
 

  راهنماي جامع نوشتن طرح تجاري براي اپليكيشن موبايل

نس پلن) ي(بيزتجاريو نوشتن طرح  جادياما در مورد نحوه ا ديدار موبايل شنيكياپل كي يبرا تجاري دهياگر ا
كسب  كي ينه تنها هنگام راه انداز پلن نسيزيب تواند به شما كمك كند.ميمقاله  نيا د،يستيمطمئن ن خود

 ي. جامحسوب مي شود يابزار ضرور كي شما يكار فعل وكسب گسترش  اي ندهيآ راتييتغ برايو كار، بلكه 
آن  تهيه ما نيدانند! بنابرا يكننده م جياز حد گ شيرا ب يتجار ياز مردم طرح ها ياريكه بس ستيتعجب ن

  .به نظر نرسد يتا كار سخت داديمرا ارائه  ييو نمونه ها كرديم ميتقساي را به مراحل ساده 

به  يابيدست ياستارتاپ ها، برا اي در مقياس سازماني باشنداست كه كسب و كارها، خواه  تيواقع كي نيا
 يبراشما دارند.  يليموبا يها شنيكياپل يبه طراح ازين شتر،يمخاطبان گسترده تر و هدف قرار دادن كاربران ب

 شن،يكيتوسعه اپل يها نهيكه تمام هزكنيد يه طرح توجيهي كامل ايجاد  ديخود، با شنيكياپل و ساخت توسعه
  .پس از فروش را پوشش دهد يبانيو پشت يابيبازار ،يطراح ،يزياز جمله برنامه ر

 ديجيتال، رييدر حال تغ شهيهم ياي. در دناست و اجرا يزيبرنامه ر ،يپرداز دهياهر پروژه موفق  يبنا سنگ

 شنيكياپل يبرا كامل يطرح تجار كيعدم توجه به توسعه  ست،ين يكافبه تنهايي خوب  دهيا كيداشتن 
  .آن تمام شود تيموفقعدم  متيتواند به ق يم ليموبا

  ست؟يچ يا بيزينس پلن تجاري طرح

كند.  يرا مشخص مشما كسب و كار  ياست كه كل استراتژ يسند ليموبا شنيكياپل كي يبرا تجاري طرح
 شيمانند پ اوليه يمال و امور رقبا ليو تحل هيتجز ،يابياز محصول، برنامه بازار يكل ينما كيشامل طرح  نيا
 ميتصم و شركت عملكرد گذشته يبررس يبرا اين طرحتوان از  يم مي باشد. كينزد ندهيدر آ يمال يها ينيب
منابع استفاده  صيتخص ايكسب و كار،  يمدل ها رييتغ، هيسرما يمانند جمع آور ندهيدر مورد مراحل آ يريگ

  .باشد زين كينزد ندهيدر آ يمال يها ينيب شيمانند پ يممكن است شامل ارقام يكرد. طرح تجار

ممكن است به فكر  ،مي كنيد يآورجمعبودجه حاضر براي آن و در حال  ديآپ هستاستارت كيصاحب  اگر
 .ديباش ريچشمگ ييو خالصه اجراتجاري طرح  كي تهيه

Pitch Deck از  يبصر يشينما وشده  ليتشك نتيپاور پو دياست كه معموًال از چند اسال يارائه مختصر
 Pitch Deck(اصطالح  دهد. يارائه م براي سرمايه گذاران راو معرفي ايده شما  ليموبا شنيكياپل يطرح تجار

  معادل فارسي ندارد)

 اريبس يبرنامه تلفن همراه شما را به روش تجاري طرحصفحه است كه  ٣تا  ١سند كوتاه  كي يياجرا خالصه
كه  ميدان يما م همه .بهره مي گيرداز كلمات  شتريببه جاي تصاوير اما  ارائه مي كند، Pitch Deckبه  هيشب

طرح  كي ،يطرح تجار كييعني سه،  نيگذاران ممكن است دشوار باشد، اما داشتن ا هيمتقاعد كردن سرما



 

نشان مي دهد كه شما الزامات دهد و  يارائه مشما  دهياي درستمبني بر را ي شواهد ييخالصه اجرا كيو  هياول
 را مي دانيد. صنعت نيدر ا تيموفق

