
Ինչպես սկսել 
և մեծացնել իմ 

գործը
ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄ



ԱՅՍ ԽՈՒՄԲԸ ԿԱՐՈ՞Ղ Է ԻՆՁ ՕԳՆԵԼ՝ ՍԿՍԵԼ ԿԱՄ 
ՄԵԾԱՑՆԵԼ ՈՐևԷ ԲԻԶՆԵՍ:

Հեշտ չէ սկսել կամ մեծացնել որևէ բիզնես, սակայն ձեր ինքնապահովման 
խումբը կօգնի ձեզ սովորել՝ կայացնել իմաստուն բիզնես որոշումներ: Խմբի 
հանդիպումներին դուք կպարտավորվեք կատարել որոշակի գործողություն-
ներ: Խումբը ձեզ նոր գաղափարներ կտա և կքաջալերի ձեզ: Այս խմբի նպա-
տակը միայն ձեզ օգնելը չէ բիզնեսի հարցում, այն նաև կօգնի ձեզ գործել 
ավելի մեծ հնազանդությամբ և հավատքով Տիրոջ հանդեպ և ստանալ Նրա 
խոստացված օրհնությունները աշխարհիկ և հոգևոր ինքնապահովմամբ:

Ի՞ՆՉ Է ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՈՒՄԲԸ:
Ինքնապահովման խումբը տարբերվում է Եկեղեցու շատ դասարաննե-
րից, դասերից և աշխատանքային ծրագրերից: Այստեղ չկան ուսուցիչներ, 
ղեկավարներ կամ հրահանգիչներ։ Խմբի անդամները սովորում են միասին 
և աջակցում ու քաջալերում են միմյանց: Մենք մեկս մյուսին զեկուցում ենք 
մեր պարտավորությունների վերաբերյալ և խորհրդակցում միասին՝ խնդիր-
ները լուծելու համար:

Ի՞ՆՉ ԵՆ ԱՆՈՒՄ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ:
Հանդիպումներին խմբի անդամները պարտավորվում են գործել: Մենք ոչ 
միայն սովորում ենք, այլ նաև՝ կատարում բաներ, որոնք մեզ ինքնապա-
հով են դարձնում: Մենք պարտավորություններ ենք ստանձնում, օգնում 
միմյանց կատարել պարտավորությունները և զեկուցում՝ մեր առաջընթացի 
մասին: Քանի որ խումբն աշխատում է որպես խորհուրդ, կարևոր է հաճա-
խել հանդիպումներին կանոնավորապես և ժամանակին: Միշտ բերեք այս 
աշխատանքային գիրքն ու Իմ Հիմքը. սկզբունքներ, հմտություններ, սովո-
րություններ և Իմ ուղին դեպի ինքնապահովում բուկլետները: Յուրաքանչյուր 
հանդիպումը պետք է տևի մոտավորապես երկու ժամ: Մեր պարտավորու-
թյունների վրա աշխատելը օրական մեկից երկու ժամ կտևի:

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՈՒՄ ՎԱՐՈՂԸ:
Վարողները գիտակներ չեն բիզնեսի կամ ուսուցանման ասպարեզում: 
Նրանք չեն ղեկավարում կամ ուսուցանում խմբին: Նրանք պարզապես օգ-
նում են խմբին ճշտորեն հետևել նյութերին, ինչպես որ դրանցում գրված է: 
Ինքնապահովման մասնագետը որպես կանոն վարում է հանդիպումները, 
սակայն մի քանի շաբաթ անց, անհրաժեշտության դեպքում, խմբի անդամ-
ներին կարող է հանձնարարվել վարել: Ավելին իմանալու համար տե՛ս 
Ղեկավարի Ուղեցույց և տեսանյութեր՝ srs. lds. org կայքում:

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Խմբի անդամները, ովքեր հաճախում են հանդիպումներին և կատարում 
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ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգահարեք խմբի անդամներին, եթե ունեք 
նրանց կոնտակտային տվյալները: Հարցրեք՝ արդյոք գալո՞ւ են 
հանդիպմանը: Հրավիրեք նրանց 10 րոպե շուտ գալ և ստորագրել 
հաճախումների մատյանում:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը.

◦ Բերեք այս աշխատանքային գրքից մի օրինակ և Իմ Հիմքը. 
սկզբունքներ, հմտություններ, սովորություններ բուկլետը՝ խմբի 
յուրաքանչյուր անդամի համար:

◦ Հինգ լրացուցիչ օրինակ բերեք՝ Իմ ուղին դեպի ինքնապահովումը 
բուկլետից այն դեպքում, եթե խմբի անդամները չեն ստացել այն 
դեռ:

◦ Եթե հնարավոր է միջոցներ գտեք տեսանյութ դիտելու:

◦ Չունեք գրքեր կամ տեսանյութե՞ր: Կարող եք ձեռք բերել դրանք 
առցանց srs. lds. org կայքից:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

◦ Վարողը չի կանգնում հանդիպման ընթացքում և չի նստում 
սեղանի գլխամասում: Վարողը չպետք է գտնվի ուշադրության 
կենտրոնում, սակայն պետք է օգնի խմբի անդամներին կենտրո-
նանալ միմյանց վրա:

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց: Սովորեք 
նրանց անունները:

՝• Մի թուղթ տվեք խմբի անդամներին և խնդրեք նրանց հերթով փո-
խանցելով՝ գրեն իրենց անունն ու ազգանունը, ծուխը կամ ճյուղը և 
ծննդյան օրը. (օր և ամիս, տարին հարկավոր չէ):

◦ Խմբի հանդիպումից հետո այցելեք srs. lds. org/ report կայքը և 
հետևեելով հրահանգներին գրանցեք խմբի բոլոր անդամներին:

◦ Առաջին հանդիպումից հետո կազմեք կոնտակտների ցուցակը և 
տրամադրեք խմբին:

• Նշանակեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին, որ խմբի օրակարգը 
չխախտվի: Խնդրեք նրան ֆիքսել ժամանակաչափը, ինչպես ուղ-
ղորդվում է գրքում:

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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◦ Օրինակ, դուք կտեսնեք հրահանգ, որն ասում է. «Ժամանակա-
չափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար»: Ժամանակի 
պատասխանատուն կֆիքսի ժամանակը հեռախոսով, ժամացույ-
ցով կամ ձեռքի տակ եղած այլ սարքով և կհայտնի խմբին, երբ 
ժամանակը սպառվի: Այնուհետև խումբը կորոշի՝ սկսել հաջորդ 
բաժինը, թե շարունակել իրենց քննարկումը ևս մի քանի րոպե:

Սկզբի ժամանակը.

• Ասեք. «Բարի գալուստ այս ինքնապահովման խումբ»:

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և այլ սարքերը:

• Ասեք հետևյալը.

◦ «Սա ինքնապահովման խումբ է, որը կոչվում է «Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը»: Արդյո՞ք դուք բոլորդ այստեղ եք, որ սկսեք 
և մեծացնեք որևէ բիզնես:

◦ «Կրթության Մշտական Հիմնադրամը չի տալիս բիզնես վարկեր: 
Բայց այս հանդիպումների վերջում, դուք ավելի լավ պատրաստ-
ված կլինեք որոշումներ կայացնելու՝ վարկերի հետ կապված՝ 
տեղական վարկատուներից:

◦ Մենք կհանդիպենք 12 անգամ: Յուրաքանչյուր հանդիպումը 
կտևի մոտավորապես երկու ժամ: Մենք նաև ամեն օր մեկ- երկու 
ժամ կանցկացնենք կատարելով մեր պարտավորությունները, 
որոնք կօգնեն մեր բիզնեսներին: Կընդունե՞ք այս 
ժամանակի պարտավորությունը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև 
օրհներգ երգեք):

• Ասեք հետևյալը.

◦ «Յուրաքանչյուր մեր հանդիպումը մենք սկսում 
ենք Իմ հիմքը. սկզբունքներ, հմտություններ և 
սովորություններ բուկլետի թեմաներից մեկով: 
Սա օգնում է մեզ սովորել և ապրել համաձայն 
սկզբունքների, հմտությունների և սովորություն-
ների, որոնք նպաստում են հոգևոր և նյութական 
ինքնապահովմանը:

◦ Սուրբ Հոգին ձեզ գաղափարներ կտա շաբաթվա 
ընթացքում: Գրեք ձեր գաղափարները և կատա-
րեք դրանք: Երբ այդպես անեք, Տերը կօրհնի ձեզ 
և Իր հրաշքները կգործի ձեր բիզնեսի հետ»:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե Իմ Հիմքը 
սկզբունքի համար:

• Կարդացեք Առաջին Նախագահության ներածական նամակը,Իմ 
Հիմքը՝ էջ 2: Այնուհետև լրացրեք սկզբունք 1- ը այդ բուկլետում և 
վերադարձեք այս աշխատատետրին:

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ՄԵՆՔ «ՏԻՐՈՋ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ» ՄԻ ՄԱՍՆ ԵՆՔ
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Երեք հոգանոց խմբեր կազմեք: Տեղաշարժեք աթոռներն այն-
պես, որ խմբի մասնակիցներն իրար դեմ դիմաց լինեն:

 1. Ձեզանից մեկը պետք է ասի մյուսներին որևէ ձեռքբերման 
մասին: Կարող եք ասել. «Աշխատավայրում ես ստացել եմ 
«լավագույն սպասարկող» մրցանակը, կամ «Ես ծառայել եմ 
միսիայում» (կամ եկեղեցու այլ կոչման մեջ), կամ՝ «Ես մայրիկ 
եմ»»:

 2. Ապա, որքան հնարավոր է արագ՝ մյուս երկուսը պետք է ասեն 
ձեզ, թե ինչ հմտություններ և ընդունակություններ են պա-
հանջվել այդ ձեռքբերումը նվաճելու համար: Նրանք պետք է 
տեղավորվեն 1 րոպեում: Եթե դուք ասել եք. «Ես ծառայել եմ 
միսիայում», մյուսները կարող են արագ ասել. «Ուրեմն, դու 
քաջ ես, լավ ուսանող ես, ջերմեռանդ աշխատող ես, ղեկա-
վար ես, հասարակական աշխատող ես, նպատակասլաց ես, 
սիրալիր ես մարդկանց հետ, ուսուցիչ ես, կարողանում ես լավ 
պլանավորել, և ընդունակ ես դժվար գործերը գլուխ բերելու»:

 3. Կրկնեք սա յուրաքանչյուրի հետ:

 Քննարկեք. Ի՞նչ եք զգացել, երբ մյուսները խոսել են ձեր տաղանդների և 
հմտությունների մասին:

 Կարդացեք. Յուրաքանչյուրիս ունեցած բոլոր հմտություններն ու ընդունա-
կությունները «Տիրոջ շտեմարանի» մասն են:

 Քննարկեք. Կարդացեք աջում գտնվող սուրբ գրությունը։ Կարո՞ղ է արդյոք 
մեր խումբը միասին աշխատելով փնտրել մյուս խմբի անդամ-
ների «շահը»:

 Կիրառեք. Եկեք խմբով անենք մեր առաջին գործողությունը: Եկեք հինգ 
րոպե տրամադրենք՝ որոշելու, թե մեր խումբը ինչպես է կոչվելու:

Գրեք խմբի անունը ստորև:

 

ՍՈՎՈՐԵԼ

«Եվ այս բոլորը՝ 
կենդանի Աստծո 
եկեղեցու օգտի հա-
մար, որ ամեն մարդ 
կարողանա ավե-
լացնել իր քանքարի 
վրա, որ ամեն մարդ 
կարողանա ստանալ 
ուրիշ քանքարներ, 
այո՛, նույնիսկ հա-
րյուրապատիկ, որ 
գցվի Տիրոջ շտե-
մարանը. . . Ամեն 
մարդ փնտրելով իր 
մերձավորի շահը, 
և բոլոր բաներն 
անելով պարզ աչքով 
ուղղված Աստծո 
փառքին»:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և 
ՈՒԽՏԵՐ 82.18–19

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ԱՆԵԼՈՒ ԱՅՍ ԽՄԲՈՒՄ:
 Կարդացեք. Մենք աշխատելու ենք խմբով, օգնելով միմյանց սկսել ու 

մեծացնել մեր բիզնեսները: Մենք նաև ավելի մեծ նպատակ 
ունենք՝ ինքնապահով դառնալ, որպեսզի ավելի լավ ծառա-
յենք մյուսներին: Երբ մենք կարողանանք հոգալ ինքներս մեր 
մասին, այդ ժամանակ  մենք ավելի լավ կօգնենք մյուս մարդ-
կանց:

 Դիտեք. Դիտեք հաջողության հասնելու պատմությունը. «Սամուել. Հա-
մակարգիչների վերանորոգում»: (Եթե տեսանյութը մատչելի չէ, 
շարունակեք կարդալ ստորև գրվածը։)

 Կիրառեք. Հաջորդ 12 շաբաթների ընթացքում դուք կպատասխանեք հե-
տևյալ բիզնես հարցերին. Միասին կարդացեք բիզնես հարցերը, 
որոնք պիտի պատասխանվեն ինքնապահովման այս խմբում:

ՇԱԲԱԹ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԿՍԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ ՇԱԲԱԹ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԵԾԱՑՆԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ

1 Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը: 7 Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

2 Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել: 8
Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի 
մեծացման մեջ:

3
Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ 
վաճառքի գին:

9
Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ 
վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

4
Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք իմ գործը 
շահույթ է բերում:

10
Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ 
հաճախորդներ և լավ վաճառք անել:

5
Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեու-
թյան գումարը ընտանեկան գումարից:

11 Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

6 Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում: 12 Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

 Կարդացեք. Ամեն շաբաթ մենք կսահմանենք պարտավորություններ, 
գործողություններ կանենք, ժամանակին կհաճախենք մեր 
հանդիպումներին և կզեկուցենք խմբին: Աշխատելով խմբի հետ 
մենք հաջողության կհասնենք միասին: Ահա հարցը և գործո-
ղությունը՝ այս շաբաթվա համար:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑԸ. Ինչի՞ վրա պետք է կենտրոնացնեմ իմ 
ջանքերը՝ իմ բիզնեսը սկսելու և մեծացնելու համար:

  ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆԸ. Օգտագործել Բիզնեսի Հա-
ջողության քարտեզն ամեն օր՝ իմանալու համար, թե ինչի՞ 
վրա կենտրոնացնեմ իմ ջանքերը իմ բիզնեսը սկսելու և 
մեծացնելու համար:

Այս հանդիպման շարունակությունը կօգնի մեզ պատասխանել 
այդ հարցին և կատարել այդ գործողությունը:

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՁևՈՎ 
ՏՆՕՐԻՆԵԼ ԻՄ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ:
 Կարդացեք. Ինքնապահով լինելը ենթադրում է, որ ծախսենք ավելի քիչ, 

քան վաստակում ենք և գումար ունենանք տնտեսած: Խնայո-
ղությունները կօգնեն մեզ հոգալ անսպասելի ծախսերը կամ 
օգտակար կլինեն մեզ ու մեր ընտանիքին այն ժամանակ, երբ 
մեր եկամուտը սպասվածից ավելի քիչ է: Որպես այս խմբի ան-
դամ մենք պարտավորվում ենք խնայել ամեն շաբաթ, թեկուզ 
մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

 Քննարկեք. Որոշ տարածաշրջաններում լավ միտք է գումարը բանկում 
պահելը: Ուրիշ տարածաշրջաններում դա այդքան էլ լավ միտք 
չէ, օրինակ, երբ երկիրն ունի բարձր գնաճ, կամ երբ բանկերն 
անկայուն են: Արդյո՞ք ձեր տարածաշրջանում պայմանները 
նպաստող են՝ բանկում խնայողություն անելու համար: Ո՞ր 
բանկերն են լավագույն տոկոսներն առաջարկում խնայողու-
թյունների համար:

 Կարդացեք. Ինքնապահով լինելու մեկ այլ գործոն է՝ անձնական պարտքեր 
չունենալը: Անձնական վարկերն օգտագործվում են՝ ծախսելու 
ավելի շատ, քան մենք ի վիճակի ենք վճարել: Մարգարեները 
խորհուրդ են տվել մեզ խուսափել անհատական պարտքից, և 
երբ մենք դառնանք ավելի ինքնապահով, մենք կկրճատենք և 
կփակենք անձնական պարտքը: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքե-
րում բիզնեսի համար վարկը կարող է իմաստուն լուծում լինել: 
Որպես այս խմբի անդամ մենք կսովորենք, թե ինչպես իմանալ՝ 
երբ վարկը կօգնի մեզ մեծացնել մեր բիզնեսը:

Բժշկական արտակարգ իրավիճակները հաճախ զգալի ֆինան-
սական ծախսեր են մեզ պատճառում: Ապահովագրությունը և 
կառավարական առողջապահական ծրագրերը կարող են հա-
ճախ օգնել՝ պաշտպանելով այս ծախսերից: Ապահովագրվելը 
կամ կառավարական առողջապահական ծրագրերին անդա-
մագրվելը կարող է կարևոր մասը լինել ինքնապահովման մեր 
ճանապարհին:

 Քննարկեք. Ապահովագրության որոշ տեսակները (օրինակ, առողջության 
կամ կյանքի ապահովագրությունը) ավելի մատչելի են և ավելի 
օգտակար, քան ապահովագրության մյուս տեսակները: Որոշ 
ապահովագրողներ լավն են, իսկ մի քանիսն էլ՝ անազնիվ: 
Որո՞նք են լավագույն ապահովագրական տարբերակները ձեր 
տարածքում:

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱՌՆԱՄ ՀԱՋՈՂԱԿ ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ:
 Կիրառեք. Բիզնեսի հաջողության քարտեզում թվարկված են բաներ, 

որոնք անում են հաջողակ ձեռնարկատերերը: Հանդիպեք գոր-
ծընկերոջ հետ: Բացեք Բիզնեսի հաջողության քարտեզը՝ այս 
աշխատատետրի վերջին էջում:

Հերթով կարդացեք, թե ինչպես են հաջո-
ղակ ձեռնարկատերերը գտնում հետևյալ 
հարցի պատասխանը. «Ի՞նչ են մարդիկ 
ցանկանում գնել»:

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կարող է Բիզնեսի հաջողության 
քարտեզը օգնել ձեզ դառնալ հաջողակ 
ձեռնարկատեր:

 Կարդացեք. Այս աշխատատետրում, երբ մենք տեսնում 
ենք այս նշանը, գիտենք, որ այս 
սկզբունքը գտնվում է Բիզնեսի հաջո-
ղության քարտեզում:

Բիզնեսի հաջողության քարտեզը միայն 
մեր հանդիպումների համար չէ: Մենք 
այն պարբերաբար օգտագործում ենք 
շաբաթվա ընթացքում: Երբ բախվում ենք 
որևէ խնդրի կամ հնարավորության, մենք 
նայում ենք Բիզնեսի հաջողության քար-
տեզը, տեսնելու, թե ինչ կաներ հաջողակ 
ձեռնարկատերը:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԲԱՐԵԼԱՎԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ:
 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը կարող են հստակ նկարագրել 

իրենց բիզնեսը: Դա օգնում է նրանց կենտրոնանալ նրա վրա, 
թե ինչն է նպաստում փող աշխատելուն, իսկ ինչը՝ ոչ: Դա նաև 
օգնում է նրանց օգնություն ստանալ մյուսներից, ինչպես օրի-
նակ, այլ ձեռնարկատերերից կամ վարկատուներից:  Հաջողակ 
ձեռնարկատերերը գրի են առնում իրենց բիզնեսի առաջադի-
մությունը:

Այս շաբաթ գնեք մի մաքուր նոթատետր ձեր բիզնեսի համար: 
Օգտագործեք այս նոթատետրը գրելու համար բիզնեսի հետ 
կապված ձեր մտքերն ու գաղափարները, ինչպես նաև պահելու 
բիզնեսի գումարային փոխանցումների գրանցումները: Մենք 
օգտագործելու ենք մեր նոթատետրերը մեր հանդիպումների 
ժամանակ և շաբաթվա ընթացքում:

Այս աշխատատետրում, երբ մենք տեսնում 
ենք այս նշանը, այն հիշեցնում է մեզ, որ գրենք մեր բիզնեսի 
նոթատետրում:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԴԻՏՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԸ և ՄՏԱԾՈՒՄ 
ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
 Կարդացեք. Որպես մասը այս շաբաթվա գործողության պարտավորու-

թյան մենք կսովորենք օգտագործել Բիզնեսի հաջողության 
քարտեզը զննելու բիզնեսը և տեսնելու, թե արդյոք այն դեպի 
հաջողություն տանող սկզբունքներով է ընթանում:

 Կիրառեք. Երեք հոգանոց խմբեր կազմեք: Դրեք աթոռներն այնպես, որ 
խմբի մասնակիցներն իրար դեմ դիմաց լինեն: Օգտագործելով 
Բիզնեսի հաջողության քարտեզը հետևեք հետևյալ հրահանգ-
ներին.

 1. Ընտրեք տեղական մի բիզնես, որի մասին բոլորդ ինչ- որ բան 
գիտեք: Այնուհետև խմբից մեկը քարտեզի հարցերից մի հարց 
է տալիս: Օրինակ, «Արդյոք գիտի՞ կահույքի սրահի սեփակա-
նատերը, թե ինչ են ցանկանում գնել մարդիկ»: Կամ, «Արդյո՞ք 
նա գիտի, թե ինչպես վաճառել»:

 2. Մյուսները մեկ- երկու րոպեների ընթացքում պատասխանում 
են հարցին, հիմնվելով այդ բիզնեսի մասին իրենց իմացածի 
և քարտեզի սկզբունքների վրա:  Օրինակ, «Այո, սեփակա-
նատերը գիտի, թե ինչ են մարդիկ գնահատում»:  Կամ, «Ոչ, 
սեփականատերը չգիտի, թե ինչպես հաջող վաճառք անել»:

 3. Կրկնեք երեքից չորս անգամ։

 4. Այժմ մտածեք ձեր բիզնեսի մասին: Արդյո՞ք դուք անում եք 
այն բաները, որոնք հաջողակ ձեռնարկատերերն են անում:

 Կիրառեք. Զուգընկերոջ հետ անդրադարձեք 13–14 էջերին: Կարդացեք և 
քննարկեք, թե ինչպես կզննեք բիզնեսներն այս շաբաթ:

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ՏԵՐԸ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ, ՈՐ ՄԵՆՔ  
ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ ԼԻՆԵՆՔ:
 Քննարկեք. Ինչո՞ւ է Տերը ցանկանում, որ մենք ինքնապահով լինենք:

 Կարդացեք. Կարդացեք աջում գտնվող մեջբերումը։

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կարող են բիզնես սկսելու և մեծացնելու մեր ջանքերը 
ծառայել «սուրբ նպատակների», ինչպես ասել է Երեց Քրիս-
տոֆերսոնը:

 Կարդացեք. Տերը զորություն ունի օգնելու մեզ դառնալ ինքնապահով: Նա 
ասել է. «Քանզի ահա, ես եմ Աստված. և ես հրաշքների Աստված 
եմ» (2 Նեփի 27.23): Երբ մենք նվիրում ենք բիզնեսի հետ կապ-
ված մեր ջանքերը ինքնապահով դառնալու սուրբ նպատակին, 
Տերը կառաջնորդի մեզ ոգեշնչման միջոցով: Երբ մենք հավատք 
ենք ցուցաբերում՝ լսելով և հնազանդվելով հուշումներին, Տերը 
կանի Իր հրաշքները և ավելի մեծ բաներ կստեղծի մեր ջանքե-
րից, քան մենք երբևէ կարող էինք անել ինքնուրույն:

«Նվիրաբերել նշա-
նակում է ի սպաս 
դնել կամ նվիրել 
ինչ- որ բան՝ սուրբ 
նպատակների 
համար»:

Դ. ԹՈԴ ՔՐԻՍՏՈՖԵՐՍՈՆ, 
“Reflections on a 
Consecrated Life,” Ensign 
or Լիահոնա, Nov.  
2010, 16:

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի հա-

մար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

 Կիրառեք. Ի՞նչ կարող եք անել՝ սկսելու կամ բարելավելու ձեր բիզնեսն 
այս շաբաթ:

Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը: 
Սա պարտավորություն է, որը դուք ստանձնում եք:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

ԽՈՐՀԵԼ

«Տերը՝ ըստ իր 
կամքի, ամեն բան 
կարող է անել մարդ-
կանց զավակների 
համար, եթե այնպես 
լինի, որ նրանք հա-
վատք գործադրեն 
նրա հանդեպ»:

1 ՆԵՓԻ 7.12

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Յուրաքանչյուր շաբաթ մենք ընտրում ենք «գործընկեր»: Դա 
խմբից մի անդամ է, ով օգնում է մեզ կատարել մեր պարտավո-
րությունները: Գործընկերները պետք է միմյանց հետ կապի մեջ 
լինեն շաբաթվա ընթացքում և մեկը մյուսին զեկուցեն իրենց 
առաջընթացը: Սովորաբար, գործընկերները նույն սեռի մարդիկ 
են և նույն ընտանիքի անդամներ չեն:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք կատարել 
ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կկատարեմ Բիզնեսի Հաջողության քարտեզի ամենօրա վարժություն-
ներից յուրաքանչյուրը. (տես 13- 14 էջերը):

Ես ձեռք կբերեմ աշխատանքային նոթատետր և կբերեմ այն հաջորդ հան-
դիպմանը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ 
ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու 
մետաղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԶԵԿՈՒՑԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
 Դիտեք. «Գործողություն և պարտավորություն» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կար-

դացեք 12 էջը):

 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-
րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Կատարված 
Բիզնեսի Հա-

ջողության 
քարտեզի 

վարժություն-
ները  

(Գրեք 
օրերի #)

Բերել եմ 
աշխա-

տանքային 
նոթատետր 

(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Չմոռանաք գրանցել ձեր անձնական ծախսերը Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը գրքույկի վերջում:

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ հանդիպմանը վարողը կգծի պարտավորություն-
ների աղյուսակը գրատախտակին (ինչպես վերոնշյալը): Մենք 
կգանք հանդիպումից 10 րոպե շուտ և կգրենք մեր առաջադի-
մությունը աղյուսակում:

Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: 
Խնդրեք նրան կարդալ այս աշխատանքային գրքի շապկի 
ներսի կողմը սովորելու համար, թե ինչ են անում վարողները: 
Նա պետք է վարի նույն ձևով՝ ինչպես այսօրվա վարողը.

• Հրավիրեք Հոգին, խնդրեք խմբի անդամներին փնտրել Հո-
գին:

• Վստահեք նյութերին, մի’ ավելացրեք, արեք միայն այն, ինչ 
այնտեղ ասվում է:

• Կառավարեք ժամանակը:

• Փորձեք ավելի կենսախինդ լինել, հաճելի ժամանակ անց-
կացրեք:

 Կիրառեք. Ովքե՞ր են ցանկանում ստանալ ձեռնարկատիրական վկա-
յական՝ ԱՄՆ, Յուտայի Սոլթ Լեյք Սիթի ՎՕՍ Բիզնես քոլեջից: 
Բացեք 197- 198 էջերը և հերթով կարդացեք պահանջները:

 Կարդացեք. Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Նշում վարողի 
համար.

Չմոռանաք պատճե-
նել խմբի կոնտակ-
տային տվյալները 
հաջորդ հանդիպման 
համար:

Նաև հիշեք, որ 
գրանցեք խմբի բոլոր 
անդամներին srs. lds. 
org/ report- ում:

«Երբ գործողու-
թյունը մտածված 
է, այն բարելավում 
է: Երբ գործողու-
թյունը մտածված է և 
հաղորդված՝ բարե-
լավման ընթացքը 
արագանում է»:

THOMAS S. MONSON, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ և ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՊԱՏՄՈՂ 1. Մենք հավատում ենք 
պարտավորություններ ստեղծելուն և 
կատարելուն: Մեր ինքնապահովման 
խմբերում այն, ինչ մենք անում ենք, 
կառուցելն է պարտավորություններ 
ստեղծելու և կատարելու շուրջ:

ՊԱՏՄՈՂ 2. Խմբի հանդիպման վերջում 
մենք վերանայում ենք մեր շաբաթվա 
գործողությունները և ավելացնում մեր 
ստորագրությունը՝ ի նշան պարտա-
վորվածության: Մենք նաև ընտրում 
ենք գործընկեր շաբաթվա համար: 
Գործընկերը ստորագրում է մեր 
աշխատատետրում, խոստանալով 
աջակցություն: Շաբաթվա ընթացքում 
ամեն օր մենք կապ ենք հաստատում 
մեր գործընկերոջ հետ զեկուցելու մեր 
գործողությունները և ստանալու օգնու-
թյուն, երբ կարիքն ունենանք:

ՊԱՏՄՈՂ 3. Շաբաթվա ընթացքում 
մենք նշում ենք մեր առաջադիմու-
թյունը աշխատատետրում և օգտա-
գործում տրված գործիքները, ինչպես 
օրինակ, էջերը կամ այլ ձևաթղթեր: 
Եթե մենք լրացուցիչ օգնության կարիք 
ունենք, մենք կարող ենք դիմել մեր ըն-
տանիքին, ընկերներին կամ վարողին:

ՊԱՏՄՈՂ 4. Հաջորդ հանդիպման 
սկզբին մենք վերադառնում և զեկու-
ցում ենք մեր պարտավորությունների 
մասին: Սա պետք է հարմարավետ, զո-
րավոր փորձ լինի յուրաքանչյուրի հա-
մար: Մտածեք, թե ինչպես օգնություն 

կստանան այս մարդիկ կատարելով 
պարտավորությունները և զեկուցելով 
այդ մասին:

ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄ 1. Երբ առաջին ան-
գամ զեկուցում էի իմ պարտավորու-
թյունների մասին, ես մտածեցի, թե 
դա «տարօրինակ» է: Ինչո՞ւ պետք է իմ 
խմբի անդամները անհանգստանան 
այն մասին, թե ես ինչ եմ արել: Հետո 
ես հասկացա, որ նրանք անհանգստա-
նում էին: Եվ դա օգնեց ինձ:

ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄ 2. Ես հասկացա, որ չէի 
ցանկանում, որ իմ խումբը պարտվեր: 
Այդպիսով, ես ջանասիրաբար աշ-
խատում էի պահել իմ պարտավորու-
թյունները: Համոզված չեմ, որ կարող 
էի առաջադիմել մեկ այլ կերպ: Ամեն 
շաբաթ զեկուցելը իսկապես օգնեց 
ինձ իմ առաջնահերթությունների հետ 
կապված:

ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄ 3. Երբ ես մտածում 
էի ինքնապահովման իմ ճանապարհի 
մասին, ես վախենում էի, քանի որ 
դա այնքան մեծ բան է: Սակայն խմբի 
անդամները օգնեցին ինձ բաժանել դա 
փոքրիկ փուլերի: Եվ ես զեկուցում էի 
իմ խմբին յուրաքանչյուր փուլի մա-
սին: Դրանից հետո ես զգալի առա-
ջադիմեցի: Ես կարծում եմ, որ այդ 
հաջողությունը նոր սովորություններ 
կառուցելու արդյունքում եկավ:

Վերադարձ էջ 11

Միջոցներ

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶԸ։

Այս շաբաթ ամեն օր հետևեք, անդրադարձեք և խորհեք բիզնեսի հաջողու-
թյան սկզբունքների մասին: Այցելեք բիզնեսներն ամեն շաբաթ մեկ- երկու ժամ՝ 
հետևելու դրանց: Վերցրեք ձեր նոթատետրը և այս աշխատանքային տետրը 
ձեզ հետ, երբ այցելում եք տեղական բիզնեսները, այնպես որ դուք կարողանաք 
օգտագործել հետևյալ հարցերը և Բիզնեսի հաջողության քարտեզը (այս աշխա-
տանքային տետրի վերջին էջում):

ԱՌՕՐՅԱ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Օր 1

Հաճախորդներ

Դիտեք, թե ինչ, երբ և որքան են գնումներ անում հաճախորդները: Վերանայեք քարտեզի վրա 
ցուցադրված հաճախորդների սկզբունքները: Գրի առեք ձեր մտքերն այստեղ.

  

 

Օր 2

Վաճառք

Ինչպե՞ս են բիզնեսները վաճառում իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները: Կարո՞ղ են նրանք 
բարելավել: Վերանայեք քարտեզի վրա ցուցադրված վաճառքի սկզբունքները: Գրի առեք ձեր 
մտքերն այստեղ.

  

 

Օր 3

Ծախսեր

Մտածեք բիզնեսների ծախսերի մասին: Ինչպե՞ս են նրանք նվազեցնում ծախսերը: Վերանայեք 
քարտեզի վրա ցուցադրված ծախսերի սկզբունքները: Գրի առեք ձեր մտքերն այստեղ.

  

 

Օր 4

Շահույթ

Արդյո՞ք բիզնեսները պահում են իրենց եկամուտների և ծախսերի գրանցումները: Եթե դա լիներ 
ձեր բիզնեսը, ինչպե՞ս կկառավարեիք դրամը: Վերանայեք քարտեզի վրա ցուցադրված շահույթի 
սկզբունքները: Գրի առեք ձեր մտքերն այստեղ.

  

 

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:



14

Հաջորդ երկու օրերի ընթացքում խորհեք և աղոթեք վստահության համար, որ 
Տերը օրհնի ձեր ջանքերը՝ ծառայելու սուրբ նպատակին ձեր սեփական բիզնեսի 
գործում: Գրանցեք ամեն օր ստացած ձեր տպավորությունները, երբ մտածում 
եք Բիզնեսի հաջողության քարտեզի յուրաքանչյուր բաժնի մասին:

ԱՌՕՐՅԱ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Օր 5

Հաճախորդներ

  

  

 

Վաճառք

  

  

 

Օր 6

Շահույթ

  

  

 

Ծախսեր

  

  

 

Վերադարձ էջ 8

1. Ինչպե՞ս սկսեմ կամ մեծացնեմ իմ գործը:



2
Ի՞նչ են մարդիկ 

ցանկանում գնել:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը: Չունեք գրքեր կամ տեսանյու-
թե՞ր: Կարող եք ձեռք բերել դրանք առցանց srs. lds. org կայքից:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտակին՝ 
ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրինակը):

Խմբի անդամի 
անունը

Կատարել 
եմ Բիզնեսի 

Հաջողության 
քարտեզի 

առօրյա վար-
ժությունները 

(Գրեք  
օրերի #)

Բերել եմ աշ-
խատանքային 

նոթատետր 
(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա բիզ-
նես նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել եմ 
այն ընտանի-
քիս (Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա 6 Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել  գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Բաժանեք խմբի անդամների կոնտակտային տվյալները (նախորդ 
հանդիպումից):

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և այլ սարքերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 2- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

ՆՈՐ 

ՆՈՐ 

ՆՈՐ 

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվություն բաժնի 

համար:

 Քննարկեք. Կարդացեք աջում գտնվող մեջբերումը։ Ինչպե՞ս է սա վերաբե-
րում մեր խմբին:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Մենք պետք է փորձենք պահել մեր 
բոլոր պարտավորությունները: Սա ինքնապահով մարդկանց 
հիմնական սովորություններից մեկն է:

Մինչ կանգնած ենք եկեք կրկնենք մեր թեմային վերաբերող 
հատվածը միասին. Այս հատվածը հիշեցնում է մեզ մեր խմբի 
նպատակը:

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Եկեք նստենք:

Բոլորը բերե՞լ են իրենց աշխատանքային նոթատետրերը: 
Նրանք, ովքեր չեն բերել, թող խնդրեն որևէ մեկից մի քանի 
թերթ՝ այսօր օգտագործելու համար: Այս հանդիպումից հետո, 
խնդրում ենք ձեռք բերել նոթատետր, մեր մյուս հանդիպումնե-
րին օգտագործելու համար:

Երբ մենք տեսնում ենք այս նշանը, 
այն հիշեցնում է մեզ, որ բաները, որոնք քննարկում ենք, 
կարևոր են մեր բիզնեսի նոթատետրում գրելու համար: Մենք 
չպետք է դրանք հենց այդ պահին գրենք, սակայն հանդիպման 
ընթացքում կամ շաբաթվա ընթացքում մենք պետք է գրենք այն 
բաները, որոնք կօգնեն մեզ սկսել և մեծացնել մեր բիզնեսները:

 Քննարկեք. Եկեք խորհուրդ հարցնենք մեկս մյուսից և օգնենք միմյանց մեր 
բիզնեսների հետ կապված: Սա այս հանդիպման ամենակա-
րևոր քննարկումն է:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք, երբ կատարեցիք Բիզնեսի հաջողության 
քարտեզի առօրյա վարժությունները: Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր 
բիզնեսին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Երբ գործողու-
թյունը մտածված 
է, այն բարելավում 
է: Երբ գործողու-
թյունը մտածված է 
և հաղորդված՝ բա-
րելավման ընթացքը 
արագանում է»:

THOMAS S. MONSON, in 
Conference Report, Oct.  
1970, 107

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ՍՈՎՈՐԵԼ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները

Ի՞ՆՉ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԳՆԵԼ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Կարդացեք. Ինչպե՞ս ընտրել բիզնեսներ, որոնք կարող են հաջողակ լինել: 
Եթե արդեն ունենք որևէ բիզնես, ինչպես իմանալ, որ դա է 
ճիշտը:

Այս դասը կկենտրոնանա Բիզնեսի հաջողության քարտեզի 
Հաճախորդների բաժնի վրա:

 Դիտեք. «Փայտիկով բիզնես» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 26 էջը):

 Քննարկեք. Ի՞նչ սովորեցիք այս տեսանյութից:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես կզրուցեմ ձեռնարկատե-
րերի և հաճախորդների հետ և կընտրեմ մի ապրանք կամ 
ծառայություն, որը լուծում է հաճախորդների խնդիրները:

Այս հանդիպման մնացած մասում դուք կսովորեք և կկիրառեք 
հմտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ պատասխանել այս հարցին 
և կատարել այս գործողությունները: Այս տեսանյութը կօգնի 
ձեզ սկսել՝ տալով ճիշտ հարցեր:

 Դիտեք. «Ճիշտ բիզնես ընտրելը» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 28 էջը):

 Կարդացեք. Եկեք կարդանք այս դիագրամը և կատարենք հաջորդ էջի 
գործնական աշխատանքը:

ՃԻՇՏ ԲԻԶՆԵՍ ԸՆՏՐԵԼԸ

1  Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

2  Ի՞նչ ես կարող 
եմ առաջարկել:

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 

ՓՈՐՁ

3  Դա թո՞ւյլ է տա-
լիս «հեշտ սկսել»:

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ, 

ԿԱՊԻՏԱԼ

4  Դա կմեծացնի՞ իմ եկամուտը:

ԲԱՎԱՐԱՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ/ՇԱՀՈՒՅԹ

ԼԱՎ ԲԻԶՆԵՍ Է 
ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԵՍ ԸՆՏՐՈՒՄ ՃԻՇՏ ԲԻԶՆԵՍ։
 Կիրառեք. Ի՞նչ տեսակ բիզնես եք դուք նախընտրում. մթերային, հյուրըն-

կալության, առողջապահական, սպասարկման, շինարարու-
թյան, արտադրության, ծառայությունների կամ ուրիշ:

Օգտագործեք նախորդ էջի դիագրամի չորս հարցերը՝ ձեր 
տարբերակները նվազեցնելու համար: Ուշադրություն դար-
ձրեք աջում տրվող օրինակներին: Գրեք բիզնեսի մեկ կամ 
երկու տեսակ, որոնք ձեզ հետաքրքրում են.

 
Ձեր կողքի նստողի հետ տվեք հետևյալ հարցերը ճշգրիտ կեր-
պով. Գրեք ձեր պատասխանները:

 1. Ձեր սեփական բիզնեսի մեջ կամ բիզնեսի որևէ տեսակում, 

որը ձեզ հետաքրքրում է, ի՞նչ հատուկ հաճախորդի 

պահանջներ  եք դուք տեսնում: Ի՞նչ կգնեն հաճախորդները։

  

 

 2. Ի՞նչ պահանջներ է բավարարելու ձեր բիզնեսը: Ի՞նչն եք դուք 

լավ անում, կամ ինչո՞վ եք հետաքրքրված:

  

 

 3. Ի՞նչ կոնկրետ բիզնես կարող եք դուք հեշտորեն սկսել կամ 

ինչպե՞ս կարող եք դուք ընդլայնել կամ փոխել ձեր ներկայիս 

բիզնեսը ավելի շահութաբեր դարձնելու համար: Մտածեք 

մրցակցության, մատակարարների և անհրաժեշտ գումարի 

մասին:

  

 

 4. Ինչպե՞ս ձեր բիզնեսը թույլ կտա ձեզ մեծացնել ձեր 

եկամուտը և դառնալ ինքնապահով: Որտե՞ղ կարող եք դուք 

շահույթ ստանալ:

  

 

Այժմ, թվարկեք մի քանի հատուկ բիզնեսներ, որոնց մասին 
կցանկանայիք գիտելիք ձեռք բերել.

