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مدل کسب و کار چیست و چرا مهم است؟
نویسنده: hashmicro.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

و  و محصوالت  است  برای کسب سود  کار  و  استراتژی کسب  کار،  و  مدل کسب 

خدماتی که شرکت می خواهد بفروشد، بازار هدف و هزینه  های احتمالی را تعریف 

می کند. همه کسب وکارهای جدید و قدیمی به یک مدل کسب وکار نیاز دارند.

کار  نیروی  نوع محصوالت،  تا  نوپا کمک می کند  به شرکت های  کار  و  مدل  کسب 

فروش  فرآیند  قیمت گذاری،  تحویل،  توزیع،  بازاریابی،  استراتژی های  دسترس،  در 

مدل  هم  بزرگ  در شرکت های  کنند.  تعیین  را  خود  مناسب  پرداخت  روش های  و 

کسب وکار با بررسی اثر اقدامات مختلف، برنامه های کسب وکار را به روزرسانی می کند.

کم  آمادگی  زیرا  است،  مهم  بسیار  آینده شرکت  رشد  برای  مدل کسب وکار  تعیین 

باعث می شود شرکت نتواند روندها و چالش های آینده را پیش بینی کند.
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مدل کسب و کار چیست؟
مدل کسب و کار یک اصطالح ساده برای برنامه سودآوری شرکت است. این مدل 

تضمین می دهد که کسب وکار بدون داشتن مسیر مشخص هیچ اقدامی نکند. در 

واقع، با طراحی این مدل شما نوع کسب وکارتان را مشخص می کنید و می فهمید 

با چه نوع محصوالت و بازارهایی سروکار دارید. برعکس برنامه کسب وکار، مدل 

کسب وکار بیشتر به کسب درآمد یا سود توجه دارد. داشتن مدل کسب وکار شرکتتان 

را از رقبا متمایز می کند و در نتیجه مشتریان به طور طبیعی به محصوالت و خدمات 

مناسب، هدف کسب وکارتان مشخص  انتخاب مدل  با  عالقه مند می شوند.  شما 

می شود و همچنین می توانید بازار هدف و عملکرد مناسب شرکت را تعیین کنید.

مزایای مدل کسب و کار
 Business( کسب وکار  برنامه  طراحی  در   )Business Model( کار  کسب و  مدل 

Plan( و تعیین و ارزیابی موارد مهم ازجمله فعالیت  ها، منابع، روابط با مشتریان، 

درآمد و هزینه  ها به شرکت کمک می کند. مزایای مختلف طراحی این مدل عبارتند 

از:

1. بازار هدف مشخص تر می شود
اثر  و  کنید  تعیین  سازمان  برای  ارزش هایی  تا  می کند  کمک  کار  و  کسب  مدل 

محصوالتتان در حل مشکالت مشتریان را مشخص کنید. سپس می توانید مشتریان 

هدف را راحت تر دسته بندی کنید. هرچه مدل کسب وکار واضح تر باشد، راحت تر 

متوجه می شوید کدام بازار هدف برایتان مهم تر است.

2. محصول تولید شده مناسب تر می شود
از  و  تولید نمی کنید  بازار  برای  نامناسب  از یک مدل دقیق، محصوالت  پیروی  با 

این دام اجتناب می  کنید. به عالوه، هر چه بازار هدف و ارزش پیشنهادی محصول 

شفاف تر باشد، محصول دقیق تر و مناسب تری تولید می کنید.
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3. تهیه استراتژی آسان تر می شود
مدل کسب وکار خودبه خود استراتژی کسب وکارتان را هم تعیین می کند. مثال، اگر 

در کار توزیع باشید، نمی توانید مشتریان نهایی را جذب کنید. پس بهتر است رابطه 

خود با تولیدکنندگان را گسترش دهید و خود را به آن ها معرفی کنید. همچنین، 

و  سریع  توزیع  کانال  یک  و  کنید  همکاری  مختلف  خرده فروشان  با  بتوانید  باید 

کارآمد بسازید.

4. رقابت قابل پیش بینی تر می شود
بدون مدل کسب وکار، تعیین موقعیت کسب وکار در بازار دشوار است. در نتیجه، 

شرکت ممکن است با رقبایی روبه رو شود که قبال به آن ها توجه نداشته است. با 

انتخاب استراتژی مناسب، می توانید استراتژی   رقبا برای کسب منابع و فروش بهتر 

را هم درک کنید. حتما باید استراتژی مناسب خود را بر اساس مدل کسب وکارتان 

مشخص کنید.

