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 3توصیه عالی وارن بافت برای یک کسب و کار

وارن بافت ،به هرکسی مشاوره نمیدهد .اگرچه اغلب برای سخنرانی در دانشگاهها دعوت میشود ،اماا
دانش و مهارتش را برای آن دسته از کسانی که مشتاق به کارآفرین شدن هستند ،نگه میدارد.
او در برنامه شرکت گلدمَن ساکس ،موسوم به  01هزار برنامه کسبوکار کوچک برای فارغالتحصاالنن
کالج محلی الگواردیا واقع در النگ ایسلند نالویورک و دوباره در اجنس زناان در کااس سا،الد ،ن اات
بسالار مهمی را برای موفقالت در کسبوکار ،پالشنهاد داد .ن ااتی کاه باعا شاد مادیرعام شارکت
هاتاوی بر کشایر نالز بتواند در  58سالگی ارزش کال،الت خدمات به مشتری را بالاموزد.
همچنالن او به اهمالت کارآفرینی زنان باور دارد ،مسئلهای که محاور ساخنرانیهای او در انجمنهاای
زنان در روزهای سهشنبه است.
توصالههایی را که بافت به کارآفرینان جوان میکناد و همچناالن دیگار موعاوعاتی کاه وی در او
دوران کسبوکارش فراگرفته بهدقت مطالعه کنالد:
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ایجاد فرصت برای همه
وارن بافت این ن ته را خا رنشان میکند که در و تاریخ آمری ا ،زنان مانند مردان فرصت مشابهی
برای کار کردن نداشتهاند .این امر باع میشد که کشور هالچوقت نتواند به پتانسال کام خود دست
یابد .دراینباره وارن بافت میگوید (( :مانند این است که شخصی یک دستش را بسته باشد و فقط باا
دست دیگرش بازی کند )) .وقتی بالشتر به این موعوع میپرداخت ،ذهنش آشا،ته میشاد کاه چارا
ت،اوت زیادی بالن انتظاراتی که از مردان و زنان میرود ،وجود دارد.
بافت دو خواهر داشت که هر دو بهاندازه او باهوش بودند .گاهی شوخی میکرد و میگ،ت خواهرانم از
من شخصالت و ظاهر بهتری داشتند اما برخنف من از آنها انتظار میرفت که در جوانی ازدواج کنند
و ازدواج خوبی نالز داشته باشند.
 01سا بعد از توجه کردن به این پدیده ناعادالنه ،در سا  ،3112بافت با همسرش درباره کسانی که
مم ن بود بهعنوان مدیران جدید استخدامشان کند ،صحبت میکرد .همسرش زنی باه ناام شاارلوت
گایمن را پالشنهاد داد ،بافت بنفاصله قبو کرد.
وی در این مورد میگوید :من میدانم که این پالشنهاد را همسرم مطرح کرد ولی هناوز آن لحظاه از
ذهنم بالرون نرفته است.
بافت این موعوع را قبو دارد که انتخاب شارلوت بهعنوان یک مدیر ،به ذهن خاودش نرساالده باود،
احتماالً بهاینعلت که او یک زن بوده است.
او به اهمالت دیدگاههای مختلف در هدایت کارکنان تأکالاد میکارد .در گردهماایی شارکت هاتااوی
برکشایر ،بافت میگوید :ما در حا حاعر فقط شش زن مدیرعام در شرکتهای مهم و معتبر داریم.
البته در بالن کارمندان سه ن،ر از پنج ن،ر ،زن هستند .و این تعداد رو به افزایش است.
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مشتریان خود را خشنود سازید

وقتی ی ی از مدیران حاعر در گردهمائی ،به نام دینا حبالب پاو  ،از بافت درباره مهمترین توصاله باه
کارآفرینان ،سؤالی پرسالد ،او صرفاً بر ت،اوت بالن راعی نگهداشتن و خشنود کاردن مشاتریان تأکالاد
کرد .ازنظر وارن بافت (( اگر تنها یک موعوع برای باه یاادآوردن وجاود داشاته باشاد ،آن موعاوع،
خشنود کردن مشتری است .اگر افراد بتوانند این ن ته را روی آینه بنویسند؛ هارروز صاب وقتای از
خواب بالدار شوند آن را میبالنند و به خا ر میسپارند)).

او برای این ه چه اندازه هزینههای یک محصو  ،اهمالت کمتری نسبت باه خادمات فاروش آن دارد،
تأکالد زیادی داشت.

در این راستا میگوید  (( :اگر بهدرستی و صادقانه رفتار کنالد ،اگر مشتریان را خشنود سازید ،دوبااره
آن فرد بهسوی شما بازخواهد گشت ،همچنالن باید با هم ارانتان نالز رفتار خوبی داشته باشالد؛ زیارا
آنها بسالاری از اوقات واسطههای شما با مشتریان هستند)).
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سرگرمی داشته باشید

وارن بافت درجایی میگوید (( :من در  58سالگی با شور و سرور به مح کارم میروم .بهاینعلت که
میخواهم کاری را که عنقهمند باه انجاام آن هساتم باکساانی کاه دوستشاان دارم ،انجاام دهام و
هالچچالزی بهتر از این برای من نالست)) .
هرزمانی که بافت با دانشجویان منقات دارد ،آنها را با گ،تن توصالههایی از زندگی بساالار فارحبخش
خود ،تحت تأثالر قرار میدهد.
بافت میگوید (( :من تنها به آنها میگویم که شور و شوق خود را پالدا کنالد ،حتی اگر به کار کردن
نالاز ندارید باز کاری را پالدا کنالد که به شما حس خوبی را بدهد ،در این صورت است که هرروزتاان
سرگرمکننده میشود ،بهاینعلت که اگر به همان اندازه که من در  58سالگی برای خاودم سارگرمی
دارم شما نالز برای خود سرگرمی داشته باشالد ،که امالدوارم همالن ور هم باشد ،زندگیتان مت،ااوت
خواهد شد)) .
یادداشتی از لالدیا بلنچر؛ کارمند کارآفرین ،معاون سردبالر
برگرفته از مجله خنقالت – شماره 85

برای مقاالت و آموزش های بیشتر به وبسایت مغناطیس مشتری
مراجعه کنید.
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