  

 

Օրինակ․

Մթերք, Վաճառք

Աղանդեր կամ թեթև 
նախաճաշ

Էժան սպասարկում 
կեսօրից հետո, կամ 
երեկոյան

Ես սիրում եմ ուտելիք 
պատրաստել

Ես լավ եմ վաճառում

Հասարակ ապրանք

Ցածր նախնական 
արժեք

Ցածր մրցակցություն

Շատ հաճախորդներ

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը մեծն 
են մտածում, բայց 
փոքրից են սկսում:

Շարժական 
հյուրասիրությո՞ւն

Պաղպաղա՞կ Մի՞րգ

Զվարճալի մի բա՞ն

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՍՈՎՈՐԵԼ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ:
 Կարդացեք. Հիմա, երբ մենք ունենք մի քանի գաղափարներ մեր սեփա-

կան բիզնեսի մասին, մենք պատրաստվում ենք անել շուկայի 
հետազոտություն՝ փորձարկել մեր գաղափարները և իմանալ 
ավելին: Մենք կհետևենք մարդկանց, կխոսենք հաճախորդ-
ների հետ, կխոսենք մրցակիցների հետ, և կփորձենք ապրանք-
ները: Եվ մենք կհայտնաբերենք իրական պահանջարկը:

 Դիտեք. «Խոսել ձեռնարկատերերի հետ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարունա-
կեք կարդալ):

 Կիրառեք. Ձեր կողքի նստողի հետ պարապեք այն հարցերը, որոնք հարց-
նելու եք ձեռնարկատերերին այս շաբաթ: Մեկդ մյուսին բացատ-
րեք ձեր բիզնեսը կամ այն բիզնեսը, որը ցանկանում եք սկսել: 
Հերթով ներկայացեք և տվեք միմյանց ստորև տրված հարցերը: 
Կարծիք հայտնեք մեկդ մյուսի մասին և կրկին փորձեք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Բարև Ձեզ, ես ______(անունը): Իսկ դո՞ւք: Ես բիզնեսի դասարանում եմ և մենք 
փորձում ենք սովորել, թե ինչպես են բիզնեսները կայանում: Կարելի՞ է մի քանի հարց տամ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
• Ի՞նչն են ձեր հաճախորդները ամենաշատը գնում:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են ձեր հաճախորդները գնում այն, ինչ դուք վաճառում եք:

• Ովքե՞ր են ձեր մրցակիցները: Ի՞նչն է դարձնում ձեր բիզնեսն ավելի լավը, քան նրանցն է:

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ, ՇԱՀՈՒՅԹ
• Որտեղի՞ց եք ձեռք բերում ձեր ապրանքը: Կա՞ն արդյոք այլ մատակարարներ:

• Ձեր կարծիքով, կարո՞ղ եք ավելի էժան ձեռք բերել, եթե մեծաքանակ գնեք:

• Ի՞նչ գին եք դուք սահմանել: Ինչո՞ւ եք որոշել այդ գինը դնել: Արդյոք շահույթո՞վ եք աշխատում:

• Ի՞նչ կպատահի, եթե գինը բարձրացնեք կամ իջեցնեք:

ՎԱՃԱՌՔ
• Քանի՞ հատ կարող եք օրական վաճառել:

• Ինչպե՞ս եք գտնում նոր հաճախորդներ:

• Որքանո՞վ է կարևոր ձեր բիզնեսի տեղը:

• Որո՞նք են եղել ձեր հաջողության բանալիները: Մեծ խնդիրնե՞ր

 Քննարկեք. Երբ բոլոր բաներն առնվազն մեկ անգամ փորձեք, խմբով 
քննարկեք. երբ դուք դուրս գաք և խոսեք գործարարների հետ, 
ի՞նչ դուք կհարցնեք նրանց: Այն, ինչ իմացաք, գրեք այստեղ.

  

 

 Կարդացեք. Ամեն օր այս շաբաթ, երբ խոսեք ձեռնարկատերերի հետ, գրեք 
այն, ինչ սովորել եք, ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

 Դիտեք. Տեսեք, թե ինչպես են Ջոզեֆն ու Ջոնը սկսել նոր բիզնես: Դիտեք 
«Ջոզեֆ և Ջոն. Բժշկական ապրանքներ»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Ան-
ցեք հաջորդ էջին:)

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՍՈՎՈՐԵԼ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՑ:
 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը ամեն օր սովորում են հաճախորդ-

ներից: Մենք կարող ենք շատ բան սովորել ուշադիր լինելով 
մեր հաճախորդներին և զրուցելով նրանց հետ: Նրանք կամ 
կառուցում են, կամ քանդում մեր բիզնեսը: Եկեք լսենք և սովո-
րենք:

 Դիտեք. «Խոսել հաճախորդների հետ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարունակեք 
կարդալ):

 Կիրառեք. Խմբից մեկի հետ պարապեք այն հարցերը, որոնք ուղղելու 
եք հաճախորդներին այս շաբաթ: Պատկերացրեք, թե նա ձեր 
հաճախորդն է: Քննարկեք ստորև բերված հարցերից մի քա-
նիսը, որոնք վերաբերում են ձեր բիզնեսին կամ բիզնեսի գա-
ղափարին: Գրառումներ արեք: Այնուհետև փոխվեք դերերով։ 
Օգտակար կարծիքներ հայտնեք մեկդ մյուսին և պարապեք՝ 
թերությունները շտկելու ուղղությամբ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Բարև Ձեզ, ես ______(անունը): Իսկ դո՞ւք: Ես բիզնեսի դասարանում եմ և մենք 
սովորում ենք հաճախորդների մասին: Կարելի՞ է մի քանի հարց տամ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
• Ի՞նչ եք դուք գնում այս բիզնեսից:

• Եթե կարողանայիք, ի՞նչ կփոխեիք այս ապրանքի մեջ: Իսկ բիզնեսի՞ մեջ:

• Պատահե՞լ է, որ գնել եք այս ապրանքը այլ տեղերից: Որտե՞ղ են դրանք ավելի լավը, կամ 
ավելի վատը: Ինչո՞ւ:

ՎԱՃԱՌՔ, ՇԱՀՈՒՅԹ
• Ի՞նչն է ձեզ դուր գալիս այս ապրանքն այստեղից գնելիս:

• Ի՞նչը կնպաստի, որ ցանկանաք ավելի շատ գնել։

• Արդյո՞ք արժեքը ճիշտ է ընտրված: Կգնեի՞ք ավելի շատ, եթե գինն ավելի ցածր լիներ:

• Կգնեի՞ք նույնքան, եթե նրանք թանկացնեին գինը:

• Արդյո՞ք կարևոր է տեղը:

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ. (Մի տվեք հետևյալ հարցերը, ուշադիր եղեք հաճախորդներին, որ 
գտնեք պատասխանները):
• Նրանք մեծամասամբ կանա՞յք են, տղամարդի՞կ, թե՝ խառը:

• Նրանք երիտասարդ են, թե՞ տարեց:

• Արդյո՞ք նրանք շատ փող ունեցող են երևում, թե՝ քիչ:

• Օրվա ո՞ր ժամին են նրանք գնում կատարում:

• Որքա՞ն են նրանք գնում:

 Կարդացեք. Ամեն օր այս շաբաթ, երբ խոսեք հաճախորդների հետ, գրեք 
այն, ինչ սովորել եք, ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

 Քննարկեք. Ի՞նչ եք հարցնելու հաճախորդներին այս շաբաթ: Գրեք ձեր 
մտքերն այստեղ կամ ձեր աշխատանքային նոթատետրում.

  

 

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը ամեն 
օր սովորում են 
հաճախորդներից:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կարդացեք. Երբ կատարում ենք շուկայի հետազոտություն, ապա պետք է 

գնահատենք այն, ինչ սովորում ենք: Եկեք կիրառենք գնահատ-
ման գործընթացը:

 Կիրառեք. Ընտրեք խմբից մեկին, որ միասին աշխատեք: Թռուցիկ նայեք 
հետևյալ երկու բիզնեսների շահույթը, մրցակցությունը և մա-
տակարարներին:

ՄՐԳԻ ԿՐՊԱԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Վաճառված գները 
(միջին օրական)

200
Միավորներ / 
Ամիս

5000

Վաճառքի գին 5՝ մեկ հատի դիմաց (միջինով) Վաճառք / Ամիս 25000

Գնելու արժեքը 4՝ մեկ հատի դիմաց (միջինով) Վաճառք / Ամիս (20200)

Մրցակցություն ՄՐԳԻ 6 ԿՐՊԱԿ ՇԱՀՈւՅԹ 4800

Մատակարարներ 2 մատակարարներ, հեռավոր

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Վաճառված ապրանք-
ներ (միջին օրական)

20
Միավորներ / 
Ամիս

500

Վաճառքի գին
100՝ մեկ ապրանքի դիմաց 
 (միջինով)

Վաճառք / Ամիս 50000

Գնելու արժեքը
80՝ մեկ ապրանքի դիմաց 
 (միջինով)

Արժեքներ / Ամիս (40000)

Մրցակցություն Մոտակայքում ոչ մի հատ չկա ՇԱՀՈւՅԹ 10000

Մատակարարներ 3 մատակարարներ, մոտակայքում

 Քննարկեք. Ո՞ր բիզնեսը դուք կընտրեք: Ինչո՞ւ:

Այսօրվա մեր քննարկածի շրջանակներում, ինչ այլ հարցեր 
դուք կտայիք այդ բիզնեսների կամ նրանց հաճախորդների 
մասին:

 Կարդացեք. Երբ այս շաբաթն անցնի մենք կպատրաստվենք որոշել, թե որն է 
լինելու մեր բիզնեսը: Շաբաթվա ընթացքում մենք կվերանայենք 
այն ամենը, ինչ սովորել ենք և հաջորդ հանդիպմանը կգանք 
մի բիզնես գաղափարով (կամ նոր բիզնեսի կամ բարելավված 
առկա բիզնեսի վերաբերյալ): Եթե արդեն ունենք բիզնես, կորո-
շենք՝ թե արդյո՞ք դա մեր լավագույն տարբերակն է:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԽՈՐՀԵԼ

Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Եվ եթե լինում է 
այնպես, որ մարդ-
կանց զավակները 
պահում են Աստծո 
պատվիրանները, նա 
կերակրում է նրանց 
և ուժեղացնում է 
նրանց, և ապահո-
վում միջոցներ, որոն-
ցով նրանք կարող 
են իրագործել այն, 
ինչ նա պատվիրել է 
նրանց»:

1 ՆԵՓԻ 17.3

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կհետազոտեմ և հարցազրույց կանցկացնեմ առնվազն 10 բիզ-
նեսի սեփականատերերի և հաճախորդների հետ: (Տես հարցերը՝ էջ 
29- 30):

Ես կընտրեմ մի նոր բիզնես կամ կորոշեմ, թե ինչպես բարելավել իմ 
բիզնեսը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտա-
նիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադ-
րամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԶԵԿՈՒՑԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ», 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Հետազոտել 
եմ և հարցազ-
րույց անցկաց-
րել առնվազն 
10 բիզնեսի 
սեփակա-

նատերերի և 
հաճախորդ-
ների հետ (#)

Ընտրել եմ 
նոր բիզնես 
կամ ինչպես 
բարելավել 
իմ բիզնեսը 

(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Նաև չմոռանաք գրանցել ձեր անձնական ծախսերը Իմ ուղին 
դեպի ինքնապահովումը գրքույկի վերջում:

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ հանդիպմանը վարողը կգծի պարտավորություն-
ների աղյուսակը գրատախտակին (ինչպես վերոնշյալը): Մենք 
կգանք հանդիպումից 10 րոպե շուտ և կգրենք մեր առաջադի-
մությունը աղյուսակում:

Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: Հի-
շեցրեք նրան հետևել նյութին և չբերել լրացուցիչ նյութեր: (Եթե 
չգիտեք, թե ինչպես վարել Իմ Հիմքը թեման: Կարդացեք էջ 11- ը 
և շապկի ներսի երեսը:)

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ՓԱՅՏԻԿՈՎ ԲԻԶՆԵՍԸ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՏԵՍԱՐԱՆ. Երեք հուսալքված մարդիկ 
նստած են նստարանին, գալիս է չոր-
րորդ մարդը, որ նստի:

ՊԱՏՄՈՂ. Այսպիսով, ո՞րն է հաջողված 
բիզնեսը: Դա երբ օգնում ես մարդկանց 
լուծել իրենց խնդիրները: Դա երբ հաս-
կանում ես հաճախորդներին: Եթե մեկը 
որևէ բանի կարիք ունի և դու օգնում ես 
լուծել խնդիրը, ապա նա ՎՃԱՐՈՒՄ է 
քեզ: Եվ դա հիանալի է: Բայց ինչպե՞ս 
եք հայտնաբերում հաճախորդների 
կարիքները:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Բարև ձեզ: Գիտեք, ես 
ուզում եմ մի գործ սկսել: Ձեզանից 
որևէ մեկը երբևէ բիզնես ունեցե՞լ է։

ՄՅՈՒՍ ՄԱՐԴԻԿ. «Այո»: «Այո»: «Այո»:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Օհ, ինչ լավ է: Ի՞նչ բիզ-
նես եք ունեցել:

1- ԻՆ ՄԱՐԴԸ. Դե, տեսեք, ես սիրում 
եմ չղջիկներին և վաճառում եմ նրանց 
փայտից կախած: Դրանք տնային 
կենդանու տեսակ են, գիտեք: Սկսել եմ 
սիրել նրանց: Ճանճերով կերակրել:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Իսկապե՞ս:

1- ԻՆ ՄԱՐԴԸ. Այո:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ինչպե՞ս են գործերն 
ընթանում:

1- ԻՆ ՄԱՐԴԸ. Դեհ, ոչ այնքան լավ: 
Մարդիկ կարծես չեն հասկանում: 
Հետո՝ դրանք կծում են երբեմն:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Լավ, իսկ դո՞ւք ինչ 
կասեք:

2- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Դե ես ուտելիք պատ-
րաստելուց շատ լավ եմ:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Պատրաստելու՞ց:

2- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո: Ես գտել եմ փայտի 
վրա պատրաստվող կարագի այս բա-
ղադրատոմսը:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ինչպե՞ս թե փայտի:

2- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո: Սառը վիճակում 
փաթաթվում է տորտիլա բլիթի մեջ: Ես 
իրոք դա լավ եմ պատրաստում:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ինչպե՞ս է վաճառվում:

2- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ես վաճառել եմ մի եր-
կուսը. . . ավելի ճիշտ մեկը:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Իսկ դո՞ւք:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Դե իսկ ես նայել եմ 
փողոցում քայլող մարդկանց օրվա 
տարբեր ժամերին: Եվ հարցեր տվել 
նրանց: Եվ ես ուշադիր եմ եղել, թե 
նրանք ինչ են գնում, երբ և որքան: Եվ 
ես զրուցել եմ մարդկանց հետ, ովքեր 
վաճառքով են զբաղված, պարզելով, 
թե ինչն է վաճառվում, իսկ ինչը՝ ոչ: Ես 
հետաքրքրված էի սննդի բիզնեսով, 
քանի որ դրանք հեշտ է ձեռք բերել և 
վաճառել, և հետո ես սիրում եմ սնունդ 
և սիրում եմ մարդկանց:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Իսկապե՞ս: Դուք այդ 
ամենն արե՞լ եք:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո, մի քանի օրվա ըն-
թացքում: Դա իրոք հետաքրքիր էր:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Վստահ եմ, որ այդպես 
է:  Եվ ի՞նչ եք պարզել:

Շարունակությունը՝ հաջորդ էջին

Միջոցներ

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Գիտեք, զարմացած էի: 
Ես պարզեցի, որ կեսօրին և երեկոյան 
մարդիկ ցանկանում են ուտել քաղցր ու 
հարմար մի բան, որը շատ թանկ չէ, ոչ 
էլ զվարճալի է. թեթև մի հյուրասիրու-
թյուն, որը կարող են հյուրասիրել նաև 
ընկերոջը կամ ընտանիքի անդամին: 
Այդպիսով, ես փորձեցի մի քանի բան և 
զրուցեցի ավելի շատ մարդկանց հետ:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Եվ, գտա՞ք պատաս-
խանը:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո: Ես պարզեցի, որ 
եթե ադամաթուզը խրել փայտիկի վրա 
և հետո պատել այն մի քիչ շոկոլա-
դով, ճիշտ տեսակի, ապա ավելացնել 
կարամելի քերուկ, օհ, մարդիկ ուղղակի 
շատ են սիրում դա, հատկապես, երբ 
ճիշտ վայրում ես գտնվում և ճիշտ 
ժամանակին:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Իսկապե՞ս:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո, իմ ընկերը և ես 400 
հատ վաճառել ենք առաջին մի քանի 

օրվա ընթացքում և ահագին գումար 
ենք վաստակել: Դա իսկապես համա-
պատասխանում էր պահանջարկին. 
հեշտ էր և շահութաբեր:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ցնցող է: Հետո՞ ինչ 
եղավ:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Ես դադարում եմ:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Դադարո՞ւմ եք:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Այո, շոգ օրերին դա 
այնքան աշխատատար է:

4- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Հըմմմմ: Դեմ չեք լինի՞, 
եթե ես օգտագործեմ ձեր գաղափարը:

3- ՐԴ ՄԱՐԴԸ. Բոլորովին: Ինչի՞ մա-
սին է խոսքը: Անցեք գործի:

ՊԱՏՄՈՂ. Դիտեք: Հարցեր տվեք:

Ճանաչեք հաճախորդներին:

Ջանասիրաբար աշխատեք, փող 
վաստակեք:

Վայելեք ադամաթուզերը:

Վերադարձ էջ 18

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ՃԻՇՏ ԲԻԶՆԵՍ ԸՆՏՐԵԼԸ
Հերթով կարդացեք հետևյալ պարբերությունները:

Ինչպե՞ս կընտրեք ճիշտ բիզնես ձեր 
համար: Եթե արդեն ունենք որևէ բիզ-
նես, ինչպես իմանալ, որ դա է ճիշտը: 
Ահա չորս հիմնական հարցեր, որոնք 
կօգնեն ձեզ կայացնել լավագույն որո-
շումը:

(1) Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել. . . 
(2) որը ես կարող եմ առաջարկել, 
(3) որ այդ բիզնեսը ես կարող եմ հեշ-
տորեն սկսել, և (4) որը կավելացնի իմ 
եկամուտը և կօգնի ինձ դառնալ ավելի 
ինքնապահով:

Այլ խոսքերով, ես պետք է կայացնեմ 
իմ որոշումը, հիմնվելով (1) հաճա-
խորդների և ապրանքների, (2) իմ հմ-
տությունների, հետաքրքրությունների 
և փորձի, (3) միջավայրի, ներառյալ՝ 
մրցակցությունը, մատակարարները, 
փողը, և (4) եկամուտների և շահույթի 
ակնկալիքի վրա:

Ահա մի օրինակ: Մարիան մի քանի 
տարի շարունակ ծառայել է ռես-
տորաններում և հյուրանոցներում: 
Սակայն նրա եկամուտը փոփոխա-
կան էր: Եվ նա բավական գումար չէր 
վաստակում, որ կարողանար հոգալ 
իր ընտանիքի կարիքները: Այդպիսով, 
մատուցողուհի աշխատելուց բացի, 
նա որոշեց սկսել իր սեփական գործը: 
Բայց ի՞նչ:

Առաջին հարցից սկսելով, Մարիան հի-
շեց, որ լսել է, թե ինչպես էին տարբեր 

ռեստորանների խոհարարները 
բողոքում, որ չեն կարող հայթայթել 
բավականաչափ բարձրորակ, թարմ 
հավկիթ: Այդպես նա գիտեր, որ դա 
խնդիր էր: Երկրորդ, նրա հայրը հավեր 

էր պահում և նա 
լսել էր նրանից 
որոշ գաղտնիք-
ներ, թե ինչպես 
շատացնել 
հավկիթի ար-
տադրությունը: 
Նա նաև գիտեր, 
որ քրտնաջան 
աշխատանք 
է պահանջվե-
լու: Երրորդ, 
նա շատ բան 

չգիտեր մրցակցության մասին, բայց 
գիտեր, որ կարող է քչից սկսել իր տան 
կողքի բացօթյա տարածքում, այնպես, 
որ դա թանկ չէր արժենա: Չորրորդ, 
նա գիտեր, թե որքան էին ռեստորան-
ներում վճարում հավկիթների դիմաց, 
այնպես որ հաշվարկեց, թե ինչ չափի 
եկամուտ կունենար, եթե բավականա-
չափ վաճառեր:

Կարող եք տեսնել, թե այս չորս հար-
ցերն ինչպես օգնեցին նրան ճիշտ 
բիզնես ընտրելու հարցում:

Թերևս, Մարիան դեռ ուներ չպատաս-
խանված հարցեր: Նա պետք է ավելի 
շատ սովորեր իր պոտենցիալ հաճա-
խորդների մասին, մրցակցության, 
մատակարարների, գների և նույնիսկ՝ 
բիզնեսը վարելու հմտությունների 
մասին: Որտեղի՞ց նա կարող էր օգ-
նություն ստանալ: Ինչպե՞ս նա կարող 
էր անցնել հաջորդ քայլին՝ որոշում 
կայացնելու:

Ի՞նչ կարող եք դուք անել՝ անհրաժեշտ 
տեղեկություն ստանալու համար, որ-
պեսզի ճիշտ որոշում կայացնեք:

Վերադարձ էջ 18

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ՍՈՎՈՐԵՔ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ձեր պարտավորությունները պահելու 
համար, այցելեք և հետազոտեք այն 
բիզնեսները, որոնց նմանը դուք մտա-
դիր եք սկսել (ձեր մրցակիցներինը): 
Ի՞նչն է նրանց մոտ լավ ստացվում: 
Ի՞նչը լավ չի ստացվում: Խոսեք բիզ-
նեսը վարող մարդկանց հետ: Մրցակ-
ցության զգացումներից խուսափելու 
նպատակով զրուցեք մարդկանց հետ, 
ովքեր ձեր տարածքից չեն:

Օգտագործեք ստորև տրված հար-
ցերը: Ավելացրեք այլ հարցեր: Զրու-
ցեք: Չմոռանաք արտահայտել ձեր 
երախտագիտությունը:

Այս շաբաթ ամեն օր զբաղվեք դրա-
նով (բացի կիրակի օրվանից): Ձեր 
աշխատանքային նոթատետրում գրի 
առեք նրանց պատասխանները և 
բաներ, որոնք դուք սովորում եք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Բարև Ձեզ, ես ______(անունը): Իսկ դո՞ւք: Ես բիզնեսի 
դասարանում եմ և մենք փորձում ենք սովորել, թե ինչպես են բիզնեսները 
կայանում: Կարելի՞ է մի քանի հարց տամ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
• Ի՞նչն են ձեր հաճախորդները ամենաշատը գնում:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են ձեր հաճախորդները գնում այն, ինչ դուք վա-
ճառում եք:

• Ովքե՞ր են ձեր մրցակիցները: Ի՞նչն է յուրահատուկ ձեր բեզնեսում:

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ, ՇԱՀՈՒՅԹ
• Որտեղի՞ց եք ձեռք բերում ձեր ապրանքը: Կա՞ն արդյոք այլ 

մատակարարներ:

• Ձեր կարծիքով, կարո՞ղ եք ավելի էժան ձեռք բերել, եթե մեծաքանակ 
գնեք:

• Ի՞նչ գին եք դուք սահմանել: Ինչո՞ւ եք որոշել այդ գինը դնել: Դուք շա-
հույթո՞վ եք աշխատում:

• Ի՞նչ կպատահի, եթե գինը բարձրացնեք կամ իջեցնեք:

ՎԱՃԱՌՔ
• Քանի՞ հատ կարող եք օրական վաճառել:

• Ինչպե՞ս եք գտնում նոր հաճախորդներ:

• Որքանո՞վ է կարևոր ձեր բիզնեսի տեղը:

• Որո՞նք են եղել ձեր հաջողության բանալիները: Մեծ խնդիրնե՞ր:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
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ՏԵՂԵԿԱՑԵՔ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Զրուցեք մարդկանց հետ, ովքեր այն-
պիսի բիզնեսի հաճախորդներ են, որի 
նմանը դուք մտադիր եք սկսել: Ուշադ-
րություն դարձրեք նրանց և սովորեք 
ինչ կարող եք:

Օգտագործեք ստորև տրված հար-
ցերը: Ավելացրեք այլ հարցեր: Զրու-

ցեք: Չմոռանաք արտահայտել ձեր 
երախտագիտությունը:

Այս շաբաթ ամեն օր զբաղվեք դրա-
նով (բացի կիրակի օրվանից): Ձեր 
աշխատանքային նոթատետրում գրի 
առեք նրանց պատասխանները և 
բաներ, որոնք դուք սովորում եք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Բարև Ձեզ, ես ______(անունը): Իսկ դո՞ւք: Ես բիզնեսի 
դասարանում եմ և մենք սովորում ենք հաճախորդների մասին: Կարելի՞ է 
մի քանի հարց տամ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
• Ի՞նչ եք դուք գնում այս բիզնեսից:

• Եթե կարողանայիք, ի՞նչ կփոխեիք այս ապրանքի մեջ: Իսկ բիզնեսի 
մե՞ջ:

• Պատահե՞լ է, որ գնել եք այս ապրանքը այլ տեղերից: Որտե՞ղ են դրանք 
ավելի լավը, կամ ավելի վատը: Ինչո՞ւ:

ՎԱՃԱՌՔ, ՇԱՀՈՒՅԹ
• Ի՞նչն է ձեզ դուր գալիս այս ապրանքն այստեղից գնելիս:

• Ի՞նչը կնպաստի, որ ցանկանաք ավելի շատ գնել։

• Արդյո՞ք արժեքը ճիշտ է ընտրված: Կգնեի՞ք ավելի շատ, եթե գինն 
ավելի ցածր լիներ:

• Կգնեի՞ք նույնքան, եթե նրանք թանկացնեին գինը:

• Արդյո՞ք կարևոր է տեղը:

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ. (Մի տվեք հետևյալ հարցերը, ուշադիր եղեք 
հաճախորդներին, որ գտնեք պատասխանները):
• Նրանք մեծամասամբ կանա՞յք են, տղամարդի՞կ, թե՝ խառը:

• Նրանք երիտասարդ են, թե՞ տարեց:

• Արդյո՞ք նրանք շատ փող ունեցող են երևում, թե՝ քիչ:

• Օրվա ո՞ր ժամին են նրանք գնում կատարում:

• Որքա՞ն են նրանք գնում:

2. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:



3
Ինչպե՞ս գնեմ 

ապրանք և 
սահմանեմ 

վաճառքի գին:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի ան-
դամի անունը

Հետազոտել 
եմ և հարցազ-
րույց անցկաց-
րել առնվազն 
10 բիզնեսի 

սեփականա-
տերերի և հա-
ճախորդների 

հետ (#)

Ընտրել եմ 
նոր բիզնես 
կամ ինչպես 

բարելավել իմ 
բիզնեսը  
(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա բիզ-
նես նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել եմ 
այն ընտանի-
քիս (Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

Գլորիա 15 Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 3- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվություն բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Եկեք նստենք:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք իմացաք, երբ զրուցեցիք ձեռնարկատերերի և հաճա-
խորդների հետ: Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնեսին:

Եթե դեռ չեք ընտրել որևէ բիզնես, ի՞նչ գաղափարներ ունեք 
դուք այդ բիզնեսի վերաբերյալ: Եթե արդեն ընտրեցիք որևէ 
բիզնես, ի՞նչ բիզնես եք ընտրել:

Եթե արդեն ունեք բիզնես, ի՞նչ բարելավումներ եք ընտրել:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՄ ԱՅՍ ԲԻԶՆԵՍԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Դիտեք. Մեծ խնդիրնե՞ր (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 42 էջը:)

 Կարդացեք. Եթե այս երկու մարդիկ տեղափոխեն 200 սեխը բեռնախցիկում, 
հաշվարկը կլինի այսպիսին.

 Վաճառքի գինը. 200 (200 սեխ × 1)
 Ձեռքբերման գինը. - 200 (200 սեխ × 1)

 Շահույթ. 0

 Քննարկեք. Արդյո՞ք ավելի մեծ բեռնատարը օգտակար կլինի: Ինչո՞ւ կամ 
ինչո՞ւ ոչ:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑԵՐ. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ 
վաճառքի գին:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես կգտնեմ աղբյուր իմ ապ-
րանքի համար և կսահմանեմ արժեքը:

 Կարդացեք. Այս հանդիպման ժամանակ մենք կսովո-
րենք և կկիրառենք հմտություններ, որոնք 
կօգնեն մեզ պատասխանել այս հարցերին 
և կատարել այս գործողությունները:

 Կիրառեք. Այնուհետև, հաջորդ շաբաթվա ընթացքում 
դուք կսովորեք, թե ինչպես բանակցել մա-
տակարարների հետ «էժան ձեռք բերելու» 
կամ ցածր գնով ապրանքը ձեռք բերելու 
առումով: Դուք նաև կսովորեք, թե ինչպես 
գին սահմանել, որպեսզի «թանկ վաճառել», 
այսինքն, շահույթ ունենալ:

Եկեք կարդանք Բիզնեսի հաջողության 
քարտեզի Ծախսերի և վաճառքների բա-
ժինը:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները

ՍՈՎՈՐԵԼ

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՇԱՀՈՒՅԹ ՈՒՆԵՆԱԼ:
 Կարդացեք. Սեխի մարդիկ պետք է սկսեն փող վաստակել սեխի  բիզնեսով:

 Վաճառքի գինը. 200 (200 սեխ × 1)
 Ձեռքբերման գինը. - 200 (200 սեխ × 1)

 Շահույթ. 0

Երկու ճանապարհ կա շահույթ ստանալու համար:

 Վաճառքի գինը. 200 (200 սեխ × 1)
 Ձեռքբերման գինը. - 100 (200 սեխ × .5)

 Շահույթ. 100

 Վաճառքի գինը. 300 (200 սեխ × 1.5)
 Ձեռքբերման գինը. - 200 (200 սեխ × 1)

 Շահույթ. 100

Երբեմն կարող եք երկուսն էլ անել. գնել ցածր գնով և վաճառել 
բարձրով:

 Վաճառքի գինը. 300 (200 սեխ × 1.5)
 Ձեռքբերման գինը. - 100 (200 սեխ × .5)

 Շահույթ. 200

 Կարդացեք. Մենք անսահմանափակ վերահսկում չունենք վաճառքի գնի և 
մեր ծախսերի վրա: Մենք որոշ չափով ենք վերահսկում: Հա-
ջողակ ձեռնարկատերերը փորձում են բարձրացնել վաճառքի 
գինը և նվազեցնել ձեռքբերման գինը:

Ավելի ցածր 
ձեռքբերման գին 

(այն գինը, որը դուք 
վճարում եք մա-
տակարարին):

Ավելի բարձր 
վաճառքի գին 
(այն գինը, որը 

դուք գանձում եք 
հաճախորդից):

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը ձեռք են 
բերում ցածր գնով  
և վաճառում են 
բարձրով:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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 Քննարկեք. Ի՞նչ եք կարծում, այն բիզնեսները, որտեղից դուք գնում եք ձեր 
ուտելիքը, դիզ. վառելիքը և հագուստը, արդյո՞ք նրանք շահույ-
թով են աշխատում:

 Կարդացեք. Ահա մեկ այլ պատճառ՝ ավելի ցածր գնելու և ավելի բարձր 
վաճառելու համար: Բոլոր բիզնեսներն էլ ավելի շատ ծախսեր 
ունեն, քան միայն ապրանքի ծախսը:

Մտածեք սեխի մարդկանց մասին: Ենթադրենք նրանք սովո-
րում են, թե ինչպես ավելի ցածր գնել և ավելի բարձր վաճառել: 
Թեպետ նրանք այլ ծախսեր ունեն, ինչպես, օրինակ, տեղա-
փոխման և աշխատավարձերի: Վերանայեք սա.

 300 (200 սեխ × 1.5)
 - 100 (200 սեխ × .5)
 - 20 (բեռնատարի վարձավճար)
 - 20 (դիզ.վառելիք)
 - 150 (երկու մարդու աշխատավարձ)

 10 ՇԱՀՈՒՅԹ

 Կարդացեք. Գնելով ցածր և վաճառելով բարձր գներով տղամարդիկ կարո-
ղանում են ծածկել ծախսերը, վճարել իրենց աշխատավարձերը 
և դեռ մի քիչ էլ շահույթ ունենալ: Սա սկսում է նմանվել իսկա-
կան բիզնեսի:

 Քննարկեք. Եթե դուք ներգրավված եք սպասարկման բիզնեսում, ի՞նչ կա-
րող եք անել, որպեսզի վերահսկեք ծախսերը և ավելի շահու-
թաբեր լինեք:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ՆՎԱԶԵՑՆՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԸ:
 Դիտեք. «Մի փակեք ձեր բիզնեսը» (Մաս I և II) (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կար-

դացեք 43 էջը:)

 Քննարկեք. Ի՞նչ կանեիք դուք: Քանի՞ մատակարար դուք պետք է ունենաք:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ:
 Կարդացեք. Դա անհրաժեշտ է, որ խոսենք մեր մատակարարների հետ:

 Դիտեք. «Խոսել մատակարարների հետ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարունա-
կեք կարդալ):

 Կարդացեք. Այս շաբաթ խոսեք մարդկանց հետ, ովքեր կարող են մատակա-
րարել ձեզ ձեր ապրանքը կամ ձեր ապրանքի բաղադրիչները: 
Եթե դուք ծառայություն եք մատուցում խոսեք մարդկանց հետ, 
ովքեր կօգնեն ձեզ մատուցել ձեր ծառայությունը: Գրեք այն, ինչ 
սովորեցիք ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

 Կիրառեք. Գործընկերոջ հետ պարապեք այն հարցերը, որոնք ուղղելու 
եք մատակարարներին այս շաբաթ: Բացատրեք ձեր գոր-
ծընկերոջը, թե ինչ տեսակ մատակարարի հետ դուք կարիք 
ունեք զրուցելու ձեր բիզնեսի համար: Հերթով տվեք հարցերը 
և կիսվեք օգտակար կարծիքներով: Գրառումներ կատարեք 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում: Նպատակային հարցեր 
տվեք, որոնք կօգնեն ձեզ բարելավել ձեր բիզնեսը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Բարև Ձեզ, ես ______(անունը): Իսկ դո՞ւք: Ես մտադիր եմ սկսել մի բիզնես, որտեղ 
ձեր մատակարարած ապրանքի կարիքն ունեմ: Կարելի՞ է մի քանի հարց տամ:

ԱՊՐԱՆՔ
• Ո՞ր ապրանքն է լավագույն կերպով վաճառվում:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են ձեռնարկատերերը գնում այն, ինչ դուք մատակարարում եք:

• Ինչպե՞ս եք ստուգում որակը: (Փորձեք զննել որակը):

• Ի՞նչ քանակ դուք կարող եք մատակարարել: Արդյոք ունե՞ք արտադրանքի սահմանափակումներ:

ԱՐԺԵՔ
• Որքա՞ն գումար եք գանձում: Առաջարկո՞ւմ եք արդյոք զեղչեր:

• Ինչո՞ւ եք որոշել այդ գինը դնել:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կլինի, եթե գները փոխեք:

ՎԱՃԱՌՔ, ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
• Դուք օգնո՞ւմ եք ձեր գնորդներին ապրանքը վաճառել:

• Ո՞վ է ամենաշատը գնում ձեր ապրանքից: Ինչո՞ւ են նրանք հաջողակ:

• Ովքե՞ր են ձեր մրցակիցները: Ի՞նչն է յուրօրինակ նրանց հետ կապված:

Ավելացրեք ձեզ հետաքրքրող այլ հարցեր: Չմոռանաք շնորհակալ լինել նրանց և գրեք այն, ինչ սովո-
րեցիք:

 Քննարկեք. Երբ առնվազն մեկ անգամ ամբողջը կպարապեք, քննարկեք 
միասին.

Ի՞նչ դուք կանեք, երբ խոսեք մատակարարների հետ այս շա-
բաթ: Ունե՞ք արդյոք լրացուցիչ հարցեր, որ ուղղեք նրանց: Գրեք 
ձեր մտքերն այստեղ կամ ձեր աշխատանքային նոթատետրում.

  

  

 

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԱՀՄԱՆԵՄ ԳԻՆԸ, ՈՐՊԵՍԶԻ ՇԱՀՈՒՅԹ 
ՈՒՆԵՆԱՄ:
 Կարդացեք. Յուրաքանչյուր բիզնես պետք է վաստակի ավելի շատ, քան 

ծախսում է: Մենք գիտենք, թե ինչպես խոսենք մատակարար-
ների հետ, որպեսզի գտնենք և գնենք որակյալ ապրանք ցածր 
գնով: Այժմ, ինչպե՞ս սահմանենք մեր գինը կամ բարձր գնով 
վաճառենք: Կայացնելով այս որոշումը շաբաթվա ընթացքում 
մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հարցնի.

• Ո՞րն է լավագույն գինը, որով կարող եմ ապրանքը ձեռք 
բերել իմ մատակարարներից:

• Ի՞նչ այլ գներ ես ունեմ: (Կոմունալ վարձեր, պարագաներ, 
վարձակալության վճար և այլն)

• Ի՞նչ աշխատավարձ ես պետք է վճարեմ ինքս ինձ և մյուսնե-
րին:

• Ինչպե՞ս կարող եմ ավելի արժեքավոր և տարբերվող դարձ-
նել իմ ապրանքը: Հարմարավետությունը, սպասարկումը, 
բարեհամբույր մոտեցումը և որակը՝ այս ամենը կարող է 
արժեք ավելացնել և տարբերվող դարձնել ինձ:

• Որքա՞ն են գանձում մրցակիցները: Կարո՞ղ եմ ես ավել գան-
ձել՝ ավելացված արժեքի հիման վրա:

• Հաշվի առնելով այդ բոլոր գործոնները, որքա՞ն եկամուտ 
կարող եմ ես ստանալ, որպեսզի իմ բիզնեսը աճի և հաջողու-
թյան հասնի: Որքան շատ, այնքան լավ:

 Կիրառեք. Գործընկերոջ հետ միասին կարդացեք հետևյալը և քննարկեք, 
թե Գրեյսի հաճախորդները որքան կկամենան վճարել նրա ջրի 
դիմաց:

Գրեյսը վստահ է, որ իր շշալցված ջուրը ավելի մեծ արժեք ունի. նա մի հնար է գտել՝ ինչպես 
ջուրը սառը պահել և շատ հարմար վայր է ընտրել վաճառքի համար: Նրա մրցակիցները 
սառը ջուր չեն առաջարկում, նրանք նաև հարմար վայրերում չեն:

Գրեյսը ձեռք է բերում ջուրը. 5՝ մեկ շշի համար

Նրա աշխատավարձերը, փոխադրումը և առաքման ծախսերն են. 2՝ մեկ շշի համար

Մրցակիցները վաճառում են հաճախորդներին. 8- 10՝ մեկ շիշը

Նա պետք է որքան հնարավոր է շատ շահույթ ստանա. ?՝ մեկ շշի համար

Ասացեք խմբին, թե ինչ գին եք դուք որոշել, որ Գրեյսը սահ-
մանի իր ջրի համար և ինչու:

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս Գրեյսը կարող է որոշել, թե որքան են հաճախորդները 
պատրաստ վճարել:

Ինչպե՞ս կարող եք վերահսկել ծախսերը, ավելացված արժեքը, 
և ճիշտ գին սահմանել, որ ձեր բիզնեսը շահույթով աշխատի:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

ԽՈՐՀԵԼ

«Եվ ես՝ Նեփիս, հա-
ճախ էի սար գնում և 
հաճախ աղոթում Տի-
րոջը. այդ պատճա-
ռով Տերը մեծ բաներ 
ցույց տվեց ինձ»:

1 ՆԵՓԻ 18.3

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կզրուցեմ առնվազն 4 մատակարարների հետ և կգտնեմ իմ 
ապրանքի աղբյուները: (Տես հարցերը՝ էջ 37- ում):
   Գրեք, թե քանի մատակարարների հետ դուք կզրուցեք.  