 د؟يدار ازين يطرح تجار كيخود به  ليموبا شنيكياپل يبرا چرا

 رقبا شناخت

 ميتصم يشتريب نانيوكارها و كارآفركسبروز به روز  و طور مداوم در حال رشد است،به ها شنيكياپل بازار
 يهايژگيو و هاعملكرد بخاطر همراه يهاتلفناشباع شود، وارد آن شوند.  اين صنعت نكهيتا قبل از ا رنديگيم

  ، بسيار مورد توجه كسب و كارها مي باشند.(نصب اپليكيشن) نرم افزاري

منتشر  اپل در اپ استورميليون برنامه  ٢٢٦/٢و  Google playبرنامه در  ونيليم ٤٨/٣، حدود ٢٠٢٢سال در 
 تيفيكم ك ياپل و گوگل به طور منظم محتوا رايبرنامه ها ممكن است در نوسان باشد ز قي. تعداد دقشده بود

مي  شيدر حال افزا وستهيپ ورتعداد برنامه ها در طول سال ها به ط اما كنند، يحذف م استور هاي خودرا از 
 باشد.

 يارزشمند و سودآور كار آسان شنيكياپل كي اما باز هم توسعه، برسندجذاب به نظر اين آمار چقدر هم كه  هر
. اگرچه آن است يبرا يطرح تجار كي تهيهموفق،  يليموبا شنيكياپل كي توسعه يقدم برا ني. اولستين

 .بودخواهد تان همراه ينيكارآفر رمسيكند، اما در  ينم نيرا تضماپليكيشن  تيموفق يطرح تجار كينوشتن 

 كند يكمك م يمال سكيكاهش ر بهتهيه طرح تجاري 

از كسب و كارها در چند  ياريهمراه است. بس يمال سكيبا ر ديكسب و كار جد كي يشك، راه انداز بدون
 است. يمال سكيكاهش ر يگام ها برا نياز اول يكي تجاريطرح تهيه سال اول شكست خواهند خورد و 

ورود به اين است كه قبل از  نيا ديبه خاطر بسپار ديكسب و كار جد كيهنگام شروع  ديكه با يمهم نكته
عدم  اي تيموفق تعيين فاكتورهايتواند به  يار مباز درباره قاتي. تحقديدار ازين هيبه زمان و سرما صنعت،

ده باشد  ضرر شتريبشروع اين فعاليت بازار بد باشد ممكن است  طيشما كمك كند، اما اگر شرا دهيا تيموفق
 .ده تا سود

است كه بداند چه مقدار  نيا ،شركت خود است يكه به دنبال راه انداز يمشتاق نيهر كارآفر يقدم برا نياول
 دواريامخود  يگذار هي) از سرماROI( اي هيبه چه نوع بازگشت سرما نيو همچن كند يگذار هيسرما بايدپول 
حال  نيو در ع يو طراح يابيبازار يها نهيها مانند هز در نظر گرفتن همه جنبه يبه معنااين كار  باشد.
 حالشد،  ياطالعات جمع آور نيا همه كه ي. هنگاماستصنعت برتر يك  يهافيمانند رقابت در رد يموارد
 .به ارمغان مي آوردرا  يبهتر جينتا ،رياخ يروندها ليو تحل هيتجز قياز طر يدر مورد بازار فعل قيتحق

  



 

 وارد بازار شويد يكند تا به درست يشما كمك م بهطرح تجاري 

مي توانيد  كنيد،خود نگاه  هيو به طرح اولبازگرديد قدم به عقب  كياگر هستند. اما  ياز باز يها بخش چالش
شروع  اصًال اين كار راكه چرا  يدكن يم يادآوريبا اين كار به خود  رايز ،ديغلبه كن اين چالش هابر  يبه راحت

  !ه ايدكرد

. دياز بازار كسب كن يشتريكند تا شناخت ب يبه شما كمك م ليموبا شنيكياپل يبرا تجاريطرح  كي نوشتن
طور كه به قيدق يهاينيبشيپ يراه را برا و شوديتر مشما آسان يهاتياهداف و اولو نييتع ،به اين صورت

 شانس توانديم تجاريطرح  كينوشتن . باز مي كند ،اند شده يوكار شما طراحكسب يازهاين يخاص برا
به  قياز طر نيو همچنكنيد  ي مينيبشيپرا  يخطرات احتمال، زيرا با اين طرح دهد شيافزا شما را تيموفق

، مي توانيد روحيه خود را حفظ بخش شماستدرباره آنچه كه الهام ييهاداستان اي هادهياشتراك گذاشتن ا
 كنيد.

