نح تکمی
آموزش بوم مدل کسب و کار و وه ل آن
بوم مدل کسب و کار یا  Business Model Canvasابزاری مدیریتی و کارآفرینانه است که به شما
اجازه میدهد مدل کسب و کار خود را توصیف ،طراحی و اختراع کرده یا آن را به چالش کشیده و یا
تغییر (چرخش )Pivot:دهید.
بوم کسب و کار ،خیلی سریع و خالصه و جامع ،کسب و کارتان را به نمایش در میآورد .داشتن چنین
ابزاری ،چنین فوایدی هم دارد:
• میتوانید استارتاپ یا کسب و کار خود را به سرمایهگذار یا شرکای تجاری احتمالیتان به
سادگی معرفی کنید.
میتوانید قبل از این که بخواهید ریالی را هزینه کنید؛ کل کسب و کارتان را از باال ببینید.
• تمرکز :با به کارگیری بوم مدل کسب و کار میتوانید شفافیت و تمرکز بهتری روی عوامل
محرک کسب و کار خود داشته باشید.
• انعطافپذیری :در بوم مدل کسب و کار به سادگی هر چه تمام میتوان مدل را تغییر داد و
تمامی تأثیرات تغییر را در مدل یک صفحهای مشاهده کرد.
• شفافیت :با وجود این مدل تکصفحهای تیم شما میتواند شناخت بهتری از مدل و چشمانداز
شما در خصوص کسب و کار مدنظرتان کسب کنند.
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معرفی اجزای  ۹گاهن بوم مدل کسب و کار
 -1بخش مشتریان)(Customer Segment

مشتریان در بوم مدل کسب و کارمشتری چه کسی است؟ به چه چیزی فکر میکند؟ چه چیزی را
میبینید؟ چه احساسی دارد؟ چه میکند؟ در این بخش ،همان طور که از نامش پیداست ،شما
مشتریانتان را که بر اساس یک سری ویژگیها هدف قرار دادهاید معرفی میکنید.
س
ربای استفاده از بوم کسب و کار باید از اپ خ هب سؤاالت زری اطمینان حاصل کنید
- 1ابعاد بخش

شما در یک بازار یکطرفه حضور دارید یا چندطرفه؟ اگر در بازار چند طرفه هستید ،تعداد بخشهایی
که باید در بوم بیاورید ،باید حداقل برابر با تعداد گروههای آن بازار باشد .مثال بازار یک سایت خبری
یک بازار دوطرفه است که در یک طرف خوانندگان وبسایت قرار دارند و در طرف دیگر
تبلیغکنندگان.
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- ۲ترکیب بخش

در این قسمت نیاز است که تحلیل جامعی برای مشاهده ویژگیهای انواع مشتریان هر بخش انجام
گیرد .شما باید قادر باشید این بخشبندیها را مجسم کنید ،مثال آنها چه کفشی میپوشند و شما باید
به تفکر ،احساس ،نگرش و اقدامات آن ها در حوزه محصوالت خود پی ببرید .در این مرحله حتما هم
خریداران و هم کاربران محصوالت خود را فهرست کنید.

- ۳مسائل ،نیازها ،عادتها و گزینههای فعلی

شما برای مشتریان چه کاری انجام میدهید؟ چه نیازی را برطرف میکنید؟ اطمینان حاصل کنید
میتوانید یک نیاز و مسئلهی فعلی و گزینههای دیگر مورد استفاده مشتریان را شناسایی کنید .اگر در
این خصوص مطمئن نیستید به بررسی و مشاهده میدانی بپردازید یا مشاوره بگیرید.
- ۲ارزش پیشنهادی)(Value Proposition

ارزش پیشنهادی در بوم مدل کسب و کار چه چیزی در خصوص محصول یا خدمت ما برای مشتریان
ارزشمند و مجابکننده است؟ چرا مشتریان محصول ما را میخرند و استفاده میکنند؟ در این قسمت
باید مشخص کنید که قرار است چه ارزشهایی را برای مشتریانتان به ارمغان بیاورید؟ چه مزیتی
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(مانند قیمت خوب ،راحتی ،سرعت و…) قرار است به مشتری بدهید تا شما را نسبت به رقبایتان
ترجیح بدهند؟
. ۳کانالهای توزیع)(Channels

کانال ها در بوم مدل کسب و کارچطور این ارزش پیشنهادی تبلیغ ،فروخته و تحویل داده میشوند؟
چرا؟ آیا چنین کاری فایده دارد؟ چگونه قرار است کاال یا خدمات یا هر نفع دیگری که برای مشتری
خواهید داشت ،به او برسد؟ چگونه کاالیتان را توزیع خواهید کرد؟ از چه کانالی خدماتتان را به
مشتری ارائه خواهید داد؟
- ۴ارتباط با مشتریان)(Customer Relation

