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 حمایت از کارآفرینان مهمتر از هر زمان دیگری است

ارهای خرد و کوچک در سراسر جهان در معرض تهدید قرار گرفته ک و گیری کرونا، بقای کسبهمزمان با گسترش همه

ها، با کار را برای بسیاری از این شرکت   و اجتماعی، انجام کسب  ذاریگها، ماندن اجباری در خانه و فاصله قرنطینهاست.  

ی شوومالی و ارو ا توجه زیادی به این آمریکارود در تظار میهمچنان که اندر حالی که، دشووواری مواجه سوواخته اسووت. 

سب     شده که چگونه ک سأله  شوند،   و م سب کارهای کوچک نجات داده  شورهای در  و اما ک  کارهای خرد و کوچک در ک

  ذیرتر هستند.توسعه، از بسیاری جهات در مقابل اثرات این بحران آسیب حال

سب  با وجود این، نجات سب     کارها از اهم و این ک ست. ک صی برخوردار ا ستون فقرات   ویت خا کارهای خرد و کوچک، 

درصوود اشووتدال در   90المللی کار، تقریباً دهند: براسوواب برآوردهای سووازمان بین اقتصووادهای نووهور را تشووکیل می 

سیا  آفریقایی زیرصحرا  های کشور  ی التین و آمریکادر .  رسنل است  نفر  49 کمتر از هایی باشرکت  متعلق به، و شرق آ

ارها بازاری برای تولیدکنندگان ک و ها تعلق دارد. به عالوه، این کسب درصد اشتدال به این شرکت    75نیز  وزة کارائیبح

اکنون بیش از هر زمان دیگری واجد که -  ذیرجوامع آسوویب کاالهای اسوواسووی و خدمات حیاتی   ی برایمحلی و منبع

 گیرند.توجهی قرار میهای بزرگ مورد بیسوی شرکتجمعیتی که همواره از آورند؛ فراهم می -اهمیت هستند

سختگیرانه   که دولتبا توجه به این سالوادور و کنیا گرفته تا هند اقدامات  شیوع   ای را برای جلوگیری ازهای مختلف، از ال

سازمان بیماری کرونا در  یش گرفته سعه چه کارهایی می اند،  سب های تو خرد و  یکارها و توانند برای کمک به بقای ک

تجارب گذشووتس سووازمان تکنوسوورو در زمینس کار با کارآفرینان در مواقع بحرانی و  ما با اسووتناد به ؟ کوچک انجام دهند

شتیبانی از این های راهنما را ایده برخیایم، گیری کرونا آموختهبه همه واکنشای که از های اولیههمچنین درب  برای  

 ایم. آوری کردهها جمعبنگاه

 هنگام بروز بحرانچارچوب تکنوسرو برای حمایت از کارآفرینان در 
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ست: هم  شایان   ست که این یک مطلب مقدماتی ا ستیم و از آنجا که برنامه ذکر ا ای هاکنون همس ما در حال یادگیری ه

آورند اندازهای جدیدی  دید میها و چشممداوماً در حال تحول و نوآوری است، آنها بینشگیری همهاین ما در مواجهه با 

راسر  کارهای خرد و کوچک در س  و از فوری به  شتیبانی از این کسب  با توجه به نیگذارند. با این همه، و به اشتراک می 

 تکنوسرو را به اشتراک بگذاریم.  مؤسسههای اولیس جهان، ما در  ی آن بودیم که توصیه

 است:شده ای استوار به این بحران، برنامس ما بر  اسخی سه مرحله واکنشدر 

 کارها   و تنظیم مجدد اهداف برای ادامة حیات کسب -1

های ه فرصت یابی بها در شناسایی و دست   ها و شرکت های کارآفرینی تکنوسرو به بنگاه در هنگام ثبات اقتصادی، برنامه 

تمرکز بر روی رشوود اسووت: تقویت سووودآوری، افزایش فروش و گسووترش تأثیرات  کنند. کار کمک می و جدید کسووب

 گیری جهانی ویروب کرونا،  اما در بحرانی مانند همه     لی.کنندگان مح  ماعی، مانند اسوووتخدام و تأمین منابع از تأمین       اجت

در  رامدت خود اهداف کوتاه، هارشدی از این نوع تقریباً غیرممکن است. از این رو، این مسأله ضرورری است که برنامه      

ن توامی ، مورد بازطراحی و بازاندیشووی قرار بدهند.  ا از عبور از بحران، مجدداًکارها و کمک به بقای کسووب یراسووتا

 تمرکز بر روی رشد را از سر گرفت.

