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يك مدل كسب و كار جديد در صنعت كفش به 
صورت زير شكل مي گيرد: 

- با هدف ايجاد بخش جديد يا بخش هاي مختلف 
جهت اصالح بخش هايي كه در اثر بي دقتي و اشتباه با 

مشكل مواجه اند
- با شناسايي نيازهاي جديد يا فراموش شده و پنهان 

مشتريان
- با يافتن راه ها و تكنيك هاي جديد براي توليد و 
تحويل كاال، توليد محصوالت و مدل هاي جديد و مدرن 

براي به دست آوردن مشتريان جديد
يك مدل كسب و كار موثر و قابل اجرا باعث خواهد 
شد كه واحد هاي توليدي كفش و محصوالت چرمي به 
ارزش افزوده بيشتري نسبت به راه هاي ديگر برسند و 
در حقيقت سود بيشتري كسب كنند كه كسب سود 
بيشتر براي توليد كنند گان باعث توجيه سرمايه گذاري 
بيشتر در اين صنعت خواهد شد كه پيامد آن رضايت 
كاركنان و كارگران زحمتكش اين صنعت را نيز به 

همراه خواهد داشت. 
يك مدل مناسب ممكن است براي مشتريان قبلي كه 
ارتباطشان را با شما قطع كرده اند ارزش هاي بيشتري 
به همراه داشته باشد و مجددا آنها را به سمت توليدات 
جديد شما سوق دهد يا حتي ممكن است بطور كلي 
روش ها و شيوه هاي سنتي انجام كارها را در واحدهاي 
توليدي كنار گذارد و شيوه هايي مدرن و اصولي را 
جايگزين شيوه هاي گذشته كند و برعكس ممكن است 

مدل كسب و كار به علت تفكر نامناسب و انتخاب شيوه 
غلط موثر و كارا نباشد چون شايد رقيبان مدل هاي 

كسب و كار بهتري را انتخاب كرده باشند.
مدل هاي كسب و كار مختلفي ازساليان قبل وجود 
داشته اند كه در هر زمان با نام هاي مختلف استفاده 
مي شدند. اما در انتها تمامي مدل هاي كسب و كار ناشي 
از لزوم شكل گيري زنجيره ارزش در يك كسب و كار در 

واحد هاي توليدي يا حتي واحد هاي فروش هستند.
فعاليت هاي مرتبط با طراحي، توليد، خريد مواد 
اوليه و فعاليت هايي از اين قبيل فعاليت هاي مرتبط با 
فروش كفش يا محصوالت چرمي، جست وجو و يافتن 
مشتري و بازاريابي، داد و ستد هاي فروش، توزيع و حمل 
محصوالت يا خدمات پس از فروش پشتيباني عمليات 
نظير منابع انساني، زيرساخت ها و توسعه فناوري با 
بهره گيري از نظريه و راهكار زنجيره ارزش ما مي توانيم 
بفهميم كه چگونه بخش هاي يك كسب و كار با هم 

هماهنگ مي شوند. 
يك مدل كسب و كار در توليد كفش ممكن است با 
هدف طراحي مدل و محصولي جديد براي نيازهاي 
پيش بيني نشده تهيه شود يا ممكن است روي راه هاي 
بهتر توليد، فروش يا توزيع محصوالت و خدمات پس 
از فروش تمركز كند. يك مدل كسب و كار نو و كارا 
اغلب اوقات حاصل تركيب عناصري از هر دو طرف 
است و مزيت هاي رقابتي مختلفي را به همراه دارد كه 
فراتر از يك محصول جديد يا يك فرايند بهينه سازي 

در جريان زنجيره ارزش است. به عنوان مثال مدل 
كسب و كار ابداعي شركت تويوتا كه در برابر رقباي 
بزرگي همچون فورد وجنرال موتورز موفقيت بزرگي به 
حساب مي آمد بر پايه ابتكار وتنوع در زنجيره ارزش هاي 
مختلفي همچون توسعه محصوالت، مديريت فروش 
و ساخت بود. مدل كسب و كار شركت وال مارت نيز 
بر اساس موقعيت فروشگاه ها، طراحي آنها و مديريت 

