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یکــی از محبوبتریــن مدل هــای درآمــد مــدل فریمیــوم اســت کــه ســایت های بســیار 

ــا  ــما را ب ــم ش ــد داری ــه قص ــن مقال ــد. در ای ــتفاده می کنن ــی از آن اس ــزرگ و مهم ب

تعریــف، ویژگی هــا، کاربردهــا و مزایــای ایــن مــدل کســب و کار آشــنا کنیــم. پــس بــا 

مــا همــراه شــوید.

ایــن روزهــا کســب و کارهــای مختلــف از مدل هــای درآمــدی مختلفــی بــرای توســعه 

خــود اســتفاده می کننــد کــه هــر کــدام از آنهــا مزایــا و معایــب خــاص خــود را دارنــد. 

یکــی از محبوبتریــن مدل هــای درآمــد مــدل فریمیــوم اســت کــه ســایت های بســیار 

بــزرگ و مهمــی ماننــد لینکدیــن، یوتیــوب، تینــدر، کندی کــراش و غیــره از آن اســتفاده 

ــا و  ــا، کاربرده ــف، ویژگی ه ــا تعری ــما را ب ــم ش ــد داری ــه قص ــن مقال ــد. در ای می کنن

مزایــای ایــن مــدل کســب و کار آشــنا کنیــم. پــس بــا مــا همــراه شــوید.

 

 

1

https://modireweb.com


تعریف و آشنایی با ویژگیها و مزایای مدل درآمدی فریمیوم 
Freemium

www.modireweb.com

مدل درآمد فریمیوم یا Freemium چیست؟

کلمــه Freemium از ترکیــب دو کلمــه Free و Premium ســاخته شــده اســت و بــه 

ــف اســت.  ــات مختل ــگان از برنامه هــا، بازی هــا و خدم ــه نســخه های رای ــای ارائ معن

ــاده  ــه و س ــت پای ــف در حال ــای مختل ــات و برنامه ه ــن روش خدم ــع در ای در واق

ــتفاده  ــرای اس ــا ب ــود ام ــرار داده می ش ــران ق ــاران کارب ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ب

ــه  ــی ک ــود. در صورت ــت ش ــه آن پرداخ ــد هزین ــتر بای ــای بیش ــات و ویژگی ه از خدم

نســخه اولیــه شــما بتوانــد توجــه کاربــران را بــه خــود جلــب کــرده و رضایــت آنهــا را 

بــه دســت آورد، مطمئــن باشــید حجــم زیــادی از کاربــران هــدف اقــدام بــه خریــد و 

پرداخــت هزینــه خواهنــد کــرد.

کســب درآمــد از طریــق روش فریمیــوم بســیار مناســب و قابــل قبــول اســت. بــرای 

مثــال در ســال 2017 تعــداد کاربــران لینکدینــی کــه از حســاب های فریمیــوم اســتفاده 

کرده انــد بــه 20 درصــد رســید. امــا همیــن تعــداد بــه ظاهــر کــم ظــرف 3 ماه توانســت 

بــرای لینکدیــن بیــش از یــک میلیــارد دالر درآمــد کســب کنــد! ایــن روش کســب و کار 

بیشــتر مناســب کســب و کارهــای نــرم افــزاری و کســب و کارهــای مربــوط بــه دنیــای 

وب و اینترنــت اســت.

شــاید ایــن ســوال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه آیــا منطقــی اســت کــه خدماتــی کــه 

ــردم  ــار م ــگان در اختی ــه می شــود را رای ــا در شــرکت هزین ــه آنه ــرای ســاخت و ارائ ب

قــرار داد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه بــا توســعه اینترنــت و اســتفاده از فضــای مجــازی 
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بســیاری از هزینه هــای یــک کســب و کار و شــرکت از تولیــد تــا ســفارش و تبلیغــات 

بــه حــد زیــادی کاهــش پیــدا کــرده اســت. شــما بــه عنــوان یــک مدیــر موفــق بایــد 

بتوانیــد هزینه هــای کــم شــده در بخش هــای دیگــر را روی ســاخت و ارائــه ی برنامــه 

و نــرم افــزار اولیــه خــود سرشــکن کــرده تــا از نظــر بودجــه و هزینــه نیــز دچــار کمبــود 

و مشــکل نشــوید.

