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طرح کسب و کار  عبارتی است که به عنوان معادل 
ــی  Business Plan انتخاب شده  عبارت انگلیس
ــایر معادل هایی که معموالً  مورد استفاده  است. س
ــد از  برنامه ی تجاری، طرح  ــرار می گیرند عبارتن ق

تجاری، و برنامه ی کسب و کار. 
ــم انداز  ــت که چش ــب و کار برنامه ای اس طرح کس
ــرکت )تخصیص منابع، فرصت ها و  فعالیت های ش
ــان می دهد. هم چنین  تهدیدها و...( را در آینده نش
ــرای  ــداول ب ــای مت ــی از روش ه ــه یک ــن برنام ای
ــیعی از ذی نفعان،  ــف وس ــال اطالعات به طی انتق
ــرکای تجاری آینده، مدیران و  ــرمایه گذاران، ش س
ــیاری فکر می کنند این  کارکنان است. اگر چه بس
ــروع به اجرای یک فعالیت  ــه فقط در زمان ش برنام
ــت طرح  ــت ولی باید توجه داش جدید ضروری اس
ــل حیاتی در  ــوان یکی از عوام ــب و کار به عن کس
ــمار می رود،  ــرکت ها نیز به ش ــه ی فعالیت ش ادام
ــرایطی نیاز به جذب  ــال در هر ش ــه برای مث چراک
ــرمایه و یا اخذ وام های جدید وجود دارد و طرح  س
کسب و کار می تواند در این راستا بسیار مفید واقع 
ــخص شود طرح کسب و کار  شود. برای آن که مش
چیست و چه هدفی را دنبال می کند در این نوشتار 
ــت را  ــده اس ــف مختلفی که برای آن ارایه ش تعاری

بررسی می کنیم.

 تدوین مدل کسب و کار،
تبدیل طرح ها و ایده های شرکت به 
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1. مقدمه
شرکت ها برای ادامه ی فعالیت و حضور در عرصه ی 
ــه امکانات  ــه با توجه ب ــد بهین ــت نیازمند رش رقاب

موجود هستند.
ــبت جدید  ــب و کار عبارتی به نس عبارت کس
است و همزمان با ورود مباحث مرتبط با کارآفرینی 
ــور مطرح گردید. هرچند در کشور ما طرح  در کش
ــب و کار جدید را به  ــدازی کس ــب و کار، راه ان کس
ــت و  ــازد؛ اما لزوماً این گونه نیس ذهن متبادر می س
ــرکت های در حال  ــب و کار در مورد ش ــرح کس ط
ــازمان های غیرانتفاعی و دولتی  ــت و حتی س فعالی

کاربرد دارد.
ــب و کار در هر واحد اقتصادی بزرگ  برنامه ی کس
ــند اصلی تلقی می شود  یا کوچک به عنوان یک س
ــدان و مدیران خواهد بود  ــی برای کارمن که مقیاس
ــطه ی آن بتوانند میزان موفقیت های خود  تا به واس
ــنجند و برای فعالیت های آتی خود  و شرکت را بس
ــب و کار  تصمیم گیری کنند. به عالوه برنامه ی کس
ــت انتقال اطالعات به طیف  یک روش متداول جه
ــرکای تجاری  ــیعی همچون سرمایه گذاران، ش وس
ــت.  ــایر ذی نفعان اس آینده، مدیران، کارکنان و س
ــرای یک پروژه یا  ــای مربوط به اج تصمیم گیری ه
ــی هایی  ــت جدید مبتنی بر مطالعات و بررس فعالی
ــب و  ــت که نتیجه ی آن در قالب برنامه ی کس اس
ــود. این برنامه براساس توانایی های  کار ارایه می ش
شرکت در نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه تهیه 
ــود. راهنمای تهیه ی برنامه ی کسب و کار به  می ش
ــی درخواست پذیرش سهام شرکت ها  منظور بررس
ــا صرفاً  ــن راهنم ــت. ای ــده اس ــورس تهیه ش در ب
ــاس  ــرکت می تواند براس ــت و هر ش یک نمونه اس
ــرات الزم را در آن  ــود تغیی ــای خاص خ ویژگی ه

اعمال کند.]1[

2. تعریف طرح کسب و کار]1[
تعاریف زیر برای طرح کسب و کار ارایه شده است: 
ــندی است که وضع موجود شرکت را بیان  • س
ــده ی آن برای چند سال  و برنامه های پیش بینی ش

آینده را ارایه می نماید.
ــرکت را در یک  ــندی است که اقدامات ش • س
ــد و به طور معمول  ــخص بیان می نمای دوره ی مش
شامل فهرست دقیقی از ریسک ها و عدم قطعیت ها 

و تحلیل آن ها است. 
ــت که به طور  • یک برنامه ی جامع مکتوب اس
مشخص و روشن اهداف توسعه ای یک کسب و کار 

موجود یا جدید را تشریح می کند. 

