
 درآمدزایی از نوآوری 

 مقدمه

شد، ی م   دهینام   کسب وکار  ش یسال پ  کصد یکه    یزیبه چ  یشباهت چندان  م،یخوانی وکار مآنچه ما آن را کسب 

کرده    دایپ  یاساس   یهاعصر حاضر تفاوت  یکسب وکارهاقدیمی تر با   یکسب وکارها  یو چگونگ   یستیندارد. چ

 . است

  جی( شکل رانیو زم  اهی)همچون نفت، معدن، گ   یکی زیو ف   یعیبر منابع طب  یمبتن  یوکارها  در گذشته کسب

را   هاشرکت   نیا  یو فناورانه داشتند، جا انیدانش بن  ت یکه ماه ییکسب وکارها  جی اما به تدر  ؛کسب وکار بودند 

نتنگرفت در  ب  ،د یعرضه محصوالت و خدمات جد   ر،ییتغ  نیا  یجه ید.  است  یاسابقهیشتاب  زیافته    دانش   رای؛ 

پ  الیس   اریبس  یتیماه از طبدهی چیو  نو   عتی تر  روز  هر  و  اشودی م  دارد  به صنا  نی.    شرفته یپ  ع یتحول محدود 

قرار داده است. احتماال تنها شباهت   ر یها را هم تحت تاثه یهمان منبع پا  ی حت  ع،یصنا  یهمه   شیبوو کم   ستین

به    ییهستند. تعهد به درآمدزا  درآمدبه دنبال    تایها نهاآن   یهمه باشد که    نیاعصار ا  یکسب وکارها در همه 

 که درآمد ندارد، معنا ندارد.  یکارو وکار ربط دارد و کسب کسب  یفلسفه 

بن  نیا ماه  نیادیتحول  شده  وکسب   تیدر  باعث  ح  ک ی  ی نوآورکار  امروزه  شرکت   ی برا  یات یامر  باشد.  ها 

م  ییوکارهاکسب آن ی رشد  درون  که  نوآورکنند  موتور  باشد،    یها  و    یعنیروشن  دانش  از  استفاده  با  بتوانند 

 مستمر داشته باشند.  ینوآور  وکار خوددر کسب  ،یرون یب ای  یدرون ی فناور

  دو خودرو داستان

پ  م یدرباره دو خودرو شروع کن  یبا داستان  د ییایب    ات یف  و   ورشهداستان دریاره دو شرکت خودرو ساز معروف 

 . ناموفق بود یگری بسیاردمحصول  ، اما تبدیل شد موفق  اریخودرو بس ک یکه محصول یکی به ،     سلریکرا

جهان، نقش   ون دالرییلی چند تر یساز صنعت خودرو   در  داستان ما را »پورشه« عرضه کرده که یخودرو  نیاول

  ۲۰۰در حدود    یحداکثر سرعت  که   شودی شناخته م   ۹۱۱  اسپرت   یها  نیاست و با ماش   ینسبتا کوچک  نیآفر

 بر ساعت دارند.  لیما

حال سقوط به پرتگاه    عت دربر سا  لیما  ۲۰۰البته احتماال کمتر از    اد،یز  یپورشه با سرعت  ۱۹۹۰دهه    ل یاوا  در

شرکت کم بازده و    د یتول  ی ندهایآفربود و   ده یرس   ۱۹۸۰سوم فروش در دهه   ک یبود؛ فروش ساالنه به    ی اقتصاد

  د یفرد نسل جد   نیترسال سن، جوان  ۴۱که با    شرکت  د دیج  رعاملیمد   «، ۱نگیدک یو  ن یبودند. »وندل  وبیمع
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را در    ی سبک ژاپن  ت یفیو بهبود ک  د یتول   یهام گرفت روش میآلمان بود، تص  یارشد صنعت خودروساز  رانیمد 

عمل نت   ی پورشه  در  که  هز  نیا  جه یکند  بنه یاقدام  فروش  و  کمتر  فاجعه    شتر یها  از  توانست  شرکت  و  شد 

 کند.  ی ریجلوگ

شود که    ن یادیبن  ی رییدچار تغ  د یشرکت بادانست که  ی . مد یپورشه زمان خر  یاقدام برا  نیبا ا  د یجد   رعاملیمد 

کردند  می   ارائه نوآوری یک محصول جدید  استفاده از    با    د یسرانجام با  ،هاو تازه باشد. مانند اغلب شرکت   زیمتما

  یی به خودرو  ازیپورشه نمیدانست که   نگیدکیو  نیوندل.  دند یخری را به جان م  زیدادن همه چاز دست   سکیر  ای

 خودرویی که فروش آن قطعی باشد. .دارد د یجد 

ن  نیا در  دهه    مه یشرکت  ر  ۱۹۹۰دوم  برنامه  به  محدود    ی لیاتومب   د یتول  ی برا  ی زیشروع  بازار  با  که  کرد 

گرفته    م یداشت. پورشه تصم  ی اد یز  یآن متمرکز بود، فاصله   ی رو   ت یسال با موفق  ۵۰اسپرت که    ی خودروها

  یرانل یمسابقات اتومب  یشطرنج  یهاپرچم   ادآور یکه    ی خانوادگ  یی بلند بسازد؛ خودروی شاس   یخودرو  ک یبود  

برا  بلکه  مادرها  ینباشد؛  و  متوسط  یپدر  به کالس   ی طبقه  را  فرزندانشان  که  است  شده    ی ورزش   یهاساخته 

 کنند.ی از دست رفته فکر م یغصه به جوان برند و پشت فرمان بای م

 انتخاب کرد. د یجد  ی خودرو نی ا یرا برا  ن« ینام »کا پورشه

رعت و  . برند پورشه با س د یرس ی به نظر نم  یمنطق  !  در خانواده محصوالت اسپرت پورشه بلند  یشاس   ی خودرو 

  و   ک یما  ، یلیبردن ام  با خواربار و   ی خانوادگ  نیشد و به پر کردن ماش ی شناخته م  ی جسارت و مهندس   قدرت،

مسابقه  به  کوچکشان  ربط   یدوستان  شنبه  چ  یروز  پورشه  اصال  خودروها  یز ینداشت.  بلند  یشاس   یاز 