در این قسمت مشخص میکنید که چگونه قرار است با مشتری ارتباط داشته باشید و چگونه میخواهید
این ارتباط را حفظ کنید؟
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تعامل شما با مشتریان در طول چرخه عمر محصول و فروش به چه صورت است؟ آیا این تعامل به
صورت رودررو است؟ تماس تلفنی؟ کامال از طریق وبسایت؟ آیا آن ها هرگز شما را ندیدهاند و کلیه
تعامالت شما از طریق یک کانال بوده است؟ در اینجا باید این سؤاالت را از خود بپرسید:
آی ا ارزش پیش نهادی را میت وان از ای ن طری ق از تبلی غ گرفت ه ت ا ف روش و خ دمات
پ ز از ف روش ب ه مش تری تحوی ل داد؟ آی ا محاس بات ش ما درس ت عم ل میکن د؟
آی

ا محص

ول ش

ما نی

از ب

ه تس

تی

ا پش

تیبانی بیش

تری دارد؟

بس یاری از ش رکتها ،مانن د ا،پ ل ،از راهان دازی پش تیبانی تلفن ی ص رفنظر کردهان د
تا با پشتیبانی رودررو بتوانند درآمد معقولی کسب کنند.
- ۵جریان درآمد)(Revenue Stream

جریان درآمدی در بوم مدل کسب و کارکسب و کار چطور از ارزش پیشنهادی کسب درآمد میکند؟
قرار است استارتاپ شما چگونه از هر دسته از مشتریان درآمد داشته باشد؟ حق اشتراک؟ (مثل
روزنامه ها) ،حق سرویز؟ حق استفاده از مجوز؟ و…
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- ۶فعالیتهای اصلی)(Key Activities

کسب و کار چه فعالیتهای استراتژیکی را به شکل منحصربهفرد انجام میدهد تا محصول یا خدمت
خود را به مشتریان ارائه دهد؟ به عبارت دیگر فعالیتهای اصلی اقدامات ضروری و مهمی هستند که
کسب و کارها برای ایجاد و ارائه ارزش پیشنهادی خود و ادامه فعالیت کسب و کارشان به آن نیاز
دارند.
برای یک کسب و کار محصولمحور ،این فعالیتها ممکن است شامل یادگیری مستمر در خصوص
کاربران و تکنولوژیهای جدید برای تولید محصوالت بهتر شود .اگر تمرکز کاری شما روی انجام
کارهایی برای مجموعهای مشخص از مشتریان است (مثال کلیه فعالیتهای امور فناوری اطالعات یک
دفتر حقوقی) ،فعالیتهای کلیدی احتماال شامل کسب شناخت کافی از بخشها و ایجاد یا کسب
محصوالت یا خدمات متناسب است .برای یک کسب و کار زیرساختی (مثل تجهیزات برق) ،این
فعالیتها میتواند شامل راهاندازی زیرساخت و کاراتر کردن آن باشد.
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- ۷منابع اصلی)(Key Resources

منابع اصلی داراییهای استراتژیکی هستند که شما برای کسب برتری و رقابت با سایرین به آنها نیاز
دارید .از آنجا که قرار شد یک سری ارزشها ،شامل خدمات و محصول و سایر منافعی را که قرار است
به مشتری برسانید ،تعریف کنید .حاال برای تحقق این ارزشها برای مشتری به چه منابع اصلی و
ضروری مالی ،انسانی ،تجهیزات و… نیاز دارید؟
- ۸شرکای کلیدی)(Key Partners

تا این مرحله ،بوم به شما کمک کرده است تا نقاط کانونی کسب و کار خود را به خوبی شفاف کنید .در
این بخش مشخص میشود چه فعالیتها و منابعی مهم هستند ،اما منحصرا با استراتژی شما هنوز
متناسب نیستند .چه چیزی خارج از ذات کسب و کار شما است؟ شرکت برای تمرکز بیشتر روی
فعالیتهای کلیدی خود چه کارهایی را میتواند انجام ندهد؟ آیا شرکا میتوانند از پز بعضی از آنها
برآیند؟ چرا؟ کدام یک از رقبای شما؟
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- ۹ساختار هزینه)(Cost Structure

ساختار هزینه ها در بوم مدل کسب و کارتا این گام ،به خوبی مشخص شده است که چگونه فعالیتهای
اصلی محرک خلق ارزش و بنابراین درآمد خواهند بود ،اما در این گام این سؤال مطرح است که چگونه
ارزش پیشنهادی و فعالیتها باعث ایجاد هزینه میشوند؟ محرکهای اصلی هزینهای کسب و کار چه
هستند؟ و چطور به درآمد متصل میشوند؟آیا این هزینهها به خوبی با ارزشهای پیشنهادی کلیدی
متناسبسازی شدهاند؟ بیشتر هزینهها ثابت هستند یا متغیر؟ آیا هزینهها با مقیاس کسب و کار
رابطهی خطی دارند یا در کل ثابت هستند؟ اینها سؤاالتی هستند که برای بهبود مدل باید به آنها پاسخ
داد.
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