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5مزیتکلیدیاستفادهازبوممدلکسبوکار
نویسنده: Swathi Young - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

ذهنتان خطور  به  که  اسمی  اولین  موفق،  یک کسب وکار  درباره  مطلبی  شنیدن  با 

می کند چیست؟ من فقط به گوگل فکر می کنم، اما آن ها هم بارها شکست خورده اند. 

گوگل در ابتدا سعی می کرد از طریق تبلیغ الگوریتم جستجوی خود، درآمد کسب کند 

و سرانجام در سال Google Ads ،2003 را راه اندازی کرد که یک پلتفرم تبلیغاتی برای 

کسب وکارها است. این تغییر مدل کسب وکار، گوگل را به رهبر بازار جستجو تبدیل 

کرد و بیش از دو دهه در صدر این بازار قرار گرفت.

مدلکسبوکارتانمیتوانداستارتاپشمارابهموفقیتیاشکستبرساند
اگر از افرادی که ایده ای برای راه اندازی کسب وکار دارند نظر بخواهید، اولین توصیه شان 

این است که یک برنامه کسب وکار بنویسید. کارآفرینان جوان معموال همین کار را 

انجام می دهند. بااین حال، تحوالت اقتصاد جهانی و پیشرفت های فناوری »برنامه 
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کسب وکار« را منسوخ کرده اند. هیچ کس دوست ندارد در دنیای شلوغ استارتاپ ها 

خطر  اغلب  کسب وکار  طوالنی  برنامه های  بخورد.  شکست  و  شود  خارج  رده  از 

شکست را افزایش می دهند.

حاال بوم مدل کسب و کار )BMC( به معیاری تبدیل شده که نه تنها استارتاپ ها از آن 

استفاده می کنند، بلکه شرکت هایی مثل مایکروسافت، جنرال الکتریک و مسترکارت 

هم به آن روی آورده  اند. هدف این است که به مواردی فراتر از جدول ها و نمودارها، 

تحقیقات بازار و پیش بینی های مالی توجه کنیم. جالب است بدانید اگرچه تمرکز 

اصلی این روش بر طراحی مدل کسب وکار است، اما به ارتقای کسب وکارتان در 

به روشی  باشید،  استارتاپ موفقی  اگر می خواهید  زمان هم کمک می کند.  طول 

قدرتمند مانند بوم مدل کسب وکار نیاز دارید. سوال این است که چگونه باید از این 

بوم برای رسیدن به نتایج موردنظرتان استفاده  کنید؟

بوممدلکسبوکارچیست؟
برنامه کسب وکار سنتی که خواندنش دشوار است، بوم مدل کسب وکار  برخالف 

یک سند تک  برگی است که مهم ترین اجزای راه اندازی استارتاپ و جذب مشتریان 

را نشان می دهد. این چارچوب، اجزایی اساسی را معرفی کرده و باعث می شود 

همراه با ارائه ارزش منحصر به فرد به مشتریان، درآمد هم کسب کنید.

9بخشبوممدلکسبوکارعبارتنداز:
1. ارزش منحصر به فرد. همان راهکار منحصربه فرد شما برای حل مشکل مشتری 

است.

حل  ازای  در  مایل اند  که  هستند  افرادی  بخش ها  این  مشتریان.  بخش های   .2

مشکلشان توسط شما پولی بپردازند. بخش ها انواع مختلفی دارند. مثال بخش 

مشتریان موردنظر گوگل فقط کسب وکارها هستند.
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3. منابع کلیدی. این ها منابعی هستند که برای اداره استارتاپ موردنیاز است مثل 

تیم مهندسی، مالکیت معنوی و بودجه.

خرده فروش ها،  مثل  احتمالی  مشتریان  با  ارتباط  برقراری  روش  کانال ها.   .4

عمده فروش ها و واسطه ها هستند.

5. روابط با مشتریان. به روش جذب، حفظ و افزایش مشتریان می پردازد.

با عضویت  مثال  درآمدزایی می کند؟  استارتاپ شما چطور  درآمد.  6. جریان های 

یا  پولی(  جانبی  و محصوالت  رایگان  به صورت  اصلی  )ارائه محصول  فریمیوم  یا 

دریافت پول به ازای هر بار استفاده؟

7. فعالیت های کلیدی. فعالیت هایی هستند که کسب وکارتان را پویا می کند مثل 

توسعه محصول، فروش و بازاریابی.