 

چه محدودیت هایی را می توان در مدل اولیه فریمیوم در نظر گرفت؟

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، در مــدل درآمــد فریمیــوم، یــک نســخه اولیــه 

ســاده بــا محدودیت هــای خــاص بــه کاربــران ارائه شــده و اســتفاده از امکانات بیشــتر 
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ــد آنهــا خواهــد شــد. امــا ایــن محدودیت هــا  ــه و خری ــه پرداخــت هزین مشــروط ب

شــامل چــه مــواردی خواهــد بــود؟

محدودیت در ظرفیت و یا حجم قابل استفاده

ــران  ــار کارب ــات الزم در اختی ــی امکان ــا تمام ــزار را ب ــرم اف ــک ن ــما ی ــن روش ش در ای

ــد  ــت در نظــر خواهی ــرای آن محدودیــت حجــم و ظرفی ــا ب ــد ام ــرار می دهی خــود ق

گرفــت. بــا ایــن روش کاربــران بــا تمــام امکانــات شــما آشــنا شــده و اگــر نــرم افــزار 

شــما بــرای آنهــا کاربــردی باشــد، حتمــا نســخه کامــل و اصلــی آن را تهیــه خواهنــد 

کــرد. بــرای مثــال ســرویس Dropbox تمامــی امکانــات خــود را در نســخه فریمیــوم 

ــد از آن  ــگ می توانن ــا 3 گی ــط ت ــران فق ــا کارب ــد، ام ــرار می ده ــران ق ــار کارب در اختی

اســتفاده کننــد.

محدودیت در امکانات

 Freemium از دیگــر محدودیت هایــی کــه کاربــران در اســتفاده از نســخه های اولیــه

ــد  ــی شــما می توانی ــات اســت. یعن ــت در امکان ــد، محدودی ــد در نظــر بگیرن می توانن

در نســخه اولیــه نــرم افــزار و خدمــات خــود تنهــا امکانــات اولیــه در نظــر گرفتــه و از 

کاربــران بخواهیــد بــرای امکانــات بیشــتر هزینــه پرداخــت کننــد.
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محدودیت برای گروه خاصی از افراد

ــه خــاص در فضــای  ــزار و برنام ــرم اف ــک ن ــده ی ــه کنن ــوان طــراح و ارائ ــه عن شــما ب

اینترنــت، می توانیــد اجــازه اســتفاده از نســخه رایــگان را تنهــا بــه تعــداد محــدودی 

از افــراد بدهیــد. بــرای مثــال تنهــا بــه دانشــجویان اجــازه اســتفاده را بدهیــد. 

محدودیت در تعداد کاربران

ــران فعــال زیــادی می تواننــد از آن  ــه ای اســت کــه کارب ــرم افــزار شــما بــه گون اگــر ن

اســتفاده کننــد، می توانیــد در نســخه رایــگان مــدل درآمــد فریمیــوم، تعــداد کاربــران 

را محــدود در نظــر بگیریــد. بــرای مثــال یــک کاربــر تنهــا بتوانــد بــه طــور همزمــان 

بــا 3 کاربــر دیگــر ارتبــاط برقــرار کنــد و یــا همزمــان در یــک یــا ســه دســتگاه از نــرم 

افــزار شــما اســتفاده کنــد.
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محدودیت در پشتیبانی

ــن  ــا اپلیکیش ــزار و ی ــرم اف ــک ن ــگان ی ــخه رای ــه در نس ــی ک ــر محدودیت های از دیگ

ــت.  ــوری اس ــا حض ــی و ی ــتیبانی تلفن ــت در پش ــت، محدودی ــر گرف ــوان در نظ می ت

ــه  ــچ گون ــامل هی ــگان ش ــخه های رای ــه نس ــد ک ــام کنی ــد اع ــما می توانی ــی ش یعن

ــود. ــد ب پشــتیبانی نخواهن

محدودیت بر اساس میزان استفاده

ایــن نــوع محدودیــت در مدل هــای اولیــه چیــزی شــبیه بــه بــازی اســت و می توانــد 