ــب و کار باید به  • به صورت مختصر طرح کس
سؤاالت چه چیزی؟، چرا؟، چه موقعی؟، توسط چه 

کسی؟، و چگونه؟ پاسخ های روشنی ارایه دهد. 
ــوابق یک  ــت کمی و کیفی بر س ــروری اس • م
ــدت و  ــداف بلندم ــکان آن، اه ــب و کار و مال کس
کوتاه مدت آن کسب و کار، و برنامه های پیشنهادی 

برای رسیدن به اهداف.
ــی دارد؛  ــواع گوناگون ــب و کار ان ــرح کس • ط
ــازمانی کاربرد دارند و  برخی برای عملیات درون س
دسته ای دیگر برای جذب سرمایه نوشته می شوند. 
ــته می شوند  ــرمایه نوش گروهی که برای جذب س
شرحی از شرکت، راهبرد های آن، و پیش بینی های 

مالی ارایه می دهند. 
• طرح کسب و کار یک سند برنامه ریزی است 
ــب و کار را برای یک دوره ی زمانی  که اقدامات کس

مشخص به صورت خالصه ارایه می دهد.
 

3. مدل کسب و کار چیست؟
ــرای خلق پول و  ــب و کار چارچوبی ب ــدل کس • م
ــان می دهد که یک  ــت. این چارچوب نش ثروت اس
بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه 
ــتریان از آن چه که از  ــی باید انجام دهد تا مش زمان
ــوند و بنگاه نیز به  ــار دارند بهره مند ش ــگاه انتظ بن

سود دست یابد. 
ــرکت، بنگاه یا سازمان برای  ــیوه ای که ش • ش
تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می کند. 
ــب وکار بیان می کند که چگونه سازمان از  مدل کس
طریق تولید محصول یا ارایه  ی خدمت، ایجاد ارزش 

افزوده می کند.
• به بیان دیگر این مدل ها که در واقع چارچوبی 
ــازی هستند، به سه پرسش کلیدی در  برای پول س
ــخ می دهند: کدام فعالیت ها،  ــرکت ها پاس مورد ش
ــوند؟ پاسخ صحیح  چگونه و چه وقت باید انجام ش
به این پرسش ها منجر به عملکرد مناسب شرکت ها 
ــده و در  ــتریان ش و ارایه ی مزایای مطلوب به مش

نهایت سود را برای شرکت به ارمغان می آورد]2[.

4. اجزای استاندارد یک طرح کسب و کار
ــب و کار استاندارد دارای چند بخش  یک طرح کس
ــده ی جنبه ای از  ــر بخش آن نماین ــت. ه اصلی اس
ــد و در کنار هم چهار چوب و نمای  سازمان می باش
ــازمان را نمایش می دهد. معموالً یک طرح  کلی س
ــروع  ــه ای از طرح اصلی ش ــا خالص ــب و کار ب کس
می شود که به طور موجز و سریع اطالعات کلیدی 
ــد. دیگر بخش ها  ــاری را بیان می کن ــه ی تج برنام
ــم مدیریت،  ــول، تی ــازار، محص ــامل جزئیات ب ش
ــه ی اجرایی و داده های  ــازمان، برنام راهبردهای س

مالی می باشند.
ــه باید همواره در تدوین طرح  نکته ی مهمی ک
ــد این است که در عمل  ــب و کار مد نظر باش کس
ــب و کارهای  ــد طرح کس ــراد مختلف بای ــرای اف ب

ــی به یک  ــرا هر مخاطب ــود. زی ــته ش مختلف نوش
ــری اطالعات عمومی در مورد طرح و در نتیجه  س
ــه ای از اطالعات تخصصی نیاز دارد که باید  مجموع
ــؤاالت تخصصی وی پاسخ داده شود و مطالب  به س
ــند. همچنین از  دیگر برای وی کمتر مفید می باش
ــترس  آن جا که کلیه ی جنبه های اطالعات در دس
ــوم قرار ندارد، ضریب امنیت حفظ طرح نیز باال  عم
ــتری نیز می توان  می رود. همچنین برای جذب مش
ــازمان و محصول را در قالب  یک معرفی کلی از س
ــیار ساده سازی  شده به  ــب و کار بس یک طرح کس
ــتری ارایه نمود که در اینجا لزوم متفاوت بودن  مش

