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 )ع(امام صادق

 .مطالعه و تحقیق بسیار درمسائل علمی عقل را شکفته وفکر را تقویت می کند 
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و  مندنظامبا دیدگاهی  بیل اولت نوپا نوشته وکارهایکسبگام برای موفقیت  ۴۲: وکارکسب اندازیراهکتاب 

  .دهدمیشرح  فهمهمهو با زبانی ساده و  پردازدمی وکارکسب اندازیراهبه  گرایانهعمل

 

 

 

 بنیان گزارن بیشتر = شناس موفقیت بیشتر گریدعبارتبه. کندیمشانس موفقیت را بیشتر  تربزرگتیم  اساساً

 

 

 انواع کارآفرینی:

   را اغلب یک نفر/خانواده/تیم برای خدمت به بازار محلی راه انداخته  وکارکسباین نوع  کوچک و متوسط: یهاسازماندر

است )به این معنی که برای  مبادلهرقابلیغ کنندیمایجاد  عمدتاًجغرافیایی پراکنده شود. مشاغلی که  ازلحاظ تواندیم عموماًاست. 

 بر بازارهای محلی است. هاآنبه دیگران محول کرد(. عامل کلیدی متمایزکننده، تمرکز  توانینم هانهیهزکاهش 

  و است گروهی صورتبه معمولاً. دارند محلی از فراتر بازارهای به تمایل وکارهاکسب نوع این مبتنی بر نوآوری: یهاسازماندر 

به خلق  مندعلاقه. کنندیمد ایجا هاشرکت سایر با یتوجهقابل رقابتی مزیت نوآوری، یا وکارکسب مدل پردازش، فناوری، کمک با

دارند(. در اطراف خوشه نوآوری  یسپاربرون)به این معنی که امکان  شوندیم مبادلهقابلثروت هستند. موجب ایجاد مشاغل 

 .اندمتمرکزشده

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Aulet
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Aulet
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مبتنی بر نوآوری به  یهاسازمان، اما با صبر و شکیبایی مدل کارآفرینی در دهدیمکوچک و متوسط بهتر جواب  یهاسازمانمدل کارآفرینی در 

 .رسندیمنتایج ماندگارتری 

 یسازیتجارنوآوری = اختراع + 

 
 

 

 

 گام : 42شش موضوع اصلی 

 چه کسانی هستند  انتانیمشتر _(1

 انجام دهید.  دیتوانیم انتانیمشتربرای  یکارهاچه_(4

  ابندییممشتریان چگونه به محصولتان دست _(3

 کنید  درآمدچگونه از محصولتان کسب _(2

 چگونه محصولتان را طراحی کنید و بسازید _(5

 کنید؟  یریگاندازهرا  وکارتانکسبچگونه _(6
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 جدید: یوکارکسببرای ایجاد   راهسه

 (شورواشتیاق داشتن 3(فناوری داشتن 4ایده داشتن  _(1

 

 

 (0گام صفر )

توانم انجام دهم و دوست دارم آن می یخوببهرا  یکارچهشدید باید به این پرسش پاسخ دهید  مندعلاقه ینیکارآفراز اینکه چگونه به  نظرصرف

 انجام دهم.  مدتیطولانرا در 

 خوبی را شناسایی کنید.  یهافرصت دیتوانیمخود را ارزیابی کنید  یهامهارتو  هاییتوانااگر نحست علاقه شخصی و 

 یهاپژوهشمهم است.  تینهایبکنید.  سیتأسشرکت  هاآنخواهید با همکاری فعالیتی انفرادی نیست. انتخاب افرادی که می ینیکارآفر

 . ترندموفق مؤسستک  یوکارهاکسبمتعدد دارد از  مؤسسانکه  ییوکارهاکسبکه  دهدیمدر ام ای تی نشان  شدهانجام

 

 کجاست؟  تانیبعدمقصد 

 42 یهاگامطرح پیشنهادی خود را با استفاده از  دقتبهدهد باید را تشکیل می ینوآورمبتنی بر  وکارکسبکه بنیاد  یفناوربعد از یافتن ایده 

 ارزیابی و کامل کنید.  کانه

 

 

 :1گام 

 بازار  یبندمیتقس

تکمیل کردید. باید ایده یا فناوری در اختیار داشته باشید. که از عهده پاسخ به این پرسش برآید :آیا این فناوری برای  صفر راگام  کهیهنگام

 .…؟دهمیمآن را انجام  یخوببههمه مردم سودمند است؟ آیا 

  

 مشتری است که برای محصولات و خدمات پول بپردازد.  یوکارکسبتنها شرط لازم و مهم برای هر 

 برای موفقیت هر شرکت نوپایی ضروری است.  وجود نداردساخت محصولی نوآورانه که هنوز در هیچ بازاری 

خود قرار دهید. با توجه به  وکارکسبآن را پایه توسعه  دیتوانیمبا ایجاد بازاری جدید سهم بزرگی از آن بازار را در دست خواهید گرفت. و 

 بسیار دشوار است.  هاآنفعال در بازار و رقابت با  یهاشرکتقلید از شرکتی نو ظهور ت عنوانبهمنابعتان 

 

  وکارکسب یاندازراه یهادام

 دام فروش به همه :

، کندیمنیک دعوت ضد آب برای پیک یچادرهابه تولید  شمارا تانیپسرعمو، دیارداریاخترا در  کپارچهی کردنآبفرض کنید فناوری ضد 

  شوندیمتمیز  ترراحتقابل شستشو را که  یهاعروسکتولید  تانیهاهیهمسازیر ضد آب است و یکی از  یهالباسبه دنبال  دوستتان

 . دهدیمرا پیشنهاد 
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 وکارکسببرای طراحی و  تولید هر یک از این محصولات زمان لازم است. اگر تولید محصول را شروع کنید و ببینید که مشتریان برای آن 

