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 عطـر بیـک

1988-1991  صنعت کاالی مصرفی بازه زمانی 

 سال تاسیس 1945 نوع بازار بازار انبوه

میلیارد یورو 1.83 2010در سال  درآمد   رهبر برونو بیچ 

 کشور فرانسه تعداد کارکنان 9200

ویژگیهایمدل
 کسبوکار

 تولیدوفروشعطر

 قیمتارزان

 شبکهتوزیعازطریقفروشگاههایتنباکووبار

 تمرکزبرقابلیتاستفادهسادهوپرکاربرد

 علتشکست

 ارزشپیشنهادینامتناسبباانتظارمشتری

 علتشکست

 اشتباهدرانتخابشبکهتوزیع

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

دیجیتالی دایره المعارف  

1993-2009  صنعت نشر بازه زمانی 

 سال تاسیس 1993 نوع بازار بازار انبوه

 سازمان مادر مایکروسافت درآمد ----

 کشور آمریکا تعداد کارکنان ----

ویژگیهایمدل
 کسبوکار

 تولیدوفروشدایرهالمعارفچندرسانهای

 مطالبغنیوباکیفیتباال

 DVDوCDفروشازطریق

 فروشبرخط

 علتشکست

 ورودرقبا

 علتشکست

 سودآوریمحصول

 عدمتوسعهآتیمدلکسبوکار
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Concepts  

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

طراحی  کاال، خدمات و 
 جریان اطالعات

خلق ارزش  

دیدگاه های  
 مختلف 

 ب الف

خلق، ارائه و  
 کسب ارزش 

 د
 بازار

 ج

 جدیدی پیشنهادهای ابداع 
   ارزش خلق برای
 قوانین کردن درگرگون 

 رقابت
 منابع بسیج   
 از جدیدی سطوح دنبال به 

 عملکرد

 و ارائه خلق، برای منطقی 
 ارزش کسب
 برای کلی طرحی 

 طریق از راهبرد پیاده سازی
 فرآیند و ساختار ، سیستم
 کلیدی جزء نه بر مبتنی 

 و بازیگران از توصیفی 
 آنها نقش های

 بالقوه مزایای از توصیفی 
 بازیگران برای
 درآمدی منابع از توصیفی 

 و شرکت مابین ارتباط 
 بازار در آن محصوالت

 به ساختاردهی 
 و هزینه ای جریان های

 درآمدی
(فعالیت)مدل کسب و کار   
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(Afuah, 2004) 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) 

(Johnson & Christensen &Kagermann, 2008) 

(Masanell & Ricart, 2010) 

 موقعیت منابع

 صنعت

 هزینه

 سودآوری فعالیت ها

 منابع کلیدی

 فرآیندهای کلیدی

سود فرمول  

ارزش 
  پیشنهادی
 به مشتری

2پیامد   

 انتخاب

1پیامد  3پیامد    

 قابلیت ارزیابی و بهبود توانایی مفهوم سازی توانایی مصورسازی قابلیت های نمایشی

 تحقق اهداف

 بلوغ و کاربرد

 معیارمقایسه

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

نوآوری و فناوری 
مدل کسب و + خوب

 کار نامناسب

نوآوری و فناوری 
مدل + نامناسب

 کسب و کار خوب

مدل کسب و 
کار متولد 

!می شود  

با تولد هر 
 سازمانی

ارزشآفرینی
بهطورغیر
 یکسان

1مدلکسبوکار  

2مدلکسبوکار  
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 طرحکسبوکار

 تحلیلریسک برنامهعملیاتی تحلیلمحیطی تحلیلمالی مدلکسبوکار

 کسبوکارماچگونهکارمیکند؟

 زیرساختهایماچیست؟

 ارزشهایپیشنهادیماچیست؟

 بازارومشتریانماچیست؟

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 راهبرد
مدلکسبو

 کار

جاریسازی
 راهبرد

 شرایطتولید بازار منابع

 مشتریان فرآیندها وضعیتمالی

 سایرموارد رقبا همکاران

 کلنگریخالق
 پیچیدگی

 تغییر

 الیهبرنامهریزی تنوع

 الیهمعماری

 الیهفرآیندها

مدلکسب
 وکار
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Business Model Canvas  

