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درباره نویسنده

»استیو کالرک«، در شــانزده سالگی ترک تحصیل کرد و این زمانی بود که 
او هیچ توانمندی قابل توجه شــغلی نداشت. تا اینجا دو بار شغل عوض کرده 
بود و زمانی که فقط 18 ســال داشت، مشغول کار در شغل سوم خود بود: کار 

در یک پمپ بنزین.
در یک شــب تاریک و ســرد زمســتانی و در میانه بارش شالق وار باران، 
»اســتیو« در حالی که باک خودروی مدل باالیی را پر می کرد یک تصمیم مهم 
گرفت: »همه چیز باید عوض شود.« او می خواست که خودش در صندلی راننده 
بنشیند، در درون خودوریی گرم و چشم نواز، نه بیرون از خودرو و در حال پر 

کردن باک خودرو دیگران.
بدین ترتیب، او برای پیشــرفت، عزم خود را جزم کرد و تشنه دانش، برای 
خود شــکوفایی شــد. مدتی را به مطالعه در این زمینه گذراند تا راه رســیدن 
به هدف خود را کشــف کرد. چند ماه بعد او نخســتین شغل خود را به عنوان 
فروشــنده آغاز کرد و در عرض یک ســال او خود را درون خودرویی می دید 
که از فرط »نو« بودن می درخشــید و این درخشش، انعکاسی از دستاوردهای 

»استیو« بود.
در 19 ســالگی، دومین شغل فروشــندگی خود را در زمینه تجهیزات اداری و 
دفتری شروع کرد. فقط یک سال بعد، از طرف یک شرکت به عنوان مدیر، دعوت 
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به کار شد. عنوان شــغل جدید او، »کمک به رشد و آموزش فروش کمپانی« بود. 
این شرکت در فروش جزو شرکت های پیشرو در انگلستان به حساب می آمد و در 

عرصه رقابتِی فروش، به عنوان موفق  ترین شرکت عمل کرده است.
»استیو« همیشه در جستجوی تکنیک های نوآورانه بوده و هست و از این رو، او 
سهام محصوالت »اپل« را معرفی کرد. در زمانی که کتاب های استیو رونق پیدا کرده 
و به شدت به چشم آمده بود، او به عنوان نماینده کمپانی »اپل« در همان زمان برگزیده 

شده و این کمپانی هم به بیشترین و سریع  ترین رشد در فروش دست یافت. 
در ابتدای دهه 90 میالدی، »اســتیو« فرصت یافت به دلیل یک موضوع غیر 
مرتبط کاری، به آمریکا سفر کند تا محصوالت اتحادیه اروپا را در حیطه توزیع 
کاالهای ورزش های زمســتانی در آنجا معرفی کند. اما قطعا راه اندازی ســاز و 
کار فــروش یک محصول جدید برای دور تازه ای از بازی های زمســتانی، در 
یک بازار خارجی نمی توانســت بدون چالش باشد. او بالفاصله تمام امکانات 
رســانه ای خود را بسیج کرد و با توســعه مهارت های ارتباط عمومی دست به 

برخی کارها زد:
اول: از راه تبلیغات چاپی و با تیراژ باال، اقدام به معرفی محصوالت خود کرد.

دوم: 2/5 میلیون دالر از کاالهای خود را به طور رایگان به نمایش گذاشت. 
این مورد شــامل پیش نمایش محصوالت زمســتانی هم بود که در برنامه های 
تلویزیونــی »صبح بخیر آمریکا«1، »این صبح«2 و شــبکه های ورزشــی مانند 
»ESPN3« به نمایش درآمد. همچنین این محصوالت در سراسر کشور از طریق 

سندیکاهای مختلف نیز در معرض دید عموم گذاشته شد.

1- صبح بخیر آمریکا )Good Morning America( برنامه صبحگاهی است که از شبکه ABC و از میدان 
»تایمز« در »نیویورک« پخش می شود. م.

CBS This Morning -2: برنامه خبری مشــهور بخش خبری شــبکه CBS آمریکا که از ساعت 7 تا 9 
صبح روی آنتن می رود. م.

Entertainment and Sports Pro� ( 3- کوتاه شده نام انگلیســی شبکه برنامه های تفریحی و ورزشی
gramming Network( متعلق به شرکت والت دیزنی است، در سال 1979 ایجاد شده است و 2۴ ساعته 

برنامه های ورزشی برای 2۰۰ کشور جهان پخش می کند. م.
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سوم: حجم عظیمی از تبلیغات چاپی به طور رایگان در بین مجالت پرتیراژی 
همچون »جی کیو«1، »وگ«2، »سالمتی و تناسب اندام«3 و مجالت بسیار دیگری 
که ذکرش در اینجا نمی گنجد، قرار داده شد تا تبلیغی برای این محصول باشد.
این نمایشــگاه ها ثابت کرد این مقدار هزینه برای به دســت آوردن »حقوق 
مالکیت فکری در سراســر دنیا« ارزشــمند بوده اســت و رشــد اولیه فروش 
محصول نیز به سرعت، کســری هزینه ها را پوشش داد. با پیدا شدن فرشته وار 
یک ســرمایه گذار هم، این شرکت همچنان به فروش در سطح ملی خود ادامه 
داد. »اســتیو« در واقع برای فروش محصوالت خود در سطح ملی یک تور سه 
دوره ای نیز در نظر گرفت. از این رهگذر کمپانی رشــد کرد. باال رفتن سود در 
این کمپانی موجب به وجود آمدن یک خروجی مهم شد، کمپانی استیو در سال 

1994 میالدی توانست سهام خود را به عرضه عمومی برساند. 

