
 

 .عرض سالم  و وقت بخیر  خدمت مدیران عامل کسب و کار

ارزیابی منظم مدل کسب و کار، همانند مراجعه به پزشک برای ویزیت ساالنه، یک فعالیت مهم  

دهد سالمت جایگاه بازار خود را ارزیابی کرده و در صورت  مدیریتی است که به سازمان اجازه می 

 تغییر بدهد. لزوم، این جایگاه را به تناسب 

این بررسی کلی مبنایی برای بهبود مستمر مدل کسب و کار شما شده یا تبدیل به محرکی برای  

 خواهد شد  ایجاد تغییرات جدی و نوآورانه در مدل

تا جایی که    رود این اطالعات را  شود از شما عزیزان و انتظار می در ادامه اطالعاتی خواسته می 

 تکمیل نمایید  با جزئیات و دقیق توانید می 

د بود که در راهبردها  الزم به ذکر است که جوابیه شما به این فایل، یک فایل قابل استناد خواه 

که این فایل را ارائه    و کسب و کارهایی  مبنای کار قرار خواهد گرفت  1400های سال  و استراتژی 

 اهند گرفت در الویت تدوین استراتژی با مشاوران مجموعه ابر زندگی قرار خونمایند، 

شود از کلی گویی پرهیز نمایید و تا حد امکان وارد جزئیات  در تکمیل کردن این فایل تقاضا می 

ی نمایید،  یی خوددار تر پاسخ بدهید و از کلی گویل اینکه هرچقدر شما عزیزان دقیق به دل   شوید

 تر خواهید بودموفق 1400ها و راهبردهای سال به تناسب  در استراتژی 

اسفند    15شود که حداکثر تا تاریخ   دلیل فرصت کمی که تا پایان سال داریم، از شما تقاضا می به  

 این فایل را تکمیل نمایید و ارسال نمایید. 1399

 

 

 

 

 



 پیشنهادی ارزش

  یبرا یی هاو چه راه کندی خود را مرتفع م  ازیدر حال حاضر مخاطب هدف شما چگونه ن  -1

و  قیمطالعه دق کی  یستیبای سوال م   ن یپاسخ دادن به ا یخود دارد؟ برا  ازیپاسخ به ن 

 د ی موثر از رقبا و جامعه هدف داشته باش

 متوسط قیمت شما برای محصولتان چقدر است؟ -2

3- value proposition  ست؟یآنها چ از یپاسخ به ن  ی(  محصول شما برایشنهاد ی) ارزش پ 

 نیازهای مشتریان همسو می باشد؟ارزش های پیشنهادی شما آیا با  -4

 دلیل ترجیح دادن شما نسبت به سایر رقبا چیست؟ -5

 ارزش پیشنهادی شما تاثیر شبکه ای قوی ای دارد یا خیر؟ -6

به عنوان مثال موبایل در مقابل    برای محصوالت و یا خدمات شما، جایگزین وجود دارد؟ -7

 یک جایگزین محسوب میشود.  دوربین

تا کنون در صنعت شما ارائه نشده یا کم رنگ بوده است و باید    چه عواملیبه نظر شما    -8

 ایجاد یا افزایش پیدا کند؟

خواهید اضافه کنید به محصول یا خدمت  می   ای ) امکانات (Featureبرای سال آینده چه   -9

 خود؟

 محصوالت خود در سال آینده چه  برنامه ای دارید؟Bundling  برای -10

  ن یا قی از طر ست؟یارائه دادن به مخاطب هدف چ یشما برا یجانب یها  سیسرو -11

  س یمخاطبان؟ ) به عنوان مثال سرو یدر نگهدار  دیچقدر موفق بود یجانب یها  سیسرو

 ساختمان ها ( ریباشد به مد خدمات آچاره  تواندی بهروب،  م شنیکیاپل یجانب

 است؟ قیارائه خدمت شما در حال حاضر به چند طر  یمدل ها -12

 

 

 

 



 