صمیم  سب   گیری ت ستای تمرکز بر بقای ک ست،         و در را سی ا سا ستین گام ا زیرا این تمرکز، موجب هدایت کارها، نخ

 شود. بر اساب تجربس ما، این مهم است که: می سو و سمتاین ای به های خدمات مشاورهبرنامه

   سانی که کمک مالی می شروع گفتگو با شرکای  روژه کنندک سایر طرف ،  که  یهایتا چالش نفعهای ذیها و 

شتراک بگذارند، در مورد حوزه کارها با آن مواجه و کسب  نظر های جدید تمرکز به اجماعاند را در میان خود به ا

های جدید را توسووعه بدهند. ما دریافتیم که شوورکای مالی خواهان درک دسووت  یدا کنند و اهداف و شوواخ 

 های هستند که منجر به حل بحران شوند. شرایط موجود و  ذیرش سازگاری

   سراغ کارآفرینان رفت و به آنها گفت که  روژه همچنان به حمایت آنها نیاز دارد و باید بر باید بدون فوت وقت 

رین تایم که یکی از بزرگکمک به آنها تمرکز کرد تا بحران سووو ری شوووود. به دفعات از کارآفرینان شووونیده

ست که     ها، آرامش خاطر از این بود که میهای این برنامهکمک سی ه ستیم ک  ما در این روزگار بحرانی به دان

  رساند. یاری می

  ست سب    اندرکاران برنامه، ازاتحاد و اجماع همس د شاوران ک سایرین، حول محور این اهداف   جمله م وکارها و 

 جدید. 
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 یتجربة تکنوسرو در نیکاراگوئه و شیل
سیاری از درب  ست، بر   ب شده ا شیلی     ایس تجربیات برنامه های که در گزارش حاضر منعکا  سازمان تکنوسرو در نیکاراگوئه و  های 
به اوج خود رسید   2018های اخیر استوار است. در نیکاراگوئه، درگیری بین دولت و خیل جمعیت ناراضی در آوریل    در جریان بحران

آغاز شد. در هر دو کشور، این  2019های اجتماعی از اکتبر سال مختلف ادامه داشته است. در شیلی، ناآرامیو از آن زمان به درجات 
 وکارهای کوچک به وجود آورد:های متعددی را برای کسبهای ناگهانی، چالشناآرامی
 عدم اطمینان و فشار روانی -
 انجام ووایف خوددردسرهای کارآفرینان و کارکنان آنها برای رفتن به سر کار و  -
 اختالل در زنجیرة عرضه  -
 دسترسی فیزیکی به کاالها و خدمات ها در زمینستدییر در تقاضا و توانایی مشتری -

دهد که حمایتِ به خوبی هایی جدی برای کارآفرینان به وجود آورد، تجربیات تکنوسوورو نشووان می ها چالشکه این بحران یدر حال
ساسی در کمک به بقای کسب    تواند تفاوتیگذاری شده، می هدف کارها ایجاد کند. برای مثال، در نیکاراگوئه، اتاق صنایع برآورد   و ا

 و کسووب 1اند، اما میزان بقایها از بین رفتهکارهای کوچک در جریان این ناآرامی و درصوود از کسووب  40الی 30کرده که در حدود 
سا   یکارهای سا تو اِم ر سب  1که در برنامس اِم ول شته  کارتان را رو و )ک شارکت دا سازمان   دهندهشتاب -اند نق بدهید( م شارکت  ای با م

