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ژان بقوســیان را همــه بــا مدیــر ســبز مــی شناســند ،شــما قبــل از مدیــر ســبز چــه
کارهایــی انجــام دادیــد؟
مــن شــرکت کامپیوتــری داشــتم کــه اتفاقاتــی باعــث شــد بــرای مــدت کوتاهــی
تعطیــل شــود .آن شــرکت کامپیوتــری موفــق بــود ولــی اوضــاع آن بــه خوبــی

پیــش نرفــت .البتــه در آن ســالها هــم زیــاد کتابهــای بیزینســی میخوانــدم.
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انگیزه اصلی شما برای شروع مدیر سبز چه چیزی بود؟
مــن از  20 - 15ســال پیــش خیلــی خیلــی عالقــه بــه تولیــد محتــوا داشــتم و اون موقع

در مجــات کامپیوتــری مرتــب مقالــه مـیدادم ،آرزوی مــن ایــن بــود کــه یــک روز کال

کارم همیــن باشــد .چنــد ســال پیــش آرزوی مــن داشــتن یــک مجلــه کاغــذی خــوب
بــود و بعــد کــم کــم خوانــدم و متوجــه شــدم این یــک روش محدود اســت و میشــود
خیلــی کارهــای بیشــتری انجــام داد .تولیــد اطالعــات جــز عالیــق شــخصی مــن بــود.

کســب و کار شــما در صنعــت آمــوزش اســت ،کســب و کارهــای آموزشــی کــه در
ایــران بودنــد عمومــا نتوانســتند خیلــی رشــد کننــد ،معــدود جاهایــی مثــل مجتمــع
فنــی تهــران هســتند کــه در حــوزه آمــوزش بــزرگ و موفــق شــدند .ایــن بــرای شــما
بیانگیزگــی ایجــاد نمیکــرد کــه از صنعــت آمــوزش خیلــی پــول در نمیــاد.
مــن زمانــی کــه شــروع کــردم اصــا بــه پولــش فکــر نمیکــردم .فکــر میکــردم
یــک روز لــذت بخــش میرســد و مــن کارم ایــن میشــود کــه صبــح داخــل اتــاق

مــیروم ،کتابهایــی را کــه دوســت دارم میخوانــم و هیــچ کســی بــه مــن کاری
نــدارد .از آن طــرف هــم محتــوا تولیــد میشــود ،مقالــه ،پــی دی اف و کتــاب.
خیلــی زودتــر از اینهــا کــه فکــر کنــم پــول و درآمــد عالــی هــم ایجــاد شــد و دیگــر

نگرانــی نداشــتم .شــاید  6مــاه اول از لحــاظ درآمــد فقط ریســک وجود داشــت و پولی
را کــه داشــتم بــرای اجــاره و هزینــه گذاشــتم .از ششــمین مــاه ســود قابــل توجهــی بــه
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دســت اومــد .شــاید چــون ســابقه کار قبلــی داشــتم و در آنجــا بــه ایــن نتیجه رســیده

بــودم کــه کار مدیــر بازاریابــی اســت و بایــد در طــول روز حداقــل یکــی دو ســاعت برای

ایــن کار وقــت بگــذارم و کل وقتــم را صــرف تولید محتوا نکنــم و خیلی زود جــواب داد.
اگــر یکــی پیــش شــما بیــاد و بگویــد کــه مــن کاری را دوســت دارم ولــی نمیدانــم
کــه پولــی از آن در میــاد یــا نــه ،توصیــه میکنیــد کــه ســراغ ایــن کار بــرود؟
مــن همیشــه از دوســتانی کــه میگوینــد ایــده ای رو کــه داریــم اجــرا کنیــم موفــق

میشــویم یــا نــه دو تــا ســوال میپرســم ،اولــی اینکــه آیــا حاضریــد کــه ایــن کار را
بیســت ســال ادامــه دهیــد و حتــی یــک روز بــه فکــر کار دیگــری نباشــید؟
حــاال نیــاز نیســت کــه تــا بیســت ســال ادامــه دهنــد ولــی ایــن دیــدگاه را داشــته

باشــند .ســوال دوم هــم کــه مطــرح مــی کنــم ایــن اســت کــه اگــر همیــن االن بدانیــد
کــه امشــب را تــا صبــح نبایــد بخوابیــد و بــرای کارتــان وقــت بگذاریــد ،ذوق زده
میشــوید؟
مــن خــودم وقتهایــی بــوده کــه دو ســه روز خونــه نرفتــم و همیــن جــا کار کــردم،
نــه تنهــا ناراحــت نبــودم بلکــه خیلــی هــم خوشــحال بــودم .خوشــحال بــودم کــه
امشــب تــا صبــح فرصــت دارم بــه جــای خوابیــدن بــه کار مــورد عالق ـهام بپــردازم.