طرح های تجاری به وضوح نمایان است.
معموالً چکیده و خالصه ی مدیریتی در ابتدای 
طرح و پیوست ها در انتهای طرح کسب و کار آورده 
ــوند، ولی ترتیب دیگر بخش ها ثابت نبوده و  می ش
ــروژه تغییر نماید. مهم آن   ــته به نوع پ می تواند بس
ــت که جنبه های مختلف بررسی شده و سازمان  اس

به طور روان و منطقی توضیح داده شود. ]1[

5. سرفصل های اصلی یک طرح کسب و 
کار]4[

5. 1. معرفی
• نام و نشانی فعالیت اقتصادی؛

• نام و نشانی مدیران؛
• ماهیت فعالیت اقتصادی؛

• بیان مبالغ مالی مورد نیاز؛
• بیان میزان محرمانه بودن گزارش؛

5. 2.  خالصه  ی مدیریتی
در این بخش، خالصه ای از کل طرح تجاری در دو 

یا سه صفحه خالصه می شود.

5. 3. تحلیل صنعت
• دورنما و روند آینده؛

• تحلیل رقیبان؛
• بخش بندی بازار؛

• پیش بینی صنعت؛ 

5. 4. شرح فعالیت کارآفرینانه
• کاالها؛

• خدمات؛
• اندازه  ی فعالیت اقتصادی؛

• تجهیزات دفتری و کارکنان؛
• پیشینه  ی کارآفرینان؛

5. 5.  طرح تولید
• فرآیند تولید؛

• کارخانه  ی فیزیکی؛
• تجهیزات و ماشین آالت؛

• نام تأمین کنندگان مواد اولیه؛

کار... و  کس�ب  م�دل   تدوی�ن 
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5. 6. طرح بازاریابی
•  قیمت گذاری؛

• توزیع؛
•  تبلیغ؛

• پیش بینی تولید؛
•  کنترل ها؛

5. 7. طرح سازمانی
• شکل سازمانی و نوع مالکیت؛

• شناسایی شریکان یا سهامداران عمده؛
• میزان اقتدار مدیران؛

• پیشینه  ی مدیریت گروه؛
• نقش و مسؤولیت اعضای سازمانی؛

5. 8. ارزیابی ریسک
• ارزیابی ضعف فعالیت اقتصادی؛

• فناوری های جدید؛
• طرح های احتمالی؛

5. 9.طرح مالی
• پیش نویس سود و زیان؛
• برآورد جریان نقدینگی؛

• پیش نویس ترازنامه؛
• تحلیل نقطه  ی سربه سر؛

• منابع و موارد استفاده  ی وجوه؛

5. 10. ضمیمه
• نامه ها؛

• داده های تحقیق بازار؛
• اجاره نامه ها یا قراردادها؛

• فهرست های قیمت تأمین کنندگان.

6. عوامل تأثیرگذار در تغییر مدل کسب 
و کار

• فناوری 
• بازار 

• جامعه 

6. 1. پاسخ سازمان به عوامل تأثیرگذار]1[
سامانه  های راهبردی و مدیریت راهبردی؛ 

ــتریان و حفظ  ــتری مداری )ارتباط مؤثر با مش مش
آن ها( 

ــی در کار از طریق  ــتمر و اثربخش ــود مس بهب
رعایت استانداردهای بین المللی، مدیریت کیفیت، 
واکنش به موقع به تغییرات، مدیریت دانش، ابتکار 

و خالقیت؛ 
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار؛ 

ساخت براساس سفارش و تولید انبوه؛ 
ــوی کسب و کار الکترونیک و  سوق یافتن به س

تجارت الکترونیک 
بنگاه های مجازی؛ 

7. تعاریف مدل های کسب و کار
ــواری همراه  ــب و کار غالباً با دش تعریف مدل کس
ــب و کار  ــای متفاوت کس ــرا در زمینه ه ــت؛ زی اس
ــود و ارایه  ی  ــت می ش معانی متفاوتی از آن برداش
یک تعریف یکسان در همه  ی کسب و کارها مقدور 
نیست. این نقصان در تعریف مدل های نوین کسب 
ــاس  ــایر حوزه ها احس و کار الکترونیک بیش از س