 درصد بوده است. 87 -تکنوسرو و مؤسسه آرخیدیوب

 ها متناسب با نیازهای جدید  انطباق برنامه -2

های کارآفرینی ما  روژهدارد. در  ی ها ،  یامدهای مهمی برای برنامه2محور-به بحران 1محور-گیری رشوودگذار از جهت

سرو، به کسب     سازمان تکنو هایی را کسب کنند؛ مدیریت بهتری در مورد   کند تا: مهارتکارهای کوچک کمک می و در 

صت      شند؛ و به دنبال فر شته با شند. در طول بحران کرونا، این اهرم امور مالی خود دا ها کماکان های جدید در بازارها با

ی تطابق  یدا کنند. برمبنای گفتگوها      ر کارآفرینان  نیازهای متدی  نیازمند آن هسوووتند که با      ام اما هر کد   ،اند واجد اهمیت  

 ای ارائه دهند. شده و سنجیده ای حسابتوانند خدمات مشاورهها میاولیه با کارآفرینان، برنامه

 ساختن ذهنیتی برای بقا 

گیری ارآفرینان اسوووت. هنگامی که با بحرانی مانند همه        ترین نیازها،  رداختن به نیازهای عاطفی جدید ک          یکی از مبرم

سرخوردگی کنند. این حا        کرونا مواجه شفتگی و  ست احساب شکست، آ ها حتی ایم، کارآفرینان )همانند بقیه( ممکن ا

سب   می شی برای ک شود، چراکه کارآفرینان )و کارکنان آنها(   و تواند به چال جه موا 3«فلج تحلیلی»با نوعی از کارها بدل 

 شووناختیها ملزم به رسوویدگی به این نیازهای رواندارد. برنامهمیباز مهم های تصوومیمگرفتن از آنها را شوووند که می

ستند.   ضای امن برای کارآفرینان تا تجربیات و نگرانی توانند این کار را با ایجاد یک آنها میه ش ف تراک های خود را به ا

شکالت  یش  مرکز بر حل فوریجهت تبه آنها در  بگذارند؛ روحیس خود را باال ببرند؛ و دون آنکه ب ،کمک کنند رو ترین م

 .سازندن آنها را با مخاطره مواجه آیندة  سابحرا

 

                                                 
1 growth orientation  
2 survival orientation 
3 analysis paralysis 

شود. گیری منتهی میتصمیمی یا فقدان اراده برای تصمیمبی به نهایت در که شودمی گفته آن به اندازه از بیش کردن فکر یا شرایط حد از بیش تحلیل به تحلیلی فلج
 )م(
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 1آوریمدیریت مالی برای تاب

ضعیت مالی یک کسب        شفاف از و صویری  شتن ت صمیم  و دا  عقالیی برمبنای اعداد و ارقام، هموارهگیری کار و امکان ت

 رسد. ما باید به کارآفرینان کمک کنیم: شود و در مواقع بحران گریزنا ذیر به نظر میمحسوب میمهارت مهمی 

 کار خود را در شرایط فعلی و با تمرکز خاص بر روی نقدینگی ارزیابی کنید؛  و وضعیت مالی کسب 

 سب  (سر سربه ) س تعادلنقط کارها  و ک

لی           یرات مووا ث کرده و تووأ حلیوول  ت را 

مورد سوونجش سووناریوهای مختلف را 

 ؛قرار دهید

      جویی در  صووورفووههر امکووانی برای

کمک به بقای  در راسووتایرا  هاهزینه

 ؛مورد بررسی قرار دهیدکارها  و کسب

 رسوواندن فروش و  به منظور به حداکثر

از افزایش افزایش جریوان نقودینگی،   

 منتخب  و خدمات   بهای محصووووالت 

 ی کنید؛دارخود

 آوری کنید. را جمع ای مالیاتیهتعویقها و هزینه کمکهای دولتی، اطالعات مربوط به کمک 

 و کنندگان مذاکره کنید؛  ذیرتر با عرضهدر مورد شرایط انعطاف 

   ه های ک  برخوردارند و سوووایر برنامه   ها   ذیری بیشوووتری در باز رداخت وام   انعطاف  از که های بانکی   ابتکارعمل