 مخاطب هدف

 دیکن ف یتعر اتیو با جزئ یهدف خود را  به خوب  مخاطب -1

بیان کنید. اندازه بازار    B2B  ،B2Cبخش های مختلف مشتریان خود را به تفکیک در حوزه   -2

هر بخش چه مقدار می باشد؟ سهم بازار فعلی شما چقدر می باشد در هر بخش ؟ برای  

 سهم بازارتان در سال آینده  چه چیزی را هدف گذاری کرده اید ؟

 نیازهای بخش های مختلف مشتریان شما احتیاج به پیشنهاد مجزا دارد؟ -3

یزان سود آوری هر بخش را با توجه به اندازه  جذابیت های هر بخش را بیان کنید و م  -4

 بازار هدف آنها تایین کنید

در هر بخش از مشتریان جایگاه شما چگونه است؟ و محصول شما در آن بخش از مشتریان   -5

 از چه ارزشی برخوردار است؟

هنگام خرید چه مولفه هایی را در ذهنش    باشد؟هدف از شما چه چیزی می مخاطب  انتظار   -6

مرور میکند؟ و عوامل موثر برای خرید هر گروه را بیان کنید ) به عنوان مثال برای خرید  

سال به فکر مزه خوب و کالری کم هستند و در عوض زنان باالی    34تا    18  ؛ زنان ماست

 سال به فکر مزه خوب و کلسیم بیشتر هستند....( 55

مخاطب هدف اطمینان بدهید که سرویس و یا محصول شما به نیاز مخاطب  برای اینکه به   -7

نزدیک است چه برنامه ای دارید برای سال آینده؟ گارانتی شما چیست؟ ) آیا گارانتی  

کنید یا خیر. اگر آری به چه صورت و سطح تعهد شما بر روی هر سرویس و یا محصول  می 

 تا کجا است؟ (

 کنند؟ر شهرها و چه بخشی از آنها در روستاها زندگی می چه بخشی از جامعه هدف شما د -8

تخمین بازار صنعت شما به چه صورت است از لحاظ تعداد مخاطب و از لحاظ حجم گردش   -9

را   بازار  این  از  حجمی  چه  حاضر  حال  در  است؟  جذب  قابل  بازار  این  از  چقدر  مالی؟ 

 وانید سرویس بدهید؟تتوانید سرویس بدهید؟ و برای سال آینده چه حجمی را می می 

 نرخ رویگردانی مشتریان از کسب و کار شما چه مقدار است؟ -10



به طور پیوسته مشتریان جدید جذب میکنید؟  متوسط درصد افزایش ماهانه مشتریان   -11

 شما چه  میزان میباشد؟

بازار هدف شما وجود دارند، خواهان کدام یک از فناوری   -12 مشتریانی که هم اکنون در 

 نوظهور هستند؟های 

خدمت    یمخاطبان   اتیجزئ -13 از  االن  تا  مشخص    ایکه  را  اند  کرده  استفاده  شما  محصول 

 ( میبه بازار حمله کن میکه اصطالحا بتوان    کندی پرسش کمک م نی ا قی) پاسخ دق دییبفرما

 ان یشده از مشتر  لیپروفا اطالعات الف(  

 ان ی کاربران و مشتر تعداد (ب 

 ی بازه سن  4 کیآنها به تفک ت یجنس درصد (ت 

 آنها   ییایجغراف منطقه (ث 

 الت یتحص زان یم (ج

 آنها  یزندگ  سبک (ح

 بازه سنی آنها  (خ

 میزان تحصیالت آنها  (د 

 

 

برندتان استفاده م  کباریهدف هر چند وقت    ی گروه ها -14 تناوب مصرف را    کنند؟ی از   (

 اعالم نمایید ( 

انجام داده اید؟ برای سورپرایز  چه کارهایی    1399برای غافلگیری مخاطبانتان  در سال   -15