 دارد ينگه مهماهنگ شما را  ميت طرح تجاري

رقابت و نحوه برنامه و همچنين  ،حلتتان را كند تا مشكال يگذارانتان كمك م هيو سرما ميبه شما، ت طرح نيا
 ريرا در مس متانيشما و ت ،طرح تجاري گر،ي. به عبارت دديرا درك كنخود به اهداف  يابيدست يبرا يزير

 دهد. يقرار م تيبه موفق دنيرس يبرا يدرست

به  ودهد  يارائه مبه شما را  ياتيح فياز وظا يچشم انداز ليموبا شنيكياپلتجاري براي طرح  كي داشتن
 ،مي داردرا متمركز نگه  متانيشما و تاين طرح . ديواگذار كن يآنها را به فرد مناسبكه كند  يشما كمك م

 شركت دارد. رانيمد تيبر رضا ياديز ريتأث ن،يعالوه بر ا

 يمورد بررس عياز صنا يعيوس فيرا در ط ريمد ٨٠٠به  كيكه نزد McKinsey & Company اتمطالع
برنامه  يندهايفرا«كه  افتيدر مطالعاتاين در  ينزيكند. مك ك يم دييرا تأ جهينت نيا نيز قرار داده است

اهميت آنها  »كنند. يم فاياشركت  كياز توسعه استراتژ يكل تيدر بهبود رضا ينقش مهم كياستراتژ يزير
در توسعه  ينقش مهم يزيبرنامه ر هاينديبودند فرآ يكه مدع يرانيدرصد از مد ٧٩ يپاسخ ها از يمتوان يرا م

درصد از پاسخ دهندگان  ٢١با تنها  سهيبودند، در مقا يشركت خود راض كرديكرده و از رو فايها ا ياستراتژ
كه  يدرصد از پاسخ دهندگان ٥١. ندارند، درك كنيم ينقش مهم نديفرآ اينكردند  يكه احساس م

بودند،  يناراض كيتوسعه استراتژ يخود برا كردينداشتند، از رو يرسم يزيبرنامه ر نديفرآ چيه شانيهاشركت
 حضور داشتند يزيبرنامه ر يرسم نديبا فرآ ييهاكه در شركت يكنندگاندرصد از شركت ٥٠تنها  ،بلدر مقا

 .از رويكرد شركت ابراز نارضايتي كردند

  



 

 ميسيبنو ليموبا شنيكياپل كي يبرا يطرح تجار كيچگونه 

در  ستيشوند. مهم ن يم يسازمانده ،يمستندساز قياز طر شكل نيو نوآورانه به بهتر ديجد يتجار يها دهيا
 شنيكيدرك كرد. توسعه اپلبه طور كامل  يتوان بدون مستندساز يرا نم دهيا كي اما فعاليت داريد يچه صنعت

  !مستثني نيستنظر  نياز انيز  ليموبا

خوب معموًال شامل موارد  يطرح تجار كياما در نوع خود منحصر به فرد است،  يو طرح تجار دهياگرچه هر ا
 است: ريز

 برنامه يكل ينما 

 (پيشنهاد فروش) نحوه كسب درآمد 

 بازار ليتحل 

 يابيبازار يها نهيهز برآورد 

 درآمد ينيب شيپ 

 يراه انداز يو استراتژ يابيبازار طرح 

 شده ينيب شيپ انيسود/ز 

 تعادل سود و زيان ليو تحل هيتجز 

 ينقد انيجر ينيب شيپ 

 دينگه دار قيرا كوتاه و دق رح تجاريط

، نوشته مي شوند قرار دارند كياستراتژ يها تيكه در موقع يگذاران و كسان هيسرما يبرا يتجار يها طرح
 يطوالن يتجار يها طرحكس از خواندن  چي. هدينگه دار و مختصر آن را كوتاه دياست كه بابراي همين 

صفحه  ١٠٠حدود  هك مينيب يرا م يسند يوقت ني، بنابراداريم يكمزمان از ما  ياري. بسديآ يخوشش نم
 .شويم ياست، ناگهان از خواندن آن منصرف م

بسته به پس داشته باشد،  ازينتان اميرساندن پ يبرا يمفصل حيشما ممكن است به توض دهياگفتني است كه 
كه  يتجار يهاطرح ،يقاعده كل كي. به عنوان ديفكر كن طرح تجاري و محتواي به طول ديبا ايده خودهدف 