 به تولید محصول ادامه دهید.  سودآورنخواهد بود که به شما اجازه دهد تا پیدا کردن بازاری  قدرآنمنابعتان  شکیبنیستند،  سودآور

 

سراغ یکی از بازارهای موجود رفت و بخشی از سهم  توانیمایجاد بازاری جدید  یجابهسندروم چینی )دام دو( : ایده اصلی این دام آن است که 

میلیارد مسواک 1/3 اندازهبهدندان دارند و بازار  هاآنمیلیارد است. همه 1/3. برای مثال جمعیت چین افتیدست یسودآورآن بازار را گرفت و به 

میلیون  3/9در سال سه بار مسواک بخرند  هاآناز  هرکدامآوریم. اگر  به دستاز بازار را  درصد  دهمکینیاز است. شاید در سال نخست 

این قبیل  میلیون دلار خواهد بود.  3/9 بربالغما  را یک دلار بفروشیم فروش سال نخست  هاآنمسواک خواهیم فروخت و اگر هرکدام از 

خرند. میزان منابعتان را محصولات را می چرا . زیرا مشخص نکرده مینامیمبه صفحات گسترده  کلی نگرانه بازار را در سرگرم شدن  یهالیتحل

 تسلط کافی داشته باشید.  بر آن  دیتوانیمکه  دیریکارگبهرا در بازار جدید   هاآنو  در نظر بگیرید 

 

 پیچیده : بیجبهدستمشتریان 

 در تعریف مشتری به دو مورد بر خواهیم خورد. 

 .کندیمشخصی که از محصول استفاده :  ییکاربر نها _(1

 . ردیگیم: شخصی که تصمیم نهایی را برای خرید یا نخریدن محصول  رندهیگمیتصمواحد  _(4

 :شودیمشدن این تعریف  دهیچیپدو وضعیت منجر به 

است که گروه اول از  یاگونهبهاین ساختار  اولیه و هم به مشتریان ثانویه نیازمند باشد. هم به مشتریان  ییدرآمدزابرای  وکارتانکسبزمانی که 

 و مشتری دوم برای دسترسی به اطلاعات گروه دوم باید مبلغی را پرداخت کند.  کندیممحصول را رایگان دریافت 

 

اگر بخواهیم محصولی دیجیتال تهیه  این نوع بازار را با ذکر یک مثال توضیح خواهم داد  . شودیموضعیت دوم : بازار دو یا چند طرفه نامیده 

چالش اصلی ما تنها راضی کردن دارندگان تبلت، گوشی  شوند و از آن استفاده کنند.  مندبهرهکنیم. که در آن مشتری بتواند از اثر هنرمندان 

 خود را در این برنامه قرار دهند.  شدهخلقرا هم راضی کنیم تا آثار هنری   هنرمندان باید بلکه. نیست برنامه این از استفاده برای …و

 بازار: یبندمیتقسچگونگی 

 احتمالشانکنید را هم که فکر می یامسخره یهادهیابازار شروع کنید. و در این مسیر  های طوفان فکری را در مورد طیف وسیعی از فرصت

  یهافرصتگسترش دهید که  قدرآناحتمالی خود را  یهافرصت. مرزهای کنندیمبه شما کمک  هادهیازیرا این  کم است. در نظر بگیرید 

 طیف وسیعی  دیتوانیماست.  تانیاصلباز و خلاقانه به مسائل نگاه کنید. اگر فناوری علاقه  دیباد . رندیبربگرا در  یترجذاببسیار 

  توانندیماگر فناوری که دارید جدید است. صنایع مختلفی   …مانند خودروسازی، صنعت پزشکی، صنعت آموزشی و ردیبربگاز صنایع را در 

نداشته باشد. سعی کنید  از آن استفاده کنند. شاید در حوزه خاصی تخصص داشته باشید اما ممکن است آن حوزه برای فناوری شما کاربردی 

 خواهید کرد.  یبنددستهرا با لحاظ کردن علایقتان  تانیهادهیابدون تعصب صنایع گوناگونی را امتحان کنید. در مراحل بعدی 

کارتان را با شناسایی صنایع بالقوه برای ایده خود شروع کنید. و در گام بعدی صنایعی را که ممکن است از ایده شما منفعتی کسب کنند 

متعددی از کاربران  پایدار به گروه  وکارکسبی به لازم است برای کاربران نهایی تمرکز کنید و نه بر مشتریان زیرا برای دستیاب فهرست کنید. 

 نهایی نیاز دارید. 
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 : یمحدودسازمرحله 

جذاب  یبازارهاتهیه فهرستی از  تانیبعد. کار دیاکردهشناسایی  تانیفناورتا این مرحله، کاربردها و کاربران نهایی متعددی را برای ایده یا 

 ؟باشدیمدر دسترس  یراحتبهباید توجه کنید که مشتری هدف دارای بودجه خوبی است؟ مشتری   است. تانیفناوربرای 

آیا قبل از شما کسی دیگر وارد  محصول کاملی را برای مشتری فراهم کنید؟  دیتوانیمآیا شما  برای خرید دارد؟  یاکنندهقانعمشتری  دلیل 

 این بازار شده است؟ 

 

گفتگو  انتانیمشتر. زمان آن است که تحقیقات اولیه بازار را شروع کنید و با دیاکردهبازارتان را محدود  یهافرصت کهوناکنتحقیق اولیه بازار :

 کنید. 

مشوق به  در ارتباط مستقیم با مشتریان ،ارتباط مستقیم با مشتریان بالقوه استاستفاده کنید اما بهترین روش توانید ای میاز تحقیقات کتابخانه

 دقت در تحلیل خوب است اما مشکلات و راهکارها را از دیدگاه مشتری پیدا کنید. ها باشید نه تبلیغ محصول خودجریان افتادن ایده

 بازار خود بپردازید اما مراقب باشید که  این مرحله به فرایندی  یبندمیتقسبه مدت چند هفته زمان لازم است تا به  دچار فلج تحلیل نشوید. 

