
همکاران خود را برای استفاده از 
طراحی ارزش پیشنهادی متقاعد کنید
کردن تیم، همکاران و مدیران ارشد خود در  از این اسالیدها برای متقاعده 

کنید. مورد مزایای ابزارها و فرآیند طراحی ارزش پیشنهادی استفاده 



و  روش ها  توسط  که  هستند  متداول  سازمانی  مشکل   10 کننده  توصیف  اسالیدها  مجموعه  این 

ابزارهای طراحی ارزش پیشنهادی قابل بهبود است.

کار به  کنید. این  که با تیم، همکاران و مدیران خود دارید استفاده  ارائه بعدی  از این اسالیدها در 

کتاب می تواند منجر به طراحی و آزمایش بهتر ارزش های  کمک می کند تا نشان دهید چگونه  شما 

کار در سازمان شما شود. کسب و  پیشنهادی و مدل های 

چگونگی استفاده از این مجموعه 
اسالیدها در راستای نیازهایتان

که خواهان  مسئله ای 
کردن آن هستید را  حل 

کنید. تعریف 

12
که شامل  اسالیدهایی 

استدالالت مناسب است 
کنید. را انتخاب 

3
سایر اسالیدها را 

کنید. حذف 

4
تیم، همکاران و مدیران 

کنید. خود را متقاعد 



ما خیلی در مورد ارزش های پیشنهادی 
و مدل های کسب و کار حرف می زنیم، 

اما از این بحث ها نتیجه خیلی ملموسی 
حاصل نمی شود.
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طراحی ارزش پیشنهادی  مجموعه ای از 
که توسط  ابزارها فرآیندها را ارائه می دهد 
آن می توان به طراحی و آزمایش نظام مند 

ارزش های پیشنهادی پرداخت و نتایج 
کرد. ملموس ایجاد 

ما خیلی در مورد ارزش های پیشنهادی 
و مدل های کسب و کار حرف می زنیم، 

اما از این بحث ها نتیجه خیلی ملموسی 
حاصل نمی شود.



همه اعضای تیم ما درک مشترکی 
از چیستی یک ارزش پیشنهادی 

 خوب ندارند.
ً
واقعا
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همه اعضای تیم ما درک مشترکی از 
 
ً
چیستی یک ارزش پیشنهادی واقعا

خوب ندارند.
تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی ابزاری است 
که زبانی ساده و مشترک برای بحث در مورد 

ارزش های پیشنهادی در حیطه های مختلف 
سازمانی ایجاد می کند.



گی های  ما روی محصوالت و ویژ
آن ها خیلی تمرکز می کنیم ولی 
به  چگونگی خلق ارزش برای 

مشتریان نمی پردازیم.

۱۶۵,۹۸۸,۶۴۰,۹۵۴
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گی های  ما روی محصوالت و ویژ
آن ها خیلی تمرکز می کنیم ولی 
به  چگونگی خلق ارزش برای 

تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی ابزاری است مشتریان نمی پردازیم.
که ما را مجبور می کند تا تمرکز خود را بر روی 

چگونگی خلق ارزش محصوالت و خدماتمان 
برای مشتریان قرار دهیم.



ارائه های ما در مورد ارزش های 
پیشنهادی و مدل های کسب 

و کار به صراحت به چگونگی 
خلق ارزش برای مشتریان و 

سازمانمان نمی پردازد.
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ارائه های ما در مورد ارزش های پیشنهادی 
و مدل های کسب و کار به صراحت به 
چگونگی خلق ارزش برای مشتریان و 

تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی به وضوح سازمانمان نمی پردازد.
که محصوالت و خدمات ما  نشان می دهد 

چگونه برای مشتری ارزش خلق می کند.



فرآیند توسعه محصول 
ما از یک روش متمرکز بر 

مشتری بهره نمی برد.
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فرآیند توسعه محصول ما از 
یک روش متمرکز بر مشتری 

بهره نمی برد.
طراحی ارزش پیشنهادی بر محوریت خلق 

ارزش برای مشتری قرار دارد و شما را در 
راستای آزمایش دقیق ایده هایتان با مشتری 

قبل از پیاده سازی آن ها هدایت می کند.



ما روش مشخصی برای ارزیابی 
پیشرفتمان در حین توسعه 

ارزش های پیشنهادی و مدل های 
کسب و کار در اختیار نداریم.

۱۶۵,۹۸۸,۶۴۰,۹۵۴
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ما روش مشخصی برای ارزیابی 
پیشرفتمان در حین توسعه 

 ارزش های پیشنهادی و 
 مدل های کسب و کار 

در اختیار نداریم.

طراحی ارزش پیشنهادی یک روش اثبات شده 
برای طراحی، آزمایش، مدیریت و اندازه گیری 
فرآیند توسعه و بهبود ارزش های پیشنهادی و 

کار ارائه می دهد. کسب و  مدل های 



ما بر روی تحقیق و توسعه سرما یه گذاری 
بسیار زیادی انجام می دهیم ولی بر 

روی توسعه ارزش های پیشنهادی و 
مدل های کسب و کار عالی، خیر.
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ما بر روی تحقیق و توسعه سرما یه گذاری 
بسیار زیادی انجام می دهیم ولی بر 

روی توسعه ارزش های پیشنهادی و 
طراحی ارزش پیشنهادی با بهره برداری مدل های کسب و کار عالی، خیر.

از تحقیق و توسعه انجام شده بر روی 
فناوری و محصوالتمان، ایده های ما را به 
کسب  ارزش های پیشنهادی و مدل های 

کار عالی تبدیل می کند. و 



علیرغم ایده ها و نیت خوبمان، 
نهایت کار ما  منجر به ساخت 

چیزهایی می شود که هیچ کسی 
خواهان آن نیست.

آ��ده ���اب
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علیرغم ایده ها و نیت خوبمان، 
نهایت کار ما  منجر به ساخت 

چیزهایی می شود که هیچ کسی 
کردن خواهان آن نیست. کار  طراحی ارزش پیشنهادی ریسک 

که برای  بر روی محصوالت و خدماتی 
مشتریان مهم نیست را از بین می برد.



ما منابع خود را هدر می دهیم چون 
ایده های خود را آزمایش نمی کنیم اما 

ح های کسب و کار آزمایش نشده ای  طر
می نویسیم که پیش بینی های مالی 

 قشنگی دارند و در نهایت کامال
ً شکست می خورند.

آ��ده ���اب
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ما منابع خود را هدر می دهیم چون 
ایده های خود را آزمایش نمی کنیم اما 

ح های کسب و کار آزمایش نشده ای  طر
 می نویسیم که پیش بینی های مالی

  قشنگی دارند و در نهایت کامال
ً شکست می خورند.

با طراحی ارزش پیشنهادی، ما می توانیم 
ایده هایمان را وقتی عدم قطعیت در 

باالترین سطح خود قرار دارد به ارزانی 
کنیم و مشکل اتالف منابع در  آزمایش 

ابتدای پروژه را از میان ببریم.



در حین توسعه ارزش های پیشنهادی 
جدید، فرآیندهای توسعه محصول، 

فروش و بازاریابی در همسویی با 
یکدیگر ضعف دارند.
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در حین توسعه ارزش های 
پیشنهادی جدید، فرآیندهای 

توسعه محصول، فروش و بازاریابی 
 در همسویی با یکدیگر 

ضعف دارند.
تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی 
که به  زبانی مشترک ایجاد می کند 
همسویی ذینفعان در حیطه های 

مختلف سازمان منجر می شود.