 !!!   دانستیمن

را با    نیکا  یمحصول خودرو   نکهیکارزار وارد شده بود، به خصوص ا  نیکامل به ا  ی حال پورشه با آمادگ  نیا  با

 کرده و ساخته بود.  ی طراح متیق  تیمحور

  ی فروش است، اما وقت  متیکنند. آن عدد ق  ی عدد فکر م  ک یشنوند، به  ی را م   مت«یکلمه »ق  ی افراد وقت  اغلب

ق عبارت  از  م  متیما  مفهوم   م،یکنی استفاده  میاساس   یمنظورمان  است.  شده   می خواهیتر  ادراک    یارزش 

و چقدر تقاضا    بپردازد  یحاضر است چه مبلغ   ارزش  آن   یبرا  ی مشتر  نکهیو ا  میرا درک کن  یاز نوآور  یمشتر

 آن وجود خواهد داشت.   یبرا

استت   یاریدانند و هم معیارزشمند م  انیاست که مشتر  یزیآن چ  یبرا  یهم شاخص  ،متیق  ،لحاظ  نیاز ا     

 بپردازند. یمبلغچه مقدار حاضرند  ،آن ارزش  یبرا انیمشتر



تصم  ن یا  یهمه   پورشه هنگام  را  کا  ی برا  ی ر یگ  م یمسائل  مد   نیخلق  بود.  کرده  پورشه    رانیدرک  ارشد 

حت   یادهیا  دانستند ی م و  م   یانقالب   د یشا  یجسورانه  ضمن  در  تولی دارند.    سک یر  نیماش   نیا  د یدانستند 

ت   ی ادیالعاده زفوق  به  دارد.  توص  م یبه همراه  ب  ه یتوسعه محصول  با دقت  بودند که  بب  ی ررس کرده  و    نند یکنند 

محصول  یشاس   ک یاز    یمشتر توقع بلند  چه  مهم   یپورشه  و  ازادارد  در  همه  از  چقدر    حاضر   آن  ی تر  است 

پ بود؛  ام یبپردازد.  شفاف  مشتر شان  م  یاگر  به  نباشد  برا   نهیهز  یزان یحاضر  که  الزم    تیموفق  نیتضم  یکند 

 .د یدست خواهد کش  نیکا د یاست، پورشه از تول

آن قبل   یلیخ از  اولتر  مهندس   ،ی مفهوم  یخودرو   ن یکه  مرکز گروه  وا  یاز  ت  ۲سساخ یدر  توسعه    می خارج شود، 

نظرسنج مجموعه  مشتر  یاگسترده   یهای محصول  با  ترت   انی را  م  بیبالقوه  تا  بلند  یشاس   رش یپذ   زانی دادند 

ق   دایپ  ی ها را برامتیپورشه را برآورد کرده و ق   ن یا  یبرا   انیکنند. مشتر  یابیارز  ی رفتنیپذ   متیکردن دامنه 

حاضرند   ان یدادند که مشتری ها نشان م ل یرا فراهم کرد. تحل  رانیمد   تیمساله رضا  نیخودرو مشتاق بودند و ا

بیشاس   یبرا پورشه  خودروها  شتریبلند  د  ی از  خودروسازان  بنابرا  نهیهز  گر یمشابه    ل یتبد   لیپتانس  نیکنند. 

 .داشتپرفروش وجود   یی به خودرو نیشدن کا

تر برسد، به  ی بلند به مراحل اصلی توسعه محصول شاس   ند یآتر از آنکه فرقبل   اریبود که بس  ن یپورشه ا  شاهکار

قابل  یی درآمدزا و  با ارزش  بود و بعد خودرو را  بر  ی از همه م  ش یپ  انیکه مشتر   ییهاتی فکر کرده  خواستند و 

موفق خواهد    نیکا  دانستی پورشه م  ود؛ کامل ب  یسازمان  یهماهنگ   ، جهی کرد. نت  یطراح   یمنطق   یمت یق  یمبنا

 کرد.  یگذار  هی آن سرما یرو  ،خاطر نانیبا اطم ل یدل  نیشد و به هم

  ی خودرو را در تمام صنعت خودروساز کی ی سود به ازا نیشتریپورشه را قادر ساخت تا ب ،نیکا  ،گذشت زمان با

آورد.   دست  کا  ۱۰به  ورود  از  سال    نیسال پس  در  بازار  ساالنه  ۲۰۰۳به  پورشه    ن یکا  یهزار خودرو   ۱۰۰، 

تقری م که  اول   بایفروخت  سال  فروش  برابر  تقری  د یتول   پنج  حاضر  حال  در  ا  یم ین  بابود.  سود  مجموع    نیاز 

سوم است.    ک یاز سود شرکت    ۹۱۱دار  شه یکه سهم مدل ر  یدر حال  د،یآی به دست م  نیشرکت از فروش کا

  ش یاش را افزای کند و منابع مال  ه ی خود را تسو  یفلج کننده  ی باعث شد پورشه بتواند بده  ن یکا  ن، یعالوه بر ا

 بود.  م یعظ یتی از هر لحاظ موفق نیدهد. کا

که   است  این  موفق شد؟  چرااما سئوال  رانندگ   پورشه  تجربه  کا  یاگر چه  برتر   ریدلپذ   نیبا  اما    ی است، 

هم در کار نبود که پورشه را قادر ساخته    یابزرگ فناورانه   شرفت ینبود. پ  ت یموفق  نیا  ل یشرکت دل  یمهندس 

  محصول  ی راحپورشه با طزده کند. جان ی کننده را همصرف  ایکند  د یورتر تولبلند را بهره  یشاس  یهانیباشد ماش 

 . دهند ی انجام م باهوش  یهاشرکت است که  ی کار نی؛ اموفق شد   متیق ت یبا محور
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که شش    ی؛ شرکتکرد  د ی تول  سلریکرا  اتیخودرو را ف  نی. امیروی مان مداستان   یخودرو   نیبه سراغ دوم  حال

تول   ۲۰۰۹خودروساز بزرگ در سال    ن یبرابر پورشه درآمد دارد. ا  باز  یعنی   و متفاوت   د یجد   یی خودرو  د یکار 

