نمایی کلی از فرایند کشف مشتری
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مقدمهایبرکشفمشتری
هیچ طرح کسبوکار نوپایی بعد از اولین ارتباط با مشتریها باقی نمیماند( .استیو بلنک)
سفری هزار مایلی فقط با یکقدم آغاز میشود( .الئوتسه )

ایریدیوم یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای خطرپذذیر در طذوت تذاریس اسذ  .سرمایه ای
بیلغبم  2.5ایلییرد دالر آامهکی بمای راهاندازی هک کسبوکیر نوپری ووسرم اووروروال و هجرده شرمک
وجیری دهگم صمف شد .در سیل  ۹۹طمحی بمای سیخ هک سریاین ولنرس سرییر بر نریی اهمهردهوی
پیشنهید شد .رسیل اهمهدهوی پوشش هم جیی زایس از هک کشتی در اقیینوس گمفتر وری جنگر هریی
آفمهقی ،بیالی کوه و حتی اکینهیی بدون آنتس بود!
چگونه؟ ابتدا شرکت  ۵۱موشک از روسیه ،آمریکا و چین خریداری میکند .سپس ۲۷
ماهواره را در مدار زمین قرار میدهد .بدین ترتیب آنها مانند آنتنهایی که در ارتفاع 088
کیلومتری قرار دارند ،همه جای زمین را پوشش میدهند .هفت سال پس از راهاندازی شرکت،
ماهوارهها در جای خود قرار داشتند .ولی  ۹ماه پس از اولین تماسی که از طریق این سامانه در سال
109. Lao Tzu
110. IRIDIUM
111. Motorola
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 ۵۹۹0گرفته شد ،شرکت اعالم ورشکستگی کرد .وقتیکه ایریدیوم به زمین برگشت تبدیل به
یکی از رکورددارهای شکست در راهاندازی کسبوکار نوپا شد؛ اما کجای کار اشتباه بود؟
هنگامیکه ایریدیوم در سال  ۵۹۹۵تأسیس شد ،تلفن همراه مناطق کمی را پوشش میداد.
غیرقابل اطمینان و گران بود .گوشیهای همراه ،به بزرگی یک آجر بودند .ایریدیوم ،طرح
کسبوکاری را تدوین کرد که بر پایه فرضیههایی درباره مشتریان ،مشکالتشان و محصولی که
برای رفع مشکالت آنها الزم است ،ساختهشده بود .سایر فرضها درباره مسیر فروش ،همکاران
تجاری و مدل درآمدی ،همگی پیشبینیهای مالیای را نشان میداد که ایریدیوم بهزودی پول پارو
خواهد کرد .اما در طی هفت سالی که ایریدیوم داشت از ایده به عمل میرسید ،نوآوری در
شبکههای تلفن همراه ،به شکل بسیار سریعی پیشرفت کردند.

ایریدیوم ،یکی از بزرگترین شکس های راهاندازی کسبوکار
نوپاس که بر اساس اجرای طرح کسبوکارش پیش رفته اس .
زمانی که ایریدیوم عملیاتی شد ،تقریباً همه مکانها بر روی زمین از خدمات تلفن همراه
بهرهمند شده بودند .اپراتورهای تلفن همراه ،تقریباًهمهجاهایی که الزم بود ،را پوشش داده بودند.
قیمت خدمات و همچنین گوشیها بهسرعت روبه کاهش بود .در عوض تلفن ماهوارهای ایریدیوم
بزرگ و سنگین بود .بدتر آنکه با تلفنهای ایریدیوم نمیشد از داخل محوطهای بسته ،مانند
ماشین و ساختمان تماس بگیرند؛ زیرا آنها نیازمند دیدمستقیم برای اتصال به ماهواره بودند .در
عوض بهجای  ۱8سنت در دقیقهای که تلفنهای همراه معمولی هزینه داشتند ،مبلغ ایریدیوم ۲
دالر در دقیقه بود .عالوه بر آن  ۰888دالر برای خرید گوشی باید پرداخت میشد.
درحالیکه حجم بازار جهانی کاربران تلفن همراه رو به افزایش بود ،بازار بالقوهایریدیوم هرروز
کوچکتر میشد .تعداد کمی از مردم بودند علیرغم محدودیتهای ایریدیوم حاضر به پرداخت
هزینههای زیاد آن بودند .بااینوجود فرضیههای طرح کسبوکار ایریدیوم بدون کوچکترین تغییر
به همان شکل سال  ۵۹۹۵هنوز باقیمانده بود .شرکت ۱ ،میلیارد دالر را طی  0سال ،صرف
ساخت کسبوکار میکرد ،بدون اینکه هرگز بر روی چهار سؤال اساسی تمرکز کند:
 آیا مشکلی که مشتری خواهان حل آن هست را یافتیم؟
 آیا محصول ما این مشکل یا نیاز مشتری را رفع میکند؟
 اگر اینطور است ،آیا مدلی سودآور و ماندگار داریم؟
 آیا دانستههای ما برای اینکه بتوانیم محصول را بفروشیم ،کافی است؟
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یافتن پاسخ این سؤاالت ،هدف گام اول فرایند کشف مشتری است .در این فصل
چگونگی آن را توضیح خواهیم داد.
(در سال  ۷888یک گروه سرمایهگذار ،داراییهای ایریدیوم را که  6میلیارد دالر میارزید،
به مبلغ  ۷۱میلیون دالر خرید .بیست سال بعد ،ایریدیوم از ورشکستگی خارج شد .سرانجام
شرکت در سال  ۷8۵۵پیوستن  ۱88هزارمین مشترک خود را جشن گرفت).

