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کســب و کارهــا در راه رســیدن بــه موفقیــت از عوامــل بســیاری تاثیــر مــی پذیرنــد. در 

مقالــه بــوم مــدل کســب و کار چیســت بــه شــما نشــان خواهیــم داد کــه چطــور بایــد 

همــه عوامــل دخیــل در موفقیــت کســب و کارتــان را مدیریــت کنیــد.

اگــر شــما هــم ایــده هــای بزرگــی در ســر داریــد، یــا کســب و کاری نیازمنــد نقشــه 

ــه چشــم انــداز  ــا خوانــدن ایــن مقال ای جامــع، بــرای بــه ثمــر رســیدن آن داریــد، ب

جدیــدی در برابــر دیدگانتــان نمایــان خواهــد شــد. در ایــن نوشــته بــه شــما خواهیــم 

گفــت؛ کــه چطــور بایــد بــرای هــر کســب و کار طرحــی نــو در انداخــت و همــه جوانب 

را ســنجید، تــا بــا کمتریــن هزینــه بیشــترین ســود را بــه دســت آوریــد. اینکــه چطــور 

شــرکا و مشــتریان را بــرای همــکاری و خریــد قانــع کنیــد و بســیاری مــوارد دیگــر، بــا 

کمــک »بــوم مــدل کســب و کار« مشــخص خواهنــد شــد!

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

بوم مدل کسب و کار چیست؟
بــوم مــدل کســب و کار )Business Model Canvas(، همــان طرحــی اســت، کــه 

بــه صــورت واضــح بیــان مــی کنــد، قــرار اســت یــک شــرکت یــا اســتارتاپ چطــور 

محصوالتــش را تولیــد کنــد و بــه دســت مشــتری برســاند، تــا بــه درآمــد زایــی برســد. 

بــوم مــدل کســب و کار در واقــع نقشــه یــک کســب و کار بــرای رســیدن بــه موفقیــت 

ــن  ــی ناممک ــه بس ــوار و چ ــدف دش ــد و ه ــه مقص ــیدن ب ــه، رس ــدون نقش ــت. ب اس

اســت!

بــوم مــدل کســب و کار تمــام فعالیــت هــای یــک شــرکت را توصیــف مــی کنــد. ایــن 
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طــرح کــه نخســتین بــار توســط فــردی بــه نــام »اســتروالدر« معرفــی شــد، از 9 بخــش 

ــا  اصلــی تشــکیل مــی شــود، کــه در هــر بخــش عناصــری توصیــف مــی شــوند و ب

دیگــر بخــش هــا در ارتبــاط هســتند. اینکــه قــرار اســت از چــه طریقــی محصــوالت 

و خدمــات بــه دســت مشــتری برســد، چطــور درآمدزایــی شــود و ... همگــی در ایــن 

مــدل بــه خوبــی شــرح داده مــی شــود.

از آنجایــی کــه خدمــات هــر شــرکت متفــاوت هســتند و راه ارتبــاط بــا مشــتری در هــر 

یــک فــرق دارد، همچنیــن منابــع مالــی همــه یکــی نیســت، نمــی تــوان از یــک بــوم 

مــدل کســب و کار بــرای همــه کســب و کارهــا اســتفاده کــرد. تنهــا چارچــوب کلــی 

مشــخص شــده و بایــد طبــق آن طرحــی جدیــد پیــاده شــود.

اگرچــه طــرح همــه کســب و کارهــا از همــان 9 بخــش تشــکیل مــی شــود و عناصــر 

اصلــی یکــی هســتند، امــا الزم اســت هــر شــرکت بــرای خــود مــدل کســب و کارش 

را تعریــف و طراحــی کنــد. اینکــه همــه بیاینــد از روی بــوم مــدل کســب و کار شــرکت 

هــای موفــق و معروفــی چــون گــوگل، علــی بابــا، آمــازون و ... کپــی بــرداری کننــد، 

بــه نتیجــه ای نخواهنــد رســید. قــرار نیســت یــک بــوم مــدل کســب و کار همــه را بــه 

موفقیــت برســاند.