Ես կսահմանեմ իմ նախնական վաճառքի գինը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ 
ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետա-
ղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ», 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Խոսել եմ առն-
վազն 4 մատա-

կարարների 
հետ (Գրեք #)

Սահմանել եմ 
իմ նախնական 
վաճառքի գինը 

(Այո/Ոչ):

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել եմ 

այն ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել եմ 
խնայողություն-
ներիս (Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Չմոռանաք գրանցել ձեր անձնական ծախսերը Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը գրքույկի վերջում:

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: Հի-
շեցրեք նրան հետևել նյութին և չբերել լրացուցիչ նյութեր: (Եթե 
չգիտեք, թե ինչպես վարել Իմ Հիմքը թեման: Կարդացեք էջ 11- ը 
և շապկի ներսի երեսը:)

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@  
 ldschurch. org:

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ԱՎԵԼԻ ՄԵ՞Ծ ԲԵՌՆԱՏԱՐ
Հերթով կարդացեք հետևյալ պարբերությունները:

Երկու տղամարդ գործընկերություն 
ստեղծեցին: Նրանք մի փոքր գոմ 
կառուցեցին բանուկ ճանապարհի 
կողքին: Նրանք մի բեռնատար ձեռք 
բերեցին և բերեցին ֆերմերի դաշտ, 
որտեղ նրանք գնեցին սեխեր՝ յուրա-
քանչյուրը մեկ դոլարով:

Նրանք բարձած բեռնատարը վարե-
ցին դեպի ճանապարհի կողքին իրենց 
կառուցած պահեստը, որտեղից վաճա-
ռեցին սեխերը՝ յուրաքանչյուրը մեկ 
դոլարով:

Նրանք կրկին գնացին ֆերմերի դաշտ 
և գնեցին սեխերի մյուս քանակը՝ յու-
րաքանչյուրը մեկ դոլարով:

Տեղափոխելով դրանք ճանապարհի 
մոտ նրանք կրկին վաճառեցին դրանք՝ 
յուրաքանչյուրը մեկ դոլարով:

Երբ նրանք հետ էի գնում դեպի ֆեր-
մերի դաշտը ապրանքի հաջորդ 
քանակը ձեռքբերելու համար, գործըն-
կերներից մեկն ասաց մյուսին. «Մենք 
շատ փող չենք աշխատում այս բիզնե-
սով, այդպես չէ՞»:

«Այո, չենք աշխատում», պատասխա-
նեց նրա գործընկերը:

«Ի՞նչ կարծիքի ես, կարո՞ղ է մեզ ավելի 
մեծ բեռնատար է պետք»: (Dallin H. 
Oaks, “Focus and Priorities,” Ensign, 
May 2001, 82)

Վերադարձ էջ 34

Միջոցներ
3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ՄԻ ՓԱԿԵՔ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ԺՈԶԵՖԻՆ. Ի՞նչ է պատահել, Գրեյս: 
Դու շատ ուրախ տեսք չունես:

ԳՐԵՅՍ. Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու: 
Իմ բիզնեսը հենց նոր էր սկսել գումար 
աշխատել, երբ դա տեղի ունեցավ:

ՊՐԻՍԻԼԼԱ. Ի՞նչ եղավ:

ԳՐԵՅՍ. Այն տղան, որից ես մաքուր 
ջուր եմ գնում թանկացրել է իր ապ-
րանքը երեկ, և այժմ ես պետք է փա-
կեմ իմ բիզնեսը:

ՊՐԻՍԻԼԼԱ. Շատ ափսոս, Գրեյս: 
Ինչո՞ւ:

ԳՐԵՅՍ. Դե, ես վաճառում եմ ջուրը 
10- ով՝ մեկ շիշը: Հաճախորդները ավել 
չեն վճարի: Եվ ես ձեռք եմ բերում 
շշերը 7- ով:

 Վաճառքի գինը.  10
 Ձեռքբերման գինը.  - 7

 Շահույթ. 3

ԳՐԵՅՍ. Բայց այժմ իմ մատակարարը 
դարձրել է իր գինը 10: Այդպիսով չի 
լինի շահույթ: Ի՞նչ պետք է ես անեմ:

 Վաճառքի գինը.  10
 Ձեռքբերման նոր գինը.  - 10

 Շահույթ. 0

ՊՐԻՍԻԼԼԱ. Խոսե՞լ ես քո մատակա-
րարի հետ: Դու նրա ամենակարևոր 
հաճախորդներից մեկն ես:

ԳՐԵՅՍ. Չեմ խոսել: Չեմ կարծում, որ 
կարող եմ դա անել: Դա է նրա գինը:

ՊՐԻՍԻԼԼԱ. Ոչ: Դու պետք է խոսես 
նրա հետ: Նա պետք է հասկանա, որ 
կորցնելու է իր կարևոր հաճախորդին: 
Նա կարող է փոխել իր գինը քեզ պա-
հելու համար: Դու միշտ պետք է խոսես 
մատակարարների հետ, որպեսզի 
ստանաս հնարավոր ամենացածր 
գնման գինը:

ԳՐԵՅՍ. Դե լավ: Ես կփորձեմ:

ԺՈԶԵՖԻՆ. Եվ դու պետք է նաև այլ 
տարբերակներ ունենաս: Ես գիտեմ 
մեկին, ով կվաճառի ջուրը 5- ով: 
Կներես, որ ավելի շուտ չէի ասել քեզ: 
Ես չգիտեի, որ դու 7 ես վճարում, իսկ 
հիմա՝ 10: Ես կծանոթացնեմ քեզ այդ 
մարդու հետ:

 Վաճառքի գինը.  10
 Ավելի լավ ձեռքբերման  
գին.   - 5

 Շահույթ. 5

ԳՐԵՅՍ. Իսկապե՞ս: Օհ, Ժոզեֆին: 
Շնորհակալություն: Այո, խնդրում 
եմ ծանոթացրու մեզ: Պրիսիլլա, քեզ 
նույնպես շնորհակալ եմ: Ես պետք է 
պայքարեմ, որ ջուրը ձեռք բերեմ ամե-
նացածր գնով:

Վերադարձ էջ 36

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Ինչպե՞ս գնեմ ապրանք և սահմանեմ վաճառքի գին:



4
Ինչպե՞ս իմանամ՝ 

իմ գործը 
շահութաբեր 

է, թե՝ ոչ:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջ այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Խոսել եմ առմ-
վազն 4 մատա-

կարարների հետ 
(Գրեք #)

Սահմանել եմ 
իմ նախնական 
վաճառքի գինը 

(Այո/Ոչ):

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել եմ 

այն ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել եմ 
խնայողություն-
ներիս (Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

Գլորիա 6 Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սարքերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 4- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք իմացաք, երբ զրուցեցիք մատակարարների հետ 
գտնելու համար լավագույն գները և աղբյուրները (ցածր գնով 
ձեռք բերելու): Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնեսին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք սահմանելով ձեր նախնական վաճառքի 
գինը (բարձր գնով վաճառելու): Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնե-
սին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ՍՈՎՈՐԵԼ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԻՄԱՆԱՄ՝ ԻՆՉ ՎԻՃԱԿՈՒՄ Է ԻՄ ԳՈՐԾԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Դիտեք. «Ես չգիտեմ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 60 էջը:)

 Քննարկեք. Առանց գրառումների ինչպե՞ս կիմանաք՝ ձեր բիզնեսը շա-
հութաբեր է, թե՝ ոչ: Ինչպե՞ս կիմանաք, որ ձեր բոլոր հաճա-
խորդները վճարել են: Ինչպե՞ս կիմանաք, թե որքան են ձեր 
ընդհանուր ծախսերը:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր 
է, թե՝ ոչ:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես այսօրվանից կգրանցեմ 
ամբողջ եկամուտն ու ծախսերը մատյանում:

Այս հանդիպման ժամանակ մենք կսովորենք հմտություններ, 
որոնք կօգնեն մեզ պատասխանել այս հարցին և կատարել այս 
գործողությունը:

Այնուհետև, շաբաթվա ընթացքում, մենք կհետևենք մեր բիզ-
նեսի եկամուտին ու ծախսերին, տեսնելու համար, թե արդյոք 
շահույթով ենք աշխատում: Եկեք կարդանք Բիզնեսի հաջողու-
թյան քարտեզի Եկամուտի բաժինը:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները



49

4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՍ ՊԵՏՔ Է ԳՐԱՎՈՐ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ՊԱՀԵՄ:
 Կիրառեք. Այս կիրառման համար գրի մի առեք ոչ մի տեղեկություն: 

Գործընկերոջ հետ մեկ րոպե ժամանակ տրամադրեք կարդալու 
61 էջը՝ Դանիելի կահույքի բիզնեսի մասին: Ոչինչ մի գրեք: Հետո 
վերադարձեք այստեղ:

 Քննարկեք. Փորձեք հիշողությամբ պատասխանել այս հարցերին.

• Որքա՞ն գումար է ծախսվել բիզնեսում այս շաբաթ:

• Որքա՞ն գումար է ստացվել բիզնեսում այս շաբաթ:

• Որքա՞ն եկամուտ կամ կորուստ է ունեցել բիզնեսն այս շաբաթ:

Կարո՞ղ եք հիշել եկամուտը, ծախսերը և շահույթը առանց նայելու: 
Որքա՞ն կարևոր են գրավոր գրանցումները:

 Կիրառեք. Այժմ, գործընկերոջ հետ անդրադարձեք Դանիելի կահույքի բիզ-
նեսի ամփոփագրին՝ էջ 61 և ավելացրեք ծախսերը, եկամուտը 
և շահույթը: Ավելի հեշտ չէ՞ր լինի, եթե ձեռնարկատերը մատյան 
օգտագործեր՝ թվերը գրանցելու համար:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԶԱՐԳԱՑԵՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ 
ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ։
 Քննարկեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը օրական գրանցումներ են կա-

տարում: Ձեզ դո՞ւր է գալիս գրանցումներ պահել: Արդյո՞ք դա 
սովորություն է ձեր պարագայում: Ի՞նչն է խանգարում ձեզ, որ 
գրանցումներ պահեք:

 Կարդացեք. Երբեմն դժվար է նոր սովորություն զարգացնելը, նույնիսկ երբ գի-
տենք, որ դա կարևոր է: Ահա հինգ ռազմավարական քայլեր, որոնք 
կօգնեն հաջողության հասնել գրանցումներ պահելու հարցում.

 1. Հիշեք «ինչո՞ւ»- ն. Կարող եք շարժառիթ գտնել՝ մտածելով մարդ-
կանց մասին, ովքեր օգուտ կունենան ձեր կողմից գրանցումները 
պահելուց, օրինակ, ձեր երեխաները:

 2. Հմտություններ զարգացրեք. Դուք գուցե նոր հմտություններ սո-
վորելու կարիք ունեք՝ գրանցումներն անթերի պահելու համար: 
Այսօրվա մեր քննարկումը կօգնի ձեզ սովորել այդ հմտություն-
ները:

 3. Ընկերներ ընտրեք, ոչ թե հանցակիցներ. Ընկերը նա է, ով օգնում 
է ձեզ անել ճիշտը: Հանցակիցը նա է, ով օգնում է ձեզ սխալ բան 
անել: Խնդրեք ձեր շրջապատի մարդկանց, ներառյալ ձեր ամուս-
նուն կամ կնոջը, որ օգնեն ձեզ շարունակել գրանցումներ պահել:

 4. Պարգևներն ու տուգանքները իմաստուն ձևով օգտագործեք և 
խնայողաբար. Պարգևատրեք ինքներդ ձեզ օրական գրանցում-
ները պահելու համար:

 5. Ձեռք բերեք գործիքներ. Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինչպես 
կարելի է առանց գործիքի մի ջրհոր փորել: Համոզվեք, որ ունեք 
գործիքը, որպեսզի անեք այն, ինչ պետք է արվի: Ի՞նչ գործիք կօգ-
տագործեք գրանցումները պահելու համար: Մենք կսովորենք մի 
քանի գործիքներ ավելի ուշ՝ այս հանդիպման ժամանակ:

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կօգտագործի այս ռազմավարությունները մեզանից յու-
րաքանչյուրը կառուցելու համար գրանցումներ պահելու կարևոր 
սովորությունը:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը օրական 
գրանցումներ են 
կատարում:

ԳՐԱՆՑՈՒՄ-
ՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ 
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ:
• Եկամտի և ծախ-

սերի մատյանի և 
եկամտի հաշվետ-
վության օրինակ-
ներ էջ 55- ում:

• Հաշվապահական 
գիրք

• Նոթատետրը վա-
ճառքի պահին
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԼՐԱՑՆՈՒՄ ԵԿԱՄՏԻ և ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՄԱՏՅԱՆԸ:
 Կարդացեք. Եկամտի և ծախսերի մատյանը սովորական բիզնես ձևաթուղթ 

է: Մենք պետք է օգտագործենք այն ամեն օր՝ գրանցելու հա-
մար մեր բիզնեսի մուտքի ու ելքի գումարները:

Հիշո՞ւմ եք Դանիելին «Ես չգիտեմ» տեսանյութից: Նա սկսել էր 
պահել իր եկամտի ու ծախսերի գրանցումները՝ օգտագործելով 
հետևյալ քայլերը.

 Կիրառեք. Գործընկերոջ հետ միասին համապատասխանեցրեք այս 
աղյուսակի թվերը եկամտի ու ծախսերի մատյանի թվերի հետ 
հետևյալ էջում:

ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՔԱՅԼԵՐ

1  Դանիելն ունի 1500 իր բիզնեսի դրամարկղում: Շաբաթվա սկզբին նա այդ 
գումարը դնում է որպես սկզբնական հաշվեկշիռ:

Երկուշաբթի

2  Վաճառվել է 4 աթոռ: Եկամտի սյունակում նա գրում է 200:

3  Նա ավելացնում է 200 իր կանխիկի հաշվեկշռին: Նոր հաշվեկշիռ =1700:

4  Վճարվել է 100՝ վարձավճար: Ծախսերի սյունակում նա գրում է - 100:

5  Նա հանում է 100 իր կանխիկի հաշվեկշռից: Նոր հաշվեկշիռ =1600:

Երեքշաբթի
6  Վճարվել է 500՝ Մաքսվելին: Ծախսերի սյունակում նա գրում է - 500:

7  Նա հանում է 500 իր կանխիկի հաշվեկշռից: Նոր հաշվեկշիռ =1100:

Չորեքշաբթի
8  Վաճառվել է սեղանի և աթոռների հավաքածու: Եկամտի սյունակում նա 

գրում է 400:

9  Նա ավելացնում է 400 իր կանխիկի հաշվեկշռին: Նոր հաշվեկշիռ =1500:

Հինգշաբթի
10  Վաճառվել է ննջասենյակի կահույք Եկամտի սյունակում նա գրում է 1000:

11  Նա ավելացնում է 1000 իր կանխիկի հաշվեկշռին: Նոր հաշվեկշիռ =2500:

Ուրբաթ
12  Գնվել են նյութեր: Ծախսերի սյունակում նա գրում է - 1500:

13  Նա հանում է 1500 իր կանխիկի շահվեկշռից: Նոր հաշվեկշիռ =1000:

Շաբաթ
14  Վաճառվել է սեղան Եկամտի սյունակում նա գրում է 400:

15  Նա ավելացնում է 400 իր կանխիկի հաշվեկշռին: Նոր հաշվեկշիռ =1400:

16  Դանիելն ավարտում է շաբաթը իր բիզնեսի դրամարկղում ունենալով 1400:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

 Կարդացեք. Դանիելը գրի էր առնում իր եկամուտն ու ծախսերը ամեն օր: 
Շաբաթվա վերջում նրա եկամտի ու ծախսերի մատյանն այս 
տեսքն ուներ:

ԴԱՆԻԵԼԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԵԿԱՄՏԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ. ՕԳՈՍՏՈՍ 14- 20

Ամսաթիվ Նկարագրություն Ծախս Եկամուտ Կանխիկի հաշվեկշիռ

Դանիելի բիզնեսի սկզբնական հաշվեկշիռը 1500 1

Երկուշաբթի 14/5 Վաճառվել է 4 աթոռ 200 2 1700 3

Երկուշաբթի 15/5 Վճարվել է վարձավճար - 100 4 1600 5

Երեքշաբթի 16/5 Վճարվել է աշխատավարձ 
Մաքսվելին

- 500 6 1100 7

Չորեքշաբթի 17/5 Վաճառվել է սեղանի և 
աթոռների հավաքածուն

400 8 1500 9

Հինգշաբթի 18/5 Վաճառվել է ննջասենյակի 
կահույք

1000 10 2500 11

Ուրբաթ 19/5 Վճարվել է նյութերի համար - 1500 12 1000 13

Շաբաթ 20/5 Վաճառվել է սեղան 400 14 1400 15

Դանիելի բիզնեսի վերջնական հաշվեկշիռը 1400 16

 Քննարկեք. Տեսանյութում Դանիելի աշխատող Մաքսվելն ասաց, որ նրան 
չի վճարվել: Ինչպե՞ս այս մատյանն օգնեց Դանիելին լուծել այդ 
խնդիրը:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

Ի՞ՆՉ Է ԵԿԱՄՏԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կարդացեք. Մեկ այլ կարևոր բիզնես ձևաթուղթ է՝ եկամտի հաշվետվու-

թյունը: Հիշո՞ւմ եք, թե մեր վարժության ընթացքում որքան 
դժվար էր հաշվարկել շահույթը հիշողությամբ: Եկամտի հաշ-
վետվությունը կօգնի այդ հարցում: Այն ամփոփում է բոլոր 
գործարքները որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում, 
ինչպես օրինակ մեկ շաբաթում, մեկ ամսում, եռամսյակում, 
կամ տարում: Այդ ամփոփումից մենք տեսնում ենք՝ բիզնեսը 
շահութաբեր է եղել այդ ընթացքում, թե՝ ոչ:

Եկամտի հաշվետվությունը ցույց է տալիս.

• Եկամուտը:

• Ծախսերը:

• Շահույթը (կամ կորուստը):

 Կիրառեք. Գործընկերոջ հետ միասին համապատասխանեցրեք այս 
աղյուսակի թվերը եկամտի հաշվետվության թվերի հետ հե-
տևյալ էջում:

ԵԿԱՄՏԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՔԱՅԼԵՐ

Եկամուտ 1  Աթոռների վաճառքի ընդհանուրը նա գրում է 200:

2  Սեղանների վաճառքի ընդհանուրը նա գրում է 400:

3  Ճաշասենյակի հավաքածուի վաճառքի ընդհանուրը նա 
գրում է 400:

4  Ննջասենյակի հավաքածուի վաճառքի ընդհանուրը նա 
գրում է 1000:

5  Նա գումարում է վաճառքի ընդհանուրները: Նրա ընդհա-
նուր եկամուտն այս շաբաթվա համար՝ 2000 է:

Ծախսեր 6  Վարձավճարի ծախսը նա գրում է - 100:

7  Նյութերի ծախսը նա գրում է - 1500:

8  Աշխատողների աշխատավարձերը նա գրում է - 500:

9  Նա գումարում է իր ընդհանուր ծախսերը: Ընդհանուր ծախ-
սերն այս շաբաթվա համար կազմում են՝ - 2100:

Շահույթ (կամ 
կորուստ)

10  Նա հանում է իր ծախսերը իր եկամուտներից. 
2000- 2100=- 100:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

 Քննարկեք. Ի՞նչ է այս եկամտի հաշվետվությունն ասում Դանիելի բիզնեսի 
մասին:

Ի՞նչ ժամանակահատված է ծածկում այս եկամտի հաշվետվու-
թյունը:

Արդյոք շահութաբե՞ր էր Դանիելի բիզնեսն այս շաբաթ:

Կարո՞ղ է Դանիելն ամեն շաբաթ այսպես վարել իր բիզնեսը: 
Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

Դանիելի կահույքի ԲԻԶՆԵՍԻ եկամտի 
 հաշվետվությունը (Երկուշաբթի- շաբաթ)

Եկամուտ

Աթոռների վաճառք 200 1

Սեղանների վաճառք 400 2

Ճաշասենյակի հավաքածուի 
վաճառք 400 3

Ննջասենյակի հավաքածուի 
վաճառք 1000 4

Ընդհանուր եկամուտ 2000 5

Ծախսեր

Վարձավճար - 100 6

Նյութեր - 1500 7

Աշխատողի աշխատավարձ - 500 8

Ընդհանուր ծախսեր - 2100 9

Շահույթ (կամ կորուստ) - 100 10

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը ձգտում 
են ամեն օր շահույթ 
ունենալ:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՏԵՂԾԵՄ ԵԿԱՄՏԻ և ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՏՅԱՆ 
և ԵԿԱՄՏԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ:
 Կարդացեք. Իմանալու համար, թե արդյոք մեր բիզնեսը շահութաբեր է, 

մենք եկամտի հաշվետվության կարիքն ունենք: Եկամտի հաշ-
վետվություն ստեղծելու համար մեզ հարկավոր է եկամտի և 
ծախսերի մատյանը:

 Կիրառեք. Դուք տեսաք, թե ինչպես է Դանիելը պահում եկամտի և ծախ-
սերի մատյանը և ինչպես է այն օգտագործում եկամտի հաշ-
վետվություն ստեղծելու համար: Այժմ, աշխատեք գործընկերոջ 
հետ, ստեղծելու եկամտի հաշվետվություն Ջոզեֆի համար: 
Լրացրեք եկամտի և ծախսերի մատյանը և եկամտի հաշվետ-
վությունը հաջորդ էջում:

 1. Լրացրեք եկամտի և ծախսերի մատյան Ջոզեֆի շինարարա-
կան բիզնեսի համար:

 2. Լրացրեք եկամտի հաշվետվությունը Ջոզեֆի շինարարական 
բիզնեսի համար:

 3. Եթե եկամտի և ծախսերի մատյան կամ եկամտի հաշվետվու-
թյուն լրացնելիս օգնության կարիք ունենաք, դիմեք 56 էջին 
պատասխանի բանալու համար:

 Երկուշաբթի Գանձվել է 50% աշխատանքի կանխավճար-
ները. 2000

 Երեքշաբթի Վճարվել է 1500 նյութերի համար:

 Չորեքշաբթի Աշխատել են:

 Հինգշաբթի Աշխատել են:

 Ուրբաթ Վճարվել է ևս 1000 նյութերի համար:

 Շաբաթ Ավարտվել է աշխատանքը: Աշխատողին 
վճարվել է 500: Գանձվել է մնացած 2000- ը:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

Եկամտի և ծախսերի մատյան (Երկուշաբթի- Շաբաթ)

Ամսա-
թիվ

Նկարագրություն Ծախս Եկա-
մուտ

Հաշվեկ-
շիռ

Բիզնեսի սկզբնական հաշվեկշիռ 3000

Ընդհանուր ծախսերն ու եկամուտը

Ջոզեֆի շինարարական ԲԻԶՆԵՍԻ 
եկամտի հաշվետվությունը 

(Երկուշաբթի- շաբաթ)

Եկամուտ

Ընդհանուր եկամուտ

Ծախսեր

Ընդհանուր ծախսեր

Շահույթ (կամ կորուստ)

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք իմացաք Ջոզեֆի բիզնեսի մասին տեսնելով նրա 
եկամտի հաշվետվությունը:

Փոքր ձեռնարկատերերն ամենուրեք ապավինում են այս 
ձևաթղթերի զորությանը: Ձեզանից ովքե՞ր են լրացնում 
եկամտի և ծախսերի մատյան կամ եկամտի հաշվետվություն: 
Եթե լրացնում եք, ապա ինչպե՞ս է դա օգնում:

 Կիրառեք. Եթե դեռ չեք պահում գրանցումներ, արտագրեք վերոնշյալ 
եկամտի և ծախսերի մատյանը և եկամտի հաշվետվությունը 
ձեր բիզնեսի նոթատետրի մեջ:

 Կարդացեք. Գրանցեք ձեր եկամուտն ու ծախսերը ամեն օր և շաբաթվա վեր-
ջում կազմեք եկամտի հաշվետվություն: Շարունակեք դա անել 
ամեն օր և շաբաթ, երբ ձեր բիզնեսն աճում է: Ձեզ հարկավոր 
կլինեն այս բիզնեսի գրանցումները խմբի հանդիպումներին՝ 
յոթերորդ և ութերորդ շաբաթների ընթացքում:

 Դիտեք. Տեսեք, թե ինչպես է գրանցումներ պահելը օգնել Վանգելիսին 
մեծացնել իր բիզնեսը: Դիտեք հաջողության պատմությունը. 
«Վանգելիս. փողոցային կախարդ»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարու-
նակեք կարդալ):
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

Եկամտի և ծախսերի մատյան (Երկուշաբթի- Շաբաթ)

Ամսա-
թիվ

Նկարագրություն Ծախս Եկա-
մուտ

Հաշ-
վեկշիռ

Բիզնեսի սկզբնական հաշվեկշիռ 3000

21 Կանխավճար  2000 5000

22 Նյութեր  - 1500 3500

25 Նյութեր  - 1000 2500

34 Վճարվել է աշխատող-
ներին

 - 500 2000

34 Վերջնական վճար  2000 4000

Ընդհանուր ծախսերն ու 
եկամուտը

4000

Ջոզեֆը հաշվարկում է նոր հաշվեկշիռը, երբ ավելաց-
նում է յուրաքանչյուր նոր մուտքը մատյան:

1  Երկուշաբթի օրը Ջոզեֆը գանձեց կանխավճարը, որը 
գրվեց եկամտի սյունակում:

2  Երեքշաբթի նյութերի համար Ջոզեֆի վճարած գումարը 
գրվեց ծախսերի սյունակում:

3  Չորեքշաբթի և հինգշաբթի Ջոզեֆն աշխատեց:

4  Ուրբաթ օրը լրացուցիչ նյութերի համար Ջոզեֆի վճա-
րած գումարը գրվեց ծախսերի սյունակում:

5  Շաբաթ օրը աշխատողին վճարած գումարը գրվեց 
ծախսերի սյունակում: Գործն ավարտելուց գանձված 
գումարը գրվեց եկամտի սյունակում:

Ջոզեֆի շինարարական ԲԻԶՆԵՍԻ 
եկամտի  հաշվետվությունը 

(Երկուշաբթի- շաբաթ)

Եկամուտ

Կանխավճար 2000

Վերջնական վճար 2000

Ընդհանուր եկամուտ 4000

Ծախսեր

Նյութեր - 2500

Աշխատողի աշխատավարձ - 500

Ընդհանուր ծախսեր - 3000

Շահույթ (կամ կորուստ) 1000

Գործն ավարտելուց Ջոզեֆը անց է 
կացնում գումարները եկամտի հաշ-
վետվության մեջ՝ տեսնելու, թե որքան 
է ինքը վաստակել այս գործի դիմաց:

1

2

3

4

5
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

«Իմաստուն կանեմ 
քեզ, և կսովորեցնեմ 
քեզ այն ճանա-
պարհը, որ նորանում 
պիտի գնաս. կխրա-
տեմ քեզ՝ իմ աչքը 
քեզ վերայ կլինի»:

ՍԱՂՄՈՍ 32.8:

ԽՈՐՀԵԼ

Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կօգտագործեմ եկամուտի և ծախսերի մատյանն ամեն օր:

Ես կկազմեմ բիզնեսի եկամտի հաշվետվությունը շաբաթվա վերջում:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ», 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Օգտագործել 
եմ եկամուտի 
և ծախսերի 
մատյանն 
ամեն օր  

(Գրեք օրերի #)

Կազմել եմ 
եկամտի 

հաշվետվու-
թյունը (Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Չմոռանաք գրանցել ձեր անձնական ծախսերը Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը գրքույկի վերջում:

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: 
(Եթե չգիտեք, թե ինչպես վարել Իմ Հիմքը թեման: Կարդացեք էջ 
11- ը և շապկի ներսի երեսը:)

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@  
 ldschurch. org:



60

4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

Միջոցներ

ԵՍ ՉԳԻՏԵ՜Մ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

Մաս 1

ՄԱՔՍՎԵԼ. Դանիել, ես եկել եմ, որ 
ստանամ իմ հասանելիք գումարը, 
որն աշխատել եմ անցյալ չորեքշա-
բթի:

ԴԱՆԻԵԼ. Չէի՞ վճարել արդեն: Վստահ 
եմ, վճարել եմ քեզ:

ՄԱՔՍՎԵԼ. Ոչ, չես վճարել: Երբ աշ-
խատում էի մի ուրիշ տղայի համար, 

նա միշտ գրի էր առնում: Ունե՞ս ինձ 
վճարելու գրանցումը:

ԴԱՆԻԵԼ. Ոչ, բայց իմ հիշելով վճարել 
եմ:

ՄԱՔՍՎԵԼ. Ինչպե՞ս ես իմանալու, 
եթե գրի չես առնում:

ԴԱՆԻԵԼ. Կարծեմ: . . . Ես չգիտե՜մ:

Մաս 2

ՋԵՅՄՍ. Դանիել, ուրախ եմ տեսնել 
քեզ: Ինչպե՞ս է գործը:

ԴԱՆԻԵԼ. Զբաղված եմ:

ՋԵՅՄՍ. Զբաղված լինելը լավ է: Շա-
հութաբեր է:

ԴԱՆԻԵԼ. Այո . . . գուցե:

ՋԵՅՄՍ. Գուցե՞: Ի՞նչ նկատի ունես:

ԴԱՆԻԵԼ. Դե, ես գրանցումներ չեմ 
պահում իրականում:  Զբաղված եմ 
կահույք պատրաստելով: Գլխումս եմ 
պահում դա և հուսով եմ ամեն ինչ լավ 
կլինի:

ՋԵՅՄՍ. Իսկապե՞ս: Դու չես գրում քո 
եկամուտն ու ծախսերը և չես հաշվում 
քո շահո՞ւյթը կամ կորո՞ւստը:

ԴԱՆԻԵԼ. Ոչ, ես հաշվապահ չեմ: Ես 
կահույք եմ պատրաստում:

ՋԵՅՄՍ. Յուրաքանչյուր գործատեր 
պետք է գրանցումներ պահի: Դա 
միակ եղանակն է, որով կարելի է 
իմանալ՝ արդյոք քո բիզնեսը լավ է ըն-
թանում, թե՝ ոչ: Լավ, ես նորից կհարց-
նեմ: Դու շահույթո՞վ ես աշխատում:

ԴԱՆԻԵԼ. Ըմմմ. . . Ես չգիտե՜մ:

ՋԵՅՄՍ. Դու այս ամիս ավելի քի՞չ, 
թե ավելի շատ գումար ես վաստակել 
նախորդ ամսվա համեմատ:

ԴԱՆԻԵԼ. Ես չգիտե՜մ:

ՋԵՅՄՍ. Խնդրում եմ, հետևիր իմ 
խորհրդին և պահիր գրանցումները, 
որ իմանաս:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ՄԵԿ ՇԱԲԱԹ ԴԱՆԻԵԼԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ
 Կարդացեք. Կարդացեք հետևյալ օրինակը Դանիելի կահույքի բիզնեսի 

մասին:

Որոշ հետազոտություն անելուց հետո՝ մրցակիցների և հաճա-
խորդների հետ զրուցելուց հետո, Դանիելը սովորեց. (1) մար-
դիկ չեն սիրում մետաղյա կահույք, որովհետև այն տաքանում է 
ամռանը, (2) մետաղյա կահույքը դժվար է պատրաստել,  
(3) մետաղից պարագաներն ավելի թանկ են, քան փայտից: 
Նա որոշեց մետաղյա կահույքի փոխարեն վաճառել փայտյա 
կահույք:

Նրա հաճախորդները սիրում են դա: Նա մեծաքանակ փայտյա 
կահույք է վաճառում և թվում է, թե բիզնեսը լավ է ընթանում:

 Երկուշաբթի Վաճառվել է 4 աթոռ, յուրաքանչյուրը՝ 50- ով: Վճարվել է 
վարձավճար՝ 100:

 Երեքշաբթի Վճարվել է 500՝ աշխատողին:

 Չորեքշաբթի  Վաճառվել է սեղան և աթոռներ՝ 400- ով:

 Հինգշաբթի  Վաճառվել է ննջասենյակի կահույք՝ 1000- ով:

 Ուրբաթ Վճարվել է 1500 հումքի համար:

 Շաբաթ Վաճառվել է սեղան՝ 400- ով:
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4. Ինչպե՞ս իմանամ՝ իմ գործը շահութաբեր է, թե՝ ոչ:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5
Ինչպե՞ս առանձնացնեմ 

իմ գործունեության 
գումարը ընտանեկան 

գումարից:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Լրացրել եմ 
եկամուտի 

և ծախսերի 
մատյանը 

(Գրեք 
օրերի #)

Կազմել եմ 
եկամտի հաշ-
վետվություն 

(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա 6 Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 5- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք սովորեցիք լրացնելով եկամտի և ծախսերի մատյանը: 
Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնեսին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք կազմելով բիզնեսի եկամտի հաշվետվու-
թյուն: Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնեսին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԵՍ ՕԳՆՈՒՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԻՆ և ԻՄ 
ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Կարդացեք. Մենք պետք է սկսենք պահել մեր բիզնեսի գումարների մուտքի 
ու ելքի գրանցումները: Հրաշալի է: Սակայն ինչ է տեղի ունե-
նում, երբ մեզ գումար է հարկավոր անձնական կամ ընտանիքի 
կարիքների համար:

 Դիտեք. «Մի՛ սպանեք հավերին. Մաս I» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 
76 էջը:)

 Քննարկեք. Մարիայի եղբայրը ցանկանում էր, որ նա իրեն գումար տար 
իր բիզնեսից: Եվ Մարիան ուզում էր օգնել: Սակայն դա վնաս 
կտար, նույնիսկ կքայքայեր նրա բիզնեսը: Բացի այդ, նա նվի-
րել էր իր բիզնեսի ջանքերը ինքնապահով դառնալու նպատա-
կին: Ի՞նչ պետք է Մարիան անի:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ բիզնեսի գու-
մարը ընտանեկան գումարից:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես կառանձնացնեմ իմ բիզ-
նեսի և ընտանիքի գումարների օրական գրանցումները և 
ես ինձ աշխատավարձ կվճարեմ:

Այս հանդիպման ժամանակ մենք կսովորենք հմտություններ, 
որոնք կօգնեն մեզ պատասխանել այս հարցին և կատարել 
այս գործողությունները:

Այնուհետև, շաբաթվա ընթացքում մենք գործնական քայլեր 
կանենք՝ առանձնացնելու բիզնեսի և ընտանիքի ֆինանս-
ները: Սա մեծ օրհնություն կլինի մեր և մեր ընտանիքների 
համար: Եկեք կարդանք Բիզնեսի հաջողության քարտեզի 
Բիզնեսի հաջողությունը բաժինը:

ՍՈՎՈՐԵԼ

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԵՏՔ Է ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԻ 
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻՑ:
 Դիտեք. «Մի՛ սպանեք հավերին. Մաս II» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 

77 էջը:)

 Քննարկեք. Այս տեսանյութից սովորածի հիման վրա պատասխանեք. 
ինչո՞ւ է կարևոր առանձնացնել բիզնեսի և ընտանիքի գումար-
ները և ինքներդ ձեզ աշխատավարձ վճարելը:

 Կարդացեք. Գործատերը և՛ սեփականատեր է և՛ աշխատող: Այստեղից որոշ 
հետաքրքիր հարցեր են ծագում:

Մենք գիտենք, որ մեծ օրհնություններ են գալիս՝ մեր եկամտից 
տասանորդը վճարելու շնորհիվ: Երբ մեր բիզնեսի գումարները 
առանձին ենք պահում մեր անձնական գումարներից դա հեշ-
տացնում է տասանորդի հաշվարկը:

Հիշեք այս քայլերը:

 1. Բիզնեսի և անձնական գումարները պահեք առանձին հաշիվ-
ներում կամ տեղերում:

 2. Մենք վճարում ենք տասանորդը անձնական եկամտից 
(աշխատավարձ կամ պարգևատրում), որը վճարվում է մեզ 
բիզնեսից:

 3. Բիզնեսի գումարից տասանորդ չի վճարվում: Բիզնեսի գու-
մարը օգտագործվում է վճարելու համար բիզնեսի ծախսերը, 
աշխատավարձերը և նրա աճի համար:

 Քննարկեք. Ի՞նչ է լինում, երբ ընկերներին կամ ընտանիքին գումար է հար-
կավոր, ինչպես Մարիայի եղբոր դեպքում:

Խմբից մեկը թող կարդա կամ ամփոփի տասը կույսերի առակը 
Մատթեոս 25.1–13 հատվածներից: Լինո՞ւմ են պահեր, երբ մենք 
չենք կարող կամ չպետք է կիսվենք, երբ ինչ- որ մեկը մեզանից 
օգնություն է խնդրում:

 Դիտեք. «Մի՛ սպանեք հավերին. Մաս III» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 
78 էջը:)

 Քննարկեք. Արդյոք ճի՞շտ վարվեց Մարիան:

 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը չեն գողանում իրենց բիզնեսից:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը առաջնա-
հերթ տասանորդն են 
վճարում:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը չեն 
գողանում իրենց 
բիզնեսից:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԱՀԵՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ:
 Կարդացեք. Այսպես, ինչպե՞ս առանձնացնենք բիզնեսի և անձնական գու-

մարները: Մենք պահում ենք առանձին գրանցումներ: Մարիան 
օրական կտրվածքով գրանցում է բիզնեսի մուտքի և ելքի բոլոր 
գումարները: Նա նաև օրական կտրվածքով գրանցում է իր ըն-
տանիքի մուտքի և ելքի բոլոր գումարները: Այս գրանցումները 
կոչվում են «եկամտի և ծախսերի մատյան»: Նա պահում է երկու 
բացարձակ տարբեր մատյաններ. մեկը՝ բիզնեսի գումարների 
համար, իսկ մյուսը՝ անձնական գումարների:

Վարկատուները հաճախ ցանկանում են տեսնել բիզնեսի 
եկամտի ու ծախսերի մատյանը՝ վարկ տրամադրելուց առաջ: 
Ճշգրիտ գրանցումներ պահելը կօգնի մեզ պատրաստ լինել, 
երբ որոշում ենք վարկ վերցնել մեր բիզնեսի աճի համար:

 Կիրառեք. Դիտեք այս օրինակը՝ նրա բիզնեսի եկամտի և ծախսերի մա-
տյանի: Ուշադրություն դարձրեք, որ օգոստոսի 16- ին (այն օրը, 
որբ Մարիայի եղբայրը գումար խնդրեց) Մարիայի բիզնեսի 
բանկային հաշվին կար 3200:

Մարիայի ԲԻԶՆԵՍԻ եկամտի և ծախսերի մատյան. օգոստոսի 14- 20

Ամսաթիվ Նկարագրություն Ծախս
Եկա-
մուտ

Կանխիկի 
հաշվեկշիռ

Մարիայի բիզնեսի կանխիկի հաշվեկշիռը 2600

Օգոստոսի 14 Գնված կեր - 300 2300

Օգոստոսի 15 Հավկիթի վաճառք 500 2800

Օգոստոսի 16 Հավկիթի վաճառք 400 3200

Օգոստոսի 17 Մարիայի աշխատա-
վարձը - 3000 200

Օգոստոսի 18 Հավկիթի վաճառք 600 800

Օգոստոսի 19 Գնված կեր - 600 200

Օգոստոսի 20 Հավկիթի վաճառք 700 900

Մարիայի ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամտի և ծախսերի մատյան. օգոստոսի 14- 20

Ամիս/
ամսաթիվ

Նկարագրություն Ծախս
Եկա-
մուտ

Կանխիկի 
հաշվեկշիռ

Մարիայի անձնական կանխիկի հաշվեկշիռը 600

Օգոստոսի 14 Սնունդ - 100 500

Օգոստոսի 15 Հագուստ - 200 300

Օգոստոսի 16 Ավտոբուսի մշտական 
կտրոն - 200 100

Օգոստոսի 17 Աշխատավարձ 3000 3100

Օգոստոսի 17 Տասանորդ - 300 2800

Օգոստոսի 19 Սնունդ - 1500 1300

Օգոստոսի 20 Վարձավճար - 600 700

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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 Քննարկեք. Ի՞նչ կպատահեր Մարիայի բիզնեսի գումարների հետ, եթե 
բիզնեսից տրվեր եղբորը 1000: Կկարողանա՞ր նա հաջորդ օրը 
իրեն աշխատավարձ վճարեր 3000:

Մարիան պե՞տք է մեղավոր զգա իրեն, եթե բիզնեսից գումար 
չտա կարիքի մեջ գտնվող ընտանիքի անդամին:

Դիտեք նրա և՛ բիզնեսի և՛ ընտանեկան մատյանները և գտեք 
այն տողերը, որոնք ցույց են տալիս նրա աշխատավարձը: Դուք 
կարող եք տեսնել, որ նրա աշխատավարձը ծախս է իր բիզնե-
սում և եկամուտ է իր անձնական գումարներում:

 Կարդացեք. Ինչպես արդեն իմացանք, Մարիան պարտաճանաչ է իր անձ-
նական եկամտից տասանորդ վճարելու հարցում:

Աշխատավարձ, թե՞ 
պարգևատրում:

Եթե բավական 
գումար կա Մարիայի 
բիզնեսում, որպեսզի 
կանոնավոր վճարվի 
նրա աշխատավարձը, 
նա նաև կարող է 
իրենց պարգևատրում 
վճարել, վաճառքնե-
րից ելնելով:

 Կարդացեք. Այսպես, ինչպե՞ս առանձնացնենք բիզնեսի և անձնական գու-
մարները: Մենք պահում ենք առանձին գրանցումներ: Մարիան 
օրական կտրվածքով գրանցում է բիզնեսի մուտքի և ելքի բոլոր 
գումարները: Նա նաև օրական կտրվածքով գրանցում է իր ըն-
տանիքի մուտքի և ելքի բոլոր գումարները: Այս գրանցումները 
կոչվում են «եկամտի և ծախսերի մատյան»: Նա պահում է երկու 
բացարձակ տարբեր մատյաններ. մեկը՝ բիզնեսի գումարների 
համար, իսկ մյուսը՝ անձնական գումարների:

Վարկատուները հաճախ ցանկանում են տեսնել բիզնեսի 
եկամտի ու ծախսերի մատյանը՝ վարկ տրամադրելուց առաջ: 
Ճշգրիտ գրանցումներ պահելը կօգնի մեզ պատրաստ լինել, 
երբ որոշում ենք վարկ վերցնել մեր բիզնեսի աճի համար:

 Կիրառեք. Դիտեք այս օրինակը՝ նրա բիզնեսի եկամտի և ծախսերի մա-
տյանի: Ուշադրություն դարձրեք, որ օգոստոսի 16- ին (այն օրը, 
որբ Մարիայի եղբայրը գումար խնդրեց) Մարիայի բիզնեսի 
բանկային հաշվին կար 3200:

Մարիայի ԲԻԶՆԵՍԻ եկամտի և ծախսերի մատյան. օգոստոսի 14- 20

Ամսաթիվ Նկարագրություն Ծախս
Եկա-
մուտ

Կանխիկի 
հաշվեկշիռ

Մարիայի բիզնեսի կանխիկի հաշվեկշիռը 2600

Օգոստոսի 14 Գնված կեր - 300 2300

Օգոստոսի 15 Հավկիթի վաճառք 500 2800

Օգոստոսի 16 Հավկիթի վաճառք 400 3200

Օգոստոսի 17 Մարիայի աշխատա-
վարձը - 3000 200

Օգոստոսի 18 Հավկիթի վաճառք 600 800

Օգոստոսի 19 Գնված կեր - 600 200

Օգոստոսի 20 Հավկիթի վաճառք 700 900

Մարիայի ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամտի և ծախսերի մատյան. օգոստոսի 14- 20