مشتریان طبق طرح کسبوکار شما ،رفتار نمیکنند.

فلسفه کشف مشتری
کسبوکیر نوپی بم اسیس رؤهی و چشمانداز هک کیرآفمهس راهاندازی ایشرود وورور کریال هری خردایوی کر
اشک هی نییز اشتمهین را رفع ایکند .وورور اهرسکر شرمک چطرور اشرتمهین بسرییری را بر دسر
ایآورد .فماهند کشف اشتمی ،احتمیل خمج کمدن ایلییردی بردون هرید درآاردی -چیریی کر وریم
اهمهدهوی وجمب کمد -را کیهش ایدهد .پس هردف شرمیره فماهنرد کشرف اشرتمی ،اهرس اسر کر
فمضهیی اولی کیرآفمهنین دربیره بیزار و اشتمهین را بی واقعی جیهگیهس کند.

از دفتر و محل کار خود خارج شوید.
واقعی هی دربیره اشتمی فقم خیرج از دفتم کیر وجود دارد .جیهی ک اشتمهین زندگی ایکنند
بنیبماهس ،اهمومهس جنب کشف اشتمی ،بیمون رفتس از اح کیر و قمار گمفتس کنیر اشتمهین اس .
اروبیط بی اشتمی نبیهد فقم بمای چند روز هی هنت بیشد .بلک الزی اس وی ب طور اموب ،آنهم بمای
چندهس هنت هی ایههی کنیرشین بیشید .اهس وظین اسیسی را نمیووان ب کیراندان احول کمد .بلک بیهد
ووسم خود کیرآفمهنین انجیی شود .کیرافمهنین فقم بعد از گذراندن اهس امحل  ،خواهند دانس ک آهی
چشماندازی اعتبم دارند هی فقم هک خییل بیط را در سم پموراندهاند.
به نظر ساده میآید ،اینطور نیست؟ اما برای کسی که در شرکتهای باسابقه کارکردند،
فرایند کشف مشتری غیرمتعارف است .تمام قواعد مدیریت محصول جدید که در شرکتهای
بزرگ اجرا میشود ،اینجا برعکس است .بهتر است تمامکارهایی که نباید انجام دهید را مرور کنیم:
 نیاز و خواسته همه مشتریان را درک کنید.
 قبل از اینکه مشتریان محصول را بخرند ،همه ویژگیهایی را که مشتریان میخواهند،
فهرست کنید.
 تمام درخواستهایی را که همه مشتریان دارند ،فهرست کنید.
 جزئیات نیازهای بازاریابی را تدوین کنید.
 جلسات گروههای کانونی برگزار کنید تا واکنش مشتریان را برای خرید محصول مشاهده کنید.
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با انجام کارهای فوق ،محصول را فقط برای تعدادی کمی از مردم میسازید .عالوه بر این،
محصول را قبل از اینکه بدانید اصالً برای آن مشتری وجود دارد ،میسازید .برای همین کشف
مشتری از انجام آنها شما را منع می کند.

