
که دیگر برای  گران قیمت در پایان فرآیند توسعۀ محصول و هنگامی  آزمایش معمواًل مربوط به پروژه های پایلوت 
ایجاد تغییرات عمده یا تغییر خط سیر خیلی دیر است.

که می توانید از آنها در خالل مرحلۀ جست وجو  کرده ایم  در صفحات آتی، تعدادی از تکنیک های آزمایش را عنوان 
که همچنان در پی  کسب وکارتان بهره ببرید. این تکنیک ها شما را قادر می سازد تا در حالی  و طراحی ایده های 
کسب وکارتان هستید، حقایق بازار را سریع و ارزان قیمت  درک مشتریانتان و طراحی ارزش پیشنهادی و مدل 

کنید. خلق 

که قباًل عنوان شد، آزمایش فراتر از مصاحبه یا مشاهدات بازار است و مشتریان بالقوه را در مسیری قرار  همان طور 
که اثبات کنندۀ عالیقشان است، انجام دهند. که اقدامات معینی را  می دهد 

که در  گرفت. حقایقی  کار  که ایده ای به ذهن خطور می کند، به  این نوع آزمایش را می توان در همان لحظه ای 
این فرآیند جمع آوری می کنید، باید به طور پیوسته جست وجوی شما برای ارزش های پیشنهادی و مدل های 

کند. کسب وکار عالی را سیراب 

کردهایم: سهدستهازتکنیکهایآزمایشرامشخص
 آزمایشعالیقومربوطبودن	

 آزمایشتمایلوتوانپرداخت	

 آزمایشترجیحاتواولویتها	

کنید! کردن را آغاز  کارتان بروید و آزمایش  حاال بیرون از محل 

ــدل آزمــــــایــــــشمــ
ــان ــ ــارت ــ ــبوک ــســ ــ ک

راهنمایمرجع



آزمایشعالیق
ومربوطبودن

آنچهمیسنجید:
آیامشتریانبالقوهبهایدههایتانعالقهنشانمیدهند؟آیاایدههایتانبهآنهامربوطاست؟آیاآنهابه

کافیبرایعکسالعملنشاندادنعالقهمندهستند؟ قدر

حتی پیش از آنکه ارزش پیشنهادی واقعی ای در ذهن داشته باشید، می توانید آزمایش عالیق و مربوط بودن 
که آیا مشتریان دربارۀ  کارها، دردسرها و منفعت ها می توانید دریابید  کنید. با آزمون  ایده هایتان را با مشتریان آغاز 

که می خواهید هدف قرار دهید، دغدغه ای دارند. مسائلی 

کنید: که در ادامه آمده اند، شما را قادر می سازند تا آزمایش عالیق مشتریانتان را آغاز  تکنیک هایی 

ردیابی تبلیغات\تبلیغات دروغین	 
صفحه های فرود	 

ردیابیتبلیغات\تبلیغاتدروغین
که توسط تبلیغ کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد تا اثربخشی تبلیغات ارزیابی  ردیابی تبلیغات، تکنیکی است 
شود. تکنیکی مشابه را می توان به طریقی قدرتمند مورد استفاده قرار داد تا عالقه یا نبود عالقۀ مشتریان بالقوه 
که هیچ پاسخی دریافت  کرد. در صورتی  که حتی هنوز موجود هم نیست، ردیابی  به ارزش پیشنهادی جدیدی 
کار،  که آنها یا  کمپین تبلیغاتی شما پاسخ بدهند، بدین معناست  نکنید و یا تعداد اندکی از مشتریان بالقوه به 
ارزش  در  تناسبی  آنها  اینکه  یا  و  ندارند  کرده اید،  برنامه ریزی  آن  به  دادن  پاسخ  برای  که  را  منفعتی  یا  دردسر 

پیشنهادی تبلیغ شده تان ندیده اند.

یا بروشورها بیاموزیم، حاصلهاش نتایج از و بیاندازیم راه محلیای تبلیغاتی کمپین بتوانیم آنکه برای
که کمهزینهاست کهافرادعالقهمندمیتوانندقسمتتماسباماراِبُبرندوباخودِبَبرند،راهی تبلیغاتی

نیازبهفناوریباالییهمندارد.