 کردن آنها در سال بعدی چه برنامه ای دارید؟

که در    ییایاست؟ مناطق جغراف تیدر حال فعال  یاکسب و کار شما با چه دامنه -16

  دی دار ی و عرضه ا دیتول   تی. در حال حاضر با چه ظرفدیرا ذکر کن دیهست  تیحال فعال 

 د؟یکنی کار م 

که    ییایکار کند؟ مناطق جغراف ندهیدر سال آ خواهدیم  یادامنهکسب و کار شما با چه  -17

کار   د یخواهیم ی تیبا چه ظرف ندهی.  در سال آدیورود کند را ذکر کن خواهدیم ندهیسال آ

 د؟یکن



 متوسط طول عمر هر مشتری در مجموعه و شرکت شما چقدر است؟ -18

 

 کانال های توزیع

 در حال حاضر تقاضای سمت خود را چگونه برطف میکنید؟   -1

کنید لطفا درصد پاسخ به تقاضا از طریق  اگر از طریق چند کانال توزیع تقاضا را برطرف می  -2

 (   B2Gو   B2Cو    B2B هر کانال توضیع را ذکر کنید ) به تفکیک 

شخصی    فیزیکی  فروشگاه  ای    –)  زنجیره  های  روی    – فروشگاه  بر  اینترنتی  فروش 

فروش از    –فروش در مارکت پلیس های مختلف    - فروش از طرق اپلیکیشن  –وبسایت  

 طریق نمایندگی و...( 

 بیان کنید.  ,واسطه های فروش خود را در فروش  و ارائه خدمات -3

 د؟یدهی را چگونه انجام م  سیسرو تی فیک ینظارت بر رو  -4

ها در کسب و کار شما چگونه است؟ به عنوان مثال    Service Providerسیستم نظارت بر   -5

اپلیکیشن اسنپ به یک طریقی بر روی راننده های خود نظارت دارد  و آنها دارای سیستم  

   امتیاز دهی از سمت کاربر هستند و...

 رند؟تا چه اندازه مشتریان در دسترسی به کانال های ارتباطی شما سهولت دا  -6

برای    -7 کدام  از  و خرید  دارند؟  یکپارچگی  آفالین شما  و  آنالین  کانال های  اندازه  چه  تا 

 بهتر و راحت تر است؟ B2Cو   B2Bمشتری 

 فازهای عملکردی کانال های توزیع شما به چه صورت است؟ -8

آگاهی   افزایش    – الف(  خود  خدمات  و  محصوالت  از  را  مشتریان  آگاهی  سطح  چگونه 

 دهید؟می 

 رسانید؟چگونه مشتریان را در ارزیابی ارزش پیشنهادی سازمان یاری می  –زیابی ب( ار 

را برای مشتریان  چگونه خرید محصوالت و خدمات خودئاز چه راه هایی و    –پ( خرید  

 ممکن می سازید؟

را به دست مشتریان می   – ت( تحویل   با چه کیفیتی  چگونه ارزش پیشنهادی  رسانید؟ 

 میرسانید؟ در چه زمانی؟ ) با جزئیات لطفا  جواب بدهید ( 



 کنید؟چگونه خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم می  –ث( پس از فروش 

 ارتباط با مشتریان

هر یک از بخش های مشتریان از شما انتظار برقرای و حفظ چه نوع ارتباطی دارند؟ چه   -1

 میزان از این روابط را ایجاد کرده اید؟  

آنالین   -2 دنت  اپلیکیشن  برای  مثال   عنوان  به  دارید؟  مشتری  به  دهی  آالرم  سیتم  آیا 

شود. یا    میتواند یک سیستم آالرم دهی سرویس دوره ای تجهیزات دندانپزشکی تعریف

  45تواند یک سیستم آالرم دهی به والدین تعریف شود که فرزند شما برای دارکوب می 

روز پیش آخرین ویدئوی خود را دیده است و به والدین آالرم دهد که برای جلوگیری از  

فراموشی فرزندشان اقدام کنند. شما در کسب و کار خود چه سیستم آالرم دهی ای  

 پیش بینی کرده اید؟

 الع رسانی محصول جدید به مشتری به چه صورت انجام میشود؟اط -3

رویدادها     –روابط عمومی شما برای سال آینده چه برنامه هایی دارد؟ ) کنفرانس خبری   -4