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 فعالیت های اصلی

Key Activities 
(KA) 

 منابع کلیدی

Key Resources 
(KR) 

 ارتباط با مشتری

Customer 
Relationship 

(CR) 

 کانال های توزیع

Channels (CH) 

 ارزش پیشنهادی

Value Preposition 
(VP) 

 مشتریان و مخاطبان

Customer 
Segmentations 

(CS) 

 مشارکت های کلیدی
Key Partners 

(KP) 

 جریان های درآمد

Revenue (R$) 

 ساختار هزینه
Cost (C$) 

 مشتریان پیشنهاد زیرساخت

 مالی

C
a

n
v

a
s 

 ارزش کارائی

شی
قا

م ن
 بو
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  توسعه و مدیریت
 بستر

بستر 
شبکه طراحان 

بستر اینترنتی 
 
رایانامه 

بستر اینترنتی 

  اتصال متقاضیان طراحی
 به طراحان به طور عمومی

 
 
  اتصال متقاضیان طراحی

به طراحان به طور 
 خصوصی

 
تضمین خدمات 

متقاضیان طراحی 
 
 
طراحان 

طراحان 

ثبت نام رایگان در بستر 
 
درآمدهای حاصل از اتصال طراحان به متقاضیان 

هزینه های اداره بستر 

بستری را فراهم کرده است که از یک سو متقاضیان طرح های   کراداسپرینگ
گرافیکی به شبکه ای از طراحان مرتبط شده و درخواست طراحی لوگو، بسته بندی، 

.می کنند... وب سایت، جلدکتاب، اینفوگرافی، تولید و   

تعداد طراحان حاضر بیش از  
حوزه   40نفر بوده که در  132000

.به فعالیت مشغول هستند  

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 مشتریان و مخاطبان

افراد و سازمان ها که قصد دست یابی،  گروه های از
(.قلب مدل)خدمت و کمک به آنها را دارید   

نیاز، نوع توزیع، نوع ارتباط و  بخش بندی با توجه به نوع
.نوع سودآوری صورت می پذیرد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارزش پیشنهادی

و خدمات که به منظور رفع نیاز، حل  بسته ای از محصوالت
.مشکل و کمک به مشتریان، ارزش خلق می کند  

پیشنهادی می تواند پیشنهادی نوآورانه، جدید و بدیع  ارزش
.باشد و یا نسبت به بازار کنونی تمایز ایجاد کند   

 
 
 
 
 
 
 

 کانال های توزیع

نحوه توزیع ارزش های پیشنهادی به مشتریان بوده و آن 
.می شود را توصیف می کند گونه که ارزش ارائه  

شامل آگاهی، کمک به مشتری برای ارزیابی،  فازهای کانال
.امکان خرید، نحوه تحویل و خدمات پس از فروش می باشد  
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 ارتباط با مشتری

نحوه تعامل و انواع روابطی را توصیف می کند که با 
.بخش های مشتریان برقرار می شود  

ارتباط با مشتری می بایست با انگیزه های جذب و حفظ 
.مشتری و افزایش فروش انجام شود   

 
 
 
 
 
 
 

 جریان درآمدی

درآمدی که بخش های مشتری به ازای ارزش به صورت 
(.شریان های مدل)تراکنشی یا تکرارپذیر حاصل می شود   

قیمت  مبتنی بر فهرست، مذاکره، مزایده، بازار، 
. محصول، مشتری، بازده و آنی، گذاشته می شود   

 
 
 
 
 
 
 

 منابع کلیدی

خلق و ارائه ارزش، دسترسی به بازار، ارتباط با مشتری  
.و کسب درآمد معلول منابع کلیدی هستند  

منابع کلیدی می تواند تحت تملک شرکت، اجاره شده و 
.تامین شده توسط شرکا باشد  

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 فعالیت های کلیدی

آنچه شرکت انجام می دهد و مهم ترین کارهایی که  
.مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار است  

هر مدل کسب و کار نیاز به تعدادی فعالیت کلیدی  
.فعالیت کلیدی بسته به نوع مدل، متفاوت است. دارد   