 نید.ک شناساییرا  اندکارهای کوچک ارائه شده و به کسبتوسط بخش خصوصی و جامعه مدنی برای کمک 

سب   صمیم به اخراج کارگران ازجانب کارآفرینان برای بقای ک شان، ت  و این نکته را باید مدنظر قرار داد که ت صمیمی  کار

ان در کارکن مجدد جایابیهایی را برای کنیم تا فرصت تا جایی که ممکن است به آنها کمک می آور است.  دشوار و عذاب 

شخدمت -بیابند  اثرگذاری جدید و یهانقش ستوران برای نمونه، تدییر  ی سیل  و -هاها به  یک غذا در ر ه از اخراج به این و

 شود.شرکت، جلوگیری میکارکنان کلیدی و به مخاطره انداختن سودآوری بلندمدت 

 های جدید درآمدیکارها و شناسایی فرصت و کسببازبینی در الگوی 

ها، رویکردها، محصوووالت و خدمات جدیدی دارند که نیازها و توجهی در شووناسووایی شووبکه   قابل کارآفرینان توانایی

ویق ها را تشووها باید این نوع از نوآوریبرنامهکنند. کنندگان را در هنگام بروز بحران، تأمین میتمایالت خرید مصوورف

 اند که: توانسته کنند. کارآفرینان در برنامه ما

  ضا مواجه   تولید و خد بخشاز شدید در تقا حران تأثیر این ب که کمتر تحت یهایبخشاند به مات که با کاهش 

 ییر شوودلتدافتد، مانند مثالی که در مورد این مسووأله غالباً بین مشوواغل مرتبط اتفاق می ، گذار کنند.قرار دارند

                                                 
1 resilience 

 پشتیبانی از گروه شما 
حمایت عاطفی تنها برای کارآفرینان مهم نیسووت، بلکه برای  رسوونل و 

 جهانی کروناگیری کارکنان برنامه نیز بسوویار واجد اهمیت اسووت. همه 
ضایی        ست، بنابراین ایجاد ف سناک ا شوار و تر برای همگی ما وضعیتی د
برای اعضای گروه که در مورد احساسات خود سخن بگویند، راهگشا و       

روانشوووناسوووان و سوووایر  از  ،اهای مبرخی از برنامه مفید فایده اسوووت.
ن      به این فرآی ته  دمتخصوووصوووان برای کمک  مدد گرف کار کردن   ،  ند.  ا

شرایط بحرانی می کارآفری شار روانی را      نان در  شتری از ف سطح بی تواند 
ز که در شرایط موجود حمایت بیشتری ا   دید بیاورد، بنابراین، این مسأله  

کارها به عمل بیاید، امری مهم و ضووروری به نظر  و مشوواوران کسووب
های موارد  کلینیک »های ما ایجاد    رسووود. در شووویلی، یکی از برنامه  می

آنها و  ایهتوصیه در راستای تحقق  برای  شتیبانی از مشاوران    «بحرانی
 جلوگیری از افتادن تمام بار مشکالت بر دوش کارکنان بود.
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ی هااز منابع و مهارتکار  و یک کسب  در صورتی که های غذا، ذکر کردیم. با این حال، ها به  یک یشخدمت 

ر دسووتی که دیک تولیدکنندة صوونایع جا شووود؛ برای مثال،ها جابهتواند بین بخشالزم برخوردار باشوود، می

 تولید مواد غذایی روی آورد. کردیم، به دنبال کاهش تقاضا در صنایع دستی، به نیکاراگوئه با او کار می

 ییجاجابه محدودیتآمد و  و اعالم منع رفت رغمکه علی اندردههای جدید فروش و توزیع را شناسایی کشبکه ،

 1های چون بازاریابی آنالین و تحویل درب به دربکنندگان را از طریق روشتوانسوووتند که نیازهای مصووورف

  برآورد کنند.

