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 مهمانان میزگردسخنی درباره 

 6دوایزروب شرکت هیئت مدیرهو مدیرعامل و عضو  5بوش-انهایزر اقیانوسیه شرکت آبجوسازیآسیا  رئیس منطقه 4ژان کراپس

APAC پس از ثبت شرکت بودوایزر و  بوش سازنده اصلی و برتر آبجو در بازار چین است-است. انهایزرAPAC  بورس در

 2112بوش در سال -شرکت انهایزردرحال رشد در این منطقه است. ژان پس از پیوستن به  2112سپتامبر کنگ در هنگ

او  .همزمان به سمت سرپرستی فروش کانادا منصوب گردیدو  با هدف هدایت منطق فروش ِکبک به کانادا نقل مکان کرد

ضو سیه، عاقیانو-سپس ژان بعنوان رئیس منطقه جنوب آسیاریاست واحد بازرگانی را برعهده گرفت.  2114سپس در سال 

-پیش از ملحق شدن به شرکت ابجوسازی انهایزر ژان کراپس رفت. APACبوش به -انهایزر کتهیئت اجرایی مدیریت شر

 در بروکسل مشاور بود. کنزیمکبوش مدتی در دفتر 

در ژاپن است که نظارت و سرپرستی بیش از  8لاسونای چینی هلدینگ های زنجیرهمدیرعامل فروشگاه 7موتونبو میاکی

 برسد. 3111و در سال جاری قرار است این رقم به  فروشگاه را به عهده دارد 2111

برای چین و شمال آسیا است. او هفت سال اخیر در  LVMHمدیر ارشد عملیاتی برند لوکس عطر  2میشل موتین-جین

 LVMHشرکت عطر و لوازم آرایشی  استراتژیک، عملیاتی و مالی کنگ در سفر بوده و سرپرستیچین بین شانگهای و هنگ

 LVMHبرند آرایشی  ینتربزرگ 11پرفیومز کریسشین دیور را برعهده داشته است. او پیش از این مدیر ارشد مالیدر منطقه 

کار  LVMHای و محلی برای شرکت سال است که در آسیا و اروپا در سطوح مختلف عملیاتی، منطقه 25موتین  بود.

 کند.می

تولیدکننده و فروشنده پوشاک کشمیر در دنیا است  ینتربزرگاست. اردوس  Erdos Groupنایب رئیس  11فنگ هوا سانگ

هایش را از طریق بیش از فروشگاه . اردوس لباسERDOS Kidsو  Blue ERDOS، اردوس، 1436که پنج برند دارد: 

 و التجاره، مدیریت ارتباط با مشتری، تولیدکند. سرپرستی عرضه مالمستقیم و بیش از فروشگاه انتخاب شده عرضه می

 در اردوس با فنگ هوا سانگ است. ینتأمعملیات زنجیره 
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شد ر چین است که نظارت و سرپرستی تمام امور بازرگانی این شرکت در چین ازجملهاستارباکس مدیرعامل  12بلیندا وانگ

ای کارههای دیحیتال برای کسب و پیشتازی موج آینده نوآوریو  فروشی از طریق تقویت تجربه فروشگاهتجاری خرده

 21گذاری دیجیتال برعهده وانگ است. او همچنین یکی از اعضای تیم رهبری جهانی استارباکس است و بیش از سرمایه

رده گیری جهانی این شرکت کاقیانوسیه و تصیمم-سال تجربه خود را صرف ساخت برند استارباکس در چین و منطقه آسیا

 است.