یکــی از بیشــترین جســتجوهای انجــام شــده کاربــران ایرانــی در زمــان نــگارش ایــن 

مقالــه »بــوم مــدل کســب و کار دیجــی کاال« اســت. ایــن نشــان دهنــده توجــه افــراد 

بــه اســتارتاپ هــای موفــق اســت. امــا مشــخص اســت کــه ایــن بــوم مــدل کســب 
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و کار مختــص دیجــی کاال اســت و فقــط دیگــران مــی تواننــد، از آن ایــده بگیرنــد نــه 

آنکــه آن را کپــی و اجــرا کننــد!

بــا کشــیدن مــدل کســب و کار خــود در واقــع ابــزار مدیریتــی خــود، بــرای رســیدن 

بــه موفقیــت را ترســیم مــی کنیــد. ایــن کــه تــا چــه انــدازه ایــن ابــزار دقیــق باشــند، 

بســته بــه ســواالتی اســت کــه در هــر بخــش مطــرح و بــه آنهــا پاســخ مــی دهیــد. 

اینکــه تــا چــه انــدازه همــه اجــزا بــه هــم مرتبــط باشــند و یــک چرخــه یــک پارچــه را 

تشــکیل دهنــد، میــزان دقیــق بــودن بــوم مــدل کســب و کار را مشــخص مــی کنــد.

در ایــن چرخــه از 9 عنصــر کــه محــرک اصلــی کســب و کارتــان هســتند، بــه عنــوان 

ــه درســتی جایگــذاری شــده  ــاد شــده و هــر یــک ب ــه موفقیــت ی عوامــل رســیدن ب

انــد. کافیســت نمونــه خالــی بــوم مــدل کســب و کار را دانلــود کــرده و بنــا بــه داشــته 

ــان را  ــب و کار خودت ــدل کس ــوم م ــا ب ــد، ت ــل کنی ــان آن را تکمی ــع خودت ــا و مناب ه

داشــته باشــید.
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چرا باید بوم مدل کسب و کار داشته باشیم؟
ایــن ســوالی اســت کــه پاســخ دادن بــه آن ارزش واقعــی بــوم مــدل کســب و کار را 

مشــخص مــی کنــد. بگذاریــد بــا هــم گذشــته هــای نــه چنــدان دور را مــرور کنیــم. در 

دو یــا ســه دهــه قبــل کســب و کارهــا بــرای معرفــی خودشــان، بایــد بــه ســه ســوال 

اصلــی پاســخ مــی دادنــد. اینکــه چــه مــی فروشــند؟ چقــدر مــی فروشــند و سودشــان 

از ایــن فــروش چقــدر اســت؟

بــا پاســخ بــه ایــن ســواالت همه ابعــاد کاری شــان بــرای مشــتریان و شــرکا مشــخص 

ــه و  مــی شــد. امــا حــاال شــرایط عــوض شــده. الگــوی کســب و کارهــا تغییــر یافت

پیچیــده تــر شــده. شــما بــرای توضیــح کســب و کارتــان بــه ســه ســوال فــوق هــم 

پاســخ صریــح بدهیــد. بــاز از شــما ســوال خواهــد شــد؛ چطــور مشــتری پیــدا مــی 

کنیــد؟ چطــور بــا مشــتری خــود در ارتباطیــد؟ پــول از چــه طریقــی بــه دســت شــما 

مــی رســد؟ منابــع مالــی تــان از کجــا تامیــن مــی شــود؟ و صدهــا ســوال دیگــر کــه 

پاســخ بــه هــر یــک مــی توانــد زمینــه ســاز ســواالت دیگــری باشــد.

ــا طراحــی بــوم مــدل کســب و کار، و نشــان دادن آن بــه مشــتری یــا شــرکا، مــی  ب

ــا ایــن کار ســرمایه  توانیــد خودتــان را از همــه ایــن توضیحــات تکــراری برهانیــد. ب

گــذاران مــی تواننــد ایــده و کســب و کارتــان را بررســی و خودشــان میــزان بازدهــی 

ــود،  ــه ش ــما ارائ ــرف ش ــی از ط ــرح جامع ــی ط ــد. وقت ــذ ببینن ــل روی کاغ آن را حداق

کــه در آن همــه جوانــب در نظــر گرفتــه شــده باشــد، افــراد بیشــتری بــرای ســرمایه 

گــذاری ترغیــب خواهنــد شــد.
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بــوم مــدل کســب و کار اگــر بــه دقــت طراحــی شــود، مثــل یــک دســتگاه عمــل مــی 

ــا دادن مقــداری مــواد اولیــه، میــزان خروجــی آن مشــخص مــی شــود.  کنــد، کــه ب

ــزان  ــد می ــد. مــی توانی ــه کنی ــی را هزین ــد و ســرمایه باالی ــدون اینکــه ریســک کنی ب

ســودآوری کســب و کارتــان را در ایــن مــدل تجســم کنیــد.

