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• If you can't explain it simply, you don't 

understand it well enough

• You do not really understand something 

unless you can explain it to your 

grandmother
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فهرست مطالب

تعاریف پایه
تعریف مدل کسب و کار

اجزای مدل
چند نمونه
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تعاریف

مدل
ند یک توضیح یا نمایش ساده از یک واقعیت یا فرای

پیچیده

کسب و کار

روش کاالها یک بنگاه به منظور تولید و ففعالیت هایکلیه 
و خدمات
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تعاریف پایه

مدل کسب و کار

واجزاءازوسیعایمجموعهکهاستمفهوميابزاریکاروکسبمدلیک•
مكاناراخصوصبهکاروکسبیکمنطقبیانوگرفتهبردرراآنهاروابط
.سازدميپذیر

ندچیایکبهشرکتیککهارزشيازاستشرحيکاروکسبمدلیک•
ایهشبكومعماریساختار،ازاستشرحيوکند،ميارائهمشتریانازبخش

هبراآنودارندمشارکتارزشاینعرضهوبازاریابي،ایجاددرکهشرکاءاز
.دهندميارائهپایداروسوددهدرآمدیهایجریانتولیدمنظور

تفاوت با طرح کسب و کار؟
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سه گانه مدل کسب وکار

مدل 
ارکسب وک

مدل 
ارزشی

مدل 
مشتری

مدل 
درآمدی

6



بوم مدل کسب و کار
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مشتریبخش های

 ارزش خلق می کنیم؟برای چه کسانی ما
مشتریان ما چه کسانی هستند؟مهم ترین
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انواع-مشتری بخش های

بازار انبوه
بازار گوشه ای
بخش بندی شده
متنوع
 (بازارهای چندوجهی)پلتفرم های چندوجهی
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پیشنهادیارزش های

ارزش هایی را به مشتریان ارائه می کنیم؟چه
 مشتریان خود کمک می کنیم؟مشکالتبه حل کدام یک از
 از مشتری برآورده می کنیم؟نیازهاییچه
 مشتری هر بخش از محصوالت و خدمات را به بسته ایچه

پیشنهاد می دهیم؟
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انواع-پیشنهادی ارزش های

تازگی
عملکرد
سفارشی سازی
انجام کامل کار
طراحی
مقام و منزلت/برند
قیمت
کاهش هزینه
کاهش ریسک
قابلیت دسترسی
 قابلیت استفاده/ راحتی
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کانال ها

بخش های مختلف مشتریان، چه کانال هایی را برای دسترسی به ما
می دهند؟ترجیح

چگونه به آن ها دسترسی داریم؟هم  اکنون
 شده اند؟یک پارچهکانال های ما چگونه
 می کنند؟بهترین شکل کار کدام یک از آن ها به
 است؟به صرفه ترکدام یک
 مشتری هماهنگ برنامه ی روزمره ی زندگیما چگونه آن ها را با

می کنیم؟
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فازها-کانال ها

آگاهی
ارزیابی
خرید
تحویل
پس از فروش
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ا مشتریبارتباط 

 ی برقراری و حفظ چه نوع ارتباطانتظارهریک از بخش های مشتریان ما
را دارند؟

 از این روابط را ایجاد نموده ایم؟کدام یک
ی برقراری این روابط چقدر است؟هزینه 
 ند؟شده اهماهنگاین ارتباط ها چگونه با سایر اجزای مدل کسب وکار ما
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انگیزه ها-ارتباط با مشتری 

جذب مشتری
حفظ مشتری
افزایش میزان فروش
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درآمدیجریان های

 به پرداخت پول دارند؟تمایلمشتریان ما واقعا برای چه ارزشی
 برای چه چیزی پول می پردازند؟حال حاضر آن ها در
پول می پردازند؟چگونه
می دهند که چگونه بپردازند؟ترجیح
 از کل درآمدها را به خود اختصاص چه سهمی هر جریان درآمدی

می دهد؟
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انواع-درآمدی جریان های

درآمدهای تراکنشی
درآمدهای تکرارپذیر
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شیوه ها-درآمدی جریان های

فروش دارایی
حق استفاده
حق عضویت
 اجاره دادن/ قرض دادن
اعطای حق امتیاز
دستمزد کارگزاری
انجام تبلیغات
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منابع کلیدی

 ما به چه منابع کلیدی ای نیاز دارند؟ارزش های پیشنهادی
نیازمند چه منابعی هستند؟کانال های توزیع ،
 باید چه منابعی را در نظر بگیریم؟ارتباط با مشتری برای
 به چه منابعی احتیاج دارند؟جریان های درآمدی ایجاد
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انواع–نابع کلیدی م

فیزیکی
معنوی
انسانی
مالی
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کلیدیفعالیت های

 ما به چه فعالیت های کلیدی ای نیاز دارند؟ارزش های پیشنهادی
نیازمند چه فعالیت های کلیدی ای هستند؟کانال های توزیع ،
 یریم؟باید چه فعالیت های کلیدی ای را در نظر بگارتباط با مشتری برای
 به چه فعالیت های کلیدی ای احتیاج دارند؟جریان های درآمدی ایجاد
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انواع-کلیدی فعالیت های

تولید
حل مسئله
 شبکه/ پلتفرم
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کلیدیمشارکت های

ی کلیدی ما چه کسانی هستند؟شرکا
کلیدی ما چه کسانی هستند؟تأمین کنندگان
 کلیدی را از طریق شرکا به دست می آوریم؟کدام یک از منابع
ی کلیدی را شرکای ما انجام می دهند؟کدام یک از فعالیت ها

32



انگیزه ها–کلیدی مشارکت های

بهینه سازی و صرفه ی اقتصادی ناشی از مقیاس
کاهش ریسک و عدم قطعیت
کسب منابع و فعالیت های خاص

33



انواع-کلیدی مشارکت های

تندائتالف های استراتژیک بین شرکت هایی که رقیب یکدیگر نیس
همکاری، با رقبا
مشترک برای ایجاد کسب وکارهای جدیدسرمایه گذاری
تأمین کننده برای حصول اطمینان از تأمین ملزومات-روابط خریدار
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ساختار هزینه

ی مدل کسب وکار ما چیست؟مهم ترین هزینه ها
 کلیدی کدام ها هستند؟گران ترین منابع
ی کلیدی کدام ها هستند؟گران ترین فعالیت ها

36



خصوصیات-ساختار هزینه 

هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
صرفه ی اقتصادی ناشی از مقیاس
صرفه ی اقتصادی ناشی از محدوده
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...صحبت نكردیماین هاراجع به 

استراتژی•
مدل کسب وکارطراحیروش های •
طرح کسب وکارتوسعه ی مدل کسب وکار به •

•. . .
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