 1811است. وومارت بیش از  15مالدی گذاربنیانو  مؤسسدر پکن و  14ارتوومرئیس هیئت مدیره  13ژونگ ژانگدکتر ون

های لوازم خانگی در چین فروشگاهو  ای کوچک و بزرگهای زنجیرهسوپرمارکت و هایپرمارکت خواروبارفروشی، فروشگاه

فروشی آنلاین به خردهکسب و کار الکترونیکی و مال میلیارد یوان است. دی 51اش بیش از دارد که میزان فروش سالانه

 81کند و بیش از فروشگاه مجازی در چین همکاری می 11111فروش بزرگ و خرده 111آفلاین است که با بیش از 

 اش دارد.میلیون کاربر فعال ماهانه در اپلیکیشن نسخه موبایلی 18میلیون کاربر عضو و بیش از 

 متن مصاحبه 

در ووهان مرکز استان هوبئی چین دیگر  12کووید ه از زمان شیوع ویروس مارس اعلام کرد ک 12کشور چین در تاریخ 

های عبور و العاده اعمال قرنطینه و محدودیتهیچ نمونه انتقال جدیدی از این ویروس گزارش نشده است. اقدامات فوق

 اند.بوده مؤثرهای جدید در پیشگیری از عفونت ظاهراًها نفر در کنار واکنش سریع پزشکی مرور میلیون

ره ها دوباطولانی تعطیلی دوباره به حرکت درآمده است. کارخانه نسبتاًهای اقتصاد چین پس از یک دوره چرخ درنتیجه،

. پس روندها میو قرنطینه بیرون آمده و به فروشگاه کم از خانهمشتریان کمو  ها دوباره باز شده، ادارهشروع به تولید کرده

ها مرزهایشان را بسته، هرگونه در چین، حال دوران تردید به اروپا و آمریکای شمالی رسیده و دولتاز برداشتن قرنطینه 

 کنند.اجتماع و گردهمایی عمومی ممنوع شده و مردم را دعوت به خودقرنطینگی می

های مدیرعاملکینزی در چین، میزگرد مجازی را با کننده مکفروشی و مصرفسابقه، شرکت خردهدر این دوره گذار بی

ت تجربه مدیری کننده سروکار دارند برگزار کرده و به گفتگو دربارههای پیشرو در چین که با مشتری و مصرفشرکت

؛ APACها با ژان کراپس، مدیرعامل و یکی از روسای شرکت آبجوسازی پرداخته است. آن عملیات در دوران قرنطینه

میشل موتین مدیرارش عملیاتی شرکت عطر و لوازم آرایشی -ن(؛ جینمیاکی مدیرعامل هلدینگ لاوسن )چی موتونبو
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LVMH؛ بلیندا وانگ رئیس هیئت مدیره و 1436برند اردوس  ؛ فنگ هوا سانگ نایب رئیس گروه اردوس و مدیرکل

 مال صحبت کردند.دی مؤسسرئیس هیئت مدیره وومارت و ونژونگ ژانگ مدیرعامل برند استارباکس در چین؛ و دکتر 

اندازهای مشکلات اصلی که در این دوره با آن مواجه شدند، اقداماتی که در تقلیل تاثیرات انسانی و ها و چشمها دیدگاهآن

 کنند.شان در این اپیدمی را مطرح میتغییر هدف عملیاتیو  بازرگانی این ویروس نقش داشته

تجاری و بازرگانی جدید در محیط نامطمئن یکی از  هایارائه پلنو  مهمانان این میزگرد معتقدند که ایجاد، گفتگو

اند. سرعت عمل برای عرضه و ارائه وسایل بهداشتی و محافظتی، هایی است که تابحال با آن روبرو شدهدشوارترین چالش

دیگر مزایای سلامتی موثرترین واکنش استراتژیک به این شرایط بوده که نقش حیاتی برای حفظ روحیه و  بیمه مکمل

 اشت.د

به مشتریان  های پشتیبانیپیامو  ، ارتباطات دیجیتال با کارکنان، اقدامات امنیتی و تغییرات عملیاتیبا تشدید شدن بحران

وکارها حضور در فضاهای دیجیتال ها، کسبهای استراتژیک داشتند. با بسته شدن فروشگاهنقش حیاتی در تداوم واکنش

تجارت و  آفلاین و چندکانال، تجارت عمومی-به-های آنلاین، فروشWeChatمتنی  هایرا دوبرابر کردند ازجمله کمپین

دهی داخل فروشگاهی بدون تماس به مشتریان و کارفرماها های سفارشها، سیستمخالص. پس از بازگشایی فروشگاه

 احساس امنیت دادند.