در روزهای اوت ،یک کسبوکار نوپا مشتریان کمی دارد؛ اگر
مشتریای داشته باشد.
بمای بیزارهیب بیوجمب هی ادهم اجماهی ،اهس اندهش ن فقم غیماتعیرف و خالف عمف ،ک نوعی
بدع گذاری اس  .چما نییزهیی هم اشتمهین بیلقوه اهم نیس ؟ چ چییی اولیس احوولی را ک
ب وسیل هک شمک جدهد وولید ایشود بی احووالوی ک هک شمک بیرگ عمض ایکند ،اتنیوت
ایسیزد؟ چ چییی دربیره اولیس اشتمی کسبوکیر نوپی وجود دارد ک بیعث اهسهم ونیوت در قواعد
کیر ایشود؟

برای یافتن راهحلی مناسب تالش کنید.
فماهند کشف اشتمی ،راهحلی اتنیسب بی اشک را جس وجو ایکند« :آهی اشکلی را ک وعداد زهیدی
از امدی خواهین ح آن هستند (نییزی ک بخواهند بمطمف کنیم) را پیداکمدهاهم» و «راهح
(احوول ،سیه  ،هی نمیافیار) ای اشک را ب شیوهای انیسب رفع ایکند؟» در اص  ،فمآهند کشف
اشتمی اشخص ایکند ک آهی ارزش پیشنهیدی نوپیی شمی ،بی اشتمیای ک هدف کسبوکیر خود
قماردادهد ونیسب دارد؟
ونیسب «راهح بی اشک » و ونیسب «احوول و بیزار» هکی اس  .بمای همیس در اهس کتیب ،دو
عبیرت را ب جیی هکدهگم استنیده خواهیم کمد .در بیزارهیی چندجینب  ،امکس اس چندهس ارزش
پیشنهیدی بمای چندهس بخش از اشتمیهی وجود داشت بیشد .اای ونیسب راهح بی اشک زاینی ب
دس ایآهد ک ادل درآادی ،قیم گذاری و والشهیی جذب اشتمی ،همگی بی نییز اشتمهین
اطیبق داشت بیشد.

محصول را برای تعداد کمی ایجاد کنید.
در شمک هیی بیسیبق  ،هدف ادهمه احوول و بیزارهیبی سنتی ودوهس نییزاندیهیی بیزار ( ) 5MDRبمای ویم
اهندسی اس ب شکلی ک شیا اجموع هم درخواس هیی اشتمی بیشد اهس سند بی همکیری واحدهیی
ادهمه احوول ،بیزارهیبی ،فموش و اهندسی ،اولوه بندی شود .واحد بیزارهیبی ،اییبین جلسیت گموههیی
کینونی اس  .دادههیی فموش را وحلی ایکند .ب وهژگیهیهی ک اشتمی درخواس کمده اس  ،ووج
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اینمیهد .اهس اطالعیت ،شمک را ب اضیف کمدن وهژگیهیی درخواس شده از سوی اشتمی سوق ایدهد.
بدهس ومویب ویم اهندسی نیی اهس وهژگیهی را در نسخ بعدی پییده ایکند .درحیلیک اهس روشی اعقول بمای
ورود شمکتی بیسیبق ب بیزاری اوجود اس  ،بمای کسبوکیرهیی نوپی روشی بسییر نیبخمدان اس  .چما؟ چون
شمک هیی نوپی نسخ کوچکی از شمک هیی بیرگ و بیسیبق نیستند .شمک هیی بیسیبق دارای دانش کیفی
دربیره اشتمی و همچنیس دارای انیبع بسییری هستند .در اهس شمک هی فماهند ودوهس نییزاندیهیی بیزار،
وضمیس ایکند ک ویم اهندسی ،احوولی را ایسیزد ک اشتمهین اوجود در بیزاری شنیخت شده را جذب
ایکند .در روزهیی آغیز ب کیر هک شمک نوپی ،اگم اشتمی وجود داشت بیشد ،وعدادشین خیلی احدود اس
بنیبماهس ،نمیووان ب آنهی بمای سیخ اشخویت رسمی احوول ،بسنده کمد.
در هک شمک نوپی ،اولیس احوول بمای راضی نگ داشتس هم اشتمهین طماحی نمیشود .هید
کسبوکیر نوپیهی نمیوواند ب هکبیره از عهده وهی احوولی ک هم وهژگیهیی اوردنظم ومیی اشتمهین را
دارد ،بمآهد .چنیس احوولی سیلهی طول ایکشد وی ب بیزار عمض شود .اهس ادت طوالنی بیعث ایشود وی
احوول زاینی وارد بیزار شود ک دهگم قدهمی شده اس  .در عوض شمک هیی نوپیی اوفق ،بمای جلوگیمی از
چنیس اسئل ای ،والش خود را بمای فموش زودوم ،بم گموهی بسییر کوچک از اشتمهین اتممکی ایکنند
اشتمهینی ک ب واسط چشمانداز شمک خمهد ایکنند .اهس اشتمهین رؤهیهی همواره بیزخوردهیی الزی بمای
اضیف کمدن وهژگیهیی احوول را ب شمک ارائ ایدهند.