 هكه به دنبال بودج يتجار يهاكوتاه و مختصر هستند، و طرح رند،يگيمورد استفاده قرار م يداخل به صورت
 .خواهند بود يهستند، مفصل و طوالندالري  ونيليمهاي 

 دياما خالق باش نيب واقع

كه ممكن  يادهيا ليتكم يبرا ن،ي. بنابراديو صادق باش نيخود واقع ب تجارياست كه هنگام نوشتن طرح  مهم
وقت خود را صرف فكر كردن خيلي كودكانه  نكهيا ي! به جاديصرف نكن ساعات زيادينرسد،  جهيبه نتاست 



 

 يزيچ يبرا هيطرح اول ينوع تهيهدر حال ي بيانديشيد. فكر كنيد تر نانهيبه طور واقع ب د،يدر مورد آن كن
 نيرا در ا تيخالق ديوجود دارد كه بتوان ييراه ها همچنان. البته ديشركت هست ايشخص  كيبزرگتر از  اريبس
مثال،  يبرا د،ياستفاده كن طرح خود هر صفحه جلد يخالقانه در طراحو  يرنگ يها. از طرحديبگنجان نديفرآ

اين صورت  ، درهستند خواناترنكات  يكردن برخ بولدساده و  يهابا استفاده از فونت افكارتانكه  ديمطمئن شو
از اينكه كارهاي خالقانه و جالب : قبل ديداشته باش ادياما به  .دنشومي  زيمتمااز ساير بخش ها  مهمنكات 
 .دينگه دار واقع بينانهرا  افكارتان ،كنيد

. ديو نمودارها استفاده كن ري، تصاويدينكات كلاز  دي، باتجاريكه هنگام نوشتن طرح  ديبه خاطر داشته باش
 ليتبد تيشنوندگان راحت تر به واقع ايو تماشاگران  يخود را برا دهيكند تا ا يكار به شما كمك م نيانجام ا

 ايبر خواندن  با اين كار، داشته باشندشود مشكل  يآنچه گفته مدر درك مخاطبان شما . بعالوه اگر ديكن
 دور شود! يمهم زياز چاش خواهد توجه يكس نم چي. هشوند يگوش دادن متمركز م

 ديده انطباقخود را  تجاريرشد كسب و كارتان، طرح  با

 جاديمجدد آن و ا يبررس ،ستيمصرف ن كباريسند  كيشما  تجاريكه طرح  ديداشته باش اديبه  شهيهم
 د،يكنيحركت م يدرست ريكه شما در مس كنديم نيتضمكار  نيمهم است. ا اريدر صورت لزوم بس راتييتغ

با  ،كننديكار نم درست اي كننديكه خوب كار م مي شود ييزهايچ ليو تحل هيصحبت از تجز و زماني كه
 استفاده كنيد.رشد  يها براهمه فرصتاز  طرح تجاري خود مي توانيد

از  يديدور جد يرا برا طرح خودباشد. ممكن است الزم باشد شرايط منطبق  رييتغ با ديشما باتجاري  طرح
 ديمطمئن شو نيبنابرا د،يكن يروزرسانب بيماري كرونامانند  يارمنتظرهيمشكالت غبا يا مواجهه  سرمايه گذاري

 است! و بروز زنده شهيشما هم يكه استراتژ

در آن  ديكه با يو موارد ليموبا شنيكياپلدر  تجاريطرح يك نوشتن  يبرا يقيدق يراهنما ريزبخش  در
  . آماده كرده ايمگنجانده شود، 

 ليموبا شنيكياپل تجاري برايطرح  قالب

 تجاريطرح  كاور

 نيتر و مهم نياول رايگرفته شود، ز و كم اهميت دهيناد نبايد شما ليموبا شنيكياپل تجارياول طرح  جلد
معموالً فقط با نگاه كردن به  شما با آن تعامل خواهند داشت. خوانندگان ايگذاران  هياست كه سرما يزيچ

 دي. پس وقت بگذارديريبگ دهياخود وكار درباره كسب ديتوانيم ل،يموبا شنيكياپلتجاري جلد طرح  يرو ريتصو
 يد به شما در طراحتوان يد كه موجود دار ي زيادي. ابزارهاديكن يگذار هيسرماجلويي طرح خود جلد  يو رو

 .دآن كمك كن يحرفه ا



 

