بومی برای تنظیم مدل کسب و کار

بومی برای تنظیم مدل کسب و کار
ارزش برای چه کسانی خلق میشود؟ چه گروهی از افراد از ارزش پیشنهادی ما منتفع
میشوند؟ تعداد آنها در حال حاضر و در آینده؟

برای هر بخش از بازار چه نوعی از ارتباط با مشتری مناسب است؟ چه تجاربی باید
برای مشتری رقم بخورد؟ چگونگی یکپارچهسازی با سایر اجزای مدل کسب و کار؟

 ۳مساله اصلی کسب
و کار؟
چگونگی مدیریت و پاداشدهی به همکاران؟

چگونگی ارتباط با همکاران و پشتیبانی آنها؟

چگونگی الهامبخشی برای خالقیت و جلب تعهد؟

ارزش پیشنهادی چگونه
به مشتریان تحویل
میشود (توزیع) و گونه
با آنها ارتباط برقرار
میشود (بازاریابی)؟

یک پیام منفرد ،شفاف و
متقاعدکننده که نشان
میدهد شما متفاوت
هستید و ارزش توجه
دارید!

مشتری برای کسب چه ارزشی تمایل به پرداخت دارد؟ در
حال حاضر پرداخت برای چه چیزی انجام میشود؟ مشتری
تمایل دارد پرداخت را چگونه انجام دهد؟ هر پرداخت چه
نقشی در جریان کلی درآمد دارد؟ روش مناسب پیشنهاد قیمت
چیست (متغیر  /ثابت  /عضویت)؟ گزینههای جایگزین؟

چه ارزشی به مشتری
تحویل میشود؟ تعریف
مشتری از مزایا؟ چگونگی
تحقق نیاز و خواسته
مشتری یا حل مسالهاش؟)

ویژگی ،خدمت یا
محصولی که به راحتی
قابل کپیشدن و رقابت
نیست!

هزینههای منابع مورد نیاز در دو دوره «توسعه و عرضه
اولیه» و پس از آن؟

 ۳راهکار اصلی؟
ارزش پیشنهادی ما به
چه راهکاری نیاز
دارد؟

برای خلق ارزش
پیشنهادی به چه
مهارتهایی نیاز
داریم؟

منابع مورد نیاز ما
برای خلق ارزش،
توزیع ،ارتباط با
مشتری؟

نیاز به مشارکت چه کسانی برای تامین ورودیهای مورد نیاز برای تحقق
ارزش پیشنهادی داریم؟  /چگونه کاستیها را جبران کنیم؟  /شرکا و
تامینکنندگان ما چه کسانی هستند؟  /چه منابعی را به کمک شرکا تامین
میکنیم؟ تامین چه منابعی توسط شرکا پوشش داده میشوند

برنامه شمار برای رشد و جایگاه کسب و کار در ۵
سال آینده؟
آیا برای واگذاری کسب و کار برنامهای دارید؟ چه
موقع و به چه کسی؟