که در مقیاس بسیار باال می توانید عکس العمل مشتریان بالقوه را نسبت  دز راهی است 
َ
گوگل ا

راه  گوگل ادووردز  بر روی  کمپینی  اندک می توانید  با بودجه ای  بیازمایید.  به عبارت های معین 
کنند و از صفحۀ  کلیک  که افراد بر روی تبلیغات شما  کنید  بیاندازید و تنها در صورتی هزینه پرداخت 

کنند. فرد شما بازدید 

کنید  تبلیغاتی استفاده  از  که بخواهید  در صورتی 
که حاوی فراخوانی برای اقدام باشد تا به واسطۀ 
بسنجید،  را  بالقوه  مشتریان  عالیق  بتوانید  آن 
آنالین  بنر یا مجلهای بیلبوردی، تبلیغات
ایده هایتان  آزمون  برای  غنی ای  بسیار  راه های 

گران ترند. هستند، اما معمواًل 

ردیابی  برای  عالی  راهی  کلی  به طور  نیز  لینک  ردیابی
ایمیل  در  که  هنگامی  مثال،  برای  است.  افراد  عالیق 
می کنید،  ارسال  پیشنهادتان  به  یوآرِال  یک  افراد،  به 
کردن یا نکردن افراد بر روی آن را  کلیک  که  اطمینان یابید 
goo. که به آدرس گوگل  ردیابی می کنید. یکی از خدمات 
کنید، به راحتی می تواند این  gl می توانید از آن استفاده 
افراد  که  قرار دهد. در صورتی  را در اختیار شما  اطالعات 
نکرده  کلیک  کرده اید،  ارسال  برایشان  که  لینکی  روی  بر 
مسائل  با  اینکه  یا  و  نبوده اند  عالقه مند  آن  به  باشند، 

ضروری تری درگیر هستند.



صفحههایفرود
کم هزینه برای آزمایش عالیق افراد به یک ایده  راه اندازی صفحه های فرود در اینترنت، رویکردی بسیار سریع و 
است. با آنکه خاستگاه این تکنیک در خدمات آنالین است، اما می توان با همین سطح از سادگی از آن برای 
کند و سپس با مشتریان  که آمد و شدی را ایجاد  کرد. هدف صفحۀ فرود این است  محصوالت فیزیکی نیز استفاده 

که در زیر ذکر شده اند. بالقوه، فراخوان های مختلفی برای اقدام را مورد آزمایش قرار دهد، از قبیل مواردی 

از افراد بخواهید که با دادن آدرس ایمیلشان ثبت نام کنند 
امکان پذیر  محصول،  آمدن  بازار  به  از  آنها  گاه سازی  آ تا 
می خواهید  بالقوه  مشتریان  از  درواقع  کار،  این  با  شود. 
برای  گذاشتن  زمان  قبیل  )از  کوچکی  سرمایه گذاری  که 
که عالقۀ  ثبت نام و اعالم آدرس ایمیلیشان( انجام دهند 

آنها را به اثبات می رساند.

که می تواند  گماشتن افراد برای پرکردنپرسشنامه نیز راهی دیگر است  کار  به 
دربارۀ عالیق افراد، اطالعات ارزشمندی را فراهم سازد. با این حال، همان طور 
برای  عالی ای  منبع  پرسشنامه ها  شد،  عنوان  نیز  مصاحبه ها  دربارۀ  قباًل  که 
اطالعات هستند، نه منبعی قابل اعتماد برای دستیابی به حقایق. حقیقت 
که  کردن پرسشنامه توسط افراد نتیجه می شود، این است  که از پر  اصلی ای 

کنند. آنها تمایل دارند وقت خود را بابت این مطلب، سرمایه گذاری 

بر روی صفحۀ فرودتان، منبع  کلیکی  سنجشفعالیت
عناصر  که  صورتی  در  البته  است.  یادگیری  برای  دیگری 
که  باشید  داشته  فرودتان  صفحۀ  روی  بر  مختلفی 
بازدیدکنندگان بتوانند بر روی آنها کلیک کنند. نقشه های 
که بازدیدکنندگان در  گرمایی به شما نشان خواهند داد 
اغلب  در  اطالعات  این  و  کرده اند  کلیک  بیشتر  کجاها 

کرد. موارد، شما را شگفت زده خواهد 

خلق مدل 
کسب وکار

خوش آمدید!