مُبلغان اولیه حاضرند به نوپاها اعتماد کنند و یک محصوت اولیه را
بخرند.

مُبلغان اولیه  :مهمترین مشتریان
اعموالً کسی ک اخبیر خوب را دربیره احوول شمی بیس دوستین ،خینواده هی همکیرانش پخش ایکند،
اُبلغ نیایده ایشود ،اای هک واژه جدهد بمای ووصیف پذهمندگین اولی  -اشتمهین رؤهیهی -ک
احووالت نیومیی و آزایهش نشده را ایخمند ،الزی اس  .پذهمندگین اولی چنیس احووالوی را
ایخمند چون آنهی ایخواهند اولیس بیشند ،خواه ب دلی بمومی در رقیب  ،خواه ب دلی ب دس
آوردن وعمهف و ومجید دهگمان و خودستیهی .ای اهس پذهمندگین اولی را اُبلغین اولی اینمیهم .بمخالف
اومفکننده ک احووالت کیا و آزایهششده را ایخمند .اُبلغین اولی حیضمند ب شمک هیی نوپی
اعتمید کمده و احوول اولی را بخمند .هم صنعتی اجموع کوچکی از اهس اشتمهین رؤهیهی را دارد ک
ب احووالت اولی اعتمید ایکنند.

113. Earlyvangelists
114. Evangelist
115. Early Adopter
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هکی از اشتبیهیوی ک کیرآفمهنین اموکب ایشوند ،اهس اس ک وخنیف خیلی زهیدی بمای
احووالت اولی خود ب اشتمهین بیارزش خود ایدهند .در بیزارهیی هکجینب (ک در آن اومفکننده
و خمهدار هکی اس ) اُبلغین اولی حیضمند بمای دستمسی زودهنگیی ب احوول ،پول پمداخ کنند.
اگم اشتمی چنیس ومیهلی ندارد ،دهگم اُبلغ اولی نیس  .رضیه و ومیه اشتمی ب پمداخ  ،بخشی
حییوی در فماهند کشف اشتمی اس  .شمی از اهس شیخص بمای آزاودن درستی فماهند خمهد ،استنیده
ایکنید.
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خصوصیات مُبلغ اولیه (شکل )۰.۵
 در برنامههای وب/موبایل که بازار چندجانبه اس ( ،خریدار و کاربر الزاماً یک نفر نیس )
مُبلغان اولیه میتوانند هم کاربران باشند و هم خریداران .ولی حتی کاربران رایگانی که مُبلغ اولیه
هستند ،مشتاقانه نقش بازاریاب را در رشد نوپای شما خواهند شد.

مُبلغ اولیه ،مشتاقانه نقش شتابدهنده را در رشد بازاریابی
ویروسی برای شما خواهند شد.
در هر دو نوع کانال فیزیکی و وب/موبایلی ،مُبلغاان اولیاه دارای خصوصایاتی هساتند کاه در
(تصویر  )۰ .۵نشان دادهشده است:






آنها مشکل یا نیازی دارند.
آنها درک کردهاند که مشکلی دارند.
بهطور فعاالنه به دنبال راهحل میگردند و برنامه زمانبندی برای این کاردارند.
مشکلشان آنقدر جدی است که خودشان یک راهحل ناقص ساختهاند.
آنها امکان و درآمد کافی برای خرید راهحل دارند.

برای اینکه به خصوصیات مُبلغان اولیه پی ببرید ،میزان دغدغه مشتریان نسبت باه مشاکل را
به شکل یک طیف ببینید .مشتریانی که مُبلغ اولیه هستند ،در باالی این طیف قرار میگیرند .آنهاا
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کسانی هستند که بهقدری به دنبال راهحل هستند که یک راهحال خاانگی بارای خودشاان فاراهم
میکنند( .چه در یک شرکت با نوشتن یک برنامه کامپیوتری و چه در خانه با وصل کاردن چنگاال
و المپ و جاروبرقی به هم!) عالوه بر دغدغه ،توان و درآمد کافی برای خریدن راهحل را نیز دارناد.
این افراد ،بهترین انتخاب بهعنوان مُبلغ اولیه هستند .به آنهاا مایتاوان بارای گارفتن باازخورد و
فروشهای اولیه استناد کرد .آنها درباره محصول به دیگران میگویند .خبر چشمانداز شمارا پخاش
میکنند .عالوه بر این ،آنها میتوانند نامزدهایی بالقوه بهعنوان مشاور باشند (فصل  6بیشتر دربااره
مشاوران مدیریت شرح میدهد).