ــر روی تمــام عناصــر محــرک  ــوم مــدل کســب و کار، تمرکــز بیشــتر ب دیگــر مزیــت ب

کســب و کارتــان اســت. از روی ایــن مــدل مــی توانیــد همــه محــرک هــا را زیــر نظــر 

داشــته باشــید و بــه خوبــی روی آنهــا و بــاال بــردن بازدهــی آنهــا تمرکــز کنیــد.

انعطــاف پذیــر بــودن بــوم مــدل کســب و کار از دیگــر ویژگــی هــای آن اســت. مــی 

ــر کل  ــزان تغییــرات را ب ــد و می ــک از عناصــر را تغییــر دهی ــذ هــر ی ــد روی کاغ توانی

ــر  ــر و زمانب ــه ب ــد هزین ــل انجــام دهی ــر در عم ــه اگ ــزی ک ــد. چی چرخــه بررســی کنی

ــود. خواهــد ب

شــفاف بــودن مســیر موفقیــت از مهمتریــن دالیــل نیــاز کســب و کارهــا بــه چنیــن 

مدلــی اســت. بــا مشــاهده ایــن مــدل مــی توانیــد همــه مســیری را کــه قــرار اســت 

طــی کنیــد تــا بــه موفقیــت برســید را تجســم کنیــد.

ــا بیشــترین ســود  ــه محصوالتمــان را ب ــواع قیمــت گــذاری؛ چگون ــد: ان بیشــتر بدانی

ــانیم؟ ــروش رس به ف
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تمرکز اصلی بوم مدل کسب و کار روی چیست؟
ــه  بــوم مــدل کســب و کار روی دو اصــل تمرکــز دارد، یکــی فعالیــت هــای مربــوط ب

شــما و کســب و کارتــان اســت و بخــش دیگــر روی مشــتری متمرکــز اســت.

درســت اســت کــه بــوم مــدل کســب و کار از 9 قســمت تقســیم شــده، اگــر بخواهیــم 

بــه صــورت کلــی در نظــر بگیریــم، مبحــث پیرامــون دو مــورد اصلــی مــی چرخــد کــه 

همــان تولیــد و فــروش اســت. اینکــه چطــور خدمــات و محصــوالت را تولیــد کنیــد، 

کامــا بســته بــه خودتــان اســت. امــا اینکــه چطــور مشــتری را جــذب کنیــد و درآمــد 

زایــی کنیــد تــا حــدودی بــه بــازار و دیگــر عوامــل بســتگی دارد.

اگــر بخواهیــد بــه صــورت فرضــی بــوم مــدل کســب و کار را دو نیــم کنیــد، نیمــه ای 

روی مشــتری و نیمــه دیگــر روی کســب و کارتــان تمرکــز دارد، کــه در نهایــت از ترکیــب 

ــی را  ــودآوری و درآمدزای ــه س ــد، ک ــی آی ــود م ــه وج ــی ب ــه دائم ــک چرخ ــن دو ی ای

منجــر خواهــد شــد. در بخــش هــای دیگــر بــه بررســی ایــن 9 عنصــر و اهمیــت آنهــا 

مــی پردازیــم.

بســیاری ایــن ســوال را مطــرح مــی کننــد، کــه بــوم مــدل کســب و کار چــه ارتباطــی 

بــا اســتارتاپ مــن دارد؟ پاســخ واضــح اســت چــون شــما مــی خواهیــد بــه موفقیــت 

برســید و از قبــل در نظــر داریــد، چــه محصــول و خدماتــی عرضــه کنیــد، پــس احتمــاال 

نیازمنــد ایــن هســتید کــه رفتــار مشــتری را نیــز پیــش بینــی کنید، تــا میــزان احتمالی 

موفقیــت و شکســت طــرح تــان را از پیــش بدانیــد.
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از آنجایــی کــه قــرار اســت تــا طرحــی را پیــاده کنیــد کــه ایــن چرخــه مــدام تکــرار 