 و...(

شما    CRMدهید؟ به طور کلی فرایند  بعد از اولین خرید مشتری آیا پیامی به مشتری می  -5

  گیرید؟ای که خبری از آن نیست ارتباط می مشتری است و هر چند وقت یکبار با  چگونه  

  دا یکه با مجموعه سا  یبه کاربر در نقاط مختلف  امکیو ارسال پ  یامکیپ  ستمیس  یراه انداز 

  و یسنار   ک یتماس    ن یاول   ی دارد مانند موسسه ماهان  ) برا  نتیو تاچ پو  ردیگیارتباط م

  ک ی و جواب ندهد    رندیدارد. اگر با فرد تماس بگ  ویسنار  کیبعد از مشاوره     یدارد. برا

 و...(  د دار گرید  ویسنار

چه برنامه ای دارید برای کاربری که در حدود چند ماه سراغ شما نیامده است درصورتی   -6

 که قبال مشتری شما بوده است 

 منابع کلیدی 

کار    ن یتوانند ا   یرقبا مشکل است؟ رقبا م   ی شما برا  ید یاز منابع کل  د یتا چه اندازه تقل -1

 را انجام بدهند؟



 گیرید؟تا چه اندازه در زمان مناسب و به اندازه مناسب منابع کلیدی را به کار می   -2

 ارزشهای پیشنهادی شما به چه منابعی نیاز دارد؟ در حال حاضر کدام  منابع را دارید؟ -3

ی ارتباط با مشتری باید چه منابعی در  کانال های توزیع نیازمند چه منابعی هستند؟ برا -4

 کسب و کار شما وجود داشته باشد؟ در حال حاضر کدام ها را دارید؟

 ایجاد جریان های درآمدی مختلف به چه منابعی نیاز دارد؟ -5

 شرکای کلیدی 

 شرکای کلیدی شما چه کسانی هستند؟ -1

 تامین کنندگان کلیدی شما چه کسانی هستند؟ -2

 و تامین کنندگان کلیدی رقبای شما چه کسانی هستند؟شرکای کلیدی رقبای شما  -3

 

 

 

 

 هزینه - جریان درآمدی 

 سودآوری شما از بخش های مختلف مشتریان به چه صورت بوده است؟ -1

 در حال حاضر حاشیه سود باالیی دارید؟ -2

 ال؟پیش بینی است در فصل های مختلف س درآمد شما قابل -3

تکرار پذیر دارید؟ اگر آری لطفا توضیح دهید به جریان های درآمدی و خریدهای متناوب   -4

 چه صورت است؟

جریان های درآمدی متنوع دارید؟ اگر آری لطفا جریان های درآمدی خود را شرح دهید و   -5

 درصد درآمد آن حوزه را هم ذکر کنید 

هرکدام از اینها با   ،  1399بوده است در سال    B2B  ،B2C  ،B2Gچند درصد فروش شما   -6

 فاوتی کرده است؟سال قبل چه ت



 قبل از اینکه متحمل هزینه بشوید کسب درآمد میکنید ؟ -7

برای سال آیده چه برنامه ای دارید برای هر کدام از اینها؟ چگونه میخواهید به بازارهای   -8

مختلف ورود پیدا کنید؟ چه ابزارهایی نیاز دارید برای ورود پیدا کردن؟ بودجه تبلیغاتی  

 گرفته اید؟ هرکدام را چه مقدار در نظر

 کند؟ساز و کار قیمت گذاری شما تا چه اندازه انگیزه پرداخت را  در مشتری ایجاد می  -9

 چند درصد هزینه های شما قابل پیش بینی است؟  -10

 ساختار هزینه ای فعلی شما با مدل کسب و کار شما انطباق دارد؟ -11

 حاشیه سود شما توسط رقبا و فناوری تهدید میشود؟ -12

کارهای قیمت گذاری شما بر چه اساسی می باشد؟ ) قیمت ثابت، مزایده، بر اساس  ساز و   -13