اگــر کســی اینقــدر عالقــه داشــته باشــد ،درآمــد یــک موضــوع جانبــی اســت ،شــما

اگــر کاری را کــه دوســت داریــد ،حرفــهای و مصمــم انجــام دهیــد ،امــکان نــدارد
درآمــد خوبــی نداشــته باشــید .هــر صنعــت خیلــی ریــزی در نظــر بگیریــد اینقــدر

تراکنــش داخلــش هســت کــه اگــر خــوب فکــر و کار کنیــد بــه درآمدزایــی میرســید.
اگــر بخواهیــد ســه چالــش اصلــی کارتــان در زمانــی کــه شــروع کــرده ایــد را بــرای مــا
بگوییــد ،چــه چیزهایــی هســتند؟
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شــاید اولیــن و ســخت تریــن آن کســب اعتبــار باشــد ،اوایــل کارگاه برگــزار میکردیــم
میگفتنــد مــدرس کارگاه چــه کســی اســت؟ ژان بقوســیان ،تــا حــاال

کســی اون رو نمیشــناخت .خیلــی ســخت بــود کــه ســابقه کامپیوتــری و
برنامهنویســیام را پــاک کنــم و بگوییــم االن یــک فــرد دیگــهای هســتم.

مــن ســال اول نمایشــگاه بازاریابــی رفتــم و یــک آقایــی آمدنــد و بــه مــن
گفتنــد کــه مــن خــودم دکتــر بازاریابــی ام و شــما بــه چــه حقــی اصــا محصــول
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تولیــد کــرده ایــد و کــی بــه شــما اجــازه داده کــه بــه دیگــران آمــوزش بدهیــد،
جــواب دادن بــه ایــن ســوال خیلــی ســخت بــود و ســریع رفتــم کتــاب نوشــتم و

محتــوای بیشــتری تولیــد کــردم و بــا چنــد تــا مجلــه شــروع بــه همــکاری کــردم.
ســختترین چالشــم کســب اعتبــار بــود کــه بــرای حــل کــردن مشــکل هــم

کارگاههــای آموزشــی در ایــران برگــزار کــردم کــه اصــا در ایــران رقیــب نداشــت،
اولیــن کارگاهــی کــه برگــزار کــردم ایمیــل مارکتینــگ بــود و گفتــم داخــل کارگاه نکاتــی

رو آمــوزش میدهــم کــه فروشــتان بــاال مـیرود و اگــر خوشــتان نیومــد و بــه نتیجــه

نرســیدید کل پولتــان را برمیگردانــم .یــک ادعــای بــزرگ و بــا یــک ضمانــت محکــم

بــود ،در کل ایــن مــدت فقــط دو ســه نفــر بودنــد کــه پولشــان را پــس خواســتند.

دومیــن چالــش تامیــن هزینــه هــا بــود ،مــن کار قبلــی خــود را از دســت دادم و

ایــن یــک جــوری ورشکســتگی بــود ،مجبــور بــودم کل کســب وکار در حــال
فعالیــت را بفــروش برســانم و یــک آقــای همــه آن را خریــد و پــول مــن را هــم

نــداد .بــرای حــل کــردن ایــن چالــش هــم ســریع شــروع بــه بازاریابــی محصــوالت

و فــروش آنهــا کــردم و تنهــا راه منطقــی تامیــن هزینــه هــا از همیــن راه بــود.
کارآفریــن هایــی کــه حــوزه آمــوزش فعالیــت مــی کننــد و مــی گوینــد مــا پــول و
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بودجــه نداریــم و پیشــرفت نمــی کنیــم ،دارنــد ســر خودشــان را کاله مــی گذارنــد،

آمــوزش بــه پــول نیــاز نــدارد ،شــما اگــر بازاریابــی ،مدیریــت ،تولیــد محتــوا بلــد
نباشــی و  500میلیــون پــول داشــته باشــید ســال بعــد همــه آن هــا را از دســت
خواهــی داد.