ابتدا ،حداقل محصول قابل عرضه

(ام .وی .پی) را بسازید.

این اندیشه که یک کسبوکار نوپا محصول خاود را بارای گاروه کاوچکی از مشاتریان اولیاه
بسازد ،یک اندیشه بنیادی است .نتیجه آن ،دگرگونی در نحوه انجام دادن کارهاست.

هدف حداقل محصوت قابل عرضه ،ساخ کوچکترین مجموعه
ویژگیهای ممکن اس .
روزی که شرکت کارش را آغاز میکند ،مشتریان کمی دارد .همه شرکتهای نوپا تصوری از
مشکل ،محصول و راهحل احتمالی دارند .متأسفانه مشخص نیست که این تصورات ،چشمانداز
واقعی است یا خیالی واهی .شرکت نمیداند چه کسانی مشتریان اولیه هستند .یا آنها چه
ویژگیهایی را برای محصول میخواهند .برای همین کارآفرین ،شروع به ساختن نسخهای از
محصول کامل با تمام ویژگیها میکند .امروزه میدانیم که نتیجه این روش ،چیزی جز هدر دادن
تالش مهندسان ،زمان و پول نیست .نهایتاً محصولی ساخته میشود که اکثر ویژگیهای آن را
مشتریان نمیخواهند ،نیاز ندارند یا استفاده نمیکنند.
روش دیگر ،به تأخیر انداختن ساخت محصول تا زمانی است که تیم توسعه مشتری بتواند
مشتری را برای گرفتن بازخورد مناسب بیابد .خطر این روش ،از دست دادن زمان است؛
درحالیکه محصولی برای گرفتن بازخورد مشتری نداریم .روش سوم که رویکرد سودبخشتری
است ،این است که ویژگیهای اساسی محصول را بسازیم (با استفاده از روش تدریجی و افزایشی
مهندسی چابک) .فهرست ویژگیهای اساسی محصول ،از چشمانداز و تجربههای کارآفرین حاصل
میشود .چنین محصولی را حداقل محصول قابل عرضه یا بهاختصار ام .وی .پی مینامیم.
)116. Minimum Viable Product (MVP
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هدف فرایند کشف مشتری ،محک زدن درک شما از مشکل مشتری و فهمیدن این نکته
است که راهحل پیشنهادیتان که فقط دارای ویژگیهای اساسی است ،اگر به مشتری عرضه شود،
فوری استفاده میکند .بیشتر کاربران یک محصول کامل میخواهند؛ ولی مُبلغان اولیه بهترین بازار
هدف برای حداقل محصول قابل عرضه هستند .نسخه اولیه محصول را بهگونهای سازماندهی
کنید که نیازهای آنها را برطرف کند .اگر حداقل محصول قابل عرضه شما جذاب و قانعکننده
نیست ،آن را کمی کاملتر کنید .در صورت نیاز ،تغییر مسیر بدهید .آنقدر این روش را انجام
دهید تا تعداد فراوانی از مشتریان بگویند« :بله».
۵۵۲
تغییر تفکر از محصولی که نسخه اول آنهمه ویژگیها را دارد ،به ساختن افزایشی و
تدریجی حداقل محصول قابل عرضه ،بسیار مهم است .مهندسان ،تمایل به ساختن محصولی
بزرگتر و کاملتر دارند .حداقل محصول قابل عرضه به آنها کمک میکند تا بر ویژگیهای مهم
و ضروری تمرکز کنند .هدف شما از داشتن یک حداقل محصول قابل عرضه جمعکردن
ویژگیهای درخواست شده برای تغییر محصول یا بزرگتر کردن فهرست ویژگیها نیست .بلکه
هدف از نشان دادن حداقل محصول قابل عرضه به مشتری ،دانستن این مطلب است که آیا
توانستهاید درک درستی از مشکل مشتری داشته باشید تا بتواند عناصر کلیدی راهحل را تعریف
کنید .بعداً بهتدریج محصول را تکمیل میکنید.
اگر برای محصولی با ویژگیها اساسی ،نتوانستید مشتری بیابید ،آنوقت است که ویژگیهای
درخواست مشتری را به محصول اضافه میکنید .در فرایند توسعه مشتری افزودن ویژگیهای
درخواستی به حداقل محصول قابل عرضه یک استثنا است نه قاعده؛ بدین ترتیب فهرست
درخواستهای پایانناپذیر ،برای افزودن ویژگیهای جدید که اغلب باعث تأخیر در عرضه
محصول و همچنین سردرگمی و عصبانیت تیم فنی میشود ،حذف میگردد.
 حداقل محصوت قابل عرضه برای وب و تلفن همراه ،متفاوت اس  .کسبوکارهای مبتنی بر
وب/موبایل ،فرایند کشف مشتری را بهگونهای متفاوت نسب به کانات فیزیکی ،دنبات میکند .آنها
میتوانند صدها یا هزاران مشتری را با ترکیبی از تعامالت حضوری و آنالین به دس آورند .آنها امکان
بیشتری برای جذب ،فعاتسازی و معرفی مشتری دارند .حداقل محصوت قابل عرضه وب/موبایل را
میتوان سریعتر توسعه و زودتر تحویل داد؛ این امر موجب تسریع فرایند کشف میشود .وقتی این
نوع محصوت تحویل داده شد ،میتوان آزمونوخطای بیشتری را در کنار مشتری انجام داد .اطالعات
بیشتری از واکنش مشتری به دس آورد .جدوت ذیل چگونگی استفاده از ام .وی .پی در فرایند کشف
مشتری را برای نوپاهای مبتنی بر وب/موبایل نشان میدهد:

 . 665منظور از ساختن افزایشی ،افزودن تدریجی ویژگیها و عدم تولید یک باره محصول است( .مترجم)

جهت دریافت رایگان بخش های دیگر کتاب به سایت  FarsiLean.irمراجعه به فرمایید.

56

مقدمه ای بر کشف مشتری
اقدام

هدف

مرحله
با

۰۲۲

ساخت ام .وی پی اولیه
ایجاد کمی ترافیک برای تعامل مشتریان با ام.وی.پی.

آزمودن مشکل از طریق
ام.وی.پی اولیه

۰۲۲

بهتدریج تعداد بیشتری را به دیدن ام .وی .پی
دعوت کنید .رفتار آنها را موقع ورود به سایت و
هنگام ارزیابیام .وی .پی مطالعه کنید.
با مشتریان جلسات حضوری برگزار کنید.
به این فکر کنید که اگر گسترش پیدا کند چه میشود؟
مشتریان بیشتری را برای گفتوگو دعوت کنید.
سرعت فعالسازی مشتری را نظارت کنید.

فهمیدن اینکه آیا تصور ما از مشکل/نیاز
با مشتری جور است و این مشکل چه قدر
برای آنها اهمیت دارد.
درک مشکل/نیازی که داریم حلش
میکنیم اینکه چگونه آن را توضیح
دهیم.
آیا حل این مشکل برای مشتری
بااهمیت است؟
مشخص کنید که آیا مشتریان محصول را
میپسندند یا آن را میخرند .از سایت
و نرمافزارها استفاده میکنند؟
روش کسب مشتری را بهینه کنید.

تدارک ارتباط
مشتری

آزمون
ثانویه

صفحه

ام.وی.پی

۰۳۲

بهینهسازی برای کسب
مشتری بیشتر

۳۸۲

رسماً کارتان را افتتاح کنید تا مسابقه کسب مشتری
آغاز شود.

ایجاد حداقل محصول قابل عرضه برای محصوال ت دیجیتال (تصویر)3. 2
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برگهه ثبه امتیهاز در فراینهد توسهعه

اغلب نبود ادل کسبوکیری شنیف و ب اشتماک گذاشت شده در شمک وجود دارد .در اهس امحل فماهند
کشف اشتمی ،بمای اهسک ب طور اوور نشین دهیم چگون هک شمک قود کسب درآارد دارد ،از بروی
کسبوکیر الکسیندر استموالدر استنیده ایکنیم .همینطور ک در وووهم ( )۳،۳اشیهده ایشود ،بوی هرم
شمک را در قیلب  ۹بخش ک بیینگم جیئییت امبوط ب احوول ،اشتمهین ،کینیلهری ،ارزش پیشرنهیدی،
ادل درآاد ،شمکی و همکیران ،انیبع ،فعیلی هی و سیختیر هیهن هیی آن شمک اس  ،ب وووهم ایکشرد.
(بوی ادل کسبوکیر ب ونوی در بیینی ووسع اشتمی شمح داده شده اس ).