   و آیا عوامل زیر بر قیمت شما تاثیرگذار است؟ بازار، قیمت ثابت، بر اساس مقدار و...(

 الف( میزان سفارش 

 ب( میزان سفارشی بودن و توانایی انطباق با خواست مشتری 

 پ( تعداد دفعات سفارش  

محصول ارائه  و  تحویل  شرایط  خرید  ت(  محل  به  نزدیکی  متوسط،    و  فوری،  تحویل   (

 دیرهنگام و...(

 ث( نوع پرداخت ) نقد و اقساط ( 

مثال یک ضمانت   عنوان  به   ( چند    2ج( ضمانت  بفروشید  روی محصول خود  اگر  ساله 

 دادید تا به حال؟ ( درصد باید بر روی قیمت بکشید و این کار را انجام 

 مهم ترین هزینه کسب و کار شما چیست؟ چند درصد هزینه ها را شامل میشود؟ -14

 گران ترین منابع کلیدی و فعالیت کلیدی شما چیست؟ -15

مدل کسب و کار شما هزینه محور است یا ارزش محور؟) یعنی بر کمینه کردن  -16

فکر میکنید و تمرکز بر روی  هزینه های خود تمرکز دارید یا کمتر به جنبه های هزینه ای  

 خلق ارزش دارید؟

و همینطور گسترش محدوده ی   -17 تولید  بردن مقیاس  باال  از  ناشی  صرفه های اقتصادی 

 جغرافیا برای شما وجود دارد؟ اگر آری به چه صورت است 



دمات و جنبه های کم ارزش وجود دارد که اگر حذف شود، آیا  در کسب و کار شما خ -18

 هزینه پایین بیاد؟

  ن ی. برا اساس ادییمختلف را ارائه نما   یفروش فصل ها   سهیو مقا   دیخر   یفصل  یالگو -19

 انجام داد یز یبرنامه ر غاتیتبل یبرا توان یالگو م

منطقه  -20 آن  در  شما  فروش  درصد  همراه  به  نمایید  ارائه  را  جغرافیایی  فروش  آمار 

 جغرافیایی 

 سیستم تخفیفی شما به چه صورت است؟   -21

 وق العاده گذاشته اید؟ خروجی آن به چه صورت بوده است؟آیا تا به حال فروش ف -22

 ستمی پیروی میکند؟روش تعیین قیمت شما از چه سی -23

 الف( قیمت گذاری بر اساس هزینه 

 ب( قیمت گذاری بر اساس نقطه سر به سر 

 پ( قیمت گذاری بر اساس ارزش افزوده 

 ت( قیمت گذاری بر اساس آپشن 

 و...

 پیش بینی جریان درآمدی سال آینده را ارائه نمایید   -24

درآمد تکرار شونده ماهیانه خود را بیان نمایید در هر محصول و هر خدمت و ترجیحا به   -25

 تفکیک مناطق جغرافیایی 

 

 

 ر شبکه های اجتماعی و دیگ اینستاگرام

1- Content Strategy شما برای سال آینده برای پیج اینستاگرام به چه صورت است؟ 

می  -2 خرید  شما  از  درصدشان  چند  شما  اینستاگرام  دریافت  مخاطبان  خدمت  یا  و  کنند 

 کنند در حال حاضر؟می 

 لشی، معماگونه، طنز، خبری و....(امخاطب شما  به چه محتوایی عالقه مند است؟ ) چ  -3



اینستاگرام شما بیشتر دیده می شود و میزان الیک و کامنت ها آن  چه محتواهایی در   -4

 افزایش پیدا میکند؟

) ذکر کنید که    ماهه اول سال را به همراه استراتژی آن ارائه نمایید   6تقویم محتوایی   -5

و    تمرکز شما بیشتر بر روی استوری ها خواهد بود یا روی پست ها؟ هدف استوری ها

 باشد؟زی می پست های شما دقیقا چه چی

 ماهه لطفا موارد زیر را پاسخ دهید:  6در ارائه تقویم محتوایی   -6

  ان یتا پا  یی محتوا  میتقو  نستاگرام، یا  جیپ  ی محتوا و گرداننده ها  دیتول   میلطفا از طرف ت