 مه تبدیل نشود. بی خات

 

 :انتخاب بازار خط مقدم ساحلی : ۴گام 

یکی را انتخاب کنیم ودل کندن از این چند بازار و انتخاب یکی  رادارندبیشترین امتیاز  مانهیاولدر این گام باید از میان چند بازاری که از لیست 

 کنیم؟ را انتخابچگونه بازار خط مقدم ساحلی  صورت بگیرد.  حتماًباید  کار دشواری است ولی  هاآناز 

دشمن حمله کند باید از این استراتژی استفاده کند. او وقتی از قلمرو دشمن را برای پیاده کردن  یهانیسرزماگر ارتشی بخواهد از راه دریا به 

 دیگر  یهاقسمتیزات بیشتر استفاده و بدین طریق  به تا از آن برای استقرار و تجه کندیمو آن منطقه را کنترل  . گرددیمدر نظر  شانیروهاین

که بتوانید  دیکارکنعمل کنید. ابتدا باید روی بازاری  طورنیهمباید  تانیساحل. شما هم برای انتخاب بازار خط مقدم کندیمقلمرو دشمن حمله 

 چیره شوید.  مجاور نیز  یبازارهابیاورید و سپس قادر خواهید بود به  به دستسهم بزرگی از آن را 

 معیارهای مهم در پروفایل مشتری بازار خط مقدم ساحلی: کنندهنییتع یهامؤلفه

 مشتریان محصولات مشابه را خریداری کرده باشند_(1

 

 امکان یافتن مشتریان متنوع وجود داشته باشد_(4

 

 امکان بر سر زبان افتادن وجود داشته باشد. _(3

 

 :ییکاربر نهاساخت پروفایل : 3گام 

که برای موفقیت باید  کسب کنید. لازم است بدانید  یخودآگاهمشتری  دربارهحال با تعیین بازار خط مقدم ساحلی نوبت آن رسیده که 

 به دنبال فروش محصول یا خدماتتان به بازار باشید.  صرفاًنباشد نه اینکه  دیکنیمخدمات عرضه  هاآنکه به  را برمبنای مشتریانی وکارتانکسب
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. کنندیمفردی است که از محصول استفاده  ییکاربر نهااست.  شدهلیتشک یریگمیتصمو یک واحد  ییکاربر نهااز یک  درواقعهر مشتری 

 حتی زمانی که بازار اولیه شما محدود است، بازهم تنوع ه آیا مشتری محصول را بخرد یا ن ردیگیمفردی است که تصمیم  یریگمیتصمواحد 

 هاآناز آن ممکن است امیال و آرزوهای  ترمهمشهری یا روستای بودن، جوان یا پیر بودن و  زیادی میان کاربران هدف نهایی موجود است. 

 فراهم کند.  وکارتانکسبرا برای توسعه  یاهیاولجریان نقدی  تواندیمروی گروهی از کار برآن نهایی  متفاوت باشد. تمرکز بر

  

  …، سرگرمی، داستانهایمندعلاقهجنسیت، سن، موقعیت شغلی، درآمد، تحصیلات،  معیارهای مهم در پروفایل مشتری

 

 محاسبه اندازه کل بازار در دسترس برای 

 :بازار خط مقدم ساحلی : ۲گام 

 باشید درآمد شما چقدر خواهد بودتعریف: اگر صد در صد بازار را در اختیار داشته 

 رگذاریتأثعوامل _

 تعداد کاربری که با پروفایل کاربر نهایی شما تطابق دارند_

 ارزش سودرسانی هر کاربر در سال_

 

 برای بازار خط مقدم ساحلی: کار برنماترسیم پروفایل : 5گام 

 
 

 چرا پروفایل مشتری مهم است؟
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علت رفتارهایش را باید بشناسید. هم در سطح منطقی و هم در سطوح  های او برای خرید است.مشخصات مشتری، اولویت نیترمهمیکی از 

 را نباید انجام دهید. ییکارهاچهکند که بدانید این تمرکز به شما کمک می احساسی.

 

 :مورد کاربری چرخه حیات کامل: 6گام 

که ببینید محصولتان چقدر با زنجیره ارزش مشتری تناسب دارد  دهدیمایجاد یک بازنمایی بصری از چرخه حیات کامل محصول به شما امکان 

تصویر دقیقی برای درک  کندیمو چه موانعی ممکن است بر سر راه انتخاب آن قد علم کند. صرف نشان دادن اینکه چگونه از محصول استفاده 

چطور  محصول به مشتری هدف به دست نخواهد داد. برای ترسیم چرخه حیات، باید تعیین کنید که درفروشع احتمالی پیش رو کامل موان

چگونه محصول را  ؟شودیمچگونه از وجود محصول شما مطلع  ؟کنندینمرسد که محصولات موجود نیاز او را برآورده مشتری به این نتیجه می

 تواند محصولات بیشتری را دریافت کند؟چگونه می ؟کنندیمچگونه پشتیبانی دریافت  از آن استفاده خواهند کرد؟چگونه  ؟کنندیمخریداری 

 

محصول بالای سطح مشخصات تعیین: 7گام   

.راداریم مشتری به آن ارائه قصد که خدمتی یا محصول از گرافیکی طرح یک( بصری نمایش) ترسیم  

 که کرد خواهیم سعی شد، پرداخت ما محصول از استفاده نحوه و نیازهایشان مشتریان، تعریف به فقط که پیشین هایگام برخلاف گام این در

 در ما یمت که مسیری خصوص در اما شودمی ترسیم اساسی جزئیات همه شناخت و درک بدون گرچه. ) کنیم رفع را محصول مبهم جزئیات

