آیا محصول شما یک " ویتامیه " است یا "داروی تسکیه " ؟

کسة ّ کار اّلیَ ضوا تزای هطتزیاى یک " دارّی تسکیي " را تاسی هی کٌذ یا ًقص یک " ّیتاهیي " را ؟ اگز هی خْاُیذ
"
ًظز هطتزیاى را تَ خْد جلة کٌیذ ّ کسة ّ کاری را هتٌاسة تا توام هعیارُا تساسیذ ,ضزط اصلی آى است کَ یک
.دارّی هسکي " تاضیذ

یکی اس اصْل ّاجة در تجارت ,هطاُذٍ تجارت خْد اس ًگاٍ هطتزیاى هی تاضذ یعٌی کسة ّ کار خْد را اس ًگاٍ آًاى
تٌگزیذ .آیا کاال یا خذهات ارائَ ضذٍ اس جاًة ضوا دقیقا ُواى چیشی است کَ هطتزیاى تَ آى ًیاس دارًذ ّ هطکل آًاى را تا
تْدجَ ای هعیي تزطزف هی کٌذ؟ اگز جْاب " آری " هی تاضذ خیالتاى راحت تاضذّ .لی اگز پاسخ هٌفی است تذّى ضک
.سزًْضت تجارت ضوا ,تَ درآهذی کن ّ یا تغییز ضغل ّ یا اًتظار تزای یک فزصت فزّش تِتز ختن خْاُذ ضذ

حال تفاوت میان " ویتامیه ها " و " داروی مسکه " در چه می باشد؟

ّیتاهیي ُا  :داضتي ّیتاهیي ُا خْب است ّلی ضزّری ًیست .اغلة اّقات ًقطی تسِیل کٌٌذٍ دارًذ ّلی ًقطی
تٌیادی ًذارًذ.دقیقا ُواًٌذ یک دارّخاًَ ,استفادٍ اس ّیتاهیي ُای پیطگیزی کٌٌذٍ ,اختیاری هی تاضذ .هعوْال ًسخَ ی
.حاّی دارُّای ّیتاهیي در هقایسَ تا دارُّای هسکي ارساًتز هی تاضذ

هثال :ضایذ ضوا ُن تارُا ّ تارُا تا ضزکت ُای ایٌتزًتی هْجَ ضذُایذ کَ ُیچ تزًاهَ ی کارتزدی تزای هطتزیاى ًوی
ساسًذ تلکَ کارضاى ایي است کَ تَ هطتزیاى کوک کٌٌذ تا تزًاهَ ُای ًزم افشاری ضزکت ُای دیگز را تَ آساًی ًصة
.کٌٌذ
در یک ًگاٍ کلی ,کسة ّکار آى ُا یک تجارت ّاقعی تَ حساب ًوی آیذ چزا کَ اگز خذهات ضزکت ُا ًثاضذ هطتزیاى تَ
طزیقی ًزم افشار اصلی را ًصة ّ راٍ اًذاسی خْاٌُذ کزدً.یاس اصلی هطتزیاى تَ ًزم افشار کارتزدی هی تاضذ ًَ تَ خذهات
.ایي ضزکت

دارُّای هسکي  :اگز تجارت ضوا ُواًٌذ درّی آرام تخص تاضذ,هطتزیاى دائوا تَ ضوا ًیاس خْاُذ داضت ّ درآهذ تاال ّ
ُشیٌَ ُای کوتزی را تزای ضوا درتز خْاُذ داضت ّ .اس ُوَ هِوتز ,ایي هحصْالت تا تْجَ ای تعزیف ضذٍ تْلیذ هی
ضًْذ ّ ًیاس تَ تْدجَ ُای تاسٍ تزای تْلیذ آًِا ًیست .استفادٍ اس تْدجَ ُای تاسٍ سثة کٌذ ضذى سزعت فزّش ضوا
.خْاُذ ضذ

هثال  :تزخی اس ضزکت ُا ,تزًاهَ ُایی را تزای هزاکش درهاًی ّ پشضکی ارائَ هی کٌٌذ کَ استفادٍ اس آى تزًاهَ ُا سثة
کن ضذى ُشیٌَ هصزفی تزای هطة ُا ّ هزاکش درهاًی هی ضْدُ .واًطْر کَ هی داًیذ ُشیٌَ هطة اس جولَ ُشیٌَ ُای
هِن تزای کار پشضکاى هی تاضذ .اگز ایي هطکل تزطزف گزدد تسیاری اس ُشیٌَ ُای هصزفی کاستَ هی ضْد ّ در عیي
.حال سْد تیطتزی ًیش حاصل هی کٌذ

تٌاتزایي حال هی داًین کَ چگًَْ توزکش کزدى تز ًیاسُای اصلی هطتزیاى سثة ایجاد درآهذُای تاالتز ضذٍ ّ ُشیٌَ ُای
هادی کوتزی را در پی دارد .تالطثع ,هْفقیت هطتزیاى ضوا ,هٌجز تَ ایجاد درآهذُای تاال تزای تجارت ضوا خْاُذ ضذ,
.چْى تجارت ضوا یک " تایذ " تزای هطتزیاى تْدٍ ّ تَ آى ًیاس دارًذ

تا رّضی هطاتَ تَ دارُّای هسکي ,تجارت خْد را تساسیذ تا تزای هطتزیاى احتوالی خْد جالة ّ جذاب تاضیذ .هاداهی
کَ هطتزیاى تَ کاالی ضوا ًیاس داضتَ تاضٌذ تجارت ضوا راُی تزای پیطزفت خْاُذ داضت.

