Những sai lầm phổ biến khi khởi nghiệp
Adapted from content excerpted from the American Express®
OPEN Small Business Network
Đối với hầu hết mọi người, khởi nghiệp là khoảng thời gian đầy lý thú mà
trong suốt quá trình đó họ được cổ vũ bởi viễn cảnh thành công và niềm vui
được đương đầu với những thách thức mới. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian
dễ mắc nhiều sai lầm nhất!
Có thể tránh được nhiều sai lầm mà những người khởi nghiệp mắc phải
trong giai đoạn khởi sự. Một trong những cách tốt nhất để tránh không mắc
sai lầm là nói chuyện với những chủ doanh nghiệp khác về kinh nghiệm mà
họ rút ra được trong quá trình khởi sự. Hãy hỏi ý kiến của luật sư hay nhân
viên kế toán của bạn để tiếp cận những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm
phù hợp và hãy tham dự các cuộc họp của các hiệp hội kinh doanh để nói
chuyện với những người hoạt động trong chính ngành kinh doanh mà bạn
đang định khởi nghiệp.
Song cho dù bạn có nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng đến thế nào đi nữa, bạn
cũng sẽ vẫn mắc nhiều sai lầm khi khởi nghiệp, tuy nhiên những lỗi thường
gặp được liệt kê dưới đây có thể giúp bạn tránh được phần nào.
Những sai lầm phổ biến bao gồm:
Thành lập công ty quá nhanh
Bước đầu tiên đối với nhiều người khi khởi sự một doanh nghiệp là nộp hồ
sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Việc đăng ký thành lập
công ty là một bước đi phù hợp đối với nhiều doanh nghiệp, song sẽ rất có
ích nếu bạn biết chờ cho đến khi ý tưởng kinh doanh của bạn được định hình
rõ nét rồi mới hành động. Lý do: khái niệm về việc kinh doanh của bạn, và
do đó cả tên của doanh nghiệp sẽ có thể thay đổi trong một vài tháng hoạt
động đầu tiên.
Không nghiên cứu thị trường
Một khâu của quá trình khởi nghiệp thường bị bỏ qua là việc xác định liệu
thị trường mục tiêu của bạn sẽ mua hàng hoá hay dịch vụ của bạn không.
Cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này là hỏi chính các khách hàng. Hãy tìm
cách nói chuyện với càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt. Những câu
hỏi bạn nên đặt ra bao gồm: Anh chị sẽ mua hàng hoá hay dịch vụ của tôi

chứ? Hiện nay anh chị mua hàng hoá hay dịch vụ này ở đâu? Anh chị sẵn
sàng trả bao nhiêu? Anh chị có hài lòng/không hài lòng điểm gì ở nhà cung
cấp hiện tại của anh chị? Anh chị sẽ tìm kiếm hàng hoá hay dịch vụ này ở
đâu khi cần?
Dựa quá nhiều vào luật sư
Phí tính theo giờ của các luật sư cộng dồn lại tăng lên rất nhanh và chỉ một
vài hoá đơn thanh toán tư vấn luật đầu tiên cũng đã làm các chủ doanh
nghiệp mới phải chóng mặt. Khi khởi nghiệp, bạn có xu hướng nhờ luật sư
của mình tư vấn và soạn thảo văn bản trong tất cả các khía cạnh kinh doanh
liên quan. Nhiều người đã nhanh chóng nhận ra rằng sẽ rất có ích nếu bạn tự
mày mò nghiên cứu, tự soạn thảo văn bản và chỉ nhờ đến chuyên môn của
luật sư để hoàn thiện chúng.
Chi quá nhiều cho mặt bằng văn phòng và trang trí văn phòng
Một văn phòng đẹp với trang thiết bị máy tính hiện đại có thể làm cho nhiều
chủ doanh nghiệp cảm thấy như thể giấc mơ khởi nghiệp của họ đang trở
thành hiện thực. Một trong những niềm vui của việc khởi nghiệp là dựng lên
một văn phòng mà bạn cảm thấy hãnh diện, ấy vậy mà những cạm bẫy chi
tiêu quá đà đã làm cho nhiều doanh nghiệp phá sản trước khi kịp cất cánh.

