هم بتوانم به شما کمک 
کنم. شاید دی ان ای های کاماًل متفاوتی داشته باشیم. شما فقط می خواهید زندگی پر 
از آرامشی داشته باشید، نیازهای عزیزان خود را تأمین کنید، برای آینده آماده شوید و 
بیش از حد نگران مسائل نباشید. اکنون همه چیز برای شما آماده است. متوسط حقوق 
دریافتی در ایاالت متحده چیزی در حدود ۴0 تا 50 هزار دالر است. برای دریافت این 
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حقوق می توانید کاری که دوست دارید را انجام دهید یا شغلی را که از آن نفرت دارید. 
لطفاً کاری که به آن عشق می ورزید را انتخاب کنید!

البته پول و امنیت شغلی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردارند و به خوبی آگاهم که 
بسیاری از مردم با چک های حقوقی ای که بر اســاس روال دریافت می کنند، گذران 
زندگی می کنند. بگذارید تکرار کنم که فرایندی که قرار است در مورد آن صحبت کنم، 
زمان، تالش و تمرکز زیادی می طلبد، اما هزینه چندانی برای شما ندارد. دوستان من، 
آن فرایند، تغییردهنده شرایط بازی اســت؛ همه می توانند شانس خودشان را امتحان 

کنند و این فرصت صرفاً در اختیار پولداران نخواهد بود.
یاد بگیرید که با شور و اشتیاق زندگی کنید. در آن صورت، هم درآمد خواهید داشت 

و هم کنترل کامل بر سرنوشت خود. جالب است، مگر نه؟

و این یعنی تو
اگر غریزه قوی برای کسب وکار نداشته باشید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نگران نباشید؛ 
کسب مهارت هزینه چندانی ندارد، شور و اشتیاق هم هزینه ای ندارد. اگر به محتوای 
مد نظرتان شور و عالقه وافر دارید و قادرید این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام 
دهید، آنگاه حتی با داشــتن کمترین مهارت ها نیز پتانسیل راه اندازی یک کسب وکار 
میلیون دالری را دارید. دلیلش ساده اســت؛ فرض کنید عاشق ماهی گیری هستید و 
همه چیز را در مورد کرم ها می دانید. در حقیقت از اینکه چقدر کرم ها را دوست دارید 
و همچنین از لذت بردن از صحبت در موردشان شرم زده می شوید، اما انگار هیچ راهی 
برای شــما وجود ندارد که بتوانید از طریق کرم ها به پول برسید، این طور نیست؟ نه، 
اشتباه می کنید. می توانید از طریق اینترنت پلتفرمی ایجاد کنید تا هر آنچه در ذهن تان در 
مورد کرم ها می گذرد را در آنجا بنویسید. شور و اشتیاق مسری است. اگر شور و اشتیاق 
خود را به سمت ایجاد یک محتوای شگفت انگیز سوق دهید و این محتوا را با استفاده 
از ابزارهای شبکه های اجتماعی ای که در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد، منتشر 
سازید، فردی مثل من که در توسعه کسب وکار عالی است، سرانجام محتوای شما را 
می بیند و به یکی از طرفداران تان تبدیل می شــود. روزی که بشنوم شما توانسته اید با 



استفاده از نوعی کرم خاص 80 درصد بیشتر از گذشته ماهی بگیرید، آن موقع است که 
این موقعیت را یک فرصت تجاری مناسب تشخیص می دهم و تمایل خواهم داشت که 
با شما مالقات کنم. سپس با هم یک برنامه تصویری آنالین، یک وبالگ نوشتاری یا یک 
پادکست صوتی درباره موضوعات مورد عالقه به منظور راهیابی به بازار ماهی گیری )که 
یک صنعت میلیارد دالری است(، ایجاد می کنیم. محتوای ایجادشده را منتشر می کنیم 
و آنگاه مردم بی درنگ به سمت ما جذب می شوند. با سرمایه گذاری در زمینه تمامی 
ابزارها و تکنیک های شبکه های اجتماعی، این فرصت را در اختیار می گیریم و تا جای 
ممکن کار می کنیم. پس از آن، بزرگ ترین شرکت تولیدکننده طعمه ماهی گیری کشور 

می خواهد در سایت ما به تبلیغ بپردازد. 
اکنون نوبت تبلیغات دهان به دهان و جاری ســاختن جریان های درآمدی بیشــتر 
است، سپس »کاـ  چینگ!« )صدای صندوق پول(. شور و اشتیاق شما به کرم ها همراه 
با شور و اشتیاق من به توسعه کسب وکارها ســرانجام به راه اندازی یک کسب وکار 
موفق منجر خواهد شد. به لطف قابلیت دسترسی و دامنه وسیع شبکه های اجتماعی 
و بدون هزینه بودن این شبکه ها، هر کس می تواند این کار را انجام دهد. »استیو« که در 
کار فروشندگی در ویدئوکلوپ بالک باستر بسیار موفق است، باید یک »استن« بیابد و 
یک کسب وکار نقد فیلم میلیون دالری راه اندازی کند. »جووان جاگر« نیز که تاریخچه 
دوی ماراتن خود را به تصویر می کشد، باید با همکاری »مارکتر ماروین« وبالگی را 
در زمینه دوومیدانــی راه اندازی و توجه نایک را بــرای حمایت مالی جذب کند. در 
دنیای شبکه های اجتماعی برای همه افراد فرصت وجود دارد؛ یعنی در دنیای امروزی 

کسب وکار، به اندازه کافی جا برای همه هست.
شبکه های اجتماعی

=
کسب وکار

نقطه سر خط 
در این سناریوها همه پیروز میدان هستند. به نظر می رسد استن و جووان بزرگ ترین 
برندگان این سناریو باشند؛ زیرا با وجود فعالیت در پشت صحنه، به آدم هایی مشهور 

شور و اشتیاق همه چیز است          26



27   خردش کن

تبدیل شدند. اگر استیو و ماروین شور و اشتیاق را در خود زنده نگه دارند، باور کنید که 
حتی بیش از اینها هم موفق خواهند بود. در حقیقت از میان تمام شهرتی که در عرصه 
اینترنت و با حضور در تلویزیون ملی کســب کردم، فعالیت و ایجاد برند در »پشت 

صحنه« واقعاً برایم لذت بخش تر بود. 
شــاید این مطالب را بخوانید و بیندیشــید: »به به، چه عالی! من تاجرم، پس نیازی 
نیست به شور و اشتیاق خودم فکر کنم؛ فقط باید فرد پرشوری را بیابم و از محتوای او 
برای راه اندازی یک کسب وکار استفاده کنم.« شاید حرف شما درست باشد. اگر شور 
و اشتیاق تان )منظورم آن شور و اشتیاق آتشین است( در حوزه توسعه کسب وکار و 
بازاریابی یا فروش نیست، آن وقت باید در درون خود جست وجو کنید و عالقه خود 
را بیابید و انجامش دهید؛ در غیر این صورت شکست خواهید خورد. با این حال، اگر 
واقعًا چنین اشتیاقی برای توسعه کسب وکار وجود داشته باشد، ممکن است حتی به 

شریک هم نیاز نداشته باشید؛ من که نیاز نداشتم.

همه چیز به خودتان بستگی دارد
آنچه در این کتاب مطرح می شــود به زمان خاصی مربوط نیســت و در هر حالی 
کاربرد دارد؛ کاری را انجام دهید که موجبات مسرت و شادمانی شما را فراهم می کند. 
پیچیده اش نکنیــد. تحقیق کنید. به شــدت کار کنید. نگاه تان به آینده باشــد. توجه 
داشته باشــید که وقتی در ســال 200۶ وبالگ »واین الیبرری تی وی« را راه اندازی 
کردم، فیس بوک هنوز در حد یک بازی در دانشــکده بود. قصدم هم این نبود که مثل 
فروشنده های دوره گرد، با قیافه عجیب وغریب، به بچه های زیر سن قانونی نوشیدنی 
بفروشم؛ بنابراین چنین امکانی وجود نداشــت که از این گروه از افراد برای جذب 
مخاطبان به ســمت برنامه آنالین خودم اســتفاده کنم. توییتر تازه ظهور کرده بود و 
هیچ کس درباره اش اطالعی نداشت. با این حال، هنگامی که این پلتفرم های شبکه های 
اجتماعی در میان عموم مردم جایگاهی یافتند، به آنها کشش پیدا کردم و می دانستم که 
چطور باید از آنها به نفع خودم بهره ببرم. البته این را هم اضافه کنم که این شبکه های 
اجتماعی فقط تســریع کننده موفقیت من بودند، ولی عامل ایجــادش نبودند. وقتی 



می خواهید به رؤیاها و برنامه های خود جامه عمل بپوشانید، این نکته را به یاد بسپارید. 
ابزارهایی که در این کتاب در موردشان بحث می کنیم، ایده هایتان را وسعت می بخشند 
و در مقایسه با دیگر شیوه های تبلیغاتی، برای برند شخصی شما در زمانی به مراتب کمتر 
و با صرف هزینه ای به مراتب پایین تر، جذابیــت ایجاد می کنند؛ اما قدرت این ایده ها 
در فردی است که آنها را به کار می بندد. قدرت آنها به اندازه قدرت ظهورشان است. 
فناوری، نوآوری و تقاضای مصرف کننده با ســرعتی دیوانه وار در تعامل با یکدیگر 
هستند؛ یعنی زمانی که شما در حال مطالعه این کتاب هستید، برخی توانایی ها و دامنه 
دسترســی این پلتفرم ها احتماالً در حال تغییر و تحول هستند. صرف نظر از تغییرات 
به وقوع پیوسته در جزئیات، روابط کاربری یا ویژگی های خاص این ابزارها، بر تصویر 
کلی و بلندمدت کسب وکار تأثیرگذار نخواهند بود )شما اتومبیل خودتان را سفارشی 
می کنید، اما این تغییر ماهیت، نحوه سفر شــما با این اتومبیل را تغییر نمی دهد(. این 
ابزارها شما را به سمت مخاطبان تان سوق می دهند؛ جایی که بتوانید آنها را دنبال کنید، 