 های حضوری نقش حیاتی در حفظبازگشایی فوری فروشگاهریزی برای مهمانان این برنامه همچنین عنوان کردند که برنامه

شده  هایشانباعث نزدیکی بیشتر شرکت رمق و روحیه شرکت در این بحران داشت. عده زیادی هم معتقدند که این تجربه

 گردانند.ها همه چیز را به حالت عادی باز میدرحالیکه انتقال به حوزه دیجیتال را تسریع کرده است چرا که آن

خوانیم به این امید که مدیران کار در شرایط قرنطینه را می در ادامه برخی از تفکرات و اندیشه این مهمانان درباره تجربه

 سایر بازارها بهتر بتوانند خود را با شرایط مشابه وفق دهند.

 چه بود؟ 12کووید تان در دوران شیوع ترین چالش: سختکینزیمک

م دانستیهم زمانی که نمی: چالش اصلی چرخاندن چرخ کار و درعین حال حفظ سلامت کارکنان بود آنمیاکی موتونبو

چرا که کالاهای  های پزشکی و لباس محافظ را از ژاپن وارد کردیمعینک شخصاًکه مشتریان آلوده هستند یا خیر. ما 

شدند. هماهنگ کردن شرایط جایی پیدا نمی سنجهای تبدستگاهو  ها، ماسککنندهمصرفی و بهداشتی مثل ضدعفونی

کرد. یها باهم فرق مکرد بود چرا که شرایط هر منطقه و قوانین ساختمانتغییر می دائمبازکردن فروشگاه هم بسیار سخت و 

ها عمل کنند، جریمه دانند که اگر مطابق با قوانین محلی بدون مشورت با سرپرستمان میمطمئن بودیم که کارکنان



 

 

کزی داشتن دفتر مرشان اولویت اصلی بود. همچنین بازنگهبدانند که ارتباطات شفاف و راحت درباره شرایطو  خواهند شدن

 هایمان بود.های کار دفتر یکی دیگر از چالشخاطر محدودیتبه

زیاد پیش ای وجود نداشت. شرایط به سرعت درمیان موجی از عدم قطعیت هیچ دستورالعمل و قاعده :بلیندا وانگ

تن بیش ها به بسای نداشتیم که درباره چطور گذراندن این شرایط تصمیم بگیریم. ما از افتتاح فروشگاهرفت، پس چارهمی

و  شود(ساعت در چین یک فروشگاه استارباکس جدید باز می 15رسیدیم )در حالت معمول هر  فروشگاهمان 4311از 

 31خیال شدن تمام چیزهایی که طی )کارمند( برداشتیم. این یعنی بی کشری 58111اقداماتی در راستای محافظت از 

ای محافظت از امنیت مشتریان و شرکدادم و فکر و ذکرم طرزفکرم را تغییر می کلاًفروشی یادگرفته بودم. باید سال در خرده

 شده بود. استارباکس

مان یا ادامه حیات کسب و حدی بود که بخاطر حفظ جان کارکنانسرعت و شدت این بحران به :میشل موتین-جین

مدیریت  گیری سریع وشدیم. محیطی با برند و بازارهای مختلف نیازمند تصمیمکار میکارمان باید هرروز بلافاصله دست به

 معلوم نبود که چه هست. مشخصاً بحران است بحرانی که 

ها و مراکز زندگی شبانه، ارتباط معمول ما با مشتریان را قطع کرد درنتیجه چالش ما ه شدن رستورانبست :پسارژان ک

های مجازی و تجارت الکترونیک؛ آنلاین به آفلاین و تجارت عمومی توسط مردم انتقال منابع به داخل خانه از طریق کانال

کننده خانگی جدید مثل لانچ و رونمایی تجربیات مصرفو  های مختلفهای حوزهکه شامل طراحی دوباره پروموشن بود.