 مطالب فهرست

ارائه  محتويات اين سند رااز  يعيسر يكل يشما، نما تجارياز مطالب گنجانده شده در طرح  يفهرست داشتن
 ني. ناگفته نماند كه اجابجا شودراحت تر  بخش هاي مختلف آنكند تا در  يدهد و به خواننده كمك م يم

 شود. گنجاندهشما، درست بعد از صفحه جلد  يطرح تجار يدر ابتدا ديمورد با

 يياجرا خالصه

 يبرا يمقدمه ا رايشود ز يدر آخر نوشته ممعموال  . خالصه اجراييشما است تجاريبخش از طرح  نياول نيا
 .است تجاريكل طرح 

 است: ريخوب به دنبال پاسخ به سؤاالت ز ييخالصه اجرا كي

 د؟يحل كن ديخواه يرا م يمشكل چه 

 ست؟يحل مشكل چ يحل شما برا راه 

 خواهد داد؟ رييبازار را تغ چگونه 

 د؟يكن يتالش م يبه چه هدف دنيرس يبرا 

 دهد: يرا پوشش م ريخوب موارد ز ييخالصه اجرا كي ن،يمچنه

 كرد ديكه شما حل خواه ياز مشكل يا خالصه 

 از اهداف و چشم انداز يمختصر شرح 

 ديكه قرار است ارائه ده يخدمات اي بر محصول و يمرور 

 شما يرقابتاياي كوتاه از رقابت و مز يا خالصه 

 و سود ها نهي: هزيمال يها ينيب شيپ 

 (در صورت وجود) يمال الزامات 

 هيعدم سرما اي يگذار هيبه سرما ميگذاران قبل از تصم هياوقات، سرما شتريكه ب ديكته: به خاطر داشته باشن
 يبخش از طرح تجار نيكه ا ديخوانند. مطمئن شو يرا م ييفقط خالصه اجرا ،يطرح تجار كيدر  يگذار

 نوشته شده است. يو به خوب متمايز و برجسته باشدشما  ليموبا شنيكياپل

 شرح كسب و كار شما

 يجذاب يكل ينما ديبخش با نيا د،يريدر نظر بگ» درباره ما«صفحه  كيرا به عنوان  تجاريبخش از طرح  نيا
 مخاطب بيشتر جذب شود. ارائه دهد تا از شركت شما

 را پوشش دهد: ريموارد ز ديشركت با يكل ينما



 

كند  يشما از راه دور كار م ميت ايآ نكهيا ،يمكان تيدر مورد شركت شما (ساختار شركت، موقع هياول اطالعات
 )رهيو غ خير اي

 يزيبا چه چ د،يديشركت خود رس يمال نيتام دهيشركت (افراد دوست دارند بدانند كه چگونه به ا خچهيتار
را دوست  ييكه مردم داستان سرا آنجايياز . سر و كار داشتيد ريمس نيدر ا ييهاچالشبا چه  و ديشروع كرد

 .)ديكن ليداستان جذاب تبد كيرا به  تاريخچه شركت خوددارند، 

 نيباشد، اتان ميدر مورد ت يمختصر حاتيشامل توض ديشما با ليموبا شنيكياپل يراه انداز تجاري(طرح  ميت
در مورد ورود گذار كمك كند تا  هيتواند به سرما يم ميت معرفيكند.  يتر م كيامر شركت را به خواننده نزد

وظايف آنها و كار مي كنند پروژه  كه روي يمتخصصاناو به اين وسيله با  راي، زرديبگ ميتصمبه شركت شما 
 .)آشنا مي شود

 مسئله و راه حل ليو تحل هيتجز

 انيرا كه مشتر يبه فرد مشكل منحصرمي كنيد، يعني  يكسب و كار را راه اندازوقتي يك  گر،يعبارت د به
به طرح تجاري اضافه مشكل ين ا حيتوض يبخش برا ني. اديكرده ا ييبالقوه شما با آن مواجه هستند شناسا

 .مي شود

 است: ريمشكل، پاسخ به سواالت ز نيا حيتوض يراه برا نيتر ساده

 مشكل مواجه است؟اين با  يكس چه 

 ست؟يمشكل چ نيا اثرات 

 مشكل مهم است؟ نيحل ا چرا 

حل  ديكه مشكل چقدر بزرگ است و چرا با ديده حيفقط توض د،يسينو يمشكل خود را م شرحكه  ينگامه
 يمشكل اصل يرو ديكن يسع شهياما هم ،مشكل وجود داشته باشد نيچنددر يك زمان شود. ممكن است 