 را شروع کرد.  ۱۹۷۰دهه  ۳دوج دارت ک یمدل کالس  ی نیآفر

جد   دوج  بخش  ی اتیح  یمحصول  سلریکرا  اتیف  یبرا  د یدارت  بازار،    یاتیح  یدر  خودروها  یعنیاز    ی بخش 

در آن با    تیموفق  یها براکه سال   یبند طبقه   نیکردن شرکت در ا  ریپذ رقابت   یبرا  سلریکرا  اتیکامپکت بود. ف 

رسد، ی به فروش م   کایآمر  ر که د  یی داشت. از هر شش خودرو  اج یرو بود، به شدت به مدل دارت احتچالش روبه 

»سرج  کی است.  کامپکت  ف  رعاملیمد   «،۴ونه یمارک  ویخودرو  مصاحبه  سلریکرا  اتیوقت  برنامه    ی ادر    ۶۰با 

که    یدر بازار کامپکت موفق شود و هر خودروساز  د یبا  ی گفته بود، هر خودروساز بزرگ  ۲۰۱۲در مارس    قه یدق

 .استبخش موفق شود، محکوم به شکست  نینتواند در ا

اهم  ونه یمارک به  صراحت  با  شرکت  داخل  ا  تیدر  بود  گفته  شرکت  کارمندان  به  و  بود  کرده  اشاره    ن یدارت 

به    ۵ز ینویلیا  التیا  در یخودرو در شهر بلو  ن یا  یاز کارخانه  ی د یدر بازد  ۲۰۱۲خودرو چقدر مهم است. در سال  

ها را نشان داد  حرف  نیا  تیاهم  همخودرو است. در عمل    نیا  تیما وابسته به موفق  ندهیکارگران گفته بود: »آ

دوج دارت    ی خودرو  ک ی( به  تای)مدل آلفارومئو جول  اتیموفق از ف  ی کردن مدل  لیدالر را به تبد   ون یل یو صدها م

 که بتوانم در موردش اشتباه کنم.«   ستین ییهاخودرو از آن  نیگفته بود: »ا  ونهیاختصاص داد. مارک

در توسعه   سلریکرا اتیف  کرد یحال رو  نیبودند. با ا  رگذاریتاث  شانیهاشرکت   نده یاندازه در آ  ک یدو خودرو به    هر

  ی آنکه ابتدا به مشتر   یبه جا  سلر یکرا  ات یمتفاوت بود. ف  نیپورشه در مورد کا  کرد یبا رو   یدارت به طور اساس 

 توجه کند، به محصول توجه کرد. 

شامل    سلریکرا  اتیتوسعه محصول ف  ند یآشد، فری خودرو نشان داده م  نیا  یاهیثان  ۹۰  غی طور که در تبل  همان

به    گرانیبدون دخالت د  یمهندس   میکه ت  یشد تا زمانی ساخت و... م  ،یو بازطراح  دنظریساخت، تجد   ،یطراح

  ،شد که شرکت ی با افتخار اعالم م  غیآماده است. در واقع در تبل یینها د یتول  یکه خودرو برا د یرس ی م  جهینت نیا

 نیباشد بنابرا  یاکننده نییمساله تع  ،. قرار نبود پولاست  کنار گذاشته  ،توسعه  ند ی را از فرا  یبخش مال  رانیمد 

دارت دخالت    یفقط در کار طراح  زیارشد ن  رانیمد   می ساخت تا به هدف برسد، تیم   هی شرکت آن قدر نمونه اول

تبلی م در  م  غی کنند.  ب  نیا  ،شد ی گفت  نهایتنقص ساخته خواهد شد.    یخودرو  خودرو    نیا  یبرا  یمتیق  در 

 فروش عرضه کرد.  ی برا انیج آن را به مشتروشد و د  نییتع
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 خودرو در بازار فاجعه بود.   عملکرد

  ی نیب  ش یچهارم پ  ک ی  یعن ی  د؛یهزار واحد از آن به فروش رس   ۲۵که دارت عرضه شد، حدود    ۲۰۱۲در سال  

محصول    نی، آن را به عنوان دوم۷متعلق به داو جونز   ۶مارکت واچ   تیکه باعث شد وبسا  یبازار و رقم  لگرانیتحل

 ناموفق بزرگ در آن سال انتخاب کند.  

ارائه   ایرا به دن یعیکه محصول بد  ییهااست: چگونه شرکت  مقاله نیا یاصل یهیاز درونما یادهیداستان چک نیا

 ش یرا افزا  دشانیمحصول جد   تیاستفاده کنند، شانس موفق   یاز نوآور   ییتوانند از علم درآمدزا  یکنند، م   یم

  ی باالست، اما در ادامه   شهی موفق هم  یهای به دست آورند. احتمال شکست نوآور  ی زیشگفت انگ   جیدهند و نتا

ما را به شدت    ی مال  ت یتواند شانس موفقی چگونه م   یاز نوآور   یی که تمرکز بر درآمدزا  م یریگی م  ادی  مقاله   نیا

 دهد.  شیافزا

 خورند؟یشکست م دیمحصوالت جد شتریب چرا

گسترش    و   به بازار  د یمحصوالت جد   یبا ارائه   ، تی. موفقرند یگی پورشه قرار م  تیدر موقع  ی شتریسال افراد ب  هر

تغی م  فیتعر  نفوذ سرعت  افزا  رییشود.  به  رو  جهان  سطح  برا   شیدر  امروزه  مهم   یاریبس  ی است.  ما    ن یتراز 

با    ی تنگاتنگ   یرابطه   ی بلکه نوآور  ست؛ین  ی گذارهیو سرما  یبند ت یمثل اولو  یفقط مسائل  گر ید  ی مساله در نوآور

 بقا دارد. 