 و بهتر تعامل و برسیم محصول چیستی از مشترکی درک به همگی شودمی باعث کار این چراکه است کارآمد بسیار هستیم آن کردن طی حال

.(باشیم داشته مشتری با ترینسازنده  

 طی دیگر حهصف به صفحه هر از کاربر که قدمیبهقدم مسیر که شود طراحی تابلوهایی آن برای باید باشد افزارنرم قالب در ما محصول اگر

.دهد نشان را کندمی  

.بود خواهد مفید نمودارها از استفاده است افزارسخت محصول اگر  

:(( نشه اشتباه ماکت یا محصول ساخت با  

.گیردمی  را تمرکزمان و. کرد خواهد زمان دادن دست از و هزینه متحمل را ما تنها محصول از اینمونه ساخت  

 نقاط از تریاملک درک تا هستیم مشتریان با موارد برخی تکرار و تمرین دنبال به صرفاً  بلکه نداریم را محصول فروش قصد ما مرحله این در

.بیاوریم دست به محصول قوت و ضعف  

 روند آن، ایمزای و کارکرد نحوه مورد در توضیح و متنوع هایویژگی توصیف با توانمی که است مؤثری گام هم محصول برای بروشور ساخت

 به تریایحرفه نگاه و مببینی مشتری دید از را محصول تا کندمی کمک بروشور تهیه. کرد تقویت ازپیشبیش را مشخصات تبیین و شناسایی

.باشیم داشته آن  
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باشد. داشته بروشور مشابه مزایایی تواندمی که است آن مورد در کوتاهی مطلب تهیه محصول معرفی جهت دیگر پیشنهاد  

 

پیشنهادی ارزش کمیت تعیین: ۸ گام  

.اندآن خواهان مشتریان که هاییارزش به محصول مزایای تبدیل نحوه  

 از بیشتر انمشتری را آنچه ،تواندمی محصولتان مزایای چگونه دهد نشان واضح طوربه که است این شده سازی کمی پیشنهادی ارزش از هدف

.آورد فراهم هستند بهبودش خواهان همه  

.ترارزان و ترسریع بهتر، ؛شوندمی تقسیم دسته سه به مزایا ساده نگاهی در  

.است استوار نمایتان کاربر برتر هایاولویت بر متمرکز معیارهای بر کنید ایجاد پیشنهادی ارزش باید شما  

 استفاده آن در ولتانمحص که کنونی وضعیت مقایسه به. متمرکزسازید عامل این بر را تلاشتان کردید پیدا کاربرنمایتان اولویت از کههنگامی

 سادگیبه و کنید ازیس کمی را وضعیت این امکان حد تا. بپردازید کند، استفاده محصولتان یا خدمت از مشتری که احتمالی وضعیت با شود،نمی

 را خود ارزیابی و ندک مخالفت یا موافقت آن با بتواند درست درک ضمن مشتری تا کنید تعریف شفاف و روشن را احتمالی و کنونی هایوضعیت

 زدن و پیداکرده درک کندمی ایجاد ارزش هاآن در جدیدتان محصول که کلیدی هایبخش از تا شودمی باعث کار این. دهد اطلاع شما به

.کنید کسب اعتبار مشتری  

 به عتباربخشیا برای را آن و ببیند را شده سازی کمی ارزش گزاره تواندمی راحتیبه مشتری زیرا است راه بهترین ایصفحهیک بصری نمودار

.دهد نشان دیگران  

 

بعدی مشتری ده: ۹ گام  

 را نفر 10 این اعاتاطل. ) اندمنطبق ما نهایی کاربران پروفایل با که کرد شناسایی باید برنما کار بر علاوه را بالقوه مشتری 10 حداقل گام این در

(بودیم کرده استخراج پیشتر  

 حاصل اطمینان نیز هبالقو مشتریان سایر شناسایی از باید اما است مهم برنما کار ایجاد و شناسایی آن نهایی کاربر هایویژگی دادن نشان برای

.رسید نخواهید مشتری تک راهکار یک به که شوید مطمئن و بالابرده را اعتبارتان کار این با تا کنید  

.است وکارکسب حد از بیش شدن جزئی برنما کار بر محض تمرکز خطرات از یکی  

 داشتن محافظ امگ دومین و است نما کاربر بر ازحدبیش تمرکز برابر در شما وکارکسب از محافظت مرحله نخستین دسترس در بازار کل محاسبه

.بود خواهد بالقوه مشتری 10 فهرست  
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.کنیممی لیست را دارند تناسب ماننهایی کاربر نمودار با که بالقوه مشتری ده مرحله این در  

.کرد خواهیم برقرار ارتباط هاآن با بازار اولیه تحقیقات تکمیل برای سپس  

 ایمداده انجام که کارهایی همه اعتبار سنجش و تائید به سپس و هستند برنما کار شبیه مشتری 10 این که کنیم تائید باید ابتدا

(۸ و ۷ و 6 مشتری، به مربوط هایگام اعتبارسنجی.)بپردازیم  

 در داشت امید کاروکسب موفقیت به توانمی زیادی حدود تا شویم موفق گام این در اگر ماست، سیستم آزمون برای مهم گام نخستین گام این

.کرد اصلاح را اشتباهات و برگشت عقب به باید صورت این غیر  

نما کاربر جز به بالقوه مشتری 10 از بیش کردن فهرست (1  

(گونه فروشنده نه و گرانهپرسش حالت به)  بالقوه مشتریان از یک هر با گرفتن تماس (4  

 صورتهب. )کنید سؤال روند خصوص در او از تا است خوبی زمان کندمی تائید را پیشین مراحل فرضیات اعتبار مشتری کههنگامی( 3

(گرانهپرسش  

.کنید تحلیل را هاآن و یادداشت را مربوطه نکات نیست ترازهم شما فرضیات با بازخوردها اگر (2  