به آنها دسترسی داشته باشید، یا وادارشان کنید تا به حرف هایتان گوش دهند.
می توانم نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای احداث یک باغ یا یک خانه جدید 
را به شما یاد بدهم. یا شاید برخی از شماها می خواهید شهردار شوید و من می توانم به 
شما در رسیدن به این هدف کمک کنم. مهم هم نیست که به آینده نزدیک می اندیشید 
یا آینده بســیار دور. در هر حال باید مثل من آماده و هوشیار باشید، خود را با شرایط 
وفق دهید و به پیشرفت خودتان فکر کنید. مهم نیست تا چه اندازه به موفقیت دست 
پیدا کرده اید؛ نباید از مأموریت خود غافل شوید. در غیر این صورت علف های هرز 
رشد خواهند کرد، رنگ ها کنده خواهند شد و جاده ها فرو خواهند ریخت. اگر تکاپو 
نداشته باشید، آنگاه تمام آن چیزهایی که در این کتاب یاد می گیرید، بی ثمر خواهند 

بود. موفقیت شما کاماًل به خودتان بستگی دارد.

مس را به طال تبدیل کنید
داستان از این قرار اســت: اگر عاشق کارتان باشــید، پول همین جاست، موفقیت 
همین جاست و احساس رضایت از برآورده شدن خواسته ها و آرزوها همین جاست. 
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تنها کاری که باید انجام دهید، این اســت که آن را بردارید. پس دســت از غرولند و 
شکایت بکشید، دست از گریه وزاری بردارید و عذر و بهانه را کنار بگذارید. اگر در 
حال حاضر یک شغل تمام وقت دارید، می توانید بین ساعت های هفت بعدازظهر تا دو 
صبح )و اگر صاحب فرزند هستید، از نه شب تا سه صبح( کارهای زیادی انجام دهید. 
پس یاد بگیرید که عاشق کار در طول ساعات اولیه قبل از طلوع آفتاب باشید. به شما 
اطمینان می دهم اگر کاری را انجام دهید که بیش از همه به آن عشــق می ورزید، این 
نخوابیدن ها برایتان سخت نخواهد بود. مهم نیست که این شور و اشتیاق کنجکاوی های 
دوران بچگی تان را بیدار کند. اگر چگونگی استفاده از تمامی امکانات و ابزارهای دنیای 
دیجیتال را یاد بگیرید، خواهید توانست مس را طال کنید؛ خواهید توانست عشق تان را 

به یک کسب وکار افسانه ای و ثروت آفرین تبدیل کنید و با خودتان هم صادق بمانید.
در نهایت، این کتاب درباره این نیست که چگونه یک میلیون دالر پول دربیاوریم، 
اگرچه ممکن است راه رسیدن به این هدف را برایتان هموار کند. این کتاب می خواهد 
به شما بگوید که چگونه با زنده نگه داشتن شور و اشتیاق و ثمربخش بودن تان، از زندگی 
بهره ببرید. منظور از راه اندازی یک کسب وکار صرفًا پول درآوردن نیست و اگر طرز 
تفکر شما این باشد، شکست خواهید خورد. اگر در حال حاضر با ابزارهای بازاریابی 
اجتماعی ای که در این کتاب به آنها خواهیم پرداخت، آشنا هستید، امیدوارم به تصویر 
کلی و بلندمدت توجه کنید. اگر فقط به فکر پول درآوردن باشــید، آنگاه موضوعات 

حیاتی را به سادگی فراموش خواهید کرد.
نحوه ناوبری در اقیانوس دیجیتالــی بازاریابی اجتماعی را یــاد بگیرید تا بتوانید 
کسب وکاری راه بیندازید و برند شــخصی خود را بر اساس آنچه بیشتر از همه به آن 
عشق می ورزید، ترویج کنید. تنها محدودیت در این راه، آن مسافتی است که قرار است 
شنا کنید. شبکه های اجتماعی )مانند فیس بوک، توییتر، فلیکر و غیره( همان اصطالحًا 
»گالیون«1های مدرنی هستند که شما را به دنیایی جدید وارد خواهند کرد و به شما این 
امکان را خواهند داد تا آنچه به آن عشــق می ورزید را به اشتراک بگذارید، خود را از 

رقبایتان متمایز سازید و آوازه برند خود را به گوش میلیون ها مخاطب برسانید.
galleon .1 .1: کشتی های بادبانی بازرگانی یا جنگی اسپانیایی قرن پانزدهم



البته راز موفقیت من فقط یکی از انبوه راه هایی است که آزمون شده اند، اما الزم است 
کار را به روش من انجام دهید )که البته باید با دی ان ای شما نیز سازگار باشد(؛ آنگاه 

خوشبختی کامل نصیب تان خواهد شد.
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فصل دوم: موفقیت در دی ان ای شما نهفته است
 
من یک موجود متحرک و پر از تناقض هستم. هیچ کس را پیدا نمی کنید که به اندازه 
من به خودش باور داشته باشد؛ با این حال به خوبی می دانم که واقعاً چقدر بی اهمیت 
هســتم. نمی توانم نظر مردم درباره خودم را نادیده بگیرم؛ به آنچه می گویند احترام 
می گذارم و به آنها توجه می کنم. هنگامی که بینندگان نظرات خود در خصوص اپیزود 
اخیر »دیگنیشــن«1 )یکی از بزرگ ترین وبالگ های ویدئویی در اینترنت( را ارسال 
کردند و گفتند که من در گفت وگوهای نمایش مذکور نفرت انگیز ظاهر شده ام، تا چهار 
صبح بیدار ماندم تا از همه آنها عذرخواهی کنم. من عاشق ایجاد کسب وکار و راه اندازی 
فعالیت های اقتصادی جدید هستم، اما فقط به یک دلیل برای پول ارزش زیادی قائلم؛ 
برای خریداری تیم فوتبال آمریکایی نیویورک جتز به پول زیادی احتیاج دارم )شوخی 
نمی کنم، واقعًا دلم می خواهد مالک جتز شوم! این موضوع از کالس سوم دبستان به 
دغدغه ذهنی من تبدیل شده است(. اگرچه داستان موفقیت های من در ای بی سی نیوز، 
اسلیت و نایت الین به نوعی بهترین داستان معمول و بکر تعریف شده از یک مهاجر 
موفق تا به حال است، اما فقط به این خاطر نبوده که شبکه های اجتماعی تسهیل کننده 
موفقیت کنونی من تا چند سال پیش وجود نداشتند؛ بلکه همه اینها به خاطر تفاوت 

دی ان ای من با سایر افراد بوده است.
در جایگاه صاحب کسب وکار، بیش از اندازه در مورد دی ان ای صحبت می کنم و 
کتاب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به این دلیل که بر این باورم که در مسیر 
کسب وکارهای موفق، پیچ وتاب ها و مارپیچ هایی بســیار زیاد مانند شکل دی ان ای 
وجود دارند. در واقع احتماالً باید موفقیتی که واین الیبرری تی وی، وبالگ ویدئویی 
آنالین من، به دست آورد و مرا روی مدار بازاریابی اجتماعی قرار داد را به مادر و پدرم 
نسبت دهم که به من این دی ان ای را دادند تا شغلم را به سطحی برسانم که آوازه اش در 

1. Diggnation



همه جا بپیچد. باز هم می گویم: بسیاری از افراد بلندهمت با دی ان ای های خارق العاده 
به دنیا می آیند، ولی در نهایت در حرفه خود پیشــرفتی نمی کنند و ناامید، درمانده و 
گرفتار می شوند. سؤال این است: چرا؟ چون آنها کاری که بیش از هر چیز دیگری در 
دنیا دوست داشــتند را انجام نمی دادند؛ آنها کاری که برای انجام دادن آن به دنیا آمده 

بودند را انجام نمی دادند.