 طریق عدماز فروشووان اند. به عنوان مثال، خردهکار خود را به مکانی امن برای خریدار بدل سوواخته و کسووب 

 اند.گیری واکنش نشان دادهها به این همهکننده دادن ضدعفونی استفاده از  ول نقد و در دسترب قرار

 با زنجیرة تأمین بازتعریف کردند.، روابط خود را محصوالت مواد و برای حصول اطمینان از دسترسی به 

 پشتیبانی از راه دورفراهم کردن امکان 

سته به  ها، از آنجایی که برنامه سد    یمحتوایب شتراک بر ه تبع، نحوة ارائه کنند، باید ب، تدییر میکه باید با کارآفرینان به ا

چون  یهایبلکه نحوة حمایت سازمان ،کارها را دچار اخالل نکرده است و آنها نیز متحول شود. بیماری کرونا، تنها کسب

دارد، ها بازمیهای که خریداران را از رفتن به فروشووگاهمحدودیتاند. همان موانع و تکنوسوورو را نیز دچار اخالل نموده

سب   شاوران ک شتی موقع راهکند. بنابراین، یافتن بهوکارها را نیز از دیدار کارآفرینان منع میم بانی از های مؤثر برای ارائه  

های گذشوووتس    حوة حرکت از روش ، از اهمیت زیادی برخوردار اسوووت. اخیراً تحقیقاتی در مورد ن    راه دور از کارآفرینان  

ایم و نتایج آن حاکی از آن است که  شتیبانی باید منعکا کنندة چهار اصل    دادههای از راه دور، انجام شیوه  شتیبانی به  

 .التزامو  ارتباط، اعتبار، دسترسیباشد: 

 چهار اصل اساسی برای طراحی برنامة دیجیتال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 door-to-door delivery 

 

 اعتبار

 ارتباط التزام

 دسترسی 

 الزامات
 مالکیت دستگاه  -
 اتصال به اینترنت -
 سواد زبانی -
 سواد دیجیتالی   -
 

 دسترسی  معنی 
هارت  - به       م ماد  ها و اعت

در  نفا برای درگیرشووودن
 ل محتوای دیجیتا

 و دسترسی تک خطی  -
  

 معنی اعتبار 
 برنامه   حقیقی بودن -

 های ارائه شدهباور به ارزش -

 

 الزامات
   برند قدرتمند  -
   هانمایش ارزش -

 

 معنی اتصال 
عس        - جام به  احسووواب تعلق 

  بزرگتر  
بووه اشوووتراک گووذاشوووتن     -

 های آموخته شدهدرب

  شتیبانی و بازخورد همتا  -

  مشارکت به موقع  -

 

 الزامات

گروه        - فنی  ل ت موزش  هووای  آ
   کوچک
 آموزش از را دور اختصاصی -

   بازخورد و سازوکار همتا -
 آموختگان  شبکس همتا/دانش -

 

  التزاممعنی 
    چارچوب اعمالی برنامه -
سووازوکارهای قدرتمند  -

  اسخگویی

  استفادة مؤثر از زمان   -

 

 الزامات

ریزی  جلسوووات برنامه   -
   شدة منظم 

اجوورای بووه موووقووع   -
 هااالجلضرب

توای سوووواده و      - ح م
  کارآمد 

 

برد پیش

 تعامالت

 حفظ تعامالت 
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 :آموزد کهمان به ما میدر یک بحران، تجربیات

 یا  1های سوووفارشووویحلزمانس بحران، زمانس ارائه راه

 نیست؛ 2معرفی بسترهای  یچیده

  از  یزن کارآفرینان  یشووترکه  یابزارهایاز بهتر اسووت

ستفاده   شود.  اند، کردهآنها ا  گوئهکارایدر نبهره گرفته 

نفرانا ک دئویاز و یبیترک به وسیلس ، آموزش یلیو ش 

سکایپ  هایدر برنامه سان امی  ؛چون ا همانند  یهایر

اسووت. اگر  صووورت گرفته یو تماب تلفن ؛آپواتا

شما از قبل دارا  ستر کار  یبرنامه  ست که   یب  موردا

   ؛دی، بهتر است از آن استفاده کنقرار گرفته نانیکارآفر  ذیرش

 ستفاده می    نانیکارآفر یش از این که  دیدانینم اگر شما از چه ابزاری ا ستن کردند یا میدر برنامس  ستفاده  توان د ا

