
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

مدل کسب و کار است و طرح   ن ییتع یو ساده برا یروش بصر  ک یبوم کسب و کار 

. بوم کسب وکار ابزار  کندیمنظم و جامع ارائه م ی کسبوکار شما را در قالب ساختار 

مدل کسب و   دهدیاست که به شما اجازه م  یکیاستراتژ نانهیو کارآفر  ی تیریمد

از شما بخواهد کل استارتاپ    ی. اگر کسدیو اختراع کن ی طراح ف،یکار خود را توص

  ن ی کار ا نی بهتر د یده حیتوض  شی برا قهیدق ۱۰ان را در کمتر از و کسب و کارت 

  یآب  انوس ی! با شرکت کسب و کار اقد یاور یاست که بوم مدل کسب و کار خود را ب

 .دیآشنا شو شتر ی مدل بوم کسب و کار ب م یو نحوه ترس  تیتا با اهم  د یهمراه باش 

 

و چطور بوم مدل   ست ی بوم کسب و کار چ 

 م؟ ی ار داشته باش کسب و ک 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 م؟ یبوم کسب و کار داشته باش د یبا چرا

دارد؟    یا ده یو چه فا ست ی پرسند که بوم مدل کسب و کار چ ی م رانیاز مد  یلیخ

  آورد یدر م ش ی وکارتان را به نماو خالصه و جامع، کسب ع یسر   ی لیوکار، خبوم کسب

 :هم به همراه دارد  ی دیو داشتن آن فوا

  ی تجار  یشرکا   ا ی گذاران هیاستارتاپ خود را به سرما ی راحتبه د یتوانیم •

 .دیکن ی معرف تانیاحتمال

وکارتان را از باال  کل کسب د؛ی کن نهیهز  د یبخواه نکهیقبل از ا  د یتوانیم •

 .دینیبب

وکارتان داشته  عوامل محرک کسب یرو  یو تمرکز بهتر  تی شفاف د یتوانیم •

 .دیباش

در مدل    رییتغ رات یتأث ی و تمام دیده  ریی وکار خود را تغمدل کسب د یتوانیم •

 .دیمشاهده کن  صفحه کی خود را در 

وکارتان  انداز شما در خصوص کسباز چشم  یشناخت بهتر  تواندیشما م  میت •

 .داشته باشد
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 بوم کسب و کار  نمونه 

 

ص  خصوباشد، به ده یچیپ یکم تواند یمدل کسب و کار مناسب م  ک یکردن   دایپ

. بوم مدل کسب و کار  دهندیکار را انجام م ن یکه دفعه اول است ا  یکسان ی برا

بتوانند باهم   می ت ی گرفته شود تا کل اعضا نت یبرگه بزرگ پر  کی  ی رو تواند یم

تا افراد   د یبگذار هاادداشتی اضافه کردن  ی قسمت برا  کی آن کار کنند و   یرو

 .خود را به آن اضافه کنند یهادهیپروژه ا ی کار کردن رو نی بتوانند در ح

 

 م؟ یبوم کسب و کار داشته باش  چگونه

  گر یکد یقسمت است که در کنار  ۹بوم مدل کسب و کار شامل  چهارچوب 

و    دهندیم ل یوکار را تشککسب ک ی محرک  ی دیمنسجم از عوامل کل یانداز چشم

ها را  پاسخ نی از ا  کی و هر  د یپاسخ بده یدی کل یهاپرسش ی سر ک یبه    دیشما با 

  ینگاه ها آنبه همه  نجا ی. در ا دیسیاز بوم کسب وکار بنو یهم در بخش مشخص 

 :انداخت م یخواه
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 ی دیهمکاران کل.۱

  ی هاتی با فعال یدیافراد کل  ن یبوم مدل کسب و کار ارتباط ب می بخش از ترس  نی ا  در 

قادر به انجام   یچه کسان  د یبفهم دیتوانیشما م  جه ی. در نتشود یم می ترس  یاصل

الزم هستند تا    یگریهستند و چه افراد د ی دیکل یهاتیکدام بخش از فعال

 :دی استارت آپ شما موفق شود. بپرس 

 هستند؟   یشما چه کسان  ی دیکل همکاران •

 هستند؟ )اگر مرتبط است(   یشما چه کسان  کنندگاننیتأم •

 هستند؟ )اگر مرتبط است(  یشما چه کسان  یگذارهاهیسرما •

 .یاصل یها تیها با فعالو ارتباط آن یدی از افراد کل  یکار: فهرست یخروج

 