می شود.
ــوزه ی وب، از  ــب و کار در ح ــای کس »مدل ه
مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و 
کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته 

است.« 
ــت برای تأمین  ــب و کار ابزاری اس • مدل کس

منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب درآمد.
ــاده عبارت از  ــب و کار به بیان س ــدل کس • م
ــای تجاری  ــرکت در فعالیت ه ــت که ش متدی اس
ــد، ثبات خود را  ــب درآم ــش گرفته و با کس در پی

ــا توجه به منابع در  ــظ می نماید. در این مدل ب حف
ــترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه  ی  دس
ارزش مورد نظر مشتری ارایه شده و منافع و درآمد 

نصیب شرکت می سازد. 
• به تعبیری دیگر »مدل کسب و کار چگونگی 
ــخص کردن  ــط بنگاه را با مش ــب درآمد توس کس
ــریح  ــتری تش ــگاه آن در زنجیره  ی ارزش مش جای

می کند.«
• مدل کسب و کار توصیف ابزارها و روش هایی 
ــت که یک بنگاه به کار می گیرد تا به سودی که  اس
ــت برسد. مدل کسب و  ــه بنگاه اس در طرح و نقش
ــتم در نظر  ــب و کار را به عنوان یک سیس کار، کس
ــوال پاسخ می دهد که  ــپس به این س می گیرد وس
ــت بیاوریم تا زنده بمانیم و رشد  چگونه پول به دس

کنیم؟
ــت  ــب و کار روش یا فرآیندی اس ــدل کس • م
ــب و کار، تولید پول  ــک کس ــیله  ی آن ی که به وس
ــی که یک کسب و کار از فرآورده ها  می کند یا روش
ــد می کند.  ــود ارزش اقتصادی تولی ــا خدمات خ ی
ــب و کار یک دامنه  ی وسیع از مدل های  مدل کس
ــمی را توصیف می کند که توسط  رسمی و غیر رس
بنگاه های اقتصادی برای توصیف جنبه های متنوع 
ــوند از جمله اهداف،  ــتفاده می ش ــب و کار اس کس
فناوری،زیرساخت ها، ساختار سازمانی و سیاست ها.

• مدل کسب و کار طرح ها و ایده های سازمان را 
به ارزش های اقتصادی تبدیل می کند. مدل کسب 
و کار نشان می دهد که یک شرکت چگونه با تعیین 
ــب درآمد  ــگاه در زنجیره  ی ارزش، کس کردن جای
ــی درباره  ی  ــامل موضوعات مختلف ــد که ش می کن
ــارت از کارآفرینی،  ــد که عب ــب و کار می باش کس
ــرمایه گذاری،  س ــادی،  اقتص ــایل  مس ــا،  راهبرده

عملکردها و بازاریابی است. 
ــت از ارزشی  ــب و کار توصیفی اس • مدل کس
ــتریان  ــرکت به یک یا چند بخش از مش که یک ش
ــرکت و شبکه  ی  ــت از ش ارایه می دهد. طرحی اس
ــرای ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش  همکاران آن ب
ــاد جریاناتی که  ــرمایه های ارتباطی برای ایج و س
ــب درآمدهای مثبت )سود( و با ثبات  منجر به کس

می شوند.
• مدل کسب و کار در برگیرنده  ی طراحی کاال، 
ــامل توصیفی از  خدمات و جریان های اطالعاتی ش
ــب و کار و نقش های آن ها،  ــران مختلف کس بازیگ
ــرای بازیگران مختلف  ــی از مزایای بالقوه ب توصیف
ــب و کار و هم چنین توصیفی از منابع درآمدی  کس

است. 
ــرح اولیه و  ــوری، ط ــب و کار تئ ــدل کس • م
ــت که برای به حرکت درآوردن یک  ــاختاری اس س
ــتفاده می شود و مباحث زیر  ــب و کار از آن اس کس

را شامل می شود: 
- کارگزاری مستقل1؛

1. Independent brokerage 
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ــب و کار به علت تفکر  ــت مدل کس دیگر ممکن اس
نامناسب، مؤثر و کارا نباشد. زیرا رقیبان، مدل های 

کسب و کار بهتری را گزینش کرده اند.
ــین  ــب و کار از زمان های پیش • مدل های کس
ــته اند با این وجود در زمان های مختلف  وجود داش
ــتفاده قرار گرفته اند؛  ــا نام های گوناگونی مورد اس ب
ــب و کار ناشی از  اما در نهایت تمامی مدل های کس
ــکل گیری زنجیره  ی ارزش در یک کسب و  لزوم ش
ــتند. اولین نام مطرح شده در این خصوص  کار هس
ــتاد دانش مدیریت یعنی مایکل پورتر  ــط اس توس