 در حتی و دهید یرتغی را خود اولیه فرضیات و بازگشته عقب به توانیدمی جدید اطلاعات آوردن دست به و مشتریان تکتک با تماس از پس (5

.بگیرید تماس بیشتری مشتریان با نیاز صورت  

 خود ساحلی مقدم خط بازار در است لازم ندارد وجود محصولتان بالای سطح مشخصات به مندعلاقه مشتری 10 از فهرستی تهیه امکان اگر( 6

.کنید بازبینی  

.بگذارید اشتراک به شرکت از بیرون افراد سایر با را شدهآوریجمع اطلاعات و فهرست نباید که کرد توجه باید پایان در( ۷  

.است کاربرنما بودن مفید میزان از شدن مطمئن گام،این در ما اصلی کار درواقع  

 

محوری شایستگی تعیین: ده گام  

(گریکوزه فوت. ) شود کنندمی عرضه مشتریان به مشابه راهکاری که رقیبانی بر برتری باعث که کرد خلق چیزی باید  

 محوری یستگیشا کنیممی خود ساختار به توجه صرف را زیادی زمان گام این در بود مشتری بر تمرکز بیشترین که قبلی هایگام برخلاف

.بخشید بهبود و داد توسعه را آن باید مروربه و اندبهرهبی آن از ما رقیبان که است چیزی همان  

.رزیدو اصرار مدام آن تقویت بر باید بلکه. داد تغییر را آن ایده و فکر بدون نباید رسیدن توافق به از پس محوری شایستگی در  
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. هستند ایستا عاتاخترا کهدرحالی دهد وفق پویا بازار با را خود بتواند که شودمی تلقی محوری شایستگی تواندمی صورتی در معنوی مالکیت

.دارد بستگی شما وکارکسب صنعت نوع به اساساً مسئله این البته  

:محوری شایستگی از هاییمثال  

 که نیست منطقی بالقوه انمشتری برای چراکه شویدمی تبدیل بازارتان استاندارد به منابع از بزرگی بخش به دستیابی با مثال این در: ایشبکه اثر

نکدینلی مثل. است مربوط شبکه کاربران تعداد به تصاعدی و مستقیم طوربه شبکه ارزش و کنند استفاده دیگری محصول هست  

 اجازه شما به قوهبال شایستگی این است مشتریان به شدهارائه خدمت ارتقای در تمرکزش که فرهنگی و فرایندها طراحی با: مشتریان خدمات

 چراکه. بمانید امان در بازار پرهزینه و نوسانات وزن کنید حفظ و جذب را مشتریان بیشتر بسیار سرعت با خود رقبای با مقایسه در تا دهدمی

.ودشمی تبدیل شما برای فروش نیروی به عملاً دیگران با مثبت گفتگوی در است راضی کاملاً شما خرید از مشتری کههنگامی  

 بی بروی و فتگر پیشی بازار در رقبا سایر از توانمی  فرهنگی و مالی سربار ،هاظرفیت فرایندها، روابط، ،هامهارت توسعه با: هزینه کمترین

(بود خواهد محدود تخفیف میزان چراکه است ترمناسب بازار به ورود برای. )شد تبدیل طولانی زمانمدت در پایدار و هزینهکم  

 آوریشگفت طرز هب را مشتری تجربه محصول هر تولید با بالا بسیار هایتوانمندی و تعهد از مندی بهره به توجه با روش این در: مشتری تجربه

اپل مشابه بخشندمی بهبود  

 

.کنید ترسیم را تانرقابتی موقعیت: 11 گام  

 که چیزی آن یافریند،ب واقعی ارزش مشتریان برای که کنیدمی تبدیل چیزی چه به را تانمحوری شایستگی که است وضعیتی رقابتی موقعیت

.اندقائل اهمیت برای عمیقاً مشتریان  

 ترینسرسخت درواقع شودمی محسوب ما رقبای جز هم مشتری وضعیت این در بگیریم نظر در را اساسی و مهم اولویت 4 باید هنگام این در

.است مشتری موجود وضعیت همان همه رقیب  

 تا و کنیدمی رآوردهب را خود برنماهای کار برتر اولویت حد چه تا و چگونه که دهیدمی نشان تصویری صورتبه رقابتی موقعیت تعیین نمودار در

 از بهتر محصولتان هم و است تانمحوری شایستگی تقویت برای اهرمی که دهید نشان هم که است این هدف. پردازیدمی رقابت به حد چه

 را پیشین راحلم باید صورت این غیر در. کند برآورده را برنما کار اولویت تواندمی شوندمی عرضه آینده در که محصولاتی یا موجود محصولات

.کنید بازیابی  

.است کارآمد بسیار کیفی پیشنهادی ارزش انتقال برای که است ای نمودار رسمبه نیاز  
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مشتری گیریتصمیم واحد تعیین: 1۴ گام  

 گاه چراکه .بشناسید را دارند نقش محصول خرید در نهایی کاربران گیریتصمیم درروند که افرادی همه است لازم درفروش موفقیت برای

.کند نوسان دچار را خرید فرایند برخی نظرات است ممکن  

گیریتصمیم واحد در اصلی هاینقش  

.باشد نهایی کاربر همان تواندمی که طرفدار و محرک جوریک. بخرد را محصولتان تا خواهدمی مشتری از که کسی: قهرمان  

.کندمی استفاده ما محصول از درنهایت که فردی: نهایی کاربر  

 او دست به چشم لمحصو خرید برای هزینه پرداخت نهایی تایید برای افراد سایر و است اصلی گیرندهتصمیم فرد این: اصلی اقتصادی خریدار