Ամիս/
ամսաթիվ

Նկարագրություն Ծախս
Եկա-
մուտ

Կանխիկի 
հաշվեկշիռ

Մարիայի անձնական կանխիկի հաշվեկշիռը 600

Օգոստոսի 14 Սնունդ - 100 500

Օգոստոսի 15 Հագուստ - 200 300

Օգոստոսի 16 Ավտոբուսի մշտական 
կտրոն - 200 100

Օգոստոսի 17 Աշխատավարձ 3000 3100

Օգոստոսի 17 Տասանորդ - 300 2800

Օգոստոսի 19 Սնունդ - 1500 1300

Օգոստոսի 20 Վարձավճար - 600 700

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը օրական 
գրանցումներ են 
կատարում:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵՄ ԻՄ ԳՈՒՄԱՐԸ։
 Կարդացեք. Եկեք պարապենք, թե ինչպես առանձնացնել մեր բիզնեսի և 

անձնական գումարները: Այդ օրինակի համար պատկերացրեք, 
թե դուք խմելու ջրի բիզնես ունեք:

 Դիտեք. «Ձեր ջրի բիզնեսը» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարունակեք կարդալ):

 Կիրառեք. Հետևեք այս հինգ քայլերին և օգտագործեք հաջորդ էջին 
զետեղված ձևաթղթերը ձեր բիզնեսի գումարները անձնական 
գումարներից առանձնացնելու համար:

 1. Ամեն օր զննեք անձնական և բիզնեսի եկամուտներն ու ծախ-
սերը:

 2. Գրանցեք ձեր բիզնեսի գումարները ձեր բիզնեսի եկամտի և 
ծախսերի մատյանում:

 3. Գրանցեք ձեր անձնական գումարները ձեր անձնական 
եկամտի և ծախսերի մատյանում:

 4. Կազմեք ձեր բիզնեսի եկամտի հաշվետվությունը ձեր բիզ-
նեսի մատյանի տեղեկության հիման վրա:

 5. Կազմեք ձեր անձնական եկամտի հաշվետվությունը ձեր անձ-
նական մատյանի տեղեկության հիման վրա:

Ստուգեք ձեր աշխատանքը էջ 79- ում գտնվող պատասխան 
բանալու հետ:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք սովորեցիք այս վարժությունից: Եթե արել եք սխալ-
ներ, հասկացե՞լ եք պատճառը: Նրանք, ովքեր հասկացել են 
կարող են օգնել նրանց, ովքեր դեռ շփոթված են:

 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը կատարում են ամենօրյա գրան-
ցումներ և օգտագործում են դրանք բիզնեսում իմաստուն 
որոշումներ կայացնելու համար:

Մինչդեռ Մարիային հաճելի չէր գրանցումներ պահելը, նա 
ստիպեց իրեն ամեն օր առանձին պահել իր բիզնեսի և անձ-
նական գումարների գրանցումները: Սա բիզնեսով զբաղվելու 
խելացի եղանակ է:

Բացի այդ նա գիտեր, որ եթե իրեն մի օր բիզնես վարկ հարկա-
վոր լիներ, վարկատուները կցանկանային տեսնել իր ամենօ-
րյա գրանցումները:

 Դիտեք. Տեսեք, թե Դանիելն ինչպես բարելավեց իր բիզնեսը օգտա-
գործելով ինքնապահովության սկզբունքները, ներառյալ՝ 
գրանցումներ պահելը: Դիտեք հաջողության պատմությունը. 
«Դանիել և Քրիստինա. Հանրախանութ»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: 
Անցեք հաջորդ էջին:)

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը առանձ-
նացնում են իրենց 
բիզնեսի և անձնա-
կան գումարները:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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 Երկուշաբթի 2/9 Վաճառվել է 100 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: Գնվել է սնունդ ընտանիքի համար՝ 300:

 Երեքշաբթի 3/9 Վճարվել է 800 բիզնեսի պարագաների համար: Վաճառվել է 30 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով:

 Չորեքշաբթի 4/9 Վճարվել է 500՝ երեխաների դպրոցի վարձերը: Վճարվել է սեփական աշխատավարձը՝ 1000: 
Վճարվել է 100՝ տասանորդ:

 Հինգշաբթի 5/9 Վճարվել է 500 անձնական վարձավճար: Վաճառվել է 10 սառցակտոր, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով:

 Ուրբաթ 6/9 Վաճառվել է 100 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: Վճարվել է բիզնեսի վճարներ՝ 200:

 Շաբաթ 7/9 Վաճառվել է 20 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: Գնվել է նոր հագուստ՝ 100:

Իմ ԲԻԶՆԵՍԻ եկամուտն ու ծախսերը. 2/9–7/9

Ամսա-
թիվ

Նկարագրություն Ծախս Եկա-
մուտ

Հաշ-
վեկշիռ

Բիզնեսի դրամային հաշվեկշիռ 1000

Ընդհանուր ծախսերն ու եկամուտը

Իմ ԲԻԶՆԵՍԻ եկամտի 
 հաշվետվությունը (2/9–7/9)

Եկամուտ

Շշալցված ջրի վաճառք

Սառցակտորների վաճառք

Բիզնեսի ընդհանուր եկամուտը

Ծախսեր

Պարագաներ

Բիզնեսի վարձեր

Աշխատավարձ

 Բիզնեսի ընդհանուր ծախսերը

Բիզնեսի շահույթ (կամ 
կորուստ)
(Եկամուտ -  Ծախսեր = )

Իմ ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամուտն ու ծախսերը. 2/9–7/9

Ամսա-
թիվ

Նկարագրություն Ծախս Եկա-
մուտ

Հաշ-
վեկշիռ

Անձնական դրամային հաշվեկշիռ 1000

Ընդհանուր ծախսերն ու եկամուտը

Իմ ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամտի 
 հաշվետվությունը (2/9–7/9)

Եկամուտ

Աշխատավարձ

Անձնական ընդհանուր եկամուտը

Ծախսեր

Տասանորդ

Վարձավճար

Սնունդ

Այլ

 Անձնական ընդհանուր ծախսերը

Անձնական շահույթ  
(կամ կորուստ)
(Եկամուտ -  Ծախսեր = )

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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 Կարդացեք. Մենք այսօր որոշ կարևոր հմտություններ սովորեցինք, որոնք 
կօգնեն մեզ հաջողության հասնել: Եկեք ջանասիրաբար աշխա-
տենք այս շաբաթ և այս հմտությունները սովորություն դարձ-
նենք: Եկեք առանձին հաշվեմատյաններ պահենք և ամենօրյա 
գրանցումներ:

 Քննարկեք. Ո՞վ կամ ի՞նչը կարող է դժվարացնել ձեզ համար ամեն օր 
առանձին գրանցումներ պահելը: Դուք կարող եք ծրագրել դրա 
հեշտացնելը: Դուք կարող եք դա ամեն օր նույն ժամին անել: 
Դուք կարող եք պահել գրանցումները մի հատուկ տեղում: Դուք 
կարող եք ձեր համար հիշեցումներ ստեղծել: Գրեք ձեր ծրա-
գիրը ստորև:

  

  

  

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ։
 Կարդացեք. Հաջորդ շաբաթ մենք խմբում պրեզենտացիաներ կանենք մեր 

բիզնեսների մասին: Մենք պետք է կարողանանք նկարագրել 
մեր բիզնեսները ուրիշներին: Մենք ցանկանում ենք առաջարկ-
ներ լսել մեր բիզնեսների վերաբերյալ:

 Կարդացեք. Հետևեք այս հրահանգներին կամ ներկայացրեք ձեզ համար 
առավելագույն հարմարավետ ձևով:

ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ ԵՐԵՔ ՐՈՊԵՈՒՄ. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Մաս 1 Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք ձեր բիզնեսը:

Մաս 2

Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք, թե ինչպես հե-
տևյալ հարցերին պատասխանելը մեծապես բարելավեց ձեր բիզնեսը:
1. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:
2. Ինչպե՞ս եմ ես վաճառում:
3. Ինչպե՞ս եմ վերահսկում ծախսերը:
4. Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:
5. Ինչպե՞ս եմ կառավարում իմ բիզնեսը։

Մաս 3
Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք մի եղանակ, թե ինչ 
կանեք, որ շարունակեք բարելավել ձեր բիզնեսը:

 Կարդացեք. Շաբաթվա ընթացքում մտածեք, թե ինչով կցանկանայիք 
կիսվել։ Նկարագրեք ձեր բիզնեսը ձեր բիզնեսի նոթատետրում: 
Եթե ցանկանում եք, պարապեք՝ ձեր պրեզենտացիան ներկա-
յացնելով ձեր ընտանիքին կամ ընկերներին: Հաջորդ շաբաթ 
պատրաստ եկեք՝ կիսվելու ձեր բիզնեսի պրեզենտացիաներով:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

ԽՈՐՀԵԼ

«Մոտեցեք ինձ, և 
ես կմոտենամ ձեզ. 
փնտրեք ինձ ջանա-
սիրաբար, և կգտնեք 
ինձ. խնդրեք, և 
կստանաք. թակեք, և 
ձեզ կբացվի»:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և 
ՈՒԽՏԵՐ 88.63

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես առանձին կպահեմ բիզնեսի և անձնական գումարների գրանցումները:

Ես կանոնավորապես կվճարեմ ինձ աշխատավարձ կամ պարգևատրում և 
այդ անձնական գումարը բիզնեսից առանձին տեղ կամ առանձին հաշվի 
վրա կպահեմ:

Ես կպատրաստեմ 3 րոպեանոց պրեզենտացիա իմ գործի մասին:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Պահել եմ 
առանձին 

գրանցումներ 
(Այո/Ոչ)

Վճարել եմ 
իմ աշխա-
տավարձը՝ 

բիզնեսի 
գումարից 
առանձին 
(Այո/Ոչ)

Պատրաստել 
եմ իմ բիզ-
նեսի պրե-

զենտացիան 
(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ մենք կանենք մեր ինք-
նապահովման գնահատումը կրկին՝ տեսնելու, թե արդյոք մենք 
դառնում են ավելի ինքնապահով: Մենք պետք է բերենք մեր Իմ 
ուղին դեպի ինքնապահովումը գրքույկները:

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: 
(Եթե չգիտեք, թե ինչպես վարել Իմ Հիմքը թեման: Կարդացեք էջ 
11- ը և շապկի ներսի երեսը:)

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@  
 ldschurch. org:

Նշում վարողի 
համար.

Հաջորդ շաբաթ բերեք 
հինգ լրացուցիչ օրի-
նակ՝ Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը:

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:
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ՄԻ՛ ՍՊԱՆԵՔ ՀԱՎԵՐԻՆ. ՄԱՍ I
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՏԵՍԱՐԱՆ. Մարիան մի քանի հավ է 
պահում և կարողանում է հոգալ իր 
ընտանիքի կարիքները հավկիթներ 
վաճառելով տեղական խանութներին 
և ռեստորաններին: Մատեոն՝ Մա-
րիայի եղբայրն է նրան այցելում:

ՄԱՏԵՈ. Մարիա:

ՄԱՐԻԱ. Բարև, Մատեո: Ինչպե՞ս ես:

ՄԱՏԵՈ. Լավ եմ: Օ՛հ: Մի տե՛ս այս 
հավկիթները: Քո բիզնեսը լավ է ընթա-
նում:

ՄԱՐԻԱ. Այո: Եվ ես երախտապարտ 
եմ դրա համար: Ես օգտագործել եմ 
այն բաները, որոնք սովորել եմ մեր 
ինքնապահովման խմբում: Ես պահել 
եմ իմ բոլոր պարտավորությունները 
և դա աշխատում է: Տերն իսկապես 

օրհնում է մեզ: Ամբողջ քրտնաջան 
աշխատանքը իր արդյունքն է տալիս:

ՄԱՏԵՈ. Դա հրաշալի է: Գուցե ես էլ 
միանամ խմբին: Ամեն դեպքում, ես 
նույնպես ունեմ լավ նորություններ: 
Ես բնակարան եմ գտել ընտանիքիս 
համար: Մենք վերջապես կունենանք 
հոսող ջուր և պատուհան: Վատն այն 
է, որ այս պահին բավական գումար 
չունեմ: Ինձ 1000 է պետք, որ կարողա-
նամ տեղափոխվել: Ես չեմ ուզում այդ 
տեղը կորցնել, Մարիա: Այն կատա-
րյալ է մեզ համար: Կօգնե՞ս ինձ:

ՄԱՐԻԱ. Մատեո, ես ցանկանում եմ 
օգնել քեզ, և միգուցե կարողանամ 
տալ այդ 1000- ը, սակայն պետք է վա-
ճառեմ իմ հավերին:

Վերադարձ էջ 66

5. Ինչպե՞ս առանձնացնեմ իմ գործունեության գումարը ընտանեկան գումարից:

Միջոցներ
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ՄԻ՛ ՍՊԱՆԵՔ ՀԱՎԵՐԻՆ. ՄԱՍ II
Հերթով կարդացեք հետևյալ պարբերությունները:

Պատկերացրեք, թե դուք աշխատում եք 
մի հյուրանոցում: Կարո՞ղ եք գումար 
վերցնել հյուրանոցից, երբ ցանկանաք: 
Կարո՞ղ է ձեր եղբայրը գումար վերց-
նել, հենց որ դրա կարիքն ունենա: 
Նրանք նրան հավանաբար բանտ 
կտանեն:

Այժմ մտածեք ձեր բիզնեսի մասին: 
Ձեր բիզնեսը կարիք ունի աճելու և 
բարգավաճելու այնպես, որ դուք 
կարողանաք պահել ինքնապահով 
լինելու պատվիրանը: Ձեր բիզնեսը մի 
գործիք է, որը Տերն օգտագործում է 
ձեզ օրհնելու համար: Եթե այն հաջո-
ղակ է, դուք կկարողանաք օրհնել շատ 
ուրիշների: Եվ ինչպե՞ս եք դուք պաշտ-
պանում ձեր բիզնեսը, օգնելով, որ այն 
կայանա: Կարո՞ղ եք գումար վերցնել 
բիզնեսից ցանկացած ժամանակ, անձ-
նական կարիքների համար: Իսկ ձեր 
եղբա՞յրը կամ բարեկա՞մը:

Ահա բանալին. դուք և ձեր բիզնեսը 
տարբեր եք: Պետք է առանձին տեղեր 
լինեն՝ բիզնեսի և անձնական գումար-
ները պահելու համար: Դուք կարող եք 
օգտագործել առանձին արկղներ կամ 
առանձին բանկային հաշիվներ: Դուք 
նաև պետք է առանձին գրանցումներ 
պահեք բիզնեսի և անձնական գու-
մարների համար. առանձին տեղեր և 
առանձին գրանցումներ:

Բայց հետո, ինչպե՞ս եք բիզնեսից 
գումար հատկացնելու ձեր ընտանիքի 
համար:

Լավ, ինչպե՞ս դա կլիներ, եթե աշ-
խատեիք մեկ ուրիշի համար: Այդ 

անձը կամ բիզնեսը կվճարեր ձեզ 
աշխատավարձ, այդպես չէ՞: Կամ, 
եթե դուք վաճառքի ներկայացուցիչ 
լինեիք, ապա բիզնեսից տոկոսներ 
կամ պարգևատրում կստանայիք: Ձեր 
աշխատավարձը կամ պարգևատրումը 
կլիներ ձեր եկամուտը. և դուք տասա-
նորդ կվճարեիք այդ եկամտից: Հետո, 
դուք կարող էիք ծախսել մնացածը ձեր 
անձնական կարիքների համար, ինչ-
պիսիք են սնունդը և հագուստը, կամ 
նույնիսկ ձեր եղբորն օգնելը:

Որպես գործատեր դուք ձեզ աշխա-
տավարձ պետք է վճարեք. մի որոշակի 
գումար՝ ամեն շաբաթ, օրինակ: Եթե 
բավական գումար չկա ձեր բիզնե-
սում կանոնավոր աշխատավարձ 
վճարելու համար, դուք կարող եք ձեզ 
պարգևատրում վճարել՝ վաճառքից 
տոկոսներ: Երկու դեպքերում էլ աշ-
խատավարձը կամ տոկոսները դառ-
նում են ձեր անձնական եկամուտը: 
Դուք վճարում եք տասանորդը այս 
եկամտից: Այնուհետև դուք կարող եք 
օգտագործել մնացածը սննդի, վար-
ձավճարի, դեղորայքի և խնայողու-
թյունների համար:

Այս պարզ քայլը՝ ձեր բիզնեսի և անձ-
նական գումարների առանձնացումը, 
կպաշտպանի և՛ ձեզ, և՛ ձեր բիզնեսը: 
Ձեր բիզնեսը կարող է աճել և կայա-
նալ: Եվ դուք կիմանաք, թե ձեր անձ-
նական հաշվից որ գումարը կարող եք 
օգտագործել և կիսվել:
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ՄԻ՛ ՍՊԱՆԵՔ ՀԱՎԵՐԻՆ. ՄԱՍ III
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Մատեո, եթե ես վաճառեմ 
իմ բոլոր հավերը, դու գիտես չէ՞, 
ինչ կլինի իմ բիզնեսի հետ: Ես այլևս 
հավկիթներ չեմ ունենա, որ վաճառեմ: 
Հետո իմ բիզնեսը կփակվի: Եվ ես 
հետո ինչպե՞ս կերակրեմ իմ ընտա-
նիքը: Կներես: Հուսով եմ, դու կարող 
ես հասկանալ, որ ես չեմ կարող 
գումար վերցնել բիզնեսից, երբ ցան-
կանամ: Ես միայն վճարում եմ ինձ 
կանոնավոր աշխատավարձ: Մնացած 
գումարը բիզնեսը պահելու համար է, 
օգնելու, որ այն աճի, որպեսզի մենք 
ինքնապահով դառնանք: Դառնալով 

ինքնապահով, մենք կարող ենք օրհնել 
մյուսներին:

ՄԱՏԵՈ. Հասկանում եմ:

ՄԱՐԻԱ. Ամեն դեպքում, իմ անձնա-
կան խնայողություններում ես 200 
ունեմ, որ կարող եմ տալ քեզ, եթե դա 
կօգնի:

ՄԱՏԵՈ. Իրականում, դա շատ կօգնի: 
Շնորհակալություն, Մարիա:

ՄԱՐԻԱ. Խնդրեմ: Ուրախ եմ, որ կարո-
ղացա մի քիչ օգնել:
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ՁԵՐ ՋՐԻ ԲԻԶՆԵՍԸ. ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԲԱՆԱԼԻ

Վերադարձ էջ 70

 Երկուշաբթի 2/9 1  Վաճառվել է 100 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: 2  Գնվել է սնունդ ընտանիքի համար՝ 300:

 Երեքշաբթի 3/9 3   Վճարվել է 800 բիզնեսի պարագաների  
համար: 4  Վաճառվել է 30 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով:

 Չորեքշաբթի 4/9 5  Վճարվել է 500 երեխաների դպրոցի վարձը: 6  Ինձ վճարվել է աշխատավարձ՝ 1000. 7   Վճարվել է 100՝ 
տասանորդ:

 Հինգշաբթի 5/9 8  Վճարվել է 500 անձնական վարձավճար: 9  Վաճառվել է 10 սառույցի բլոկ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով:

 Ուրբաթ 6/9 10  Վաճառվել է 100 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: 11  Վճարվել է բիզնեսի վարձերը՝ 200:

 Շաբաթ 7/9 12  Վաճառվել է 20 շիշ, յուրաքանչյուրը՝ 10- ով: 13  Գնվել է նոր հագուստ՝ 100:

Իմ ԲԻԶՆԵՍԻ եկամուտն ու ծախսերը. 2/9–7/9

Ամսաթիվ Նկարագրություն Ծախս Եկամուտ Հաշվեկշիռ

Բիզնեսի դրամային հաշվեկշիռ 1000

2/9 Վաճառվել է 100 շիշ 1000 2000

3/9 Բիզնեսի պարագաներ - 800 1200

3/9 Վաճառվել է 30 շիշ 300 1500

4/9 Աշխատավարձ - 1000 500

5/9
Վաճառվել է 10 սառցե 
բլոկ

100 600

6/9 Վաճառվել է 100 շիշ 1000 1600

6/9 Բիզնեսի վարձեր - 200 1400

7/9 Վաճառվել է 20 շիշ 200 1600

Ընդհանուր ծախսերն ու եկամուտը 2000 2600 1600

Իմ ԲԻԶՆԵՍԻ եկամտի  
հաշվետվությունը (2/9–7/9)

Եկամուտ

Շշալցված ջրի վաճառք 1 4 10 12 2500

Սառցե բլոկների վաճառք 100

 Բիզնեսի ընդհանուր եկամուտը 2600

Ծախսեր

Պարագաներ 800

Բիզնեսի վարձեր 200

Աշխատավարձ 1000

 Բիզնեսի ընդհանուր ծախսերը 2000

Բիզնեսի շահույթ (կամ կորուստ)
(Եկամուտ -  Ծախսեր = ) 600

Իմ ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամուտն ու ծախսերը. 2/9–7/9

Ամսաթիվ Նկարագրություն Ծախս Եկամուտ Հաշվեկշիռ

Անձնական դրամային հաշվեկշիռ 1000

2/9 Սնունդ - 300 700

4/9 Դպրոցի վարձեր - 500 200

4/9 Աշխատավարձ 1000 1200

4/9 Տասանորդ - 100 1100

5/9 Վարձավճար - 500 600

7/9 Վերնաշապիկ - 100 500

Ընդհանուր ծախսերն ու եկամուտը 1500 1000 500

Իմ ԱՆՁՆԱԿԱՆ եկամտի  
հաշվետվությունը (2/9–7/9)

Եկամուտ

Աշխատավարձ
1000

Անձնական ընդհանուր եկամուտը 1000

Ծախսեր

Տասանորդ
100

Վարձավճար
500

Սնունդ
300

Այլ
600

 Անձնական ընդհանուր ծախսերը 1500

Անձնական շահույթ (կամ կորուստ)
(Եկամուտ -  Ծախսեր = ) - 500
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Ինչպե՞ս է իմ 
գործը առաջ 

գնում:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

• Բերեք հինգ լրացուցիչ օրինակ՝ Իմ ուղին դեպի ինքնապահովումը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Պահել եմ 
առանձին 

գրանցումներ 
(Այո/Ոչ)

Վճարել եմ 
իմ աշխա-
տավարձը՝ 

բիզնեսի 
գումարից 
առանձին 
(Այո/Ոչ)

Պատրաս-
տել եմ իմ 
բիզնեսի 

պրեզենտա-
ցիան  

(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա Y Y Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 6- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

ՆՈՐ 
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք սովորեցիք անձնական և բիզնեսի գումարների հա-
մար առանձին գրանցումներ պահելով: Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր 
բիզնեսին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք, երբ վճարեցիք ձեր աշխատավարձը և դա 
առանձին պահեցիք բիզնեսից: Ինչպե՞ս կօգնի դա ձեր բիզնե-
սին:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը ամեն օր 
մի բան բարելավում 
են:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԿԱՐԱԳՐԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ։
 Կարդացեք. Այսօր մենք կանենք մեր բիզնեսի ներկայացումը: Երբ մենք 

նկարագրում ենք մեր բիզնեսն ուրիշներին, մենք բաներ ենք 
սովորում դրա մասին, որոնք կօգնեն մեզ բարելավել այն: Եթե 
ներկայացումների ժամանակ գաղափարներ ծնվեն մեզ մոտ, 
եկեք գրենք դրանք մեր բիզնեսի նոթատետրներում:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս բացատրեմ իմ բիզնեսն ուրիշնե-
րին:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես մտքեր կվերցնեմ ուրիշնե-
րից՝ իմ բիզնեսը մեծացնելու վերաբերյալ:

 Ժամանակ. Ֆիքսեք ժամանակաչափը երեք րոպեով՝ ներկայացում անց-
կացնող յուրաքանչյուր անձի համար: Երբ մեկ րոպե մնա, 
տեղյակ պահեք ներկայացնողին:

 Կարդացեք. Այժմ մենք կունենանք առաջին ներկայացումը: Ո՞վ է ցանկա-
նում գնալ առաջինը։ Հիշեք, դուք երեք րոպե ունեք ներկա-
յացումն անցկացնելու համար և ևս երկու րոպե՝ քննարկման 
համար:

 Կարդացեք. Հետևեք հաջորդ էջի հրահանգներին:

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ ԵՐԵՔ ՐՈՊԵՈՒՄ. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Մաս 1
Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք ձեր 
բիզնեսը:

Մաս 2

Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք, թե ինչպես 
հետևյալ հարցերից մեկին պատասխանելը մեծապես բարելա-
վեց ձեր բիզնեսը:

1. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:

2. Ինչպե՞ս եմ ես վաճառում:

3. Ինչպե՞ս եմ վերահսկում ծախսերը:

4. Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

5. Ինչպե՞ս եմ կառավարում իմ բիզնեսը։

Մաս 3
Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք մի եղանակ, 
թե ինչ կանեք, որ շարունակեք բարելավել ձեր բիզնեսը:

 Ժամանակ. Այժմ, ժամանակաչափով ֆիքսեք 2 րոպե՝ քննարկման համար:

 Քննարկեք. Միմյանց հարցեր տվեք: Խորհրդակցեք միասին: Օգնեք բարե-
լավել խմբի այս անդամի բիզնեսը:

 Կարդացեք. Ապա, կրկնեք այս քայլերը խմբի յուրաքանչյուր անդամի հա-
մար, մինչև որ բոլորը ներկայանան:

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:
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Ի՞ՆՉ ԵՍ ՍՈՎՈՐԵՑԻ:
 Քննարկեք. Հաջողակ բիզնեսի սեփականատերերը շարունակ սովորում 

են: Ի՞նչ դուք սովորեցիք խմբի մյուս անդամներից, որը կօգնի 
բարելավել ձեր բիզնեսը:

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ վեց հանդիպումների ընթացքում մենք կսովորենք, 
թե ինչպես մեծացնել մեր բիզնեսը: Մեր հաջորդ հանդիպման 
համար հարկավոր է բերել բիզնեսի եկամտի ու ծախսերի մա-
տյանը և եկամտի հաշվետվությունը անցյալ երկու շաբաթների 
համար:

Եթե դեռ բիզնես չենք սկսել, մենք կօգնենք մյուսներին իրենց 
եկամտի ու ծախսերի մատյանի և եկամտի հաշվետվության 
վրա աշխատելիս: Սա լավ պրակտիկա կլինի մեզ համար:

 Դիտեք. Տեսեք, թե ինչպես Ֆելիքսը բարելավեց իր բիզնեսը օգտագոր-
ծելով ինքնապահովման սկզբունքները: Դիտեք «Ֆելիքս. Սառ-
նարանի պահեստամասեր»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարունակեք 
կարդալ):

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԴԱՌՆՈՒՄ ԵՄ ԱՎԵԼԻ ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ:
 Կարդացեք. Մեր նպատակը ինքնապահով լինելն է, և աշխարհիկ, և 

հոգևոր առումով: Այդ նպատակի մասն է՝ դարձնել մեր բիզ-
նեսը հաջողակ:

 Քննարկեք. Ի՞նչ փոփոխություններ եք տեսել ձեր կյանքում՝ պարապե-
լով և ուսուցանելով Իմ Հիմքը սկզբունքը:

 Կիրառեք. Բացեք ձեր Իմ ուղին դեպի ինքնապահովումը բուկլետը վեր-
ջում գտնվող՝ ինքնապահովման գնահատման մաքուր էջը: 
Լրացրեք քայլ առ քայլ:

Երբ ավարտեք երեք րոպե տրամադրեք՝ խորհելու հե-
տևյալի մասին.

Արդյո՞ք այժմ ավելի քաջատեղյակ եք ձեր ծախսերից: 
Կարո՞ղ եք այժմ հարցերից շատերին պատասխանել ՝ «հա-
ճախ» կամ «միշտ»: Արդյո՞ք այժմ ավելի վստահ եք այն գումարի 
հարցում, որը սահմանել եք որպես ձեր ինքնապահովման եկա-
մուտ: Արդյո՞ք ավելի մոտ եք ձեր ինքնապահովման եկամտին 
հասնելուն: Ի՞նչ կարող եք անել՝ բարելավելու համար:

Հաջողակ բիզնեսի 
սեփականատերերը 
շարունակ սովորում 
են:

Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Փնտրեք ջանա-
սիրաբար, աղոթեք 
անդադար և եղեք 
հավատացող, և բո-
լոր բաները միաժա-
մանակ կգործեն ձեր 
բարիքի համար»:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և 
ՈՒԽՏԵՐ 90.24

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալներ

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կբերեմ իմ աշխատանքային նոթատետրը և եկամտի ու ծախ-
սերի մատյանը մեր հաջորդ հանդիպմանը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ 
ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետա-
ղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Բերել եմ 
եկամուտի 

և ծախսերի 
մատյանը 

(Գրեք 
օրերի #)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ: 
(Եթե չգիտեք, թե ինչպես վարել Իմ Հիմքը թեման: Կարդացեք էջ 
11- ը և շապկի ներսի երեսը:)

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@  
 ldschurch. org:

6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Միջոցներ
6. Ինչպե՞ս է իմ գործը առաջ գնում:



7
Ինչպե՞ս 

մեծացնեմ 
իմ գործը:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջ այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախ-
տակին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված 
 օրինակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Բերել եմ 
եկամուտի 

և ծախսերի 
մատյանը 

(Գրեք 
օրերի #)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

եմ այն 
ընտանիքիս 

(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 7- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ո՞ր գաղափարներն եք դուք փորձել ձեր բիզնեսում:

Ի՞նչ դուք իմացաք, երբ փորձեցիք այս գաղափարները:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:
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Ի՞ՆՉԸ ԿՕԳՆԻ, ՈՐ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍՆ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ԳՈՒՄԱՐ 
ՎԱՍՏԱԿԻ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Դիտեք. «Հեծանի՞վ, թե հավեր»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Տես գրությունը՝  
էջ 102):

 Կարդացեք. Ակտիվը մի բան է, որ բիզնեսին է պատկանում և արժեքա-
վոր է: Դուք կարող եք գնել և վաճառել ակտիվները: Օրինակ, 
Մարիան կարող է աթոռ գնել, որի վրա կնստի հավկիթները 
վաճառելու ժամանակ և նա կարող է վաճառել հավ: Սրանք 
ակտիվներ են:

Արդյունավետ ակտիվը փող է բերում բիզնեսին: Մարիայի հա-
վերը արդյունավետ ակտիվներ են, քանի որ դրանք հավկիթներ 
են ածում, որոնք Մարիան փողով վաճառում է: Աթոռը ակտիվ 
է, բայց ոչ արդյունավետ: Այն փող չի բերում:

 Քննարկեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը օգտագործում են արդյունավետ 
ակտիվները՝ իրենց բիզնեսը մեծացնելու համար: Ի՞նչ առումով 
են կարի մեքենան կամ հեծանիվը արդյունավետ ակտիվներ:

 Կիրառեք. Ընտրեք մի գործընկեր: Թվարկեք այն արդյունավետ ակտիվ-
ները, որոնք արդեն կան ձեր բիզնեսում.

  

  

  

  

  

  

  

 

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս եմ օգտագործում արդյունավետ 
ակտիվները՝ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես ուշադրություն կդարձ-
նեմ իմ ունեցած ակտիվների վրա և կմտածեմ, թե ինչպես 
դրանք ավելի արդյունավետ դարձնեմ: Ես կհայտնաբերեմ 
և առաջնահերթ կդարձնեմ մյուս ակտիվները, որոնց կա-
րիքը ես ունեմ:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

ՍՈՎՈՐԵԼ

Հաջողակ ձեռ-
նարկատերերը 
օգտագործում 
են արդյունավետ 
ակտիվները՝ իրենց 
բիզնեսը մեծացնելու 
համար:
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«Ջանասեր եղիր 
քո ունեցածը պահ-
պանելիս, որպեսզի 
իմաստուն տնտես 
լինես. քանզի դա 
Տիրոջ՝ քո Աստծո ձրի 
պարգևն է, և դու նրա 
տնտեսն ես»:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և 
ՈՒԽՏԵՐ 136.27

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԻՄ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԱՎԵԼԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԴԱՐՁՆԵԼ:
 Կարդացեք. Կարդացեք աջում գտնվող սուրբ գրությունը։ Մենք պետք է 

խելամիտ օգտագործենք ակտիվները: Մենք հոգ ենք տանում 
մեր ակտիվների համար, որպեսզի նրանք ավելի արդյունավետ 
լինեն:

 Քննարկեք. Ի՞նչ կպատահեր Մարիայի բիզնեսի հետ, եթե նա լավ չխնամեր 
իր արդյունավետ ակտիվները (իր հավերին):

 Կիրառեք. Այժմ նայեք այս բիզնեսի ակտիվները: Հետևյալներից որո՞նք են 
ներկա պահին արդյունավետ ակտիվներ: 

ԿԱՐԻ ՄԵՔԵՆԱ
Գլորիան շատ վերնաշա-
պիկներ է կարում այսօր:

ԿՈՏՐՎԱԾ ՀԵԾԱՆԻՎ
Դեյվիդը հույս ունի 

նորոգել իր հեծանիվը 
և շուտով օգտագործել 

այն:

ՁՈՒ ՉԱԾՈՂ ՀԱՎ
Մարիան սպասում է, թե 
երբ է իր հավը սկսելու 

ձու ածել:

 Կարդացեք. Մենք պետք է օգտագործենք մեր ակտիվները որքան հնարա-
վոր է արդյունավետ կերպով: Կարդացեք իմաստուն տնտեսի 
մասին հետևյալ օրինակը:

ԳԼՈՐԻԱՅԻ ԿԱՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑԸ.

Գլորիան ուներ մի կարի մեքենա: Նա լավ խնամք էր տանում դրա համար: Նա 
կարող էր ամեն օր հինգ վերաշապիկ կարել: Նրա հաճախորդները ցանկա-
նում էին ավելի շատ գնել:

Նա մտածում էր մի աշխատող վարձել և գնել երկրորդ կարի մեքենան: 
Սակայն երկրորդ կարի մեքենան գնելու փոխարեն Գլորիան աշխատանքի 
ընդունեց իր ընկերուհուն, որ կար անի Գլորիայի մեքենայով գիշերվա ընթաց-
քում: Այժմ Գլորիայի բիզնեսը կարողանում է 10 վերնաշապիկ կարել ամեն 
օր՝ մեկ կարի մեքենայի օգնությամբ:

 Քննարկեք. Արդյո՞ք որպես լավ տնտես վարվեց Գլորիան իր արդյունավետ 
ակտիվի հետ: Ինչպե՞ս կարող եք դուք ձեր ակտիվները ավելի 
արդյունավետ դարձնել:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:



96

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐ։
 Կիրառեք. Մտածեք, թե ինչ ակտիվներ կարող եք ձեռք բերել, որոնք կմե-

ծացնեն ձեր բիզնեսը: Թվարկեք դրանք ստորև:

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

ԻՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ
ՆՈՐ ԱԿՏԻՎՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ 

ԿՕԳՆԵՆ ՄԵԾԱՑՆԵԼ 
ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ

Գործիք/Մեքենա

Փոխադրամիջոց

Շինություն

Կենդանի

Այլ

 Կիրառեք. Խումբ կազմեք ուրիշ երկու մարդկանց հետ: Քննարկեք, թե 
ինչպե՞ս այս ակտիվները կօգնեն մեծացնել ձեր բիզնեսը:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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 Կիրառեք. Ինչպե՞ս կարող եք ձեռք բերել այն ակտիվները, որոնք թվարկե-
ցիք նախորդ էջին: Ստորև տրված ցուցակում նկարագրվում է, 
թե ինչպես են գործարար մարդիկ նոր ակտիվներ ձեռք բերում: 
Բաժանվեք երեք հոգանոց խմբերի և քննարկեք յուրաքանչյուր 
տարբերակի առավելություններն ու թերությունները: Թվարկեք 
դրանք ստորև:

ԱԿՏԻՎՆԵՐ 
ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խնայել ակտիվ 
գնելու համար

Գտնել գործընկեր, 
որն ակտիվ ունի

Ակտիվը 
 վարձակալել

Ակտիվը պարտքով 
վերցնել

Վարկ վերցնել ակ-
տիվ գնելու համար

Այլ

 Կիրառեք. Այժմ փոքր խմբի հետ քննարկեք հետևյալը.