 در بوم مدل کسب وکار  یشنهادیارزش پ .۲

که قرار   ییکاال  ایدر مورد خدمات   یاست که به مشتر  یشما قول  یشنهادیپ ارزش 

مختلف   یهارا که در بخش  ییازها ی از ن ک ی . شما کدامدیدهیکنند م  افت ی در است 

 :دی بپرس  د؟یکنیرا برطرف م  د یکرد ییخود شناسا 

 

 م؟ یآور یبه وجود م انمان یمشتر یبرا ی ارزش  چه •

 م؟یکنیرا حل م   یمشکالت چه •

 کند؟یرقبا جدا م  ری ما را از سا یزی چ چه •

 است؟ د یآپ ما جددر مورد استارت یزی چ چه •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

بوم کسب   یرو  یشنهادیپ ی هاشده از ارزش یبندتیفهرست اولو ک ی : یخروج

 وکار

 

 ی دیکل یهاتیفعال .۳

انجام    دیکه شرکت شما با  یکار  ن ی ترمهم دیبدان د یداشتن بوم کسب وکار با ی برا

است که به    یخدمات ا یسؤال اغلب محصول    نی جواب ا  ست؟ی دهد تا موفق شود چ

 :دی. بپرس دیدهیخود ارائه م ان ی مشتر

 

  ست؟ی انجام دهد چ ت یموفق یبرا   دیکه استارت آپ شما با  ی کار  نی ترمهم •

 .باشد یکیاز   شتری ب د یجواب شما نبا

وکارتان  کسب یشنهادی پ یهاکه با ارزش  یاصل  یهاتیاز فعال  یکار: فهرست یخروج

 .دارند  یهمخوان

 

 ی دیمنابع کل .۴

و رقابت با   یکسب برتر  ی هستند که برا یکیاستراتژ یها ییدارا یاصل  منابع

به وجود تنوع در منابع   تی موفق ی آپ شما برا. استارتدیدار  از یها نبه آن ن ی ریسا 

منظور از منابع، فقط پول   یاست ول یمهم  اریدارد. اگر چه پول، منبع بس ازین یدیکل

  ازی ن ت یموفق یکه استارت آپ شما برا  شودیم ییزها ی . منابع شامل تمام چستین

 :دی دارد. بپرس 

 م؟ یدار  ازین یچه منابع مال به •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 م؟ی دار  ازی ن  یچه منابع انسان به •

 م؟ی دار  ازین  یکیز یچه منابع ف به •

 م؟ یدار از ین  یچه منابع فکر به •

وکارتان  کسب  ی شنهادی پ یهاکه با ارزش یاصل  از منابع  یکار: فهرست یخروج

 دارند   یهمخوان

 بوم کسب و کار ان یبخش مشتر  .۵

و   ازین ک ی  دی توانیم د یارائه شود. مطمئن شو  تواند ینم ی محصول بدون مشتر چیه

.  دیکن ییرا شناسا   انی مورد استفاده مشتر گرید  یهانهیو گز یفعل یمسئله

شود؟ بوم    یرا شامل م یی زهایچه چ  ان یبخش مشتر  دیمهم است که بفهم جه یدرنت

 :شودیم  ان ی بخش مشتر ۴مدل کسب و کار شامل 

 انبوه  بازار 

از افراد ارائه   یا سطح گسترده ی خدمات خود را برا ای محصوالت  یعنیانبوه  بازار

 .کنندی. مثل صابون که همه از آن استفاده م دیکن

 محدود   بازار 

بر اساس   ان یاز مشتر  یگروه خاص یخدمات شما برا ای محصول  ی عنیمحدود  بازار

  دیکه در انتظار فرزند جد  یی هامثال فقط زوج یشود. برا ی طراح ی خاص ی ازهاین

 .خرندیم  ی سمونی هستند س 

 شده   ی بند بخش  بازار 

مثال شما ممکن   ی برا کنند،یم یبندخود را بخش ی ها بازارهااز شرکت ی ار یبس

  یو برا دیکن م یتقس  ییای مکان جغراف ای  تی است بازار خود را بر اساس سن، جنس

 .دیرا ارائه کن یهر بخش محصول خاص
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 متنوع   بازار 