 
 
 
 
 
 
 

 مشارکت های کلیدی

مشارکت  های کلیدی شبکه ای از تامین کنندگان و 
.شرکا می باشند که شرکت به آنها نیاز دارد  

مشارکت ها شامل مواردی مانند ائتالف  با همکاران، 
.می شود... همکاری با رقبا، سرمایه گذاری مشترک و    

 
 
 
 
 
 
 

 ساختار هزینه

 شامل تمام هزینه هایی است که شرکت برای
.اجرا سازی مدل کسب و کار متحمل می شود   

هزینه ها در هر مدل با توجه به دو سر طیف ارزش محور 
.هزینه محور بودن تعیین می شود -بودن   

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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خودرو و این آزمایشگاه مکانی است برای افرادی که به : آزمایشگاه هم آفرینی
خود را برای  ایده ها و نظرات عالقه دارند؛ افرادی که می خواهند موضوعات مرتبط 

 .بگذارندبه اشتراک تحول آینده صنعت خودرو جهان با این شرکت 

در این آزمایشگاه در حال حاضر 
به ثبت ایده  1314طراح و  5072

.رسیده دارد  

  توسعه و مدیریت
 بستر

بستر 
شبکه طراحان 

بستر اینترنتی 
 
رایانامه 

بستر اینترنتی 

 امکان مشارکت در
 هم آفرینی با شرکت

طراحان طراحان 

ثبت نام رایگان در بستر 
هزینه های اداره بستر 
اهدای جایزه به طرح های برتر 
صرفه جویی در هزینه های طراحی و بازاریابی 

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 آماده سازی

 شناخت

 طراحی

 پیاده سازی

 مدیریت

 ورودی ها تحلیل مطالعه اسناد باالدستی شناخت سیستم زمینه ای الگوبرداری

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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موفقیتعواملحیاتی ریسکهایکلیدی  مرحله فعالیتها 

بینش کافی پیرامون  عدم
 ارزش ایده های اولیه

تجارب و دانش  -کلیدی فراد
 مناسب

  -مقدماتی ایده های -تعیین اهداف
ترویج و  -تیم سازی -طرح ریزی

 فرهنگ سازی

تحقیق  -تحقیق بیش از حد
 جانب دارانه

درک عمیق از بازارهای  
نگاه به فراسوی  -هدف

 سنتی بازار مرزهای

مصاحبه با  -مطالعه مشتریان -بررسی محیط
جمع آوری نظرات و  -الگوبرداری -خبرگان

 ایده ها

 -سرکوب ایده های بزرگ
عالقه بیش از حد به یک ایده 

 خاص

دیدن  -همکاری جمعی
کاوش  -کنونی فراسوی وضع

 چندین ایده برای مدل

 -آزمایش -نمونه سازی -طوفان فکری
 انتخاب

 سرعت حرکت ضعیف
مدیریت پروژه مبتنی بر 

تطابق سریع  -تجربیات موفق
 همسوسازی -با مدل

 -فرآیندسازی -برنامه ریزی -اجرایی سازی
 مشارکت و ارتباط

توانایی در سازگاری با  عدم
 شرایط جدید

  -چشم انداز بلندمدت
  سازیعملیاتی -حاکمیت مدل

  -ارزیابی مستمر مدل -محیط بررسی
 مدیریت هم افزایی و تعارض -بازنگری مدل

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 مشتری چه می شنود؟
 

 چیزهایی که دوستان می گویند 
 چیزهایی که رئیس می گویند 

 چیزهایی که افراد تاثیرگذار می گویند

 مشتری چه می بیند؟
 

 محیط
 دوستان

 محصوالتی که بازار ارائه می کند

 مشتری چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد؟
 

 مسائل مهم، مشغله های ذهنی، دغدغه ها و آرزوها

 مشتری چه می گوید و انجام می دهد؟
 

نگرش به حضور در اجتماع، نوع رفتار نسبت به 
 دیگران، ظاهر

 آالم و خألها
 

 ترس ها
 محرومیت ها

 موانع

 آمال و آرزوها
 

 نیازها و خواسته ها
 معیارهای موفقیت

 موانع

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 مشتری چه می شنود؟
 
/  ما آن را می خواهیم/ باید هزینه ها رو کم کنی

/  آیا زیرساخت فناوری اطالعات ما واقعا امنه؟
این کار باید تا فردا انجام بشههزینه های فناوری 