دادند. شد، درحالیکه اینفلوئنسرهای دیجیتا فروش آنلاین را انجام میبازی الکترونیک میرویدادهای و  پخش زنده موسیقی

ب ردم را تشویق و ترغیمان پیوند دادیم تا مآن را با برنامه وفاداریو  ما همچنین بازاریابی را به سمت عرضه خانگی بردیم

نان را هاو کارککنندهصورت آزمایشی مصرفکنیم که بازهم در دوران قرنطینه از ما خرید کنند. برای بازرگانی اجتماعی، به

های مسکونی ها و مجتمعهای خرید گروهی برای گروهکنندهعنوان نمایندگان و معرف برند و هماهنگانتخاب کرده که به

 انجام تمام این کارها در زمان محدود در شرایط قرنطینه چالش بسیار سختی برای تمام ما بود.. مختلف عمل کنند

 تاثیرگذارترین اقدامی که در شروع شیوع این بیماری داشتید چه بود؟ : با نگاهی به شرایط گذشته،کینزیمک

پیشاپیش بخاطر حفظ جان شرکا، مشتریان و ای بودیم که ما از جمله نخستین برندهای مطرح و برجسته: بلیندا وانگ

درصد  81کم همه بسته شدند. در دوران اوج و پیک بحران، هرچند که کمهایمان را بستیم، جامعه بیشتر فروشگاه

گیزه شان انهایی هم که باز مانده بودند محافظت از شرکا و تضمین سلامت و جانهای ما بسته بودند. در فروشگاهفروشگاه

استانداردهای عملیاتی سطح بالایی برای  کننده،های ضدعفونیماسک و ژل ینتأمت اولیه ما بودند. جدای از تصمیما

سنجید ها گذاشتیم که دمای بدن مشتریان را پیش از ورود میدر ورودی« ایستگاه سلامت/امنیت»فروشگاه مصوب کردیم و 

ر دو  شدندسنجی میزده باشند. تمام شرکا باید روزانه تب همه پیش از ورود ماسک حتماً کرد که چک میو  سنجی()تب



 

 

کننده شسته و سطوح در فواصل هایشان را با مواد ضدعفونیصورت مرتب دستعلاوه بر ماسک زدن بهتمام ساعات کاری 

 زرا معرفی کردیم که سفارش دیجیتال ا« تجربه بدون تماس استارباکس»شدند. ما همچنین طرح معین ضدعفونی می

رساند و مشتریان زمان کمتری را باید در فروشگاه سپری کنند. طریق موبایل است و تماس با کاربر انسانی را به حداقل می

علاوه اینکه جهت حفظ فاصله مناسب بین کردند، بهدر بخش لابی خدمات محدودی ارائه می هایمانبرخی فروشگاه

 ها را کم کردیم.مشتریان، تعداد صندلی

نه  و داد تا روال و پیشرفت را بررسی کند: تیم مدیریت ما هر روز صبح و عصر تشکیل جلسه میژونگ ژانگوندکتر 

رو اش این بود که از میان صدهزارنفر نینسخه دستورالعمل برای مقابله با سرایت و انتقال ویروس منتشر کردیم که نتیجه

ف و به لط . تیم ما برای خرید ماسک به کره جنوبی سفر کردهحال آلودگی گزارش نشده استو کارمندی که داریم تابه

میلیون مساک در ماه  18ژانویه به پکن تحویل دهیم تا علیرغم فروش  21نخستین محموله را  همان تیم اعزامی توانستیم

ی فروخته هادرصد ماسک 21نخست شیوع بیماری، موجودی انبار پایتخت تمام نشود. در شروع بحران، شرکت ما بیش از 

 سبزیجات تازه و گوشت ینتأمکرد تا میزان انتقال ویروس در شهر به حداقل برسد. ما همچنین می ینتأمشده در پکن را 

های ها و انجمنبه بیمارستانو  شودبرابر کردیم تا مطمئن شویم که شهر دچار مشکل کمبود و قحطی نمیبه پکن را سه

 کردیم.ووهان هم غذا و سایر تجهیزات اهدا 

کارمند شرکت ماسک و لباس محافظ تهیه کرد. ما  26111شرکت ما برای تمام  ینتأمشبکه جهانی خرید و : ژان کراپس