.کندمی کنترل را بودجه او معمولاً و دارند  

:گیریتصمیم واحد در هانقشه سایر  

.اشندب مؤثر گیریتصمیم فرآیند در توانندمی معمولاً دارند که زیادی بسیار تجربه به توجه با افراد: ثانویه و اولیه تأثیرگذاران  

 مصرفی بازار رد دارند سازمانی مراتبسلسله در بالاتری رتبه نهایی کاربر یا طرفداران از افراد این موارد اغلب در: تصمیم لغو حقوق دارای افراد

 واقعی گیریمیمتص حق نوعی اعمال برای کافی اعتبار و قدرت است ممکن تأثیرگذار افراد عوض در هستند تصمیم لغو حق دارای افراد ندرتبه

.باشند داشته را  

.هاستقیمت آوردن پایین دنبال به همواره و کندمی مدیریت را خرید تدارکات و لجستیک اداره این: خرید اداره  

 را ترسیم کنید بیجبهدستفرآیند جذب مشتری : 13گام 

گیری شود، تا با شناخت واحد تصمیمباعث اطمینان از شناسایی همه موانع بالقوه فرآیند فروش می بیجبهدستترسیم فرایند جذب مشتری 

 مشتری بتوانید چگونگی عرضه محصول به مشتریان و دریافت بهای آن را تعیین کنید.

شده و او را برای خرید محصول خود  چگونه مشتریان از محصول شما خبردار :قرارداد موردتوجهدر ترسیم این فرآیند بایستی موارد زیر را 

کند؟ چگونه آن را به کار خواهد گرفت و چگونه بهای آن را خواهد ؟ مشتری چگونه محصولتان را تحلیل کرده و خریداری میدیکنیمتحریک 

 پرداخت؟

و با ترسیم این فرایند طرح مقرراتی را که شما و مشتری برای فروش و خرید  قرارداد موردتوجهرا  هاسازمانبایستی در این گام مقررات 

 را رعایت کنید ترسیم کنید.  هاآنمحصول بایستی 

 بایستی در این گام تعیین کرد: 
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 گیری این فرآیند نقش کلیدی دارد؟کدام بازیگر در واحد تصمیم 

  در این فرآیند دارند؟ یریتأثاین افراد چه 

  چگونه است؟ یابودجهاختیارات 

  ؟بردیمتکمیل هر قسمت که شناسایی کردید چقدر زمان 

طولانی بودن فرآیند چرخه فروش، پیچیدگی و برخی از  بیجبهدستموارد دست و پاگیر و بازدارنده در پیش روی جذب مشتریان  ازجمله

 الزامات و مقررات است.

 

 محاسبه اندازه کل بازار بر دسترس برای بازارهای پس آیند: :1۲گام 

ایی در اینجا بایستی یک گام به عقب برگردیم و وجود و اندازه سایر بازارهای مشابه را مختصر و سریع بررسی کنیم. این بازارها همان بازاره

 وکارکسبهای بلندمدت کند از ظرفیت. این کار کمک میخواهیم کرد یریگهدفرا  هاآنهستند که پس از تسلط به بازار خط مقدم ساحلی 

 آگاه شده و چنانچه بازار خط مقدم ساحلی به سرانجام نرسید از سایر بازارهای بالقوه استفاده کنیم.

 آیند داریم: دو نوع بازار پس

 اضافی به همان مشتریان قبلی( یکاربردهابازار پیش فروشی )فروش محصولات یا  .1

 به جانبیبازارهای مشا .4

 

 وکارکسبطراحی مدل : 15گام 

است که محصول را برای مشتری ایجاد کرده و اثر مستقیم بر توانایی کسب ارزش در  ییهاارزشچهارچوبی برای دستیابی به  وکارکسبمدل 

خوبی که در بازارهای مشابه با بازار ما وجود دارد امری ضروری است و  وکارکسبهای دارد. شناسایی هر یک از مدل وکارکسبطول حیات 

 تمرکز و دقت کافی را اختصاص داد.  وکارکسببایستی بر نوآوری در مدل 

 . افتیدسترا از دیدگاه مشتریان ارزیابی کرد تا به مدل مناسبی برای جذب ارزش  وکارکسبباید مدل 

 توزیع -رقابت -و جذب آن ینیآفرارزش -: مشتریوکارکسبعوامل کلیدی هنگام طراحی مدل 

نیستند زیرا مشتری واقعی که پول پرداخت کند  وکارکسبمدل « جدیدی داریم یهاطرحدر آینده » یا « فریمیم»ارائه خدمت رایگان مثل مدل 

 ندارند.
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 : وکارکسبعمومی مدل  یهادسته

 پرداخت هزینه نگهداری علاوهبه پرداختشیپ بارکی -1 هزینه تراکنش -10

 مازاد بر هزینه یگذارمتیق -4 مدل مبتنی بر میزان استفاده -11

 ساعتی یهانرخ -3 طرح تلفن همراه -14

مربوط به پارکومتر جریم های رانندگی یا  یهانهیهز -13
 هامهیجرسایر 

 اشتراک یا مدل لیزینگ -2

 اعطای مجوز -5 خرد یهاتراکنش -12

 محصولات مصرفی  -6 مشترک یهاییجوصرفه -15

 تشویق برای خرید محصولات بیشتر با حاشیه سود بالا -۷ فرانشیز -16

 تبلیغات -۸ عملیات و نگهداری -1۷

یا امکان دسترسی  شدهیآورجمع یهاداده چندبارهفروش  -9 
 هاآنموقت به 

 

 گذاریتعیین چهارچوب قیمت: 16گام 

تلاشی است برای ایجاد تعادل بین جذب حداکثر درآمد ممکن و جذب  درواقعبسیار مهمی در سودآوری دارد و  ریتأثگذاری چهارچوب قیمت

 حداکثر مشتری ممکن.