ارسـال



آزمایشتمایل
وتوانپرداخت

آنچهمیسنجید:
کهآنراخریداری گیهایارزشپیشنهادیتانعالقهنشانمیدهند کافیبهویژ آیامشتریانبالقوهبهقدر

گفتارشانمنطبقاست؟ کردنآنهابا کنند؟آیارفتارهزینه

که برای  کند مسائلی را مد نظر قرار می دهید  که به شما ثابت  گردهم آوردن حقایقی  اثبات عالقۀ مشتریانتان و 
که آنها بابت مد نظر قرار دادن آن مسائل،  کافی نیست. باید به شما ثابت شود  مشتریانتان اولویت دار هستند، 

متمایل به پرداخت به شما هستند.

کنید: که در ادامه آمده اند، شما را قادر می سازد تا آزمون تمایل به پرداخت مشتریانتان را آغاز  تکنیک هایی 

فروش های دروغین	 
پیش فروش ها	 
محصوالت با حداقل های قابل قبول	 

فروشهایدروغین
برای  واقعی شان  رفتار  با  می گویند  شما  به  پیشنهادیتان  ارزش  به  عالقه  دربارۀ  افراد  آنچه  میان  زیادی  تفاوت 
کسب وکار  کسب وکار به  گذاشتن در یک محیط  کارت های اعتباری شان و یا بودجه  کیف های پولشان،  درآوردن 
که میان اطالعات و حقایق وجود دارد. شبیه سازی فروش های دروغین  تفاوتی است  این همان  وجود دارد. 
برای یک ارزش پیشنهادی تمام نشده یا حتی ناموجود، راهی عالی برای دستیابی به آن حقایق است. مطمئنًا 
که  کنید، چرا  که »مشتری« این خرید »دروغین« را به انجام رساند، باید بتوانید عواقبش را مدیریت  هنگامی 
که این یک آزمایش بود و سپس،  هنوز ارزش پیشنهادی ای برای ارائه وجود ندارد. شفاف بودن، توضیح به آنها 
کردید یا اعطای هدایایی دیگر، معمواًل راه های  که آزمایشش  پیشنهاد تخفیف آتی بابت ارزش پیشنهادی ای 
که باعث می شوند مشتریان دربارۀ نیت شما قضاوت بد نکنند. تکنیک های مختلفی برای  قدرتمندی هستند 

شبیه سازی یک خرید وجود دارد.

کنید بر روی وب سایتتان  کنونخرید که یک کلیدهما ساده ترین تکنیک برای شبیه سازی یک خرید، این است 
کنید  کارت اعتباری آنها را جمع آوری  که اطالعات  یا صفحۀ فرودتان قرار دهید. می توانید تا به حدی پیش بروید 
کلید شده  که بر روی این  کلیک هایی را بسنجید  کنید( یا اینکه خیلی ساده تنها تعداد  )اما فوراً این اطالعات را نابود 

کار برای خدمات دیجیتالی، بسیار ساده است، البته برای محصوالت فیزیکی نیز چنین است. است. انجام این 

هم اکنون خرید کنید



یکموقعیت تنها  در  محصوالت  دروغین  فروش  گرفت،  کار  به  تندمصرف  کاالهای  برای  می توان  که  تکنیکی 
و  گسترده تر  که معمواًل  پایلوت  فروش  با  را  تکنیک  این  بسیار محدود است.  به مدتی  آن هم  و  خردهفروشی 
کل بازار را پوشش می دهد، اشتباه نگیرید. فروش های پایلوت متداول معمواًل پس از این  گران تر است و اغلب، 

فرآیند آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند.

پیشفروشها
محصول  یا  پیشنهادی  ارزش  یک  آنکه  از  پیش  فروش 
کامالً  وجود داشته باشد، به روشی بسیار محبوبی برای 
پلتفرم های  است.  شده  تبدیل  بازار  عالیق  آزمایش 
را  پیش فروش  کار  که  دارند  وجود  بسیاری  اینترنتی 
که  حالی  در  کرده اند.  تبدیل  ساده  بسیار  فرآیندی  به 
پیش فروش کردن برای کاالهایی که نیاز به سرمایه گذاری 
است،  استانداردی  نسبتًا  فرآیند  دارند،  بزرگی  صنعتی 
که بازار انبوه دارند  کاالهای مصرفی ای  اما این فرآیند در 

نیز بسیار متداول است.