قداماتی برای او  اندازی کردیم که آموزش بهداشتی و سلامتیسیستم دیجیتال پشتیبانی و پیگیری سلامت کارکنان را راه

 ها فراهم کردیمفروشنارش داشت. پشتیبان جریان وجوه نقدی برای عمدهها و دفاتر هم درکضدعفونی کردن آبجوسازی

نند. شان را باز کها دادیم تا بتوانند دوباره فروشگاهفروشکننده هم به خردهابزارهایی مانند ماسک، دستکش و ضدعفونیو 

ی متمرکز بر رفاه کارکنان و روزه را تعریف کردیم که با اتاق عملیات 111و  31های عملیاتی هفت، ما همچنین طرح

شد. هدف طرح سی روزه، تغییر شکل کسب و کار های محافظ شروع میمسئولیت اجتماعی ازجمله اهدای ماسک و گاون

های روزه به دنبال ارتقا و رشد کسب و کار چین پس از بحران بود. داده 111که طرح و ادامه دادن عملیات بود، درحالی

ل روند حامان را برحسب کانال و منطقه تفکیک کنیم، درعینگذاریما دادند تا سرعت و میزان سرمایه زیاد این امکان را به

 پیشرفت را شهر به شهر کنترل و پایش کنیم.

متر در کو  مان بود. ما اقدامات امنیتی را تعریف و وضع نمودیماولویت اصلی ما حفظ جان کارکنان :میشل موتین-جین

مر این امان در کل آسیا تشکیل شد. و ارسال صدها هزار ماسک برای کارکنان ینتأمکاملی برای  ینتأماز ده روز زنجیره 

سابقه بین منابع انسانی و کارکنان لجیستیک بود. سپس با تاکید بر تجارت مستلزم میزان مشارکت و هماهنگی بی

های جدیدی برای دورکاری راهو  شتیبان را داشتهپ ینتأمکه مدیریت زنجیره الکترونیک به کارمان ادامه دادیم درحالی

 کارکنان دفتری از خانه ارائه دادیم.



 

 

 511هایی را بین کارکنان و واکنش سریع و حفظ رابطه قوی با مشتریان و کارکنان. ما بسرعت ماسک :فنگ هوا سانگ

ت کوچکی باشد اما باعث ایجاد حس مان توزیع کردیم. شاید حرک( همراه با پیام حسن نیتVIPمشتری ویژه )وی آی پی/

یجه درنت لازمه و اصل کار بود، مؤثرمان شد و مورد تقدیر مشتریان قرار گرفت. ارتباط سریع و اعتماد به ثبات سازمانی

ارسال نامه به تمام کارکنان در صدر امور قرار گرفت و در نامه تمام قد حمایت و پشتیبانی خود از کارکنان را اعلام کردیم. 

ف مان تشکیل دادیم چرا که تحقق این هددر رابطه با مبانی هم تیم اختصاصی برای تسریع روند توسعه کسب و کار آنلاین

چت استفاده کردیم تا کارکنان و مشتریانی که بخاطر فروش و حراج سال نو چینی نسبت از ویصورت آفلاین سخت بود. به

ار چت روز ولنتاین را با شعروز هستیم. سپس توانستیم کمپین ویبه روزهای معمول بیشتر بودند مطمئن شوند که به

 مان کمک کرد.جدید پوشاک راه بیندازیم که به فروش آنلاین لاینبا موفقیت به« عشق درمان درد است»

بار از کل کشور مواد اولیه را خریداری و های کشمیر را دوباره راه انداخت اما اینژانویه کارخانه کت 26اردوس هم در 

ی های استریلیزه و گندزدایما همچنین روشهای محافظ کرد. و لباس های کشمیری شروع به تولید ماسکجای تولید کتبه

کمک همین کار توانستیم در ایالت خودمختار مغولستان درونی روند این اپیدمی را تحت نجام دادیم که بهای را احرفه