ــا  ــا ب ــد، ت ــط ده ــم رب ــه ه ــل را ب ــه عوام ــه هم ــتید ک ــی هس ــد طرح ــود، نیازمن ش

کمتریــن میــزان خطــا بــه کارش ادامــه دهــد. خــوب مــی دانیــد کــه رفتــار مشــتری 

هــا غیــر قابــل پیــش بینــی اســت، بایــد فکــر همــه جــا بــود و خطــرات احتمالــی را بــا 

ــه حداقــل رســاند. راهکارهایــی هوشــمندانه ب

 

 

اجزای مهم بوم مدل کسب و کار
قــرار اســت یــک مــدل کســب و کار خــوب همــه عناصــر را در نظــر بگیــرد و بــه هــم 

ــه وجــود آیــد. در ادامــه اجــزای مربــوط  ــا چرخــه ای تکــرار شــدنی ب ــد ت مرتبــط کن

بــه بــوم مــدل کســب و کار کــه توســط الکســاندر اســتروالدر طراحــی شــده را توضیــح 

مــی دهیــم.
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Customer Segments
ایــن بخــش بخــش مشــتریان اســت و بــه معرفــی تمــام کســانی کــه قــرار اســت، از 

خدمــات یــا کاالی شــما اســتفاده کننــد مــی پــردازد. فــرض کنیــد کــه شــما قصــد راه 

انــدازی یــک وب ســایت خدماتــی را داریــد، تمــام کاربرانــی کــه بــه ســایت شــما ســر 

مــی زننــد و کســانی کــه قصــد تبلیغــات دارنــد، جــزو ایــن مشــتری هــا هســتند.

ــد،  ــه کارشــان بیای ــز و درشــتی کــه امــکان دارد خدمــات شــما ب تمــام مشــتریان ری

بایــد لیســت و بخــش بنــدی شــوند. در ایــن بخــش بایــد بــه چنیــن ســواالتی پاســخ 

دهیــد:

ــ مشتری خدمات یا کاالی من چه کسی است؟

ــ مشتری چه احساسی در مورد محصوالت من دارد؟

ــ انتظارات مشتری از یک خدمات عالی کدامند؟

Value Proposition
ایــن عنصــر ارزش پیشــنهادی نــام دارد و بــه بیــان اینکــه خدمــات و کاالی شــما چــه 

ــه شــما  ــا ســایتی ک ــردازد. مث ــد مــی پ ــرای مشــتری هــا فراهــم مــی کن ارزشــی ب

طراحــی کــرده ایــد، فایــل هــای ارزشــمند بســیاری بــرای کاربــران فراهــم کــرده کــه 

مــی تواننــد رایــگان دانلــود کننــد، یــا اینکــه چــون کاربــران بســیار داریــد تبلیغــات 

مــی توانــد در ســطح کان دیــده شــود، پــس بــرای شــرکت هــای تجــاری تبلیــغ در 

ســایت شــما مفیــد خواهــد بــود و مــواردی ایــن چنیــن.
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در این بخش، پاسخ سواالتی از این دست باید مشخص شود:

ــ محصوالت و خدمات ما چه ویژگی و مزیت خاصی برای مشتری دارند؟

ــــ چــرا بایــد مشــتریان اطمینــان کننــد و محصــوالت مــا را بخرنــد یــا از خدمــات مــا 

اســتفاده کننــد؟

ــ چه سودی به کاربران خواهد رسید؟

Channels
ــان  ــن خــود و مشــتری را بی ــام راه هــای ارتباطــی بی ــال ارتباطــی، تم در بخــش کان

ــه دســت  ــق آن ارزش پیشــنهادی را ب ــد از طری ــه مــی توانی ــی ک ــد. راه های مــی کنی

مشــتری برســانید. اینکــه مشــتری هــا از طریــق ســایت شــما مــی تواننــد، بــه خدمات 

دسترســی داشــته باشــند، یــا اپلیکیشــن مخصــوص کســب و کارتــان را داریــد، شــاید 

هــم شــبکه هــای اجتماعــی و ... همــه ایننهــا جــزو کانــال هــا هســتند.