باید خودت باشی
از همان ابتدا خوش شــانس بودم. در دوران کودکی نداهــای دی ان ای درونم را 
درک و قبول کرده بودم که می گفت: »تو متولد شده ای تا یک انسان اجتماعی باشی و 
کســب وکاری ایجاد کنی«. این نداها همواره در من وجود داشتند و به شور و هیجان 
همیشگی من تبدیل شدند. می دانستم که به دنیا آمده ام تا یک کارآفرین باشم و هیچ گاه 
سعی نکردم چیز دیگری باشم. شاهدش کارنامه های پر از نمرات ضعیف D و F بودند 
که باعث کج خلقی های مادرم می شد. با وجود اینکه از به گریه انداختن مادرم متنفر 
بودم، می دانستم که باید خودم باشم. گاهی اوقات کتابچه راهنمای بیسبال بکت1 را 
البه الی کتاب ریاضی سر کالس درس پنهان می کردم تا بتوانم مطالعه کنم و اطالعاتی 
در مورد فروش کارت بیسبال به مشتریانم کسب کنم. این روش من برای انجام کارهایم 
بود. اما بسیاری از مردم دی ان ای خود را نادیده می گیرند تا خود را با انتظارات خانواده 
یا جامعه مطابقت دهند. افراد زیادی نیز بر این باورند که موفقیت در کار باید به شیوه ای 
خاص صورت گیرد. این گونه است که کسی که برای طراحی دوچرخه به دنیا می آید، 
سرانجام وکیل می شود، یا کسی که عاشق کار کردن با لوازم آرایشی است، ناچار است 
روزانه محصوالت گران قیمت برند شخصی دیگر را به فروشگاه های سراسر کشور 
تحویل دهد، یا کسی که همواره ایده هایی برای سرودن شعر بعدی خودش یادداشت 
می کند، بیشتر وقتش را صرف نظارت بر بخش فوریت های دپارتمان فناوری اطالعات 

می کند. به نظر من که خیلی احمقانه است!
برای نوشتن این کتاب بسیار بی قرار بودم؛ نه فقط به این دلیل که باور دارم می توانم 
1. Beckett Baseball Guide
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به همه کســانی که می خواهند میلیونر شــوند، کمک کنم )هرچند کاماًل مطمئنم که 
می توانم(؛ بلکه به ایــن دلیل که هنوز افرادی وجود دارند که متوجه نشــده اند نباید 
ساکن و بی حرکت بمانند و این مرا به مرز دیوانگی می رساند. اکنون برای شهروندان 
آمریکایی یا هر کسی که در جای جای این جهان زندگی می کند، دیگر هیچ توجیهی 
برای جان کندن در کارهایی که از آنها متنفرند یا حتی عاشقش نیستند، به بهانه دریافت 
چک حقوق یا موضوعاتی مثل احساس مسئولیت، وجود ندارد. در حال حاضر اینترنت 
امکانی فراهم کرده تا افراد با خود صادق باشند و از راه تبدیل آنچه عاشقش هستند به 
برند شخصی، کسب ثروت کنند. در واقع نباید میان آنچه واقعاً هستید و کاری که انجام 

می دهید، تفاوتی وجود داشته باشد.
ممکن است پیام »در پی شادکامی و خوشی خودت باش« مهرجویانه، گرم و دوستانه 
به نظر برسد، اما اشتباه برداشت نکنید؛ اگر طبق گفته های من عمل کنید، سخت کوش تر 
از هر زمانی خواهید شــد. اما باور دارم همین سختی هاست که شخصیت ما را شکل 
می دهد. خانواده من از صفر شــروع کردند و این در نهایت به نفع شان شد. همچنین 
باعث شد به تصاحب همه چیز مشتاق باشم و سرانجام به درایتی برسم که هیچ کدام از 
این چیزها ارزش واقعی ندارند. در واقع اگر از ابتدا در رفاه بیشتری به سر می بردیم، 
هرگز به جایی نمی رســیدم که االن هستم. برای تعریف این داســتان، باید به جایی 

برگردیم که از آنجا آمده ام.

مهاجرت به آمریکا
خانواده من از بالروس، یکی از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، در 
سال 19۷8 به آمریکا نقل مکان کردند. پدرم ساشا با رهنمودهای عموی بزرگش، که 
ســال ها قبل مهاجرت کرده بود، به آمریکا آمد. او برای دیدن خواهرش به بالروس 
بازگشــت و این طور بود که پدرم فهمید آمریکا جایی اســت که می توانید بر اساس 
قوانین خودتان زندگی تان را بسازید و همچنین مجبور نیستید برای خرید یک قرص 
نان شش ساعت در صف بایستید. پدرم، به عنوان یک کارآفرین عادی، می دانست که 
آینده خانواده اش در آمریکا رقم خواهد خورد. همانند یهودیان، به ما هم مجوز خاص 



پناهندگی سیاسی در خارج از کشور داده شده بود. پس از ماه ها کاغذبازی و انتظار در 
اتریش و ایتالیا، سرانجام به منطقه کوئینز نیویورک پا گذاشتیم. متأسفانه عموی بزرگم 
درست قبل از شروع ســفرمان به طور غیرمنتظره ای فوت کرد؛ با این حال فرزندانش 
با ما باعطوفت رفتار می کردند. مادر، پدر، من سه ســاله )آن زمان اسمم گنادی بود(، 
مادربزرگ و پدربزرگم به سوئیتی نقل مکان کردیم که یک بنیاد یهودی برایمان فراهم 

کرده بود. از لحظه ای که پا به آمریکا گذاشتیم، باورمان این بود که پول پارو می کنیم.
در شش هفته اول، مادربزرگم به قصد خفت گیری مورد ضرب وشتم قرار گرفت. 
اقتصاد در حال سقوط بود و شغل ساختمانی ای که پدرم قبل از رسیدن به این کشور 
ترتیب داده بود، ظرف چند ماه از دســت رفت. خانواده عمــوی بزرگ من دوباره با 

پیشنهاد شغل کارگری انبار در کالرک نیوجرسی به پدرم به کمک ما آمدند.
روزهای ســختی بود. هنوز هم وقتی به زمانی فکر می کنم که پــدر و مادرم چند 
مایل به سمت فروشگاه اسباب بازی فروشــی کی مارت پیاده می رفتند و برمی گشتند 
تا یکی نه؛ بلکه دو تا شخصیت اکشن جنگ ســتارگان را برای ششمین سال تولدم 
بخرند، احساساتی می شــوم. برای خانواده هایی که از لحاظ مالی در مضیقه هستند 
)مانند خانواده ما در آن زمان  که خواهرم الیزابت نیز تازه به دنیا آمده بود(، حتی خرید 
اسباب بازی هم مشکل بزرگی بود. با این حال به خاطر ندارم کسی در درون خانواده در 
مورد پول یا هر چیز دیگری در این خصوص شکایتی کرده باشد. ما در سالمتی به سر 

می بردیم و یکدیگر را داشتیم. به چه چیز دیگری بیش از این نیاز داشتیم؟! 
خیلی زود به این شرایط عادت کردیم )با رسیدن به آمریکا، پدر و مادرم اسمم را به 
گری تغییر دادند(، اما در خانه، هنوز انگار در مملکت خودمان بالروس بودیم. مادرم 
اصاًل نمی توانست همانند مادران آمریکایی برای شام، رولت گوشت درست کند. در 
خانه خودمان کلم و ماهی دودی می خوردیم. هرگز دارو مصرف نمی کردیم؛ فقط چای 
می نوشیدیم. هیچ وقت نمی خواستم در مورد بریدگی یا سوختگی روی دستم به کسی 

چیزی بگویم؛ چون بالفاصله به من پیشنهاد می دادند که رویش ادرار کنم.
پدرم باهوش بود و می دانست چطور با شور و اشتیاق کار کند. بنابراین طولی نکشید 
که او راه خود را پیدا کرد و به یک مدیر تبدیل شد و سپس، به صورت شراکتی، صاحب 
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یک فروشگاه کوچک در کالرک شد. تا سال 1983 فروشگاه بزرگی را همراه با شریک 
خود در اسپرینگفیلد خریداری کرد و بعدها همان فروشگاه را در زمینی با مساحت 
بیش از چهار هزار فوت مربع ساخت. سال ها بعد که من وارد دنیای کسب وکار شدم، 
واین الیبرری کنونی را روی همان زمین احداث کردیم. مساحت آن در حال حاضر ۴0 
هزار فوت مربع است، بسیار دورتر از فروشگاه اصلی است که آن را شاپرز دیسکانت 

لیکرز می نامند و دقیقاً به همان شکلی است که از این برند انتظار می رود، باشد.
پدر و مادرم مشــتاق بودند، مشــتاق تأمین مایحتاج خانواده و همچنین مشــتاق 
برنده شدن. پدرم به شدت کار می کرد، تا جایی که تا 1۴سالگی ام شخصیتش را درست 
نمی شــناختم. با این حال برای آنچه به خاطر ما انجام داده بود، احترام فوق العاده ای 
قائل بودم. به لطف سخت کوشی و پشتکار وی، خانواده ما به مظهر داستان موفقیت 
آمریکایی تبدیل شــد. در سال 19۷8 ما ورشکســته بودیم و نمی توانستیم انگلیسی 
صحبت کنیم، اما در سال 1985 من اولین بچه در محله مان بودم که اسباب بازی نینتندو 
داشت. االن متوجه می شوید که چرا پدرم قهرمان زندگی من است. حق شناسی من از 

زحمات وی باعث شد تا برای طی کردن پله های ترقی، همت به خرج دهم.

