
کنید: کسب وکارتان را ارزیابی  کنید یا اینکه مدل  کسب وکار عالی طراحی  کنید تا مدل های  از این چک لیست استفاده 

آیا سطح جزئیات تابلوی ترسیمتان بستگی به اهدافتان دارد؟ {
ح استراتژی نیز می گویند- تابلوی ترسیمتان باید  که به آن طر کسب وکارتان است- همان چیزی  که هدفتان توضیح جانمایۀ مدل  هنگامی 
که تابلوی ترسیمتان نقش طرحی برای زیاده سازی را داشته باشد،  گر هدفتان این است  تنها حاوی مهم ترین بلوک های سازنده باشد. ا

در این صورت باید جزئیات بیشتری را داشته باشید.

آیا تمامی بلوک های سازنده در تابلوی ترسیمتان به یکدیگر مرتبط هستند؟ {
که تمامی بلوک های سازنده را به یکدیگر ارتباط می دهند. نباید هیچ گونه بلوک های سازندۀ  تابلوهای ترسیم عالی حاوی داستانی هستند 
جریان  یک  مثال،  برای  باشد.  نداشته  سازنده  بلوک های  دیگر  با  ارتباطی  که  باشد  داشته  وجود  ترسیمتان  تابلوی  در  »جداافتاده ای« 
کلیدی همواره باید  گرفته باشد. یا یک شریک  درآمدی همواره باید از بخش مشتری مرتبطی و در ازای ارزش پیشنهادی مرتبطی نشئت 
که چنین ارتباطی با بخشی از  کمک کننده است. در صورتی  که در خلق یا ارائۀ ارزشی پیشنهادی  کلیدی را فراهم آورد  منبع یا فعالیتی 

مشتریان به همراه ارزش پیشنهادی مشخصی وجود نداشته باشد، آن چیز جایگاهی بر روی تابلوی ترسیمتان نخواهد داشت.

کافی دقیق است؟ { آیا هر بلوک سازنده ای در تابلوی ترسیمتان به قدر 
درآمدی،  جریان های  قسمت  در  »محصوالت«  نوشتن  مثال،  برای  باشد.  گویا  کسب وکارتان  مدل  سازندۀ  بلوک  هر  که  یابید  اطمینان 

ناواضح است. عبارت های دقیق چنین می توانند باشند: »فروش محصوالت« یا »حاشیه های ناشی از فروش محصوالت«.

آیا برای انتقال پیغامتان، از تصاویر و واژه ها استفادۀ هوشمندانه ای می کنید؟ {
کلمه به صورت یک تصویر  که هر حرفی از یک  پردازش واژه ها در مغز ما بیشتر از پردازش تصاویر زمان می برد، دلیل این امر هم این است 

کنیم. به  مجزا پردازش می شود. بنابراین، استفاده از تصاویر به ذهن ما این امکان را می دهد تا تابلوهای ترسیم را بسیار سریع تر پردازش 
منظور اجتناب از ابهام، استفاده از یک تصویر و یک برچسب برای یک بلوک سازنده،  بیشترین اثربخشی را دارد.

کدگذاری رنگی به خوبی استفاده می کنید؟ { آیا از 
کسب وکارتان، راهی سریع و آسان برای انتقال روشن جنبه های هر  کدگذاری رنگی برای توضیح جنبه های به خصوصی از مدل  استفاده از 
کدگذاری رنگی برای برجسته سازی دو بخش مشتری خیلی متفاوت با  کسب وکارتان است. برای مثال، می توانید از  چند پیچیدۀ مدل 
که قصد بنایش  کنونی تان و مدلی  کنید. یا می توانید از آن برای تمایز قائل شدن میان مدل  ارزش های پیشنهادی خیلی متفاوت استفاده 

را دارید، بهره ببرید.

آیا تابلوی ترسیمتان میان »آنچه هست« و »آنچه باید باشد« تمایزی قائل می شود؟ {
کنید-  که بنا  کرده اید  کسب وکارتان وجود دارد- آنچه هست- و آنچه می خواهید یا برنامه ریزی  که در مدل  که میان آنچه  اطمینان یابید 

کند. کمک  کدگذاری رنگی به راحتی می تواند در دستیابی به این تمایز  آنچه باید باشد- به وضوح تمایز قائل شده اید. 

آیا تابلوی ترسیمتان میان »دانسته ها\حقایق« و »نادانسته ها\مفروضات« تمایزی قائل است؟ {
که میان آنچه می دانید )از قبیل نیاز به ارزش پیشنهادی  کسب وکار جدیدی را طراحی می کنید، اطمینان یابید  که مدل های  هنگامی 
کانال هایی را ترجیح خواهند داد(، به وضوح تمایز قائل می شوید. حقایقی در  که نمی دانید )از قبیل مصرف کنندگان چه  خاصی( و آنچه 
که چه چیزی را می دانید، اما دربارۀ بلوک های سازندۀ  کنید  که با استفاده از آنها می توانید ثابت  دست دارید )از قبیل پیش سفارش ها( 

کارگر واقع شوند، در دست دارید. دیگر، تنها مفروضاتی از آنچه ممکن است 

طراحی تابلوهای 
کسب وکار شفاف مدل 