بوم مدل کسبوکار تصویر ()3.3

در این مرحله شما یک توضیح مختصر -یک یا دوصفحهای -درباره هر یک از بخشهای زیر
در بوم کسبوکار تدوین میکنید:
 اندازه بازار :بزرگی این فرصت چه قدر است.
 ارزش پیشنهادی ،قسمت اول :تعریف محصول ،منافع آن و ام.وی.پی اولیه
 بخشهای مشتری :مشتری چه کسی است و محصول ما چه مشکالتی از او را حل میکند؟
 کانالها :محصول چگونه توزیع و فروخته میشود.
 ارتباط با مشتری :تقاضا چگونه ایجاد میشود؟
 ارزش پیشنهادی قسمت دوم :فرضهای مربوط به نوع بازار و مزیت رقابتی نوشته میشود.
 منابع کلیدی :تأمینکنندگان ،تجهیزات ،یا هر عامل دیگری که برای کسبوکار ضروری است.
 شرکای کلیدی :سازمانهای دیگری که کسبوکار ،برای موفقیت به آنها نیازمند است.
 منابع درآمد :منابع و اندازه درآمدها و سودها
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وقتیکه یک طرح ابتدایی از نخستین فرضیههای خود را آغاز میکنید ،بوم شما مانند تصویر
( )۰.3شروع به تکمیل شدن میکند:

بوم کسبوکار تکمیلشده .تصویر ()۰. 3
دقت داشته باشید که بوم مدل کسبوکار عکسی از یک لحظه مشخص کسبوکار است.
فرایند توسعه مشتری از آن بهجای برگه ثبت برای دنبال کردن روند جستوجو استفاده میکند.
همه تغییر مسیر و اصالحات را هفتهای یکبار (مثالً پنجشنبهها) بر بوم اعمال نمایید.
بخشهایی را که در هفته قبل تغییر کردهاند ،بارنگ قرمز مشخص کنید.
وقتیکه شما و تیمتان روی تغییرات و اصالحات مدل کسبوکار توافق کردید ،آنها را بر بوم
جدید هفته آینده (شنبه) و بارنگ سیاه منتقل کنید .طی هفته بعد (شنبه تا پنجشنبه) دوباره همه
تغییرات را به رنگ قرمز روی بوم مینویسید .همواره این روند تکرار میشود ،یک روز مشخص در
هفته (مثالً پنجشنبه) با تیم خود درباره اصالحات و تغییراتی که همه آن را بارنگ قرمز نوشتهایم،
گفتوگو میکنیم .سپس مواردی را که تأییدشده است ،در بوم جدید تصحیح میکنیم .بدین ترتیب
بوم جدید ،برای هفته بعد آماده میشود.
این روش مرجعی برای شما و تیمتان ،برای نمایش تغییراتی است که در طی زمان ،ثبتشدهاند.
تصویر ( )۰ ،۱نمایی از این روند را نمایش میدهد.
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استفاده از بوم کسبوکار بهجای یک برگه ثبت هفتگی تصویر ()۰.۱
اگر تیم ایریدیوم این کتاب را خوانده و به توصیههای آن عمل کرده بود ،متوجه میشدند که
بازار آنها چه قدر کوچکشده است .احتماالً میلیاردها دالر ضرر نمیکردند .این فرایند به آنها
امکان میداد ،برای مدلشان جایگزینی را جستوجو کرده و در بازار رقابت باقی بمانند.
جمعبندی فلسفه کشف مشتری :از طریق یافتن مُبلغان اولیه ،درک نیازشان و اطمینان از
اینکه نخستین محصول قابلعرضه ،مشکلی را از آنها حل میکند و حاضرند مشتاقانه برایش پول
بدهند ،تناسب محصول و بازار انجام میشود.
چنانچه محصول با بازار تناسب ندارد ،از طریق بازخوردهای مداوم مشتری بهسرعت برای
تغییر مدل کسبوکار و حداقل محصول قابل عرضه ،اقدام کنید.
هنگام نوشتن فرضیهها روی بوم ،شما عمالً با سه بعد مختلف درگیر میشوید (بوم چند بعد دارد)
 بخشهای بوم کسبوکار (مانند ارزش پیشنهادی ،کانالها و )...
 حدسهای مختلفی که برای هر بخش مدلدارید( ،مانند «مردم این ویژگی را میخواهند» یا
«مردم محصول ما را میخرند چون )»...
 خالصهای از آزمونهای تأیید /رد ،برای سنجش واکنش مشتریان ،بهمنظور تبدیل حدسها به
واقعیت.
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نمای کلی از کشف مشتری