8. شرکای کلیدی. منابع خارجی هستند که به مدل کسب وکارتان کمک می کنند 

مثل فروشندگان و ائتالف های استراتژیک.

9. ساختار هزینه. هزینه های ثابت، متغیر و سایر هزینه هایی که باید بپردازید را در 

برمی گیرد مثل اجاره و حقوق.

5مزیتکلیدیبوممدلکسبوکار
1.اینبوممتمرکزاست

شرکت ها باید روش ارائه محصوالت خود به مشتریان را تعریف کنند و بوم مدل 

شما  به  همچنین  کنید.  تعریف  را  روش  این  تا  می کند  کمک  شما  به  کسب وکار 

صحیح  طراحی  با  بلکه  نوآورانه،  محصوالت  با  نه تنها  تا  می دهد  رقابتی  مزیت 

کسب وکارتان، شرکتی سودآور راه اندازی کنید.

2.اینبومواضحومختصراست
و  کنید  را مشخص  راه اندازی کسب وکار  تا مسیر  به شما کمک می کند  بوم  این 

بتوانید در هر مرحله آن را تصحیح کنید. اصال نمی توان چنین کاری را با یک سند 

100 صفحه ای انجام داد! مدل کسب وکار طرحی است که در ابتدا کسب وکار شما را 
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تعریف می کند و بعدا می توانید آن را گسترش  دهید. این مدل برای ارتباط آسان 

با تیم فروش، سرمایه گذاران، شرکا و همچنین کارمندان مفید است تا با چشم انداز 

شما آشنا شوند.

3.اینبومنیازهایمشتریراهدفقرارمیدهد
بزرگ ترین دلیل شکست استارتاپ ها نبود تناسب بین محصول و بازار است، نه 

ضعف محصول. ما اغلب این موضوع را فراموش می کنیم و انرژی خود را صرف 

ساختن یک محصول عالی می کنیم. »محصول خوب بسازید و مشتریان خودشان 

می آیند« یک شعار منسوخ است. بوم مدل کسب وکار شما را مجبور می کند فراتر از 

محصولتان فکر کنید. وقتی به روش فروش محصول، منابع موردنیاز و بخش های 

مناسب مشتریان فکر می کنید، فرایند کسب وکارتان شفاف می شود. نوشتن این 

موارد در یک صفحه جامع، روند کار را واضح تر می کند.

4.اینبومخطرشکستراکاهشمیدهد
بوم مدل کسب وکار در مراحل اجرایی هم به شما کمک می کند تا ایده تان را به بازار 

عرضه کنید. ایجاد ارتباط بین ارزش پیشنهادی، بخش های مشتریان و جریان های 

درآمد، اطالعات خوبی برای استراتژی بازاریابی، تعیین جایگاه و همچنین استراتژی 

فروش در اختیارتان قرار می دهد. حاال شما برتر از رقبایی هستید که در البه الی 

صفحات طوالنی برنامه کسب وکارشان غرق شده اند.

5.اینبومچارچوبعلمیموثرارائهمیدهد
بوم مدل کسب وکار یک روش تایید شده نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای نوآوری 

در شرکت های بزرگ است. مثال نسپرسو که شرکت زیرمجموعه نستله است، یک 

را متحول کرد و کسب وکار  این شرکت صنعت قهوه  دارد.  مدل کسب وکار عالی 

معامالتی خود )فروش قهوه از طریق خرده فروشی ها( را به کسب وکاری با درآمد 

دائمی )فروش دستگاه و کپسول های قهوه از طریق کانال های مستقیم( تبدیل کرد.
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نتیجه
کسب وکار  مدل  بوم  یک  کسب وکار،  برنامه  به جای  و  بگیرید  پیشی  رقبا  از  باید 

برای خود طراحی کنید. 9 جزء کلیدی این مدل به شما کمک می کند تا تعریفی 

از  غیر  جنبه هایی  بر  تمرکز  کنید.  ارائه  کسب وکارتان  از  واضح  و  مختصر  عمیق، 

توسعه محصول، مزیت رقابتی راه اندازی یک استارتاپ سودآور را در اختیارتان قرار 

می دهد.
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