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وجه اشتراک تمام مدل های کسب وکار چیست؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

مدل کسب وکار چیست؟
در  به شما  که  روشی است  برای سودآوری شماست.  فرمولی  یک مدل کسب وکار 

جذب مشتریان بیشتر و ارائه بهتر خدمات به آن ها کمک می کند، در نتیجه برای 

شما پول ساز است. یک مدل کسب وکار صرفا فرمولی برای کسب درآمد نیست، بلکه 

بستر استراتژیک سازمان شما را تعیین می کند.

مدل کسب وکار مانند یک  تکه خمیر است که می توانید آن را به اشکال و اندازه های 

مختلف درآورید. این انعطاف پذیری یک ویژگی مثبت برای مدل کسب وکار محسوب 

می شود و کارآفرینان را قادر می سازد تا بتوانند مدل های کسب وکار خود را متناسب با 

نیازهای کسب وکارشان تنظیم کنند. باوجوداین تفاوت های احتمالی، همه مدل های 

کسب وکار ویژگی های مشترک نیز دارند. این قابلیت مشترک، مدل های کسب وکار 
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را از دیگر ابزارهای کسب وکار مانند طرح های کسب وکار، برنامه ریزی استراتژیک و 

برنامه ریزی عملیاتی متمایز می کند.

چه مدل کسب وکار شما جدید باشد چه بر اساس اصول و قواعد صدسال پیش، 

تمامی مدل های کسب وکار به این سواالت پاسخ می دهند:

1. چه مسئله ای باید حل شود؟
حل  برای  جدید  راه حل های  به  بلکه  ندارند،  نیاز  جدیدی  چیز  هر  به  انسان ها 

مشکالتشان نیاز دارند. هیچ کس دستگاه خودپرداز نمی خواست. مشتریان فقط 

خواهان افزایش ساعات کاری بانک ها بودند که دستگاه خودپرداز مشکل آن ها را 

حل کرد. با کاری شروع کنید که مشتریان سعی دارند آن را کامل کنند اما راه حل 

مدل  یک  ظهور  برای  فرصت  بهترین  نشده،  داده  پاسخ  نیاز  این  ندارند.  خوبی 

کسب وکار خوب است.

2. چه کسانی به حل این مسئله نیازمندند؟
پاسخ این سوال، مشتریانی است که شما به آن ها خدمت رسانی خواهید کرد. در 

مثال دستگاه خودپرداز، با توجه به اینکه هر شخصی یک حساب بانکی دارد، بازار 

بسیار وسیع است؛ اما در مثالی دیگر، شبیه سازی ژنتیکی و تولید حیوانات خانگی 

مشابه، بازار بسيار کوچک تری دارد و افرادی که می توانند ۵۰ هزار دالر صرف کنند 

تا حیوانات خانگی موردعالقه شان شبیه سازی شود، بسیار اندک اند.

3. مدل کسب وکار شما کدام بخش از بازار را در برمی گیرد؟
نیازهای  بالقوه ای است که  از خریداران  بازار،  مربوط به مجموعه ای  بخش بندی 

بازاریابی خواهند داد. نایک برای تمامی  مشترک دارند و پاسخ های یکسانی به 

بخش های بازار، کفش تولید می کند که در میان آن ها دوندگان، بسکتبالیست ها، 

ورزشکاران ایروبیک و افرادی که پیاده روی می کنند نیز وجود دارند. بازاریابی سنتی 
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تنها بر بخش های جمعیت شناختی بازار تمرکز می کند درحالی که بازاریابی جدید بر 

رفتار خریداران تاکید می ورزد.

حل  دیگران  از  متفاوت  یا  سریع تر  ارزان تر،  بهتر،  را  مسئله  چگونه  شما   .4
می کنید؟

افراد  که  کرد  پیشنهاد  را  مخصوصی  جین  شلوارهای  دولوث،  بازرگانی  شرکت 

می توانند با آن خم شوند و بنشینند، بدون آنکه مشکلی پیش بیاید و شلوارشان 

چروک یا خراب شود. واضح است که ارائه پیشنهادی منحصربه فرد می تواند مانند 

یک تله موش بهتر عمل کند.