کشف مشتری :نمای کلی فرایند (تصویر )3 .6

کشف مشتری چهار فاز دارد
فاز چشمانداز کیرآفمهس را در  ۹بخش بوی ادل کسبوکیر بیین ایکند (احوول ،اشتمهین ،کینیلهری،
ارزش پیشنهیدی ،انیبع درآاد ،شمکیی وجیری ،انیبع ،فعیلی هی و سیختیر هیهن هی) .سپس ویم بمای هرم
هک از اهس فمضهی ،شمحی هکصنح ای اینوهسد ک شیا فهمستی از آزاونهیهی اس ک بمای وأهید
هی رد هم هک الزی اس .
در فاز  ۲آزایهشهیهی را بمای آزاودن فمضهیی بخش «اشک » ومویرب اریدهیرد .اهرس کریر کمرک
ایکند وی بنهمید ک اشک چ قدر بمای اشتمی اهمی دارد .چ قدر از آن درآاد حیص ایشود .بری
همیس شیوه ،بیقی اجیای اهم ادل کسبوکریر را کر شریا  :ارزش پیشرنهیدی ،قیمر گرذاری ،کینریل
ووزهع و روند فموش اس  ،آزاون ایکنید .هدفتین وأهید فرمضهری بری واقعیر هری بیشرد .در صرورت رد
شدن ،دس کشیدن از آنهی و جیهگیهس کمدنشین بی فمضهیهی ویزه همماه اسر  .در اهرس فماهنرد ،درک
عمیقی از کسبوکیر اشتمی ،گمدش کیر و سیزاین او و احوولی کر نیریز دارد ،بر دسر اریآورهرد.
وقتی حقیهق را ب دس آوردهد ،آنگیه بوی را بهنگیی کنید.
 اغلب کسبوکارهایی که محصوالت و کانات توزیعشان مبتنی بر وب اس  ،بیشتر فاز  ۲را به
شکل آنالین و در لحظه انجام میدهند.

در فاز « ۳راهح » خود را ایآزایهید .ارزش پیشنهیدیوین (احوول ،قیم  ،وهژگیهری و سریهم اجریای
ادل کسبوکیر) و حداق احوول قیب عمض را بی اشتمی اطمح کمده ،واکنش (وأهیرد/رد) او را نسرب
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ب اهدافی ک از قب طماحی کمدهاهد ،ایسنجید .ام.وی.پیبرایمحصوالتوبییک اکتی 
دمویتمحتواییاا کهکتربرمیتواندبتآنتعتملکند .هدف ،فموش احوول نیس  .ولری برمای
اهسک از اییان صح درک خود ،اطمینین هیبیم ،در حیل اطلوب بعد از اهرسکر از اشرتمی شرنیدهد
ک «حتی اهس ای .وی .پی .هم اشک ای را ح ایکند» هی «اس ب اهس احوول نیریز داری» ،اصروالً بیهرد
اشتمی بپمسد« ،کی ایووانم احوول را وحوه بگیمی؟»
 در وب ،مشتریان باید جذب ام.وی.پی شوند .با آن تعامل داشته باشند .برای
آن وق صرف کنند .بارها به آن سر بزنند .دوستان خود را نیز ،همراه بیاورند.
در فاز  ۴ووقف ایکنید .نتیهجی را ک از آزایهشهی ب دس
ایشوهد ک شمی اوارد ذه را ب دس آوردهاهد:






آوردهاهد ،ارزهیبی ایکنید .اطمئس

درک کاملی از مشکالت ،عالیق و نیازهای مشتری دارید.
تأیید میکنید که ارزش پیشنهادی شما ،به مشکل ،عالقه یا نیاز مشتری پاسخ میدهد.
مطمئن هستید که برای محصول بهاندازه کافی مشتری ،وجود دارد.
یاد گرفتید که کدام مشتریان برای محصول پول پرداخت میکنند.
اطمینان دارید که درآمد حاصل ،منجر به کسبوکاری پرسود میشود.

با داشتن مدل کسبوکار و ام .وی .پی .تأییدشده ،باید تصمیم بگیرید که آیا بهاندازه کافی یااد
گرفتید که بتوانید محصول خود را به تعداد اندکی از مشتریان (مُبلغان اولیه) بفروشید یا اینکه بایاد
دوباره به سراغ مشتریان بروید .از آنها چیزهای بیشاتری بیاموزیاد .اگار ایان فااز را باا موفقیات
گذراندید ،به مرحله اعتبارسنجی مشتری بروید .این مطالب خالصهای از کشاف مشاتری باود .در
ادامه به توصیف جزئیات هر فاز خواهیم پرداخت( .فهرست بازبینی در بار روی ساایت farsilean.ir
موجود است)

جهت دریافت رایگان بخش های دیگر کتاب به سایت  FarsiLean.irمراجعه به فرمایید.