آیا روند جدید  / اطالعات در سازمان باال رفته
 فناوری اطالعات رو داریم؟

 مشتری چه می بیند؟
 

نرم افزارهای متن / برنامه های گوگل ارزان هستند
کاربران / باز در حال کسب سهم از بازار هستند

هر وقت نیاز به / من دائم در حال شکایت هستند
 ارتقا نرم افزار وجود دارد، باید مجوز بخرم

 مشتری چگونه فکر می کند و چه احساسی دارد؟
 
/  گوگل گزینه قابل توجیه است؟/ مایکروسافت گزینه اشتباهی نیست

چگونه / موقعیت شغلی من چقدر مطمئنه؟/ باید هزینه ها را مدیریت کنم
 سرمایه گذاری جدید در فناوری اطالعات را توجیه کنم؟

 مشتری چه می گوید و انجام می دهد؟
 

من تمام  / من باید هزینه ها را کم کنم/ من نوآور هستم
ما نمی توانیم این کار را با / موارد را در کنترل خودم دارم

 سیستم های خود انجام بدیم

 آالم و خألهای مشتری
 

حمله هکرها، عدم تاثیر بر کسب و کار، بازخورد منفی 
کاربران، زمان خرابی، بودجه ناکافی فناوری اطالعات، 

 تغییرات سریع در فناوری

 آمال و آرزوهای مشتری
 

همسویی کسب و / بازخورد مثبت مدیریت/ کاربران راضی
/ نرم افزاری که به آموزش نیاز ندارد/ کار و فناوری اطالعات

 عدم وجود هزینه های نگهداری

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 طراحی شارژر و روشنايی خورشیدی

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
../../Inv-video/Threadless/We're packing and shipping your Black Hole Friday order as fast as we can! on Vimeo.mp4
../../Inv-video/Threadless/Threadless Direct To Garment Printing, Featuring The Muppets on Vimeo.mp4


12 

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

Patterns  

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

هدف از ارائه الگوها، بازتعریف مفاهیم متداول 
کسب و کار در قالب استاندارد تابلوی طراحی 

.است  

الگوهای مدل کسب و کار بر مبنای مفاهیم مهم در 
.ادبیات کسب و کار بنا شده اند  

به عبارت دیگر این الگوها، الگوهای رایج و نوظهور 
قطعاً الگوهای . در دنیای کسب و کار هستند

.جدیدی به مرور زمان ظهور خواهند یافت  

یک مدل کسب و کار می تواند ترکیبی از این  
.الگوها را داشته باشند  

 الگوها

 تفکیکی
Unbundling 

 دنباله دار

The Long 
Tail 

 چندوجهی

Multi-sided 
Platforms 

 رایگان
Free 

 باز
Open 

 فراانتفاعی

Non-Profit 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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ارتباط با 
 مشتری

نوآوری  
 محصول

زیر 
 ساختی

 سه دسته کسب و کار

 فرهنگ رقابت اقتصاد

 کردند ابداع را شده تفکیک شرکت های عبارت (1999) سینگر و هگل. 

 زمینه سه از یکی بر باید شرکت ها که کردند بیان (1995) ویرزما و تریسی  

 .کنند تمرکز مشتری با نزدیک ارتباط و محصول رهبری ،عملیاتی برتری

 این ایده آل حالت ،نامطلوب متقابل تاثیرات یا تعارضات از اجتناب منظور به 

 .شوند تفکیک یکدیگر از مستقل موسساتی به که است

 تمرکز بر هزینه تمرکز بر مشتری تمرکز بر کارکنان

 نبرد بر سر مقیاس نبرد بر سر محدوده نبرد بر سر استعداد

 صرفه جویی ناشی از مقیاس صرفه جویی ناشی از محدوده افزایش درآمد

 رقابت

 فرهنگ

 اقتصاد

 انگیزه ها

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

مدیریت 
R&D 

جذب  
 نخبگان

تیم قوی از 
 نخبگان

نوآوری 
 محصول

 
 خدمت

مشتریان 
 تجاری

 
(B2B  و

B2C) 