سواالتی که در این بخش مطرح هستند از این قرارند:

ــ چطور ارزش پیشنهادی را به مشتری بفروشم یا برسانم؟

ــ آیا مشتری می تواند به راه های پیشنهادی من اعتماد کند؟

ــ فایده این کار چیست و آیا ارزش این هزینه را دارد؟
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Customer Relationships
ایــن بخــش بــه مســائل مربــوط بــه ارتبــاط بــا مشــتری مــی پــردازد. اینکــه چطــور بــا 

مشــتری هــا ارتبــاط داشــته باشــید، چــه کارهایــی بکنیــد کــه رضایــت مشــتری را بــه 

همــراه داشــته باشــد، خدمــات پــس از فــروش چگونــه اســت، همــه فراینــد آشــنایی 

بــا مشــتری تــا فــروش و خدمــات پــس از فــروش را در ایــن بخــش شــرح دهیــد.

شاید مهمترین سواالت در این بخش این موارد باشند:

ــ چطور با مشتری ارتباط برقرار کنیم؟ تلفن، پیامک، اینترنت یا ...

ــ چطور مشتری را مجاب به خرید کنیم؟ استراتژی بازاریابی ما چیست؟

ــ تا چه زمان و در چه مواردی خدمات پس از فروش را پشتیبانی کنیم؟

ــ آیا رضایت مشتری می تواند چرخه خرید را تداوم بخشد؟
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Revenue Streams
جریــان درآمدزایــی مــی توانــد از یــک یــا چندیــن طریــق باشــد. آنهایــی کــه فقــط کاال 

مــی فروشــند از طریــق بخــش فــروش سودشــان مشــخص مــی شــود، اما شــاید روش 

هــای دیگــری غیــر از ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد. مثــا یــک ســایت تنهــا از راه 

خدمــات یــا فــروش کاال درآمــد دارد، یــا آنکــه تبلیغــات مــی توانــد بخشــی از درآمــد 

زایــی آن باشــد؟ مهمتریــن ســوال در ایــن بخــش مربــوط بــه ایــن مــی شــود، کــه 

از چــه طریقــی ارزش پیشــنهادی مــا مــی توانــد درآمدزایــی کنــد و میــزان آن چقــدر 

اســت؟

Key Partners
شــرکای کلیــدی در واقــع بــا شــرکای واقعــی شــما مثــل آنهایــی کــه ســرمایه گــذاری 

ــه  ــر مجموع ــراد، نهادهــا و دیگ ــی اف ــه معرف ــن بخــش ب ــد. ای ــرق دارن ــد ف ــرده ان ک

هایــی کــه مــی تواننــد، شــما را در راه رســیدن بــه موفقیــت کمــک کننــد مــی پــردازد. 

فــرض کنیــد ســایت شــما اپلیکیشــن مخصــوص بــه خــود را دارد، شــما بــا قــرار دادن 

آن در فروشــگاهی مثــل گــوگل پلــی مــی توانیــد، آن را ســریعتر بــه دســت مشــتری 

برســانید. در ایــن فراینــد گــوگل پلــی شــریک کلیــدی کســب و کارتــان اســت. همــه 

کارهایــی کــه مــی توانیــد بــه دیگــران واگــذار کنیــد، را در ایــن بخــش لیســت کنیــد. 

مثــل تبلیغــات و ...

Key Resources
منابــع کلیــدی بــه بیــان دیگــر همــه منابعــی کــه بــرای موفقیــت بــوم مــدل کســب و 
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کار بــه آنهــا نیــاز داریــد را در اینجــا بنویســید. تنهــا منابــع مالــی نیســت کــه شــما را 

بــه موفقیــت مــی رســاند! منابــع انســانی، منابــع اســتراتژیک و ...

شــما بــرای موفقیــت ســایت خــود نیــاز بــه هزینــه مالــی داریــد تــا حقــوق کارمنــدان 

را بپردازیــد، نیــاز بــه افــراد متخصــص در زمینــه طراحــی ســایت، پشــتیبانی و تولیــد 

محتــوا داریــد تــا بــه هــدف برســید، نیــاز بــه همــکاری ســایر ســایت هــا نیــز داریــد 

تــا رتبــه بهتــری بگیریــد، همچنیــن شــبکه هــای اجتماعــی و ده هــا مــورد دیگــر، هــم 

مــی توانــد در ایــن زمینــه تاثیــر گــذار باشــد.