شــاید چالــش ســوم تبدیــل شــدن از یــک نفــر بــه دو نفــر و شــرکت بــود .اولیــن
اســتخدام شــاید ســخت تریــن تصمیــم کاری اســت ،در شــرایطی کــه آدم خــودش

احســاس مــی کنــد کــه مــی توانــد همــه کارهــا را بــا ســختی بیشــتر انجــام دهــد و

االن یکــی را بخواهــد بیــاورد کــه قابــل اعتمــاد نیســت و بایــد پــول هــم بــه او بدهــد

و هــم در تصمیمــات شــریک باشــد .ایــن هــم اتفاقی یــک آقایــی در اولیــن کارگاه من
شــرکت کــرد و از صحبــت و رفتــار او خوشــم آمــد و بــه او پیشــنهاد دادم کــه بیایــد و

در اینجــا کار کنــد و ایشــان هــم قبــول کردنــد و البته االن کســب و کار خــودش را دارد.
برای توسعه مدیر سبز چه کارهایی انجام دادید؟
مــن  5نیــروی تمــام وقــت و چنــد نیــروی پــاره وقــت و مترجــم دارم .بــرای یــک کار

آموزشــی بیشــتر از  5 -4نیــرو نیــاز نیســت .بــرای رشــد نیــاز اســت کــه سیستمســازی

را بهتــر کنیــد ،ســایت را بهتــر کنیــد.

سیســتم ســازی ایــن اســت کــه اغلــب کارهــا از طریــق ســایت و اتوماتیــک
انجــام شــود و مــا داریــم ســعی مــی کنیــم هــر چیــزی رو مســتقل از افــراد

کنیــم .مثــا قبــا بــرای پشــتیانی کوچــک فــرد گذاشــته بودیــم و تمــاس

میگرفتنــد ولــی االن توضیحاتــی همــراه بــا عکــس داخــل خــود محصــوالت
گذاشــتیم کــه مــی تواننــد مشــکالت رو رفــع کننــد و تعــداد کســانی کــه الزمــه

بــرای رفــع مشکلشــان تمــاس بگیرنــد از صــد نفــر بــه یــک نفــر رســیده اســت.
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سه تا شاخصی رو که هر روز چک می کنید چه چیزهایی هستند؟
کل فروشــهای ســایت ،پرفــروش تریــن محصــوالت و نــرخ تبدیــل جاهــای مختلــف
ســایت؛ نــرخ تبدیــل را بــا یــک مثــال توضیــح مــی دهــم یعنــی مثــا یــک صفحــه

محصــول آمــاده کردیــم و ایمیــل فرســتادیم ،از هــر  100نفــری کــه اومدنــد چنــد
نفرشــان خریــد کردنــد ،چطــور میشــود یــک جملــه داخــل صفحــه محصــول تغییــر
داد و ...کــه نــرخ تبدیــل باالتــر رود.
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مــن ایــن نکتــه را بــه عنــوان اعتــراض همیــن جــا مطــرح کنم کــه خیلــی هــا در ایران

مدعــی انــد کــه مــدرس بازاریابــی اینترنتــی هســتند ولــی خودشــان هنــوز داخــل
مفاهیــم مانــدن .در بازاریابــی اینترنتــی مباحــث فــوق پیشــرفته ای مثــل بهینه ســازی
فرآینــد خریــد ،بازاریابــی عصبــی در وب ،مدلهــای بازاریابــی اینترنتــی و  ...وجــود دارد

ولــی دوســتان هنــوز داخــل ســایت خودشــون نتوانســته انــد این هــا را رعایــت کنند.
چند عامل موفقیت در ایران برای کسب و کارهای آموزشی را چه میدانید؟
اولیــن نکتــه همــان عالقــه خیلــی خیلــی زیــاد نســبت بــه اون حــوزه و تخصــص
باشــد .دومیــن نکتــه بازاریابــی آمــوزش اســت ،یادگیــری روش هــای حرفــهای تــر
بازاریابــی آمــوزش؛ در یــک جملــه مــی تــوان گفــت بازاریابــی آمــوزش ایــن اســت