واسطه در ژاپن تماس گرفت و به Mitsuiبا رئیس شرکت  شخصاًکنترل دربیاوریم. همزمان، رئیس هیئت مدیره گروه 

فوریه، مواد  5ای از اقصی نقاط دنیا کرد. از شراکت چندساله درخواست کمک برای خرید مواد محافظ تخصصی و حرفه

 8فوریه،  2میلیون یوان به کشور سرازیر و به خطوط مقدم مبارزه با این اپیدمی ارسال شد. در  21اولیه به ارزش بیش از 

 Erdos»هایشان کمک کردیم تا برای مراقبت و حمایت از کادر درمان و خانواده Song Qinglingمیلیون یوان به بنیاد 

Warmth Fund ».را تشکیل دهد 

حالت : آیا دو سه هفته ابتدای شیوع بیماری در مقایسه با روزهای اخیر بواسطه تثبیت/یا بازگشت اوضاع بهکینزیمک

 تان بوجود آمده است؟ای در اقدامات و اهدافطبیعی، تفاوت عمده

مان و تدام کار سریع برای حفظ جان کارکنانگیری های نخست ما بیشتر روی تصمیمدر هفته :میشل موتین-جین

متمرکز بودیم. اما حالا هدف مدیریت ریکاوری و بازگشت در چین است با بازگشایی  ینتأمها و حفظ زنجیره فروشخرده

آماده شدن برای از سر گرفتن. همچنین درحال حاضر، پیامدهای میان مدت شیوع این و  فروشیتدریجی شبکه خرده

ات با تغییرات سریع در عاد احتمالاً کنیم. که مام دنیا و بحران مالی و اقتصادی پس از آن را تجزیه و تحلیل میویروس در ت

مانند سرعت بیشتر از حد انتظار در پیوستن به تجارت الکترونیکی  مان همراه خواهد بودهای چینیکنندهمشتریان و مصرف

شود. تاکید روی مدیریت بحران به منزله این کم برای چندماه کمتر میسشان دحالی که سفرهای هوایی، درعینو آنلاین

در  یتاً هاناندازهای بلندمدت و قابلیت استراتژیک را بخصوص در بازار مهمی مثل چین نادیده بگیرید. نیست که باید چشم

ها را به خدمات میلیون ماسک جراحی برده تا آن 41سفارش برای  ینتأمچین خود را به سمت  ینتأمزنجیره  هفته پایانی،

 بهداشت ملی فرانسه توزیع کنیم.



 

 

: از ابتدا ما متعهد شدیم که حقوق و مزایای شرکایمان را حتی وقتی تعطیل هستیم هم پرداخت کنیم، مزایای بلیندا وانگ

 Partner Assistance Programبرنامه و  سریع کردیمبیمه را در صورت ابتلای کارکنان یا اعضای خانواده به ویروس ت

(PAPرا برای مشاوره به شرکا و خانواده ) هایشان و تقبل هزینه توسط شرکت ترتیب دادیم. با بهتر شدن شرایط، هدف به

وع شد رسمت بازگشایی دوباره رفت که نه تنها برای کار بلکه برای روح شرکت حیاتی بود. برنامه ریزی برای بازگشایی ش

شدند، اولویت اصلی ما حفظ جان کارکنان و اطمینان از داشتن ها بسته میحالی که هنوز تعداد زیادی از فروشگاهدرعین

 هایمان دوباره باز شدند.درصد فروشگاه 21محیط کار سالم بود. درحال حاضر بیش از 

ماسک و و  تقاضا برای غذاهای تازه و کالاهای عمده اساسی ینتأم، هدف در روزهای نخست بحران: دکتر ونژونگ ژانگ

ایستگاه تحویل عمومی  3111محافظ بود. میزان تقاضا برای تحویل در منزل و خرید بدون تماس بسیار بالا بود. ما حدود 

مایحتاج  ینتأم داد. کاری که نقش مهمی درمحله پکن را پوشش می 4111آنلاین به آفلاین برپاکردیم که بیش از نیمی از 

رود های موبایل بسیار زیاد شدند. انتظار میروز نخست سفارش 11کرد و در مردم شهری که در حصار قرنطینه بود ایفا می

 که این الگو حتی حالا که شرایط ویروس تحت کنترل درآمده هم همچنان روند روبه رشد خود را ادامه دهد.