بارقه های کارآفرینی
من و پدرم در ظاهر تفاوت های زیادی با یکدیگر داریم، هرچند شور و حرارت و 
جنب وجوش وی را به ارث برده ام. خیلی شبیه مادرم هستم؛ فوق العاده احساساتی، 
مردم دار، گشاده رو و بسیار محکم و قوی از درون. اما پدرم دیرجوش است. او خیلی 
دیر با آدم ها صمیمی می شود، اما اگر صمیمی شــود، دیگر شما را به چشم عضوی 
از خانواده می بیند. احترامم به وی بی انتهاســت، اما دلم می خواهد مردم بیشتری او 
را بشناسند. تفاوت بزرگ دیگر بین ما این اســت که او اجازه می دهد تا احساساتش 
تصمیم بگیرند. برعکس، من فردی بسیار پرشور و حرارت هستم. البته در این کتاب 
شما را به شــدت از این نهی می کنم که افسار کســب وکارتان را به دست عواطف و 

احساسات بسپارید.
با وجود این، اگر زندگی ام از دوران کودکی تا به حال را در نظر بگیرید، نمی توانید 



انکار کنید که دی ان ای کارآفرینی پدرم را تمام وکمــال به ارث برده ام. تنها چیزی که 
بیشتر از راه اندازی کسب وکار و پول درآوردن دوست داشتم، تیم فوتبال نیویورک جتز 
بود. در تابستان ماشین همسایه مان را می شستم، در پاییز برگ های ریخته درختانش 
را جمع آوری می کردم و در زمستان هم برف خانه اش را پارو می کردم. یکی از همان 
بهارها بود که گل های حیاطش را چیدم، ســپس در زدم و دسته گلی که از آن گل ها 
ســاخته بودم را به او فروختم. من هنوز هم به این ابتکار خودم افتخار می کنم؛ سود 

حاصل از این فروش درخور توجه بود.
وقتی هشت سالم بود، هفت دکه لیمونادفروشی و مقدار زیادی پول نقد داشتم. از 
دوچرخه سواری هم به شدت می ترسیدم. این ترسم برایم مشکل ساز بود؛ زیرا تمام 
دکه هایم در اطراف محله پخش بودند. مردم محلــه از یک مایلی صدای من را روی 

سه چرخه ام می شنیدند که هیاهوکنان برای گرفتن پولم می آمدم.
تعلیمات تجاری واقعی من زمانی شروع شد که به تب بیسبال گرفتار شدم. به همراه 
مادرم به بازار دست دوم فروشــی رفتیم و من چند بسته کارت بیسبال و یک نسخه از 
راهنمای بیسبال بکت را خریدم. این مجله ارزش واقعی کارت هایی که خریده بودم 
را نشان می داد. هنوز هم آن احساس را به یاد می آورم که فکر می کردم دنیای من به کلی 
تغییر کرده است. این احساس بعدها نیز به سراغم آمد؛ آن زمان که با پتانسیل کسب 
درآمد از اینترنت آشنا شدم و زمانی که اولین وبالگ ویدئویی را دیدم و تجربه کردم. از 
نظر من بازی دیگر تمام شده بود. خداحافظ دکه های لیمونادفروشی، سالم کارت های 
بیسبال. وقتی کالس هشــتم بودم، به محله هانتردان نیوجرسی نقل مکان کردیم. در 
مدرسه جدید، خریدوفروش کارت های بیسبال رونق زیادی میان بچه ها داشت و در 

طول چند هفته، با فروش این کارت ها، در پول غلت می زدم.
در یکی از همین روزها کارکنان مرکز خرید محله اعالم کردند که میزبان رویدادی از 
کارت های بیسبال هستند. من اصاًل دلم نمی خواست چنین فرصتی را از دست بدهم. آن 
موقع، با فروش کارت به هم کالسی های کالس هشتم، صد دالر داشتم. بنابراین جرئت 
به خرج دادم و از پدرم هزار دالر پول، بزرگ ترین عددی که به ذهنم رســید را تقاضا 
کردم. در کمال ناباوری )با توجه به شناختی که از شخصیت واقعی پدرم داشتم(، پولی 
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که می خواستم را به من داد. این پول مرا به وسوسه انداخت. بنابراین فوراً به فروشگاه 
بزرگ کاستکو رفتم و با آن پول چند جعبه کارت خریدم. می دانستم که این تیم ها سال 
خوبی را سپری نمی کنند، اما بی تاب بودم )دیگر نمی خواهم چنان احساسی را تجربه 
کنم(. در حالی که به نحوی به خودم مطمئن بودم، وقتی جعبه کارت ها را باز کردم و در 
قسمت راهنمای قیمت، ارزش تیم ها را دیدم، متوجه شدم که فقط حدود دویست دالر 

ارزش دارند. آه خدای من! به دردسر افتاده بودم.
مادرم، من و دو نفر از دوستانم؛ جیســون رایکر و جان چورکاک را به مرکز خرید 
برد تا از حراجی یک میز بخریم. از قبل، توافق کرده بودیم که اگر قیمت میز بیشتر از 
بیست دالر بود، آن را نخریم. سراغ فروشنده را گرفتیم و دیدیم که یک مرد ایتالیایی 
180 کیلویی ظاهر شد. به او گفتم: »سالم آقا. قیمت تان برای حراجی چقدر است؟« 
او جواب داد: »150 دالر!« پول را بالفاصله پرداخت کردم، با او دست دادم و از آنجا 
دور شدم و صورت های هاج وواج دوستانم را نادیده گرفتم. مغزم به من ندا می داد که 
این ایده ای وحشتناک است، اما قلبم ندا می داد که »دنبالش کن«؛ و من همیشه به ندای 

قلبم گوش می دادم.
خالصه، وقتی به خانه رسیدم و ماجرا را برای پدر و مادرم تعریف کردم، اشک از 
چشمانم سرازیر شد، اما از آنجا که می دانســتند این اشک ها واقعی اند، نخواستند که 
مرا خفه کنند، هرچند مطمئنم که می خواستند این کار را بکنند. در عوض، پدرم گفت 
امیدوار است که از دست دادن این پول ارزش این تجربه را داشته باشد. او مرد دانایی 
اســت؛ پدرم را می گویم. به اتاقم رفتم و مصمم بودم به او نشــان دهم که این کار را 
فقط برای کسب تجربه انجام نداده ام. شور و هیجان وصف ناپذیری در وجود خودم 

احساس می کردم و اصاًل دلم نمی خواست بازنده این ماجرا باشم.
روز بعد، میزمان را آماده کردیم و اولین کاری که انجام دادیم کمی تحقیقات بازار 
بود. دورتادور فروشــگاه قدم می زدم و اینکه چه محصوالتی به فروش می روند را 
رصد می کردم. سپس قیمت کارت ها را کمتر از سایر افرادی که به فروش آنها مشغول 
بودند، تنظیم کردم. ما موفق شدیم و یکســره پول به طرف مان سرازیر شد. از آن به 
بعد، در هر رویداد عمومی ای که توانستم شرکت کردم. مادرم و مادر بهترین دوست 



و شــریکم »براندون وارنک« ما را با اتومبیل در هوای برفــی و بارانی به بریجواتر، 
هیلزبرو، ادیسون، راریتان یا هر جایی که نمایشگاهی عمومی برپا می شد، می بردند و 
هر بار من بودم که برنده می شــدم. تازه آنجا بود که یکی از اولین درس هایم در زمینه 
کســب وکار را یاد گرفتم؛ کمبود، سرچشمه آرزوهاست. اســتراتژی من ساده بود؛ 
مجموعه هایی را می خریدم که در راهنمای بیسبال بکت ذکر نشده بودند و برای اینکه 
بتوانم آنها را بفروشم، تبلیغ شان می کردم. حتمًا فکر می کنید: »وای خدای من! گری، 
چه آدم شــیادی بودی!« به هیچ وجه این طور نیست. من خوش بین بودم. افراد بدبین 
کارت ها را می دیدند و این طور می پنداشتند که آنها بی ارزش اند. از طرف دیگر، کاماًل 
غیرمغرضانه به این نتیجه رسیدم که اگر این کارت ها در راهنما ذکر نشده اند، پس حتمًا 

باید ارزشمند باشند.
پس از حدود سه یا چهار ماه، هزار دالر پدرم را به او پس دادم. همه آخر هفته ها تمام 
تالشم را می کردم و مقداری پول درمی آوردم. بعدها که 15ساله شدم از این کار بیرون 

آمدم و کار جدید خودم را آغاز کردم.

یادگیری تجارت
تبدیل شدن از یک امپراتوری خودساخته غرق در پول از کارت بیسبال محله هانتردان 
کانتی به فروشنده ماهی گرانت یخی با درآمد دو دالر در ساعت، فرود بسیار سختی 
بود. تا 1۶سالگی اجازه نداشتم شغل مهمی در فروشگاه داشته باشم یا حتی صندوق دار 
باشم. شــغل جدیدم چندان هیجان انگیز نبود و ساعت ها مشغول جابه جایی یخ ها و 
گردگیری قفسه ها می شدم. اجازه نداشــتم چیزی را که می فروختیم، بنوشم )پدر و 
مادرم در مورد این موضوع خیلی ســخت گیر بودند(، اما در عمل کردن به آموخته ها 
عالی بودم؛ بنابراین در زمان هایی که بازار شــل بود، بــرای گذراندن وقت، مجالت 
تجاری را به طور سرســری مطالعه می کردم و از آنچه یاد گرفته بودم، برای کمک به 
مشتریانم اســتفاده می کردم. یکی از همین مجالت واین اسپکتیتور بود. در آن زمان، 
بنا به دالیلی، اسم فروشگاه شاپرز دیسکانت لیکرز بود. قسمت اعظم کسب وکار ما 
فروش نوشیدنی بود. کار صندوق داری نکات زیادی به من یاد داد. بعضی از افراد عادت 

موفقیت در دی ان ای شما نهفته است          38



39   خردش کن

به جمع آوری برندهای خاص داشتند که نشان از پرستیژ ویژه فرهنگی آنها داشت و 
مردم این نوشیدنی ها را همان طوری جمع آوری می کردند که من کارت های بیسبال، 
اسباب بازی های جنگ ســتارگان و کتاب های کمدی را جمع می کردم. این موضوع 
برای من خیلی جالب بود. همچنین متوجه وجود یک الگو شــدم؛ مردم برای خرید 
برندهای جاافتاده به آنجا می آمدند. هر چقدر هم که من یا هر کارمند دیگری برای تبلیغ 
برندهای دیگر آن قدر صحبت می کردیم تا صورت مان بنفش می شد، ولی آنها همچنان 
کار خودشان را می کردند و بطری مورد نظرشان را برمی داشتند و از فروشگاه خارج 
می شدند. آن برندها کاماًل تثبیت شــده و پرفروش بودند. در مقابل، خریداران دیگر 
انواع نوشیدنی  غالبًا با یک قیافه شکست خورده جلو می آمدند و همین طور 10 دقیقه 
با نگاهی تردیدآمیز چشم به برچســب ها می دوختند، به این امید که یکی از بطری ها 
بیرون بپرد و آنها را از این وضعیت مستأصل برای تصمیم گیری برهاند. بر اساس تجربه 
خود در کسب وکار کارت بیسبال، می دانستم که مردم منتظرند تا کسی در مورد اشیای 
خوب و باارزش به آنها اطالعاتی بدهد و آنگاه که ارزش مورد نظر را درک می کردند، 

از اینکه سایر افراد چنین اطالعاتی ندارند، لذت می بردند.
داستان ســرایی یکی از مهارت های مهمی اســت که در کســب وکار دســت کم 

گرفته می شود.