کــه آمــوزش قبــل از فــروش بدهیــم ،ســومین مهــارت هــم تولیــد محتــوای حرفــه ای
اســت ،تولیــد محتــوای تخصصــی و حرفــه ای در دنیــا ،خیلــی از افــراد شــاید اطالعات

خوبــی داشــته باشــند ولــی نمــی تواننــد آن هــا را بــه طــور حرفــه ای بیــان کننــد.
ایــن خــودش مســئله مهمــی اســت ،مباحثــی مثــل رنــگ آمیــزی
اطالعــات ،فیلــم بــرداری ،ضبــط صــدا ،نوشــتن کتــاب و ویرایــش و....
البتــه بعــد از اینکــه کار رشــد کــرد مهــارت بعــدی را مــی تــوان مدیریــت و سیســتم
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ســازی مطــرح کــرد ،چطــور بــا کارمنــدان کنــار بیاینــد و آنهــا بــا انگیــزه کار کننــد.

پیــدا کــردن و حفــظ کارمنــدان مهــم هســتند.

ســایت مدیــر ســبز یکــی از پربازدیدتریــن ســایت هــای بحث مدیریــت اســت ،امکانش
هســت نــکات مهمــی کــه باعث جــذب کاربــر شــد را بــرای مــا بگویید؟
مهمتریــن موضــوع تولیــد محتــوای خــوب و انحصــاری اســت ،ســایت هــای مشــابه

مــا روی تولیــد محتــوا خیلــی وقــت نمــی گذارنــد .یکــی از راههــای بازاریابــی تولیــد

محتــوای خــوب و انحصــاری اســت کــه در نتایــج جســت و جــوی گــوگل تاثیــر

میگــذارد .مــا تقریبــا از تمامــی محصــوالت و کتابهــا و ...ســعی مــی کنیــم بازدیــد
کننــده بــه داخــل ســایت بیاوریــم .مثــا داخــل کتــاب هایــی کــه تالیــف خودمــان
اســت در جاهــای مختلفــش مــی نویســیم کــه بــرای تکمیــل ایــن مطلــب بــه ســایت

مراجعــه کنیــد و کاربــر آفالیــن را بــه آنالیــن تبدیــل مــی کنیــم .جدیــدا از شــبکههای

اجتماعــی هــم اســتفاده مــی کنیــم و فیدبک خوبــی گرفتیم ،بخصــوص از اینســتاگرام.

شــما محصــوالت متنوعــی تولیــد مــی کنیــد ،کدامیــک از ایــن محصــوالت را مخاطبــان
بیشــتر مــی پســندد و پرفــروش تــر اســت؟
شــاید تــا دو ســال پیــش محصــوالت صوتــی بودنــد ،االن فیلــم هــای ام پــی فــور

( ) MP4کــه روی گوشــی بشــه آنهــا را دیــد و بــه راحتــی قابل کپــی در گوشــی و تبلت
باشــد .االن هــر چــه زمــان آمــوزش کوتاهتــر باشــد فــروش بیشــتری میتوانیــد

داشــته باشــید ،افــراد محتــوای کوتــاه و کامــا مفیــد و موثــر را ترجیــح میدهنــد.
دیگــر نیــاز نیســت اولــش مقدمــه بگویــم و کــم کــم وارد موضــوع شــویم در همــون

 5ثانیــه اول بــه ســراغ آمــوزش دادن میرویــم .زمــان خیلــی تاثیرگــذار اســت.
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بهتریــن روش بازاریابــی اینترنتــی کــه شــما از اون فیدبــک خوبــی گرفتیــد چــه چیــزی
ا ست ؟
بهتریــن روش فــروش ایمیــل مارکتینــگ اســت و اوج فــروش مــا روزهایــی اســت کــه
ایمیلهــای هفتگــی مــان را میفرســتیم.

یک روز کاری شما چگونه سپری می شود؟
مــن یــک ســاعت زودتــر از همــکاران میــام .در اون یــک ســاعت کتابهــا و مطالــب

8

خیلــی خیلــی جدیــد مــی خوانــم و یــا فکــر مــی کنــم و برنامــه ریــزی مــی کنــم.

