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Այս գիրքը նախատեսված է առաջին հերթին փոքր և միջին բիզնեսի
սեփականատերերի և ղեկավարների համար։ Նախ ընդհանուր հայտարարի գանք
տերմինների շուրջ։ Եթե ողջ տնտեսությունը գնահատենք 10 բալային համակարգով,
փոքր և միջին բիզնեսը Հայաստանում ներառում է զրոյից մինչև 8 բալերի մեջ գտնվող
կազմակերպությունները։ Գրքում ընդգրկված շատ խորհուրդներ օգտակար կլինեն
նաև խոշոր բիզնեսի համար։
Գիրքը ներառում է ամենատարածված խնդիրներին վերաբերվող գործնական
խորհուրդներ, որոնք հեշտ է կիրառել և քիչ ռեսուրսներ է պահանջում։ Միանշանակ
է, որ ոչ բոլոր խորհուրդներն են տեղին և կիրառելի լինելու հենց Ձեր բիզնեսի համար։
Սակայն ցանկացած ձեռնարկատեր կամ մենեջեր անպայման կգտնի այստեղ մտքեր,
որոնք նրան օգտակար կլինեն։
Մի մոտեցեք այս գրքին (և ընդհանրապես ցանկացած նոր ինֆորմացիայի)
քննադատորեն։ Այս գրքի նպատակը բիզնեսմեններին զարգացման նոր ուղիներ և
մեթոդներ ցույց տալն է։ Դուք ամենայն հավանականությամբ արդեն տեղյակ եք
ներկայացվող նյութի մեծամասնությանը։ Սակայն վստահ եմ, որ ոչ միշտ եք
կիրառում բոլոր այս գործիքները։ Այնպես որ, եթե նույնիսկ գտնեք խորհուրդներ,
որոնք Ձեզ ծանոթ են, մեկ անգամ ևս մտածեք այն մասին, թե որքանով եք կիրառում
դրանք (կամ ինչպես եք կիրառում)։
Իմ թրեյնինգների ընթացքում ես հաճախ եմ հանդիպում նման խնդրի։
Մասնակիցները հայտարարում են, թե գիտեն այն ամենն ինչի մասին խոսում եմ։
Սակայն երբ նրանց խնդրում եմ ցույց տալ, թե ինչպես են դա նրանք կիրառում, առաջ
են գալիս ինֆորմացիայի կամ ունակությունների այն բացերը, որոնց մասին իրենք էլ
չէին ենթադրում։
Սա մասնագիտական գիրք չէ։ Այդ պատճառով էլ մարքեթինգի, կառավարման և
հարակից այլ մասնագիտությունների ներկայացուցիչները կհամարեն, որ շատ կետեր
մակերեսորեն են քննարկվում։ Դա բնական է, քանի որ իմ նպատակը ընթերցողներին
պարզ և իրագործելի մտքեր տալն է, ոչ թե մասնագիտական տերմինների և
մանրուքների վերլուծությունը։

Գիրքը գրված է հնարավորինս պարզ լեզվով, իսկ մասնագիտական տերմինները
բացատրված են։ Ամեն դեպքում, եթե դրանց հետ կապված հարցեր կունենաք, կարող
եք ինձ գրել վերջում նշված էլեկտրոնային հասցեով։
Գիրքը անբասիր հայերենի լավագույն օրինակը չէ։ Այնպես որ, եթե առավել
հետաքրքրված եք գրքից գեղարվեստական հաճույք ստանալու մեջ, խորհուրդ կտամ
կարդալ ավելի արժանի գրողների։
Որոշ կետեր իրար շատ մոտ թեմաներ են քննարկում։ Ձեզ երբեմն կթվա, թե
կրկնվում եմ։ Օգտագործեք դա այդ կետի շուրջ երկրորդ անգամ մտածելու համար։
Եթե առաջին էջերը Ձեզ ոչինչ չեն ասում, սկսեք վերջից։ Խորհուրդները
խմբավորված են որոշակի տրամաբանությամբ։Որոշներն էլ դուրս են այդ
տրամաբանությունից։ Եթե մի ոլորտին վերաբերվող կետերը Ձեզ չեն հետաքրքրում,
անցեք մյուսներին։ Փորձեք գտնել այն նորը, որը կկիրառեք Ձեզ մոտ։ Նման
խորհուրդներ հաստատ կգտնեն բոլորը։

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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