


خالصه مدیریتی
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صفحه2این بخش را آخر از همه در حداکثر 

:شامل. بنویسید( دقیقه ارائه5کمتر از )

محصول یا خدمت شما چیست؟ -

؟ مشتریان شما چه کسانی هستند-

آینده این صنعت چه خواهد بود؟-



شرح فعالیت شرکت
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شما در چه صنعتی جاي میگیرید و چه فعالیتی انجام می دهید؟ -

."  در یک عبارت دلیل و هدف وجودي کسب و کار را بنویسید"بیانیه ماموریت-

.  چشم انداز کسب و کار و برنامه کلی براي رسیدن به آن-

.  مطالعه صنعت، چالش ها و فرصت هاي کسب و کار شما در این صنعت-

مزیت رقابتی و ارزش افزوده کسب و کار شما در این صنعت چیست؟-



خدمت/ شرح محصول 
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.  ر آنتوضیح کامل با جزئیات محصول یا خدمت شما و تکنولوژی استفاده شده د-

نقاط قوت و ضعف-

قیمت گذاری-

خدمات پس از فروش-
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مطالعات بازار

میزان تقاضای بازار براي محصول / اندازه کل بازار و درصد سهم شما -

....  ترجیحات مشتری، تغییرات محصوالت، تاثیرات فرهنگی اقتصادي : ترندهای بازار هدف شما-

...(  رقابت، نیاز به سرمایه، حمل و نقل، موانع قانونی)موانع ورود شما به بازار -

بررسی ریسک های احتمالی -

راه حل شما برای موانع و ریسک ها-
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.  دبزرگترین برندهای صنعت خود را از نظر عملیاتی و محصول بررسی کنی-

.  براي استارتاپ های هم سطح خودتان نیز بررسی را انجام دهید-
(بخشی از این تحلیل ها با تحلیل رقبا همپوشانی دارد، اما لیست شرکت ها متفاوت است)

بررسی بنگاه های تاثیرگذار صنعت

.(ببینید  SEMRush.comمی توانید تحلیل هاي مشابه را از سایت*(
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چرا این افراد محصول شما را خواهند خرید؟

سبک خرید کردن و پرداخت آن ها چطوراست؟

پرسونای مشتری

B2C

سن•
جنسیت•
محل زندگی•
جایگاه اقتصادی•
جایگاه اجتماعی•
ماسایر ویژگی های مرتبط با صنعت ش•

B2B

نوع صنعت•
اندازه سازمان•
محل فعالیت•
سابقه فعالیت•
ذاریدرجه کیفیت، تکنولوژی و قیمت گ•
ماسایر ویژگی های مرتبط با صنعت ش•
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:رقیب خود را مشخص کنید20

رقبای شما کجا هستند، از کجا خرید می کنند؟

مشتری هدف آنها کیست؟

رقبای احتمالی آینده؟

.ماتریس تحلیل رقبا را ترسیم کنید

نقاط قوت و ضعف؟

تفاوت ارزشمند شما؟

بررسی رقبا
شما 1رقیب  2رقیب 

قیمت

کیفیت

خدمات

تبلیغات

قابل اعتماد بودن

ویژگی های محصول

سایر ویژگی ها
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طراحی ارزش پیشنهادی
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برنامه ورود به بازار

( نیچ مارکت)انتخاب بازارهدف اولیه -

خاب نحوه معرفی، انت)استراتژی ورود به نیچ مارکت -

( نوع تبلیغات، انتخاب رسانه، برندسازي

بودجه بندی ورود -
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قیمت گذاری

انتخاب استراتژی قیمت گذاری بر اساس نوع بازار

https://www.nexea.co/11-pricing-strategies-for-startups-today (باشدکنندهکمکمی تواندمقالهاین*(

https://www.nexea.co/11-pricing-strategies-for-startups-today
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کانال های توزیع و فروش

محصولتان را چطور می فروشید؟ -

...(  آفالین، فروش قراردادي،/ خرده فروشی، عمده فروشی، فروش آنالین(

پیش بینی فروش ماهانه با توجه به برنامه بازاریابی-

(سطح واقع بینانه و بدبینانه2در )
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برنامه عملیاتی

.  تکنیک های تولید و کنترل کیفیت خدمت یا محصولتان را توضیح دهید-

.  ویژگی های مورد نیاز محل قرارگیری شرکت را شرح دهید-

تخمین مالی اجاره، مخارج جاری، بیمه، ابزار و امکانات -

تشریح مجوزها و الزامات حقوقی الزم، بیمه، مالیات، کپی رایت و مالکیت فکری -

پیش بینی پرسنل برای اجرای طرح، تعداد افراد و تخصص آن ها، پرداختی ها -

(نقدی، اعتباری، قسطی و نحوه حسابداری هرکدام)سیاست های پرداخت مشتریان -
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طرح مالی

ساله 4ماهه و 12جزئیات مخارج و درآمدهای -

ساله 4ماهه و 12سود و زیان -

پیش بینی نقطه سر به سر -

پیش بینی نیاز مالی-

https://dmondgroup.com/contractباشدکنندهکمکمی توانددیموندسایتدرمالیطرحنمونهفایل*

https://dmondgroup.com/contract
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تیم اجرایی

اعضای سهامدار تیم، تخصص، سابقه، رزومه و وظایف -

اعضای غیر سهامدار تیم، تخصص، سابقه، رزومه و وظایف -

.مشاوران و مربیانی که در کنار تیم خواهند بود-