متحول ساختن کسب وکار خانوادگی
هنگامی که سال آخر دبیرستان بودم، کسی از من توقع بچه درس خوان بودن نداشت؛ 
بنابراین برنامه ام این بود که با رساندن نمراتم به حدنصاب، فارغ التحصیل شوم و کار 
تمام وقتم را در فروشگاه شروع کنم. یکی از روزهای ماه فوریه؛ بله، فوریه )ببخشید 
مادر، می دانی که عین واقعیت است(، مادرم از من پرسید که »قصد داری در کدام کالج 
ثبت نام کنی؟« کالج؟! خیلی شانســی چند روز بعد یک کارت پســتال از طرف کالج 
مونت آیدا در نیوتان ماساچوســت را در صندوق پستی دیدم. مشخصاتم را نوشتم و 
فصل پاییز را در کالج مونت آیدا سپری کردم. با این حال، تا آن زمان، تمام زندگی من 
فروشگاهم بود و من تقریباً تمامی آخر هفته ها را برای کار در آنجا به خانه برمی گشتم.



در سپتامبر 1995 در خوابگاه یکی از دوستانم پرسه می زدم که به ناگاه کامپیوترش را 
روشن و مرا با پدیده ای به نام اینترنت آشنا کرد. دوستانم در چت روم ها پرسه می زدند 
تا با دخترها قرار بگذارند. بعد بیرون شان کردم و 9 ساعت بعدی را به جست وجوی 
انجمن های فروش کارت بیســبال پرداختم و در این فکر بودم که چطور می توانم از 
این پدیده به منظور رشد فروشگاهم استفاده کنم. شک نداشتم که آینده کسب وکارم به 
اینترنت وابسته است. یک سال طول کشید تا جرئت صحبت در مورد فروش آنالین 
کاالهای فروشگاه با پدرم را پیدا کنم. چه می شود گفت؟! پدرم آدم ترسناکی بود. ابتدا 

مقاومت کرد، اما به من ایمان داشت و به محض اینکه آرام گرفت، دست به کار شدم. 
سایت اینترنتی نقد و بررسی نوشیدنی من، در ژوئن 199۷ آغاز به کار کرد. درآمد 
این فروشگاه در سال 199۴ به حدود دو تا سه میلیون دالر رسید. بعد از فارغ التحصیلی 
در سال 1998 به صورت تمام وقت به این مجموعه پیوســتم و درآمد حاصل از این 
کسب وکار را در طول یک سال از حدود ۴ میلیون به 10 میلیون دالر رساندم، با صفر 
درصد فروش آنالین. تا سال 2001 درآمدمان 20 میلیون دالر بود. بدک نبود، خیلی 
هم خوب بود. زندگی خوبی داشتیم و کسب وکار هم در حال ترقی بود. شاید بیشتر 

هم سن وساالن من هم می توانستند چنین کاری بکنند.
در سی امین ســالروز تولدم، یعنی 1۴ نوامبر 2005، در حوالی نیوجرسی در حال 
رانندگی در اتوبان ترن پایک به سمت محل کارم بودم و داشتم به زندگی روزمره خودم 
فکر می کردم. متوجه شدم که اگرچه همه چیز عالی به نظر می رسد، ولی خوشبختی 
کامل را احســاس نمی کنم. از اعماق درونم می دانســتم که امکان نــدارد بتوانم با 

خرده فروشی تیم جتز را بخرم. وقت آن رسیده بود که بزرگ شوم.
در آن هنگام در واین الیبرری دپارتمان کامپیوتر داشــتیم و »اریک کاسنر« و »جان 
کاسیماتیس« را می دیدم که هنگام صحبت در مورد وبالگ های ویدئویی )دو تا از این 
وبالگ های ویدئویی در آن زمان »راکت بوم« و »نمایــش با زفرنک« بودند( در زمان 
صرف ناهار از خنده روده بر می شدند و تمام غذایشان به درودیوار پاشیده می شد. سعی 
می کردم بفهمم که چطور با استفاده از این محیط جدید به مردم نشان دهم که غیر از 
برندهای جاافتاده، نوشیدنی های بسیار بیشتر دیگری نیز در آنجا وجود دارد. همچنین 
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متوجه محبوب شدن سایت هایی مانند مای اسپیس و فلیکر و یوتیوب شدم؛ سایت هایی 
که هیچ ارتباطی با تجارت نداشتند و در حوزه ارتباطات اجتماعی و به اشتراک گذاری 
داستان های شخصی و آشنایی با افراد جدید فعالیت می کردند؛ این کاری بود که من در 
آن استاد بودم. در اتوبان ترن پارک نیوجرسی این فکر بکر به سراغم آمد. قصد نداشتم 
از طریق وبالگ های ویدئویی به فروش نوشــیدنی  بپردازم؛ می خواستم با استفاده از 
وبالگ های ویدئویی دنیای کاماًل جدیدی برای کاالهایمان و خودم بسازم. صبر کردم 
تا فروشگاه را در فصل تعطیالت به دست بگیرم. سه ماه بعد، در فوریه 200۶، وبالگم 

با عنوان واین الیبرری تی وی را راه اندازی کردم.



فصل سوم: برند شخصی خود را بسازید
 
قسمتی از داستان زندگی من را خواندید که اغلب مردم از آن خبر ندارند و احتماالً 
مهم ترین بخش آن نیز محسوب می شود. تکرار می کنم: هدف از وبالگ واین الیبرری 
تی وی هرگز فروش نوشــیدنی از طریق اینترنت نبوده؛ بلکه مقصود، ساختن ارزش 

ویژه برند بوده است.
برخی افراد ممکن است به این نکته اشاره کنند که اگر عالقه ای به فروش نوشیدنی 
نداشتم، هرگز لینک های خرید کاالهایمان را در ســایت واین الیبرری تی وی قرار 
 نمی دادم. باور کنید که به جــای قرار دادن لینک ســایت »winelibrary.com«، اگر با

 »wine.com« در برنامه همکاری در فروش از طریق ارجاع لینک پیش می رفتیم، درآمد 
بیشتری کسب می کردیم. اما من آدم کاسبی هستم؛ اگر می خواهید از من بخرید، من در 
خدمتم. با این حال، هیچ کس نمی تواند »تاندر شو« )نام مستعار من در واین الیبرری 
تی وی( را به پرحرفی متهم کند؛ همیشه حواسم بود که در واین الیبرری فقط درباره 
15 مورد از برندها بحث شود. اگر تحلیل خوبی از یک کاال ارائه دهم و میزان فروش 
آن کاال باال برود، همه به دنبال تهیه اش خواهند بود. اگر هدف از واین الیبرری تی وی 
فقط فروش بود، مطمئن می شدم که با هدف خدمات رسانی عالی به مشتریان، محصول 

کافی در اختیار داشته باشم.
 فروشگاه ما، واین الیبرری، از مزایای ارزش ویژه برند به دلیل کنجکاوی و حضور 
مردم در خصوص فعالیت ها و موقعیت این فروشگاه بهره مند می شود. گاهی اوقات 
فقط برای تشــکر از بابت مطالب وبالگ به من مراجعه می کنند کــه من واقعاً از آنها 

قدردانی می کنم.
توسعه برند شخصی شما کلید کسب درآمد از شور و اشتیاق به کار به صورت آنالین 
است. انتقال محتوای شما از هر طریقی که باشــد، اعم از ویدئو، پادکست یا وبالگ، 
منعکس کننده خود واقعی شماست؛ یعنی شما را از دیگران، از جمله رقبایی که در بازار 
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یا مدل کسب وکاری مشابه شما فعالیت می کنند، متمایز می سازد. چیزی که بیشتر مردم 
متوجهش نیستند این است که در دنیای امروز، کسب وکار و برند شخصی شما باید 
یکسان و مشابه باشند؛ چه فروشنده مواد غذایی ارگانیک باشید و چه مشاور مالی یا 