Ո՞ր ակտիվը ամենաարդյունավետը կլինի ձեր բիզնեսի համար 
այս պահին: Որքա՞ն գումար կվաստակեք դրա օգնությամբ: 
Որքանո՞վ հեշտ կլինի ձեռք բերել դա: Ի՞նչ եղանակներով կա-
րող եք վճարում անել այդ նոր ակտիվի համար:

 Դիտեք. Դիտեք հաջողակ մի պատմություն. «Սյուզի. Ավտոբուսի մաս-
նավոր դպրոց», տեսնելու, թե ինչպես բարելավեց իր բիզնեսը 
Սյուզին և թե ինչպես է նա ծրագրում արդյունավետ ակտիվ 
գնել: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Անցեք հաջորդ էջին:)

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԵՐԱՀՍԿԵՄ ԾԱԽՍԵՐԸ:
 Կարդացեք. Արդյունավետ ակտիվները օգնում են իմ բիզնեսին գումար 

վաստակել: Մեր բիզնեսը մեծացնելու համար մենք նաև պետք 
է վերահսկենք ծախսերը: Բայց ոչ բոլոր ծախսերն են նույնը:

 Դիտեք. «Զգույշ եղեք ֆիքսված ծախսերի հետ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կար-
դացեք 103 էջը:)

 Կարդացեք. Փոփոխական ծախսերը մեծանում կամ փոքրանում են վա-
ճառքի հետ: 

Ֆիքսված ծախսերը պետք է վճարվեն անկախ նրանից, թե 
որքան շատ, կամ որքան քիչ ենք մենք վաճառել:

Հաջողակ ձեռնարկատերերը ֆիքսված ծախսերը միայն այն 
դեպքում են վերցնում իրենց վրա, երբ գիտեն, որ դրանք կօգ-
նեն բիզնեսին ավելի շատ գումար վաստակել:

 Կիրառեք. Տեսեք Դանիելի բիզնեսի ծախսերը: Շրջանակի մեջ վերցրեք 
ֆիքսված կամ փոփոխական բառը՝ յուրաքանչյուր ծախսի համար:

ԴԱՆԻԵԼԻ ԲԻԶՆԵՍԻ ԾԱԽՍԵՐԸ

Խանութի վարձավճարը Ֆիքսված Փոփոխական

Փայտ՝ կահույքի համար Ֆիքսված Փոփոխական

Առաքման ծախսերը Ֆիքսված Փոփոխական

Դանիելի աշխատավարձը Ֆիքսված Փոփոխական

 Կիրառեք. Թվարկեք ձեր սեփական բիզնեսի ծախսերը: Շրջանակի մեջ 
վերցրեք փոփոխական կամ ֆիքսված բառը՝ յուրաքանչյուր 
ծախսի համար:

ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԾԱԽՍԵՐԸ

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

Ֆիքսված Փոփոխական

 Կարդացեք. Շաբաթվա ընթացքում մենք կարձանագրենք մեր եկամուտն ու 
ծախսերը, ցույց տալով, թե որոնք են ֆիքսված և որոնք՝ փոփո-
խական, և հաջորդ հանդիպմանը մենք կբերենք մեր եկամտի 
հաշվետվությունները:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը ավելաց-
նում են ֆիքսված 
ծախսերը, երբ 
դրանք կմեծացնեն 
շահույթը:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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«Տիրոջն ապա-
վինիր քո բոլոր 
սրտովը, և քո հաս-
կացողությանը մի 
վստահիր: Քո բոլոր 
ճանապարհներումը 
ճանաչիր նրան, 
և նա կուղղէ քո 
ճանապարհները»:

ԱՌԱԿԱՑ 3.5–6

Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն կար-
դացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք կատարել 
ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կգրեմ ծրագիր իմ ներկա ակտիվներն ավելի արդյունավետ 
դարձնելու համար:

Ես կհայտնաբերեմ ամենակարևոր արդյունավետ նոր ակտիվ-
ները, որոնք հարկավոր են իմ բիզնեսի համար:

Հաջորդ հանդիպմանը ես կբերեմ իմ եկամտի հաշվետվություն-
ները՝ ֆիքսված և փոփոխական ծախսերով:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ 
ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետա-
ղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի 
մասին տեղեկու-
թյունը srsfeedback@ 
ldschurch. org:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Շաբաթվա ընթացքում օգտագործեք այս պարտավորության 

աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու համար: 
Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» կամ թիվը՝ 
քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Գրել եմ ծրա-
գիր ներկա 

ակտիվներն 
ավելի ար-
դյունավետ 
դարձնելու 

համար 
(Այո/Ոչ)

Հայտնաբե-
րել եմ ամե-
նակարևոր 

նոր ակտիվ-
ները (Այո/Ոչ)

Բերել եմ իմ 
եկամտի հաշ-
վետվություն-
ները (Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ:

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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ՀԵԾԱՆԻ՞Վ, ԹԵ ՀԱՎԵՐ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՆԱՈՄԻ. Բարև, Մարիա: Ինչպե՞ս է քո 
գործը: Մեծանո՞ւմ է:

ՄԱՐԻԱ. Գործերը լավ են, բայց ես 
շատ հոգնած եմ: Ես շատ եմ աշխա-
տում, բայց բավական գումար չեմ 
վաստակում:

ՆԱՈՄԻ. Երևում է քեզ ավելի շատ 
արդյունավետ ակտիվներ են պետք։

ՄԱՐԻԱ. Ի՞նչ է արդյունավետ ակ-
տիվը:

ՆԱՈՄԻ. Բաներ, որոնք օգնում են քո 
բիզնեսին ավելի շատ գումար վաս-
տակել:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, ինձ դուր է գալիս դա: 
Ես կցանկանայի ավելի շատ արդյու-
նավետ ակտիվներ ունենալ . . . բայց 
սպասիր, ես չեմ կարծում, որ որևէ 
մեկն ունեմ այժմ:

ՆԱՈՄԻ. Վստահ եմ՝ ունես: Քո հա-
վերը արդյունավետ ակտիվներ են։ 
Ավելի շատ գումար չէի՞ր աշխատի, 
եթե ավելի շատ հավեր ունենայիր:

ՄԱՐԻԱ. Այո, կաշխատեի: Ես պետք է 
հավեր գնեմ:

ՆԱՈՄԻ. Է՞լ ինչը կհեշտացներ քո 
գործը:

ՄԱՐԻԱ. Հրաշալի կլիներ մի հեծանիվ 
ունենալ՝ հավկիթների առաքման և 
հավերի կերը բերելու համար: Իմ ոտ-
քերը շատ են հոգնում քայլելուց:

ՆԱՈՄԻ. Լավ, միգուցե պետք է հեծա-
նիվ գնես: Եթե հեծանիվ ունենայիր, 
ավելի շատ գումար կաշխատեի՞ր:

ՄԱՐԻԱ. Այո, եթե հեծանիվ ունենայի 
առաքումն ավելի արագ կկատարեի: 
Ավելի շատ ժամանակ կունենայի վա-
ճառելու համար: Բայց հեծանիվ ձեռք 
բերեմ, թե՞ լրացուցիչ հավեր:

ՆԱՈՄԻ. Ո՞րն է ավելի առաջնահերթ 
քո բիզնեսի համար այս պահին: Հեծա-
նի՞վը, թե՝ հավերը:

ՄԱՐԻԱ. Ես չգիտեմ: Իսկ ինչպե՞ս 
իմանամ:
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Միջոցներ
7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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ԶԳՈՒՅՇ ԵՂԵՔ ՖԻՔՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԵՏ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Նաոմի, ես կարծում եմ, որ 
արդյունավետ ակտիվները կնպաս-
տեն, որ իմ բիզնեսն ավելի շատ 
գումար ստանա: Բայց ես անհանգաս-
տացած եմ ծախսերի համար:

ՆԱՈՄԻ. Լավ, Մարիա, դու միշտ պետք 
է փորձես նվազեցնել ծախսերը:

ՄԱՐԻԱ. Ինչպե՞ս իմանամ, թե որքան 
կլինեն իմ ծախսերը: Նրանք այնքան 
փոփոխական են:

ՆԱՈՄԻ. Նախ, դու պետք է առանձ-
նացնես ֆիքսված և փոփոխական 
ծախսերը:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, ես չգիտեմ, թե դա ինչ է 
նշանակում:

ՆԱՈՄԻ. Թույլ տուր այսպես բացատ-
րեմ: Դու ճանաչու՞մ ես Դանիելին:

ՄԱՐԻԱ. Այն տղան, որ կահո՞ւյք է 
վաճառում:

ՆԱՈՄԻ. Այո: Երբ Դանիելը վաճառքի 
աթոռ է պատրաստում, ինչ ես կար-
ծում, նա վճարո՞ւմ է մատակարարին 
փայտի համար, որով պետք է աթոռը 
պատրաստի:

ՄԱՐԻԱ. Այո:

ՆԱՈՄԻ. Ճիշտ է: Դանիելը սպասում է 
մինչև որ պատվեր կունենա, հետո նոր 
գնում է փայտը:

Եթե Դանիելը այս ամիս մեկ աթոռ 
վաճառի, ապա նա վճարում է մեկ 
աթոռի համար նախատեսված փայտի 
համար: Եթե նա տաս աթոռ վաճառի 
հաջորդ ամիս, ապա նա կվճարի 
տասն անգամ ավել՝ փայտի համար:

ՄԱՐԻԱ. Բայց դա նորմալ է, քանի որ 
նա տասն անգամ ավել աթոռ կվա-
ճառի:

ՆԱՈՄԻ. Շատ ճիշտ ես: Դանիելի 
փայտի ծախսը փոփոխական ծախս է: 
Այն բարձրանում կամ իջնում է, կախ-
ված նրանից, թե որքան է նա վաճա-
ռում:

Հետո, Դանիելը վճարում է իր խա-
նութի վարձակալության վճարը: 
Ենթադրենք, նրա վարձավճարը ամ-
սական 1000 է: Որքա՞ն վարձավճար է 
նա վճարում, եթե վաճառում է տասը 
աթոռ:

ՄԱՐԻԱ. 1000, իհարկե:

ՆԱՈՄԻ. Որքա՞ն է նա վճարում, եթե 
վաճառում է մեկ աթոռ:

ՄԱՐԻԱ. Կրկին 1000: Այն չի փոխվում:

ՆԱՈՄԻ. Ճիշտ է: Դանիելի վար-
ձավճարը ֆիքսված ծախս է: Տարբե-
րություն չկա, թե որքան շատ, կամ քիչ 
է նա վաճառում: Նա պետք է վճարի:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, չեմ կարծում, որ սիրում 
եմ ֆիքսված ծախսերը:

ՆԱՈՄԻ. Մենք ուղղակի պիտի զգույշ 
լինենք ֆիսված ծախսերի հետ: Դրանք 
կարող են օգտակար լինել, եթե ար-
դյունավետ ակտիվների համար են։

ՄԱՐԻԱ. Եվ մենք պետք է բավական 
վաճառք ունենանք, որ վճարենք 
դրանց համար:

ՆԱՈՄԻ. Ճի՜շտ ես:

ՄԱՐԻԱ. Նաոմի, կարո՞ղ ես օգնել ինձ, 
որ իմանամ, թե իմ ծախսերից որոնք 
են ֆիքսված, իսկ որոնք՝ փոփոխա-
կան:
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7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:
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7. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ գործը:



8
Որքա՞ն ես 
կարող եմ 

ներդնել իմ գործի 
մեծացման մեջ:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Գրել եմ ծրա-
գիր ներկա 

ակտիվներն 
ավելի ար-
դյունավետ 
դարձնելու 

համար  
(Այո/Ոչ)

Հայտնա-
բերել եմ 
նոր ամե-

նակարևոր 
ակտիվները 

(Այո/Ոչ)

Բերել եմ 
եկամտի հաշ-
վետվությունը 

(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա Y Y Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպա-
տակով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 8- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կարող եք ձեր ակտիվները ավելի արդյունավետ դարձ-
նել: Ինչպե՞ս կպահեք ձեր ակտիվները:

Ո՞ր արդյունավետ ակտիվն է ձեր համար առաջնահերթ: Ինչո՞ւ:

Որո՞նք են ձեր ֆիքսված և փոփոխական ծախսերը: Ինչպե՞ս է 
դա օգնում իմանալ տարբերությունը:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:
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Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը խելամիտ 
ներդրումներ են 
անում:

ԱՐԴՅՈՔ ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԻՆՁ 
ԹՈՒՅԼ ՏԱԼ
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Կարդացեք. Մեր բիզնեսի աճի եղանակներից մեկը արդյունավետ ակտիվ-
ներ ավելացնելն է: Մեր բիզնեսում արդյունավետ ակտիվներ 
ավելացնելուց առաջ մենք պետք է իմանանք, թե արդյո՞ք 
կարող ենք թույլ տալ դա մեզ:

 Դիտեք. «Արդյոք կարո՞ղ եմ լրացուցիչ ակտիվներ ինձ թույլ տալ: (Մաս 
I)» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 122 էջը:)

 Քննարկեք. Ինչպես Մարիան կարող էր իմանալ, թե ինքը բավական գու-
մար ունի՞ վարկը մարելու համար:

 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը համոզված են լինում, որ կարող 
են բարեկարգումներ թույլ տալ իրենց բիզնեսին, մինչև դրանք 
անելը:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Կարո՞ղ եմ ինձ թույլ տալ վարկ վերցնել՝ 
որևէ ակտիվ գնելու համար:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես կկազմեմ կանխիկի շրջա-
նառության հաշվետվություն՝ իմ բիզնեսի ապագան ավելի 
լավ հասկանալու համար:

 Կարդացեք. Կանխիկի շրջանառության հաշվետվությունը մի գործիք է, որն 
օգնում է ձեզ նայել ձեր բիզնեսին այնպես, որ կարողանաք 
եղանակներ գտնել բիզնեսի աճի համար: Կանխիկի շրջանա-
ռության հաշվետվությունը կազմելու համար կան երեք քայլեր.

• Քայլ 1 Օգտագործելով եկամտի ձեր նախկին հաշվետվու-
թյունները նայեք ձեր բիզնեսի նախկին վիճակը:

• Քայլ 2 Նայեք ձեր բիզնեսի ապագան, տալով ինքներդ ձեզ 
հետևյալ հարցը. «Ինչպիսի՞ն են լինելու իմ եկամուտը և ծախ-
սերը ապագայում»:

• Քայլ 3 Հաշվարկեք կանխիկը, որը դուք կունենաք ապագա-
յում:

Կանխիկի շրջանառության հաշվետվությունը կօգնի ձեզ տար-
բեր եղանակներ նշմարել ձեր բիզնեսի աճի համար, ինչպես 
օրինակ, ձեր ապրանքատեսակի ավելացումը, ծախսերի 
նվազեցումը, եկամտի ավելացումը, և հավանական վարկերի 
գնահատումը:

 Դիտեք. Դիտեք հաջողակ մի պատմություն. «Ռոսեննի. Տաք սնունդ» և 
տեսեք, թե վարկ վերցնելն ինչպես օգնեց Ռոսեննիին մեծացնել 
իր բիզնեսը: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Անցեք հաջորդ էջին:)

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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ՈՐՔԱ՞Ն ԿԱՆԽԻԿ ԿԱ ԱՅՍ ՊԱՀԻՆ:
 Դիտեք. «Որքա՞ն կանխիկ կա այս պահին»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Շարու-

նակեք կարդալ):

Տեսանյութը դիտելուց հետո վերանայեք այս էջը, որպեսզի կա-
րողանաք հիշել այն, ինչ սովորեցիք:

 Կարդացեք. Որպեսզի Մարիան իմանա, թե արդյոք բավական գումար ունի 
բիզնեսը մեծացնելու համար, նա պետք է իմանա երեք բան. 
անցյալը, ապագան և կանխիկի շրջանառությունը:

Նա կարող է գտնել այս երեք բաները կազմելով կանխիկի 
շրջանառության հաշվետվությունը:

Քայլ 1. Անցյալը

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս Այս ամիս Հաջորդ 

ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6

Եկամուտ 4400 4400

Ֆիքսված ծախսեր - 3300 - 3300

Փոփոխական ծախսեր - 1000 - 1000

Շահույթ (կամ կորուստ) 100 100

Նախնական կանխիկը 

Ներկա կանխիկը

 Քննարկեք. Նայեք վերևում տրված Մարիայի կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվությունը: Ի՞նչ են ասում Մարիային բիզնեսի վիճակի 
մասին վերջին երկու ամիսների իր եկամուտները:

Օգտագործելով իր եկամտի հաշվետվու-
թյունները Մարիան գրում է անցյալ երկու 
ամիսների իր եկամուտները, ֆիքսված և 
փոփոխական ծախսերը և շահույթը կամ 
կորուստը:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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Քայլ 2. Ապագան

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս Այս ամիս Հաջորդ 

ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6

Եկամուտ 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Ֆիքսված ծախսեր - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Փոփոխական ծախսեր - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Շահույթ (կամ կորուստ) 100 100 100 100 100 100 100 100

Նախնական կանխիկը

Ներկա կանխիկը

 Քննարկեք. Նայեք վերևում տրված Մարիայի կանխիկի շրջանառությանը: 
Փոխվո՞ւմ է արդյոք Մարիայի ամսական շահույթը:

Հիմնվելով անցյալ երկու ամիսների թվերի վրա 
Մարիան գրում է, թե իր կարծիքով ինչպիսին 
կլինի ապագա եկամուտը, ֆիքսված և փոփո-
խական ծախսերը և շահույթը կամ կորուստը:

Մարիան չի պլանավորում որևէ փոփոխություն 
անել իր բիզնեսում և նա մտածում է, որ իր եկա-
մուտն ու ծախսերը հաջորդ 6 ամիսների համար 
նույնը կլինեն, ինչ անցյալ երկու ամիսներինն էին:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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Քայլ 3. Ներկա կանխիկը

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս Այս ամիս Հաջորդ 

ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6

Եկամուտ 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Ֆիքսված ծախսեր - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

Փոփոխական ծախսեր - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

Շահույթ (կամ կորուստ) 100 100 100 100 100 100 100 100

Նախնական կանխիկը 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Ներկա կանխիկը 150 250 350 450 550 650 750 850

 Քննարկեք. Նայեք վերևում տրված կանխիկի շրջանառությանը: Որքա՞ն 
գումար ունի Մարիան վեցերորդ ամսվա վերջում:

 Կարդացեք. Այժմ, երբ Մարիան գիտի, թե որքան գումար կարող է ունենալ 
առաջիկա վեց ամիսների ընթացքում, նա կարող է տարբեր 
եղանակներ մտածել իր բիզնեսը մեծացնելու համար:

Նախնական կանխիկը դա այն էր, ինչ 
Մարիան ուներ բանկում ամսվա սկզբին: 
Այս դեպքում նա սկսում է 50- ով:

Ամեն ամիս նա գումարում է ամ-
սական շահույթը իր նախնական 
կանխիկին ստանալու համար 
ներկա կանխիկը (50 + 100 = 150):

Ներկա կանխիկը դառնում 
է հաջորդ ամսվա նախնա-
կան կանխիկը (150):

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ՈՐՔԱ՞Ն ԿԱՆԽԻԿ ԿԱ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Կիրառեք. Այժմ, եկեք տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի Մարիայի կանխիկի 

շրջանառությունը, եթե 15 հատ հավ գնելու համար նա 1500 
վարկ վերցնի 6 ամսով: Նայեք Մարիայի կանխիկի շրջանառու-
թյանը՝ աջում: Արդյոք ունի՞ Մարիան բավական գումար 275 
միավորով վարկի մարումներ անելու համար: Զուգընկերոջ հետ 
ստուգեք Մարիայի ներկա կանխիկը:

 Քննարկեք. Խմբի հետ միասին քննարկեք հետևյալ հարցերը. Ի՞նչ պետք 
է անի Մարիան: Գուցե Մարիան պետք է այլ գումա՞ր վերցնի 
վարկով: Կարո՞ղ է նա և՛ խնայել, և՛ կանխիկ վճարել հավերի 
համար:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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Մարիայի կանխիկի շրջանառությունը

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս

Այս 
ամիս

Հաջորդ 
ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6 Ամիս 7 Ամիս 8

Եկամուտ 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Ֆիքսված ծախսեր - 3300 - 3300 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500 - 3500

 Վարկի մարում - 350 - 275 - 275 - 275 - 275 - 275

Փոփոխական ծախսեր - 1000 - 1000 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600 - 1600

Շահույթ (կամ կորուստ) 100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Նախնական կանխիկը 50 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75

100 100 - 150 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 200 200

Ներկա կանխիկը 150 250 100 25 - 50 - 125 - 200 - 275 - 75 125

 1. Քանի որ նա ավելի շատ հավկիթ 
կունենա, Մարիան մտածում է, 
որ ամեն ամիս մոտ 900- ով կավե-
լանա իր եկամուտը (60- ով ավել՝ 
մեկ հավի կտրվածքով, անգամ 
15): 900 գումարած իր ներկա 
եկամտին՝ 4400 կազմում է 5300:

 2. Նա կարծում է, որ իր 
ֆիքսված ծախսերը 
կաճեն մինչև 3500 (200- 
ով կավելանա հեծանվի 
վարձույթը, գումարվելով 
իր ներկայիս ծախսերին՝ 
3300- ին):

 3. Եթե նա վերցնի 
վարկը, նա 
նաև կունենա 
ֆիքսված 
ծախս՝ 275 
(350 առաջին 
ամսվա հա-
մար):

4. Նա կարծում է, որ իր 
փոփոխական ծախ-
սերը կաճեն մինչև 
1600, քանի որ 500 
կավելանա հավերի 
կերի համար և 100 
կավելանա իր զար-
մուհու վարձավճարը՝ 
հավկիթները առաքելու 
համար:

 5. Առաջին երկու 
ամիսների 
ընթացքում Մա-
րիան բավական 
գումար ունի 
վարկի մարում-
ները անելու 
համար:

 6. Այնուամենայ-
նիվ, նայեք վարկի 
վերջին չորս ամիս-
ներին (ամիսներ 3- 6): 
Կունենա՞ Մարիան 
բավական գումար՝ 
վարկի բոլոր մարում-
ների համար:

 7. Երբ Մարիան 
վերջնական մա-
րեց վարկը նրա 
շահույթը մինուսով 
գնաց: Արդյո՞ք 
շատ ուշ է:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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 Դիտեք. «Արդյոք կարո՞ղ եմ լրացուցիչ ակտիվներ ինձ թույլ տալ: (Մաս 
II)» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 123 էջը:)

 Կիրառեք. Այժմ, եկեք տեսնենք, թե ինչ կլինի, եթե Մարիան ավելի փոքր 
գումարով վարկ վերցնի. 800 միավոր 6 ամսով՝ 8 հատ հավ 
գնելու համար: Նայեք Մարիայի կանխիկի շրջանառությանը՝ 
աջում: Արդյոք ունի՞ Մարիան բավական շրջանառություն՝ 800- ի 
վարկը մարելու համար: Զուգընկերոջ հետ ստուգեք Մարիայի 
ներկա կանխիկը:

 Քննարկեք. Խմբի հետ միասին քննարկեք հետևյալ հարցերը. Կարո՞ղ էր 
Մարիան կատարել ավելի մեծ վարկի մարումներ: Կարո՞ղ էր 
նա վերցնել ավելի մեծ վարկ:

 Կարդացեք. Այս օրինակում, Մարիան օգտագործում է իր կանխիկի շրջա-
նառության հաշվետվությունը որոշելու համար, թե արդյոք կա-
րո՞ղ է թույլ տալ իրեն նոր հավեր ձեռք բերել: Նա նաև կարող 
է օգտագործել կանխիկի շրջանառության հաշվետվությունը՝ 
որոշելու համար բիզնեսում տարբեր փոփոխություններ անե-
լու վերաբերյալ, ինչպես օրինակ հեծանիվ վարձելը, նոր կնիք 
գնելը, կամ կերի մեկ այլ տեսակ գնելը:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:



115

Մարիայի կանխիկի շրջանառության հաշվետվությունը

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս

Այս 
ամիս

Հաջորդ 
ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6 Ամիս 7 Ամիս 8

Եկամուտ 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Ֆիքսված ծախսեր - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300

 Վարկի մարում - 250 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150

Փոփոխական ծախսեր - 1000 - 1000 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300 - 1300

Շահույթ (կամ կորուստ) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Նախնական կանխիկը 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Ներկա կանխիկը 150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Մարիան մտածում է, որ 8 նոր 
հավերի շնորհիվ նրա եկամուտը 
480- ով կավելանա (60- ով ավել՝ 
մեկ հավի կտրվածքով, անգամ 
8): 480 գումարած իր ներկա 
եկամտին՝ 4400 կազմում է 4880:

 2. Նա կարծում է, որ իր 
ֆիքսված ծախսերը 
կաճեն, որովհետև նա չի 
վարձի հեծանիվ:

 3. Եթե նա վերցնի 
այս վարկը, նա 
կունենա ֆիքս-
ված ծախս՝ 150 
(250 առաջին 
ամսվա համար):

 4. Նա կարծում է, որ իր 
փոփոխական ծախսերը 
կաճեն մինչև 1300, 
քանի որ 250 կավելանա 
հավերի կերի համար և 
50 կավելանա իր զար-
մուհու վարձավճարը՝ 
հավկիթները առաքելու 
համար:

 5. Նայեք նրա ունեցած 
կանխիկին: Կունենա՞ 
Մարիան բավական 
գումար՝ վարկի բոլոր 
մարումների համար:

 6. Նայեք Մարիայի շահույթներն ու 
կորուստները: Ուշադրություն դար-
ձրեք, որ նրա շահույթները ցածր 
են վարկի մարման ընթացքում, 
սակայն ավելի բարձր են, քան 
նախկին վարկի ժամանակ:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ՈՐՔԱ՞Ն ԿԱՆԽԻԿ ԿԱ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ:
 Կիրառեք. Այժմ, կանխիկի շրջանառության հաշվետվություն կազմեք ձեր 

բիզնեսի համար: Գործընկեր գտեք և կանխիկի շրջանառու-
թյան հաշվետվության աջ մասում կատարեք հետևյալ քայլերը: 
(Օգնության համար տես 109–17 էջերը:) Ավելի շատ դատարկ 
ձևաթղթեր կան 118 էջում: Դուք կարող եք արտագրել դա ձեր 
աշխատանքային նոթատետրի մեջ:

Մտածեք մի արդյունավետ ակտիվի մասին, որը կարող եք 
ներգրավել ձեր բիզնեսում: Մտածեք, թե որքան ավել եկամուտ 
և ծախսեր դուք կունենաք:

Եթե դուք չգիտեք, թե ինչ թվեր օգտագործեք կամ չունեք բիզ-
նես, ապա օգնեք մեկին, ով ունի: Սա միայն պարապմունք է:

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ հանդիպումից հետո մենք կխոսենք մեր վարկա-
տուների հետ և կպարզենք, թե ինչպիսին կարող են լինել մեր 
վարկի մարումները: Այնուհետև մենք կկարողանանք ներառել 
վարկի մարումները մեր կանխիկի շրջանառության հաշվետվու-
թյունում:

 Քննարկեք. Առկա կանխիկի մասին գիտելիքն ինչպե՞ս կօգնի ձեզ որոշում-
ներ կայացնել ձեր բիզնեսի մասին: Բացի վարկի մարումներից, 
ուրիշ ինչպե՞ս կարող է կանխիկի շրջանառությունը օգնել ձեզ՝ 
ձեր բիզնեսը մեծացնելու հարցում:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ՁԵՐ ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

2 ամիս 
առաջ

Անցյալ 
ամիս Այս ամիս Հաջորդ 

ամիս Ամիս 3 Ամիս 4 Ամիս 5 Ամիս 6

Եկամուտ

Ֆիքսված ծախսեր

 Վարկի մարում

Փոփոխական ծախսեր

Շահույթ (կամ 
կորուստ)

Նախնական կանխիկը

Ներկա կանխիկը

 1. Օգտագործելով 
ձեր եկամտի 
հաշվետվու-
թյունները գրեք 
անցյալ երկու 
ամիսների ձեր 
եկամուտներն ու 
ծախսերը:

 2. Գրեք, թե ձեր 
կարծիքով ինչպի-
սին կլինի հաջորդ 
վեց ամիսների 
ձեր եկամուտը 
(նախկին եկա-
մուտը, գումարած 
նոր ակտիվներից 
ստացվածը):

 3. Գրեք, թե ձեր 
կարծիքով ինչպիսին 
կլինեն ձեր ծախ-
սերը հաջորդ վեց 
ամիսների համար 
(նախկին ծախսերը, 
գումարած նոր ակ-
տիվների ծախսերը):

 4. Դուք կգրեք ձեր 
վարկի մարումներն 
այստեղ, սակայն եթե 
դրանք չգիտեք դեռ, 
այս տողն առայժմ 
դատարկ թողեք:

 5. Հաշվարկեք ձեր շահույթը 
և կորուստը՝ հանելով 
ծախսերը եկամտից:

 6. Որպեսզի իմանաք, թե 
որքան առկա գումար դուք 
ունեք, ավելացրեք ձեր 
շահույթը (կամ հանեք ձեր 
կորուստը) նախնական 
կանխիկից:

 7. Երբ պարզեք ձեր վարկի մա-
րումների չափը դուք կարող եք 
օգտագործել այս կանխիկի շրջա-
նառությունը՝ տեսնելու, թե արդյո՞ք 
բավական գումար ունեք ձեր վարկի 
բոլոր մարումներն անելու համար:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ՎԵՑ ԱՄՍՎԱ ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կազմեք ձեր բիզնեսի ներկա վիճակն արտացոլող կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվությունը: Օգնության համար տես 109–17 էջերը:

ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ #1. ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿ

2 ԱՄԻՍ 
ԱՌԱՋ

ԱՆՑՅԱԼ 
ԱՄԻՍ

ԱՅՍ ԱՄԻՍ
ՀԱՋՈՐԴ 
ԱՄԻՍ

ԱՄԻՍ 3 ԱՄԻՍ 4 ԱՄԻՍ 5 ԱՄԻՍ 6

Ընդհանուր եկամուտ

Ֆիքսված ծախսեր

 Վարկի մարումներ

Փոփոխական ծախսեր

Ընդհանուր շահույթ/կորուստ

Նախնական կանխիկը

Ներկա կանխիկը

Հաջորդիվ կազմեք կանխիկի շրջանառության հաշվետվություն, որը ներառում է 
նոր ակտիվ ձեռք բերելու տարբերակը:

ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ #2. ՆՈՐ ԱԿՏԻՎ

2 ԱՄԻՍ 
ԱՌԱՋ

ԱՆՑՅԱԼ 
ԱՄԻՍ

ԱՅՍ ԱՄԻՍ
ՀԱՋՈՐԴ 
ԱՄԻՍ

ԱՄԻՍ 3 ԱՄԻՍ 4 ԱՄԻՍ 5 ԱՄԻՍ 6

Ընդհանուր եկամուտ

Ֆիքսված ծախսեր

 Վարկի մարումներ

Փոփոխական ծախսեր

Ընդհանուր շահույթ/կորուստ

Նախնական կանխիկը

Ներկա կանխիկը

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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«Տիրոջը հանձնիր 
քո ճանապարհը՝ և 
նորան յուսա. և նա 
կկատարէ»:

ՍԱՂՄՈՍ 37.5

Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կկազմեմ իմ բիզնեսի ներկա վիճակն արտացոլող կանխիկի 
շրջանառության հաշվետվություն:

Ես կկազմեմ կանխիկի շրջանառության հաշվետվություն, որը նե-
րառում է նոր ակտիվ ձեռք բերելու տարբերակը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ 
ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետա-
ղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Շաբաթվա ընթացքում օգտագործեք այս պարտավորության 

աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու համար: 
Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» կամ թիվը՝՝ 
քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Կազմել եմ 
բիզնեսի ներկա 
վիճակն արտա-
ցոլող կանխիկի 
շրջանառության 

հաշվետվու-
թյուն (Այո/Ոչ)

Կազմել եմ 
կանխիկի շրջա-
նառության հաշ-

վետվություն՝ 
նոր ակտիվ 

ձեռք բերելու 
տարբերակի 

համար (Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես նպա-
տակը (Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել եմ 
այն ընտանի-
քիս (Այո/Ոչ)

Ավելացրել եմ 
խնայողություն-
ներիս (Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ:

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը: Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org:

Նշում վարողի 
համար.

Հաջորդ հանդիպ-
մանը բերեք ձեր 
տարածքի վար-
կատուների ցու-
ցակը: Տես srs. lds. 
org/ lenders կայքը 
կամ դիմեք ձեր ցցի 
ինքնապահովման 
հանձնախմբին կամ 
ինքնապահովման 
ծառայության ղեկա-
վարին այս ցուցակը 
ձեռք բերելու համար:

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ԱՐԴՅՈՔ ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԻՆՁ ԹՈՒՅԼ 
ՏԱԼ: (ՄԱՍ I)
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Մարիա, ես որոշել եմ լրա-
ցուցիչ հավեր գնել: Ես լրացուցիչ ար-
դյունավետ ակտիվների կարիք ունեմ՝ 
իմ բիզնեսը մեծացնելու համար:

ՆԱՈՄԻ. Ես գտնում եմ, որ դա լավ 
որոշում է: Ի վիճակի՞ ես հավեր գնել:

ՄԱՐԻԱ. Ի վիճակի՞: Այո, ես վարկ եմ 
վերցնում հավերի համար:

ՆԱՈՄԻ. Որքա՞ն ես մտածում պարտք 
վերցնել:

ՄԱՐԻԱ. Վարկի գումարը կլինի 1500:

ՆԱՈՄԻ. Ինչո՞ւ 1500:

ՄԱՐԻԱ. Դե ես գիտեմ մեկին, ով 15 
հատ հավ է վաճառում 1500- ով: Դա 
լավ գին է:

ՆԱՈՄԻ. Ինչո՞ւ հենց 15 հավ:

ՄԱՐԻԱ. Նա հենց այդքանն ունի:

ՆԱՈՄԻ. Դու ունե՞ս բավական դրա-
մաշրջանառություն 15 հավի համար:

ՄԱՐԻԱ. Այո. . . դե. . .ըմմ, երևի: Ես 
չգիտեմ:

ՆԱՈՄԻ. Որքա՞ն են կազմում ամսա-
կան մարումները:

ՄԱՐԻԱ. Ես մի վարկատուի հետ խո-
սել եմ և նա ասել է, որ ամսական 275 
կլինի:

ՆԱՈՄԻ. Դու ունե՞ս բավական դրամ, 
որ ամեն ամիս վճարումը կատարես:

ՄԱՐԻԱ. Հուսով եմ:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, դու չես կարող միայն 
հուսալ: Դու պետք է իմանաս, որ 
կունենաս բավական գումար վճարում-
ները կատարելու համար:

ՄԱՐԻԱ. Բայց ես ինչպե՞ս իմանամ:

Վերադարձ էջ 108

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:

Միջոցներ
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ԱՐԴՅՈՔ ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՄ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԻՆՁ ԹՈՒՅԼ 
ՏԱԼ: (ՄԱՍ II)
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Նաոմի, շնորհակալություն 
ինձ ցույց տալու համար, թե ինչպես 
իմանամ, որքան առկա գումար ես 
ունեմ: 275 միավորով վարկի մարում-
ները չափազանց ծանր կլինեին ինձ 
համար: Երրորդ ամսում ինձ մոտ 
փողը կվերջանար: Ես չէի կարողանա-
լու վճարումներն անել: Ես կարող էի 
կորցնել իմ բիզնեսը:

ՆԱՈՄԻ. Օհ, Մարիա, ես ուրախ եմ, 
որ տեսանք քեզ մոտ առկա գումարը 
մինչև վարկ վերցնելը:

ՄԱՐԻԱ. Ես էլ: Բայց ինչպե՞ս կարող էի 
իմանալ, թե որքան էի ի վիճակի տրա-
մադրել:

ՆԱՈՄԻ. Լավ, արի նորից նայենք՝ 
ավելի փոքր վարկի դեպքում:

ՄԱՐԻԱ. Լավ: Ես կփորձեմ դիտարկել 
150- ի մարումներով վարկը, տեսնելու, 
թե արդյոք կարո՞ղ եմ այն վերցնել:

Վերադարձ էջ 113

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Որքա՞ն ես կարող եմ ներդնել իմ գործի մեծացման մեջ:



9
Ինչպե՞ս իմանամ, թե 
արդյոք պետք է վարկ 

վերցնեմ իմ գործը 
մեծացնելու համար:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Պատրաստեք վարկատուների մի ցուցակ ձեր տարածքից, որ բա-
ժանեք խմբի անդամներին: Այս ցուցակը առկա է srs. lds. org/ lenders 
կայքում կամ ձեր ցցի ինքնապահովման հանձնախմբում կամ ինք-
նապահովման ծառայության ղեկավարի մոտ:

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորությունների 
մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտակին՝ 
ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրինակը):

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեցրեք 
նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման նպատա-
կով արվող իրենց առաջադիմությունը:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սարքերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոսները 
և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը շարու-
նակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 9- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

ՆՈՐ 

Խմբի 
անդամի 
անունը

Կազմել եմ 
բիզնեսի 
ներկա 

վիճակն 
արտացոլող 

կանխիկի 
շրջանառու-
թյան հաշ-

վետվություն 
(Այո/Ոչ)

Կազմել եմ 
կանխիկի 

շրջանառու-
թյան հաշ-

վետվություն՝ 
նոր ակտիվ 

ձեռք բերելու 
տարբերակի 

համար  
(Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա Y Y Y Y Y Y
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող բոլորը կանգնեն: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ է ձեզ ասում ձեր կանխիկի շրջանառությունը ձեր բիզնեսի 
մասին:

Կունենա՞ք արդյոք բավական կանխիկ գումար վճարելու 
վարկի հետվճարները կամ այլ բաներ, որոնք կբարելավեն ձեր 
բիզնեսը:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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«Որոշ պարտքեր, 
ինչպես օրինակ՝ 
համեստ տան կամ 
կրթության ծախսերի 
համար. . . կարող 
են անհրաժեշտ 
լինել: Սակայն 
մենք երբեք չպետք 
է ֆինանսական 
կախվածության մեջ 
մտնենք սպառողա-
կան վարկի միջոցով, 
առանց մանրազնին 
ծանրութեթև անելու 
ծախսերը»:

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Earthly Debts, Heavenly 
Debts,” Ensign or 
Լիահոնա, Մայիս 2004, 
41

«Տեսեք, ես նկատի 
չունեմ, որ բոլոր 
պարտքերը վատն 
են, իհարկե ո՛չ: Հիմ-
նավորված բիզնես 
վարկը. . . աճի տար-
րերից մեկն է:»

EZRA TAFT BENSON, 
“Pay Thy Debt, and 
Live” [Brigham Young 
University devotional, 
Feb. 28, 1962]; speeches. 
byu. edu

ՊԱՐՏՔՈՎ ԳՈՒՄԱՐ ՎԵՐՑՆԵԼԸ ԼԱ՞Վ Է, ԹԵ՝ ՎԱՏ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Քննարկեք. Հիշեք մեկին, ով պարտքով գումար է վերցրել։ Արդյոք վերցրած 
գումարն օգնե՞լ է, թե՝ վնասել նրանց:

 Կարդացեք. Անհատական ընտանեկան պարտքը տարբերվում է բիզնեսի 
պարտքից:

Անհատական վարկերը նախատեսված են, որ մենք ավելի շատ 
ծախսենք, քան վճարելու միջոցներ ունենք: Բիզնես վարկերը 
նախատեսված են արտադրելու ավելին, քան մենք միջոցներ 
ունենք արտադրելու:

Կարդացեք աջ կողմի մեջբերումը։ Մարգարեները խորհուրդ են 
տվել մեզ խուսափել անձնական պարտքից:

Բիզնես վարկը կարող է նպաստել մեր բիզնեսի աճին: Սակայն 
բիզնես վարկ վերցնելը միշտ չէ, որ իմաստուն որոշում է: Մենք 
պետք է իմանանք, թե երբ է այն «հիմնավոր», ինչպես ասել է 
Նախագահ Բենսոնը:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է 
վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես (1) կխոսեմ առնվազն 10 
հաճախորդների հետ պարզելու, թե արդյո՞ք նրանք ավելին 
կգնեն, եթե իմ վաճառքի ապրանքն ավելի շատ լինի, (2) 
կայցելեմ առնվազն 4 վարկատուների և վարկերի պայման-
ների վերաբերյալ հարցեր կտամ նրանց:

Այս հանդիպման ժամանակ մենք կսովորենք և կկիրառենք 
հմտություններ, որոնք կօգնեն մեզ հասկանալ՝ արդյոք պարտք 
վերցնելը լավ միտք է մեր բիզնեսի համար:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս «ՉՈՐՍ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ» ԿՕԳՆԵՆ ՄԵԶ 
ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆԵԼ:
 Դիտեք. «Վերցնե՞լ վարկ»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 136 էջը:)

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս իմանաք՝ վարկը կօգնի ձեզ, թե՝ կջախջախի:

 Կարդացեք. Բարձրաձայն կարդացեք և հակիրճ քննարկեք «չորս ճիշտ գոր-
ծոններից» յուրաքանչյուրը:

ՉՈՐՍ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

1. Ճիշտ 
 պատճառ

Պարտքով վերցնել միայն այն դեպքում, եթե դա օգնելու է իմ բիզնեսին 
ավելի շատ գումար աշխատել:

2. Ճիշտ 
 ժամանակ

Պարտքով վերցնել միայն այն ժամանակ, երբ ես բիզնեսում եմ բավական 
ժամանակ, որպեսզի իմ բիզնեսը լավ իմանամ և կարողանամ ցույց տալ, որ 
բավական թվով մարդիկ կգնեն այն, ինչ ես վաճառում եմ:

3. Ճիշտ 
 պայմաններ

Պարտքով վերցնել միայն այն դեպքում, եթե գտնեմ լավ վարկատու:

4. Ճիշտ  գումար
Պարտքով վերցնել միայն այն դեպքում, եթե ես ցույց տամ, որ գիտեմ, որ 
կարող եմ պարտքը մարել:

 Կիրառեք. Դիտելով հետևյալ տեսանյութերը որոշեք, թե արդյո՞ք Մարիան 
և Կարլոսը կարող են պատասխանել այս Չորս ճիշտ գործոննե-
րից յուրաքանչյուրի հարցերին:

Նշեք «Այո», «Ոչ» կամ «Վստահ չեմ»՝ Մարիայի և Կարլոսի համար:

 Դիտեք. «Ճիշտ պատճառ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 137 էջը:)

 Քննարկեք. Արդյոք Մարիան ու Կարլոսը պարտքով են վերցնում ճիշտ 
պատճառով: Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

ՊԱՐՏՔ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՄԱՐԻԱ ԿԱՐԼՈՍ

Այո Ոչ
Վստահ 

չեմ
Այո Ոչ

Վստահ 
չեմ

Արդյո՞ք պարտք եմ վերցնում արդյունավետ բիզնեսի 
համար (ոչ անձնական պատճառներով):

Արդյո՞ք անմիջապես գումար կբերեն այն բաները, 
որոնք ես վարկով եմ գնում:

Արդյո՞ք բիզնեսը մեծացնելու համար վարկ վերցնելն 
ավելի նպատակահարմար է, քան դրամի խնայողու-
թյուն անելը:

Արդյո՞ք բոլոր ռիսկերը գնահատել եմ:

Հաջողակ ձեռնարկա-
տերերը օգտագոր-
ծում են չորս ճիշտ 
գործոնները իմաս-
տուն կերպով պարտք 
վերցնելու համար:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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 Դիտեք. «Ճիշտ ժամանակ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 138 էջը:)

 Քննարկեք. Արդյոք Մարիան ու Կարլոսը ճիշտ ժամանակին են պարտք 
վերցնում: Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

ՊԱՐՏՔ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ՄԱՐԻԱ ԿԱՐԼՈՍ

Այո Ոչ
Վստահ 

չեմ
Այո Ոչ

Վստահ 
չեմ

Արդյո՞ք բիզնեսում բավական ժամանակ եմ, որպեսզի 
լավ իմանամ իմ բիզնեսը:

Արդյո՞ք դա ծրագրի մի մասն է, որով ես պետք է մե-
ծացնեմ իմ բիզնեսը:

Կարո՞ղ եմ ցույց տալ, որ հաճախորդները կգնեն ավե-
լին, եթե ես ավելի շատ վաճառեմ:

Եթե ես ինչ- որ բան գնեմ իմ բիզնեսի համար (օրինակ, 
հավեր կամ բեռնատար) կծառայի՞ դա այնքան ժամա-
նակ, որքան վարկի տևողությունն է:

 Դիտեք. «Ճիշտ պայմաններ» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 139 էջը:)

 Քննարկեք. Արդյոք Մարիան ու Կարլոսը պարտք են վերցնում ճիշտ պայ-
մաններով: Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

ՊԱՐՏՔ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՄԱՐԻԱ ԿԱՐԼՈՍ

Այո Ոչ
Վստահ 

չեմ
Այո Ոչ

Վստահ 
չեմ

Կարո՞ղ եմ թվարկել երեքից հինգ լավ վարկատուներ:

Գիտե՞մ արդյոք վարկի իրական արժեքը:

Կարո՞ղ եմ բացատրել վարկի բոլոր պայմանները:

Կարո՞ղ եմ բացատրել, թե ինչո՞ւ է մի վարկատուն 
ավելի լավը, քան մյուսը:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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 Դիտեք. «Ճիշտ գումար» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 140 էջը:)

 Քննարկեք. Արդյո՞ք Մարիան ու Կարլոսը ճիշտ գումար են վերցնում 
պարտքով: Ինչո՞ւ կամ ինչո՞ւ ոչ:

ՊԱՐՏՔԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

ՄԱՐԻԱ ԿԱՐԼՈՍ

Այո Ոչ
Վստահ 

չեմ
Այո Ոչ

Վստահ 
չեմ

Ես կազմե՞լ եմ վեց ամսվա կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվություններ:

Կարո՞ղ եմ վարկի մարում կատարել և դեռևս գումար 
վաստակել:

Եթե լրացուցիչ վաճառք չունենամ, կարո՞ղ եմ այնուա-
մենայնիվ մարում կատարել:

 Կարդացեք. Մենք սովորեցինք, թե ինչպես օգտագործել կանխիկի շրջա-
նառության հաշվետվությունը իմանալու համար, թե արդյոք 
բավական գումար կունենանք վարկի մարումները կատարելու 
համար: Սա կօգնի մեզ իմանալ՝ մենք ճիշտ գումար ենք վերց-
նում, թե՝ ոչ:

 Կիրառեք. Այս շաբաթ վարկատուների հետ հանդիպելուց հետո օգտա-
գործեք 143 էջին գտնվող կանխիկի շրջանառության աշխա-
տանքային թերթիկը համոզվելու համար, որ դուք կարող եք 
մարումներն անել: (Նայեք անցյալ շաբաթ մեր սովորած նյու-
թերը, եթե օգնության կարիք ունեք՝ կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվություն կազմելու հարցում):

Երբ Մարիան վստահ չի Չորս ճիշտ գործոնների հարցերից 
մեկի վերաբերյալ, նա ծրագրում է գտնել պատասխանը:

Մինչ պարտքով վերցնելը մենք պետք է գտնենք պատասխան-
ները, եթե որևէ հարցի շուրջ վստահ չենք: Անհրաժեշտության 
դեպքում խմբի անդամներից կամ այլ մարդկանցից օգնություն 
խնդրեք:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՊԵ՞ՏՔ Է ՊԱՐՏՔ ՎԵՐՑՆԵՄ ԻՄ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐ:
 Կիրառեք. Ահա որոշ գործիքներ շաբաթվա ընթացքում օգտագործելու և 

որոշումներ կայացնելու հարցում տեղեկություն ձեռք բերելու 
համար: Անցեք 141- 43 էջերին: Հինգ րոպե ժամանակ տրամադ-
րեք նայելու Չորս ճիշտ գործոնների ստուգաթերթիկը և Վարկի 
պայմանների աշխատանքային թերթիկը և քննարկեք, թե 
ինչպես դրանք օգտագործել:

ՉՈՐՍ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ

Տես էջ 141- ը:

Շաբաթվա ընթացքում վերանայեք այս 
հարցերը և գիծ քաշեք այն դեպքում, երբ 
կարող եք պատասխանել «այո»:

ՎԱՐԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

Տես էջ 142- ը:

Շաբաթվա ընթացքում օգտագործեք 
Վարկի պայմանների այս աշխատանքա-
յին թերթիկը իմանալու համար առնվազն 
չորս վարկատուների մասին:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Possible Lenders

Տպագիր էջերը 
վարողի մոտ են: 
Եթե առկա չեն, 
խնդրեք այլ ձեռ-
նարկատերերի 
լավ վարկատուներ 
առաջարկեն ձեր 
տարածքում:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ 
ԱՅՍ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՎԱՐԿԱՏՈՒ-
ՆԵՐԻՆ ԳՏՆԵԼՈՒ և ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՎԵՑ ԱՄՍՎԱ ԿԱՆԽԻԿԻ 
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Տես էջ 143- ը:

Օգտագործեք այս աշխատանքային 
թերթիկը՝ կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվություններ կազմելու համար, 
որպեսզի իմանաք, թե որ վարկերն են 
ձեզ հարմար:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Ականջ դրեք Տիրոջ 
խոսքերին: . . . Մի 
կասկածեք, այլ եղեք 
հավատացող»:

ՄՈՐՄՈՆ 9.27

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ստորև:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կխոսեմ առնվազն չորս վարկատուների հետ՝ օգտագործելով վարկա-
յին ժամկետների աշխատանքային թերթիկը:

Ես կօգտագործեմ Չորս ճիշտ գործոնների ստուգաթերթիկի հարցերը՝ 
տեսնելու համար, թե արդյո՞ք վարկ վերցնելը ճիշտ է ինձ համար:

Ես կօգտագործեմ իմ կանխիկի շրջանառության հաշվետվությունները 
գնահատելու համար իմ վարկի տարբերակները:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Շաբաթվա ընթացքում օգտագործեք այս պարտավորության 

աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու համար: 
Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» կամ թիվը՝ 
քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Խոսել եմ 
առնվազն 
հինգ վար-

կատուների 
հետ (Գրեք #)

Օգտա-
գործել եմ 

դրամաշրջա-
նառության 
հաշվետվու-

թյունները 
գնահատելու 

համար 
վարկի տար-
բերակները 

(Այո/Ոչ)

Օգտագործել 
եմ Չորս ճիշտ 
գործոնների 
ստուգաթեր-
թիկը (Այո/Ոչ)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ:

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback @ 
 ldschurch. org:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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ՎԵՐՑՆԵ՞Լ ՎԱՐԿ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ԿԱՐԼՈՍ. Այսօր նշանակալից օր է: Ես 
ստանում եմ բիզնես վարկ:

ՆԱՈՄԻ. Վարկ ես ստանո՞ւմ: Ինչի՞ 
համար:

ԿԱՐԼՈՍ. Ամեն ինչի: Ես պատրաստ-
վում եմ ավելի մեծ սենյակ ունենալ իմ 
գույքի համար: Ուզում եմ նաև նոր հե-
ռուստացույց ձեռք բերել և այլ բաներ 
տան համար: Այնքան ուրախ եմ:

ՆԱՈՄԻ. Օհ, դա վախենալու է: Դու նոր 
ես սկսել քո գործը՝ անցյալ շաբաթ: 
Կարլոս, դու չպետք է վարկ վերցնեիր: 
Մարիա, ինչպե՞ս է քո գործը:

ՄԱՐԻԱ. Լավ է: Ես շատ արագ եմ 
վաճառում հավկիթները: Սովորաբար 
առավոտյան ժամը 9:00- ին բոլորը 
վաճառված են լինում: Սակայն օրվա 
մյուս ժամերին, երբ հաճախորդները 
հարցնում են, ես այլևս չեմ ունենում 
հավկիթներ:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, դու իսկապես լրա-
ցուցիչ հավերի կարիք ունես: Ի՞նչ ըն-
թացքում է վարկը՝ լրացուցիչ հավերի 
համար: Դեռ չե՞ս ստացել այն:

ՄԱՐԻԱ. Դեռ ոչ: Ես մի քիչ վախենում 
եմ վարկ վերցնել: Գուցե չպետք է 
վարկ վերցնեմ: Դու նոր ասացիր Կար-
լոսին, որ չպետք է վարկ վերցնի:

ԿԱՐԼՈՍ. Ես դեռ վարկ ստանալու 
մտքին եմ: Դա կլուծի իմ բոլոր խնդիր-
ները:

ՆԱՈՄԻ. Կամ կստեղծի մի փունջ նոր 
խնդիրներ: Կարլոս, ես վախենում եմ, 
որ դու շատ շուտով մի սար պարտք 
կունենաս, ինչը կջախջախի քեզ:

Մարիա, բայց քո դեպքում վարկը իրոք 
կօգնի:

ՄԱՐԻԱ. Ինչպե՞ս իմանամ՝ վարկը 
կօգնի ինձ, թե՝ կջախջախի:

ՆԱՈՄԻ. Հաջողակ ձեռնարկատերերն 
օգտագործում են «Չորս ճիշտ գործոն-
ները»՝ որոշելու, թե արդյո՞ք բիզնես 
վարկը լավ միտք է իրենց բիզնեսի 
աճի համար:

ՄԱՐԻԱ. Չորս ճիշտ գործոննե՞րը:

ՆԱՈՄԻ. Այո: Վարկ վերցրու միայն 
այն դեպքում, երբ ունես ճիշտ պատ-
ճառ, ճիշտ ժամանակ ես ընտրել, 
ճիշտ գումար ես վերցնում՝ ճիշտ 
պայմաններով:

ԿԱՐԼՈՍ. Ինձ չեն հետաքրքրում այդ 
Չորս ճիշտ գործոնները: Ես ստանում 
եմ իմ վարկը:

ՄԱՐԻԱ. Ինձ հետաքրքրում են: Ես 
ցանկանում եմ մեծացնել իմ բիզնեսը, 
ոչ թե պարտքերի մեջ խրվեմ: Պատ-
միր ինձ այդ Չորս ճիշտ գործոնների 
մասին:
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9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:

Միջոցներ
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ՃԻՇՏ ՊԱՏՃԱՌ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՆԱՈՄԻ. Պարտք վերցնելու պատճառը 
պետք է բիզնեսը լինի, ոչ թե անձնա-
կան նպատակները:

ԿԱՐԼՈՍ. Ինչո՞ւ ոչ երկուսն էլ: Ես 
ուզում եմ վայելել իմ հեռուստացույցը, 
ինչպես նաև խանութս մեծացնել:

ՆԱՈՄԻ. Օհ, Կարլոս: Այժմ լսիր, 
Մարիա, վարկը պետք է նախատեսվի 
բաների համար, որոնք անմիջապես 
վաճառվող են, օրինակ, շշալցված 
կաթը, կամ մի բանի, որն անհապաղ 
արտադրանք է տալիս, օրինակ, ածան 
հավերը: Հիշիր, որ դու պետք է անմի-
ջապես սկսես վարկը մարել:

ՄԱՐԻԱ. Շատ լավ: Ուրեմն ես պետք 
է գնեմ ածան հավեր և կունենամ 
հավկիթներ՝ անմիջապես վաճառելու 
համար:

ՆԱՈՄԻ. Հրաշալի է: Իսկ մտածե՞լ ես 
վարկի փոխարեն քո բիզնեսի դրա-
մարկղից գումար վերցնես հավեր 
գնելու համար:

ՄԱՐԻԱ. Սպասիր, կարծեմ դու ասա-
ցիր, որ ես վարկ պետք է վերցնեմ:

ՆԱՈՄԻ. Կանխիկի պարագայում, 
դու այժմ խնայում ես, հետո՝ գնում, 
աճը փոքր է, բայց ռիսկն էլ է փոքր: 
Վարկի պարագայում, դու այժմ գնում 

ես, հետո՝ վճարում, աճը մեծ է, բայց 
ռիսկն էլ է մեծ:

ԿԱՐԼՈՍ. Այո: «Հետո վճարելը» հար-
մար է ինձ:

ՄԱՐԻԱ. Հաճախորդները ավելի շատ 
հավկիթ են ցանկանում գնել: Ես ուզում 
եմ շուտով ավելի շատ հավկիթներ 
վաճառել:

ՆԱՈՄԻ. Արժե՞ ռիսկի դիմել այդ 
վարկի համար: Մտածե՞լ ես, թե ինչը 
կարող է լավ չլինել:

ՄԱՐԻԱ. Չեմ մտածել: Բայց ես մտա-
ծում եմ՝ հավերը կարող է դադարեն 
ածել: Կամ նրանք կարող են սատկել 
կամ գողացվել: Կամ հաճախորդները 
կարող է դադարեն հավկիթ գնել:

ՆԱՈՄԻ. Ինչպե՞ս կարող ես նվազեց-
նել այդ ռիսկերը:

ՄԱՐԻԱ. Հմմմմ: Ես կարող եմ հա-
վերին բարձրակարգ կեր տալ և լավ 
խնամել նրանց: Ես կարող եմ կողպել 
հավաբունը, որ չգողանան նրանց:

ՆԱՈՄԻ. Քո կարծիքով, դու ճիշտ 
պատճառ ունե՞ս վարկ վերցնելու 
համար, Մարիա:

ՄԱՐԻԱ. Կարծում եմ՝ այո:

Վերադարձ էջ 129

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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ՃԻՇՏ ԺԱՄԱՆԱԿ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, որքան ժամանակ է, 
որ բիզնեսն ունես:

ՄԱՐԻԱ. Արդեն ութ շաբաթ է, ինչ հա-
վկիթ եմ վաճառում և գործերը լավ են:

ՆԱՈՄԻ. Շատ լավ: Որոշ մարդիկ 
վարկ են վերցնում բիզնեսի համար, 
որը հենց նոր են սկսել և դա շատ 
ռիսկային է:

ԿԱՐԼՈՍ. Հեյ, դուք իմ մասի՞ն եք խո-
սում: Ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, դու արդեն երկար 
ժամանակ վարում ես քո բիզնեսը, 
բայց արդյո՞ք վարկ վերցնելը քո կազ-
մած ծրագրի մասն է, որով ուզում ես 
մեծացնել բիզնեսը:

ԿԱՐԼՈՍ. Ահա իմ ծրագիրը. մեծացրու 
խանութդ, շատ վաճառիր:

ՄԱՐԻԱ. Կարլոս, դա ինձ հարմար 
չէ որպես ծրագիր: Ես ծրագրում եմ 
վերցնել վարկ, գնել լրացուցիչ հավեր, 
ավելի շատ հավկիթներ վաճառել 
շաբաթական և մարել վարկը:

ՆԱՈՄԻ. Դա լավ մեկնարկ է քո 
ծրագրի համար, Մարիա: Թերևս, դու 
պետք է որոշես հավերի ու հավկիթ-
ների կոնկրետ քանակները: Որքանո՞վ 
ես համոզված, որ հաճախորդներն 

ավելի շատ կգնեն, եթե վաճառքում 
ավելի շատ հավկիթներ ունենաս:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, սիրելիս, ես կարծում եմ, 
որ նրանք կգնեն իմ բոլոր հավկիթ-
ները, բայց ես հաստատ չգիտեմ:

ՆԱՈՄԻ. Դու լավ կանես նախ պարզես 
դա:

ՄԱՐԻԱ. Լավ, ես կխոսեմ հաճախորդ-
ների հետ և կկազմեմ ցուցակ՝ ովքեր 
են գնելու: Ես պատրաստվում եմ 
խոսել առնվազն 10 հոգու հետ:

ՆԱՈՄԻ. Հրաշալի է: Եթե որոշես վարկ 
վերցնել, ուրեմն ապագա հաճախորդ-
ների ցուցակը կօգնի քեզ ցույց տալ 
վարկատուին, որ դու հստակ հասկա-
նում ես, թե ինչպես ես օգտագործելու 
վարկը:

ՆԱՈՄԻ. Լավ, ահա մեկ այլ հարց: Եթե 
գումար վերցնես նոր հավեր գնելու 
համար, արդյո՞ք նրանք կշարունակեն 
ածել նույնիսկ վարկը մարելուց հետո:

ՄԱՐԻԱ. Դե, իհարկե: Հավերը պետք է 
ածեն ևս երկու տարի առնվազն, իսկ 
ես ծրագրում եմ վարկ վերցնել վեցամ-
սյա ժամկետով:
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ՃԻՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ԿԱՐԼՈՍ. Հեյ: Ես ստացա իմ վարկը: 
1000 ուղիղ 3% ամսական տոկոսադ-
րույքով:

ՆԱՈՄԻ. Օհ, Կարլոս: Ես անհանգաս-
տանում եմ քեզ համար: Քանի՞ վար-
կատուների հետ ես դու խոսել:

ԿԱՐԼՈՍ. Մեկի, իհարկե: Ես ժամա-
նակը չեմ կորցնում: Դուք պետք է ինձ 
տեսնեիք: Ես մտա ու ասացի. «Ես 
վարկ եմ ցանկանում, հենց հիմա»: 
Եվ նրանք ասացին. «Այո, պարոն»: 
Նրանք ինձ հետ թագավորի պես էին 
վերաբերվում: Այդ աշխատակիցները 
սիրում են ինձ:

ՆԱՈՄԻ. Այո, վստահ եմ, նրանք 
սիրում են քեզ: Սրանք քո վարկի թղ-
թե՞րն են:  Դեմ չե՞ս, որ նայեմ դրանք:

ԿԱՐԼՈՍ. Նայիր: Բայց պատրաստ 
եղիր տպավորվելու: Ես լավ գործարք 
եմ կնքել:

ՆԱՈՄԻ. Կարլոս, այս պայմանները 
սարսափելի են: 200 կանխավճա՞ր: 
Շաբաթական մարումնե՞ր: Դու գոնե 
տեսե՞լ ես այս պայմանները:

ԿԱՐԼՈՍ. Ի՞նչ: Դա ճիշտ չի: Ես չեմ 
հիշում նման բաներ: Օհ, ոչ, կարող է 
ուշադիր չեմ նայել:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, ինչ պայմաններ ես 
դու գտել:

ՄԱՐԻԱ. Դե, ես խոսել եմ երեք վար-
կատուների հետ այս ընթացքում: 
Շնորհակալ եմ, որ ինձ տվեցիր 
վարկատուների աշխատաթերթիկը 
ձեր ինքնապահովման խմբից: Դա 
իսկապես օգնեց ինձ, որ լավ հարցեր 
տամ: Ես իրոք ուրախ եմ, որ սովորեցի 
հնարավոր տույժ ու տուգանքների, 
տոկոսադրույքների, վճարների և վար-
ձերի մասին:

Վարկատուներից երկուսը ֆիքսված 
տոկոսադրույք ունեին: Նրանցից մեկը 
նվազող տոկոսադրույք ուներ:

ԿԱՐԼՈՍ. Ո՞րն է տարբերերությունը:

ՄԱՐԻԱ. Ես այդքան էլ չեմ  հաս-
կանում տարբերությունը: Ես միայն 
գիտեմ, որ եթե տոկոսները նույնն 
են, ապա նվազողն ավելի լավ է, քան 
ֆիքսվածը:

ՆԱՈՄԻ. Ճիշտ է, Մարիա: Նկատվում 
է, որ դու սկսել ես գտնել լավ պայման-
ներ:
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ՃԻՇՏ ԳՈՒՄԱՐ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՆԱՈՄԻ. Կարլոս, դու լա՞վ ես: Ճնշված 
տեսք ունես:

ԿԱՐԼՈՍ. Դու ճիշտ էիր, Նաոմի: 
Տույժերը կուտակվում են և պարտքերի 
բեռն ընկնում է ինձ վրա:

ՆԱՈՄԻ. Կարլոս, շատ եմ ցավում դրա 
համար:

ԿԱՐԼՈՍ. Վարկատուն եկավ և տա-
րավ իմ հեռուստացույցը: Նա ասաց, 
որ հաջորդ անգամ մարումը չկատա-
րելու դեպքում կտանի իմ բիզնեսի 
պարագաները և սարքավորումները:

ՄԱՐԻԱ. Կարլոս, երևում է քո 
կանխիկի շրջանառությունը բավարար 
չէ:

ԿԱՐԼՈՍ. Կանխիկի շրջանառությո՞ւն:

ՆԱՈՄԻ. Դա քո բիզնես մուտք ու ելք 
լինող դրամն է: Այս պահին դու չունես 
բավականաչափ մուտքի գումար, որը 
կծածկեր վարկի մարումները:

ԿԱՐԼՈՍ. Ես չեմ վաճառել այնքան, 
որքան ակնկալում էի: Ես ուշացրել եմ 
մի քանի մարումներ: Տույժերն ավելա-
նալով ավելի են դժվարացրել մուծում-
ներն անելը:

ՆԱՈՄԻ. Կարլոս, ահա թե ինչու դու 
վեց ամսվա կտրվածքով կանխիկի 
շրջանառության կարիքն ունեիր մինչև 
վարկի որոշումը կայացնելը: Դու եր-
բևէ կազմե՞լ ես այդպիսի մեկը:

ԿԱՐԼՈՍ. Ոչ:

ՆԱՈՄԻ. Կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվությունն օգնում է քեզ իմա-
նալ, թե արդյո՞ք ի վիճակի ես ամեն 
ամիս վարկի մարում անել: Դու ունե՞ս 
եկամտի հաշվետվություններ վերջին 
երկու ամիսների համար:

ԿԱՐԼՈՍ. Ոչ, չունեմ:

ՄԱՐԻԱ. Ես կարող եմ բերել իմը և 
կանխիկի շրջանառության հաշվետ-
վությունները, որոնց վրա ես աշխա-
տել եմ: Մենք կարող ենք ցույց տալ 
քեզ՝ թե ինչպես:

ՆԱՈՄԻ. Բարի: Մենք կօգնենք քեզ 
կազմել կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվություն: Հետո դու կիմանաս, 
թե արդյոք ճի՞շտ գումար ես վերցնում:

Վերադարձ էջ 131

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:



141

ՉՈՐՍ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ

Ինքներդ ձեզ տվեք այս հարցերը: Ջնջեք յուրաքանչյուր հարցը, որին դուք կա-
րող եք պատասխանել «այո»:

ՉՈՐՍ ՃԻՇՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Ճիշտ պատճառ

□ Արդյո՞ք պարտք եմ վերցնում արդյունավետ բիզնեսի (ոչ անձնական) 
նպատակով:

□ Արդյո՞ք բիզնեսը մեծացնելու համար վարկ վերցնելն ավելի նպատա-
կահարմար է, քան կանխիկ գործարքը:

□ Արդյո՞ք անմիջապես գումար կբերեն այն բաները, որոնք ես վարկով եմ 
գնում:

□ Արդյոք ես գիտե՞մ բոլոր բաները, որոնք կարող են վատ ընթանալ:

Ճիշտ ժամանակ

□ Արդյո՞ք բիզնեսում բավական ժամանակ եմ, որպեսզի լավ իմանամ իմ 
բիզնեսը:

□ Արդյո՞ք դա ծրագրի մի մասն է, որով ես պետք է մեծացնեմ իմ բիզնեսը:

□ Կարո՞ղ եմ ապացուցել, որ հաճախորդները կգնեն ավելին, եթե ես 
ավելի շատ վաճառեմ:

□ Եթե ես ինչ- որ բան գնեմ իմ բիզնեսի համար (օրինակ, հավեր կամ բեռ-
նատար) կծառայի՞ դա ավելի երկար, քան վարկի տևողությունն է:

Ճիշտ պայմաններ

□ Կարո՞ղ եմ թվարկել երեքից հինգ լավ վարկատուներ:

□ Գիտե՞մ արդյոք վարկի իրական արժեքը:

□ Կարո՞ղ եմ բացատրել վարկի բոլոր պայմանները:

□ Կարո՞ղ եմ բացատրել, թե ինչո՞ւ է մի վարկատուն ավելի լավը, քան 
մյուսը:

Ճիշտ գումար

□ Ես կազմե՞լ եմ վեց ամսվա կանխիկի շրջանառության 
հաշվետվություններ:

□ Կարո՞ղ եմ վարկի մարում կատարել և դեռևս գումար վաստակել:

□ Եթե լրացուցիչ վաճառք չունենամ, կարո՞ղ եմ այնուամենայնիվ մարում 
կատարել:

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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ՎԱՐԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿ

Վերցրեք այս վարկի պայմանների աշխատանքային թերթիկը ձեզ հետ, երբ 
այցելում եք վարկատուներին:

• Վարկատուներին տվեք 1- 4 հարցերը:

• Ինքներդ ձեզ տվեք 5- 6 հարցերը:

ՎԱՐԿԱՏՈՒ #1. ՎԱՐԿԱՏՈՒ #2. ՎԱՐԿԱՏՈՒ #3. ՎԱՐԿԱՏՈՒ #4.

1. Որակավորում. Ի՞նչ պետք է տրամադրեմ կամ ցույց տամ ձեզ (վարկատուին)՝ վարկ ստանալու համար:

2. Վճարումների հաճախականությունը. Ե՞րբ է առաջին մարման ամսաթիվը: Ի՞նչ հաճախականությամբ ես 
պետք է կատարեմ վճարումները: Կարո՞ղ եմ ունենալ վճարման գրաֆիկի իմ օրինակը:

3. Տույժեր. Կա՞ն տույժեր կամ տուգանքներ, եթե ես ժամանակին չեմ վճարում:

4. Ուղիղ ծախսեր. Եթե ես վերցրել եմ 100, 1000, կամ 10000 (ընտրեք գումարներից մեկը ելնելով տեղական 
արժույթից և օգտագործեք այն յուրաքանչյուր վարկատուի դեպքում), որքան եմ վճարելու նրանից հետո, երբ 
մարեմ վարկը, ներառյալ բոլոր տոկոսները, վճարները և այլն: Եթե ես պարտք եմ վերցնում մեկ ակտիվի հա-
մար, օրինակ, մեկ հավի, որքա՞ն եմ ավել վճարելու վարկը ստանալու համար: Որքա՞ն են կանխավճարները: 
Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մարումը: Սա ֆիքսված, թե՞ նվազող տոկոսադրույքով է:

5. Անուղղակի ծախսեր. Որքա՞ն ժամանակ է տևում մարում կատարելը: Որքա՞ն կծախսեմ վճարելու նպատա-
կով վարկատուի մոտ հասնելու համար:

6. Վարկի իրական արժեքը. Ի՞նչ է կազմում ուղիղ և անուղղակի ծախսերի հանրագումարը: (Գումարեք 4 և 5 
հարցերի արժեքները):

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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ՎԵՑ ԱՄՍՎԱ ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Արտագրեք այս կանխիկի շրջանառության աշխատանքային թերթիկը ձեր 
բիզնեսի նոթատետրի մեջ: Օգտագործեք յուրաքանչյուր վարկատուի տեղե-
կությունը՝ տեսնելու, թե արդյոք հարմա՞ր են ձեզ վարկի պայմանները, որոնց 
մասին այս շաբաթ կսովորեք:

ԿԱՆԽԻԿԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Վարկատուի անվանումը.

2 ԱՄԻՍ 
ԱՌԱՋ

ԱՆՑՅԱԼ 
ԱՄԻՍ ԱՅՍ ԱՄԻՍ ՀԱՋՈՐԴ 

ԱՄԻՍ ԱՄԻՍ 3 ԱՄԻՍ 4 ԱՄԻՍ 5 ԱՄԻՍ 6

Ընդհանուր եկամուտ

Ֆիքսված ծախսեր

 Վարկի մարումներ

Փոփոխական ծախսեր

Ընդհանուր շահույթ/կորուստ

Նախնական կանխիկը

Ներկա կանխիկը

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է վարկ վերցնեմ իմ գործը մեծացնելու համար:



10
Ինչպե՞ս կարող եմ 
գրավել ավելի շատ 

հաճախորդներ և 
ավելի շատ վաճառք 

կատարել:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք ժողովի նյութերը:

30 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտակին՝ 
ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված աղյուսակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Խոսել եմ 
առնվազն 
հինգ վար-

կատուների 
հետ  

(Գրեք #)

Օգտա-
գործել եմ 
դրամաշր-

ջանա-
ռության 

հաշվետվու-
թյունները 

գնահատե-
լու համար 

վարկի տար-
բերակները 

(Այո/Ոչ)

Օգտա-
գործել եմ 
չորս ճիշտ 

գործոնների 
ստուգաթեր-

թիկը  
(Այո/Ոչ) 

Կատարել 
եմ շա-
բաթվա 
բիզնես 

նպատակը 
(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս  
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայո-

ղություննե-
րիս (Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

Գլորիա 4 Y Y Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• (Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել  գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեց-
րեք նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման 
նպատակով արվող իրենց առաջադիմությունը: Հարցրեք, թե ո՞վ 
է մոտենում ատեստավորման պահանջների ավարտին: Ժողովից 
հետո տեղյակ պահեք ցցի ինքնապահովման հանձնախմբին, թե 
ով է ավարտում պահանջները:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սարքերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում՝ նաև երգեք օրհներգ):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
կշարունակի քննարկումը:

• Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Իմ հիմքը առաջադրանքի 
համար:

• Լրացրեք սկզբունք 10- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

ՆՈՐ 



147

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, բոլորդ կանգնեք: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերաբերող 
հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք սովորեցիք վարկատուների հետ զրույցից:

Արդյո՞ք վարկ վերցնելը ճիշտ կլինի ձեր համար այս պահին: 
(Արդյո՞ք ճիշտ են պատճառը, ժամանակը, ժամկետները և 
գումարը):

Ի՞նչ եք սովորել աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես նպա-
տակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ ԿՑԱՆԿԱՆԱՆ ԳՆԵԼ 
ԻՆՁԱՆԻՑ։
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Կարդացեք. Մեր բիզնեսը մեծացնելու համար մենք պետք է ավելի շատ 
հաճախորդներ գրավենք և ավելի շատ վաճառք անենք: Մարդիկ 
իրենց փողը ծախսում են մի բանի վրա, ինչը արժեվորում են: 
Որքան շատ են նրանք արժեվորում մի բան, այնքան ավելի շատ 
են նրանք վճարում դրա համար:

Հաջող վաճառք ունենալու համար մենք պետք է իմանանք, թե 
ինչ են մեր հաճախորդները արժեվորում, գրավենք այդ հաճա-
խորդներին և վաճառենք նրանց այն, ինչն արժեք ունի նրանց 
համար: Եվ մենք պետք է առաջարկենք նրանց ավելի լավը, քան 
մեր մրցակիցները:

 Դիտեք. «Վաճառել, վաճառել, վաճառել» (Մաս I և II) (Չկա տեսանյո՞ւթ: 
Կարդացեք 160 էջը):

 Քննարկեք. Ի՞նչ սովորեց Կվամեն այն բանի մասին, թե ինչ են արժեվորում 
հաճախորդները:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս գրավեմ հաճախորդներին և ար-
դյունավետ վաճառք անեմ:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես կփորձարկեմ իմ մարքե-
տինգային գաղափարները և կհետևեմ արդյունքներին: Ես 
կսովորեմ հաճախորդներից և կփորձեմ լուծումներ տալ 
հաճախորդների խնդիրներին:

 Կիրառեք. Խմբի անդամներից մեկի հետ քննարկեք հետևյալը.

 1. Մեկդ մյուսին նկարագրեք ձեր հաճախորդներին: Եղեք կոնկ-
րեք: Նշեք նրանց տարիքը: Սեռը: Եկամուտը: Ե՞րբ են նրանք 
գնում ձեր ապրանքը: Որտեղի՞ց:

 2. Ինչո՞ւ են գնելու ձեր ապրանքը: Ինչո՞վ է դա գրավում նրանց: 
Թվարկեք որքան հնարավոր է շատ բաներ, օրինակ.

• Իմ ջուրը սառն է

• Իմ ջուրը զտված է

• Ես հարմարավետ եմ դարձնում իմ ջուրը գնելը

• Ես ընկերական եմ և հաճախորդներին անուններով եմ դիմում

 3. Ի՞նչ առավելություն եք դուք առաջարկում, որ մրցակիցները 
չունեն: Արդյո՞ք ավելի լավն է ձեր սահմանած գինը, տեղը կամ 
ընտրանին: Սա կոչվում է ձեր մրցակցային առավելությունը: 
Սա այն է, ինչի համար ձեր հաճախորդներն ընտրում են հենց 
ձեր առաջարկածը՝ ամբողջ մրցակցային դաշտից:

 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը հասկանում են իրենց հաճախորդ-
ներին՝ տալով ճիշտ հարցեր՝ իմանալու համար նրանց պահան-
ջարկը և թե ինչպես կարող են օգնել նրանց:

Հաջողակ ձեռ-
նարկատերերը 
գիտեն, թե ինչու 
են հաճախորդները 
գնում հենց իրենց 
ապրանքը:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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 Կիրառեք. Հանդիպեք ձեր զուգընկերոջ հետ: Կարդացեք այս սցենարը 
միասին.

Մարտինը հեծանիվներ է վերանորոգում: Նա նաև վաճառում է 
մասեր և պարագաներ, որպեսզի մարդիկ ինքնուրույն վերանո-
րոգեն իրենց հեծանիվները: Ֆելիքսը գալիս է նրա խանութ: Նրա 
ձեռքերը կեղտոտ են՝ յուղոտ: Նա հիասթափված տեսք ունի:

Օգտագործեք ստորև տրված աղյուսակը գրելու համար ձեր 
մտքերը, թե ինչպես Մարտինը կարող է լավ հարցեր տալ Ֆե-
լիքսին (օրինակը բերված է):

ՏՎԵՔ ԼԱՎ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ եմ ցանկանում  իմանալ 
հաճախորդի մասին:

2. Ի՞նչ պետք է հարցնեմ 
դա պարզելու համար:

Ի՞նչ խնդրով է նա եկել այստեղ:
Կարծես թե ինչ- որ բան եք նախաձեռնել 
ու խնդիր է առաջացել: Ինչպե՞ս կարող 
եմ օգնել:

Կիսվեք խմբի հետ այն հարցերով, որոնք, ձեր կարծիքով, Մար-
տինը պետք է տա Ֆելիքսին:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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 Կիրառեք. Այժմ մտածեք ձեր հաճախորդների մասին: Առաջին սյունակում 
գրեք այն բաները, որոնք դուք պետք է իմանաք ձեր հաճա-
խորդների մասին (օրինակը բերված է): Երկրորդ սյունակում 
գրեք այն հարցերը, որ դուք կտաք՝ դրանք ճշտելու համար:

ՏՎԵՔ ԼԱՎ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ եմ ցանկանում  իմանալ 
հաճախորդի մասին:

2. Ի՞նչ պետք է հարցնեմ 
դա պարզելու համար:

Ե՞րբ իմ հաճախորդը պատրաստ կլինի 
գնելու:

Սա հատուկ առիթո՞վ է: Ե՞րբ է դա:

Խմբի մեկ այլ անդամի հետ կիսվեք, թե ինչ մի քանի բան կցան-
կանայիք իմանալ ձեր հաճախորդների մասին: Կիսվեք այն 
հարցերով, որոնք կտայիք՝ դրանք պարզելու համար:

 Քննարկեք. Խմբով քննարկեք, թե ինչպես կարելի է ավելի շատ բան իմա-
նալ ձեր հաճախորդների մասին և թե ինչ կարող եք անել այս 
շաբաթ, որպեսզի սկսեք սովորել:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԳՐԱՎԵԼ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ 
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ:
 Քննարկեք. Մտածեք, թե երբ եք ինչ- որ բան գնել խանութներից, որտեղ 

նախկինում երբեք չեք եղել: Ի՞նչն է գրավել ձեզ այդ բիզնեսում: 
Ինչպե՞ս են բիզնեսները գրավում հաճախորդներին ձեր տա-
րածքում:

 Կիրառեք. Ստորև տրված աղյուսակի դատարկ տողերում գրեք այն ապ-
րանքները կամ ծառայությունները, որոնք դուք ձեռք եք բերել: 
Այնուհետև գրեք, թե ինչն է գրավել ձեզ այդ բիզնեսներում (տես 
օրինակները):

Ի՞ՆՉՆ Է ԳՐԱՎԵԼ ԻՆՁ: Ի՞ՆՉ ԵՄ ԵՍ ԳՆԵԼ:

Իմ գնած 
ապրանքը 

կամ ծառա-
յությունը

Վաճառք՝ 
սեփական 
նախաձեռ-
նությամբ

Գնում՝ 
որևէ մեկի 
խորհրդով 

Ad Վաճառք Այլ

Կոնֆետ
Մի ձեռնարկա-
տեր է ասել ինձ 

դրա մասին

Հարևանս է ասել, 
որ ես փորձեմ դա

20% զեղչ Անվճար նմուշ

Հագուստ
Վաճառողը ասել է 
ինձ զեղչի մասին

Տեսել եմ փակց-
ված ցուցանակը

Գնեք 1- ը, ստացեք 
մյուսը կես գնով 

Բանջարեղեն
Ընկերս է խոր-

հուրդ տվել 
փորձել

Տեսել եմ թերթում Անվճար նմուշ

 Քննարկեք. Կիսվեք խմբի անդամի հետ ձեր գրածով: Ո՞ր մեթոդները կաշ-
խատեն ձեր գործի համար:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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 Կարդացեք. Այն բիզնեսները, որոնց մասին մենք հենց նոր խոսեցինք, չեն 
գրավում հաճախորդներին պատահաբար: Նրանք հանդես 
եկան գաղափարներով, թե ինչպես վաճառքի հանել իրենց 
արտադրանքը կամ ծառայությունը:

 Քննարկեք. Որտեղի՞ց նրանք գտան այդ գաղափարները:

 Դիտեք. «Մարքետի՞նգ»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 161 էջը:)

 Կարդացեք. Մարքետինգը ներառում է.

• Գաղափարներ, թե ինչպես գտնել և ազդել հաճախորդների 
վրա:

• Ի՞նչ ենք ցանկանում, որ հաճախորդները անեն:

Մարքետինգային մտքեր 

Միտք

Եթե բաժանեմ նմուշներ. . .

Սպասվող արդյունքը

Մարդիկ կգնեն ավելի 

շատ կոնֆետ:

 Կիրառեք. Աշխատեք ձեր կողքը նստող անձի հետ:

 1. Օգնեք մեկդ մյուսին մտածել այնպիսի գաղափարներ, որոնց  
օգնությամբ ավելի շատ հաճախորդներ կգտնեն ձեր բիզնեսը, 
և կգնեն այն, ինչ վաճառում եք: Քննարկեք ձեր տարածքի 
ամենաարդյունավետ մեթոդները:

 2. Ստորև գրեք առնվազն մեկ նոր գաղափար: Այնուհետև  
օգնեք միմյանց՝ գրել ձեր ցանկալի արդյունքները (օրինակը 
բերված է):

ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ՄՏՔԵՐ

Միտք Սպասվող արդյունքը

Եթե ես օգտագործեմ բարձրախոս՝ասե-
լու ժողովրդին, որ իմ աթոռները 40%- ով 
զեղչվել են . . .

Հաճախորդները կգան իմ խանութ և 
կգնեն իմ աթոռները:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՓՈՐՁԱՐԿԵՄ ԻՄ ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԱՅԻՆ 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ:
 Կարդացեք. Ինչպե՞ս իմանանք, որ մեր գաղափարները կաշխատեն։ Մենք 

պետք է մի ձև փորձենք դրանք: Մենք պետք է մի ձև կանխա-
տեսենք արդյունքները:

 Կիրառեք. Աշխատեք ձեր կողքը նստող անձի հետ: Քննարկեք և գրեք 
մի քանի մարքետինգային մտքեր և թե ինչ արդյունքներ եք 
ցանկանում ունենալ ձեր բիզնեսում: Ներառեք մտքեր, որոնք 
կարծես թե աշխատում են ներկա պահին: Յուրաքանչյուր մտքի 
պարագայում, գրեք, թե ինչպես եք կանխատեսում արդյունք-
ները: Ձեր մտքերը կարող են փոխվել կամ բարելավվել ժամա-
նակի ընթացքում, երբ դրանք փորձարկում եք և գնահատում 
արդյունքները:

ԻՄ ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԱՅԻՆ ՄՏՔԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ

Միտք Սպասվող արդյունքը Գնահատումը

Եթե ես օգտագործեմ բարձրա-
խոս՝ ասելու ժողովրդին, որ իմ 
աթոռները 40%- ով զեղչվել  
են . . .

Հաճախորդները կգան իմ խա-
նութ և կգնեն իմ աթոռները:

Երբ հաճախորդները գան ես կհարցնեմ նրանց, 
թե որտեղից են իմացել 40% զեղչի մասին: Ես 
կգրանցեմ և կպահեմ հաճախորդների արձա-
գանքները:

 Կարդացեք. Եկեք փորձարկենք մեր մտքերն այս շաբաթ: Կարիք չկա, որ 
մենք փորձարկենք մեր բոլոր մտքերը միևնույն ժամանակ: Եվ 
հնարավոր է, որ որոշ գաղափարներ չաշխատեն, դա նորմալ 
է: Ես կշարունակեմ փորձարկել գաղափարները և գնահատել 
արդյունքները: Ի վերջո, մենք կգտնենք լավագույն միջոցը՝ 
օգնելու մարդկանց հայտնաբերել մեզ և գնել այն, ինչ մենք 
վաճառում ենք:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆՊԱՍՏԵՄ, ՈՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ ԳՆԵՆ։
 Կարդացեք. Ինչո՞ւ որոշ հաճախորդներ կատարում են գնում, իսկ մյուսները՝ 

ոչ: Պատճառները բազմաթիվ են: Սակայն մենք կարող ենք 
ազդել որոշման վրա:

 Դիտեք. «Խնդրում եմ, գնեք մի բան»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 
162 էջը:)

 Քննարկեք. Ինչո՞ւ Մարիան չեր կարողանում համոզել հաճախորդներին 
հավկիթ գնել: Արդյոք Մարիան մտածո՞ւմ էր իր կամ իր հաճա-
խորդների մասին:

 Կարդացեք. Որպեսզի համոզենք հաճախորդներին գնել, մենք պետք է 
հարցնենք, լսենք և առաջարկենք:

Հաջողակ ձեռնարկատերերը օգտագործում են այս շարունա-
կական գործընթացը՝ համոզելու ավելի շատ հաճախորդների՝ 
գնել իրենց ապրանքները և ծառայությունները:

 Դիտեք. «Հարցրեք, լսեք, առաջարկեք» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 
163 էջը:)

 Քննարկեք. Նախորդ անգամ Մարիան Սամուելին և Լուսիային միայն մեկ 
հարց տվեց. «Կարո՞ղ եմ օգնել»: Ի՞նչն այլ կերպ արեց Մարիան 
այս անգամ, լավ արդյունք ունենալու համար: Ինչպե՞ս Մա-
րիան ցույց տվեց Սիլվիային, որ նա իսկապես լսում էր նրան:

1. 
Հարցրեք

Ի՞նչ է 
իրականում 
ուզում 
հաճախորդը: 
Ինչո՞ւ: 2. Լսեք

Արդյո՞ք ես 
լսում եմ:

3. Ա
ռ

ա
ջա

րկեք

Արդյոք ունե՞մ 
տարբերակներ, 
որ ձեռնտու 
լինեն և ինձ, և 
հաճախորդին:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը հարց-
նում են, լսում և 
առաջարկում:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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 Քննարկեք. Պատահե՞լ է արդյոք, որ ինչ- որ մեկը համոզի ձեզ գնում անել, 
նույնիսկ երբ դուք մտադիր չէիք: Ի՞նչ էր այդ անձը ասել ձեզ, որ 
դուք որոշել էիք գնել:

 Կարդացեք. Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս հինգ տեսակի մո-
տեցումներ՝ օրինակներով, որ մենք կարող ենք օգտագործել՝ 
համոզելու մեր հաճախորդներին գնել մեր ապրանքները: Սա 
կոչվում է «արդյունավետ վաճառք»:

 Կիրառեք. Մոտեցեք խմբի մյուս երկու անդամներին: Միասին պարապեք 
արդյունավետ վաճառքի յուրաքանչյուր տեսակը:  Փորձեք 
վաճառել ձեր ապրանքը նրանց: Օգտագործեք ստորև տրված 
աղյուսակը գրելու համար, թե որ մոտեցումն է եղել լավա-
գույնը, երբ ապրանք եք վաճառել ձեր հաճախորդներին: Գրեք 
առնվազն մեկ առաջարկ յուրաքանչյուր տեսակի համար:

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՃԱՌՔ

1. Երկու լավ 
տարբերակներ

2. «Եթե»
3. Կարևոր 

իրադարձություն
4. Օրինակ 5. Այլ

Ցանկանում եք ադա-
մաթո՞ւզ, թե մանգո:

Եթե այդ գումարն 
ունենամ, կարո՞ղ եմ 
պատվիրել դա։

Այն պատրաստ 
կլինի մինչև ձեր 
կնոջ ծննդյան օրը:

Փորձեք սրանից: 
Կարծում եմ կզգաք, 
որ այս մեկի համն 
ավելի լավն է:

Եթե ցանկանաք 
երկու զույգ կոշիկն 
էլ գնել, ես ձեզ զեղչ 
կտրամադրեմ:

Այժմ, բոլորդ կանգնեք: Անցուդարձ արեք սենյակում՝ փորձելով 
ձեր տարբեր մոտեցումները: Արեք դա երկու րոպե:

 Քննարկեք. Խմբի հետ քննարկեք, թե ձեր կարծիքով որը կլինի լավագույն 
մոտեցումը, որի շնորհիվ ձեր հաճախորդները գնում կկատա-
րեն ձեր մոտից: Ինչո՞ւ է սա լավագույն մոտեցումը ձեր հաճա-
խորդների դեպքում:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը «արդյու-
նավետ վաճառք» են 
անում:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԵՇՏԱՑՆԵՄ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ, ՈՐ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ:
 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը հեշտացնում են և հաճելի են 

դարձնում հաճախորդների համար իրենց մոտից գնումներ 
կատարելը:

 Կիրառեք. Զուգընկերոջ հետ միասին վերանայեք հետևյալ օրինակը:

Կարդացեք Պաուլայի փորձառությունը Խանութ 1- ում, հետո՝ 
Խանութ 2- ում: Այնուհետև կարդացեք իր ընկերուհուն ասված 
նրա կարծիքները: Քննարկեք ձեր զուգընկերոջ հետ, թե ձեր 
կարծիքով ինչու Պաուլան խորհուրդ տվեց Խանութ 1- ը:

ՊԱՈՒԼԱՅԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՐՁԸ

Խանութ 1 Խանութ 2

Պաուլայի փորձը

Պաուլան այս խանութում է 
ավելի քան 15 րոպե: Նա հա-
վանում է գները, ընտրանին և 
սեփականատիրոջը:

Պաուլան այս խանութում ընդա-
մենը մեկ անգամ է եղել: Նա կար-
ծում է, որ դժվար է գտնել այն, ինչ 
ցանկանում ես: Նրան չօգնեցին, 
երբ հարցեր ուներ:

Պաուլայի կարծիքը, 
որով նա կիսվեց 
 ընկերուհու հետ:

«Արի գնանք Խանութ 1- ը: Ես 
միշտ այնտեղ եմ գնում: Այն-
տեղ շատ հեշտ է գտնել այն, 
ինչ ցանկանում եմ: Ինձ դուր է 
գալիս այդ տեղը»:

«Ես չեմ հավանում Խանութ 2- ը: 
Դժվարանում եմ գտնել այն, ինչ 
ցանկանում եմ: Եվ մարդիկ այն-
տեղ չեն օգնում, երբ հարցեր եմ 
ունենում»:

 Կարդացեք. Հաճախորդները շարունակում են այցելել այն վայրերը, որտեղ 
սեփականատերը և աշխատողները.