. موارد ز  1400بهار   ارائه گردد  ارائه تقو  ریمشخص بشود و  لحاظ    ییمحتوا  م یهم در 

 :گردد

 قرار گرفتن محتوا  یروزها الف( 

 آن روز یعنوان محتوا ب( 

 آن روز   ی زمان انتشار محتواپ( 

 آن روز  یمحتوا  دیمنابع تول ت( 

 و...( ی نفوگرافای –  رتصوی  – دئویارائه شده ) و ینوع محتوا ث( 

 ج( برنامه های الیو 

از حقوق مصرف کنندگان    ت یحما  یاسفند که روز مل   9روز    یبه عنوان مثال برا  •

 آن روز چگونه است؟ ینوع محتوا   د؟ی دار  یاست چه برنامه ا 

 تبلیغات

استراتژی تبلیغاتی شما چگونه است؟ بر پایه برندینگ تبلیغ را انجام میدهید یا بر پایه   -1

 افزایش فروش؟ خروجی یک ساله از  تبلیغ را ارائه نمایید 

 تبلیغاتی ای داشتید؟در سال گذشته چه کانال های  -2

 باشد؟برنامه شما برای رسانه ها و کانال های تبلیغاتی سال آینده چه می  -3

 راه های تبلیغاتی شما چگونه است و در سال گذشته چه بازرخودی داشتید از تبلیغات؟ -4

تا به حاال با چه برندهایی کو برندینگ انجام داده اید؟ چند درصد فروش شما را تغییر   -5

 در آن بازه زمانی؟داده است 



 برای کوبرندینگ سال آینده چه برنامه ای دارید و سراغ چه برندهایی میخواهید بروید؟ -6

بازاریابی رویداد تا به حال داشته اید؟ اگر آری نتایج آن را شرح دهید. برای بازاریابی   -7

 رویدادی خود در سال آینده چه برنامه ای دارید؟

 ی خود چه برنامه ای دارید؟برای بازاریابی و مسئولیت اجتماع  -8

بهترین تبلیغ، تبلیغ دهان به دهان است. برنامه  شما برای تبلیغ دهان به دهان چه چیزی   -9

 می باشد؟

 برای سال آینده چیست؟ B2Bاستراتژی شما برای تبلیغات  -10

 برای سال آینده چیست؟ B2Cاستراتژی شما برای تبلیغات  -11

تستها در سایت  یا اپلیکیشن خود برای موضوعات مختلف استفاده    A/B   تا به حال از    -12

 ژی این بخش را توضیح دهید کرده اید؟ خروجی آن به چه صورت بوده است؟ لطفا استرات

 تست ها استفاده نکرده اید یک برنامه برای سال آینده تدوین کنید    A/Bاگر تا به حال از   -13

صفحه خواهد    50برند بوک متوسط در حدود    برند بوک خود را لطفا ارسال نمایید ) یک  -14

بود و به ابعاد مختلف میپردازد. اگر برندبوک ندارید لطفا اعالم کنید تا چه زمانی برند 

 بوک خود را میخواهید تدوین نمایید 

توانید تبلیغ کنید را ارائه  لیست پیج ها و کانال هایی که با توجه به مخاطب هدفتان می  -15

 نمایید 

 

   ذاکره شدهدستگاه های م

با چه دستگاه هایی مذاکره کردید و ج -1   لسه داشتید و نتیجه این مذاکره چه تا به حال 

 چیزی بوده است؟

 ارزش  رهیزنج  لیتکم -2

محصول یک  ارزش  زنجیره  تکمیل  یا    در  و  قبل  مشتری  که  هایی  مکان  از لیست  بعد 

 د را بیان کنید.  نها سر و کار داشته باشآ مراجعه به شما ممکن است با

 