فرد مستقلی که دیدگاه های خودش را دارد.
پول درآوردن از برند شخصی مفهوم جدیدی نیست. بسیاری از موفق ترین چهره های 
نمایشی جهان نوابغ برند شخصی هســتند، مثل اپرا وینفری، هاوارد استرن و امریل. 
آنها امپراتوری خود را از راه متمایز بودن خود از دیگران ساختند و هرگز از آن پا پس 
نکشیدند. اما مزایای اصلی برندسازی شخصی مختص افراد مشهور طراز اول نیست. 
در حقیقت، برندسازی شــخصی به همه افراد فرصتی بی نظیر می دهد تا خود را باال 
بکشــند. برای مثال به این فکر کنید که معموالً افراد چه نظری در مورد سلبریتی های 
رده پایین تر همانند »اشتون کوچر« یا »کری رودز« دارند. کوچر قبل از اینکه به خاطر 
ازدواجش با »دمی مور« معروف باشد، به خاطر اجرایش در تلویزیون شناخته شده بود، 
اما شکی نیست که برند او با شروع استفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی شروع به 
رشد کرد. رودز، بازیکن تیم فوتبال نیویورک جتز، با استفاده از توییتر، برند شخصی 
خود را به طرزی باورنکردنی گســترش داده است. شــخصیت های کمدی سطوح 
پایین تر همانند »ویل ویتون«، »بروک برک«، »لوار برتن« و »فرد دارست«، با استفاده از 
فرصت های خارق العاده شبکه های اجتماعی، به احتمال زیاد به سطوح باالتر خواهند 
رسید. چطور اینها را می دانم؟ از تعداد فالوورهای اکانت های توییتری آنها. در حال 
حاضر معموالً به مردم توصیه می کنم که تعداد فالوورها را نادیده بگیرند و به جای آن 
بر کیفیت تعامالت خود با فالوورهایشان تمرکز کنند؛ این مهم ترین شاخص عملکرد 
برای موفقیت برندشان است. با این حال، بســیاری از تصمیم گیران همچنان از این 
جزئیات مهم بی خبرند؛ بنابراین افراد مشهوری که ذکرشان رفت به جای آنها از این 
تعداد فالوور بهره مند خواهند شد. مقصد کاربران اینترنت هر جا که باشد، فرصت ها 

نیز همان جا خواهند بود.
آخرین مطلبی که مهم است، کسانی اند که ممکن است هرگز درباره شان چیزی نشنیده 
باشید، اما در عین حال محتوای خارق العاده ای ارائه می دهند و با استفاده از شبکه های 



 ،)@davemorin( »اجتماعی به موفقیت های بزرگی دست یافته اند؛ مثاًل »دیو مورین
 .)@kevinrose( »و »کوین رز )@ijustine( »جاستین ازاریک« ،)@sacca( »کریس سکا«
برندهای شخصی آنها به طرز سرسام آوری ترقی کرده اند و هیچ دلیلی وجود ندارد که 

فکر کنیم این برندها در نهایت به نام هایی مشهور تبدیل نخواهند شد.
متوجه می شوید می خواهم به کجا برسم؟ نسل اولی ها برندهای خود را در تلویزیون، 
سینما، رادیو، مجالت و روزنامه ها ساختند و نسل جدید، با صرف هزینه ای بسیار کمتر 
و بدون نیاز به اخذ تأییدات خاص، همین کار را به صورت آنالین انجام می دهند. در 
موقعیت مناسب خود مستقر شوید؛ زیرا موفقیت ناگهانی در همین نزدیکی هاست. 

ممکن است زمین متفاوت باشد، اما بازی همان بازی است.

ساخت برند من 
اگر مرا در »winelibrarytv.com« تماشا کرده باشید، به سرعت به برند شخصی من 
پی خواهید برد. به زبان سلیس انگلیسی، من فروشنده نوشیدنی هستم. تالش کردم 
تا این برند را از سنین نوجوانی توسعه دهم. در مسابقات چشایی هزاردالری به ازای 
هر نفر شرکت می کردم و با خبرگان مجربی در حوزه کاری خودم دمخور می شدم که 
تجارب بسیار زیادی برای به اشــتراک گذاری با تازه واردی مثل من داشتند. این افراد 

کوله باری از تجربه و دیدی دقیق از آینده داشتند. 
برای من پرواضح بود که این صنعت به یک کار روزمره و خسته کننده تبدیل شده 
است و تجربه ام در فروشگاه به من می گفت که مردم برای اطالع از رازهای پشت پرده 
خرید یک نوشیدنی و تبدیل آن به یک سرگرمی روزانه بسیار بی قرارند. فکر کردم که 
توانایی انجام این کار را دارم. بنابراین به فروشندگی نوشیدنی  رو آوردم و این گونه بود 
که سعی کردم برند شخصی خودم را بســازم. در وبالگ واین الیبرری تی وی کاالی 
خاصی را نمی فروشم، برند شخصی خودم را عرضه می کنم. در هر اپیزود، شانس این را 
دارم تا تخصص قابل توجه خودم را با سایر افراد دارای عالقه مشابه به اشتراک بگذارم 
که به نظرم بسیار سرگرم کننده می آید. همچنین شانس این را دارم تا عقاید خودم را به 
اشتراک بگذارم. دو ثانیه به برنامه من نگاه کنید؛ آنگاه دقیقاً به شخصیت و عقاید من پی 
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خواهید برد. مسئله کلیدی، داشتن اعتبار است.
این موضوع قطعًا می تواند یک شمشیر دولبه باشد. می دانم افرادی هستند که فکر 
می کنند من آدم احمق و نادانی هســتم، با ســرگرمی های مخصوص به خودم، میز 
درهم وبرهمی پر از اسباب بازی و زبانی که شــاید گاهی اوقات خیلی هم محترمانه 
نباشــد. تن صدایم خیلی بلند اســت. خودم را جزء آدم های نخبــه می دانم. زیادی 
پرجنب وجوشم. اما این شــخصیت واقعی من است. واقعی هســتم و مردم از این 
خوش شان می آید. مردم تماشا می کنند و گوش می دهند و حتی چیزهای جدیدی یاد 

می گیرند و گاهی نیز با من هم عقیده اند.
البته برند دیگری را نیز توســعه دادم، همان برندی که امــکان فروش این کتاب، 
سخنرانی های اصلی و کارهای مشاوره ای را برای من فراهم ساخت و همچنین به من 
و برادرم کمک کرد تا برند »وینر مدیا«1 را ایجاد کنیم. تقریباً دو ســال صبوری کردم؛ 
گذاشتم مردم مرا بشناسند و به برند شخصی من فروشنده اعتماد کنند. سپس در اکتبر 
200۷ به این نتیجه رســیدم که باید پیله را پاره کنم و به آرزوها و خواسته هایم جامه 
عمل بپوشــانم. اکنون دنیا آمادگی این را داشت که خبردار شود شخصیت من خیلی 
فراتر از یک آدم بامزه همه چیزدان درباره نوشیدنی  است. یک روز صبح از خواب بیدار 
شدم و فکر کردم که االن هنگام بحث درباره کسب وکار است. آن موقع بود که شروع 
کردم به پخش ویدئوهایی در مورد شور و اشتیاق واقعی خودم، در مورد ایجاد برند 

و کسب وکار.
صرف نظر از اینکه توجه مردم به کدام برند جلب می شــود، محبوبیت من ناشی از 
این حقیقت است که می دانم دارم در مورد چه چیزی صحبت می کنم و نیز اینکه فرد 
صادقی هستم. در خصوص تمام کاریزما و ویژگی های سرگرم کننده ام نیز باید بگویم 
که اگر محتوای ارائه شــده خوب و قابل اعتماد نبود، هیچ کس به تماشــای وبالگم 

نمی نشست؛ هیچ کس.
می خواهم به همه کسانی که به خاطر انبوهی از مطالب و محتوای اضافی در اینترنت 
دچار سردرگمی می شوند، بگویم نگران نباشید. کیفیت فیلتر بزرگی است. دوستان من، 
1. Vayner Media



ماه همیشه پشت ابر نمی ماند و محتوای خوب در مدت زمانی طوالنی مورد بی توجهی 
قرار نمی گیرد.

فرصت ها در شفاف بودن پنهان شده اند
مشتری ها از شــما انتظار دارند که حقیقت را به آنها بگویید. مطمئنًا آنها خواستار 
کیفیت، خدمات، ارزش و سرگرمی هستند، اما مهم تر از همه، می خواهند از صداقت 
طرف مقابل مطمئن شــوند. کارآفرینان واقعاً حق انتخاب ندارند؛ خطوط بین بخش 
خصوصی و عمومی به سرعت در حال محو شدن است و از آنجا که آدم ها می توانند 
تجربیات، افکار و تصاویر ویدئویی خودشان را در طول چند دقیقه پس از وقوع در 
سراسر اینترنت پخش کنند، دوران کالهبرداری از مصرف کنندگان بدون تحمل عواقب 
ناشی از آن تقریباً به سر آمده است. بنابراین رنگ ولعاب برند شخصی شما خیلی مهم 

نیست؛ بلکه صداقت درونی شماست که باید مورد توجه قرار گیرد.
پنج روز هفته را به صورت آنالین به چشیدن و بررسی نوشیدنی های فروشگاهم 
می پردازم. بعضی از آنها فوق العاده اند و بعضی ها مزه پهن اسب می دهند. آیا سازندگان 
این کاالها که مورد انتقادشــان قرار می دهم، مرا دوست دارند؟ احتماالً نه. برایم مهم 
است؟ نه. آیا نوشیدنی هایی که به نظرم مزه بدی دارند را به فروش می رسانم؟ البته که 
این کار را می کنم؛ چون ممکن است نظر شــما با نظر من متفاوت باشد )سازنده این 
نوشیدنی ها در کارخانه خودش نیز یقیناً با من هم نظر نیست(. تنها کاری که در وبالگم 
انجام می دهم این است که خودم باشم و نظراتم را با صدای بلند و رسا بیان کنم. شما هم 
زمانی که ویدئوها، بالگ ها یا پادکست های خودتان را راه اندازی می کنید، باید همین 
کار را انجام دهید. این موضوع برای همه صدق می کند. از جمله به برخی از شما که 
عادت دارید اطالعات را به صورت محرمانه پیش خودتان نگه دارید، باید بگویم که 