سه مورد    د،یاز هر چهار محصول و خدمت جد   بایاست. تقر  اد یاندازه ز  یها بی شکست نوآور  زانیم   ،وجود   نیا  با

تع اهداف  برا  ن ییبه  سودآور  یی درآمدزا  ی شده  بسی نم  ی و  آن   یاریرسند؛  ماز  نابود  کامال  برخی ها  و    ی شوند 

 .کنند ی را هم با خودشان نابود م شانیهاشرکت

 شوند  یم میفقط به چهار دسته تقس یی تکرار شونده شکست در درآمدزا یالگوها

پرقابل.  ۱ قابل  :تیمحصول  با  محصول  کردن  حد   شیب  یها ت یپر  مشتر  ییهاتیقابل  ی حت   یگاه  ،از    ی که 

از حد    ش یب  ی متیاغلب ق و  ست ین  ند یکامال خوشا  یمشتر  ی شود که برای منجر م  ی محصول  د یخواهد به تولینم

 انتظار دارد. 

  متیه شده، اما آن قدر قئمناسب ارا ی مناسب که به بازار ی محصول  :(Free Innovation) مفت ینوآور. ۲

 .کند   یی خود درآمدزا لیتواند در حد پتانسی دارد که نم  ینییپا
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  ی قرارگرفتن در خارج از محدوده   لیکه معموال به دل  ادیز  اریبس  ت یموفق  لیبا پتانس  ی محصول  گنج پنهان:.  ۳

 . شودی وقت به طور مناسب به بازار ارائه نم چیکسب وکار، ه  یاصل یهاتیفعال

  ل یدل  ن یبه ا  د یخواهند، اما در هر صورت به بازار ارائه شده، شای نم  ان یکه مشتر  یمحصول   متحرک:  یمرده .  ۴

 وقت وجود نداشته است.   چیاست که ه یپاسخ به درخواست ایدرست  یانادرست به خواسته  یکه پاسخ

 . د یکن ی باز ی متفاوت  نیبا قوان د یاما با د،یکن  یر یاز شکست جلوگ د یتوانی م

  زین  یاآنها چاره   یبرا  ،ییشکست در درآمدزا  یهاحالت  نیا  ییامکان را داد که افزون بر شناسا  نیبه ما ا  تجربه 

امقاله  نی. در ام یکن  یریها جلوگاز آن   یبهتر، به کل  یحت  ای  م؛یشیند یب   ی برا  د یقانون جد   ۹را در    رازها  نی، 

کرده  ی نوآور   تیموفق  امیاخالصه  آموخته قانون   نی.  با  مد   یهاها  توسعه   ران یاغلب  مورد  در  محصول    یارشد 

 .متفاوت هستند 

کنید. اگر    به پرداخت« صحبت  لیتما»در مورد    انیمحصول با مشتر   یتوسعه   ند ی آاول فر   یهادر همان گام   .۱

نده  نیا انجام  زود  را  م  ییهات یقابل  د یتوانی نم  د،یکار  توسعه  که  و   یبند ت یاولو  د،یدهی را  زمان  کنید  که    ی تا 

 . ریخ ایکنند ی م  نهیآن هز ی برا ان یمشتر د یدانیمحصول به بازار عرضه نشود، نم

سع  به.  ۲ حل  د ینکن  یزور  کن  یراه  ارائه  همه  بخواهد ی مناسب  چه  نخواه  د ی.  متفاوت    شما  انیمشتر  د،ی چه 

بنابرا بخش   یضرور   انیمشتر  یبند بخش   نیهستند؛  اما  مبنا  یبند است،  روش    ی عنی)  یشناس   تیجمع  ی بر 

برا ها  شرکت  گمراه انیمشتر  یبند گروه   ی عمده  بخش (  است.  باکننده  را  مبنا  د یها  در    یبر    ل یتماتفاوت 

 .د یکن  جاد یا د یمحصول جد   یبرا  به پرداخت انیمشتر

دقت    محصوالت را با  د یاست. با  یباشد، علم  یهنر   یکه مبحث از آن   ش یمحصول ب  ی و دسته بند   ی کربند ی. پ۳

 . د یه کنئارا ، انیبخش مشتر نیترکرده و به مناسب  جادیا

  ی افت یتر از مبلغ در مهم   ، افتیدر  ینحوه   ، چراکه اغلب  د؛ یمناسب را انتخاب کن  یو درآمد   یگذار  متی. مدل ق۴

 است. 

کند و شما   ینیبشیکه چند گام جلوتر را پ  د یسیبنو  یا. برنامه د یکن  نیخود را تدو  یگذار  متیق  ی. استراتژ۵

 .د یمدت و بلندمدت به حداکثر برسانتان را در کوتاه را قادر سازد تا منافع 

بهره   یهیتوج  طرح .  ۶ با  پرداخت  یمشتر  لیتما  یهاداده » از    یریگ را  رابطه   د یسیبنو   «به    مت، یق  ن یب  یاو 

خواهد بود که    ی مطالب   ی شما فقط حاو   ی هیکار، طرح توج  ن ی. بدون انجام اد یبرقرار کن  نه یارزش، حجم و هز

 . شتخواهد دا ی ادیز یبازار فاصله  یهات یو احتماال با واقع  د یبشنو د یدوست دار 



مشتر ۷ به  متقاعدکننده  و  واضح  را  محصولتان  ارزش  کن  ی.  غ  د،یمنتقل  مشتر  نی ا  ر یدر  حاضر    ان یصورت 

 نخواهند بود مبلغ را تمام و کمال بپردازند. 

ها۸ کن  انتانیمشتر  ی منطق  ر یغ  ی . جنبه  درک  فرق  د؛ یرا  به کسب محصول   کند ی نم  ی چراکه  را    ی کارهاوتان 

از    شان؛یهای ژگیتمام و  ری تاث  د یشما انسان هستند. با  ان یدر هر حال مشتر  د،یفروش ی ها ممصرف کننده   ای  گرید

 .د یریدر نظر بگ   د یخر ی برا ی ریگمیشان را در تصمجمله احساسات

محصول    ی. اگر تقاضا براد یرا با دقت کنترل کن یف یتخف یشنهادهای. پد یرا حفظ کن یگذارمتیق یکپارچگ ی. ۹

از تخف  دتانیجد  انتظار است،  از  انجام همه   ،فیکمتر  از    ، چاره  نیو به عنوان آخر  گرید  یهااقدام  یتنها پس 