 قیمت گذاری ویژه
 درآمد باال

 هزینه های باالی مربوط به کارکنان

 مدل کسب و کار نوآوری محصول

 توسعه
 

حفظ  
 زیرساخت

 مقیاس
 

 حجم

مشتریان 
 تجاری

 
معموال  )

B2B) 

 قیمت گذاری متداول
 حاشیه سود اندک و حجم باالی فروش

 هزینه ثابت باال
 تمرکز باال

 مدل کسب و کار زیرساخت

جذب و 
حفظ  
 مشتری

پایگاه 
 مشتریان

 ارتباط قوی
جذب و 

 حفظ

کانال های 
 قوی

به شدت  
 خدمت محور

 
متمرکز بر 

 مشتری
نوآوری 

محصول و 
 خدمت

 
مدیریت 
 زیرساخت

 هزینه های باالی جذب مشتری سهم باالیی از مخارج مشتری

(اصلی)مدل کسب و کار ارتباط با مشتری   
1 

2 

3 

خصوصی بانک داری موسسه Maerki Baumann سوئیس زوریخ در 
  مجزا طور به را تراکنشی بستر بانک این .است نموده تفکیک به اقدام

 .است متمرکز مشتری با ارتباط برقراری بر فقط و است کرده راه اندازی

خصوصی بانک داری موسسه Pictet ترجیح تلفیق به سوئیس ژنو در 
 را مشتری تراکنش های دارد، مشتری با عمیق ارتباط بانک این .دارد
 با می بایست اما .می دهد انجام را محصول طراحی خود و می کند اداره
 .کند مدیریت را کار و کسب سه این متقابل اثرهای دقت

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 بازاریابی/مشاوره
 

 تحقیق و توسعه
 

 مدیریت بستر

 اعتماد/ برند
 

 مالکیت معنوی محصول
 

 بستر تراکنش

 ارتباط شخصی صمیمی
 

 مدیریت حساب های کلیدی

 شبکه های شخصی
 

 نیروی انسانی فروش
 

 بستر تراکنش

خدمات مدیریت سرمایه های  
مالی سفارشی شده با نیاز 

 مشتری
 

 محصوالت مالی
 

 مدیریت بستر

 افراد و خانواده های ثروتمند
 

/ بانک های خصوصی
 مشاوران مالی مستقل

 
 بانک های خصوصی

سایر فراهم آورندگان 
 محصول

درآمد حاصل از مدیریت و مشاوره                            
 

درآمد ناشی از محصول و عملکرد                                 
 

 درآمد حاصل از تراکنش

 هزینه های مدیریت بستر
 

 تحقیق و توسعه: هزینه های منابع انسانی                                        
 

 بانک داران خصوصی: هزینه های منابع انسانی                                

پویایی 
 متفاوت

مشاوره 
فروش ≠  

فروش 
≠ نوآوری به رقبا

 مشاوره

≠ بستر 
 نوآوری

≠ بستر 
 برند

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

ش
رو

م ف
حج

 

 تعداد محصول

 پرفروش

 دنبالهدار
 سنتی

 از رسانه ها کار و کسب گذار آن واسطه به تا کرد ابداع را دنباله دار مفهوم (2004) اندرسون 

 .دهد شرح را کم فروش اقالم زیاد فروش سمت به پرفروش اقالم کم فروش

 صنعت در سنتی حالت از کمتر را گذار این درآمدزایی اندرسون   

 قابل نیز دیگر صنایع در را مفهوم این و ؛نمی داند رسانه

 مزایده سایت نمونه عنوان به .می داند تعمیم 

 .برد نام می توان را «بی.ای» برخط 

 کاهش هزینه های اتصال عرضه به تقاضا همگانی شدن توزیع همگانی شدن ابزارهای تولید

 انگیزه ها

شدن تولید کاربرمحور  تمرکز بر حفره های بازار دارای بسترهای قوی ارتباطی 

 ویژگی ها

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 مدیریت بستر
 

 ارائه خدمت
 

 ترویج بستر

 بستر

 
 