لجستيك بود. 
نظرتان را به مثالي آشناتر جلب مي كنم. مدل كسب و 
كار منحصر بفردي كه مرحوم ايرواني در صنعت كفش 
ايران ساخت نيز نمونه اي از موفقيت سيستمي بود كه 
با برنامه و مدل كسب و كار مشخصي وارد بازار شد و 
تاثيرات زيادي در صنعت كفش ايجاد كرد كه هنوز از 

بركات آن استفاده مي شود. 
مرحوم ايرواني با نوآوري در سيستم هاي توليد و 
از آن مهم تر نوآوري و خالقيت فوق العاده در فروش 
مستقيم و در حقيقت ايجاد شبكه فروش فروشگاهي به 
درجه اي از موفقيت نايل آمد كه به نظر من بزرگ ترين 
سيستم فروش مستقيم به مشتري نهايي بود كه به 
واسطه اين شيوه هم محصوالت با قيمت بهتري به 
دست مشتريان مي رسيد و هم سيستم مالي كفش 
ملي هميشه موفق عمل مي كرد تا جايي كه هر روز به 
دارايي ها و شركت هاي زير مجموعه كفش ملي اضافه 

مي شد.
 و يا مثالي ديگر: بعد از پيروزي انقالب پديده اي 

گزارش

  اهمیت
 مدل

 کسب و کار 
برای 

صنعت کفش 
در شماره گذشته اشاره اي كلي به مدل كسب و 
كار و اهميت آن داشتم. در مقاله اين شماره بيشتر 
به اهميت مدل و الگوي مناسب كسب و كار براي 

صنعت كفش و محصوالت چرمي مي پردازم: 

قسمت   دوم
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منحصر بفرد از يك كسب و كار موفق و تعريف شده در 
صنعت كفش دستدوز و خياباني متولد شد بنام كفش 
آدينه كه با تعريف سود بسيار كم بعد از سال هاي 61-

60 خود را معرفي كرد.
 اين واحد از توليد به مصرف واقعي كه با همت برادران 
صفرزاده بنا نهاده شده بود به دليل قيمت پاييني كه 
براي محصوالت خود در نظر گرفته بودند باعث خلق 
صحنه هايي مي شد كه شايد هيچ جاي ديگري شبيه 
اش ديده نشد وآن هم صف هاي هميشگي و روزانه و 
طوالني مشتريان براي خريد از اين فروشگاه در خيابان 

گاندي بود. 
با درست بودن يا اشتباه بودن قيمت گذاري پايين آن 
كاري ندارم )كه به نظر شخص بنده باعث پايين ماندن 
قيمت كفش در بازار مي شد كه اين در دراز مدت به ضرر 
صنف كفش شد( ولي به عنوان يك مدل موفق در توليد 

و فروش كفش قابل اشاره و مطالعه بود.
آشكار سازي  جز  چيزي  كار  و  كسب  مدل 
استراتژي هاي يك شركت نيست. طبق گفته جان 
ماگارتا مدل كسب و كار و استراتژي رقابتي با هم پيش 
مي روند. يك استراتژي رقابتي تو صيف كننده اين است 
كه يك كسب و كار چگونه مي تواند فعاليت هايش را بهتر 
از رقبا انجام دهد. توليد كنندگان كفش وقتي مي توانند 
به كارايي بااليي برسند كه ساير شركت ها قادر نباشند 
به آساني از آن نسخه برداري كنند، كه اين يكي از 
معضالت صنعت كفش است، چرا به خاطر اينكه اكثر 
توليد كنندگان آنقدر كه مهارت در كپي كاري دارند در 

خلق و تولد ايده اي نو براي خود ندارند.
توليد كنندگان  و  شركت ها  تمامي  كه  زماني 
محصوالت و خدمات يكساني را با شيوه هاي مشابه 
به مشتريان يكساني ارائه مي كنند ساختار آن صنعت 
تا حد زيادي غير جذاب خواهد شد. با صراحت تمام 
مي توان گفت كه اين يك نوع رقابت مخرب است كه 
بسياري از همكاران تمام فكر و نيروي خود را در جهت 
كپي كاري و توليدات مشابه صرف مي كنند كه با عدم 

