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هفت سوال برای 
ارزیابی طراحی مدل 

کسب وکارتان

مدل هـای  درون  در  بایـد  عالـی  پیشـنهادی  ارزش هـای 
کسـب وکار  از مدل هـای  کسـب وکار عالـی تعبیـه شـوند. بعضـی 
بـه لحـاظ طراحـی، بهتر از سـایرین هسـتند و نتایج مالی بهتری 
را دربـر دارنـد، تقلیـد از آنهـا دشـوارتر اسـت و بهتـر از رقبـا عمـل 

می کننـد.

کنید. به عملکرد خود از  0 تا 10 امتیاز بدهید:  کسب وکارتان را ارزیابی  طراحی مدل 

هزینه های تعویض. 1

مشتریانم تا چند سال به 
من وابسته هستند.

درآمدهای مکرر  .2
100 درصِد فروشم منجر به درآمدهای 
مکرِر خودکار می شود.

100 درصد فروش من، یک باره است.

ج عواید در مقابل مخار  .3

من 100 درصِد درآمدهایم را پیش از 
کسب می کنم. وقوع هزینه ها 

من 100 درصد هزینه هایم را پیش از 
کسِب درآمد پرداخت می کنم.

که قاعدۀ بازی را عوض می کند ساختار هزینه ای   .4
ساختار هزینۀ من حداقل 30 
کمتر از رقبایم است. درصد 

ساختار هزینۀ من حداقل 30 
درصد بیشتر از رقبایم است.

کار بهره گیری از دیگران برای انجام   .5

کسب وکارم به طور رایگان  تمام ارزش خلق شده در مدل 
ج از شرکتم خلق می شود. توسط طرف های خار

کسب وکارم  که در مدل  هزینۀ تمامِی ارزشی 
خلق می شود خودم می پردازم.

توسعه پذیری  .6

کسب وکارم عماًل با هیچ محدودیتی  مدل 
برای رشد مواجه نیست.

کسب وکارم مستلزم منابع  رشد مدل 
و تالش قابل توجهی است.

حفاظت در برابر رقبا  .7
کسب وکارم هیچ مانعی برای جلوگیری از  مدل 

تقلید ندارد و در عرصۀ رقابت، آسیب پذیر هستم.
کسب وکارم موانعی اساسی برای تقلید ایجاد  مدل 
که غلبه بر آنها بسیار دشوار است. می کند 

هیچ چیز نمی تواند باعث 
عدم ترک مشتریان شود.

از مجموعه پوسترهای کتاب طراحی ارزش پیشنهادی
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