ژانویه بود که سفر و رفت و آمد به ووهان  21کردیم، تازه از احساس بحران نمیاوایل ژانویه ما هنوز : میاکی موتونبو

، وبینار نشست رهبری با حضور مدیریت چینی را برگزار کردیم که تجربه حضور در ممنوع شد. پس از بسته شدن شهر

لت ارائه کردند و ما این دهنده دوهای نظمهایی درباره واکنشها توصیهاپیدمی سارس )سندرم حاد تنفسی( داشت. آن

ها را جهت حفظ جان کارکنان تغییر دادیم. همچنین ملزومات روال بازگشاییو  دستورالعمل را به مناطق مختلف رساندیم

منظور آماده لیوانی را به میزان بیشتری عرضه کردیم. با بدتر شدن بحران، دولت بههای نیمهبیشتر بخصوص ماسک و نودل

صول اموقع فرایندهای تولید خود را بررسی و براساس ها را داد. آنهای جدید دستور بستن فروشگاهتپیشگیری از عفون

 ینتأم تحت فشار برایو  ها با کمبود نیرو مواجه شدهمان از این بابت بود که کارخانهنگرانی سلامت تغییراتی اعمال کردیم؛

ها را کاهش دادیم. همچنین های اورژانسی، ممکن است در بخش بهداشت با کمبود مواجه شویم، بنابراین سفارشسفارش

رفی کالاهای مص ینتأمهای وجه انداختیم. درحال حاضر، فروشگاه ینتأمنگاهی هم به فاینانس اضطراری در صورت مشکلات 

هایمان هدف امروز ما عادی کردن شرایط دفاتر مرکزی و فروشگاهو  کم است نسبتاًبه حالت نرمال برگشته و کمبود  یباًتقر

 اند.های معاف از مالیات است که دچار آسیب اقتصادی شدهکارمان نجات فروشگاه ینترمهماست. 

ردم مو  : تفاوت اصلی در طرزتفکر سازمان است که از تفکری آشفته و مختل به اطمینان رسیده استفنگ هوا سانگ

ارش ریزی استراتژیک رفتیم؛ و نگاهی به سفاند. وقتی شرایط تحت کنترل درآمد، سراغ برنامهتین کار دفتری را پذیرفتهرو

ه جو و پرتکاپو را شامل شدسلطه چندکانالهساله که بیشتر اهداف های سهاز راه دور برای فصل بعد داشتیم. همچنین طرح

و سایر اقدامات استراتژیک با هدف رشد کسب و کار سرعت بیشتری  ینتأم هم دستخوش تغییر و اصلاح شده و زنجیره

 اند.گرفته



 

 

 ینتأمدر چند هفته نخست، هدف حفظ جان کارکنان و آمادگی برای ادامه دادن عملیات تجاری و زنجیره : پسارژان ک

ترندهای موجود مثل تجارت و  داده، دوباره به حالت رشد بازگشتیم؛ روندهای مصرف کننده جدید را توسعه یراًاخبود. 

 دیجیتال سرعت گرفتند.

در قرنطینه بسر  12کووید روزها در مبارزه با های مختلف دنیا که این: پیشنهاد و توصیه شما برای شرکتکینزیمک

 برند چیست؟می

سریع توسط تیم مدیریت بحران  : شجاع و مراقب باشید. شجاعت و جسارت برای گرفتن تصمیماتمیشل موتین-جین

تان باشید، برای تداوم کسب و کارتان که توان مناسب برای حفظ تداوم و استمرار کسب و کار را داشته باشد. مراقب تیم

کنند. مهم است که هایی را درنظر بگیرید که در جلو و پشت صحنه کار میهمیشه اول سلامت و امنیت مالی مردم و آن