برای  پلتفرم ها  محبوب ترین  از  یکی  کیْک استارتر 
این  روی  بر  را  پروژه ای  می توانید  است.  پیش فروش 
گر افراد آن را دوست داشته باشند،  کنید و ا پلتفرم تبلیغ 

گرو می گذارند. کردنش  می توانند پولی را برای محقق 

خودتان پلتفرم روی بر را اعتباری کارت اطالعات
بسیار  آنها  آوردن  بار  زیر  بعدًا  کنید،  اما  جمعآوری
اما  است،  عمومی  پلتفرم  یک  از  استفاده  از  پیچیده تر 
داشتن  که  مزیتی  است.  امکان پذیر  کاماًل  حال،  این  با 
کامل  کنترل  پلتفرم خودتان برایتان به همراه دارد، حفظ 

بر جنبه های قانونی و تجاری است.



برای  قدرتمند  تکنیکی  می شوند،  آورده  الزام آور  اسناد  پای  قانونًا  نه  که  پاراف هایی  و  قولنامه ها  تعهدنامه ها، 
گر این اسناد، پیش فروش های الزام آوری نباشند. آزمایش تمایل مشتریان بالقوه به خرید است، حتی ا

محصوالتباحداقلهایقابلقبول
ارزش  یک  کیفی  و  سریع  آزمایش  برای  که  است  استراتژی ای  قبول،  قابل  حداقل های  با  محصولی  ساخت 
برنامه های  برای  اصل  در  استراتژی  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  گی  ویژ یا  خدمت  محصول،  پیشنهادی، 
گرفت و اریک رایس محبوبیت آن را افزایش داد. محصول با حداقل های قابل  کاربردی وب مورد استفاده قرار 
کوچک تر یا ارزان تری از محصول نهایی شما نیست. اغلب یک نسخۀ ارزان تر شما را قادر  قبول، همیشه نسخۀ 
می سازد تا مفروضات زیربنای ارزش پیشنهادیتان را سریع تر و با اثربخشی هزینه ای بیشتری به فروش برسانید. 
آن  آزمون  برای  که  محصول  آن  از  نسخه ای  ارزان ترین  و  بیاموزید  می خواهید  چه  واقعًا  که  بپرسید  خودتان  از 

کرد، چیست. مفروضات می توان تهیه 

قولنامه



آزمایشترجیحاتواولویتها
آنچهمیسنجید:

ارزش 
ً
واقعا برایچهچیزی ترجیحمیدهند؟ را پیشنهادیتان ارزش از گیهایی ویژ بالقوهچه مشتریان

قائلهستند؟بهچهچیزیاولویتمیدهند؟

که چه مسائلی بیشتر  که ارزش پیشنهادی ای را طراحی می کنید، اغلب با این سوال مواجه می شوید  هنگامی 
گی ها بیشتر ارزش قائل هستند. به جای آنکه تنها بر اساس  کدام ویژ به مشتریانتان مرتبط هستند یا آنها برای 
که حقایقی دربارۀ اینکه ترجیحات و اولویت های  مفروضات خودتان به اولویت بندی بپردازید، بسیار بهتر است 
کمک می کنند تا  که در این بخش آورده شده اند نیز به شما  کدامند، به دست بیاورید. تکنیک هایی  مشتریان 

دربارۀ رفتار مشتریان در قیمت های مختلف بیاموزید.

کنید: کمک می کند تا آزمودن ترجیحات مشتریان را آغاز  که در ادامه آمده است، به شما  تکنیک هایی 

آزمون چندبخشی سازی	 
بازی های نوآوری	 

آزمایشچندبخشیسازی
ای\بی نیز شناخته می شود، تکنیک قدرتمندی برای آزمایش  که با عنوان آزمایش  آزمایش چندبخشی سازی 
ارزش  از  همسان  نسخۀ  چند  یا  دو  مقایسۀ  به  واقع  در  آزمایش  این  در  شما  است.  گزینه  چند  یا  دو  عملکرد 
پیشنهادی، محصول با حداقل های قابل قبول یا صفحۀ فرود می پردازید که در هر موردی که می خواهید آزمایش 
کنید، تنها یک طیف را می آزمایید. به عنوان مثال در تجارت الکترونیک، محل دکمۀ خرید، رنگ وب سایت و 
که ممکن است  اینها مواردی هستند  آزمایش بگذارید و همگی  به  که می توانید  غیره، موارد مختلفی هستند 
که می توانند  تغییراتی  که  آزمایش چندبخشی سازی این است  از  بر رفتار خرید بگذارند. هدف  اثرات عمده ای 

کنند، مورد شناسایی قرار دهیم. پیامد یک عالقه را افزایش دهند یا بیشینه 

آزمایش چندبخشی سازی ارزش های پیشنهادی جدید مورد  که برای  صفحات فرود، رایج  ترین تکنیکی است 
کتاب می توانست داشته باشد،  که این  استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، برای آزمایش عنوان های مختلفی 

یک آزمایش چندبخشی سازی انجام دادیم.