ــما  ــال ش ــرای مث ــد. ب ــود کن ــه خ ــد ب ــتر عاقه من ــتفاده بیش ــرای اس ــران را ب کارب

می توانیــد اســتفاده از امکاناتــی خــاص را مشــروط بــه ایــن کنیــد کــه کاربــر تعــداد 

مشــخصی از افــراد دیگــر را بــه نــرم افــزار شــما دعــوت کنــد و یــا زمانــی کاربــر اجــازه 

دارد از امکانــات X اســتفاده کنــد کــه بــه تعــداد مشــخص از امکانــات رایــگان Y شــما 

اســتفاده کــرده باشــد.

محدودیت در زمان استفاده

ــی ایجــاد  ــد محدودیت ــا برنامــه میتوانی ــزار و ی ــرم اف ــوان طــراح یــک ن ــه عن شــما ب

کنیــد کــه کاربــران تنهــا در زمــان خاصــی بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. نکتــه مهــم آن 

کــه ایــن زمــان نبایــد زمانــی باشــد کــه کاربــران بتواننــد بــه راحتــی از آن اســتفاده 
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کننــد! در ایــن صــورت تــا همیشــه از نســخه رایــگان اســتفاده کــرده و کســی ســمت 

ــا  ــد ی ــه بع ــه شــب ب ــد نیم ــی مانن ــد در زمانهای ــرود. شــما بای ــه نمی پرداخــت هزین

ســاعات اولیــه نســخه رایــگان را در اختیــار کاربــران قــرار داده تــا بــا نــرم افــزار شــما 

آشــنا شــوند. اگــر برنامــه شــما بتوانــد رضایــت خاطــر آنهــا را بــه دســت آورد، بــدون 

شــک در ســاعات مــورد نیازشــان اقــدام بــه خریــد خواهنــد کــرد.

 

بررسی روانشناسی مدل کسب و کار فریمیوم

مــدل کســب و کار فریمیــوم بــه صــورت روانشناســی تاثیــر بســیار مناســبی بــر افــراد 

داشــته و آنهــا را راغــب بــه خریــد و پرداخــت هزینــه خواهــد کــرد. امــا چگونــه؟ در 

علــم روانشناســی علــل تاثیــر مــدل کســب و کار فریمیــوم ایــن گونــه تعریــف میشــود:
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تاثیر شبکه و بازاریابی ویروسی

در بازاریابــی ویروســی بــدون آن کــه شــما کاری بــرای تبلیــغ انجــام دهیــد، کاربرانــی 

کــه از محصــول و برنامــه شــما اســتفاده می کننــد، آن را بــه دیگــران معرفــی کــرده و 

بــرای شــما بازاریابــی می کننــد. ایــن مســاله باعــث می شــود کــه در زمــان کوتاهــی 

ــران  ــرای محصــول خــود کــرده باشــید، کارب ــدون آن کــه شــما تبلیغــات خاصــی ب ب

زیــادی از آن اســتفاده کننــد. در علــم دیجیتــال و بازاریابــی آنایــن بــه ایــن مســاله 

تاثیــر شــبکه می گوینــد. تاثیــر شــبکه می گویــد هرچــه یــک ســرویس توســط افــراد 

و کاربــران بیشــتری اســتفاده شــود، ارزشــمند تــر اســت.

بنابرایــن حتــی اگــر تعــداد زیــادی از کاربــران شــما اقــدام بــه خریــد نســخه باالتــر بــا 

امکانــات بیشــتر کننــد، آن را بــه دیگــران معرفــی کــرده و تعــداد اســتفاده کننــدگان 

نــرم افــزار شــما بــه طــور ویروســی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بــدون شــک در ایــن 

تعــداد زیــاد، تعــداد قابــل توجهــی نیــز اقــدام بــه خریــد خواهنــد کــرد.