باألخره یک روز این اطالعات را از دست خواهید داد.
فرض کنید در کار امالک و مستغالت هستید و عاشــق این کارید. بخشی از بازی 
امالک و مستغالت این اســت که یاد بگیرید چگونه بگویید: »این ملک قیمت بسیار 
پایینی دارد، این طور نیســت؟« آن را به صورت »یک خانه فریبنده اما نیازمند تعمیر« 
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یا »یک جواهر نیازمند زیباســازی« تبلیغ می کنید. حتی ممکن است اکازیون ترین و 
بهترین ملک ها را هم برای جذابیت بیشــتر، گل آرایی کنید. اما چه می شد اگر جلوی 
دوربین می رفتید و یکســری بالگ های ویدئویی پست می کردید با مضمون نظرات 
واقعی خودتان در مورد آن خانه ها، زمین ها و قواره های تجاری ای که به فروش شان 
مشغول بودید؟ چه اتفاقی می افتاد اگر چیزی شبیه این را می گفتید: »یک خانه بدقواره 
برای فروش دارم. دوستان، واقعاً باید این یکی را ببینید. این آخرین خانه باقی مانده از 
نسل خانه هایی اســت که با فرش قرمز نمدین و چلچراغ های به شکل شاخ گوزن و 
موجودات جنگلی ست شده اند«، یا مثاًل »فروشندگان این خانه ها بسیار خوش برخورد 
هســتند و من می خواســتم همان 3۶0.000 دالری که برای فروش گذاشــتند را به 
آنها بدهم، اما در نهایت بــا آنها صحبت کردم و آنها هم درک کردند که باید ســطح 
توقعات شان را پایین بیاورند؛ زیرا این خانه کهنه به تعمیرات جدی نیاز دارد. پیشنهاد 
می کنم اگر قصد دارید در حدود 2۷5.000 دالر و مقداری هم بیشــتر برای پیمانکار 
تعمیرات خرج کنید، اول نگاه دقیقی به خانه بیندازید. در نهایت، همه شم هنری خود 

را به کار گیرید«.
به هر حال می دانم که قوانینی دست وپاگیر برای حرفه امالک و مستغالت وجود دارد 
تا مانع اجرای این ایده شوند. در حقیقت در پاراگراف قبلی داشتم محدودیت های این 
کار را برانداز می کردم. اما آیا این نوع از شفافیت به کسب وکار شما آسیب می رساند؟ 
شاید در ابتدا روزهای ســختی برای متقاعد کردن فروشندگان سپری کنید تا لیست 
امالک فروشی را با شــما در میان بگذارند. اما تصور کنید اگر سکه قابل اعتمادترین 
آژانس امالک و مستغالت شهر را به نام خود بزنید، چه پولی در انتظار شماست؛ چون 
هیچ کس به شما شک نمی کند که سعی دارید خانه ای را به فروش برسانید که قیمت 
فروشش بیشتر از قیمت واقعی اش است. تعداد سفارش های فروش به شما افزایش 
خواهد یافت؛ زیرا مالکان و فروشندگان مطمئن خواهند بود که امالک آنها روی زمین 
نخواهد ماند. میزان فروش شما نیز باال خواهد رفت؛ زیرا خریداران می دانند که قرار 
نیست با آدمی کالهبردار سروکار داشته باشند. به عالوه، از آنجا که کاری مطابق میل تان 
انجام شده است، شما نیز رضایت خواهید داشت. از همه مهم تر، یک برند شخصی 



محکم نیز می سازید؛ کارگزار امالک و مستغالتی که غل وغش در کارش نیست که این 
اعتبار تازه به دست آمده را هر جا که بروید، می توانید با خود به همراه داشته باشید و از آن 
برای پیدا کردن فرصت های حرفه ای بزرگ تر و بهتر استفاده کنید؛ از آن جمله می توان 
به برنامه های تألیف کتاب، حضور در برنامه های تلویزیونی و رسانه های دیگر اشاره 

کرد. این کار را انجام دهید؛ همین االن انجامش دهید.
از جمله کارگزاران امالک و مستغالت در حال ساخت یک برند شخصی ایان وات 
در وب سایت »www.ianwatt.ca« اســت. هر ویدئویی که وی در حین رانندگی در 
خیابان های اطراف ونکوور، محل زندگی خود، در وبالگش پست می کند به انتشار 
افکار ایان در خصوص کسب وکار امالک و مستغالت و وضعیت بازار کمک می کند یا 
پیشنهادهایی کلی به خریداران و فروشندگان امالک ارائه می دهد. وی فردی سرزنده 

و باهوش است و از نظر دستیابی به موفقیت، در عالی ترین جایگاه قرار دارد.

به سلیقه ات اعتماد کن
وقتی درباره برند شخصی خود فکر می کنید، نباید به این موضوع فکر کنید که الزم 
است برند شخصی شما عیناً شبیه برند من باشد تا بتوانید موفق شوید. موفقیت زمانی 
به دســت می آید که بر خود واقعی تان تمرکز می کنید. در ضمن، به لحاظ شخصیتی 
نمی توانید مثل من باشید. من عاشق سبک خاصی از نوشیدنی ها هستم، در حالی که 
شما نیستید. برند شــخصی من نتیجه تمامی این عادات و حالت های رفتاری مربوط 
به من است. برند شــما هم حتمًا منحصربه فرد و جالب خواهد بود؛ زیرا شمایید که 
منحصربه فرد و جالب هســتید. ســعی نکنید از من یا هر کس دیگری تقلید کنید که 
در حیطه بازاریابی اجتماعی موفقیت هایی کسب کرده است. در این صورت بازنده 
خواهید بود؛ زیرا مردم قادرند کسی که خودش نباشد را از چندکیلومتری بو بکشند. 
برای اینکه پلتفرم مناســبی برای ساخت برند شــخصی واقعی ام پیدا کنم و آن را در 
معرض دید دیگران قرار دهم، الزم بود برای دوره ای صبر پیشه کنم. قبل از اینکه وبالگ 
ویدئویی واین الیبرری تی وی را راه اندازی کنم، متوجه رشد وبالگ ها و فرصت های 
ایجادشده به واسطه آنها شدم و مشتاق بودم تا وارد کار وبالگ شوم. اما در آینه نگاه 
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کردم و از خودم پرسیدم: »مهارت نویســندگی داری؟ نه... لعنتی!« پس می توانستم 
کسی را استخدام کنم تا به جای من مطالب زیبایی را بنویسد و وانمود کنم که خودم 
آنها را نوشته ام )اشاره من به برخی شخصیت های مشهور است که نمی خواهم از آنها 
نام ببرم: ببینید، من به شما عالقه دارم، ولی لطفًا این مطالب را پاک کنید. ما خبر داریم 
که مطالب اکانت توییترتان را خودتان ننوشته اید(. اما می دانستم که اگر بخواهم توجه 
مردم را به سمت خودم جلب کنم، تمام محتوا باید مســتقیمًا از جانب خودم باشد، 
بدون کم وکاست. وظیفه ایجاد و انتشار محتوا تنها چیزی بود که مطلقًا نمی توانستم 
و نمی خواستم به شخص دیگری بســپارم. عالوه بر این، اگر قرار بود وقتم را صرف 
ساخت یک کسب وکار تریلیون دالری کنم تا بتوانم تیم نیویورک جتز را بخرم، باید این 
کار را به گونه ای انجام می دادم که بیانگر خود واقعی من باشد و آن قدر جذابیت داشته 
باشد تا هر روز برای انجام این کار بی قرار باشم. بنابراین صبر کردم تا رسانه ای پیدا شود 
که با دی ان ای من ارتباط برقرار کند )این رســانه، در مورد من، وبالگ های ویدئویی 

بود( و به کارش گرفتم و هیچ وقت هم پشیمان نشدم.
دی ان ای خود را با آغوش باز بپذیرید، خودتان باشــید، مطالب خارق العاده منتشر 
کنید؛ بدین ترتیب افراد به مطالب شــما عالقه مند خواهند شــد. بــاور کنید که اگر 
عملکردتان تا این اندازه خوب باشد، مردم شما را می یابند و مطالب تان را دنبال می کنند 
و درباره شان با یکدیگر گفت وگو خواهند کرد. فراموش نکنید که هدف اصلی شما 

ترغیب افراد به گفت وگوست.