 . د یاستفاده کن

،  بیاید   ادتانیبه    یخاطرات دردناک  ، ممکن استکه در باال ذکر شد محصول    یهاشکست  یبند طبقه   با توجه به

نشان   هانوآوری   ی درصد   ۷۲اند. نرخ شکست  شما بوده   ت یدر موقع  ی اد یمطرح ز  یها شرکت   ،نشوید   د یام  ناولی  

  ایگنج پنهان    ت،یمحصول پر قابل  یهااز دسته   یکیدر    تیدر نها  ،د یمحصول جد   یهاطرح   شتریدهد که بی م

تان  سازمان ها در  نوع شکست  ن یاست که چطور از وقوع ا  ن یا  ی . البته پرسش اصلرند یگی متحرک قرار می مرده 

 د؟ یکن ی ریجلوگ

پ  یم در  را  ساده  راه  ا  شی توان  مساله  گفت  و  شرکت   نی گرفت  که  ماست  صبر  آخری ها  در  تازه  و    ن یکنند 

فر درآمدزامحصول   یتوسعه   ند ی آلحظات  به  م  یی شان  برای فکر  واقع  در  هزاران محصول    یکنند.  آن    ا یاغلب 

افتاده بود، اما مهم    قاتفا  ن یهم  قای دق  م، یامشاهده کرده   ش یکه در سه دهه پ  یاخورده شکست  د یخدمت جد 

 است؟ جیرا اریلحظه بس ن یدر آخر یگذارمتیچرا ق میاست که بدان نیا

ذهن  نیا  لیدل درآمدزا  میپارادا  ا ی  تیمساله  مورد  در  توسعه   ییغالب  ا  یو  در  است.    ت، یذهن  نیمحصول 

زند. بر اساس  ی م  بیآس   ی واقع  ی ن است و به نوآور أش   و کثر   ند یاغلب ناخوشا  د یمحصول جد   ی برا  یی درآمدزا

ا  یبرا  د ی نبا  متیق  یباور، مساله   نیا به    جاد یا  ت یمحدود  ورانهبزرگ و جس  د یمحصول جد   یها ده یفکر کردن 

 کند.

ا قابلکنیم که    ارائه را    د یجد   یمیپاراداقصد داریم    مقاله   ن یدر  از    شیپ  اگر: »  است  پذیرش   از نظر منطقی 

  ی برا   نهیبه پرداخت هز   یلیتما  انیمشتر  دیبفهم  ، ینوآور  کی ه  ئو ارا  جادیاختصاص منابع فراوان به ا

 «. ابدی یم ش یتان به شدت افزات یموفق سشان ر، یخ ایآن دارند 

محورمحصول   اگر با  را  بس  تانیهای نوآور  د، یکن  یطراح  متیق  تی تان  موفق  ی برا  یشتریب  اریشانس  و    ت یبقا 

هنگام اگر  داشت.  محصول   ی خواهند  مرحله که  در  هنوز  بفهم  یپردازده یا  یتان  حاضرند    انیمشتر  د یاست، 



برا هز   یچقدر  فر  نهیآن  بس  ینوآور  ند یآکنند،  اطم  اریتان  منانیقابل  موفق  وشود  ی تر  و    تیاحتمال  شما 

 شود.  ی م شتر یب اریتان بسشرکت

 تمایل به پرداخت را ابتدا انجام دهید گفت و گو در مورد 

  ، انیمشتر  ایآ  ،بفهمید  هرچه زودتر  ،است که  نیا  ،متی ق  تیبا محور  ،محصول   یطراح  ند یآفر  یجنبه   نیتر  مهم

م  ینوآور  ارزشمند  را  ما  ؟دانند ی شما  هز  لیو  پرداخت  هستند   یبرا  نهیبه  تنها  ریخ   ای  ؟آن  از    دن یپرس با  . 

پرداخت  لیتما  د یتوانی م  انیمشتر بفهمبه  را  پاسخ  نیبنابرا  د،یشان  زدن  حدس  ا  د یتوانینم  شانیهابا    نیبه 

 .د یهدف برس 

  یمحصول )دامنه   ک ی  ی به پرداخت برا   ان یمشتر  یکل   ل یدارد؛ تما  ت یله اهمأاز دو مس  ی آگاه  ، مرحله  نیا  در 

نظرشان(   متیق پرداخت  لی تما  و   مورد  برا  ی به  قابل  ی که  بفهم  تیهر  )تا  دارند  نظر  کدام    ی مشتر  یبرا  د یمد 

   ندارد(. یتیها اهمتیرا دارد و کدام قابل تیاهم نیشتریها بتیقابل

تحق پرسش  نوع  روش   یقات یپنج  اولیه   ن،ی و کمتر  نیشتریب  د،یاحتمال خر  م،ی مستق)  هایبه  نمونه  ی  ساخت 

 کنند. یها کمک مپاسخ  نیبه ا دنیبه شما در رس  توانید طراحی کنید که ( می د یخر ی ساز هی شب ،محصول خود 

به عنوان بحث    نه   و  ا را به عنوان صحبت درمورد ارزش هاست که آن   ن یوگوها اگفت  نیدر انجام ا  وه یش   نیبهتر

ق مورد  کن  یگذارمت یدر  باش   .د یمطرح  داشته  ساده  د یانتظار  بپرسش   نیتربا  به    د، یبرس   ی د یکل  یهانشیها 

ها پرسش  افتهیساختار  ی پرسش  با  پ  یهارا  ترکنیی تعش یاز  داده   د یکن  ب ینشده  به  فقط    ی متک  ی کم  یهاو 

 . د ینباش 

 به طور پیش فرض راه حلی مناسب همه ایجاد نکنید 

که    م ینیبی را م  ی ادیز  یهاشرکت   ، حال  نیهمگن باشند، با ا  انشیمشتر  ی ازهایکه ن  میاده یرا ند   ی اکنون بازارت

 کنند.ی م  یطراح ،انیمشتر نیانگ یم ی محصوالت را برا

هر بخش محصوالت    یبرا  د یکه بتوان  د یانجام ده  د یبا  ل یدل  ن یرا به ا  یبند واضح است؛ »بخش   بخش   ن یا  امیپ