• Գիտեն իրենց հաճախորդների անունները

• Ժպտում են հաճախորդներին

• Լսում և արձագանքում են հաճախորդների կարիքներին

 Քննարկեք. Ի՞նչ պետք է անեք ձեր բիզնեսներում, որպեսզի հաճախորդ-
ները շարունակեն այցելել ձեզ: Ի՞նչ կավելացնեիք վերոնշյալ 
ցուցակին:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը հեշտաց-
նում են գնումներ 
կատարելը:

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԲԱՐԵԼԱՎՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Կանչեք առ նա 
[Աստված] ձեր դաշ-
տերի բերքի համար, 
որպեսզի դուք կարո-
ղանաք բարգավաճել 
դրանով: Կանչեք ձեր 
դաշտերի հոտերի 
համար, որպեսզի 
դրանք կարողանան 
ավելանալ»:

ԱԼՄԱ 34․24- 25

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալներ

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջ համար: Խոստացեք 
կատարել ձեր պարտավորությունները: Ստորագրեք 
ներքևում:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կխոսեմ առնվազն հինգ հաճախորդների հետ՝ իմանալու, թե ինչ 
են ակնկալում իմ գործից:

Ես կփորձարկեմ առնվազն երկու մարքետինգային գաղափար և 
կհետևեմ արդյունքներին:

Ես կփորձեմ արդյունավետ վաճառք անել առնվազն 10 հաճա-
խորդների հետ և հասկանալ, թե որ մոտեցումն է լավագույնը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Այսօր կպարապեմ Իմ հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետա-
ղադրամ:

Ես կզեկուցեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

10. Ինչպե՞ս կարող եմ գրավել ավելի շատ հաճախորդներ և ավելի շատ վաճառք կատարել:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
 Կիրառեք. Շաբաթվա ընթացքում օգտագործեք այս պարտավորության 

աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու համար: 
Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» կամ թիվը՝ 
քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Խոսել եմ 
առնվազն 

հինգ հաճա-
խորդի հետ 

(Գրեք #)

Փորձարկել 
եմ առնվազն 
երկու մար-

քետինգային 
գաղափար 
և հետևել եմ 
արդյունքնե-
րին (Գրեք #)

Փորձել եմ 
արդյունավետ 
վաճառք անել 

առնվազն 
10 անգամ 

(Գրեք #)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

այն ընտանի-
քիս (Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս (Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ:

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org:
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ՎԱՃԱՌԵԼ, ՎԱՃԱՌԵԼ, ՎԱՃԱՌԵԼ
Հերթով կարդացեք հետևյալը:

ՀԵՂԻՆԱԿ. Հիշո՞ւմ եք Կվամեին՝ այն 
տղային, ում ձեռքում փայտիկով ադա-
մաթուզեր կային: Նա գտել էր մի գործ, 
որը շատ հաջողակ էր թվում: Եվ նա 
հայտնի էր որպես հմուտ վաճառող: 
Այսպիսով, հրաշալի զուգորդում էր, 
այդպես չէ՞:

Նա պատրաստել էր ադամաթուզով 
աղանդեր և որոշել էր անհապաղ 
գործի անցնել:  Նա դուրս էր եկել իր 
տան անկյունի մոտ և փորձել էր անել 
լավագույնը, ինչ կարող էր: Սակայն ոչ 
մեկը չեր կանգնում: Որքան ավելի ջա-
նասիրաբար էր նա փորձում, այնքան 
ավելի վատ էր ամեն ինչ ընթանում: 
Նա նույնիսկ սկսեց բղավել մարդկանց 
վրա.

«Հեյ, սա հրաշալի քաղցրավենիք է: 
Այնքան համեղ է: Հենց այն է, ինչ ցան-
կանում եք: Լավ, ես կտամ ձեզ երկուսը 
մեկի գնով: Հեյ: . . .»

Սակայն մարդիկ նույնիսկ չէին նայում 
նրա կողմ: Նա այնքան հուսահատված 
էր, որ գնաց տուն նախաճաշից առաջ: 
Ի՞նչն էր սխալ:

Կվամեն նստեց և մտածեց: Նա ձա-
խո՞րդ էր: Ապրա՞նքն էր վատը: Մի՞թե 
այն տղան, ով տվեց նրան այդ գաղա-
փարը. մի՞թե նա խաբեբա էր: Հետո 
նա հիշեց, թե ինչ էր այդ տղան ասել 
իր հաճախորդների շուկան հետազո-
տելու մասին, թե ինչ են նրանք սիրում, 
օրվա հարմար ժամի մասին, տեղանք-
ների, թե ինչպես են նրանք գնումներ 
անում ընկերների հետ՝ ինչն է կարևոր 
նրանց համար: Կվամեն այնքան 
ուժգին էր ցանկանում վաճառել, որ 
մոռացել էր ամենակարևորը՝ հաճա-
խորդների համար խնդիր լուծել:

Նա սկսեց ամեն ինչ նորից, և ահա թե 
ինչ նա արեց.

-  Նա սպասեց մինչև կեսօր և երեկո, 
երբ մարդիկ ցանկանում են թարմաց-
նող մի բան:

-  Նա ընտրեց այնպիսի վայր, որտեղ 
շատ մարդիկ են միասին ժամանակ 
անցկացնում:

-  Նա որոշեց նվագել ուրախ մի մե-
ղեդի՝ ուշադրություն գրավելու համար 
և նույնիսկ երգում էր, ինչը միանշա-
նակ յուրօրինակ էր: Մարդիկ գոնե 
սկսեցին ժպտալ:

-  Նա բաժանեց մի քանի անվճար ադա-
մաթուզ այն կանանց, ովքեր շրջա-
պատված էին ընկերներով և հետո 
բարձր ձայնով հարցրեց՝ արդյո՞ք 
նրանք հավանեցին այն: Դա արդյունք 
տվեց:

Երբ վաճառքը առաջ գնաց, նա նույ-
նիսկ որոշեց ավելի բարձր գնով իրաց-
նել և ոչ ոք չբողոքեց: Այնուհետև նա 
փորձեց մեծ քանակի դեպքում զեղչեր 
անել, սակայն, դա պարզապես զրկեց 
նրան շահույթից և չավելացրեց վա-
ճառքը և նա դադարեցրեց այդ գործը: 
Դժվար ճանապարհ անցնելով նա նաև 
սովորեց, թե որքան երկար է սառեց-
ված սնունդը պահվում սառնարանում. 
հաճախորդները չեն սիրում խոնավ 
բանաններ:

Երբ նա գնաց տուն այդ գիշեր, նա լե-
ցուն էր բոլոր տեսակի գաղափարնե-
րով՝ նոր պաստառներ պատրաստելու 
«Ադամաթուզի Երգող Մարդու» համար: 
Նա կարող էր ցերեկույթներ անել: 
Նա կարող էր տոնախմբություններ 
անել: Նա կարող էր. . . դե լավ, նա մի 
փոքր հեռու էր տարվել: Բայց տեսա՞ք, 
ինչպես նա սովորեց արժեվորել իր 
հաճախորդներին:
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ՄԱՐՔԵՏԻ՞ՆԳ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՆԱՈՄԻ. Հեյ, Մարիա: Ուզում էի պար-
զապես ասել, որ մենք իսկապես գոհ 
էինք, որ հավկիթներ գնեցինք ձեզա-
նից: Այնքան հարմարավետ է:

ՄԱՐԻԱ. Շնորհակալություն, Նաոմի: 
Հաճախորդներիս երջանկացնելը կա-
րևոր է ինձ համար:

ՆԱՈՄԻ. Ինչպե՞ս է գործը:

ՄԱՐԻԱ. Լավ, հուսով եմ: Ես խոսել 
եմ իմ հաճախորդների հետ և մի քանի 
այլ գործատերերի հետ: Եվ ես շատ 
բան իմացա: Ի դեպ, ես հասկացա, որ 
հավկիթների հետ մեկտեղ կարող եմ 
կաթ վաճառել:

ՆԱՈՄԻ. Ինչպե՞ս է դա աշխատում:

ՄԱՐԻԱ. Իսկապես լավ: Պարզապես 
քիչ մարդ է գալիս: Ցանկանո՞ւմ եք 
վաճառել ինձ համար:

ՆԱՈՄԻ. Չե’մ կարող: Մեր գործն 
ընդլայնվում է և մենք իրոք շատ 
զբաղված ենք: Ես մի ընկեր ունեմ, 
որ օգնել է մեզ որոշ մարքետինգային 
գաղափարներով և վաճառքը գրեթե 
կրկնապատկվել է:

ՄԱՐԻԱ. Մարքետի՞նգ:

ՆԱՈՄԻ. Այո: Մենք սկսեցինք ավելի 
շատ մտածել մեր հաճախորդների մա-
սին և թե ինչպես գտնենք ավելի շատ 
մարդկանց՝ նրանց նման: Հետո մենք 
փորձեցինք մի քանի գաղափարներ և 
հայտնաբերեցինք, որ դրանցից երեքը 
իսկապես արդյունավետ են: Մենք շա-
րունակում ենք փորձել և փորձարկել:

ՄԱՐԻԱ. Ես մի բան փորձել եմ:

ՆԱՈՄԻ. Ի՞նչ:

ՄԱՐԻԱ. Մի տղա էր եկել և գնեցի 
նրանից այցեքարտեր:

ՆԱՈՄԻ. Օգուտ տվե՞ց:

ՄԱՐԻԱ. Ինձ ոչ, բայց քարտերը վա-
ճառող տղային՝ հաստատ:

ՆԱՈՄԻ. Լսիր, ես կօգնեմ քեզ աշխա-
տել որոշ մարքետինգային գաղափար-
ների վրա, եթե ցանկանաս, և ես քեզ 
ոչինչ չեմ վաճառի:

ՄԱՐԻԱ. Լավ, խոստումնալից է 
հնչում:
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ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ԳՆԵՔ ՄԻ ԲԱՆ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՀԵՂԻՆԱԿ. Մի հաճախորդ մոտենում է 
Մարիայի տաղավարին:

ՄԱՐԻԱ. [Մտքում] Վերջապես այստեղ 
հաճախորդ կա: Խնդրում եմ գնեք մի 
բան: Խնդրում եմ:

ՍԱՄՈւԵԼ. [Մտքում] Այդ կինը հա-
յացքը հառել է ինձ վրա: Չե՞մ կարող 
գնում կատարել առանց այդքան 
մոտիկից զննվելու:

ՄԱՐԻԱ. [Մտքում]  Խնդրում եմ 
գնեք այն հավկիթները: Ինձ փող է 
 հարկավոր:

ՍԱՄՈւԵԼ. [Մտքում] Սա արդեն տհաճ 
է դառնում: Ես գնում եմ:

ՄԱՐԻԱ. [Մտքում] Ի՞նչ: Ո’չ: Ես կարող 
էի լավ գումար աշխատել:

[Բարձրաձայն նա կանչում է] Կարո՞ղ 
եմ օգնել ձեզ:

ՍԱՄՈւԵԼ. Ոչ, շնորհակալություն:

ՀԵՂԻՆԱԿ. Մեկ այլ հաճախորդ է գա-
լիս Մարիայի մոտ:

ԼՈւՍԻԱ. [Մտքում] Այստեղ կարող է լի-
նել այն, ինչ ուզում եմ: Պետք է նայեմ:

ՄԱՐԻԱ. [Մտքում] Լավ է՝ մեկ այլ հա-
ճախորդ: Նման է, որ փող ունի: Խնդ-
րում եմ, խնդրում եմ մի բան գնեք:

[Բարձրաձայն] Կարո՞ղ եմ օգնել ձեզ:

ԼՈւՍԻԱ. Ես միայն նայում եմ:

ՄԱՐԻԱ. Հավկիթներ պե՞տք են: Այս 
հավկիթները լավագույն հավերինն 
են. . . ես նաև թարմ կաթ ունեմ:

[Մտքում] Նա կարող է իրեն թույլ տալ 
գնել: Գուցե բոլորն էլ գնի:

ԼՈւՍԻԱ. Ոչ: Դա. . . ըմ. . .այն չէ, ինչ ես 
փնտրում եմ: 

ՄԱՐԻԱ. Ես ահագին կաթ ունեմ:

ԼՈւՍԻԱ. Ոչ, Շնորհակալություն:

ՄԱՐԻԱ. Դուք իրոք պետք է գնեք  
այն: Այն թարմ է և մաքուր և լավա-
գույնն է. . .

ԼՈւՍԻԱ. Լավ: Շնորհակալություն, ես 
գնամ:
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ՀԱՐՑՐԵՔ, ԼՍԵՔ, ԱՌԱՋԱՐԿԵՔ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Բարև’ ձեզ, ես Մարիան եմ: 
Ի՞նչ է ձեր անունը:

ՍԻԼՎԻԱ. Ես Սիլվիան եմ:

ՄԱՐԻԱ. Այստեղ եք առևտուր անելու 
համա՞ր: Մենք մեկ հավկիթն անվճար 
ենք տալիս՝ հինգը գնելու դեպքում:

ՍԻԼՎԻԱ. Այո, շնորհակալ եմ:

ՄԱՐԻԱ. Որտեղի՞ց եք լսել զեղչի 
մասին:

ՍԻԼՎԻԱ. Ընկերուհիս ասաց: Նա 
ասաց, որ անվճար հավկիթներ և 
կաթ եք բաժանել երեկ: Նա ասաց, որ 
դրանք թարմ էին:

ՄԱՐԻԱ. Հրաշալի է: Ուրախ եմ, որ նա 
հավանել է: Մեր ապրանքները միշտ 
թարմ են և համեղ: Լավ, քանի՞ հատ 
հավկիթ կցանկանայիք:

ՍԻԼՎԻԱ. Ես. . . ըմ. . . երևի հինգ հատ:

ՄԱՐԻԱ. Լավ, հիմա կբերեմ ձեզ հա-
մար: . . . Բայց ես նկատեցի, որ դուք 
տատանվում եք: Մտածում եք, թե 
որքա՞ն վերցնեք:

ՍԻԼՎԻԱ. Դե, այո: Եղբորս ընտանիքն 
է վաղը տեղափոխվում մեր տուն: Ես 
չգիտեմ, թե ինչպես եմ կերակրելու 
բոլորին։ Սակայն նա ուրիշ ելք չունի:

ՄԱՐԻԱ. Հասկանում եմ: Ոչինչ, դուք 
կօրհնվեք օգնությամբ: Ի՞նչ եք պատ-
րաստում:

ՍԻԼՎԻԱ. Դեռ չեմ որոշել: Ես 
մտածում եմ օգտագործել մեր 

խնայողությունները և գնել մի քիչ միս՝ 
հավկիթների հետ պատրաստելու հա-
մար: Ես կուզեի զանգվածը մեծացնել:

ՄԱՐԻԱ. Հասկանում եմ: Մենք նույն-
պես շատ գումար չունենք, որ միս 
գնենք, այնպես որ ես օգտագործում 
եմ միայն մեր հավկիթները: Դրանց 
հետ ես խառնում եմ որոշ բանջարե-
ղեն և ավելացնում մի քիչ կաթ: Այստեղ 
ես մի քիչ կաթ ունեմ, իսկ մեր փողո-
ցում ապրող իմ ծանոթը թարմ բանջա-
րեղեն է վաճառում: Այդպիսով դուք քիչ 
գումարով շատ մարդկանց կկերակ-
րեք: Կցանկանա՞ք մի քանի հավկիթ 
ավել վերցնել ու մի քիչ էլ կաթ: Ճիշտ է 
մի քիչ ավել եք վճարելու. . . բայց ամեն 
դեպքում ավելի էժան է, քան միսը:

ՍԻԼՎԻԱ. Դա լավ միտք է: Շնորհակա-
լություն: Տասնմեկ բերան է հարկավոր 
կերակրել: Այո, տվեք ևս մի քանի 
հավկիթ և կաթ:

ՄԱՐԻԱ. Տասնմեկ հոգու համար 
կառաջարկեի ութ հավկիթ և դուք նաև 
կստանաք մեկն անվճար:

ՍԻԼՎԻԱ. Օհ, գուցե վաղը գամ:

ՄԱՐԻԱ. Համեցեք: Ես այստեղ կլի-
նեմ: Սակայն, անվճար հավկիթը չեք 
ստանա: Կարո՞ղ եմ դրանք այժմ դնել 
ձեր տոպրակի մեջ։

ՍԻԼՎԻԱ. Լավ, դուք ճիշտ եք: Արժե 
գնել: Շնորհակալություն:
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Ինչպե՞ս 

մեծացնեմ իմ 
շահույթը:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք հանդիպման նյութերը:

30 րոպե ժողովից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Խոսել եմ 
առմվազն 

հինգ հաճա-
խորդի հետ 

(Գրեք #)

Փորձարկել 
եմ առն-

վազն երկու 
մարքետին-
գային գա-
ղափար և 
հետևել եմ 

արդյունքնե-
րին (Գրեք #)

Փորձել եմ 
արդյու-
նավետ 

վաճառք 
ունենալ 

առնվազն 
10 անգամ 

(Գրեք #)

Կատարել 
եմ շա-
բաթվա 
բիզնես 

նպատակը 
(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայո-

ղություննե-
րիս (Այո/Ոչ)

Զեկուցել 
եմ գոր-

ծընկերոջս 
(Այո/Ոչ)

Գլորիա 8 3 15 Y Y Y Y

10 րոպե հանդիպումից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել  գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեց-
րեք նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման 
նպատակով արվող իրենց առաջադիմությունը: Հարցրեք, թե ո՞վ է 
մոտենում ատեստավորման պահանջների ավարտին: Հանդիպու-
մից հետո տեղյակ պահեք ցցի ինքնապահովման հանձնախմբին, 
թե ով է ավարտում պահանջները:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև օրհներգ երգեք):

• Ուշացողներին շշուկով ասացեք, որ անջատեն իրենց հեռախոս-
ները և լրացնեն պարտավորությունների աղյուսակը, մինչ խումբը 
շարունակում է քննարկումը:

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 11- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվության բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, բոլորդ կանգնեք: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերաբերող 
հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք իմացաք, երբ զրուցեցիք հաճախորդների հետ:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք փորձելով ձեր մարքետինգային գաղա-
փարները:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք փորձելով հաջող վաճառք իրականացնել:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ՎԱՃԱՌԵԼ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Դիտեք. «Հաջող վաճառք, անհաջող վաճառք» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Տես էջ 
178- ը):

 Կարդացեք. Դա հեշտ էր: Մարիան հաջող վաճառք արեց: Սիլվիան ունե-
ցավ այն, ինչ ուզում էր: Նրանք երկուսն էլ ուրախ են: Սակայն 
Մարիան բաց է թողել ավելի մեծ վաճառքի հնարավորությունը՝ 
առաքման ծառայության շնորհիվ ստացվող լրացուցիչ վա-
ճառքը: Առաքման ծառայություն ունենալը թույլ կտար Մարիա-
յին «լավ վաճառք» ունենալ՝ ավելի շատ վաճառել, կամ ավելի 
թանկ ապրանք վաճառել Սիլվիային:

«Լավ վաճառք» նշանակում է մեր հաճախորդներին հնարավո-
րություն տալ գնելու ավելի մեծաքանակ կամ ավելի բարձրո-
րակ ապրանք, քան նրանք պատրաստվում էին:

Օրինակ.

• Ավելի շատ. Առաջարկեք ըմպելիք կամ հաց այն հաճախոր-
դին, ով տապակած ձուկ է պատվիրում

• Ավելի բարձրակարգ. Առաջարկեք բարձրորակ կարի մե-
քենա այն հաճախորդին, ով մտադիր է գնել՝ ցածրորակը

 Դիտեք. «Լավ վաճառք» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Տես էջ 178- ը):

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կարող էր Մարիան առաքման ծառայության միջոցով 
լավ վաճառք անել Սիլվիային: Լավ վաճառքի ի՞նչ օրինակներ 
եք դուք տեսել:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ -  Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ -  Ես կփորձեմ լավ վաճառքի 
երկու ձև: Ես կփորձեմ երկու եղանակ՝ նվազեցնելու իմ 
ծախսերը:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը միշտ լավ 
վաճառք են անում:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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Ո՞Ր ԱՊՐԱՆՔՈՎ ՊԵՏՔ Է ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔ ԱՆԵՄ:
 Կարդացեք. Հաճախորդները չեն գնի ավելի շատ՝ միայն նրա համար, որ 

մենք առաջարկում ենք: Դա պետք է լինի այնպիսի մի բան, 
ինչը նրանք ավելի շատ են ցանկանում ունենալ, քան այն, ինչը 
գնում են:

Նրանք միգուցե ցանկանան ավելին վճարել այսպիսի բաների 
համար.

• Ժամանակի խնայո-
ղության 

• Գումար տնտեսելու

• Քանակի

• Որակի

• Ծառայության

• Վերաբերմունքի

• Արագության

• Հուսալիության

• Գեղեցկության

• Համբավի

 Կիրառեք. Իսկ ձեր հաճախորդները ինչի՞ դիմաց են պատրաստ ավել 
վճարել: Ինչպե՞ս կարող եք պարզել: Զուգընկերոջ հետ միասին 
քննարկեք, թե ձեր կարծիքով ինչն են արժեվորում ձեր հաճա-
խորդները:

Օգտագործեք ստորև տրված աղյուսակը գրելու համար երեք 
եղանակ, թե ինչպես կարող եք պարզել, թե ինչ են արժեվորում 
ձեր հաճախորդները (տրվում են օրինակներ):

ԻՄ ԿԱՐԾԻՔՈՎ՝ ԻՆՉՆ ԵՆ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ 
ԻՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ

Ի՞ՆՉ ԵՍ ԿՀԱՐՑՆԵՄ ԿԱՄ ԿԱՆԵՄ 
ԴԱ ՊԱՐԶԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Իմ կարծիքով, իմ հաճախորդները կարող են արժեվո-
րել հուսալիությունը:

Հարցրեք հաճախորդներին. «Եթե ես երաշխավորեմ 
առաքումը՝ ամեն օր, ժամը 17:00- ին, ձեզ կհետաքրքրի՞ 
առաջարկը»:

Իմ կարծիքով, իմ հաճախորդները կարող են արժեվո-
րել թարմ մթերքը:

Արկղներից մեկի վրա փակցրեք «հավաքվել է այս առա-
վոտյան», իսկ մյուսի վրա՝ «հավաքվել է այս շաբաթ»: 
Տեսեք, թե որը կընտրեն հաճախորդները:

Ձեր գաղափարները գրելուց հետո կիսվեք դրանցով խմբի հետ:

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը գիտեն, 
թե ինչ են իրենց  
հաճախորդներն 
արժեվորում:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:



170

Ո՞ՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ ԻՄ ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳԻՆԸ:
 Կարդացեք. Հաճախորդը կարող է որոշ բան ավել ցանկանա, բայց ո՞րն է 

այն գինը, որը նա պատրաստ է վճարել:

Ի՞նչ գնով ենք մենք ցանկանում վաճառել: Մենք պետք է շա-
հույթ ստանանք:

Օրինակ, Նաոմին փորձեց իր գաղափարը, որ իր հաճախորդ-
ները արժեվորել են քանակը: Նրանք սովորաբար ընտրում են 
այն միրգը, որը «թարմ է, հավաքված է այս առավոտյան»: Խն-
դիրը նրանում է, որ թարմ մրգի համար սահմանած նրա գները 
բարձր էին: Նա պարզապես կորցրեց փողը:

Նա որոշեց վաճառել իր «այս շաբաթ հավաքած» միրգը 10- ով 
(շահույթ=1), իսկ «այս առավոտյան հավաքած» միրգը՝ 13- ով 
(շահույթ=3): Նա կփորձի թարմ քաղված միրգը լավ վաճառք 
անել իր հաճախորդներին:

 Կիրառեք. Հանդիպեք ձեր զուգընկերոջ հետ: Նայեք նախորդ էջին գրված 
ձեր հաճախորդների նախընտրությունները: Թվարկեք ձեր լավ 
վաճառքի ապրանքները կամ ծառայությունները: Օգտագործեք 
ստորև տրված աղյուսակը թվարկելու համար ձեր գները:

ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔ ԻՄ ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԵՐԸ

Ես կվաճառեմ «Այս առավոտյան հավաքված, թարմ» 
միրգը:

«Այս շաբաթ հավաքած» մրգի գինը = 10 (շահույթը 1)
«Այս առավոտյան հավաքած, թարմ» մրգի գինը = 13 
(շահույթը 3)

Ես կերաշխավորեմ, որ լվացքը պատրաստ կլինի 
ժամը 17:00- ին:

Սովորական՝ հաջորդ օրը հանձնվող լվացքի արժեքն է = 
20 (շահույթը 4)
Երաշխավորմամբ լվացքի արժեքն է = 27 (շահույթը 8)

Ես կվաճառեմ մաշկը խնամող օճառ:
Սովորական օճառի արժեքն է = 12 (շահույթը 2)
Մաշկը խնամող օճառի արժեքն է = 18 (շահույթը 6)

 Քննարկեք. Ձեր գաղափարները գրելուց հետո կիսվեք դրանցով խմբի հետ:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՄ ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔ ԱՆԵԼ:
 Կարդացեք. Ի՞նչը կնպաստի, որ մեր հաճախորդները ցանկանան ավելի 

շատ գնել։ Մեզ հարկավոր է «լավ վաճառքի արտահայտու-
թյուն»: Լավ վաճառքի արտահայտությունը կարող է լինել 
հետևյալը. «Սրա արժեքը մի փոքր ավել է, սակայն _____»: Բաց 
թողնվածը մենք լրացնում ենք այն բանով, ինչը գիտենք, որ 
կարևոր է հաճախորդի համար:

Օրինակ, երբ Նաոմիի հաճախորդը նայեց «այս շաբաթ հավա-
քած» մրգին, Նաոմին ասաց. «Ես ունեմ թարմ միրգ, որը հավա-
քած է այս առավոտյան»:

Այնուհետև նա ավելացնում է լավ վաճառքի արտահայտու-
թյունը. «Արժեքը մի փոքր ավել է, սակայն այն թարմ է»:

 Կիրառեք. Մտածեք ձեր սեփական գործի մասին: Մտածեք ձեր լավ վա-
ճառքի պարագաների մասին: Ի՞նչ կասեք ձեր հաճախորդնե-
րին՝ լավ վաճառք անելու համար: Օգտագործեք ստորև տրված 
աղյուսակը ստեղծելու համար ձեր լավ վաճառքի արտահայ-
տությունները (օրինակները տրված են):

ԳՐԵՔ ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջին 
 ապրանքը կամ 
ծառայությունը

Լավ վաճառքի 
ապրանքը կամ 
ծառայությունը

Ինչն են 
 արժեվորում իմ 

հաճախորդները

Լավ վաճառքի 
արտահայտությունը

«Այս շաբաթ հավա-
քած» միրգ

«Այս առավոտյան 
հավաքած, թարմ» 
միրգ

Որակը (թարմու-
թյունը)

Արժեքը մի փոքր ավել է, սակայն 
այն ավելի թարմ է:

Կես լիտր կաթը 3- ով
Մեկ լիտր կաթը 
5- ով

Գումարի խնայողու-
թյուն

«Արժեքը մի փոքր ավել է, սա-
կայն դուք կրկնակին եք ստա-
նում՝ 2- ով ավել վճարելով»:

Սովորական օճառ
Մաշկը խնամող 
օճառ

Որակ
«Արժեքը մի փոքր ավել է, սա-
կայն այն անհամեմատ լավ է ձեր 
մաշկի համար»:

Լվացքատուն
Շտապ վերնաշա-
պիկներ

Ժամանակի խնայո-
ղություն

Արժեքը մի փոքր ավել է, սակայն 
ահռելի ժամանակ կխնայեք:

Հաջողակ բիզնեսի 
սեփականատերերը 
հեշտացնում են 
իրենցից գնումներ 
կատարելը:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՎԵԼԻ ԱՐԱԳ ՎԱՃԱՌԵՄ ԻՄ ԱՊՐԱՆՔԸ:
 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը յուրաքանչյուր հաճախորդին 

վաճառում են ավելին, քան նա պատրաստվում է գնել և շատ 
արագ են «սպառում ապրանքը»: «Սպառել ապրանքը» նշանա-
կում է վաճառել ամբողջ տեսականին, որը գնվել է մատա-
կարարներից: Մենք կարող ենք օգտագործել լավ վաճառքի 
հմտությունները՝ յուրաքանչյուր հաճախորդին պահանջվածից 
ավել վաճառելու համար:

 Դիտեք. «Արագ սպառեք ապրանքը» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 179 
էջը):

 Քննարկեք. Ինչպե՞ս կարող էր Մարիան ավելի արագ սպառել իր ապ-
րանքը: Ինչպե՞ս դա կմեծացներ նրա շահույթը:

ԱՌԱՋ Ի՞ՆՉ ԱՐԵՑ ՄԱՐԻԱՆ ՀԵՏՈ

Մարիան մատակարարին 17 էր 
վճարում մեկ լիտր կաթի համար:

Նա խոսեց իր մատակարարի հետ 
զեղչի մասին, եթե նա մեծաքանակ 
գնում անի:

Այժմ նա 15 է վճարում մեկ լիտրի 
համար:

Մարիան մեծացրեց իր տեսակա-
նին մեծաքանակ գնումներով: Նա 
չփոխեց իր գները: Ապրանք սպա-
ռելը երկար տևեց և որոշ չափով 
կաթը փչացավ:

Նա օգտագործեց լավ վաճառքի 
հմտությունը. երկու լիտր կամ ավել 
գնելու դեպքում զեղչ է տրամադր-
վում:

Այժմ նա սպառում է իր ապրանքը 
երկու օրում: Կաթը չի փչանում: Նա 
փող ունի ավելին գնելու համար: Եվ 
նա ավելի շատ փող է վաստակում:

 Կարդացեք. Որոշ նեղ մասնագիտական ապրանքներ վաճառելու համար 
երկար ժամանակ է պահանջվում և դա նորմալ է: Սակայն, եթե 
ապրանքներ ունենք, որոնք պարզապես չեն վաճառվում, նշա-
նակում է, որ մեր գործի թանկագին փողերը սառեցվել են այդ 
ապրանքի վրա, մինչև այն կվաճառվի:

 Քննարկեք. Զուգընկերոջ հետ միասին քննարկեք հետևյալ երկու հարցերը: 
Գրեք ձեր գաղափարները:

 1. Ինչպե՞ս կարող եմ ավելի արագ սպառել իմ ապրանքը:

 2. Ինչպե՞ս կարող եմ պակասեցնել այն ապրանքի մատակարա-
րումը, որը պարզապես չի վաճառվում:

  

  

  

  

 

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը արագ 
են «սպառում 
ապրանքը»:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆՎԱԶԵՑՆԵՄ ԻՄ ԾԱԽՍԵՐԸ:
 Կարդացեք. Ապրանքի արագ սպառումը ավելացնում է մեր շահույթը: Մենք 

նաև կարող ենք մեր բիզնեսը ավելի շահութաբեր դարձնել՝ 
ծախսերը նվազեցնելով:

 Կիրառեք. Հանդիպեք ձեր զուգընկերոջ հետ: Հերթով կարդացեք ստորև 
տրված՝ ծախսերը նվազեցնելու միջոցները: Գրեք այլ եղանակ-
ներ, թե ինչպես կարող եք նվազեցնել ծախսերը:

ՖԻՔՍՎԱԾ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ

Աշխատենք նրա վրա, ինչ ունենք
Վարձավճար

Բանակցեք մատակարարների հետ
Օգտվեք մի քանի մատակարարների ծառայությունից

Վերադարձեք խմբի մոտ և կիսվեք ձեր գաղափարներով:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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 Կարդացեք. Մենք նաև կարող ենք մտածել, թե ինչպես կարող ենք խուսա-
փել ծախսերից:

 Կիրառեք. Նաոմին մտադիր է երկու օգնող ունենալ՝ Սամուելին և Ջո-
զեֆին:

Նա աշխատանքի կընդունի Սամուելին մրգի բաժնում՝ օրական 
չորս ժամով (ֆիքսված ծախս): Նա աշխատանքի չի ընդունի 
Ջոզեֆին, սակայն կկանչի նրան՝ անհրաժեշտության դեպքում 
առաքումներ անելու (փոփոխական ծախս): 

Երկու այլ մարդկանց հետ քննարկեք, թե ինչպես կարելի է 
խուսափել կամ նվազեցնել Նաոմիի ֆիքսված և փոփոխական 
ծախսերը:

 Կիրառեք. Այժմ ձեր հերթն է: Թվարկեք ձեր բիզնեսի փոփոխական և 
ֆիքսված ծախսերը: Զուգընկերոջ հետ միասին քննարկեք, թե 
ինչպես նվազեցնել այդ ծախսերը:

ՖԻՔՍՎԱԾ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԲԱՐԵԼԱՎՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզնես- 
նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Խորհուրդ արա 
Տիրոջ հետ քո բոլոր 
գործերում, և Նա ուղ-
ղություն ցույց կտա 
քեզ բարու համար»:

ԱԼՄԱ 37.37

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ԽՈՐՀԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

 Կիրառեք. Ընտրեք ձեր գործընկերոջը: Որոշեք, թե երբ և ինչպես եք կապ 
հաստատելու միմյանց հետ:

Գործընկերոջ անունը Կոնտակտային տվյալները

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջը: Խոստացեք կատարել ձեր 
պարտավորությունները: Ներքևում ստորագրեք:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կփորձեմ առնվազն երկու եղանակներով ավելի բարձր գնով վաճառք 
անել 10 կամ ավելի հաճախորդների հետ:

Ես կփորձեմ առնվազն երկու եղանակներով նվազեցնել իմ կայուն և փո-
փոխական ծախսերը:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

Ես կտեղեկացնեմ իմ գործընկերոջը:

Իմ ստորագրությունը Գործընկերոջ ստորագրությունը

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԶԵԿՈՒՑԵՄ ԻՄ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:
 Կիրառեք. Հաջորդ հանդիպումից առաջ օգտագործեք այս պարտավո-

րության աղյուսակը ձեր առաջադիմությունն արձանագրելու 
համար: Ստորև տրված վանդակներում գրեք «Այո» կամ «Ոչ» 
կամ թիվը՝ քանի անգամ եք կատարել պարտավորությունը:

Ես փորձել եմ 
առնվազն եր-
կու եղանակ-
ներով ավելի 
բարձր գնով 

վաճառք անել 
գոնե 10 հա-

ճախորդների 
հետ (Գրեք #)

Փորձել եմ 
առնվազն 
երկու եղա-
նակներով 
նվազեցնել 
ծախսերը 
(Գրեք #)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես նպա-
տակը (Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը և 
ուսուցանել 

այն իմ ընտա-
նիքին (Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկերոջս 

(Այո/Ոչ)

 Կարդացեք. Մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ մենք կանենք մեր ինք-
նապահովման գնահատումը կրկին՝ տեսնելու, թե արդյոք մենք 
դառնում են ավելի ինքնապահով: Մենք պետք է բերենք մեր Իմ 
ուղին դեպի ինքնապահովումը գրքույկները:

 Կարդացեք. Ընտրեք մեկին, ով կվարի Իմ Հիմքը թեման հաջորդ շաբաթ:

Խնդրեք որևէ մեկին ասել փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org:

Նշում վարողի 
համար.