به اشتراک گذاری دهان به دهان اطالعات به صورت گسترده 
استفاده از توانایی شبکه های اجتماعی به عنوان مجرایی کاربردی برای توسعه برند 
شخصی شما اساساً با به اشتراک گذاری دهان به دهان اطالعات میسر خواهد شد. هیچ 
چیز جدید دیگری وجود ندارد. از دیرباز، از وقتی که اولین معامالت با مبادله مقداری 
گندم با گاوها انجام شد، صاحبان کسب وکار همیشه می دانستند که نظرات مشتریان، 
دوستان، خانواده یا همکاران شان در خصوص رستوران ها، تفرجگاه ها، خدمات مربوط 
به شست وشو یا شرکت طراحی، همواره در مقایســه با هر بیلبورد یا تبلیغ رادیویی 



مهم تر بوده است. اما این مشکل وجود داشت که اصوالً مشتریان، دوستان، خانواده یا 
همکاران معدودی از افراد، می توانستند درباره تجربیات خود از محصوالت یا خدمات 

خریداری شده صحبت کنند.
با این حال، اکنــون اینترنت و شــبکه های اجتماعیـ  و دسترســی فوری به این 
جوامع آنالین )و میلیون ها نفری که در نهایت به این جامعه روبه رشد ملحق خواهند 
شد( ـ امکان انتشار دهان به دهان اطالعات در سطحی گســترده را فراهم ساخته اند. 
مصرف کنندگان هنگام اظهارنظر در مورد تجربه خود از برند شخصی تان دیگر محدود 
به حلقه دوستان شان یا حتی در برخوردهای تصادفی شان با سایر افراد در طول روز 
نیستند. اکنون این شخص اگر یک حساب کاربری در توییتر داشته باشد، می تواند خبر 
خنده داری که در مورد پرورش گربه های نژاد سایمیز در وبالگ شما خوانده است را به 
پنج هزار نفر دیگر مخابره کند. این پنج هزار نفر تصادفی نیستند و احتماالً پنج هزار نفری 
هستند که به عمد به خواننده توییتر شما گفته اند که می خواهند افکار وی را بشنوند. 
تعداد قابل توجهی از این افراد هم به احتمال خیلی زیاد آن قدر کنجکاو هســتند که 
خودشان به وبالگ شما سر بزنند و دنبال تان کنند. درست همانند کسب وکارهای سنتی 
آفالین که می گوید نصف ماجرا آوردن مشتری تا در فروشگاه است، تا این مرحله طی 
شده است. اگر به شما عالقه مند باشند، بسیاری از آنها دست به کار می شوند و نظرات 
خوانندگان تان را مجدداً برای تمامی فالوورهای خود ارسال خواهند کرد. و الی آخر. 
حاال به من بگویید که دستیابی به هزاران هزار نفر از خوانندگان و مشتریان بالقوه وبالگ 
با این روش برای شما به عنوان یک پرورش دهنده گربه های نژاد سایمیز چقدر طول 
کشید؟ رایگان؟ کم وبیش در 10 دقیقه. شگفت انگیز است! هرروزه ابزارهای بیشتری 

برای توسعه برند شخصی شما ایجاد می شود.

همه مشغول این کارند
ممکن است هنوز کسب وکار خودتان را شروع نکرده باشید، اما احتمالش هست که 
از قبل، بدون آنکه حتی متوجه شده باشید، یک برند شخصی برای خودتان ایجاد کرده 
باشید. از لحظه ای که یک حساب اینترنتی باز می کنید و خود را در معرض دید عموم 

برند شخصی خود را بسازید          50



51   خردش کن

قرار می دهید، در واقع برند شــخصی ایجاد کرده اید؛ باز کردن حساب در فیس بوک، 
مای اسپیس، توییتر، وب سایت های شبکه های اجتماعی و همچنین وب سایت های 
برند شــخصی. این طور فکر نمی کنید؟ فرض می کنیم شما عاشق عکاسی هستید و 
از اکانت فیس بوک یا فلیکر برای به اشــتراک گذاری بهترین عکس های خود استفاده 
می کنید. در این صورت، امکان مشاهده آنها را برای افرادی فراهم می کنید که تمام شور 
و اشتیاق شان توسعه کسب وکار اســت و در تبلیغات هم متخصص اند. اتفاق بعدی 
این است که ایمیلی دریافت می کنید مبنی بر اینکه »آیا تمایل دارید از طریق عکاسی 
حرفه ای در منطقه خود کســب درآمد کنید؟« می دانم ممکن است به نظر خواب و 
خیال برسد، اما از این دست اتفاقات هر روز پیش می آید؛ با چشم های خودم دیده ام. 
باید درک کنید در دنیایی زندگی می کنید که در آن امکان انتشار دهان به دهان سریع تر 
و گسترده تر اطالعات فراهم شده است. اطالعات آن قدر می چرخند و می چرخند تا 
اینکه باألخره به دست اهلش برسند. حقیقت دارد؛ زمانی که به دنیای دیجیتال ملحق 

می شوید، وارد بازی شده اید؛ پس بهتر است آماده باشید.
شاید فکر کنید که به ایجاد یک برند شــخصی نیاز ندارید؛ زیرا شغل تان را دوست 
دارید یا اینکه برای یک شرکت کار می کنید. چی؟! نکند فکر می کنید شکست ناپذیر 
هستید؟! حتی اگر اوضاع اقتصادی هم در وضعیت خوبی بود، بازهم به شما می گفتم 
که از ابزارهای شــبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن ایده های خود با جهان 
اســتفاده کنید و خودتان را به یک برند متمایز تبدیل کنید. اگر به عنوان تاجر در یک 
شرکت سرمایه گذاری کنید و ناگهان از کار بیکار شوید و تنها چیزی که روی دست تان 
بماند، یک رزومه چرند و بی معنی باشد، چه اتفاقی می افتد؟ آن را نگه دارید؛ ممکن 
است بخواهید به من اطمینان خاطر بدهید که رزومه تان عالی است. جواب این سؤال را 
به من بدهید: آیا رزومه شما یک فایل پی دی اف است، حاوی لیست مرتبی از محل های 
کار شما به همراه مدت زمان آن، همراه با تأکیداتی که نشان دهنده کار دقیق شما در هر 
محل است؟ این گونه است؟ اگر به این شکل باشد که کارتان ساخته است. این فایل 
پی دی اف را پیش خود نگه دارید تا بخش منابع انسانی چیزی برای ثبت در پرونده های 
خود داشته باشد. اما از جنبه های دیگر هم رزومه های سنتی به زودی اهمیت خود را از 



دست خواهند داد. حتی اگر همچنان اهمیت خود را حفظ کرده باشند، رزومه ای که به 
آن افتخار می کنید، درست مشابه رزومه هایی در دستان 300 نفر دیگر است که در حال 

رقابت با شما، در شهرتان به دنبال شغل می گردند.
توسعه برند شخصی شــما به منزله زندگی کردن و تنفس رزومه شما در هر ثانیه از 
کاری است که انجام می دهید. آخرین توییت و نظر شما در فیس بوک و جدیدترین 
پست وبالگ شما چیست؟ این رزومه شماســت. اینها همان روشی هستند که قصد 
دارید از طریق آن ایده ها و نظرات خود را به جهان اعــالم کنید؛ همان چیزهایی که 
شما را به شخصیتی منحصربه فرد تبدیل می کنند و نشان می دهند که چرا یک شرکت 
)یا از آن بهتر، یک کارآفرین پرشور و اشتیاق که می خواهد استعدادهای برتر را برای 
راه اندازی شرکت سرمایه گذاری خودش برگزیند( باید آن قدر احمق باشد تا شما را 
استخدام نکند. به این فکر کنید که وضعیت شما چقدر متفاوت می بود اگر از کار خود 
برکنار می شدید، اما در عین حال برند شخصی خود را حفظ می کردید و به عنوان یک 
کاالی ارزشمند شناخته می شدید. در گذشته، ساعت ها تماس تلفنی و نامه نگاری الزم 
بود تا حضورتان را اعالم کنید. امروزه 30 دقیقه بعد از دریافت خبرهای بد، مطلبی در 
وبالگ خود می نویسید، سپس یک توییت و یک بهنگام سازی وضعیت در فیس بوک 
را در مورد موقعیت خود ارســال می کنید؛ بالفاصله هر یک از مدیران حاضر در این 
صنعت مطلع خواهند شد که شما به دنبال کار می گردید و از آنجا که از قبل با برند شما 
آشــنایی دارند، به این فکر می افتند که »بگذار ببینم، چطور می توانم کاری برای این 

شخص جور کنم؟«
واقعیت این است که امروزه تصمیم گیری ها در خصوص استخدام افراد به خاطر 
ارتباطات شخصی است. اگر به عنوان مدیر فروش در برند خمیردندان کرست فعالیت 
می کنید، هر مطلبی که به صورت آنالین منتشــر می کنید، به نحوی می تواند موضوع 
مورد بحث روز باشد: یا نظرات خاص شما در حوزه کاری تان را آشکار می کند )»باید 
رویکرد جدیدی برای بســته بندی محصوالت مان در پیش بگیریم«( یا نظرات تان را 
به صورت عمومی آشکار می سازد )»دلم می خواهد ورزش هاکی روی یخ را شروع 
کنم«(. شما نمی توانید یک بعدی باشید؛ هر آنچه گمان می کردید بی ربط است، اکنون 
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اهمیت دارد. به تمامی اظهارنظرات آنالینی بیندیشــید که در طول مصاحبه دوستانه 
هنگام ناهار ارسال می کنید. اگر مدیری در حال استخدام افراد خود باشد و حق انتخاب 
بین دو کاندیدای واجد شرایط را داشته باشد، کسی را انتخاب خواهد کرد که به نوعی 
با وی احســاس نزدیکی دارد و ارتباط برقرار می کند، حال این ارتباط چه یک اعتقاد 
متقابل به احیای صنعت خمیردندان باشد و چه عشق مشترک به هاکی روی یخ. شما از 
طریق محتوایتان اطمینان می یابید که افراد می توانند شما را از نظر شخصیت و حرفه تان 
بشناسند. اکنون، از آنجا که برند شخصی تان به خوبی شناخته شده و مورد احترام است، 
اگر به دنبال کار باشید و یک موقعیت کاری مناسب نیز وجود داشته باشد، احتماالً اولین 
کسی خواهید بود که دعوت می شوید. اگر برند خودتان را به درستی ساخته باشید، آن 
دسته از شرکت های تأسیس شده هیچ شانسی برای جذب شما نخواهند داشت؛ زیرا 
فرد توسعه دهنده کسب وکاری که شما را دنبال می کرده استـ  کسی مثل منـ  از شما 
دعوت خواهد کرد تا در یک فعالیت اقتصادی جدید هیجان انگیز شرکت کنید. دوران 

کار کردن شما برای پر کردن جیب دیگران به سر آمده است.
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