اقبال مشتريان نيز روبرو مي شوند.
آنها هيچگونه تالشي براي متمايز ساختن توليدات 
و خدمات خود درباره مشتري ها و بازارهايي كه وجود 
دارند، محصوالت و خدماتي كه ارائه مي دهند و ارزش 
افزوده اي كه بايد داشته باشند، نمي كنند. بطورخالصه 
يك مدل كسب و كار خوب در صنعت كفش و چرم فقط 
نبايد قدرتمند باشد بلكه بايد منحصر به فرد و به روز نيز 
باشد. اصطالح مدل كسب و كار تقريباً از 30 سال پيش 
وارد ادبيات مديريت شد. نخستين بار در سال هاي 

1975 و 1977 از اين واژه ها استفاده شد. 
در آن زمان از اين واژه درباره معني مدلسازي فرآيندها 

و داده ها به كار برده شد.  در بحث مديريت اطالعات براي 
ساختن يك سيستم اطالعاتي كه پشتيبان و حامي 
كليه برنامه هاي روزانه باشد،از مدل هاي كسب و كار 
براي طراحي كليه فرآيند ها، وظايف، داده ها و لينك ها 
استفاده مي شود. برنامه و مدل كسب و كار در حقيقت 

نقشه كليات سيستم اطالعاتي خواهد بود. 
اصطالح و نام مرتبط نزديك به مدل كسب و 
كار, معماري سيستم اطالعاتي است اين معماري 
تشريح كننده نقشه و طرح كلي يك سيستم اطالعاتي 

با همه اجزا و ارتباط ما بين اين اجزاست. 
مدل كسب و كار خوب بايد داراي دو ويژگي مهم 

باشد:
از منطق و استدالل محكمي برخوردار باشد يعني 
بداند مشتري چه كسي است؟ چه ارزشي دارد؟ و 
شركت چگونه مي تواند با ارائه ارزش به او كسب درآمد 
كند.  مدل كسب و كار بايد زمينه ساز توليد سود براي 

شركت باشد. 
براي موفقيت و پيروزي يك مدل كسب و كار مفيد و 
موثر در صنعت چرم وكفش يكي از مهم ترين مولفه ها 
انجام نوآوري و خلق مدل ها و شيوه هاي متفاوت توليد 

و فروش است. 
در اصل يك مدل كسب وكار مبتني بر نوآوري 
تبديل كننده نوآوري به ارزش اقتصادي و سود است و 
كمك بزرگي جهت تبديل شدن يك ايده و طرح نو به 

سود و موفقيت است. 

نكته نهايي
در جهان امروز طراحي مدل هاي كسب وكار بطور 
فزاينده اي از اهميت برخوردار شده است چرا كه 
استراتژي ها به آساني قابل تقليد و تكرار شده اند. ابداع 
يك مدل كسب و كار نمايانگر حد باالي تغييرات در 

ابداع محصوالت يا فرايند هاي جديد است.
با بهره گيري از مزيت هاي رقابتي مختلف يك مدل 
كسب و كار جديد در واحد هاي چرمي مي توان باعث 
پرش و جهش قابل توجهي در رقابت هاي اقتصادي شد.

قابليت هاي بهره برداري از فناوري اطالعات به صورت 
كلي و بهره برداري از اينترنت به صورت خاص نشان 
مي دهد كه رقابت هاي تجاري فارغ از زمان و مكان 

صورت مي پذيرد.
در شرايط حاضر و با توسعه سيستم هاي اطالعاتي 
و ارتباطي تنها سازمان هاي سنتي هستند كه بر 
موقعيت هاي خود و عدم تغيير تاكيد مي ورزند كه بخش 
عمده اي از توليدات چرمي ما را نيز شامل مي شود و اين 
تغييرات هر چه زودتر بايد انجام گيرد تا با مدل هاي 

جديد كسب و كار وارد بازار رقابتي اين دوران شد.