مدل  های مختلف کسب وکار
در مجموع، اکثر کسب وکارها از مدل های موجود استفاده می کنند و مدل مستقلی 

می توانند  که  می کنیم  اشاره  مدل  چند  به  ادامه  در  نمی کنند.  طراحی  خود  برای 

راهنمای شما در توسعه کسب وکارتان باشند:

)Subscription( اشتراک
اولیــن مــدل کســب و کار، مــدل اشــتراک اســت. ایــن مــدل مصرف کنندگانــی 

را هــدف قــرار می دهــد کــه تمایــل دارنــد پــول بیشــتری بــرای یــک کاال خــرج 

ــه،  ــال روزان ــور و مث ــان مح ــوال زم ــان معم ــتراک و آبونم ــای اش ــد. مدل ه کنن

ــای  ــه گروه ه ــدام ب ــر ک ــه ه ــتند و در ادام ــاالنه هس ــا س ــه ی ــی، ماهان هفتگ

مختلفــی مثــل ســاده، پیشــرفته و حرفــه ای تقســیم می شــوند تــا همــه مــردم 

تــوان مالــی اســتفاده از آن هــا را داشــته باشــند. کســب وکارهایی مثــل نتفلیکس 
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ــت  ــد، در صنع ــان اســتفاده می کنن ــدل اشــتراک و آبونم ــه از م و اســپاتیفای ک

ســرگرمی دیجیتــال بســیار رایــج هســتند.

)Freemium( فریمیوم
فریمیوم قبال یک تیغ ریش تراشی بود که دسته و تیغ آن جداگانه فروخته می شد. 

در مدل فریمیوم محصول اصلی رایگان ارائه می شود، اما قابلیت کمی دارد. سپس 

با خرید محصوالت جانبی می توانید از همه قابلیت های محصول اصلی استفاده 

کنید. معموال کسب وکارهایی که از این مدل استفاده می کنند، محصوالت دیجیتال 

مثل بازی  یا خدمات ذخیره سازی داده  ابری ارائه می دهند که از آن جمله می توان 

به گوگل درایو و دراپ باکس اشاره کرد.

)Crowdsourcing( جمع سپاری
مدل   جمع سپاری مصرف کنندگان را به مشارکت در طراحی و توسعه محصول دعوت 

می کند. این اصطالح به همکاری چند کاربر اشاره دارد که راه حلی جامع و یکسان را 

در قالب یک محصول ارائه می دهند. شاتراستاک، ویکی پدیا و شرکت برگزار کننده 

دوره  های آنالین Udemy نمونه  هایی از شرکت  هایی هستند که از مدل   جمع سپاری 

استفاده می کنند.

)Hidden Revenue( درآمد پنهان
استفاده  پنهان  درآمد  از مدل    که  نمونه کسب وکارهایی هستند  و گوگل  یوتیوب 

می کنند. مصرف کنندگان می توانند در هر زمان به این پلتفرم های دیجیتال دسترسی 

رایگان داشته باشند. راه سودآوری یوتیوب و گوگل از تبلیغات است. وقتی از یوتیوب 

بازدید می کنید، تبلیغ محصوالت مختلف را در آن می بینید. هر بار کسب وکاری در 

گوگل یا یوتیوب تبلیغ می کند، آن ها سود کسب می کنند. ازآنجاکه این شرکت ها 

پایگاه عظیمی از کاربران و نرخ استفاده بسیار باالیی دارند، تبلیغ کردن در آن ها اثر 

فوق العاده ای بر معروف شدن و فروش باالی کسب وکارها دارد.
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نتیجه
افرادی که می خواهند کسب وکاری راه اندازی کنند، باید مدل کسب وکار را بر اساس 

محصوالتی که قرار است بفروشند انتخاب کنند. این محصوالت می توانند دیجیتال، 

خدمات فناوری و اطالعات، خدمات خدماتی یا کاالهای مصرفی باشند. استفاده 

از مدل های مناسب روشی عالی برای جذب مشتریان متناسب با محصول است. 

و  بازار  تغییرات  زیرا  کند،  استفاده  مدل  یک  از  بیش  از  می تواند  یک کسب وکار 

استراتژی  ها در هر دوره متفاوت است. ازآنجایی که هر کسب وکار با دیگری متفاوت 

است، مدل مناسب خود را بر اساس شرایطتان انتخاب کنید.
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