با  یبند بخش و    د«یکن  یجذاب طراح  اریبس انجام    انیبه پرداخت مشتر  لیارزش و تما  ازها،ین  یبر مبنا  د یرا 

ا  .د یده جا  یبندبخش   ،کار  نیبا  چاره   یبه  طراح  رهنگامی د  یاآنکه  توسعه  یباشد،  هدا  یو  را    ت ی محصول 

 کند.ی م

 اند؛  کمک کرده   ی ادیز یهادرست به شرکت   یبند در بخش  ریز یهانکته 



 .د یشروع کن «به پرداخت لیتما»  یهابا داده 

 . د یخود قرار ده ی را راهنما م یعقل سل

 ( شترینه ب) .د ی کن جاد یا ی کمتر  یبخش ها

 . د یها را پوشش دههمه بخش  د ینکن یسع

 . د یکن ف یوصت اتیها را با جزئها، آنقراردادن بخش مخاطب ی برادر نهایت 

  ز یمساله ن  ن یو ا  شود می  یبند شما در بخش   یتوانمند   ش یباعث افزا  ان، یبه پرداخت مشتر  ل یو تما  ازهاین  درک 

 .خواهد شد  یی شما در درآمدزا ی توانمند  شیباعث افزا

 که هنر باشد، علم هستند بیش از آن ،بندی در طراحی محصول؛ پیکربندی و دسته

مناسب    مت یبخش مناسب و با ق  ی محصول مناسب برا یطراح  ید یکل  ی اجزا  ،محصول  یبند و دسته   یکربند یپ

پ معنا  یکربند یهستند.  به  کارکردهات یقابل  یه ی تعب  ی محصول  و  است؛    یها  محصول  در  آن    یعن یمناسب 

  ن یها را بپردازد. اآن   نه یاست هز  لیارزش قائل است و ما  شان یدارد، برا  از ین  یکه مشتر  یی ها و کارکردهاتیقابل

بخش  یبرا  د یبا  ند یآفر پ  ییشناسا  یهاهمه  شود.  انجام  محصولقاعده   یکربند یشده  جا  ، مند    ی گذاریاز 

 کند.ی م  یر یجلوگ تیمحصول پرقابل د یل و تولاندازه در محصو ازش یب یهاتیقابل

  ش یهردو باهم است. اگر درست انجام شود، سود کل را افزا  ایخدمات    ایفروش محصوالت    ی به معنا  یبند دسته 

  ش یهم افزا  یمشتر  تیخرند. رضای از حالت فروش مجزا م  شتریتان را بمحصوالت  ، انیکه مشتر  چرا  دهد؛ی م

م آسان  د یخر  یبرا  یریگم یتصم  رایز  ابد؛یی م دسته ی تر  ه  یبند شود.  نفع    مموفق  به  هم  و  شما  نفع  به 

 تان است. انیمشتر

اول دارد؛  کلیدی  عنصر  دو  محصول  بندی  دسته  و  بندی  پیکر  قابلیت  ، فرآیند  شاخصتعیین  (،  ی)ضرورهای 

  یامعامله   ،ای پرداخت کند هزینه   هاآن  یمجبور باشد برا  یکه اگر مشتر   ییهاتیمهلک )قابل  و   (جالب)  دهیفاکم 

نخواهد گرفت قابلیت شکل  این  یعنی در صورتی که  برای  ؛  تنها  نه  اضافه کنید،  به محصول  را  کارکردها  و  ها 

 یاید. افزایش می اید قیمت محصول شما  های عملیاتی که انجام داده مشتری جذاب نیست بلکه به خاطر هزینه 

  و   (. رفتقیمت نهایی نیز از نظر مشتریان شما گران ارزیابی خواهد شد و محصول شما فروش نخواهد    بنابراین

  ، مورداین  سان به نظر برسند، اما در  آاست. اگرچه ممکن است    ی عال  و  خوب  اریخوب، بس  ی ها  نه یگز جاد یدوم ا

 شما هستند. یهاچالش  ن یاز دشوارتر



منجر    د یاز محصوالت جد   ی اریبس  ت یمحصول به موفق  یبند و دسته   ی کربند یهوشمندانه در مورد پ  یهام یتصم

 اند. شده

 

 فراتر از قیمت 

  افت یدر  یببخشند. نحوه   د یجد   ی خدمت  ایبه محصول    ی قابل توجه  ی رقابت  ت یتوانند مزی م  یی درآمدزا  یهامدل

  یی درآمدزا  یهامدل   دهد می   نشان  شلن یاست. همان طور که مورد م  یافت یتر از مبلغ درمهم   ان یاز مشتر  نه یهز

 باشند. انتانیمشتر  توانند هم به نفع شما و هم به نفعیاگر درست اجرا شوند، م  یعال

  ن، یگزیجا  اریحق اشتراک، مع )دارند، اما پنج مدل    یشمار ی ب  یهاانتخاب   ،ییدرآمدزا  یدر مورد نحوه   هاکتشر

 .کنند ی موفق عمل م د،یاز اغلب محصوالت جد  ییدر درآمدزا  (ومیمیو فر  دهیمزا ا،یپو ی گذار متیق

با به    نی. عالوه بر اد یس و متناسب بر  ی بی ترک  یپنج مدل به مدل  نیاز ا  ییهابخش  ق یبا تلف  د یتوانی م  نیهمچن 

  م یتنظ  ، سطوح مختلف مصرف  ی را برا  متیق  د یتوانیم   (سیبر حجم و ماتر  یمبتن)   یمتیدر ساختار ق  ی ریکارگ

 .د یکن

  ، قیمت گذاری کنیم یا برای ایجاد برند ممتاز گران  ،برای بدست آوردن سهم بازار ارزان

 قیمت گذاری کنیم؟ 

  یهایها استراتژشرکت  نیترو بلندمدت شماست. موفق  مدتکوتاه   ییدرآمدزا  یبرنامه   ،یگذارمت یق  یاستراتژ

 کنند.ی م ل یو زنده تبد  ایپو ی کرده و آن را به سند شان را مستند ی گذارمتیق

اتفاق نظر داشته    و   کسانیارشد شرکتتان هدف   رانیکند که مد ی کمک م ،یگذارمتیق  ی کردن استراتژ  مستند 

