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می توانید  کسب وکار  مدل  طراحی  تابلوی  از  استفاده  با 
کسب وکارهای  کسب وکار را بکشید یا  ح ایده های جدید  طر

کنید. موجود را تصویرسازی 

در  مشترک  زبانی  عنوان  به  می توان  را  طراحی  تابلوی  این 
استراتژیک  بتوانیم مکالمه  تا  قرار داد  استفاده  تیم ها مورد 
بهتری داشته باشیم یا به صورت فردی مورد استفاده قرار 

داد تا بتوانید به تفکرتان ساختار دهید.



مواد الزم
پوستر تابلوی طراحی:

قالب خام تابلوی طراحی

کاغذهای برچسبی بزرگ در رنگ های مختلف:
کاغذها را در سایت stattys.com ببینید نمونه این 

ماژیک های ضخیم:
برای نمایش برجستۀ ایده هایتان

 Business Model Toolbox برنامۀ کاربردی   ،strategyzer.com سایت 
که برای آی پاد نوشته شده است یا یک دوربین:

که بر روی تابلوی طراحی تان به تصویر  ک گذاری نتایجی  برای ضبط و به اشترا
کشیده اید

قواعد اساسی
 چیزی بر روی تابلوی طراحی ننویسید:

ً
هیچ گاه مستقیما

به  کسب وکارتان  برای توصیف مدل  که  برچسبی ای  کاغذهای  از  استفاده  با 
گرفته اید، قادر خواهید بود مطالب مورد نظرتان را در جاهای مختلف تابلو  کار 
کنید و هرگاه خواستید آن را از  کار ببرید و در صورت لزوم جای آنها را عوض  به 
کار، ایده هایتان سیال  روی تابلوی طراحی بردارید و دور بیاندازیدش. با این 

باقی می مانند و انعطاف پذیری آنها را حفظ می کنید.

کاغذ برچسبی: یک ایده به ازای هر 
کاغذهای برچسبی ننویسید. برای مثال،  نکته ها را به صورت بولت دار بر روی 
استفاده  برچسبی  کاغذ  دو  از  کنید،  توصیف  را  مختلف  کانال  دو  آنکه  برای 
کاغذ برچسبی هم  کاغذ برچسبی برای نیروهای فروش و یک  کنید مثاًل یک 
مختلف  عناصر  با  تا  می سازد  قادر  را  شما  کار  این  شرکتتان.  وب سایت  برای 

کنید تا ترکیب مناسب را بیابید. کسب وکارتان بازی  مدل 



دستورالعمل
کنید: شروع 

کنید و ترسیم  کاغذهای برچسبی ای را درست  برای هر یک از نه بلوک سازنده 
که با فهرست  کنید. برخی از افراد ترجیح می دهند  کسب وکارتان را آغاز  مدل 
سایرین  کنند.  آغاز  پیشنهادیشان  ارزش های  یا  مشتریان  بخش های  کردن 
آغاز  کلیدی شان  فعالیت های  یا  کلیدی  منابع  با  را  کار  که  می دهند  ترجیح 

کار را انجام دهید. کنند. مهم نیست. فقط این 

تمامی عناصر مربوط به مدلتان را بیافزایید:
نیاز  ارزش  کسب  و  ارائه  خلق،  برای  که  عناصری  تمامی  که  بپرسید  خود  از 
کاغذ  یک  دارد،  اهمیت  که  منفردی  عنصر  هر  برای  هستند.  چه  دارید، 

کنید. برچسبی درست 

کنید: کامل بودن و انسجام داشتن را چک 
کسب وکارتان  مدل  در  را  بی ارتباطی  و  جداافتاده  عناصر  که  یابید  اطمینان 
که باید انجام  کارهایی  نساخته باشید. برای مثال، برای هر بخش مشتری و 
برای هر  برای مثال،  یا  باشید.  ارزش پیشنهادی مرتبطی داشته  باید  گیرند، 
که برای خلق آن نیاز  کلیدی ای را  ارزش پیشنهادی باید منابع و فعالیت های 