را تا حد امكان مشكل  شرح .كوچك تر ارجحيت داردمسئله خاص بر حل موارد  كيحل  رايز ديتمركز كن
 استفاده كنيد. زياعداد ن از ديتوان يكه م ييو در جا ديساده نگه دار

. ديكن فيتعرآن  يخود را برا يشنهادياست كه راه حل پ نيا يگام بعد د،يداد حيكه مشكل را توض يهنگام
 ياديز يفن اتيوارد جزئ و فعالً ديراه حل را تا حد امكان ساده نگه دار اتيجزئ ميكن يم هيما به شما توص

 .دينشو

كسب و كار شما  تيبسته به ماه "راه حل"است كه طول بخش  نيا ه باشيددر نظر داشت ديكه با يمهم نكته
 اين در مورد ديباكه است، واضح است  متخد ايمحصول  كي ديدهيكه ارائه م يزيمتفاوت است. اگر چ

 .ديسيبنو شتري) برهيو غ هايژگيو ،يمحصول (طراح



 

 به آنها پاسخ دهد: ديكه بخش راه حل شما با يسواالت

 ؟قرار مي گيردبالفاصله در دسترس  ايمحصول/خدمت در حال توسعه است  ايآ 

  ؟آن چقدر است ليتحو يزمان بازه ،در دسترس نباشد محصولاگر 

 محصوالت موجود در بازار دارد؟ساير با  يشما چه تفاوت محصول 

 بازار ليحلت

 ديصنعت جد كامل يكدرك  ،آنها نيهستند كه مهمتر ليدخ شنيكياپل كيموفق  يدر راه انداز ياديز عوامل
 !يك صنعت را بهتر متوجه شويد نحوه رشد ديتوانياست. با كاوش در گذشته و حال، م

 يديو كل نيبازار مهم تر تحليل. ديدار يكه بازار مناسب ديقبل از شروع كسب و كار خود مطمئن شو بايد شما
 كند. يم نييرا تع يهر شركت تياست كه موفق يعامل نيتر

به اين امر خدمات شما است.  ايمرتبط با محصول  يها سكيفرصت ها و ر ييبازار، شناسا ليتحل ياصل هدف
در كجا به  هاهيسرما نيانجام شود، ا ديبا يابيبازار يبرا يگذارهيچه مقدار سرما ديتا بفهم كنديشما كمك م

 .بايد گرفته شوند ييهاميچه تصم يابيارباز يدر مورد استراتژ نيو همچن شوند،يشكل خرج م نيبهتر

را در نظر  ريموارد ز ديبا د،يخود هست ليموبا شنيكياپل يطرح تجار يبرا يابيبازار ليبه دنبال تحل يوقت
 :ديريبگ

 است؟بزرگ چقدر  بازار

 خدمات رساني يعنيقابل  و بازار در دسترس .ديريخود در نظر بگ اپليكيشن يبازار را برا يتقاضا ديبا شما
در نظر  زيبخش اول كاربران خود را ن نيو همچن د،يبا آنها ارتباط برقرار كن ديتوان يكه م يتعداد كاربران

 خدمت شماست./لمحصو يبالقوه برا انيمشتر عددي كه به دست مي آيد گر،ي. به عبارت دديريبگ

 است، چگونه؟ نيكند؟ اگر چن يم رييبازار تغ ايآ

؟ چه تعداد از كسب و كارها ه استكرد رييتغ يزيو اكنون چگونه است؟ چه چ هچگونه بود شيسال ها پ بازار
و  در چه وضعيتي قرار دارندبازار  يو چه تعداد تاكنون شكست خورده اند؟ روندها وده اندبموفق بازار در 

 .چگونه است اين روندهاشركت شما در مورد  يفعل تيموقع

 يمشتر تيشخص

است  يبدان معن ني. اديخود به آن نگاه كن انياست كه از چشم مشتر نيموفق ا شنيكياپل كيراه توسعه  تنها
كند  يكه برنامه شما به آن خدمت م ياز شخص قيپرتره دق كيو  ديمخاطبان هدف را درك كن ديكه شما با

 يشامل موارد پروفايل نياست. ا التيسطح تحصو  از سن، شغل شيب يزيچ يمشتر تي. شخصديكن جاديا



 

