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درآمدهای تکرارپذیر نسپرسو

صنعت  یک  است(  آن  مالک  نستله  )که  نسپرسو 
درآمدهای  که  صنعتی  به  را  قهوه-  فروش  تبادلی- 
کسب وکار  کرد. مدل  تکرارپذیر تولید می کند، تبدیل 
و  طراحی شده  به خوبی  ماشین های  حول  آنها 
عالی  قهوۀ  حاوی  که  آلومینیومی ای  غالف های 

هستند، ایجاد شده است.

دستورالعمل:

می تواند  که  را  نسپرسو  کسب وکار  مدل  از  ساختاری 
مدل  طراحی  به  را  تکرارپذیر  درآمدهای  این 

کنید: کپی برداری  کند،  کسب وکارتان تزریق 
محصولی 	  و  قهوه(  )ماشین  پایه  محصولی 

مصرفی )غالف ها(
و 	  پایه  محصول  از  ناشی  تبادلی  درآمدهای 

درآمدهای تکرارپذیر ناشی از محصوالت مصرفی

سایر مثال ها:

چاپگرها، تیغ و دستۀ تیغ
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مزیت پلتفرم آی فون

موبایلش  گوشی های  از  تنها  آی فون  رقابتی  مزیت 
 300.000 تقریبًا  از  ناشی  بلکه  نمی گیرد،  نشئت 
به  که  است  آی ُااس  سیستم عامل  توسعه دهندۀ 
کاربردی در اپ استور  توسعۀ بیش از 850.000 برنامۀ 
کوسیستم دشوار  کپی برداری از این ا کمک می کنند. 

است.

دستورالعمل:

کسب وکار پلتفرمی ای شبیه به اپل و اپ استور  مدل 
کنید: کنید. از عناصر زیر استفاده  طراحی 

و 	  ضروری  مشتری  بخش  چند  یا  دو 
پلتفرم  یک  که  مرتبطی  پیشنهادی  ارزش های 

کار می اندازد. ارتباط دهنده آنها را به 
گرچه 	  ا از تمامی بخش ها،  جریان های درآمدی 

شاید به یک یا چند بخش یارانه پرداخت شود 
یا حتی رایگان باشند.

سایر مثال ها:

گوگل مایکروسافت ویندوز، 
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$$$$

ینـــان کارآفر
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صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

در شرکت های  صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
انتظار رشد  ابتدایی قرار دارند،  که در مراحل  نوپایی 
باالیی از آنها می رود و حاوی ریسک باالیی هستند، 
کاهش  برای  صندوق ها  این  می کنند.  سرمایه گذاری 
مختلفی  شرکت های  در  همزمان  به طور  ریسکشان، 
این  به  با علم  را  کار  این  آنها  سرمایه گذاری می کنند. 
که بسیاری از این شرکت های  مطلب انجام می دهند 
که  اما برخی دیگر  انجامید،  نوپا به شکست خواهند 
فراهم  را  چشمگیری  بازده های  شد،  خواهند  موفق 

خواهند ساخت.

دستورالعمل:

سرمایه گذاری  صندوق  یک  کسب وکار  مدل 
که در شرکت های مختلفی  کنید  خطرپذیر را طراحی 
سرمایه گذاری می کند تا به تعداد قلیلی از موفقیت ها 

کند: کمک 
سرمایه گذاری 	  صندوق  یک  کلیدی  منبع 

به عنوان بخش  که  خطرپذیر، سرمایه ای است 
اصلی ارش پیشنهادی نیز تصویر شده است.

توان جذب و سرمایه گذاری در بهترین بهترین ها 	 
کارآفرینان در یک حیطۀ معین. و پرآتیه ترین 
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ارزش پیشنهادی

صفر



 ارزش پیشنهادی رایگان 
ردهت لینوکس

که شرکتی یک  ردهت به نحوی مدیریت شده است 
میلیارد دالری بر اساس نرم افزاری رایگان باشد. این 
به  که  است  لینوکس  سیستم عامل  همان  نرم افزار 

رایگان در دسترس قرار دارد.

دستورالعمل:

ضروری  عنصر  که  کنید  طراحی  کسب وکاری  مدل 
کند: کسب وکار ردهت را تقلید  مدل 

ارزش پیشنهادی اصلی به رایگان ارائه می  شود.	 

سایر مثال ها:

اسکایپ، فیس بوک
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)شرکت یا افراد(

کار رایگان نیروی 



کار »رایگان« تاپرور نیروی 

از  و  است  مستقیم  بازاریابی  پیشتازان  از  یکی  تاپرور 
که محصوالت تاپرور را به دوستان  طریق خانم هایی 

و همسایگان خود می فروختند، معروف شد.

دستورالعمل:

که در ادامه  کسب وکار  گی های این مدل  با تمرکز بر ویژ
تاپرور  مستقیم  بازاریابی  استراتژی  از  است،  آمده 

کنید: کپی برداری 
پیشنهادی 	  ارزش  مشتاق  که  کاری  نیروی 

استخدام  هیچ وجه  به  اما  است،  شرکت  این 
نمی شود و هیچ حقوق ثابتی هم از این شرکت 

دریافت نمی کند.

دیگر مثال ها:

کشور اوگاندا( گودز )در  آوون، لیوینگ 