با استفاده  کار  این  که  برد  کار  به  نیز  یا خدمات  فیزیکی  برای محصوالت  را می توان  آزمایش چندبخشی سازی 
گروهها انجام می گیرد. برای مثال در محصوالت تندمصرف، خرده فروشان اغلب بهترین  چندبخشیسازی از 
آزمایش  از  شما  مانع  هیچ چیزی  نباید  می دهند.  قرار  آزمایش  مورد  را  راهروهایشان  و  قفسه ها  در  کاالها  جای 

گی های اندکی متفاوت و سنجش رفتار مشتریان بشود. خدماتی با ویژ

بازیهاینوآوری
بازی های نوآوری، تکنیکی قدرتمند هستند که لوک هامن آن ها را محبوب کرد. این تکنیک به شما کمک می کند 
ارزش های پیشنهادیتان  اولویت بندی  و  توصیف  کشف،  به  با مشتریانتان  بازی های مشارکتی  از  استفاده  با  تا 

بپردازید. می توانید این بازی ها را با مشتریان به صورت آنالین یا رو در رو انجام دهید.

کمک می کنند. که افراد می خواهند، به شما  که در ساختن چیزی  در زیر سه تا از بازی های نوآوری آورده شده است 

که  کردندرختمحصول از استعارۀ باغبانی  بازی هرس
یک درخت را هرس می کند، استفاده می کند تا تصویری 
کردن  رشد  چگونگی  از  دارند  دوست  مشتریان  آنچه  از 
گی های یک ارزش پیشنهادی در خالل زمان ببینند،  ویژ
یک  ترسیم  در  مشتریان  بازی،  این  در  شود.  مجسم 
گی های مورد نظرشان درآن  که ویژ کارت هایی را  درخت، 
قرار  درخت  آن  مختلف  جاهای  در  است  شده  نوشته 
کارت هایی  دهند.  شکل  را  درخت  آن  رشد  تا  می دهند 
گی های  ویژ هستند،  درخت  این  باالیی  لبه های  در  که 
شد.  خواهند  ارائه  درآینده  و  هستند  بلندمدت تری 
بیان  را  گی هایی  ویژ هستند،  نزدیک تر  که  کارت هایی 
که خیلی زود باید به این محصول افزوده شوند. می کنند 



دربارۀ  تنها  آنکه  جای  به  نیز  گی  ویژ خرید بازی 
آنها  مهم ترین  را  گی هایی  ویژ چه  مشتریان  اینکه 
تا  می کند  استفاده  مشتریان  از  کند،  می دانند، بحث 
کنند. در این بازی به مشتریان  گی ها را اولویت بندی  ویژ
از  کدام  به هر  و  بالقوه می دهید  گی های  از ویژ فهرستی 
گی ها قیمتی را اختصاص می دهید. این قیمت ها  آن ویژ
اساس  بر  می توانند  واقعی  محصوالت  همچون  درست 
هزینه های تولید، ارزش برای مشتری یا هر چیز دیگری 
گی هایی  که شما برای انجام این بازی به آنها داده اید، اقدام به خرید ویژ باشند. مشتریان با استفاده از پول هایی 

که می خواهند در ارائۀ بعدی محصولتان داشته باشند. می کنند 

که می خواهند محصول شما را در یک نمایشگاه،  کنند  در بازی جعبۀمحصول از مشتریان خواسته می شود تصور 
فروشگاه یا در بازاری عمومی بفروشند. تعداد اندکی جعبۀ مقوایی به آنها داده می شود و از آنها خواسته می شود 
شعارهای  حاوی  باید  جعبه  این  کنند.  طراحی  برسانند،  فروش  به  می خواهند  که  را  محصولی  جعبۀ  عینًا  که 
که به نظر آنها جالب می آید. از مشتریانتان بخواهید از این جعبه ها برای فروش محصولتان  بازاریابی ای باشد 
که مشتریانتان بیشترین اهمیت را به چه جنبه ای از محصولتان  کنند. در این بازی درخواهید یافت  استفاده 

که قدردانش هستند، چیست. می دهند و آنچه 