مقاله مرتبط: بازاریابی ویروسی چیست؟ 10 قدم برای اجرای عملی آن

حفظ تعامل

در ایــن علــت روانشناســی مــدل کســب و کار فریمیــوم، از راهکارهایــی مختلــف بــرای 

حفــظ تعامــل کاربــر بــا نــرم افــزار و برنامــه اســتفاده می شــود. بــرای مثــال در بــازی 

کنــدی کــراش، کاربــر می توانــد تنهــا زمــان محــدودی بــازی کــرده و ســپس ســرویس 
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بــرای آن تــا چنــد ســاعت قفــل خواهــد شــد. ایــن مســاله باعــث می شــود کــه ذهــن 

ــن  ــد. ای ــام کن ــر تم ــه زودت ــد آن را هرچ ــده و بخواه ــازی مان ــه ب ــر ادام ــر درگی کارب

مســاله تعامــل کاربــر را بــا نــرم افــزار و برنامــه شــما بســیار بــاال خواهــد بــرد.

نکتــه دوم آن کــه اصطــاح تعامــل نیوتونــی عنــوان می کنــد کــه اگــر یــک خدمــات 

رایــگان بــرای کاربــر جــذاب باشــد، تــا زمانــی کــه یــک عامــل بیرونــی آن را ممنــوع 

ــر  ــد ه ــما می توانی ــال ش ــرای مث ــد. ب ــتفاده می کن ــات اس ــد، از آن خدم ــرده باش نک

روز از یــک نــرم افــزار دقیــق ترجمــه بــه زبــان انگلیســی اســتفاده کنیــد. اگــر دقــت 

ترجمــه بــاال بــوده و نظــر شــما را جلــب کنــد، تــا زمانــی کــه محدودیــت بــرای شــما 

ایجــاد نشــده باشــد از آن اســتفاده خواهیــد کــرد و تعامــل کاربــر بــا نــرم افــزار حفــظ 

خواهــد شــد.

پرداخت هــای کوچــک و تکــرار شــونده بــه جــای پرداخت هــای زیــاد و یــک 

جا

ــوم اســتفاده می شــود،  از دیگــر ترفندهــای روان شناســی کــه در مــدل درآمــد فریمی

ــزرگ اســت. ایــن ســوال را همیــن  ــه جــای پرداخت هــای ب پرداخت هــای کوچــک ب

االن صادقانــه از خودتــان بپرســید! تصــور کنیــد کــه یــک مــاه اســت از یــک نــرم افــزار 

و یــا بــازی رایــگان اســتفاده می کنیــد کــه بســیار بــرای شــما مفیــد و جــذاب بــوده 

اســت. اکنــون شــما بــا محدودیــت مواجــه شــده اید و بایــد بــرای اســتفاده مجــدد 
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هزینــه پرداخــت کنیــد. اگــر ایــن هزینــه کــم باشــد مثــا 10 هــزار ناموت آن را پرداخــت 

نخواهیــد کــرد؟! امــا اگــر ایــن هزینــه یــک جــا و مثــا 1 میلیــون ناموت باشــد چــه؟

احتمــال زیــاد شــما نیــز ترجیــح می دهیــد کــه بــرای یــک دوره کوتاهتــر فعــا هزینــه 

ــر آن را  ــک ســاله ده براب ــرای اشــتراک ی ــا ب ــه مث ــا آن ک ــرده ت ــری پرداخــت ک کم ت

پرداخــت کنیــد. مــدل درآمــد فریمیــوم نیــز دقیقــا ایــن ترفنــد روان شناســی را بــرای 

جــذب کاربــران بــه کار بــرده اســت.

نکتــه قابــل توجــه دیگــر آن کــه هزینه هــای پرداخــت شــونده این ســرویس ها درســت 

اســت کــه کــم اســت امــا تکــرار شــونده خواهــد بــود و کاربــران مدتــی بعــد مجــددا 

ــد شــد. هزینه هــای  ــه خواهن ــه پرداخــت هزین ــور ب ــات مجب ــرای اســتفاده از خدم ب

تکــرار شــونده باعــث می شــود کــه بعــد از مدتــی ســود شــما حتــی از پرداخت هــای 

یــک جــا و زیــاد نیــز بیشــتر شــود.
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چالش های مدل درآمد فریمیوم

ــی،  ــای روانشناس ــوم, علت ه ــد فریمی ــدل درآم ــف م ــا تعری ــای کار ب ــن ج ــا ای ت