مطرح شد.]1[

9. شکل گیری زنجیره  ی ارزش
فعالیت هایی که باعث شکل گیری زنجیره  ی ارزش 
ــیم کرد: ــه بخش تقس ــوند را می توان به س می ش

ــت کردن چیزی،  • فعالیت های مرتبط با درس
ــاخت و فعالیت هایی از  طراحی، خرید مواد خام، س

این دست؛ 
• فعالیت های مرتبط با فروش چیزی، جستجو 
ــروش، توزیع  ــتدهای ف ــتری، داد و س و یافتن مش

محصوالت و یا انتقال خدمات؛ 
ــانی،  ــر منابع انس ــات نظی ــتیبانی عملی • پش

زیرساخت ها و توسعه  ی فناوری.
با بهره گیری از نظریه و راه کار زنجیره  ی ارزش 
ــه بخش های یک  ــم بفهمیم که چگون ــا می توانی م
ــوند. یک مدل  ــب و کار با هم هماهنگ می ش کس
کسب و کار ممکن است با هدف طراحی محصولی 
ــده تهیه شود و  جدید برای نیازهای پیش بینی نش
یا ممکن است بر روی راه های بهتر تولید، فروش یا 

توزیع محصوالت و خدمات تمرکز کند.
ــوب اغلب  ــب و کار جدید و خ ــک مدل کس ی
اوقات حاصل ترکیب عناصری از هر دو طرف است 

و مزیت های رقابتی مختلفی را به همراه دارد
که فراتر از یک محصول جدید یا یک فرآیند
بهینه سازی در جریان زنجیره  ی ارزش است.

به عنوان مثال مدل کسب و کار ابداعی شرکت 
ــی همچون فورد و  ــه در برابررقبای بزرگ ــا ک تویوت
ــاب می آمد  ــرال موتورز موفقیت بزرگی به حس جن

ــره  ی ارزش های  ــکار و تنوع در زنجی ــر پایه  ی ابت ب
ــوالت، مدیریت  ــعه محص ــی همچون توس مختلف

فروش و ساخت بود.
مدل کسب و کار شرکت وال مارت نیز براساس 
ــا و مدیریت  ــی آن ه ــگاه ها، طراح ــت فروش موقعی
ــتیک بود. واژه  ی مدل  کسب و کار، در فضای  لجس
ــتفاده  ی بیشتری قرار گرفت و  دات کام ها مورد اس
ــیاری که تقریباً از  عمومیت یافت. دات کام های بس
ــط دهه  ی نود فعالیت خود را آغاز کرده بودند  اواس
در مسیر تغییر مدل های کسب و کار خود برآمدند. 
ولی با این وجود متأسفانه بیشتر آن ها از گردونه  ی 

رقابت خارج شدند.
ــازی  ــزی جز آشکارس ــب و کار چی ــدل کس م
ــق گفته  ی  ــت. طب ــرکت نیس ــای یک ش راهبرد ه
ــاوری رقابتی  ــب و کار و فن جان ماگارتا مدل کس
ــاوری رقابتی توصیف  ــا هم پیش می روند. یک فن  ب
ــب و کار چگونه  ــه یک کس ــت ک کننده  ی این اس
ــر از رقبا انجام دهد.  ــد فعالیت هایش را بهت می توان
ــازمان ها وقتی می توانند به کارآیی باالیی برسند  س
ــانی از آن  ــرکت ها قادر نباشند به آس ــایر ش که س

نسخه برداری کنند.
زمانی که تمامی شرکت ها محصوالت و خدمات 
یکسانی را با شیوه های مشابه به مشتریان یکسانی 
ــا حد زیادی  ــاختار آن صنعت ت ــه می کنند س ارای
ــام می توان  ــد. با صراحت تم ــذاب خواهد ش غیرج
ــت که  ــوع رقابت مخرب اس ــن یک ن ــت که ای گف
ــوی  ــیاری از خرده فروش ها را در اینترنت به س بس
ــا مدل های  ــانی که ب ــودی هدایت می کند؛ کس ناب
ــوی بازار حمله می کنند.  ــب و کار یکسان به س کس
آن ها هیچگونه تالشی برای متمایز ساختن خدمات 
ــی که وجود  ــتری ها و بازارهای ــود در مورد مش خ
ــه ارایه می دهند و  ــد، محصوالت و خدماتی ک دارن