 .بازار متنوع است یشده دارد، دارا ی بندبازار بخش کی از   شتریکه ب  ی شرکت

 

 :دیبپرس 

 هستند؟  یما چه کسان انیمشتر نی ترمهم •

 بودند؟  یما چه کسان انیمشتر نیاول •

 برند؟یما بهره م یشنهادیاز ارزش پ شتر یب  یکسان چه •

شده   ی بندتیاولو ان یمشتر  یبندکه توسط بخش ییزها یاز چ  ی : فهرستیخروج

 .است

 

 ی ارتباط با مشتر .۶

است. ارائه   تیفقمو  دی کل ،یکه خدمات مشتر دانند یآپ ماستارت کی  مؤسسان 

 :دیارائه شود. بپرس  یمختلف یزها ی در قالب چ تواند یم یخدمات به مشتر

 

 تعامل داشته باشد؟  ی ما چگونه قرار است با مشتر شرکت •

  ی به ما دسترس  توانندیداشتند چگونه م ازی ما ن تی به حما  ان یمشتر  اگر •

 داشته باشند؟

 ست؟ ی چ ان یارائه خدمات به مشتر  یروش برا   نی ترنهیبه •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 در مدل کسب و کار  انی ارتباط با مشتر یها وهی: شرح ش یخروج

 

 (یبه مشتر  دن یرس   یها)کانال عی کانال توز  .۷

دوام   یادی شرکت شما مدت ز   د یداشته باش  یخود دسترس  انی به مشتر دی نتوان اگر

د را به دست  محصوالت خو ا یخدمات   د یتوانیچگونه م دینینخواهد آورد. پس بب 

 :دی . بپرسدی ها برسانآن

 بود؟  میدر ارتباط خواه  انی خود با مشتر  یاز کانال ارتباط  ماًیما مستق ا یآ •

)مثل    م؟یکنیارتباط برقرار م ان یخود با مشتر  یکانال شرکا قیاز طر  ای •

 آمازون( 

 هردو؟  ای •

 .متصل هستند ان یمشتر  مهم که به بخش یهااز کانال ی : فهرستیخروج

 

 نه یساختار هز .۸

  یامدهای مختلف کسب و کار و پ یهانهیبخش از بوم کسب و کار شما هز  نی ا  در 

 :دی. از خود بپرس دیکنیم یریگ یمدل خود را پ یمال

 هستند؟   یی زهایثابت شرکت شما چه چ  یهانهیهز •

 است؟   ییزهایاستارتاپ شما چه چ یبرا  ها نهیهز  نی ترمهم •

 تر هستند؟ از همه گران یدی منابع کل کدام •

 هستند؟ یی زها ی چه چ یدیکل یها تی فعال  نی ترگران •

 ست؟ یشما چ ر ی متغ یهانهیهز •

 شما چقدر است؟  یاقتصاد  اسیمق •
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یاصل  یهاتیو ارتباط آن با فعال نه یاز ساختار هز ی : فهرستیخروج

 

 درآمد  ان یجر .۹

. استارت  دهدیشما را نشان مدرآمد   زانیدرآمد شما نحوه کسب درآمد و م انی جر

 :دیباشد. بپرس  یدرآمد مختلف  یهاانیجر  ی آپ شما احتماالً دارا

 کنند؟یمحصوالت مشابه چقدر پرداخت م ی شما در حال حاضر برا ان ی مشتر •

 پردازند؟ یآن محصوالت پول م ی برا یاوهی چه ش  به •

را    یگریروش د  دهندیم ح یترج  ای هستند   یپرداخت خود راض وهی از ش  ا یآ •

 امتحان کنند؟

 محصول پرداخت کنند؟  ی دارند چقدر پول برا لی تما •

  یهاو ارزش ان ی مشتر یهاکه به بخش یدرآمد انیاز جر ی : فهرستیخروج

 .متصل هستند یشنهادیپ
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 
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