 از:  اندعبارت یگذارمتیقمفاهیم پایه 

 قیمت باشند. کنندهنییتعنباید جزو عوامل  هانهیهز .1

 گیری مشتری استفاده کنیم.و واحد تصمیم بیجبهدستز فرایند جذب مشتری برای شناسایی نقاط کلیدی قیمت ا .4

 قیمت محصولات جایگزین را که ممکن است مشتری انتخاب کند درک کنیم. .3

 های متفاوتی خواهند پرداختمشتریان متفاوت قیمت .2

 پذیر باشیمکنند و پذیرفتگان اولیه انعطافبرای نخستین افرادی که محصول را آزمون می یگذارمتیقدر مورد  .5

 از افزایش آن است. ترآسانهمیشه کاهش قیمت  .6

 را محاسبه کنید شدهجذبمشتری  العمرمادامارزش : 17گام 

 شودیمسال پنجم که به ازای هر مشتری بیان  صفرتااز سال  سودتانخالص و جاری  باارزشبرابر است  شدهجذبالعمر هر مشتری ارزش مادام

 .آوردیممیانگین برای شرکت به ارمغان  طوربهو یک مشتری جدید 
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پایداری و سودآوری  کنندهنییتعشوید عوامل  مطمئنکند تا را مشخص می وکارتانکسبمرحله بررسی است که میزان ارزشمندی  نیتریاساس

انجام « اقتصاد واحد» حفظ کنید. این کار با محاسبه  هاآنکه در ادامه نیز بتوانید تمرکزتان را به  دیادرکردهخوب  قدرآنرا  وکارتانکسب

در بازار خط  وکارتانکسبپایدار و جذابی است یا نه و مشخص کنید که  وکارکسباز دیدگاه اقتصاد خرد  وکارتانکسبتا ببینید آیا  ردیگیم

بیش از هزینه جذب مشتری باشد تا  یتوجهقابل طوربهبایستی  شدهجذبمشتری  العمرماداممقدم ساحلی چقدر سودآوری خواهد داشت. ارزش 

 را پوشش دهید. وکارکسبهای بتوانید هزینه

 :شدهجذبمشتری  العمرمادامکلیدی برای محاسبه ارزش  یهایورود

 هبارکیجریان درآمدی  .1

 و مستمر تکرارشوندهدرآمدی  یهاانیجر .4

 درآمدی اضافی یهافرصت .3

 درآمدی یهاانیجرسود ناخالص هر یک از  .2

 نرخ تداوم یا ماندگاری .5

 عمر محصول .6

 نرخ خرید بعدی محصول .۷

 وکارکسبهزینه نرخ سرمایه برای  .۸

 :قراردادمشتری مدنظر  العمرمادامعوامل ثانویه که باید هنگام تعیین ارزش 

 بسیار مهم است وکارکسبگیری در مورد مدل تصمیم .1

 به سود مربوط است نه به درآمد شدهجذبمشتری  العمرمادامارزش  .4

 نیست یپوشچشمقابلسربار  یهانهیهز .3

 کندیمناخالص تفاوت زیادی ایجاد  یسودها .2

 نرخ تداوم نیز اهمیت بسیاری دارد .5

 ت بسیاری داشته باشدجذابی تواندیمفروش اضافی  یهافرصتپیدا کردن  .6

 فرآیند فروش را برای جذب مشتری ترسیم کنید 1۸گام 
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بر مبنای حقایق انجام داد و کار  یاصادقانهفرآیند فروش شامل ایجاد آگاهی آموزش به مشتری و مدیریت فروش است. بایستی ارزیابی دقیق و 

 را از ترسیم فرایند فروش مورد انتظار آغاز کرد.

مدت با مشتری تعامل مستقیم مدت و بلندمدت تمرکز دارد. فروش کوتاهمدت، میانفروش کوتاه یهاکانالاین گام بر فرآیند فروش و ترسیم 

گروه فروش بر انجام  بلندمدت درفروش. رودیمشود و تمرکز اصلی به سمت تکمیل سفارش مدیریت مشتری آغاز می مدتانیم درفروشدارد؛ 

 . کندیممشتری تمرکز  یهاسفارشدادن 

های معناداری را درک کرده و اولین تحلیل وکارکسبکند که پویایی کمک می شدهجذبمشتری  العمرمادامهزینه جذب مشتری در کنار ارزش 

 . گذاردیم ریتأث وکارتانکسبرا انجام دهید که در پایداری و سودآوری 

 

: 1۹گام  

خارج از  هایهزینهجذب مشتری باید مقدار عددی و کمی تمام مراحل بازیابی و فروش را تعیین کرد که البته شامل  یهزینه یمحاسبهدر 

رزش جذب مشتری از ا یهزینه وکارکسب اندازیراهجذب مشتری اهمیت دارد؟ در ابتدای  یهزینه. چرا گرددنمیبازیابی و فروش  یمرحله

چه مقدار زمان  کمتر شود و ما باید بدانیم این شدهجذباز میزان مشتری  میزانانکه  کشدمیبیشتر است و طول  شدهجذبمشتری  العمرمادام

یم و باید هزینه جذب مشتری فرمول دار یمحاسبهزمان میزان مخارج از درامد بیشتر است. برای  آنکه این اتفاق بیوفتد چراکه تا  بردمی

شتریان جدید نگهداری مشتریان قدیم( را از کل مخارج بازاریابی و فروش کم کرده و بر تعداد م یهزینهی)پشتیبانی پایگاه کاربر یهزینه

زدیم باید دنبال راهکار برای کاهش این هزینه باشیم: برآوردتقسیم کنیم. حالا که هزینه رو   

است. برهزینهزیرا این روش خردمندانه استفاده کنید  طوربهبسیار قدرتمند شدید از فروش مستقیم  کهوقتی_1  