کارهــای کســی کــه در آمــوزش اســت ســه چیــز اســت :یادگیــری ،رشــد کســب و کار و
تولیــد محتــوا.

اول روز ،بهتریــن زمــان بــرای فکــر کــردن و یــا یادگیــری و رشــد کســب و کار اســت.
بعــد بــا همــکاران صبحانــه مــی خوریــم .بعــد از صبحانــه محتــوا تولیــد مــی کنــم،

نوشــتن مقالــه ،کتــاب و یــا هــر چیــز دیگــری.

ظهــر بــه بعــد کــه تمرکــز خیلــی زیــادی نــدارم تفریــح نیــم ســاعته ای دارم و دنبــال

موضوعــات نســبتا جدیــد و روش هــای جدیــد مــی گــردم ،اینکــه داخــل دنیــا چــه
خبــره و ســایت هــای خــوب دنیــا چــه کاری را انجــام مــی دهنــد.

بعــد از اون هــم کــه آمــوزش دارم و تدریــس مــی کنــم .روز کاری مــا  8ســاعت اســت

کــه ســعی مــی کنــم  5تــا  6ســاعت کار کنــم.

مــا یــک مدلــی داریــم کــه  90دقیقــه در رو قفــل مــی کنــم و همــه بــدون صحبــت
کــردن بــا هــم تمرکــز مــی کنیــم و کارمــان رو بــدون هیــچ وقفــه ای انجــام میدهیــم

و بعــد بــا هــم  30 - 20دقیقــه صحبــت غیــرکاری میکنیــم و قهــوه میخوریــم و
چیزهــای دیگــه.
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همینطــوری در روز ســه چهارتــا  90دقیقــه کار میکنیــم .بعــد از ســاعت

کاری هیــچ کاری انجــام نمــی دهــم و نکتــه ای کــه شــاید جالــب باشــد
ایــن اســت کــه مــن داخــل خونــه کامپیوتــر نــدارم و اگــر بخواهــم

کاری رو انجــام بدهــم شــاید وقــت کوتاهــی رو کتــاب بخوانــم.
یــک مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه کارآفرین هــا معمــوال تعادل زندگیشــان
بهــم میریــزد .نظــر شــما در ایــن مورد چیســت؟
کارآفریــن هــا اغلــب خودشــان رو گــول میزننــد ،یــک قانونــی هســت بــه اســم قانــون

پارکینســون کــه میگــه شــما هــر چقــدر کــه کار داشــته باشــید و هــر چقــدر هــم

کــه زمــان داشــته باشــید ،اون کار تــوی ایــن زمــان منبســط و منقبــض مــی شــود.
شــما اگــر مجبــور باشــید  15ســاعت کار را در  8ســاعت انجــام بدهیــد حتمــا انجــام

میدهیــد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه هیــچ کاری در دنیــا تمــام نمیشــود و این دســته
از افــراد خودشــان را فریــب میدهنــد کــه امــروز ســه ســاعت بیشــتر بماننــد حــل

میشــود و ایــن ادامــه پیــدا میکننــد و میبیننــد کــه پــروژه هاشــون تمــام نمیشــود.

شــما بــا توجــه بــه آشــنایی کــه بــا کســب و کارهــای اینترنتــی داریــد وضعیــت ایــن
کســب و کارهــا را در ایــران چگونــه مــی بینیــد؟
فرصــت درآمدزایــی در اینترنــت روز بــه روز داخــل ایــران بیشــتر مــی شــود .االن
کمتــر کســی را مــی بینیــد کــه رمــز دوم نداشــته باشــد و خیلــی بــا  7ســال پیــش
کــه فقــط درگاه بانــک ســامان بــود فــرق میکنــد ،وضعیــت کســب درآمــد از
اینترنــت در ایــران خیلــی درخشــان و عالــی اســت .اینکــه اینترنــت کنــد اســت و

مشــکل دارد فقــط بهانــه اســت ،ایــن مشــکالت بــرای همــه اســت و کارآفرینــان
در یــک شــرایط مســاوی قــرار دارنــد .البتــه ایــن نکتــه هــم هســت افــرادی