Հաջորդ հանդիպման 
համար բերեք հինգ 
լրացուցիչ օրի-
նակ՝Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը:

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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ՀԱՋՈՂ ՎԱՃԱՌՔ, ԱՆՀԱՋՈՂ ՎԱՃԱՌՔ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Բարև, Սիլվիա: Ինչպե՞ս ես:

ՍԻԼՎԻԱ. Լավ, շնորհակալ եմ: Ո՞վ է քո 
օգնողն այսօր:

ՄԱՐԻԱ. Սա իմ զարմուհին է՝ Սոֆիան:

ՍԻԼՎԻԱ. Ինչ լավ աղջիկ է: Իմ եղբայրը 
աշխատանք է գտել: Նա դեռ իմ տանն 
է, բայց արդեն կօգնի վճարել սնունդի 
համար:

ՄԱՐԻԱ. Ե՞րբ է սկսել աշխատել:

ՍԻԼՎԻԱ. Հենց այսօր:

ՄԱՐԻԱ. Ինչ օգնություն կլինի նրա և 
քո համար: Եվ ինչ- որ բանի համա՞ր ես 
եկել այսօր այստեղ:

ՍԻԼՎԻԱ. Ցանկանում եմ մի քանի հատ 
էլ հավկիթ վերցնել: Բոլորը հավա-
նեցին և դրանք մեզ շատ փրկեցին: 

Կցանկանայի ութը հավկիթ և երկու 
սափոր կաթ:

ՄԱՐԻԱ. Լավ: Շնորհակալություն այ-
սօր ինձանից գնելու համար, Սիլվիա: 
Հաճելի օր քեզ:

ՍՈՖԻԱ. Նա այնքան շատ բեռ ուներ: 
Ինչո՞ւ չհարցրեցիր նրան՝ թույլ տար 
ես տանեի նրա համար հավկիթներն 
ու կաթը:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, Սոֆիա: Դու իրավացի 
ես: Ես պիտի մտածեի այդ մասին: Ես 
հնարավորություն ունեի բարձր գնով 
առաքման ծառայություն կատարել: Ես 
կարող էի 10- ով ավել գումար աշխա-
տել այդ վաճառքից:

Վերադարձ 168 էջ

ԼԱՎ ՎԱՃԱՌՔ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՍԻԼՎԻԱ. Ես նորից եմ եկել հավկիթ-
ների համար: Եվ, ինձ հարկավոր է 10 
հավկիթ այսօր, քանի որ մի քանի օր 
չեմ կարողանալու գալ:

ՄԱՐԻԱ. Շատ լավ: Ես մտածում էի քո 
մասին: Մենք էլ մոտավորապես նույն-
քան հոգի ենք կերակրում՝ և ուտում 
ենք առնվազն 12 հավկիթ: Դրանք 
այնքան հարմար են քեզ համար:

ՍԻԼՎԻԱ. Խնդիրը նրանում է, թե 
ինչպես դրանք տուն հասցնեմ: Անցյալ 
անգամ երկուսը կոտրեցի:

ՄԱՐԻԱ. Ես մտահոգված էի այդ առու-
մով: Ես կուղարկեմ Սոֆիային քեզ 
հետ և նա կտանի հավկիթները: Մենք 

միայն 10 կվերցնենք առաքման հա-
մար: Արժեքը մի փոքր ավել է, սակայն 
դա կխնայի քեզ անհանգստանալուց, 
թե ինչպես տուն տանես: Գումա-
րած դրան, եթե որևէ մեկը կոտրվի 
Սոֆիայի առաքման ժամանակ, մենք 
այն անվճար կփոխարինենք:

ՍԻԼՎԻԱ. Լավ, գիտեք, դա կօգնի ինձ: 
Բարի, եկեք այդպես անենք: Շնորհա-
կալություն:

ՄԱՐԻԱ. Լավ է հնչում: Սոֆիա, շնոր-
հակալություն Սիլվիային օգնելու 
համար: Շուտ կվերադառնաս:

Վերադարձ 168 էջ

Միջոցներ
11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:



179

ԱՐԱԳ ՍՊԱՌԵՔ ԱՊՐԱՆՔԸ
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Բարև, Նաոմի: Ի՞նչ տամ քեզ 
այսօր։

ՆԱՈՄԻ. Ինձ կաթ է հարկավոր:

ՄԱՐԻԱ. Շատ լավ: Մենք շատ ունենք:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, այս կաթից վատ հոտ 
է գալիս: Ե՞րբ է այն բերվել:

ՄԱՐԻԱ. Օհ, ոչ: Կներես: Վստահ չեմ: 
Ես այնքան շատ եմ գնել, որ չեմ կա-
րող սպառել:

ՆԱՈՄԻ. Կարևոր է, որ բավականա-
չափ լինի հաճախորդների համար, սա-
կայն դու նաև պետք է արագ սպառես 
ապրանքդ:

ՄԱՐԻԱ. Սպառեմ ապրա՞նքս: Ի՞նչ է 
դա նշանակում:

ՆԱՈՄԻ. Սպառել ապրանքը նշանա-
կում է վաճառել ամբողջը, ինչ գնել ես 
մատակարարից:

ՄԱՐԻԱ. Ես փորձում եմ սպառել ապ-
րանքս: Սակայն երբեմն շատ երկար 
է տևում և ես ստիպված եմ թափել 
հնացած կաթը:

ՆԱՈՄԻ. Այ դրա համար էլ դու պետք է 
արագ սպառես ապրանքդ: Դու գու-
մարի կորուստ ես ունենում, երբ թա-
փում ես կաթը, որովհետև չես հասցրել 
արագ սպառես: Սակայն դա միակ 

պատճառը չէ, թե ինչու դու պետք է 
արագ սպառես ապրանքդ:

ՄԱՐԻԱ. Իսկապե՞ս:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, որտեղի՞ց է գոյանում 
այն գումարը, որը վճարում ես կաթ 
մատակարարողին:

ՄԱՐԻԱ. Կաթը վաճառելուց ես ամեն 
անգամ գումար եմ տնտեսում: Երբ 
հավաքվում է, ես նորից կաթ եմ գնում:

ՆԱՈՄԻ. Մարիա, որքան երկար տևի 
ապրանքիդ սպառումը, այնքան երկար 
դու կսպասես, որ նորից կաթ գնես:

Հիշիր, դու փող ես աշխատում միայն 
վաճառքի ժամանակ: Այդպիսով, 
որքան արագ դու սպառես ապրանքդ, 
այնքան շատ փող կվաստակես:

Ինչի՞ նման կլինի, եթե քո ամբողջ 
կաթը երեք օրում վաճառես: Կամ եր-
կու օրում: Կամ նույնիսկ նույն օրը:

ՄԱՐԻԱ. Կաթը չի փչանա և ես կկա-
րողանամ ավելի շուտ կաթ գնել 
մատակարարից: Եվ ես ավելի շատ 
կաթ կվաճառեմ իմ հաճախորդներին, 
ինչպես նաև շատ գումար կաշխատեմ: 
Ես կսկսեմ ավելի արագ սպառել իմ 
ապրանքը:

Վերադարձ 172 էջ

11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:
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11. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը:



12
Ինչպե՞ս 

շարունակեմ 
բարելավել 
իմ գործը:

Ինչպես սկսել և 
մեծացնել իմ գործը
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12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հանդիպման օրը.

• Այսօր խումբը կօգտագործի լրացուցիչ 20 րոպե՝ Պարտավորվել 
բաժնի համար: Խնդրում ենք կարդացեք վերջին վարժությունը Իմ 
Հիմքում և պատրաստ եղեք պատասխանելու հարցերին:

• Նամակ գրեք կամ զանգեք խմբի բոլոր անդամներին: Հրավիրեք 
նրանց 10 րոպե շուտ գալ և զեկուցել իրենց պարտավորություն-
ների մասին:

• Պատրաստեք ժողովի նյութերը:

30 րոպե ժողովից առաջ.

• Աթոռները դասավորեք սեղանի շուրջն այնպես, որ բոլորը մոտ 
լինեն:

• Հետևյալ պարտավորությունների աղյուսակը գծեք գրատախտա-
կին՝ ձեր խմբի մարդկանց անուններով (տես ստորև տրված օրի-
նակը):

Խմբի 
անդամի 
անունը

Ես փորձել եմ 
երկու եղա-
նակներով 

լավ վաճառք 
անել գոնե 
10 հաճա-
խորդների 
հետ (Գրեք 

հաճախորդ-
ների #)

Փորձել եմ 
առնվազն 
երկու ձևով 
նվազեցնել 
ծախսերը 
(Գրեք #)

Կատարել եմ 
շաբաթվա 

բիզնես 
նպատակը 

(Այո/Ոչ)

Պարապել 
եմ Հիմքը 

սկզբունքը 
և ուսուցա-
նել եմ այն 

ընտանիքիս 
(Այո/Ոչ)

Ավելացրել 
եմ խնայողու-

թյուններիս 
(Այո/Ոչ)

Զեկուցել եմ 
գործընկե-

րոջս  
(Այո/Ոչ)

Գլորիա 15 5 Y Y Y Y

10 րոպե ժողովից առաջ.

• Երբ ուսանողները ժամանեն, ջերմորեն ողջունեք նրանց:

• Երբ ուսանողները հավաքվեն, խնդրեք նրանց լրացնել  գրատախ-
տակին գծված պարտավորությունների աղյուսակը։ Նաև հիշեց-
րեք նրանց, որ բացեն 197 էջը և թարմացնեն ատեստավորման 
նպատակով արվող իրենց առաջադիմությունը: Հարցրեք, թե ո՞վ 
է ավարտել ատեստավորման պահանջները: Ստորագրեք 198 
էջի ավարտման հավաստագիրը յուրաքանչյուր անձի համար, ով 
ավարտել է պահանջները: Ժողովից հետո տեղյակ պահեք ցցի 
ինքնապահովման հանձնախմբին, թե ով է ավարտել ատեստավոր-
ման պահանջները:

• Ընտրեք մեկին, ով կհետևի ժամանակին.

Սկզբի ժամանակը.

• Խնդրեք մարդկանց անջատել իրենց հեռախոսները և մյուս սար-
քերը:

• Ասեք բացող աղոթքը (ցանկության դեպքում նաև երգեք օրհներգ):

• Ժամանակաչափով ֆիքսեք 20 րոպե՝ Իմ Հիմքը սկզբունքի համար:

• Լրացրեք սկզբունք 12- ը՝ Իմ Հիմքում: Ապա վերադարձեք այս աշխա-
տատետրին և շարունակեք կարդալ հաջորդ էջը:

ՆՈՐ 

ՆՈՐ 
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱՏԱՐԵԼ ԵՄ ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 30 րոպե ֆիքսեք՝ Հաշվետվություն բաժնի 

համար:

 Կարդացեք. Եկեք հաշվետվություն կազմենք մեր պարտավորությունների 
վերաբերյալ: Խնդրում եմ կանգնեն նրանք, ովքեր կատարել են 
իրենց բոլոր պարտավորությունները: (Ծափահարենք նրանց, 
ովքեր կատարել են իրենց բոլոր պարտավորությունները):

Այժմ, թող կանգնեն բոլորը: Եկեք կրկնենք մեր թեմային վերա-
բերող հատվածը միասին.

«Եվ իմ նպատակն է՝ ապահովել իմ սրբերին. 
քանզի բոլոր բաներն իմն են»:

Վարդապետություն և Ուխտեր 104․15

Տիրոջ հանդեպ հավատքով՝՝ մենք աշխատում ենք 
միասին, որպեսզի դառնանք ինքնապահով:

 Կարդացեք. Կարող եք նստել:

 Քննարկեք. Ի՞նչ դուք իմացաք, երբ փորձեցիք լավ վաճառք անել:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք, փորձելով նվազեցնել ծախսերը:

Ի՞նչ դուք սովորեցիք աշխատելով ձեր շաբաթական բիզնես 
նպատակի վրա:

Ձեր աշխատանքա-
յին նոթատետրում 
գրեք, թե ինչ եք 
սովորել կատարելով 
ձեր պարտավորու-
թյունները:

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԲՈԼՈՐԸ ՄԻԱՍԻՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 60 րոպե ֆիքսեք՝ Սովորել բաժնի համար:

 Դիտեք. «Մենք կարող եք դա անել»: (Չկա տեսանյո՞ւթ: Կարդացեք 192 
էջը):

 Կիրառեք. Մարիայի գործն այժմ ավելի լավ է, քան 12 շաբաթ առաջ: 
Ինչո՞վ է ձեր գործն այժմ ավելի լավ, քան 12 շաբաթ առաջ: 
Մոտեցեք խմբի անդամներից մեկին: Վերցրեք ձեր Բիզնեսի 
հաջողության քարտեզը: Հարցրեք՝ «Ինչպե՞ս է _________ (քար-
տեզից որևէ բան) բարելավել քո գործը»:

Օրինակ. «Մի քանի մատակարարներից օգտվելը ինչպե՞ս է 
բարելավել քո գործը»:

Երկու րոպե տրամադրեք՝ հերթով պատասխանելու միմյանց 
հարցերին:

 Կարդացեք. Մենք կարող եք դա անել: Մենք ունեցել ենք հաջողություն-
ներ: Մենք սկսել և մեծացրել ենք մեր գործը:  Մենք պետք է 
շարունակենք զարգացնել մեր բիզնեսները և ավելացնել մեր 
շահույթը:

 Կարդացեք. ՇԱԲԱԹՎԱ ՀԱՐՑ. Ինչպե՞ս մեծացնեմ իմ շահույթը: Ինչպե՞ս 
կարող եմ շարունակել սովորել և զարգանալ:

ՇԱԲԱԹՎԱ ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈւՆ. Ես նպատակներ կդնեմ իմ 
գործի համար: Ես կպատրաստեմ պրեզենտացիա իմ գործի 
մասին:

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

ՍՈՎՈՐԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵՄ ԻՄ ԲԻԶՆԵՍ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ:
 Քննարկեք. Կարդացեք աջ կողմի մեջբերումը։ Ո՞ր նպատակներն են շար-

ժում ձեր երևակայությունը և ոգևորություն առաջացնում ձեր 
սրտում:

 Կիրառեք. Գրեք երեք նպատակներ, որոնք ունեք ձեր բիզնեսի վերաբե-
րյալ: Երկու րոպե տրամադրեք:

  

  

 

Մոտեցեք խմբի մյուս երկու անդամներին: Ծանոթացեք ներ-
քևում տրված երկու նպատակներին:

Ես ուզում եմ ավելի լավ կառավարել իմ փողը, 
քանի որ հաճախ բավականաչափ գումար 
չեմ ունենամ՝ վճարելու իմ բոլոր ծախսերը, 
արդյունքում պարտքով խնդրում եմ իմ ընտա-
նիքից, ինչը երբեմն դժվար է, քանի որ նրանք 
էլ միշտ չէ, որ ունեն:

Ես կկրկնապատկեմ իմ շա-
հույթը հաջորդ ամիս:

Պատասխանեք ստորև տրվող հարցերին: Քննարկեք, թե ինչու 
եք ընտրում այս կամ այն պատասխանը:

 1. Ո՞ր նպատակն է ավելի հետաքրքիր:

 2. Ո՞ր նպատակն է ավելի հեշտ հիշել:

 3. Ո՞ր նպատակն է ավելի հեշտ կանխատեսել (իմանալ, թե երբ 
կիրականացնեք այն):

 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը սահմանում են նպատակներ, 
որոնք հետաքրքիր են, հեշտ հիշվող և հեշտ կանխատեսվող:

 Կիրառեք. Ձեր բիզնեսի համար գրեք երեք նպատակներ: Երկու րոպե ժա-
մանակ տրամադրեք և ձեր նպատակները դարձրեք հետաքր-
քիր, հեշտ հիշվող և հեշտ կանխատեսվող:

  

  

 

Այժմ բոլորդ կանգնեք և փակեք ձեր աշխատանքային տետ-
րերը: Շրջվեք դեպի ձեր կողքի անձը և ասացեք նրան ձեր ամե-
նահետաքրքիր նպատակը: Արագ տեղափոխվեք հաջորդ անձի 
մոտ և նույնը ասացեք նրան, մինչև որ բոլորին ասած կլինեք:

Խումբը թող նորից հավաքվի: Խմբի հետ կիսվեք մեկ ուրիշի 
նպատակով (մի ասեք ձեր սեփականը):

«Որոշեք, թե որտեղ 
եք դուք և ինչ պետք 
է անեք: . . . Դրեք 
ոգեշնչող, ազնվա-
զարմ և առաքինի 
նպատակներ, որոնք 
շարժում են ձեր 
երևակայությունը և 
ոգևորություն առա-
ջացնում ձեր սրտում: 
Այնուհետև աչքաթող 
մի արեք դրանք: Շա-
րունակաբար աշխա-
տեք դրանց հասնելու 
համար»:

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Life’s Lessons Learned,” 
Ensign or Լիահոնա, May 
2007, 46

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը սահմա-
նում են հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ:

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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 Քննարկեք. Արդյո՞ք ձեր նպատակները հետաքրքիր էին, հեշտ հիշվող և 
հեշտ կանխատեսվող:

 Կարդացեք. Նպատակները չեն իրականանում միայն այն պատճառով, 
որովհետև մենք ցանկանում ենք, որ դրանք իրականանան: 
Մենք պետք է քրտնաջան աշխատենք մեր նպատակներին 
հասնելու համար: Կարդացեք Նախագահ Մոնսոնի մեջբերումը՝ 
աջ կողմում։

 Կիրառեք. Նորից գրեք ձեր երեք նպատակները ներքևում: Գրեք, թե ինչ 
եք ծրագրում անել՝ ձեր նպատակներին հասնելու համար (օրի-
նակը տրված է):

ՆՊԱՏԱԿ
Ի՞ՆՉ ԵՍ ԿԱՆԵՄ ԻՄ ՆՊԱՏԱԿԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես կկրկնապատկեմ իմ շահույթը հաջորդ 
ամիս՝ մի պաստառ փակցնելով բանուկ 
փողոցներից մեկում:

Ես կխնդրեմ որդուս, որ նա վարի իմ բիզնեսը, 
մինչ կզբաղվեմ իմ նոր պաստառի համար լավ 
տեղ որոնելով:
Ես կբաժանեմ իմ ապրանքի նմուշները, որ-
պեսզի մարդիկ ծանոթանան և գնեն ինձանից:

 Կարդացեք. Մենք ամենայն հավանականությամբ կունենանք դժվարու-
թյուններ և հուսահատություններ, երբ աշխատում ենք մեր 
նպատակների վրա: Հաջողակ ձեռնարկատերերը երբեք չեն 
հանձնվում և նրանք ծրագրում են եղանակներ, թե ինչպես 
հաղթահարել դժվարությունները: Կարդացեք ստորև բերված 
պատմությունը:

Դանիելը գիտեր, որ իր ընտանիքի անդամներից շատերը կքննադատեին իր բիզնես 
նպատակները և կասեին, որ նա չի կարող հասնել դրանց: Սակայն նա գիտեր, որ իր 
քեռին կօգներ: Նա ծրագրել էր քեռուց խորհուրդ հարցնել և քաջալերանք ստանալ: 
Նա ծրագրել էր աղոթել՝ ուժի, բարության և համբերության համար:  Նա ծրագրել էր 
չտխրել և վճռական մնալ քննադատվելու դեպքում:

 Գրեք. Կիսվեք գաղափարներով, թե ինչպես կարող եք հաղթահարել 
դժվարությունները՝ ձեր նպատակներին հասնելու ճանապար-
հին: Հիշե՛ք, որ Տերը կարող է օգնել ձեզ և մյուս մարդիկ նույն-
պես կարող են ձեզ օգնել: Գրեք ձեր գաղափարները ստորև:

  

 

«Գրի առեք ձեր նպա-
տակները և թե ինչ եք 
պլանավորում անել՝ 
դրանք իրականաց-
նելու համար: Վեհ 
նպատակ դրեք, քանի 
որ դուք ընդունակ եք 
ստանալու հավերժա-
կան օրհնություններ»:

THOMAS S. MONSON, 
“Your Celestial Journey,” 
Ensign, May 1999, 97

Հաջողակ ձեռնար-
կատերերը երբեք չեն 
հանձնվում:

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏՐԱՍՏՎԵՄ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՆ:
 Կարդացեք. Որպես ավարտման մաս, մենք բոլորս պետք է կանգնենք և 

նկարագրենք մեր գործը ուրիշ գործատերերին, ընտանիքի 
անդամներին և ընկերներին: Երբ դիտեք տեսաֆիլմը հետևեք 
ստորև տրված հրահանգներին:

 Դիտեք. «Իմ բիզնեսը հինգ րոպեում» (Չկա տեսանյո՞ւթ: Վարողը կարող 
է կարդալ 193 էջը, մինչդեռ յուրաքանչյուրը կհետևի ստորև 
տրված հրահանգներին):

ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ ՀԻՆԳ ՐՈՊԵՈՒՄ. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Մաս 1. Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք ձեր բիզնեսը:

Մաս 2.

Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք, թե ինչպես հետևյալ հարցերին պա-
տասխանելը մեծապես բարելավեց ձեր բիզնեսը:

 1. Ի՞նչ են մարդիկ ցանկանում գնել:

 2. Ինչպե՞ս եմ ես վաճառում:

 3. Ինչպե՞ս եմ վերահսկում ծախսերը:

 4. Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

 5. Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը։

Մաս 3.

Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք, թե ինչպես եք մեծացրել խնայողություն-
ները և վարել ֆինանսական գրանցումները:

• Քանի՞ շաբաթների ընթացքում էիք դուք ավելացրել ձեր խնայողությունները: _____

• Քանի՞ շաբաթների ընթացքում էիք դուք վարում ձեր բիզնեսի ֆինանսական գրանցում-
ները: _____

• Քանի՞ շաբաթների ընթացքում էիք դուք վարում ձեր անձնական ֆինանսական գրանցում-
ները: _____

Մաս 4.
Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք մի եղանակ, թե ինչ կանեք, որ շարունա-
կեք բարելավել ձեր բիզնեսը:

Մաս 5.
Մեկ րոպեից պակաս ժամանակում նկարագրեք, թե ինչ բիզնես նպատակ ունեք դուք և 
ինչպես եք հասնելու ձեր նպատակին:

 Կիրառեք. Շաբաթվա ընթացքում մտածեք, թե ինչով կցանկանայիք 
կիսվել։ Գրեք ձեր մտքերը ձեր աշխատանքային նոթատետ-
րում: Պարապեք՝ ձեր պրեզենտացիան ներկայացնելու ձեր 
ընտանիքին կամ ընկերներին: Եկեք պատրաստ՝ կիսվելու ձեր 
բիզնեսի պրեզենտացիաներով: (Եթե նախընտրում եք, կա-
րող եք օգտագործել նոթաթերթիկներ, աղյուսակներ, կամ այլ 
օժանդակ նյութեր:)

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ:
 Կարդացեք. Հաջողակ ձեռնարկատերերը ձգտում են շարունակաբար սովո-

րել: Մենք կարող ենք սովորել գրքերից, այլ ձեռնարկատերե-
րից, դասընթացներից և միմյանցից:

Օրինակ, դուք կարող եք մտածել ձեր բիզնեսը պաշտոնա-
պես գրանցելու մասին: Ձեր խմբի անդամների կամ բիզնես 
խորհրդի անդամների հետ այդ թեման քննարկելը կարող է 
օգնել ձեզ իմանալ, թե երբ և ինչպես անել դա:

 Քննարկեք. Դուք կցանկանա՞ք շարունակել հանդիպել որպես խումբ: 
Կցանկանա՞ք հանդիպել ցցի մյուս խմբերի հետ:

 Կարդացեք. Եթե մենք շարունակելու ենք հավաքվել, ապա պետք է մշա-
կենք մեր օրակարգը, կամ հետևենք այս օրակարգին.

Օրակարգի նմուշ

Իմ Հիմքը
Վերանայեք սկզբունքներն ու թեմաները:

Հաշվետվություն
Հաշվետվություն տվեք բիզնեսի զարգաց-
ման և խնդիրների մասին:

Սովորել
Լսեք տեղական բիզնեսների, վարկա-
տուների և կառավարության անդամների 
ելույթները:

Դիտեք տեսանյութեր կամ կարդացեք 
բիզնեսի թեմաներով գրքեր:

Խորհել
Խորհեք նրա մասին, ինչ սովորում ենք:

Պարտավորվել
Ընտրեք նպատակներ և ստանձնեք 
պարտավորություններ:

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԴԱՌՆՈՒՄ ԵՄ ԱՎԵԼԻ ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ:
 Կարդացեք. Մեր նպատակը ինքնապահով լինելն է, և աշխարհիկ, և հոգևոր 

առումով: Այդ նպատակի մասն է՝ դարձնել մեր բիզնեսը 
հաջողակ:

 Քննարկեք. Ի՞նչ փոփոխություններ եք տեսել ձեր կյանքում՝պարապելով և 
ուսուցանելով Իմ Հիմքը սկզբունքը:

 Կիրառեք. Բացեք ձեր Իմ ուղին դեպի ինքնապահովումը բուկլետը վեր-
ջում գտնվող՝ ինքնապահովման գնահատման մաքուր էջը: 
Լրացրեք քայլ առ քայլ:

Երբ ավարտեք երեք րոպե տրամադրեք՝ խորհելու հետևյալի 
մասին.

Արդյո՞ք այժմ ավելի քաջատեղյակ եք ձեր ծախսերից: Կարո՞ղ 
եք այժմ հարցերից շատերին պատասխանել ՝ «հաճախ» կամ 
«միշտ»: Արդյո՞ք այժմ ավելի վստահ եք այն գումարում, որը 
սահմանել եք որպես ձեր ինքնապահովման եկամուտ: Արդյո՞ք 
ավելի մոտ եք ձեր ինքնապահովման եկամտին հասնելուն: 
Ի՞նչ կարող եք անել՝ բարելավելու համար:

Հաջողակ բիզնեսի 
սեփականատերերը 
շարունակ սովորում 
են:

Իմ ուղին դեպի 
ինքնապահովումը

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Խորհել բաժնի համար:

 Կիրառեք. Կարդացեք աջ կողմի սուրբ գրությունը կամ մտածեք սուրբ 
գրության մեկ այլ հատվածի մասին։ Լուռ խորհեք նրա մասին, 
ինչ սովորում եք: Գրեք ձեր տպավորությունները ներքևում կամ 
ձեր աշխատանքային նոթատետրում:

  

  

  

  

  

 

Ո՞ր գաղափարն ամենաշատը կօգնի ձեր բիզնեսին այս շաբաթ: 
Այդ գաղափարը դարձրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը:

Ավելացրեք ձեր շաբաթական բիզնես նպատակը հաջորդ էջի 
վրա գտնվող ձեր պարտավորություններին:

 Քննարկեք. Կա՞ որևէ մեկը, ով ցանկանում է կիսվել իր շաբաթական բիզ-
նես նպատակով կամ այլ տպավորություններով:

«Ճշմարիտ ասում 
եմ. Մարդիկ պետք 
է ջերմեռանդ ներգ-
րավված լինեն բարի 
գործի մեջ, և շատ 
բաներ անեն իրենց 
իսկ ազատ կամքով, 
և շատ արդարություն 
գործեն»:

ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ և 
ՈՒԽՏԵՐ 58.27

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

ԽՈՐՀԵԼ



190

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՌԱՋԱԴԻՄԵՄ ԱՄԵՆ ՕՐ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 10 րոպե ֆիքսեք՝ Պարտավորվել բաժնի 

համար:

Յուրաքանչյուր պարտավորությունը բարձրաձայն 
կարդացեք ձեր գործընկերոջը: Խոստացեք կատարել ձեր 
պարտավորությունները: Ստորագրեք ներքևում:

ԻՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ես կպատրաստեմ պրեզենտացիա իմ գործի մասին:

Ես նպատակներ կդնեմ իմ գործի համար:

Ես կկատարեմ իմ շաբաթական բիզնես նպատակը.   

 

Ես կպարապեմ այսօրվա Իմ Հիմքը սկզբունքը և կուսուցանեմ այն իմ ընտանիքին:

Ես կավելացնեմ իմ խնայողություններին. թեկուզ մեկ կամ երկու մետաղադրամ:

Իմ ստորագրությունը

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:

ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԵԼ
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ԻՆՉՊԵ՞Ս ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՄ ԼԻՆԵԼ ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ:
 Ժամանակ. Ժամանակաչափով 20 րոպե ֆիքսեք այս էջի համար:

 Կարդացեք. Բացեք 28 էջը՝ Իմ Հիմքը գրքույկում՝ վերջին վարժությունը 
կատարելու և խմբով մի ծառայության նախագիծ ծրագրելու 
համար: Ավարտելուց հետո վերադարձեք այստեղ:

 Կարդացեք. Շնորհավորում ենք: Տերը օրհնել է ձեզ նոր գիտելիքով ու 
հմտություններով և դուք շատ բաներ եք նվաճել: Շարունակեք 
առաջ շարժվել:

Որպեսզի ձեր գործը թափ առնի, դուք պետք է.

• Կամավոր աշխատեք և ծառայեք ձեր մոտակա ինքնապա-

հովման կենտրոնում: (Ինքնապահով դառնալու նպատակ-

ներից մեկն է՝ կարողանալ օգնել մյուսներին: Մյուսներին 

ծառայելը մեծ օրհնություն է):

• Շարունակեք հանդիպել ձեր խմբի հետ: Շարունակեք աջակ-

ցել և քաջալերել մեկդ մյուսին:

• Շարունակեք մասնակցել ինքնապահովման հավաքներին:

• Կապի մեջ մնացեք ձեր գործընկերոջ հետ: Աջակցեք և քա-

ջալերեք մեկդ մյուսին:

Ես կշարունակեմ առաջադիմել՝ ստեղծելով և կատարելով 
պարտավորություններ:

Իմ ստորագրությունը

 Կարդացեք. Այժմ մենք կասենք փակող աղոթքը:

Կարծիքները 
ողջունելի են

Խնդրում ենք ուղար-
կել ձեր գաղափար-
ները, կարծիքները, 
առաջարկություն-
ները և փորձի մասին 
տեղեկությունը 
 srsfeedback@ 
 ldschurch. org:

Նշում վարողի 
համար.

Չմոռանաք զեկուցել 
խմբի առաջադի-
մության մասին srs. 
lds. org/ report- ում, 
որպեսզի անդամ-
ները ստանան իրենց 
վկայականները:

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ԴԱ ԱՆԵԼ:
Բաժանեք դերերը և բեմադրեք հետևյալը.

ՄԱՐԻԱ. Օհ, սա իսկապես արդյունք է 
տալիս: Վերջապես տեսնում եմ դա:

ԴԻԵԳՈ՝ ՄԱՐԻԱՅԻ ԱՄՈւՍԻՆ. Ինչի՞ 
մասին ես խոսում: Ի՞նչն է արդյունք 
տալիս:

՝ Ամեն բան կարգավորվում է: Տասներ-
կու շաբաթ առաջ, երբ մենք սկսեցինք 
հաճախել մեր ինքնապահովման 
խումբը, ես չէի պատկերացնում, թե 
դա ինչպես կլավացներ մեր բիզնեսը: 
Պարտավորությունները, որոնք մենք 
կատարում ենք, այն բաները, որոնք 
սովորում ենք ինքնապահովման 
խմբում՝ այդ բոլորը իմաստ ունի:

՝ Այո, ես նույն եզրակացությանն եմ 
եկել, կապված ինքնապահովման 
խմբի իմ աշխատանքի որոնման հետ: 
Այժմ ես լավ աշխատանք ունեմ՝ հի-
վանդանոցում: Իմ աշխատավարձով 
և հավկիթների քո բիզնեսի եկամու-
տով մենք վերջապես կկարողանանք 
ապահովել մեր ընտանիքը: Ամեն ինչ 
կարգավորվում է:

՝ Դիեգո, դա միայն իմ բիզնեսը չէ: Դա 
մեր բիզնեսն է: Շնորհակալություն, որ 
այդքան քրտնաջան աշխատում ես և, 
ապա, օգնում ինձ՝ հավկիթների մեր 
բիզնեսում:

՝ Դա նաև Տիրոջ բիզնեսն է: Մենք 
նվիրաբերել ենք մեր բիզնես ջանքերը 
Նրան, հավատք ենք գործադրել Փրկչի 
հանդեպ, և աղոթել ենք մեր բիզնեսի 
համար:

ՄԱՐԻԱ. Մենք ավելի մանրակրկիտ 
պետք է զննենք հավկիթների մեր 
բիզնեսը: Մենք խոսել ենք հաճախորդ-
ների և այլ բիզնեսի սեփականատե-
րերի հետ՝ պարզելու, թե ինչ մարդիկ 

են հարկավոր: Հիշո՞ւմ ես: Մենք հաս-
կացանք, որ հավկիթների հետ մեկտեղ 
պետք է նաև կաթ վաճառենք:

ԴԻԵԳՈ. Այո, ինչպես նաև փնտրեցինք, 
թե որտեղից կարող ենք ձեռք բերել 
հավկիթներ և կաթ: Մենք որոշեցինք, 
որ այդքան էլ լավ միտք չէ, որ այծ 
պահենք կաթի համար: Ավելի լավ է 
թարմ կաթ գնենք Պեդրոյից, ով արդեն 
մի քանի այծ է պահում:

ՄԱՐԻԱ. Այնուհետև մենք սովորեցինք, 
թե ինչպես գումար աշխատել ամեն 
օր: Ես հաշիվ եմ տանում, թե որքան 
ենք մենք ծախսում և որքան են մար-
դիկ մեզ վճարում: Մենք սկսեցինք 
ավելի շատ գումար վաստակել, երբ 
ձեռնարկեցինք առաքման ծառայու-
թյունը:

ԴԻԵԳՈ. Ես նույնպես հաշիվ եմ տա-
նում, թե որքան ենք մենք ծախսում և 
որքան ենք վաստակում մեր ընտա-
նիքի համար: Մենք այժմ կարող ենք 
վճարել երեխաների դպրոցական 
պարագաների համար:

ՄԱՐԻԱ. Նաոմին օգնում է մեզ հաս-
կանալ, թե ինչպես ավելին վաճառել: 
Մենք սկսեցինք՝ հարցեր տալով մեր 
հաճախորդներին, լսելով նրանց, և 
առաջարկներ անելով: Մենք քաջա-
լերեցինք հաճախորդներին ավելի 
շատ հավկիթ գնել, ինչպես նաև կաթ: 
Հրաշալի միտք էր Սոֆիային ուղարկել 
տնային առաքման: Մենք ավելի լավ 
ճանաչեցինք մեր հաճախորդներին և 
շատերի հետ ընկերացանք:

ԴԻԵԳՈ. Այնուհետև, երբ նոր հաճա-
խորդներ էին ավելանում, մեզ ավելի 
շատ հավկիթներ էին հարկավոր ամեն 

Միջոցներ
12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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օր, և մենք իմացանք, թե ինչպես վար-
կով գումար վերցնել ավելի շատ հա-
վեր գնելու համար: Ես ուրախ եմ, որ 
առաջին անգամ վարկ չվերցրեցինք: 
Մենք չէինք կարողանալու հետվճար-
ներ անել: Մեզ միայն մի փոքր վարկ 
էր հարկավոր՝ ևս մի քանի հավեր 
գնելու համար:

ՄԱՐԻԱ. Տեսնո՞ւմ ես: Ամեն բան 
կարգավորվում է: Այժմ պետք է հետա-
մուտ լինենք որևէ կերպ նվազեցնելու 
մեր ծախսերը և մեծացնելու վաճառքի 
քանակը:

ԴԻԵԳՈ. Այո: Մենք կարող ենք դա 
անել:

Վերադարձ 184 էջ

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:



194

ԻՄ ԲԻԶՆԵՍԸ՝ ՀԻՆԳ ՐՈՊԵՈՒՄ
Վարողը պետք է կարդա հետևյալը, մինչ խմբի մյուս անդամները կհետևեն էջ 
187 պարունակությանը:

ՄԱՐԻԱ. Ես մի քիչ նյարդայնանում 
եմ՝ ներկայացնելու, բայց ձեզ բոլորիդ 
արդեն շատ լավ ճանաչում եմ: Ամեն 
ինչ լավ պիտի լինի ինձ հետ: Մաս 1. 
Ես պատրաստվում եմ նկարագրել իմ 
բիզնեսը: Իմ բիզնեսը՝ հավկիթներ և 
կաթ վաճառելն է: Ես սկսել էի միայն 
հավկիթներից մի քանի ամիս առաջ: 
Հետո ավելացրեցի կաթը, երբ պար-
զեցի, որ դրա պահանջարկն էլ կա 
հաճախորդներիս մոտ: Ես այժմ նաև 
առաքման ծառայություն ունեմ: Իմ 
բիզնեսը անհամեմատ լավ է ընթա-
նում սկսած այն ժամանակից, երբ 
հաճախում եմ այս ինքնապահովման 
խումբը:

ՄԱՐԻԱ. Մաս 2- ը շաբաթվա հարցերի 
մասին է: Հարցերը բոլորը օգնել են 
ինձ: Սակայն եթե մեկն ընտրեի, ապա 
հարցը, որն առավելագույնս օգնել 
է բարելավել իմ բիզնեսը՝ բիզնեսի և 
անձնական ֆինանսները առանձնաց-
նելն էր: Մինչ այդ, բիզնեսից ստացվող 
գումարը խառնվում էր անձնական 
գումարի հետ և ծախսվում: Դա լավ 
չէր: Այժմ ես դրանք առանձին եմ պա-
հում:

ՄԱՐԻԱ. Մաս 3. Ֆինանսական գրա-
ռումներ և խնայողություններ: Ես 
կարողացել եմ գումար տնտեսել 
12 շաբաթներից 9- ի ընթացքում: Իմ 

բիզնեսի ֆինանսական գրանցում-
ները ես խստորեն պահել եմ վերջին 8 
շաբաթների ընթացքում: Նույնը արել 
եմ իմ անձնական գրանցումների հետ: 
Ես պլանավորում եմ շարունակել 
գրանցումներ կատարելը: Ինձ իրոք 
դուր է գալիս իմանալը, թե որքան եմ 
ես վաստակում և որքան՝ ծախսում: 
Ես նաև ուրախ եմ, երբ գումար ունեմ 
տնտեսած: Նախկինում ես երբեք չեմ 
ունեցել դա: Ես մխիթարվում եմ՝ իմա-
նալով, որ դա այնտեղ կա:

ՄԱՐԻԱ. Լավ, այժմ մաս 4- ի վերաբե-
րյալ. շարունակել բարելավել իմ բիզ-
նեսը: Ես շատ բան եմ սովորել վերջին 
12 շաբաթների ընթացքում: Ես ցան-
կանում եմ շարունակել սովորել: Ես 
պատրաստվում եմ միանալ մեր ցցի 
բիզնեսի սեփականատերերի խմբին:

ՄԱՐԻԱ. Վերջին մասը: Մաս 5- ը բիզ-
նեսի նպատակն է: Ես ցանկանում եմ, 
որ մեկ տարվա ընթացքում իմ բիզ-
նեսը բավականաչափ կանխիկի շրջա-
նառություն ունենա, որ կարողանամ 
տարածք վարձակալել շուկայի ամե-
նամարդաշատ մասում:  Դա կօգնի, որ 
իմ բիզնեսն էլ ավելի աճի:

Շնորհակալություն բոլորին: Դուք իրոք 
օգնեցիք ինձ բարելավել իմ գործը:

Վերադարձ էջ 187

12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:
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12. Ինչպե՞ս շարունակեմ բարելավել իմ գործը:



197

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԵՍ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒՄ ԵՄ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 
ՍՏԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ
Ամեն շաբաթ գնահատեք, թե դուք ինչպես եք առաջադիմում ձեռնարկատիրու-
թյան վկայականի ստացման ուղղությամբ: Նշեք յուրաքանչյուր վանդակը, երբ 
հաճախում եք խմբի հանդիպումներին և կատարում պարտավորությունները:

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ՇԱԲԱԹ
Հաճախել եմ 10 

հանդիպում-
ների

Պահել եմ 
անձնական 
և բիզնեսի 

ֆինանսական 
գրանցումները 
8 շաբաթների 

ընթացքում

Ավելացրել եմ 
խնայողություն-
ներ առնվազն 
10 շաբաթների 

ընթացքում

Կատարել 
եմ շաբաթա-
կան բիզնես 

նպատակը 10 
շաբաթների 
ընթացքում

Կատարել 
եմ բիզնեսի 

 ներկայացումը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ընդա-
մենը
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ԱՎԱՐՏՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
Ներկայացվում է ցպահանջ.

  մասնակցել է «Ինչպես սկսել և մեծացնել իմ 
գործը» ինքնապահովման խմբին, որն անց է կացվել Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից և կատարել է ավարտման համար անհրա-
ժեշտ պահանջները, հետևյալ կերպ.

Հաճախել է առնվազն 10 հանդիպումների   12- ից

Պահել է անձնական և բիզնեսի ֆինանսական գրանցումները 
8 շաբաթների ընթացքում

   8- ից

Ավելացրել է խնայողություններ առնվազն 10 շաբաթների 
ընթացքում

  12- ից

Կատարել է շաբաթական բիզնես նպատակը առնվազն 10 
շաբաթների ընթացքում

  12- ից

Կատարել է բիզնեսի ներկայացումը խմբին (շրջանի մեջ 
վերցրեք)

Այո կամ Ոչ

Վարողի անունը Վարողի ստորագրությունը Ամսաթիվ

Ես պարապել եմ և կառուցել հմտությունների, սկզբունքների և սովորություն-
ների հիմքը ինքնապահովման համար: Ես կշարունակեմ օգտագործել դրանք 
իմ ողջ կյանքի ընթացքում:

Խմբի անդամի անունը Խմբի անդամի ստորագրությունը Ամսաթիվ

Նշում. ՎՕՍ Բիզնես քոլեջի վկայականը կտրվի ավելի ուշ՝ ցցի կամ շրջանի ինք-
նապահովման հանձնախմբի կողմից:

 



ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐ
Ի՞նչ են մարդիկ  

ցանկանում գնել:

• Իմացեք, թե ինչու են մարդիկ գնում ձեր 
ապրանքը

• Իմացեք, թե ինչ են հաճախորդներն 
արժեվորում

• Ամեն օր սովորեք հաճախորդներից

ԾԱԽՍԵՐ
Ինչպե՞ս վերահս-
կեմ իմ ծախսերը:

• Նվազեցրեք ծախսերը
• Օգտվեք մի քանի 

մատակարարների 
ծառայությունից

• Ֆիքսված ծախսերն 
ավելացրեք միայն 
այն դեպքում, եթե 
դրանք ավելացնելու 
են շահույթը

• Ներդրումներն 
իմաստուն կերպով 
կատարեք

• Օգտագործեք Չորս 
ճիշտ գործոնները՝ 
իմաստուն կերպով 
պարտք վերցնելու 
համար

ՎԱՃԱՌՔ
Ինչպե՞ս եմ ես 

վաճառում:

• Միշտ լավ վաճառք 
արեք

• Հաճախ սպառեք 
ապրանքը

• Հարցրեք, լսեք, 
առաջարկեք

• Հեշտացրեք գնում-
ներ կատարելը

• Արդյունավետ 
վաճառեք

ՇԱՀՈՒՅԹ
Ինչպե՞ս եմ մեծացնում շահույթը:

• Կատարեք օրական 
գրանցումներ

• Վճարեք ձեզ աշխա-
տավարձ

• Ձգտեք ամեն օր 
շահույթ ունենալ

• Գնեք ցածր գնով, 
վաճառեք՝ բարձրով

• Մի գողացեք ձեր 
բիզնեսից

• Օգտագործեք ար-
դյունավետ ակտիվ-
ներ

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս եմ վարում իմ բիզնեսը

• Առանձնացնել բիզ-
նեսի և անձնական 
գրանցումները

• Կատարել օրական 
գրանցումներ

• Առաջինը վճարել 
տասանորդը

• Շաբաթական խնա-
յողություն անել

• Ամեն օր մի բան 
բարելավել

• Շարունակաբար 
սովորել

• Ապրել ըստ Հիմքը 
սկզբունքների

• Դնել հետաքրքիր, 
կանխատեսելի 
նպատակներ

• Սկսել քչից, մտածել 
մեծի մասին

• Երբեք չհանձնվել

ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՐՏԵԶ
Բիզնեսի հաջողության սկզբունքները
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