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موضوعی كه در دنياي تجارت امروز اهميت 
زيادی به آن داده نمي شود، مدل كسب و كار و يا 

همان Business Model است.
 مدل كسب و كار مي  تواند نقش الگو را در هر 
تجارت و معامله ای ايفا  كند.  يك مدل كسب و 
كار خوب كه معموال به چند سطر بيشتر هم  ختم 
نمی شود، الگوی كسب درآمد و چگونگي رسيدن 

به آن را مشخص مي كند. 
مسلم است كه اگر در ابتدای شروع هر كاری 
تصوير درست و صحيحی از مدل كسب و كار خود 
نداشته باشيم، خيلي زود از مسير واقعي و اصلي 

خود دور خواهيم شد. 
همانطور كه برای توليد كفش احتياج به طراحی 
و سپس تبديل  طراحی انجام شده به الگوها و 
مدل های مختلف مانند الگو، برش يا مدل كاربری و 
يا مدل كف و ... داريم و بدون آنها امکان توليد كفش 
وجود ندارد، برای موفقيت در كسب و كارمان هم 
پس از طراحی و برنامه ريزی اوليه احتياج به الگو و 
يا مدل مناسبی برای روشن شدن مسير كارمان و 

موفقيت در آن نياز داريم.
با توجه به فعاليت جديدم در اولين مركز ارتقاء و 
توسعه كفش )FARHAD SDC( كه  با  هدف 

كمك به همکاران گرامی جهت تحول درتوليد و 
كسب و كارشان تاسيس نموده ام، برآن شدم كه  
عالوه بر نکات فنی و تکنيکی  مرتبط با توليد كفش 
نظرات خودم را )كه از مطالعات مختلف و تجربيات 
شخصی بدست آورده و جمع آوری كرده ام(  در 
راستای ارتقاء جايگاه مدل كسب و كار و باالبردن 
اهميت آن در تجارت و نحوه گسترش آن در صنعت 

كفش بيان كنم.
مدل های كسب و كار شركت ها در واقع چارچوبی 
برای كسب درآمد هستند، كه به سه سوال كليدی 

در مورد شركت ها پاسخ می دهند: 

گزارش

  اهمیت مدل کسب و کار برای صنعت کفش 

كاربرد موضوعات مديريتي براي صنعت كفش از جمله موضوعات مهمي است كه كمتر كسي به آن پرداخته است.  فرهاد عليزاده بنيانگذار و مديرعامل مركز 
توسعه و ارتقاء كفش فرهاد، ساليان سال است كه در اين زمينه تحقيقات گسترده اي را انجام داده است. 

عشق و عالقه اي كه به كفش و به خصوص رشد صنعت دارد موجب شد تا با وجود ضيق وقت از پيشنهاد همکاري با مجله استقبال كند و مطالبي كه حاصل 
تحقيقاتشان در اين زمينه است را در اختيارمان قرار دهد.
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کدام فعالیت ها، چگونه و چه وقت باید انجام 
شوند؟ 

به  منجر  سوال ها  اين  به  درست  جواب 
تصميم گيری، اجراي صحيح و ارائه سرويس های 
مطلوب به مشتريان شده و در نهايت سود را برای 

شركت به ارمغان می آورد. 
با توجه به وجود انواع  مدل هاِی كسب و كار و 
خصوصيات هر يك، جواب های زيادی برای سه 
سوال مطرح شده وجود دارد.  ولی توجه به نکات 
اصلی تاثيرگذار بر هر كدام از مدل های كسب و كار 
و زير نظر داشتن آنها، مسير طراحی يك مدل كسب 

وكار درست را راحت تر می كند.

مدل کسب و کار چیست؟
مدل كسب و كار در حقيقت الگو و چراغ راه مسير 
كارتان است كه به شما كمك می كند بدانيد چگونه 

از كارتان و شغلتان پول در بياوريد. 
تعاريف زياد ديگری برای اين مفهوم وجود دارد. 
اما به تعريفی كه در  دانشنامه آزاد ويکی پديا وجود 

دارد، اشاره ای می كنم:                                                         
 » مدل كسب و كار ابزاری مفهومی است كه 
شامل مجموعه بزرگی از عناصر و روابط بين 
آنهاست كه منطق تجاری يك شركت را بيان 

می كند. «    
يك مدل كسب و كار )كه بعضا از آن به نقشه يا 
الگوی كسب و كارهم  ياد می شود( وسيله ای است 
كه شركت  و بنگاه تجاری به واسطه آن خواهد 

توانست درآمد و سود به دست آورد.
مدل كسب و كار در حقيقت چکيده  شيوه ای 
است كه شركت می خواهد به واسطه آن به 
مشتريان و مخاطبين خود سرويس ارائه كند و 

شامل برنامه ريزی در دو مرحله است:
1- استراتژی: يعنی  اينکه  هدف شركت چيست 

و می خواهد چه كاری انجام دهد .
2-  اجرا:  يعنی اينکه شركت چگونه نقشه و برنامه 

خود را انجام خواهد داد.

در واقع مدل کسب و کار مشخص می کند 
که یک بنگاه تجاری و یا شرکت  چگونه:

- مشتری خود را انتخاب كند. 
- محصوالت و سرويس های خود را معرفی كند.

- برای مشتری سود ايجاد كند. 
- مشتری را پيدا و حفظ كند.

- وارد بازار شود و برنامه های تبليغاتی و توزيعی 
را اجرا كند.

- اهداف كوتاه مدت و بلند مدت  شركت را معرفی 
نمايد. 

- منابع مالی و غير مالی  شركت را تامين سازد. 
سود به دست آورد.

اگر از تعاريف مختلف بگذريم،  در حقيقت مدل 
كسب و كار دو كار مهم  و اساسی انجام می دهد:

1- ارزش می آفريند. 
2- سود بدست آمده از آن ارزش را جمع آوری 

می كند.

عوامل مهم و جدی در مدل کسب و کار 
عبارتند از:

1-تکنولوژي
 2-بازار

3-جامعه

شناخت عوامل اصلی مدل کسب و کار:
مدل كسب و كار با طرح چند سوال اصلی 

شناسايی می شود:
- مشتری كيست؟

- ارزش مشتری چيست؟
- چگونه می توان ارزش الزم را با هزينه ای مقبول 

به مشتری ارائه كرد؟
- رقيب كيست؟

- چگونه می توان در برابر رقبا حاشيه امنيت 
مطمئنی  ايجاد كرد؟

مدل كسب و كار برنامه و افکار شركت را به 
ارزش های اقتصادی تبديل می كند. مدل كسب و 
كار نشان می دهد كه يك شركت چگونه بامشخص 
كردن جايگاه خود، كسب درآمد می كند كه شامل 
موضوعات مختلفی در باره كسب و كار می باشد كه 
عبارتند از كارآفرينی، استراتژی ها، مسائل اقتصادی، 

سرمايه گذاری، عملکردها و بازاريابی.
توضيح ساده تر اينکه يك مدل كسب و كار توضيح 
می دهد كه يك كسب و كار چگونه می تواند برای 
خود جايگاهی در بازار پيدا كند و چگونه می تواند به 

تثبيت جايگاه خود برسد تا درآمدزايی كند.
شركت ها مجبور هستند جايگاه خود را نسبت به 

سه اصل كلی زير تعيين كنند.
1-   چه كسی می تواند مشتری ما باشد؟

2-  به اين مشتريان منتخب چه محصوالت و 
خدماتی می توان ارائه كرد؟

3-   چگونه می توانيم اين محصوالت يا خدمات را 
به طرز قابل قبولی به مشتری توصيه كنيم؟

ادامه دارد...