Cost Structure
هزینــه هــا بخــش مهمــی از هــر کســب و کار را شــامل مــی شــوند. در بخــش ســاختار 

هزینــه هــا، مــی بایســت مشــخص کنیــد کــه چــه هزینــه هایــی و بــه چــه میــزان 

بــرای اجرایــی شــدن طــرح تــان نیــاز داریــد. مشــخص کنیــد کــه محــرک هــای اصلــی 

هزینــه هــای کســب و کارتــان کدامنــد و بایــد بــه چــه شــیوه ای بــه درآمــد متصــل 

شــوند. آیــا از ســود حاصــل از فــروش محصــوالت ایــن هزینــه هــا تامیــن مــی شــوند، 

یــا آنکــه از منابــع دیگــری بودجــه الزم تامیــن مــی شــود؟

Key Activities
ــوم مــدل کســب و کار شــما  ــن بخــش در ب ــع مهمتری ــدی در واق فعالیــت هــای کلی

ــا  ــه منجــر مــی شــوند، ت ــدی ک ــن قســمت همــه فعالیــت هــای کلی هســتند. در ای

ــد. هــر آنچــه  ــرای عرضــه داشــته باشــید را، مشــخص کنی ــی ب ــا خدمات شــما کاال ی
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کــه باعــث مــی شــود تــا برنــد شــما هویــت داشــته باشــد، در دســته فعالیــت هــای 

کلیــدی قــرار مــی گیــرد.

همــه ایــن مــوارد کــه ذکر شــد بخــش هــای مختلف بــوم مــدل کســب و کار هســتند. 

البتــه ترتیبــی کــه در ایــن نوشــته بیــان شــده دقیقــا همــان ترتیبــی نیســت کــه در 

جــدول وجــود دارد. بــرای درک بهتــر عناصــر محــرک ایــن ترتیــب در نوشــته انتخــاب 

شــده، تــا رابطــه هــر کــدام از عناصــر بــا دیگــری بهتــر درک شــود. در بــوم مدل کســب 

 Business« و کار محــل هــر عنصــر مشــخص شــده و مــی توانیــد بــا ســرچ عبــارت

Model Canvas« در گــوگل بــه راحتــی آن را دانلــود و اســتفاده کنیــد.

بیشتر بخوانید: قیف فروش چیست و چطور کسب و کارمان را متحول می کند؟

 
بوم مدل کسب و کار و بوم ناب چه فرقی دارند؟

ــن  ــتباه گرفت ــه، اش ــن زمین ــازه کار در ای ــراد ت ــن اف ــه بی ــج ک ــتباهات رای ــی از اش یک

بــوم نــاب »Lean Canvas« و بــوم مــدل کســب و کار اســت. در اینجــا بــه صــورت 

مختصــر بــه شــرح تفــاوت بیــن ایــن دو مــی پردازیــم تــا ابهــام هــا برطــرف شــوند.

بــه طــور کلــی مــی شــود فــرق بیــن ایــن دو را اینگونــه بیــان کــرد کــه بــوم مــدل 

کســب و کار جامــع تــر از بــوم نــاب اســت، چــرا کــه بــوم مــدل کســب و کار را بــرای 

هــر کســب و کاری مــی تــوان بــه کاربــرد امــا بــوم نــاب مخصــوص اســتارتاپ هــا و 
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کارآفرینــان اســت! بــوم نــاب نمونــه ای بهینــه شــده از بــوم مــدل کســب و کار اســت 

ــد.  ــده ان ــر ش ــار تغیی ــا دچ ــذف ی ــتر، ح ــازگاری بیش ــرای س ــی از آن ب ــش های و بخ

کارآفریــن هــا و اســتارتاپ هایــی کــه بــه دنبــال نــوآوری هســتند، بهتــر اســت از بــوم 

نــاب اســتفاده کننــد. بــوم نــاب ماننــد بــوم مــدل کســب و کار شــامل 9 بخــش اســت 

ــا  ــر کار شــده ت ــه ای ت ــه بخــش هــا حرف ــوده و بقی ــه 5 قســمت از آن مشــترک ب ک

اســتارتاپ هــا نتیجــه بهتــری بگیرنــد.

چطور بوم مدل کسب و کار خودم را بنویسم؟
بــرای نوشــتن بــوم مــدل مخصــوص خودتــان نیــاز به کمــی تحقیقــات دارید. نخســت 

آنکــه بــا خوانــدن مقــاالت یــا دیــدن فیلــم هــای آموزشــی بــه طــور کامــل بــا بــوم 

مــدل کســب و کار آشــنا شــوید.