م است. پذیری بالا لازانعطافو  شان است. ترکیبی از شجاعت مدیریت، کار تیمیکنند که مدیریت پشت تان حسکارکنان

 «هایتان.هایتان بازتابی از امید و آرزوهایتان باشند نه ترسبگذارید که انتخاب»قول نلسون ماندلا: به

ای برای اتخاذ سرویس خواروبار سالهیکبندی حداقل به اعتقاد ما، بحران ویروس کرونا زمان :ونژونگ ژانگدکتر 

ن در های سفارش آنلایچندکانالی مثل سفارش و تحویل از راه دور بوجود آورده است. پیگیری اینکه چطور سلیقه و اولویت

دوران قرنطینه تغییر کرده لازم و ضروری است؛ مشتریان سعی کردند که رژیم غذای خود را تغییر داده و توازنی میان 

 ای آماده بیرونی و خانگی ایجاد کنند، ضمن اینکه برندهای پرفروش هم دستخوش تغییرات قابل توجهی شدند.غذاه

نخستین گام حفظ جان کارکنان و آمادگی برای  : با فرض اینکه این قرنطینه قرار است طولانی باشد،میاکی موتونبو

 زنده نخواهد ماند، توانمندسازی و تقویت کارکنان با این اصلاًبازگشایی دوباره است. هیچ شرکتی اگر برای ابد بسته بماند 

پیام که کارشان در بازگرداندن حیات و زندگی به حالت نرمال بسیار ضروری است ارزش بسیار بالایی دارد. کسانی که در 

 پزشکی حمایت کنند. مؤسساتموقعیت انجام این کار هستند باید از 

ای برای ارائه بهترین رویه در محصوریت و محدودیت و محافظت از های منطقهی تیم: تقویت و توانمندسازژان کراپس

پذیری هایی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند انعطافای چون امنیت، کیفیت و کار. به تیمموارد غیرقابل مذاکره

اشته باشد با فرض اینکه شرایط در هر شهری تری نسبت به اوضاع دسریع اکنش و قدرت اجرایی و اختیار بیشتری داده تا.

ای از های نوآورانهدنبال شکلهای بحران زده به سمت غذاهای خانگی روی آورده و بهکننده. مصرفکندیمفرق 

آماده بازگشت به کار بوده، این امر فرصتی است برای کسب و کارهای  کاملاً درعین حالی که  های خانگی هستند،سرگرمی

 کنند. ینتأمچالاک که نیاز و تقاضاهای نوظهور مشتریان را 



 

 

تان متمرکز شوید. در عصر : اصل در قرنطینه این است که قوی باشید و نترسید و روی نحوه واکنشفنگ هوا سانگ

ه تعاملات ها نیازی بایم که بسیاری از شغلدر این شرایط فهمیدهو  متصل باشددیجیتال، یک سازمان قدرتمند باید همیشه 

و ارتباطات رو در رو ندارند. گروه مدیریت و رهبری باید با خونسردی و آرامش عمل کرده تا اعتماد کارکنان را حفظ کند، 

ن، پس از این بحرا همه چیز خوب پیش رود،آید. اگر شمار میچرا که این اصل و کلید کنارهم نگه داشتن و اتحاد شرکت به

 تر خواهید داشت.سازمانی متحد و منسجم

ت گفاستارباکس و رئیس سابق هیئت مدیره آن( همیشه می گذاربنیان) 16هاوارد شولتز آید که چطور: یادم میبلیندا وانگ

توان تصمیم اقتصادی دانست. این جمله در ذهنم مانده و در این بحران به کمک همین حرف شولتز هرتصمیمی را نمی

جام کشورمان باید انو  فهمیدم که چکار باید انجام دهم. به اصل بنیادین متوسل شدم: بهترین کاری که شرکا، مشتریان

های ما هستند که راه و مسیر را همچون چراغی چیز نامعلوم و مبهم است، این ارزشدهند چیست؟ در دورانی که همه

 .کنندیمبرایمان روشن 

 

                                                           
16 Howard Schultz 