 آوری این اطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است؛ جمع کنند،

 ؛باشد یو مشارکت یتا جلسات تعامل دیشرکت کننده محدود کن 10 باًیتقر یاز راه دور را برا جلسات 

  یهاامهاز برن تکنوسوورو، اندنداشووته یدسووترسوو نترنتیا ایبه تلفن  نانیکه کارآفر دسووترسوویدر جاهای دور از 

 استفاده کرده است. اساسی خود یهاامی و ترویج  تیتقو یبرا ییویراد

 داشتن نگه ریدرگ یبرا 3رفتار رییتد یهااز روشاند، این مسأله که دچار تدییر و تحول شده اهکه رسانه یحال در

 ای برخوردار است. شود، از اهمیت ویژهاستفاده  نانیکارآفر

ست،        سرانجام، از آنجا  ضوری ا شاورة ح شتیبانی از راه دور کمتر از م ست که   ضروری که ورفیت و میزان توجه در   ا

 : ریزی کنید کهر شود. تجربس تکنوسرو نشان داد باید برنامهتهجلسات مشاوره کوتا

 اما این جلسووات را با به اشووتراک گذاشووتن دیگر مطالب    ،نیدزمان وبینارها را به یک سوواعت محدود کمدت

 های کوتاه تکمیل کنید؛  آموزشی مانند ویدئوها و متن

 سوواعت در  2.5های آنالین شوورکت کنند را به های مرتبط با آموزشکل زمانی که کارآفرینان باید در فعالیت

 هفته محدود نماید؛  

 ها اطمینان حاصل کنید. مرتباً با کارآفرینان تماب بگیرید تا از مشارکت کارآفرینان در این برنامه 

 تعامل در اکوسیستم -3

  اسخی  واحدی سازمان  هیچ و است  کوچک و خرد کارهای و کسب  برای جدید یچالش  ،کروناویروب ی جهانیگیرهمه

 اجرایی، ایهسووازمان بین ی مسووتمرگفتگو برقراری و مشووارکت ریزی ی بنابراین،. ندارد آن به  رداختن چگونگی برای

                                                 
1 bespoke solutions 
2 complicated platforms 
3 behavior change techniques 

 مدیریت انطباق و یادگیری 
ست و قاعدتاً همس    شی جدید ا ه ک اقداماتیبیماری کرونا، چال

کنید برای واکنش آن به کار ببندید، جواب نخواهد سعی می 
نان از         جه، حصوووول اطمی یان تو تس شوووا  داشوووتنداد. نک

ستم    ست   یهایسی سنجش نتایج و  ا ه بکه برای آزمایش و 
ا هروند. این بینشهای کلی به کار میدسوووت آوردن آگاهی

مد و ناکارآهای کارآمد و برنامهتوانند به شما در شناسایی    می
های کنند تا بتوانید آنها را به برنامهها کمک اصوووالر برنامه 

بخش  ای آموزشوووی و آگاهیمؤثرتری بدل کنید و مجموعه
 های آتی ایجاد کنید.ی آمادگی در مقابل بحرانبرا
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 در سووایرین و غیردولتی هایسووازمان خصوووصووی، بخش ،های مالیة کمککنندعطاا هایسووازمان و بنیادها ها،دولت

 :یدتوانمی، کنیدر با هم کار اگ. است ، اهمیتی بیش از  یش یافتهکارآفرینی اکوسیستم

 سایی    را مؤثر هایشیوه ها و راه کروناویروب  جهانی گیریهمه طول در سازگاری و تطابق خود را  و کرده شنا