 . د یبمان ریپذ ت یکند مسئولیکمک م  ن، یتر از اباشند. مهم

 داشته باشد؛   یچهار عنصر اصل د یبا یگذارمت یق یسند استراتژ

  ، درآمد   ی ساز  نهیشیمثال با هدف ب  ی برا)  .د ینک  یبند ت یبین اهداف متعارض اولو  و   نییاول، اهداف واضح تع

 (.د یحاصل کن نانیسود اطم یدرصد   ۱۰ شیحال از افزا نیدر ع  ی ول  د،یکن  یگذارمتیق

 . د ینفوذ را انتخاب کن ای یر یگه یرو ،یسازنه یشیب  ،یگذارمت یق یاز سه نوع استراتژ  ی کیدوم، 



  مت یکف ق   مت،یق  یانتها  مت،یق  زیتما  ،ییزادرآمد   یهاکه قواعد مدل  د یکن  نییرا تب  یمتیق نییسوم، اصول تع

 کنند.  فی را تعر شما متیق ش یو افزا

 .د یناخودآگاه اجتناب کن  یهااز واکنش ، یرقابت  و ی جیاصول واکنش ترو  فی سرانجام، با تعر

به   دنیکه ندارند، در رس  ییهابا شرکت  سهیدارند، در مقا ی واضح و شفاف یگذارمتیق ی که استراتژ ییهاشرکت

 شانس دارند. شتریدرصد ب  ۴۰خود  یی درآمدزا لیپتانس

 از امیدواری تا آگاهی

که    یهیتوج  یهادرصد از طرح   ۹۵حال    نیشوند. با ایعرضه نم   یهیتوجوقت بدون طرح   چیه  بای تقر  محصوالت

کرده  ب  م، یامشاهده  به  درون  شده   رون یاز  بساخته  از  نه  نت  رون یاند،  در  درون.    ،یهیتوجیهاطرح   ن یا  ،جه یبه 

 .رند یرا در نظر بگ  مت یق شکش  و  یبه پرداخت مشتر لیتما  ژهیبازار، به و ی اتیتوانند اطالعات حینم

جد   ی برا  انتانیمشتر  د یندان  اگر هز  د یمحصول  تغی م  نهیچقدر  و  تاث  متیق   رییکنند  تقاضا   یرو   یر یچه 

طرح ی م واقع  در  توج  .د یندار  یهیتوجگذارد،  ا  ی هیطرح  بدون  چ  نیشما  آن  فقط  شما    ی ز یاطالعات،  به  را 

 .د یبشنو د یکه دوست دار  د یگوی م

بودجه    ی. وقتندارند   بودجه  بیجز تصو   یهستند که کاربرد  ستایا  یاسناد  یهیتوجیهااغلب طرح   نیبر ا  عالوه

فراموش م  ص یتخص به سرعت  ای داده شود،  استفاده   نیشوند.  ابزار  ،محدود   اریبس  یاکار  است.    یاز  قدرتمند 

 کند ی به شما کمک م  ایزنده و پو یهیتوجبه عمل شود، طرح  لیتبد   هیتان به بازار وارد شود و نظرمحصول   یوقت

 . د یموثر داشته باش  ییهاتا واکنش 

و حجم،    نه ی هز  مت، یارزش، ق  ی عنی  یدر مورد چهار رکن اصل  د یدست، با  نیاز ا  ، یهیتوجهایطرح   جادی ا  یبرا

 ند یآفر  نیگذارند. ای هم اثر م  ی که همه رو  چرا  د؛یکن  کپارچهیو    قیها را تلفآن  د ی . بعد باد یکن  یداده جمع آور 

 . شودیشروع م  ، به پرداخت لیتما  ،مربوط به یهابا گنجاندن داده 

 نوآوری بی نیاز از تبلیغات نیست 

آن    یبرا  ان یکه مشتر  یمحصوالت   یطراح  ند یآماهر شدن در فر  یبه اندازه   ،ارزش   یشدن در هنر مخابره ماهر

که    د یتوقع داشته باش   د یتوانی چطور م  د،یآن ارزش را واضح مخابره کن  د یکنند، مهم است. اگر نتوانی م  نهیهز

 پرداخت کنند؟ نهیآن هز یبرا د یدارند و چرا با ازیشما ن شنهادیدرک کنند چرا به پ  انیمشتر



ارزش محصوالت    یه که در مخابر  مینیبی را م  ییهاشرکت  ،همواره   اما  رسد،ی کاغذ آسان به نظر م  ی رو  اگرچه

مواجه م  ،د یجد  تکراری با مشکل  افراد مسئول مخابره   نیا  ،مساله   نیا  یاشه یر  لیدل  نیتری شوند.    یاست که 

 شوند. ی اضافه م ر ید ی لیحضور ندارند و خ ینوآور ند یآمعموال در فر ،ارزش 

ا  یبرا واحدهاأ مس  نیحل  ت   یابیبازار  یله  با  را  فروش  گام.  د یکن  کپارچهی  ی نوآور  میو  برا  ی سه  خلق    ی که 

 ؛ باید دنبال کنیم متقاعدکننده  یهاامیپ

 ها(تی کنند )نه قابلی ها را مخابره م ت یمتقاعدکننده مز یهاامیپ

 .شوند ی م نی جداگانه تدو ، هر بخش یبرا

 .ابند یی بهبود م وستهیشود و پی ها نظارت مبر آن 

 استفاده کنیدگذاری رفتاری های قیمتبرای ترغیب و فروش از روش

و هم    ی تجار  ان یمساله هم شامل مشتر  ن یدارند و ا  ری تاث  ان یمشتر  د یهر دو در خر  ی منطقریو غ  ی منطق  عوامل

  ر یمحصول تاث  یکربند یو انتخاب پ   ان ینکردن مشتر  ای کردن    د یخر  ی رو   ی شود. عوامل رفتاری ها ممصرف کننده 

 گذارند. ی م

  ت، یفیبه عنوان نشانه ک  متیگاه، استفاده از قه ی تک  ،ی ریگاثر میان )  یعنی  ؛یرفتار  یگذارمتیشش روش ق  نیا