بررسی پتانسیل

در ســال 1997، »اســتیو« به عنوان مدیر فروش در یک کمپانی کوچک که در 
زمینه تامین تجهیــزات و تعمیر لپ تاپ فعالیت می کرد به بریتانیا بازگشــت. 
برنامه ای که او برای این شرکت در نظر گرفته بود »برون سپاری خدمات« بود. او 
بدین منظور شرکت های بیمه، به ویژه شرکت هایی که در بخش »آی تی« مدعی 
خدمــات بودند را برای این کار انتخاب کــرد. یک ارتباط قوی و پر قدرت و 
همچنین رشد بی نظیر و باال رفتن ارزش شرکت باعث شد که ده کمپانی نخست 
بیمه بریتانیا برای همکاری با شرکت تحت مدیریت »استیو« اعالم آمادگی کنند.
تنظیم هدف: در ســال 2003 با محقق شــدن اهداف مورد نظر، شرکت او 

1- نام این مجله کوتاه شــده Gentlemen’s Quarterly است. مجله GQ، ژورنال آمریکایی ماهانه درباره 
مد و پوشاک و کاالهای لوکس است. م.

2- نخستین مجله مصور ویژه مد و شیوه زندگی و یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین مجالت مد در جهان 
با بیش از یک قرن سابقه است. م.

3- مجموعه ای از مجالت آمریکایی که حوزه تخصصی سالمت و زیبایی اندام را پوشش می دهد. م.
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موقعیت خود را بین رقبا در بازار مستحکم کرد. سال پس از آن نیز شرکت در 
بین 100 شــرکت معتبر بریتانیا قرار گرفت که در کسب وکارهای کوچک رشد 

سریعی داشته اند. 
»اســتیو« سالیان زیادی وقت خود را به مطالعه درباره پشرفت های شخصی 
به ویژه سازوکارهای تنظیم هدف اختصاص داد. در روزهای پایانی قرن گذشته 
و در آستانه ســال 2000 میالدی او تصمیم گرفت که در سن 45 سالگی خود 
را بازنشســته کند. هدف او این بود که از نظر مالی مســتقل باشد، آینده اش را 
تضمین کند و دیگر از بدهی و مشــکالت مالی خبری نباشــد. با وجود اینکه 
این اهداف بســیار بلندپروزانه بود، اما با توجه به موقعیتی که او در تجارت و 
اهداف شــخصی خود به دســت آورد، در همان زمان فراهم شده بود. در سال 
2005 میالدی همه چیز برای او آماده بود و بازنشســتگی در 45 سالگی عالی به 
نظر می رسید. داشتن پول و زمان آزاد به طور همزمان، انتخابی است که می تواند 
محشــر به نظر برسد. اما برای کسی که اشــتیاق فراوان برای کار دارد این یک 
موقعیت عالی نبود، بلکه زندگی بدون هیجان، به اندازه کافی برای او چالش به 

حساب می آمد.
درست است که »استیو« در زندگی شخصی اش به هرچه می خواست رسیده 
بود، اما او به دنبال یک هدف باال تر بود که بتواند هر روز به شوق آن از خواب 
برخیزد. او زمانی که امکان تدریس داشته هایش را پیدا کرد به این هدف رسید.
اشتیاق در کارگشایی: بدین ترتیب »استیو« تدریس را در حوزه شناخت ساز 
و کارهای تجاری در دو شاخه اجرایی و همکاری های مشترک، برنامه های مغز 

و اعصاب و پروفایل های روان سنجی آغاز کرد.
اگرچه مهارت های او حوزه وســیع  تری از تجارت را در بر می گرفت، اما 
شــور و شوق او در کارآفرینی به ویژه در فروش و بازاریابی بی نهایت بود. اما 
او هم اینک راهی را برگزیده اســت که در آن، وقت خود را برای کمک کردن 

به کارآفرینان و دستیابی به اهداف آن ها صرف کند.
او برای تدریس، کارگاه ها و کالس های مختلفی را برگزار می کند و تمرکز 
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خود را برای گروه هایی این چنینی گذاشــته است تا به نوعی نقش بک »مرشد« 
را برای این افراد داشته باشد. او همچنین برخی از مشتریان خود را تک به تک 
انتخاب می کند و راهنمای آنها می شود. مشاوره های »استیو« خواهان زیادی دارد 

و او به راستی سخنوری الهام بخش است. 