 رقبا

 مزیت رقابتی و گلوگاه رقبا چیست؟ ارزش پیشنهادی آنها را تشریح کنید  -1

 روی چه بخشی از مشتریان تمرکز کرده اند؟ -2

 در چه حوزه هایی رقیب دارید؟ -3

 در چه حوزه هایی رقیب ندارید؟ -4

 رقبای شما در چه حوزه هایی خوب عمل کردند؟ -5

 ضعف دارند؟رقبای شما در چه حوزه هایی  -6

 شیوه فروش رقبای خود را با جزئیات شرح دهید  -7

 کنند؟چه بازار هدفی مشخص کرده اند و چگونه کار می  -8

 باشد؟در حوزه کاری شما چه اقیانوس های قرمز و چه اقیانوس های آبی می  -9

 نقطه ی ضعف شما و رقبا در برابر خواسته جامعه هدف چیست؟ -10

ی را به صورت مبسوط  سی نمایید و نتیجه بررسخارجی را برر   Bench Mark   حتما یک -11

با همین کیفیت وجود    Bench Markقطعا یک  ذکر نمایید ) شبیه شما با همین ظرفیت و 

 دارد، اگر تمرکز کنید آن را قطعا پیدا خواهید کرد (

 متوسط قیمت محصول و یا خدمت رقبا چقدر می باشد و چند درصد با شما تفاوت دارد   -12

توسط رقبا؟ رقابت در بازار شما با چه    اشباه بشود  یممکن است بازار شما به زود  ایآ  -13

 سرعتی تشدید میشود؟

 رقبا تا چه اندازه بر جریان های درآمدی و حاشیه سود شما تاثیر دارند؟   -14

 سهم بازار  هر رقیب را جداگانه بیان کنید که چقدر است؟ به تفکیک منطقه ی جغرافیایی  -15

 رضایت مشتریان از هر کدام از رقبا را بیان کنیدمیزان   -16

به چه صورت است؟ و در   تشان یو سا  نستاگرامیا ق یشما از طر یفروش رقبا  زان یم -17

 فروشند؟ ینم یی حال حاضر در چه جاها 

 

 



 

SWOT 

 برای کسب و کار خود ارائه نمایید  SWOTلطفا یک ماتریس 

 اهداف کالن سال آینده

رسد ) اهداف میبایستی که  حاال که تمام موضوعات به نوعی مشخص است نوبت به اهداف می 

SMART  ) باشد 

اهداف مالی شما ) درآمد، هزینه، سود و...( برای سال آینده به چه صورت است؟ برنامه   -1

 عملیاتی خود را برای رسیدن به این هدف شرح دهید  

بازار، تعداد مخاطبان پذیرش شده، فتح کدام مناطق  اهداف کسب و کاری شما ) سهم   -2

هدف شرح    ن ی به ا  دن یرس  ی خود را برا  یات ی برنامه عمل...( به چه صورت است؟  جغرافیایی

 دیده

اهداف بهبود داخلی و بهبود فرایندهای کسب و کار شما برای سال آینده به چه صورت   -3

  دیهدف شرح ده ن یبه ا دن یرس ی خود را برا یات یبرنامه عملاست؟ 

  ی ات یبرنامه عملباشد؟  برای سال آینده به چه صورت می اهداف شما برای منابع انسانی   -4

  دیهدف شرح ده نیبه ا  دن یرس یخود را برا 

 گترین مشکل و چالش شما در حال حاضر و در سال آینده چه چیزهایی می باشد؟بزر -5

 

 متفرقه سواالت 

گیمیفیکیشن -1 به  اید   راجع  داده  انجام  از    اقداماتی  برای استفاده  شرح دهید. شما 

 گیمیفیکیشن در سال آینده برنامه ای دارید؟

شغلی پرسنل خود به همراه رزومه آنها را ارسال نمایید تا کارشناس  شرح وظایف   -2

منابع انسانی آنها را آنالیز کند و به شما پیشنهاداتی بدهد در راستای استفاده بهتر  

 از نیروی انسانی خود 



 

 

 ز شما کمال تشکر و قدردانی را داریم برای همکاری مناسب شما در انتها ا