از خودکارسازی بهره بگیرید حتی اگر نیاز به سرمایه زیاد باشد_4  

بهبود بدهید. درفروشنرخ تبدیل را _3  

پیشگامی را کاهش و کیفیت را افزایش دهید  یهزینه_2  

افزایش سرعت از طریق کانال فروش_5  

اب کنیدمشتری انتخ یهزینهرا با توجه به  وکارتانکسبمدل _6  

دهانبهدهانتبلیغات _۷  

تمرکز خود را بر بازار هدف حفظ کنید_۸  

:۴2گام  
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کنید وارد عمل  است که فرضیات را بررسی کنیم و ببینیم ایا با واقعیت تطابق دارد یا خیر؟ سعی وقتانمراحل حال  یهمهطی کردن  از بعد

برای انجام دادن  درانت که شوید و از فرضیات فاصله بگیرید. شناسایی فرضیات کلیدی نخستین فرایند اعتبار سنجی تحقیقات اولیه بازار اس

خود تفکیک  یدهسازنباید به اجزای  هاآنکرد  آزمونبتوان این فرضیات را  آنکهدید.پیش از برخی اقدامات مشخص باید به دنبال مشتری بگر

ود داشته باشد.تجربی با استفاده از طرحی ازمایشی وج آزمایشمشخص باشد که در گام بعد امکان  ایایدهشوند تا جایی که هر فرض بیانگر   

:۴1گام  

یا خرید  کرد و بررسی شود که ایا تمایل به همکاری وگوگفت وکارکسبا مشتریان در رابطه با ب توانمی ایهزینهاهداف  آزمون منظوربه

:دهندمیمحصول دارند؟ برای بررسی علایق ببینید کدام کار را انجام   

)بهترین(تانشدهارائهبرای راهکار  پرداختپیش_1  

ودیعه یا سپرده)خوب(_4  

اظهار علاقه به معامله)مناسب(_3  

(قبولقابلق با طرح)تواف_2  

شدید به خرید محصول در صورت براورده شدن برخی شروط  یعلاقهاظهار _5  

تریان اماده کند.به مش فروشانشمارا برای کنار هم قرار دادن محصول اولیه و  آزمایشاز  آمده دست بههمگرایی تحقیقات بازار با نتایج تجربی   

: ۴۴گام  

پذیرش:سه شرط حداقل محصول تجاری قابل   

مشتری در قبال استفاده از محصول ارزش کسب کند._1  

مشتری در قبال محصول پول بپردازد _4  

حلقه بازخورد مشتری اماده باشد یعنی برای بهتر شدن محصولتان کمک کند آغازمحصول برای _3  

لی در برخی مواقع  تنها هدف ما در اوایل و شروع کار تنها بهبود محصول است پس تمرکز ما روی شرط اول و سوم خواهد بود و نباید پو

به دست  رعتسبهمحصولتان را کاهش دهید تا محصول  متغیرهایاز ان. سعی کنید  ترسادهدریافت کنیم. هرچیزی باید ساده ساخته شود نه 

ی اگر تمامی کارایی مدنظرتان را نداشته باشد احتمال موفقیتتان بیشتر خواهد شد.مشتری برسد حت  

:۴3 گام  

«خورد خواهند را سگ غذای هاسگ» که دهید نشان  
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 آزمون را این موضوع و گذاریدمی هدفتان مشتری جلوی را آن گرفت، خواهید دست در را خود پذیرشقابل محصول حداقل گام، این در

.نه یا داد پول خواهد آن برای هدف مشتری و پذیرفت خواهند را فرضیات یکپارچه نظام این مشتریان آیا که کنیدمی  

.هن یا دارد کارایی واقعی دنیای در ،گیردمی قرار هم کنار فرضیاتتان تکتک وقتی آیا که شودمی مشخص شما برای بنابراین،  

. دارد وجود دیگری مهم مسئله اکنون اما کنید، بررسی باید که است مهمی بسیار مسئله نخرند یا بخرند را محصول این هدف مشتریان اینکه

 مثبتی شفاهی بلیغاتت دامنه. کندمیطرفداری  محصولتان مزایای از چقدر دسترستان در بازار کل مجموع رقبا، سایر برابر در که ببینید باید شما

.شودمینامیده  «انتشار ضریب» غالباً مورد این است؟ چقدر کندمی تولید محصولتان که  

 تبلیغات صورت، یندر ا زیرا نه، یا کنند معرفی هم دیگران به را محصولتان مشتریان که هست آن امکاناصلاً  آیا که ببینید مرحله، این در پس

محصول حداقل. دهدمی کاهش را مشتری جذب هزینه که آیدمی وجود به ارزشمندی بسیار شفاهی  

 چقد تا را خود ربرمقام کا در و نه یا کنندمی استفاده آن از واقعاً هاآن آیا که شود مشخص تا کنید عرضه مشتریان به را خود پذیرشقابل تجاری

 تبلیغات اب آیا و پرداخت پولی خواهند محصول این برای( همکارانشان) هاآن آیا که کنید مشخص. کنندمی شما محصول از استفاده به ملزم

 دنبال به اصخ طوربه و کنید تحلیل را هاآن کردید، آوریجمعرا  هاییداده زمان باگذشت ازآنکهپس. کنندمی حمایت محصولتان از خود شفاهی

.کنیدیم اتکا( انتزاعی منطق نه و) واقعی هایداده به علمی باصداقت شوید که مطمئن کنید درک را بنیادی ایمحرکه و باشد هاگرایش  

:۴۲ گام  

 انتخاب را هاژگیوی از تعدادی زیاداحتمالبه یافتید، تسلط خود پذیرشقابل تجاری محصول حداقل بر کههنگامی دهید توسعه را محصول برنامه

.کنید تمرکز موردنیاز هاویژگی حداقل با و ساده ایمجموعه بر تا ایدگذاشته کنار موقتاًو  کرده  

  پایان