 استفادهمحصول  از اينكه  ياز افراد يدهندگان تصور بهترتا توسعه شوديم هايسرگرم اي تيمانند جنس
 داشته باشند. كننديم

، (پرسوناي مخاطب) است يمشتر تيشخصدرست  ييشناساهمين عدم وكارها از كسب ياريبسشكست دليل 
 .كنم ديتاك يوكارهر كسب تيموفق يعنصر برا نيابودن  ياتيحبيش از اين نمي توانم به 

 باشد: ريشامل عناصر ز ديبا يمشتر تيشخص ليپروفا

 .رهيدرآمد، خانواده، شغل و غ ،نژاد ت،ي: سن، جنسيشناس امعهج

 )نيآنال ،ييروستا/ي(محله، منطقه، شهرمكاني  تي: موقعييايجغراف

 رهيو غ تيشخص ،يسبك زندگ :يروانشناس

 رهيها و غ تيها، فعال ي: سرگرمقيعال

 يمشتر يازهاين

 كند ياو را برآورده م يازهايمحصول/خدمت شما ن چگونه

 يرقابت ليتحل

 م،يرمستقيو غ ميمستق يرقبا افتنيبخش در مورد  نيبازار اشتباه گرفت. ا تحليلبا  ديرا نبا يرقابت ليتحل
و فروش و  يابيبازار يها ياستراتژ ن،يحضور آنال ،يگذار ارزشنقاط قوت و ضعف، خدمات،  ليو تحل هيتجز

 است. رهيغ

 ديتوان يم . همچنينآژانس انجام شوديك  ايخاص  يتواند با استفاده از ابزارها يشما م يرقبا ييشناسا
 تقسيم ميرمستقيو غ ميتوان به دو دسته مستق يحال، رقبا را م ني. با اديانجام دهتان هم خودرا  قاتيتحق

 ميرمستقيغ ي. رقباهندد يرا ارائه م يهستند كه خدمات/محصول/راه حل مشابه يكسان ميمستق يكرد. رقبا
 كنند. يآن حل م يبرا يبا ارائه راه حل متفاوترا شما  هستند كه همان مشكل ييآنها

كه چرا و  ديده حيخود توض ليموبا شنيكياپل يح تجاردر طر ديرقبا، با ييپس از شناسا يمرحله بعد در
 يم SWOT لي. با انجام تحلخود توضيح دهيد رقابتي تيمزدرباره چگونه خدمت شما برتر خواهد بود و 

، Strengths ،Weaknesses: يمخفف عبارت ها SWOT. ديكار را انجام ده نيا يبه راحت ديتوان
Opportunities  وThreats است  . 

 يابيبازار ياستراتژ

 يابيبازار يرسد. استراتژ يكاربران بالقوه م دست چگونه برنامه شما به ديده حيكه توض رسيدهاكنون زمان آن  
 را پوشش دهد: ريموارد ز ديشما با



 

 دياز آنها استفاده كن يو جذب مشتر يدسترس يبرا ديتوان يكه م ييكانال ها ييشناسا

در  ياطالعات د،يكنيگوگل استفاده م غاتيتبل اي هدف وصفحات  ،يپول يهانيكمپ ،ياجتماع يهااز رسانه اگر
 يساز نهي. ناگفته نماند كه بهديخوانندگان قرار ده اريكه ممكن است مؤثرتر باشند را در اخت ييهامورد كانال

تا حد امكان  ،از مشكالت يريجلوگ ياست. برا يضرور يبهبود سئو امر يبرا ليموبا شنيكيو اپل تيوب سا
 .دياستفاده كن درجه يك تيوب ساتوسعه دهنده  كياز 

KPI ديكن نييخود را تع 

 ل؟ينرخ تبد اياپليكيشن تعداد نصب با  د؟يكن يريخود را اندازه گ تيموفق ديخواه يم چگونه

 رفرال گيري يدر برنامه ها همكاريبه  توجه

 همكاري هاشركت ديخواهيم ايشوند. آتبديل رشد شما  ي برايسوختبه توانند  يم رفرال گيري يها برنامه
چگونه به رشد و اين انتخاب كه  ديده حيتوض خود يتجار طرحبه خوانندگان ؟ ريخ اي دنباش يانتخابشما 