ارزش افزوده ای که باید داشته باشند، نمی کنند.
ــون eBay که موفقیت هایی  تعداد کمی همچ
ــب  ــب کرده اند در واقع تصمیم گرفتند کس را کس
ــال کنند.  ــیوه  ی متفاوتی دنب ــود را به ش و کار خ
ــب و کار خوب فقط  ــور خالصه یک مدل کس به ط
ــد منحصر به فرد نیز  ــد بلکه بای نباید قدرتمند باش

باشد.]2[
ادامه دارد

- بنگاه های امالک؛
- کارگزاران همکار2؛

- قیمت خالص3؛
- درصد کمیسیون؛

- مبلغ جهت خدمات4؛
- کارگزاری خریدار؛

ــا و  ــی از نقش ه ــب و کار توصیف ــدل کس • م
ــتریان،  ــرف کنندگان، مش ــا بین مص ــات م ارتباط
ــت  ــرکت اس ــم پیمانان و عرضه کنندگان یک ش ه
ــی و مالی و  ــی تولیدی، اطالعات ــه جریانات اصل ک

هم چنین منافع اصلی شرکا را مشحص می کند. 
ــب و کار توصیفی است از ارتباطات  • مدل کس
تجاری میان یک شرکت تجاری و کاالها و خدماتی 
ــد. به طور  ــازار فراهم می کن ــرکت در ب ــه آن ش ک
ــب و کار روشی برای ساختار دهی  خاص مدل کس

جریانات هزینه ای و درآمدی است. 
• مدل کسب و کار توصیفی از یک مجموعه  ی 
ــاختار، روابط بین عوامل  ــب و کار است که س کس
ــخ دهی آن  ــن چگونگی پاس ــاختاری و هم چنی س

کسب و کار به دنیای واقعی را بیان می کند. 
ــب و کار با طرح چند سؤال اساسی  • مدل کس

شناسایی می شود:
- مشتری کیست؟ 

- ارزش مشتری چیست؟ 
- چگونه می توان ارزش الزم را با هزینه ای مورد 

قبول به مشتری ارایه کرد؟ 
- چگونه می توان حاشیه  ی امنیت مطمئنی در 

برابر رقیب ها ایجاد کرد؟ 
- چه محصوالت و خدماتی می توان به مشتریان 

انتخاب شده ارایه کرد؟
- چگونه می توانیم این محصوالت یا خدمات را 
به صورت کارآمد و مؤثر به مشتری پیشنهاد کنیم؟

8. چگونگی شکل  گیری یک مدل کسب و 
کار جدید 

ــش جدید یا بخش هایی  با هدف قرار دادن بخ
که در اثر اهمال کاری با مشکل مواجه اند؛ 

ــایی نیازهای جدید یا فراموش شده  • با شناس
مشتریان؛ 

ــن راه های جدید برای تولید و  • به منظور یافت
ــتریان  تحویل، تولید محصوالت جدید و یافتن مش

جدید. 
ــب و کار مؤثر و قابل اجرا باعث  • یک مدل کس
ــبت  ــتری نس ــق و هدایت ارزش افزوده  ی بیش خل
ــود. این مدل  ــود می ش ــایر گزینه های موج ــه س ب
ــتریانی که ارتباطشان را با  ــت برای مش ممکن اس
ــازمان قطع کرده اند ارزش های بیشتری به همراه  س
ــت به طور کلی روش ها و  ــته باشد یا ممکن اس داش
شیوه های سنتی انجام کارها را کنار گذارد. از سوی 
2. Associate brokers 
3. Flat Fee
4. Fee-for-service 

1.کسب و کار ونحوه اخذ مجوز طرح ها: مهدي هدایتي 
2.استراتژی رقابتی، مایکل پورتر، ترجمه مجیدی و مهرپویا، انتشارات رسا.

3.روزنامه سرمایه، شماره 565، 5/7/86، صفحه 9 )بازار سرمایه(
4. کتاب کارآفرینی روبرت هیس ریچ )ترجمه فیض بخش(

5.www.makingthenetwork.Org/centre (www.iranbourse.com)
6.www.ecomlink.org 
7.www.planware.org www.businessplans.org/businessplans.html 
8.ww.bplans.com/sp/businessplans.cfm 
9.ww.businessplanarchive.org
10.www.defee.gov.uk/ict-learning-centres
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