متکی و نیازمند به  
 اینترنت

دامنه وسیعی از اقالم  
کم فروش با مخاطب  

گاهی همراه با  )محدود 
 (اقالم پرفروش

 
 
 

تسهیل تولید اقالم  
کم فروش توسط کاربر  

 مانند ارائه ابزار

تعداد زیادی از بخش ها  
 با مخاطب محدود

 
 
 

ارائه دهندگان اقالم  
کم فروش با مخاطب  

 محدود

ارائه دهندگان اقالم  
کم فروش با مخاطب  

 محدود
 
 
 

اقالم کم فروش تولید  
 شده توسط کاربر

 فروش کم از تعداد زیادی از اقالم
 

 تبلیغات، فروش محصول و حق عضویت
 مدیریت و توسعه بستر

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 یافتن محتوا
 نشر

 فروش

شبکه  
 خرده فرشی

محتواهای  
 پرمخاطب 

 

 پرفروش  )
ترین محتواها  

مطلوب تر 
 (هستند

مخاطبان 
 گسترده

 درآمد حاصل از فروش عمده کتاب
 نشر

 بازاریابی

 مدل سنتی

 تدارکات
توسعه  
 پایگاه

 مقیاس
 

 حجم

 انجمن ها
صفحه های  

 شخصی

لولو دات  
 کام

خدماتی  
جهت نشر 

 شخصی
 

بازاری برای 
محتواهای  

 خاص

نویسندگان 
با مخاطب 

 خاص
 

مخاطبین  
 خاص

 (کم)کارمزد فروش 
 درآمد حاصل از ارائه خدمات نشر

 مدیریت و توسعه بستر

 مدل جدید

 احتمال بیشترین می رسد نظر به که برمی گزینند را آنهایی ناشران  
 .باشند داشته را فروش اهداف حداقل های به رسیدن

 ویرایش، که چرا می شوند؛ رد هست، آنها به کمتری امید که آنهایی 
 .بود نخواهد سودآور باشد، کم آن فروش که کتابی تبلیغ و چاپ طراحی،

 توزیع و چاپ ساخت، منظور به نویسندگان به خودفراهمی خدمات 
  .می شود داده برخط بازارهای در کتاب

 می شود، بیشتر موفقیت احتمال شود، جذب بیشتری نویسنده چه هر 
 .شده اند مشتریان به تبدیل نویسندگان زیرا

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 می آورند هم گرد را مشتریان از وابسته حال عین در و مجزا گروه چند یا دو بسترها این. 

 .می پردازند ارزش آفرینی به گروه ها این نمودن مرتبط طریق از و واسطه نقش ایفای با آنها

 تمامی می بایست بستر یک که است این ارزش آفرینی کلید 

 بستر .کند ارائه خدمت آنها به و نموده جذب هم زمان طور به را گروه ها

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 چشم گیری طور به کاربران از خاص گروه یک نزد بستر ارزش 

  برای چندوجهی بسترهای این رو از .است وابسته بستر گروه های سایر کاربران تعداد به

 .بیشتر اعضای جذب واسطه به بقا دیگر عبارت به هستند؛ شبکه ای اثر نیازمند بقا

 تسهیل تعامل و ارتباط فرصت سازی و بهره برداری اتصال و به هم رسانی

 ویژگی ها

 سبد درآمدی متنوع شبکه سازی تحریک نوآوری

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 مدیریت بستر
 

 خدمت تامین
 

 ترویج بستر

 بستر
 

 شبکه کاربران

 
 

 1ارزش پیشنهادی 
 
 

 2ارزش پیشنهادی 
 
 

 3ارزش پیشنهادی 
 
 

 ....ارزش پیشنهادی 

 1بخش مشتری 
 
 

 2بخش مشتری 
 
 

 3بخش مشتری 
 
 