ــم  ــش می خواهی ــن بخ ــدیم. در ای ــنا ش ــره آش ــرا و غی ــل اج ــای قاب محدودیت ه

ــی مواجــه اســت. ــا چــه چالش های ــد ب ــن مــدل کســب و کار و درآم ــه ای ــم ک بدانی

سود با تاخیر

ــد  ــب و کار بای ــدل کس ــن م ــتفاده از ای ــل از اس ــما قب ــه ش ــی ک ــی از چالش های یک

بدانیــد آن اســت کــه ســود شــما بــا تاخیــر نســبی بــه شــما بازگردانــده خواهــد شــد. 

بنابرایــن منتظــر ســودهای آنــی و ســریع نباشــید، در غیــر ایــن صــورت مــدل کســب 

و کارتــان را عــوض کنیــد.

نیاز به رشد و تغییر مداوم

ــت  ــا اس ــای پوی ــرم افزاره ــا و ن ــب و کاره ــب کس ــد Freemium مناس ــدل درآم م

ــگان شــما  ــه رای ــی اگــر نســخه اولی ــال تغییــر و پیشــرفت هســتند. یعن ــه دنب کــه ب

ویژگی هــا و امکانــات کمــی دارد، کاربــران بایــد مطمئــن باشــند کــه نســخه های پولــی 

نــرم افــزار حتمــا دارای قابلیت هــای بهتــر و بیشــتر اســت. اگــر نــرم افــزار، بــازی و یــا 

خدمــات شــما ســاکن اســت ایــن مــدل کســب و کار اصــا مناســب شــما نخواهــد 

بــود.
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شکست در صورت عدم تعامل مناسب

همان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد یکــی از علت هــای روان شناســی کــه می توانــد 

ســبب موفقیــت ایــن مــدل کســب و کار شــود، تعامــل کاربــران بــا آن و معرفــی آن به 

دیگــران اســت. امــا درســت نقطــه مقابــل ایــن مســاله یعنــی عــدم تعامــل مناســب 

بــا کاربــر می توانــد منجــر بــه شکســت کســب و کار شــما شــود. بنابرایــن شــما روی 

ــژه  ــد توجــه وی ــر بای ــا کارب ــی تعامــل مناســب ب ــان یعن ــه از کســب و کارت ایــن جنب

داشــته باشــید.
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مدل کسب و کار فریمیوم، آیا صرفا یک شیوه از بازاریابی است؟

در بــاور بســیاری از افــراد، ایــن مــدل کســب و کار تنهــا یــک روش بازاریابــی اســت 

کــه می توانــد بــه صــورت ویروســی تعــداد کاربــران و اســتفاده کننــدگان از نــرم افــزار 

و برنامــه را افزایــش دهــد. امــا مطمئــن باشــید کــه بازاریابــی تنهــا یکــی از مزایــا و 

ــن مــدل از کســب و کار اســت.  جنبه هــای ای

ــراد  ــران و اف ــا کارب ــد ب ــود، می توانی ــه خ ــگان برنام ــخه رای ــه نس ــد از ارائ ــما بع ش

ــاط  ــا نق ــد ب ــوید. می توانی ــو ش ــت و گ ــل و گف ــه وارد تعام ــن زمین ــه ای در ای حرف

ضعــف سیســتم خــود کــه نمی دانســتید آشــنا شــده و بــه دنبــال رفــع آنهــا برآئیــد، 

ــه آشــنا شــده و همکاری هــای خــود را  ــن زمین ــراد متخصــص در ای ــا اف ــد ب می توانی

توســعه دهیــد. در واقــع مــدل درآمــد فریمیــوم نــه تنهــا یــک روش بازاریابــی عالــی 

بــرای کســب و کار شــما خواهــد بــود، بلکــه مزایــای زیــاد دیگــری نیــز بــرای شــما بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.

معایب مدل کسب و کار فریمیوم

در ایــن بخــش از مقالــه بهتــر اســت کمــی بــا معایــب ایــن مــدل کســب و کار نیــز 

آشــنا شــویم تــا بتوانیــد دیــدی همــه جانبــه و کامــل نســبت بــه آن داشــته باشــید. 