عرضه    ی ها براروش   نیقدرتمندتر  ( ؛ی روان  مت یق  یهاچند سنت و آستانه   ی روز  یگذار  متیق  غ،یو ت  غی دسته ت

 هستند.  د یمحصوالت جد 

به کارگ  شیپ از طرآن   د یبا  ، یرفتار  یگذارمت یق  یهاروش   ی ریاز  را    A/B  ی آزمونها  ،یکانون  یهاگروه   ق یها 

 .د یگسترده امتحان کن  اس یدر مق ییهاش یشده و آزما کنترل 

 تان را حفظ کنید تمامیت قیمت

تمامدست  از ا  د یجد   ی در مورد محصول  مت یق  تیدادن  وقت  نیبه  که  پ  ی معناست  از   های نیبش یفروش کمتر 

رفتن سود، ارزش طول عمر    ن یکار باعث از ب  نی. اد ی زود کاهش ده  ی لیخ  ا یها را بدون ضرورت  مت یست، قا

 . شودیبرندتان م  یو وجهه   یمشتر

معلوم شود که اصال   د ی. شاد یکن ییمشکل را شناسا ،ی فرابخش یکرد یبا اتخاذ رو د ی با مت،یق تیحفظ تمام یبرا

مشکل  یگذارمتیق شا  یشما  ناتوان  د یندارد.  مخابره   ی مشکل؛  ک   یدر  محصولتان،  توجه  قابل    ت، یفیارزش 



محصول در نظر   یرا برا یباهاشت متیکه ق د یباشد. همان اول فرض نکن گرید یامساله  ایفروش  یرو یآموزش ن

 . د یاگرفته 

با  نیا  به باش   د یمنظور  تد یصبور  به  موفق  نوآوران  م  شانیهام ی.  گرفتن    دهند ی آموزش  اشتباه  از  چطور  که 

ق مشکالت  یگذارمت یمشکالت  ک  یبا  مخابره  تیفی مثل  مشکالت  یو  کنند؛  اجتناب  است    یارزش  ممکن  که 

  ندهد،   شنهادیپ  ی عمل  یمتیرقیدست کم سه اقدام غ شانم ی ت  نکه یشوند. قبل از ا  ید یهر محصول جد   ریبانگ یگر

 کنند.ی نم د ییرا تا متیکاهش ق

ها نشان  ل ی. اگر تحلد یکن  یبررس   تیمساله را هم با جد   نیاز انتظار بود، ا  شتر یب  اریمحصول بس  ی تقاضا برا  اگر

  ی لیخ  ش ی. افزاد یکار را در چند گام کوتاه انجام ده  نیا  د، یده  شیافزا  یاد یز  زانیرا به م   متیق  د یداد که با

 شود.  یمشتر  یتواند موجب ناراحتی م ، متیق عیسر

اجتناب کنند    مت یکه شده، از جنگ ق  ی متیبه هر ق  با یتقر  ی نوآور  ران یباشد که مد   نیله اأمس  نیتریجد   د یشا

ق  باشند که کاهش  ق  ، شتریب  متیو متوجه  تنها    یبیمانند سراش   ، رقبا  متیدر واکنش به کاهش  سقوط است. 

 شوند.  روزیپ یجنگ  ن یتوانند در چنی رقبا م  نیترنه یهزکم 

 سخن آخر 

دستورالعمل   ییآنجا  از برا  یها که  ا  یما  موفق  تغ  ریمس  نیاتمام  متنوع   ادیز  اریبس  نی ادیبن  راتییشامل    ی و 

بازار  ران یشود که مد ی م با  رانیفروش و مد   ، یابیتوسعه محصول،    که   کنیم ی م  ینیبش یپ  کنند،  جاد ی ا  د یارشد 

 . ریخ ایاست  ریمانشان امکان پذ سازدر  راتیی تغ نیا ی ساز ادهیپ ایفکر باشند که آ  نیها در ااز خواننده  یاریبس

 

قرص  قرمز   یقرص،    ۱۹۹۹محصول سال    ،کسیماتر  ی لیتخ-یعلم  لم یف  در »نئو«    ی آب  ی و  قهرمان داستان،  به 

 را انتخاب کند.   یکیخواهند ی شود. از او می نشان داده م 

آب ا  یخوردن قرص  او  را می دهد   ن یبه  واقع  امکان  در  اما ساختگ   تیکه همچنان    ی زندگ  کسیماتر  یراحت، 

 رو شود. اش روبه ی دشوار هست  قتی برد تا با حقی م  یواقع یا یکند، اما قرص قرمز را به دن

از عرضه محصول به بازار به    شیبنا شده است که پ  یحس ششم  ای  د یام  هیشرکت شما بر پا  ی نوآور  ند یآفر   اگر

م م  د یگویشما  شرکتی موفق  آبشود،  قرص  برخ  یتان  اگر  است.  کرده  انتخاب    ی حت  ای  تانیها  ینوآور   ی را 

که هر لحظه ممکن است   یاشالوده   د؛یاساخته  فیضع  یاشالوده   یها را رواند، باز هم آن موفق بوده   شترشانیب

 . زدیفرو بر



آرزو،    یاش را بر مبناندهیتواند آی نم  یشرکت  چیدشوارتر شده است، ه تیکه در آن موفق  یی ایدر دن میمعتقد ما  

تان کرده باشد؛ مواجهه با  معذب  د یقصد داشت قرص قرمز را به شما نشان دهد. شا  مقاله   نیا  بسازد.   ایو رو  د یام

  نکه یا  د یو با ام  د یو محصول بساز  د یرا انتخاب کن   یتر است که قرص آبآسان   شهیاغلب دشوار است. هم  قتیحق

قرص    د یبا  د، یبرس   یآگاهبه    یدوار یاز ام  د یخواهی اما اگر م  د، یکن  ن ییآن تع  یبرا  ی متیسودآور خواهد بود، ق 

کن انتخاب  را  مس  نی ا  با  .د یقرمز  در  م  یر یانتخاب  م  د یریگی قرار  از    د یتوانی که  کامل  طور  به  و  سرعت  به 

 .د ی کن  ییدرآمدزا تانیهای نوآور 