ــن کار را  ــان از ای ــد و هدفت ــذ بیاوری ــد را روی کاغ ــر داری ــه در س ــده ای ک ــپس ای س

مشــخص کنیــد، همــه آنچــه کــه در ســر داریــد را روی کاغــذ بیاوریــد. پــس از ایــن 

کار نوبــت بــه دانلــود و پرینــت گرفتــن از نمونــه اولیــه و خــام بــوم مــدل کســب و کار 

مــی رســد. حتــی مــی توانیــد آن را خودتــان بــر روی یــک کاغــذ بــزرگ طراحــی کنیــد.

ــا  ــد و ب ــه شــما بپیوندن ــه ب ــد، ک ــروه دعــوت کنی ــه از ســایر اعضــای گ ــن مرحل در ای

ــی  ــر هــم تیم ــه اگ ــد. البت ــر کنی ــن طــرح را پ ــه هــای ای ــک از خان ــری هــر ی همفک

ــا شــما  ــزرگ ب ــا در ایــن کار ب نداریــد مــی توانیــد از دوســتان خــود دعــوت کنیــد، ت

ــد. ــری کنن همفک
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بــا ایــن کار مــی توانیــد نمونــه اولیــه بــوم مــدل کســب و کارتــان را طراحــی کنیــد. 

ســپس بــا تغییــر در هــر یــک از بخــش هــا خواهیــد دیــد کــه ســایر بخــش هــا نیــز 

دچــار تغییراتــی خواهنــد شــد. آنقــدر ایــن کار را ادامــه دهیــد و احتمــاالت مختلــف 

را بررســی کنیــد، تــا بــه بهتریــن حالــت برســید.

 

 

منابع کمکی برای طراحی بوم مدل کسب و کار
در ایــن زمینــه راهنمایــی هــای بســیاری در وب وجــود دارنــد، کــه یکــی از آنهــا کتــاب 

ــور«  ــو پیگنی ــتروالدر و ای ــاندر اس ــته »الکس »Business Model Generation« نوش

بنیانگــذاران ایــن طــرح اســت. در ادامــه مختصــری دربــاره ایــن کتــاب توضیــح مــی 

دهیــم.
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ایــن کتــاب بــا عنــوان خلــق مــدل کســب و کار راهکارهایــی را پیشــنهاد مــی دهــد، 

کــه بــه راحتــی مــی توانیــد از آن بهــره گیریــد و بــرای ایــده هــای تــان طرحــی جامــع 

ــاب موجــود اســت و طــرح هــای بســیاری در آن  ــه فارســی کت ــد. ترجم ترســیم کنی

بررســی و پیشــنهاد شــده کــه مــی توانیــد از آنهــا ایــده بگیریــد.

ایــن کتــاب تمــام بخــش هــای یــک بــوم مــدل کســب و کار را مفصــل شــرح مــی 

دهــد و بــا ذکــر مثــال هایــی در زمینــه هــای مختلــف شــما را بــه یــک متخصــص در 

ایــن زمینــه بــدل مــی کنــد.

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــد: پرس ــتر بدانی بیش

ــود؟ ــروش ش ف

سخن پایانی

ــی  ــد زای ــی و درآم ــرای کارآفرین ــده را ب ــن ای ــد بهتری ــی کنن ــراد بســیاری تصــور م اف

دارنــد، امــا بــدون داشــتن یــک نقشــه همــه جانبــه و راهنمــای مســیر، این کار بســیار 

دشــوار یــا نشــدنی اســت. بــوم مــدل کســب و کار همــان نقشــه راهــی اســت کــه هــر 

کســب و کاری بــدان نیــاز دارد. ایــن مــدل بــه هــر کســب و کاری کمــک مــی کنــد تــا 

مســیر پیشــرفت و درآمــد زایــی اش را مشــخص کنــد، همچنیــن همــه عوامــل دخیــل 

بــر آن را زیــر نظــر داشــته باشــد. بــا چنیــن طــرح هــای جامعــی مــی تــوان ســاده تــر 

بــر رونــد اجــرای پــروژه هــای بــزرگ نظــارت داشــت و میــزان ســود زیــان را ســنجید.

شما از چه طرح و شیوه ای برای رسیدن به موفقیت استفاده می کنید؟
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