 ....بخش 

 بخش های مشتری

 1جریان درآمدی حاصل از بخش مشتری 

 2جریان درآمدی حاصل از بخش مشتری 

 3جریان درآمدی حاصل از بخش مشتری 

 ....جریان درآمدی حاصل از بخش 

 مدیریت و توسعه بستر
 

 هزینه های اندک پرداختی به بخش های مشتری

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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کنسول با 
 عملکرد باال

 
 

مخاطبان 
 کنسول

کاربران 
 مشتاق

 
توسعه دهند
 گان بازی

 فروش همراه با ضرر سخت افزار
 درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز

(برد-باخت)مدل دووجهی   

کنسول با 
 عملکرد باال

 
 

مخاطبان 
 کنسول

کاربران 
 کمتر مشتاق

 
توسعه دهند 

 گان بازی
هزینه )

 (اندک

 فروش سودآور سخت افزار
 درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز

 مدیریت و توسعه بستر

(برد-برد)مدل دووجهی   
 را بازی ها این مشتاق کاربران مرسوم طور به کنسول ها تولیدکنندگان 

 .می کردند رقابت کنسول عملکرد و قیمت سر بر و می دادند قرار هدف

 به را خود کنسول های بیشتر چه هر باید تولیدکننده سو یک از 
  توسعه دهندگان جذب به موفق تا (وجه یک در ضرر) بفروشد کاربران

 .شود (دیگر وجهی در سود)

 نیز کاربران دایره به ،(فیزیکی کنترل) مناسب عملکرد یک ارائه با  
 .است شده حاصل درآمدزایی وجه دو هر در و شده افزوده

 برای توسعه اندک هزینه های حالت، این در که داشت توجه باید  
 .می دهد افزایش را دوم وجه سود و است جذاب عاملی توسعه دهندگان

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 تقاضای همواره .است جذاب همیشه پول پرداخت بدون چیزی دریافت 

 .است دیگری قیمت هر برای تقاضا از بیشتر صفر قیمت برای

 ارزان یا رایگان ارزش مشتریان، از بخش یک به حداقل الگوه این در 

 .می شود ارائه قیمت

 در چشم گیر درآمد کسب چگونگی است، مطرح الگو این در که سوالی 

 می باشد؟ مشتریان به رایگان ارزش ارائه عین

 پیشنهاد رایگان بر اساس بستر چندوجهی بر پایه تبلیغات

(فریمیوم)خدمات مقدماتی رایگان به همراه خدمات تکمیلی انتخابی   

 طعمه و شکار مبتنی بر پیشنهاد رایگان یا ارزان به منظور ترغیب مشتری به تکرار خرید

 زیرالگوها

1 

2 

3 

صفر 
 تومان

جذب 
 مشتری

 کسب
 سود

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 محصول یا خدمت
 

 تمرکز بر ارائه بعدی

 بستر
 

 برند قوی

 وابسته نمودن

 
 

 محصول
 (طعمه)

 
 محصول یا خدمت

 (شکار)

 بخش مشتری

 طعمه رایگان

 

 جریان درآمدی حاصل از خرید شکار

 هزینه های تولید یا خدمت

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 خدمات

 شبکه

وابسته سازی از طریق  
 عقد قرارداد

 
 

 گوشی های رایگان
 
 

 اشتراک

 تولید کنندگان دستگاه مشتریان

 گوشی های رایگان

 

 درآمد حاصل اشتراک ماهیانه

 هزینه های شبکه
 

 هزینه های گوشی های تلفن
 

 هزینه های خدمات

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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 شرکت ها که نمود مطرح (2003) چسبرو 

 نمایند استفاده باز کار و کسب مدل های از می توانند

 شرکای با نظام مند مشارکت طریق از را ارزش تا

 .نمایند کسب و خلق سازمان از خارج

استفاده در  
 خارج

استفاده در  
 داخل

 نمی تواند ولی می کند ایجاد نوآورانه ایده شرکتی 

 !کند عرضه بازار به را آن

 نشان را راهی بازش کار و کسب مدل عوض در 

 .کند تجاری را آن که می دهد

.با بهره گیری از مدل کسب و کار باز نحوه کسب ارزش متحول می شود  

.با بهره گیری از مدل کسب و کار باز مطلوبیت منابع شرکت نه تنها در داخل آن، بلکه در سایر شرکت ها افزایش می یابد  