متاســفانه بــاور غلطــی کــه ممکــن اســت بســیاری از افــراد راجــع بــه خدمــات و نــرم 

ــودن آنهــا اســت.  ــودن و نامناســب ب ــی ارزش ب افزارهــای رایــگان داشــته باشــند، ب
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ــدان  ــگان، چن ــات رای ــا و خدم ــرم افزاره ــه ن ــد ک ــور می کنن ــراد تص ــیاری از اف بس

ــد. ــاد نمی کنن ــه آن اعتم ــوده و ب ــمنده نب ارزش

نکتــه دوم آن کــه رایــگان بــودن یــک خدمــات و یــا یــک نــرم افــزار باعــث می شــود 

کــه کاربــران اشــتباه بیشــتری از آن اســتفاده کننــد. در واقــع شــما دارای یــک جامعــه 

هــدف هســتید کــه تمرکــز شــما روی آنهــا اســت، امــا چــون نــرم افــزار و برنامــه شــما 

رایــگان اســت، ممکــن اســت هــر فــردی اقــدام بــه اســتفاده از آن کنــد. افــرادی کــه 

نــرم افــزار بــرای آنهــا طراحــی نشــده ممکــن اســت نــرم افــزار شــما را غیــر کاربــردی 

دانســته و بــرای آن تبلیــغ منفــی کننــد!
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نمونه هایی شناخته شده از کسب و کارهای فریمیوم

در انتهــای مقالــه بهتــر اســت بــا غول هایــی کــه از ایــن مــدل کســب و کار اســتفاده 

ــه ایــن مــدل کمــی  ــا دلگرمــی شــما نســبت ب ــد کمــی بیشــتر آشــنا شــده ت می کنن

بیشــتر شــود!

ــتفاده  ــوم اس ــه از روش فریمی ــت ک ــازی اس ــزرگ مج ــبکه های ب ــی از ش ــوب یک یوتی

ــا در  ــیاری از فیلم ه ــاهده بس ــتفاده از آن و مش ــه اس ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب می کن

آن رایــگان اســت. امــا کاربرانــی کــه می خواهنــد بــه محتواهــای خاصــی دسترســی 

ــه  ــرای آن هزین ــد ب ــد، می توانن ــا را نبینن ــات روی فیلم ه ــا تبلیغ ــند و ی ــته باش داش

ــد. پرداخــت کنن

گــوگل درایــو گــوگل یــک ســرویس ذخیــره ابــری اســت. کاربــران میتواننــد بــه طــور 

ــگا بایــت فایل هــای خــود را روی ســرور آن  ــا 15 گی رایــگان از آن اســتفاده کــرده و ت

ذخیــره کننــد. امــا اگــر میــزان اطاعــات آنهــا از ایــن حجــم بیشــتر شــود، بایــد بــرای 

آن هزینــه پرداخــت کننــد.

میــل چیمــپ یــک ابــزار جهــت ایمیــل مارکتینــگ اســت کــه بــا کمــک آن می توانیــد 

بــرای 2 هــزار نفــر کاربــر مــورد نظرتــان ایمیــل تبلیغاتــی رایــگان ارســال کنیــد، امــا 

اگــر تعــداد کاربــران شــما از ایــن مقــدار بیشــتر شــود، بایــد بــرای آن هزینــه کنیــد.
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جمع بندی

مــدل درآمــد فریمیــوم یکــی از روش هــای کســب و کار اســت کــه در آن نســخه اولیــه 

ــه می شــود و  ــران ارائ ــه کارب ــی ب ــا محدودیت های ــا خدمــات ب ــازی و ی ــزار، ب ــرم اف ن

بــرای آن کــه کاربــران بتواننــد از امکانــات بیشــتر و پیشــرفته تــر آن اســتفاده کننــد، 

بایــد هزینــه آن را پرداخــت کننــد. ایــن مــدل کســب و کار دارای چالش هــا، معایــب 

و مزایــای مخصــوص بــه خــود اســت و یــک روش بازاریابــی قــوی و ویروســی نیــز بــه 

شــمار مــی رود.
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