در زندگی شخصی

»اســتیو« در زندگی با همسرش احساس خوشبختی می کند و 5 فرزند دارد. او 
خود را به شدت مشغول نگه می دارد. به جز خانه و کار، او سعی می کند که خود 
را با ورزش و ســایر فعالیت ها مشغول کند. او گواهینامه خلبانی شخصی دارد 
و همچنین می تواند با »اســکوبا« )وسیله تنفس زیر آب( غواصی کند. او عاشق 
تنیس و اسکواش است اما در گلف تعریفی ندارد. با این حال تالش می کند در 

این ورزش هم پیشرفت کند.
***

»استیو کالرک بسیار پر انرژی است، سخنرانی و اجراهای عالی در حوزه فروش 
و تجارت، حاال او را به عنوان شخصی ایده آل در زمینه کسب وکار تبدیل کرده است. 
در زمانی که نیاز به انرژی داری می توانی از او استفاده کنی، او دوباره همه چیز را سر 
جای اول برمی گرداند: تو را، شرکتت را و نیروهایت را دوباره احیا می کند.« )درک 

آردن؛ رییس منتخب »اتحادیه سخنرانان حرفه ای« در بریتانیا(
***

»باید بگویم کار کردن با شــما یک تجربه رویایی بود و به من کمک کرد تا 
روی اندیشــه ها و انرژی ام تمرکز کنم، اما بیشتر از این باید بگویم که به عنوان 

یک فعال اقتصادی، پیشرفت کردم.« )مدیر شرکت هارپر( 
»استراتژی های بازاریابی شــما، تجارب و بینش شما در کسب وکار، از طال با 
ارزش  تر است. از شما به خاطر اینکه موجب شدید مسائل مختلف را متفاوت ببینم 

)»Impossible Access Cleaning« متشکرم.« )کریس گاندر، مدیرعامل شرکت
***



د؟
کن
می

د
رش

نه
گو
چ
گاه

بن

12

»شــور و شوق وافر شما با محتوایی عالی ترکیب شده که بسیار الهام بخش 
اســت. من تمام توصیه های شما را به کار خواهم بست و قول می دهم نگاه رو 
به جلویی داشته باشم و حتما در سمینار بعدی تان شرکت خواهم کرد.« )دیوید 

میه یرس، طراح وب، برنامه نویس و بهینه ساز فلش(
***

»من فقط می خواهم به خاطر سمینار فوق العاده ای که هفته گذشته برگزار کردید 
تشکر کنم. شما دانشی را در یک ساعت منتقل کردید که شاید یک روز کامل برای 
آن وقت الزم بود. شما دانش را قابل فهم و تاثیرگذار کردید. بسیاری از نکات ارائه 
شده را یادداشت کردم تا بتوانم به بازاریابی و فروش بیشتر برسم. من جلساتی را با 
فراهم آورندگان کاال برگزار کردم تا اطالعات بیشتری به دست آورم و از زمانی که 
تعریف  شما را از بازاریابی و فروش شنیده ام دید دیگری نسبت به این مقوله پیدا 

کرده ام.« )گلینز چترلی، مدیر اداری شرکت خدماتی »مورستان« (
***

»من فقط می خواستم از شما تشکر ویژه ای داشته باشم. در حال حاضر بسیاری از 
راهبردهای تان برایم معنا پیدا کرده است. با توجه به راهنمایی های شما، من بسیاری 
از روزنوشت های اینترنتی ام را دوباره نویسی کردم و یک حساب ویژه تبلیغاتی در 
گوگل1 باز کردم. در طول دو هفته گذشــته کمپین تبلیغاتی من با استقبال فراوانی 
روبرو شــد به گونه ای که مجبور شدم برای پاسخ گویی دست به دامن یک شرکت 
تلفنی شــوم. نتیجه؟ 100 هزار پوند افزایش درآمد در سال. شگفت انگیز است.« ) 

اسکات بنتلی، مدیر اجرایی شرکت » ای اند اس«( 
***

»در ســمیناری که در دانشگاه »اسکس« داشتید حضور داشتم و حضورتان 

1� Adword: 
بخش تازه ای در گوگل به حســاب می آید که برای صاحبان کســب وکار بســیار مفید اســت و تبلیغات 
محصوالت خود را می توانند در این بخش انجام دهند. پیش از آن اما باید یک حســاب کاربری برای خود 

افتتاح کنند. م.
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برایم بسیار الهام بخش بود. صحبت های شما در مورد اینکه ذهن خود را چگونه 
تربیت کنیم تا مشــتریان رضایتمند خود را به ســمت خلق مشتریان تازه  تری 
هدایت کنیم برایم بسیار جالب بود. در حدود 10 دقیقه پس از ارسال یک نامه، 
ای  میلی از یک مشــتری ســابق داشتم که افزون بر یک سال بود که او را ندیده 
بودم. حاال دیگر مطمئنم که او باز به عنوان یک مشــتری به ســویم بازخواهد 
گشت و احتماال او در ســه ماه آینده هزار پوند صرف خرید کاال خواهد کرد. 
خیلی عالی بود. متشکرم از تو استیو...« )جودی هاسکینس/مشاور امور زندگی( 