موفــق مــی شــوند کــه اینترنــت مارکتینــگ یــاد بگیرنــد و هــر روز پیشــرفت کننــد.
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یــک جــوان کــه مــی خواهــد کارآفریــن شــود چــه ویژگــی هایــی بایــد داشــته باشــد و
چــه مــاک هایــی را بایــد در تصمیــم گیــر ی اش لحــاظ کنــد؟
اولیــن و مهمتریــن مــورد ،عالقــه خیلــی خیلــی زیــاد اســت .اگــه دالیلــش برای شــروع
کســب و کار چیزهایــی مثــل ایــن اســت کــه :از دســت ریــس خــود خســته شــده،

میخواهــد ســاعت کاری اش صددرصــد دســت خــودش باشــد ،بــا دیگــر کارمنــدان
ارتبــاط خوبــی نــدارد و میخواهــد ریــس شــود ،فکــر میکنــد کــه تخصــص باالیــی دارد
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ولــی ریــس اون بیشــتر پــول درمــی آورد و ...حتمــا شکســت میخــورد .در کل کســی

مــی توانــد کارآفریــن باشــد کــه ســرش بــرای حــل مشــکل و حــل مســئله درد میکنــد

و اگــر اینگونــه فکــر کنــد کــه دو ســه ســال کار میکنــد و بعــد مــی نشــیند و پــول در
میــاورد ،ایــن اتفــاق نمیافتــد.

دو تا توصیه برای افرادی که میخواهند کسب وکاری برای خودشان راه بیاندازند؟
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه کســب و کار بــا محــل و میــز و کامپیوتــر و ایــن چیزهــا
راه نمیافتــد ،قبــل از ایــن هــا بــه ســراغ مشــتری برونــد .داخــل خونــه و بــدون مجــوز

شــرکت هــم میتــوان کار کــرد ،و بعــد از اینکــه یــک مقــدار پیــش رفــت و درآمــد و

مشــتری ایجــاد شــد قــدم هــای بعــدی را برداشــت .مــن پیشــنهادم ایــن اســت کــه
یــک عــدد خیلــی کمــی رو بــرای شــروع کســب و کار درنظــر بگیرنــد و بعــد خودشــان

را متعهــد کننــد کــه بقیــه هزینــه هــا را از داخــل کســب و کارشــان دربیاورنــد .چــون

اگــر خودشــون رو تحــت فشــار قــرار ندهنــد ،خیلــی زود شکســت میخورنــد.

توصیــه دوم هــم ایــن اســت کــه اگــر تمایــز قابــل توجهــی نــدارد و نمــی توانــد پیــدا

کنــد بهتــر اســت اصــا شــروع نکنــد.

قبــل از شــروع بایــد فکــر کنیــم کــه تمایــز رقابتــی مــا بــا دیگــران چیســت؟ اگــر

ایــن مزیــت نباشــد هیــچ وقــت نمــی تــوان توقــع داشــت کــه از یــک کســب و کار
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معمولــی فراتــر رفــت.
سوالی که دوست داشتید از شما بپرسیم ولی نپرسیدیم؟
عامــل موفقیــت مــن چیســت؟ و در جوایــش مــی گویــم کــه مهمتریــن عامــل اینــه

کــه مــن دســتاوردهام خیلــی زیــاده ،میتونــم در یــک ســال  40تــا کتــاب بنویســم

چــون ورودی اطالعــات بــه مغــزم رو کامــا کنتــرل مــی کنــم ،شــاید ماهــی یــک

دقیقــه اخبــار نــگاه نکنــم ،اخبــار منفــی رو نمــی خوانــم ،هــر فیلمــی رو نــگاه نمیکنــم،
بــا افــرادی کــه فکــر میکنــم هیــچ اثــر مثبتــی روی مــن ندارنــد بــه هیــچ وجــه

معاشــرت نمــی کنــم.

بــرای انتخــاب کارکنانــم تســت مــی کنــم ببینــم چقــدر خوشــبین و باانگیــزه هســتند،

شــما داخــل مدیــر ســبز کســی رو نمــی بینیــد کــه اعتراضــی کند ،مرتــب داســتانهای
افــراد موفــق دنیــا رو مــی خوانــم .مــن سالهاســت کــه در محیــط کارم تلفــن کســی رو

جــواب نمــی دهــم و از زمانــم مثــل المــاس نگهــداری مــی کنــم.

برای دیدن مطالب بیشتر به وب سایت ما مراجعه نمایید.
تحول زندگی
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