 .كنديوكار شما كمك متوسعه كسب

   يارزش گذار

محصول چگونه  كنيد كههمچنين ذكر و  خود ارائه دهيدكسب و كار  يارزش گذارنحوه از  يمختصر حيتوض
يا پريميوم بودن محصول خود و  ارزان گان،يدر مورد را ن،ي. همچنمي شود يشما بهتر از رقبا ارزش گذار

كاربرتان  تعدادحال  نيو در ع كنديوكار شما كمك مبه توسعه كسبچطور  اين انتخاب بگوييد و توضيح دهيد
 .دهديم شيرا افزا

 يمال نيو تام يمال برنامه

برنامه تلفن  يتجار طرحبخش از  نيتر مهم يمال برنامه. ميوقت آن است كه در مورد پول صحبت كن حاال
 كي يمال برنامه ،پول دريافت كنيد يبانك يهاوام اي يخارج ياز منابع مال ديخواهيهمراه شما است. اگر م

به اهداف و  يابيدست يبرا يمال ينيبشيپ كي. داشتن محسوب مي شودشما  ياز طرح تجار يبخش اجبار
 است. ديمهم و مف بسياروكارتان كسب تيموفق

 موارد صحبت كند: نياباره در ديشما با يآل، برنامه مال دهيدر حالت ا

، به وضوح هيخصوص در مراحل اولوكارتان را، بهمختلف كسب يدرآمد يهاانيجر ديشما با :يدرآمد مدل
سند  نيابايد كرد،  ييكسب و كار شما شروع به درآمدزا كه زماني. ديهد حيتوض تجاريخواننده برنامه  يبرا

 .ديرا به روز نگه دار



 

 يها نهيبرآورد درآمد، هز ان،يترازنامه، سود و ز ،ينقدهاي  انيبخش به گزارش جر نيا :مهم ينكات مال
 اشاره دارد. رهيو غ ياتيعمل

 :ديريدر نظر بگخود  يرا در برنامه مال ريموارد ز بايد د،يكن يم درخواستي را اگر وجوه ن،يبر ا عالوه

 ازيمورد ن بودجه

 يفعل يمال تياز وضع يطرح كل كي، مهم است كه با احتماليگذار  هيسرما كياز درخواست وجوه از  قبل
منابع  ريسا نيشما در پروژه و همچن يگذارهيسرما زانيشامل مطرح بايد  ني. ادر برابر او حاضر شويدخود 

 . رنديگ اردر دسترس قر نديفرآ نيدر طول ا يممكن است به زود ايكه در دسترس شما هستند  باشد يمال

 وجوه موارد استفاده از اين

را ترسيم پول  نيامسير حركت وقت آن است كه  د،يبه دنبال چه مقدار پول هستكه  ديداد حيتوض يوقت
يا . ديخود استفاده كن فعاليتو گسترش  ديجد ياستخدام استعدادها ياز بودجه برا ديتوان ي. شما مكنيد
در مورد  خوبي دهيامعموالً اگر  گذارانهي! سرماديخرب ديجد زاتيتجه و شركت را تسويه كنيد يها يبدهحتي 

كه كدام نوع  ديمطمئن شو نيبنابرا خواهند كرد، دييبودجه را تأ ،مسير حركت پولشان دريافت كنند
 است. دتريمفشما به اهداف  يابيدست يبرا يگذارهيسرما

 خروج ياستراتژ

 كيشامل فروش شركت شما به  معموالًخروج  ياستراتژ كي. ديخروج در ذهن داشته باش ياستراتژ كي بايد
 ) است.IPO( يعموم هيشما و عرضه اول سهمكاهش  ايشركت بزرگتر (اكتساب)، فروش 

 نوبت شماست

 :ديرا در نظر داشته باش رينكات ز د،يكن تهيه يعال يبرنامه تجار كي ديخواهيخالصه اگر م به طور

 ديرا ساده و واضح نگه دار برنامه تجاري خود

 ديباش يا حرفه

قدم به تحقق  كي د،يسينو يخود را م تجاريكه طرح  يهنگام د،يكن ويراستاريو بارها با دقت  بارهاآن را 
  .مي شويدتر  كيآن نزد يبودجه برايافت خود و در ييايكسب و كار رو

، با دقت طرح و ايده شما را بررسي مي كنيم تا بتوانيم فناوري ما در شركت طراحي اپليكيشن پيشگامان دامنه
  بهترين راه حل را به شما ارائه دهيم، از مشاوره رايگان ما استفاده كنيد و با ما در تماس باشيد.


