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گی ارزش های پیشنهادی عالی 10 ویژ
کنید، یک لحظه صبر  پیش از آنکه درباره طراحی ارزش های پیشنهادی در این فصل مطالعه 

شروع  به  برای  را  گی  ویژ  10 بیاندیشید.  عالی  پیشنهادی  ارزش های  گی های  ویژ درباره  و  کنید 

 به این لیست اضافه 
ً
گر موردی به ذهن خودتان رسید هم حتما کار به شما پیشنهاد می کنیم. ا

گی های زیر هستند: کنید. ارزش های پیشنهادی عالی، دارای ویژ
کار عالی تعبیه  کسب و  در درون مدل های 

شده اند.

کارها، دردسرها و منفعت هایی  متمرکز بر 
که از باالترین درجه اهمیت برای  هستند 

مشتریان برخوردارند.

کارهای انجام نشده، دردسرهای  متمرکز بر 
حل نشده و منفعت های درک نشده هستند.

کارها، دردسرها و منفعت های محدودی را 
هدف قرار می دهند، اما آن ها را بی نهایت 

خوب هدف گیری می کنند

کارکردی پیش رفته و توجه  کارهای  فراتر از 
کارهای اجتماعی و  خود را معطوف به 

کنند. احساسی نیز می 

با نحوه سنجش موفقیت از سوی مشتریان  هم 
راستا هستند.

کارها، دردسرها و منفعت هایی  متمرکز بر 
که طیف وسیعی از مردم با آن  هستند 

مواجه اند یا اینکه برخی از افراد حاضرند مبلغ 
کنند. یادی برای آن هزینه  ز

کار ها، دردسرها، و  از طریق تمرکز بر 
که  دغدغه مشتریان است،  منفعت هایی 

خود را در فضای رقابت متمایز می کنند.

کامال  در عرصه رقابت، حداقل در یک بعد، 
قویتر هستند.

کرد. به سختی می توان از آن ها تقلید 

استراتجایزر

از مجموعه پوسترهای کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

http://bit.ly/1RZab3w
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گی ارزش های پیشنهادی عالی 10 ویژ
کنیـد، یـک لحظه صبر  پیـش از آنکـه دربـارۀ طراحـی ارزش هـای پیشـنهادی در ایـن فصـل مطالعـه 

کار  گـی را بـرای شـروع  گی هـای ارزش هـای پیشـنهادی عالـی بیاندیشـید. 10 ویژ کنیـد و دربـارۀ ویژ

 بـه این فهرسـت اضافه 
ً
گـر مـوردی بـه ذهـن خودتان رسـید هم حتما بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم. ا

گی هـای زیر هسـتند: کنیـد. ارزش هـای پیشـنهادی عالـی، دارای ویژ
کسب وکار عالی تعبیه  در درون مدل های 

شده اند.

کارها، دردسرها و منفعت هایی  متمرکز بر 
که از باالترین درجۀ اهمیت برای  هستند 

مشتریان برخوردارند.

کارهای انجام نشده، دردسرهای حل  متمرکز بر 
نشده و منفعت های محقق نشده هستند.

کارها، دردسرها و منفعت های محدودی 
را هدف قرار می دهند، اما آنها را بی نهایت 

خوب هدف گیری می کنند.

کارکردی قدم می گذارند و  کارهای  فراتر از 
کارهای  احساسی و  توجه خود را معطوف به 

اجتماعی نیز می کنند.

با نحوۀ سنجش موفقیت از سوی مشتریان،  
هم راستا هستند.

کارها، دردسرها و منفعت هایی  متمرکز بر 
که طیف وسیعی از مردم با آن  هستند 

مواجه اند یا اینکه برخی از افراد حاضرند مبلغ 
کنند. یادی بابت آن هزینه  ز

کار ها، دردسرها و  از طریق تمرکز بر 
که  دغدغۀ مشتریان است،  منفعت هایی 

خود را در فضای رقابت متمایز می کنند.

کاماًل  در عرصۀ رقابت، حداقل در یک بعد، 
قوی تر هستند.

کرد. به سختی می توان از آنها تقلید 

از مجموعه پوسترهای کتاب طراحی ارزش پیشنهادی
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