5. خلق ارزش چیست؟
را  آنان  از  می کنید، چه مشکالتی  دریافت  از مشتریان  که  مبلغی  مقابل  در  شما 

حل می کنید؟ می توان گفت ایده شلوارهای جین راحت بسیار هوشمندانه بوده و 

مشکل بخشی از بازار را حل می کند، اما قیمت هر شلوار ۲۵۰ دالر است. بنابراین 

می توان گفت خلق ارزش در این محصول ضعیف بوده است. محصول شما مشکلی 

را از مشتریانتان حل می کند، بنابراین مشتریان برای آن ارزش قائل می شوند و 

توزیع شما  کنند. هرچه  برای شما هزینه  برمی دارد، خرج  ازآنچه  بیشتر  حاضرند 

وسیع تر باشد، خلق ارزشتان بزرگ تر خواهد بود.

6. مدل درآمد شما چیست؟
عواملی مانند چگونگی و میزان هزینه کردن برای محصول و همچنین توجه به 

همگی  داشت،  خواهد  را  درآمد  بیشترین  شما  محصوالت  از  بخش  کدام  اینکه 

مدل درآمدتان را تعیین می کنند. برای مثال، اکثر شرکت های هواپیمایی تغییرات 

جهشی و گسترده ای در مدل های درآمدی خود ایجاد کرده اند و خدماتی را در قالب 

بلیت به مسافران عرضه می کنند که به نظر می رسد این خدمات به صورت رایگان 

در اختیار مسافر قرارگرفته است. اقالمی مانند حمل چمدان ها، فضای مناسب جای 
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پا، غذا و تنقالت هنگام پرواز که همه این ها میلیاردها دالر درآمد به جیب این 

شرکت ها سرازیر کرده است.

7. استراتژی رقابتی شما چیست؟
شما به برنامه هایی مثل بازاریابی، فروش و عملیات نیاز دارید تا شما را از رقبایتان 

متمایز کند.

8. چگونه در عرصه رقابت، پایدار بمانید؟
پس ازاینکه از رقبای خود فاصله گرفتید، چگونه سعی می کنید از استراتژی موفقیت 

خود در راستای پایدار ماندن پیشرفتتان استفاده کنید؟ بهترین مدل های کسب وکار، 

موانعی ایجاد می کنند که ماندگاری کسب وکار موردنظر را تضمین می کنند.

9. چه شرکا یا محصوالت مکملی باید استفاده شود؟
تولید  را  خودروها  ملزومات  همه  که  شرکت هایی  ایجاد  دلیل  به  فورد  هنری 

می کردند، مشهور بود. تویوتا بر شبکه ای از مهندسان و تولیدکنندگان قطعات برای 

خودروهایش تاکید داشت. ارتباط با شرکای تجاری می تواند مدل کسب وکار شما 

را توسعه دهد.

10. کدام اثرات شبکه ای می تواند موثر باشد؟
اگر فقط شما دستگاه فکس داشته باشید و دیگران از آن بی بهره باشند، نمی توانید 

از آن استفاده کنید و هیچ ارزشی نخواهد داشت . این اثرات شبکه است که ارزش 

پیدا  توسعه  کاربران  شبکه  که  زمانی  به ویژه  می دهد،  افزایش  خریداران  برای  را 

می کند. فیس بوک برای افزایش ارزش پیشنهادی، بر گسترش شبکه کاربران خود 

تکیه کرد.

نیستند. یک مدل کسب وکار خوب،  ایده  بهترین مدل های کسب وکار صرفا یک 
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امکان  حد  در  و  کرده  حل  خالقانه ای  به صورت  را  مشتریان  مشکالت  و  مسائل 

منفعت بیشتری را نسبت به گذشته ایجاد می کند.
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