 تقویت کنید؛ 

 ؛کنید آماده آینده هایبحران بروز برای را خود هایسازمان 

 آنها  از مالی های  هزینه  کمک  اعطای  فرآیند  در تا  فراهم کنید  کاربردی و واقعی  اطالعات  ها، سوووازمان  برای 

 ؛کنند استفاده

 ارهایک و کسب  با وضعیت دشوار   را خود خدمات تا کنید کمک خصوصی   بخش بازیگران و مالی مؤسسات   به 

 متناسب کنند؛  کوچک و خرد

 تقویت کنید؛ کنند،می حمایت بحران مواقع در کارآفرینان از که هاییسیاست 

 کنید.  تسهیل را کارآفرینان با دولت جدید هایرویه و هاسیاست ارتباط 

 ادلیا مدینا  مقاومتِ شرح
ها شوود، شوورکت الب  ها و جادهاباندر اکثر خی های سوونگینبندانهای سوویاسووی در نیکاراگوئه باعه راه هنگامی که ناآرامی

سیاب  ستاهای  که تولیدکنندة  نیر بود، تالش می 1دلی شیر را از رو ا به دست  ر  نیر تولیدی خودمختلف تهیه کند و هم  کرد هم 
روابط خود با کشاورزان در زنجیرة   تحکیم کردنخریداران برساند. آدلیا مدینا، صاحب این شرکت، مشکل نخست را به واسطس        

رغم و محصوووالتی دیگر فراهم نمود تا اطمینان حاصوول کند که آنها علی  های کشوواورزیعرضووه حل نمود و برای آنها نهاده
شکالت حمل  سیاب ادامه می    و م شرکت الب دلی سا    دهند. او همچنین با کمک نقل، به فروش خود به  سا تو اِم ر برنامس اِم ول

 در راسووتای شوورکت ولیدت فرآیند اسوواسووی های خود از طریق اصووالر، سووعی در کنترل هزینهکارتان را رونق بدهید( و )کسووب
شتر منابع بهره سب   گیری از روشبهره ،وری بی سابداری منا  دخو هایهزینه کاهش و لبنی هایفرآورده فروش شروع  ،ترهای ح
شته  برق زمینه در ست  دا شبکه  یک همچنین او. ا سایی   را فروش های جدیدسری  ستن  زمان از. نمود شنا  این هب آدلیا مدینا  یو

   .استشده  سودآورترشرکت الب دلیسیاب  و یافته افزایش درصد 22 او فروش برنامه،
 خاطر بیشووتری امر، اطمینان این. اندهبود از بقیه ترمفید سووازماندهی و ریزیبرنامه اما ام،آموخته زیادی چیزهای برنامه از من»

 .«دهدب رخ موفق تجارت یک در باید اتفاقی چه توانستم این مسأله را درک کنم کهمی زیرا دید آورد،  مهایبرنامهنسبت به 

 

 کارآفرینی تکنوسرو عملکرد الگوی پیرامون

ست  کرده همکاری هادولت و چندجانبه مؤسسات   بزرگ، هایشرکت  با سازمان تکنوسرو    زا جدرافیاهای متنوعی در تا ا

کمک  ریقاآف روسووتایی مناطق در جوان کارآفرینان به ما مثال، عنوان به. کند  شووتیبانی ، از ایشووانکارآفرینان زندگی

 و رشوود ی التین در راسووتای افزایشآمریکاقدیمی  هایشوورکت از ما کنیم که مشوواغل جدیدی را شووروع کنند؛ می

 گسترش را خود کار و کسب  تا کنیممی کار آفریقا در غذایی مواد تولیدکنندگان با ما ؛کنیممی  شتیبانی   آنها گذاریتأثیر

 نیمکمی کمک کوچک هایمدازه صاحبان  به ماسرانجام   و  ا تهیه کنند؛خرده کشاورزان  از بیشتری  محصوالت  و دهند

 استوار شده است:  ستون چهار بر روی ما هایبرنامه. بخشند بهبود را خود آوریسود و کار و کسب تا

 دقیق انطباق 

                                                 
1 Las Delicias 
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