 یکپارچه سازی بخش درونی و بیرونی در چارچوب سازوکارها و گره زدن این تصمیم های فنی با تصمیم های اقتصادی

 زیرالگوها

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 غربال
 

 مدیریت شبکه
 

 جستجوی بازار ثانویه

  شبکه نوآوری
 بسترهای اینترنتی

 نتایج تحقیق و توسعه
 
 
 

مالکیت معنوی استفاده  
 نشده

 بازار ثانویه
 
 
 

 مشتریان نوآوری

 شرکای نوآوری
 
 
 

 جامعه تحقیق

 درآمد حاصل از تاسیس شرکت جدید

 درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز

 درآمد حاصل از فروش نوآوری بدون استفاده

 هزینه های تحقیق
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باهمتدو2000اینشرکتدرسال.درکشورآمریکااست(شرت-بهخصوصتی)یکشرکتتولیدکنندهپوشاکتردلس
 .دالربنیاننهادهشد1000شریکوسرمایهاولیه

  تولید، انبارداری و
 فروش

 
  توسعه و مدیریت

 بستر

بستر اینترنتی 
 زیرساخت شرکت 
شبکه کاربران 

بستر اینترنتی 
تلفن 
رایانامه 

بستر اینترنتی 
 
شبکه توزیع 

 
 
پوشاک 

 
  امکان مشارکت در

طراحی، ارزیابی و 
 انتخاب طرح ها

 
 

مشتریان پوشاک 
 
جمع کاران 

  کاربران
 (جمع کاران)

درآمد حاصل از فروش پوشاک 
 
ثبت نام رایگان در بستر 

هزینه های اداره بستر 
هزینه های تولید، نگهداری و فروش 
اهدای جایزه به طرح های برتر 
صرفه جویی در هزینه های طراحی و بازاریابی 

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

است، اما سازمان های غیرانتفاعی ماموریت های مهمتری دارند که تمرکز عواید مالی هدف کسب و کارهای انتفاعی حداکثرسازی  

 .استتعهدات بخش عمومی و مسائل اجتماعی ، محیط زیستآنها بر 

 Sustainableالگوی پایدار   Third Partyالگوی تامین مالی توسط طرف سوم  

اقتصاد، اجتماع و محیط  

زیست، سه رکن اساسی 

 .توسعه پایدار هستند
در این الگو بخش هزینه های   

زیست محیطی و اجتماعی به مدل 

به عنوان در نظر )افزوده می شود 

 .گرفتن تاثیر منفی آنها
در این الگو بخش مزایای زیست  

محیطی و اجتماعی به مدل افزوده 

به عنوان در نظر گرفتن )می شود 

 .تاثیر مثبت آنها

زیرا هزینه های خلق ارزش    

توسط یک اهدا کننده یا بخش 

 .عمومی پرداخت می شود

در این الگو دریافت کننده  

ارزش کسی نیست که برای آن 

 .متحمل هزینه می شود

طرف سوم هزینه های سازمان را    

جهت تحقق مأموریت های 

اجتماعی، زیست محیطی یا 

 .عمومی می پردازد
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 تحقق مأموریت ها
 
 
 
 

 محصوالت یا خدمات

اهداء  / اعطاءکننده
 کمک کننده/ کننده

 
 
 

 دریافت کننده

 رایگان

 

 کمک مالی

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

 مدیریت شبکه

 شبکه
 بانک گرامین

 
 زنان فروشنده

 فرصت کسب درآمد
 
 
 
 

 ارتباطات سیار

 زنان فروشنده
 
 
 

 روستائیان

 گرامین بانک
 

 کنسرسیوم شبکه

 هزینه های شبکه درآمدهای ارتباطی

 زیست محیطی/فواید اجتماعی

 دسترسی سراسری

 درآمد برای زنان و شرایط اجتماعی بهتر

 زیست محیطی/هزینه های اجتماعی
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Exercise 

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143


23 

 کـارگـاهمـدلکسبوکـار علیرضاغفاریمقدم

و آخر دعوانا ان 
 الحمدهلل رب العالمين
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