کنید. دارید، فهرست 

کنید: قصه گویی 
تا  کنید  سعی  رسید،  اتمام  به  کسب وکارتان  مدل  تصویرسازی  که  هنگامی 
بر  که  برچسبی ای  کاغذهای  تمامی  برای  یکباره  را  کسب وکارتان  مدل  قصۀ 
کاغذهای برچسبی  کنید. حال تمامی  روی تابلوی طراحی قرار دارند، تعریف 
کاغذهای برچسبی تان  را از روی تابلوی طراحی بردارید و با تک تک قرار دادن 
کار  این  بپردازید.  کسب وکارتان  مدل  قصۀ  توضیح  به  خالی  تابلوی  روی  بر 

کنید. کرد تا قصۀ منسجمی را عنصر به عنصر تعریف  مجبورتان خواهد 



بهترین درس آموخته ها
کدگذاری رنگی:

برجسته سازی  برای  مختلف  برچسبی  کاغذهای  از 
جنبه های معینی از مدل کسب وکارتان استفاده کنید. برای 
کسب وکارتان دو بخش بسیار  که در مدل  مثال، در صورتی 
که باید انجام  کارهای بسیاری مختلفی  مختلف مشتری با 
از  کاربران(  و  گهی دهندگان  آ قبیل  )از  باشید  داشته  گیرند 
رنگ های مختلف کاغذهای برچسبی استفاده کنید. سپس 
تابلو  آنها در  با  برای سایر اجزای مرتبط  را  از همان رنگ ها 

کنید. کانال ها و غیره( استفاده  )ارزش های پیشنهادی، 

تصویرها و واژه ها:
ترکیب تصاویر و واژه ها برای توصیف بلوک های سازندۀ مدل 
کسب وکار، بسیار قدرتمندتر از استفادۀ صرف از واژه هاست. 
مغز ما تصاویر را سریع تر از واژه ها پردازش می کند. بنابراین 
خواهد  کمک  طراحی تان  تابلوی  مشاهده گران  به  تصاویر 

کرد تا تصویر جامع مدلتان را سریع تر بفهمند.

جزئیات:
مدل  یک  از  استراتژیکی  اجمالی  بررسی  که  هنگامی 
کاغذ برچسبی  کسب وکار را تصویر می کنید، از تعداد زیادی 
مدل  جامع  تصویر  بسیار،  جزئیات  نکنید.  استفاده 
که  کسب وکارتان را مخفی می کند.  از سویی دیگر، هنگامی 
کار می کنید تا آزمایشش  کسب وکارتان  بر روی بهبود مدل 
که  کنید و توسعۀ مشتری را مدنظر قرار دهید، خوب است 

جزئیات را بدان بیافزایید.

لبخندهای 
بهتر

لبخندهای 
بهتر



خ می دهند  ر
ً
که مکررا اشتباهاتی 

عناصر جداافتاده و بی ارتباط:
که عناصر جداافتاده و بی ارتباطی در  اطمینان یابید 
هر  مثال،  برای  نمی دهید.  قرار  کسب وکارتان  مدل 
کاغذ برچسبی ای در جعبۀ جریانات درآمدی نیاز به 
کاغذ برچسبی مرتبطی در جعبه های بخش مشتری 
کسی  که نشان می دهد چه  و ارزش پیشنهادی دارد 
کند. برای مثال  تمایل دارد بابت چه چیزی پرداخت 
به  متمایل  که  »تبلیغ دهنده ای«  ذکر  بدون  نباید 
»تبلیغات«  است،  خاص«  »مخاطبی  بابت  پرداخت 

گرفت. را به عنوان جریانی درآمدی در نظر 

ترکیب حال با آینده:
مدل های  میان  به وضوح  که  یابید  اطمینان 
قایل  تمایز  آینده  ایده های  و  موجود  کسب وکار 
با  است.  گیج کننده  یکدیگر،  با  آنها  ترکیب  هستید. 
تابلوهای  از  با استفاده  یا  کدگذاری رنگی  از  استفاده 
مجزا به سادگی می توانید میان آنها تمایز قایل شوید.

ایده های بسیار بر روی یک تابلوی طراحی:
تابلوی  بر روی یک  ایده های بسیار متفاوت  توضیح 
گیج کننده  است  ممکن  کسب وکار  مدل  طراحی 
کنید  کنید از تابلوهای مجزایی استفاده  باشد. سعی 
که  و ایده های مجزایی را به تصویر بکشید. در صورتی 
الزم بود، می توانید بعداً  آنها را در یک تابلوی طراحی 

نیز بیاورید.

امروز

فــردا


