
 

 )چشم انداز پیش رو صرفا یک مثال و نمونه است(یک نمونه از چشم انداز محصول : 

  محصول ایت فرش چشم انداز:
 
 دهیم.  میسالم را راحت و در دسترس قرار  هیخود هستند، تغذدنبال بهبود سالمت  که یافراد پرمشغله ا یبرا 

 هدف:  یمشتر 
 
 یزمان کم: آنها متخصصان پرمشغله 

دارند که  ییغذا یوعده ها هیته یبرا
 یغذا ایآنها به فست فود  هیمنجر به تک

تواند ناسالم و  یشود که م یم رونیب
 گران باشد. 

 آنها به دنبال بهبود یمراقب سالمت افراد :
سالم تر  هیخود و تغذ یسالمت کل

 ییغذا یها نهیگز  افتنیهستند، اما 
 حاتیو ترج ازهایکه متناسب با ن یمغذ
مشکل  شانیخاص آنها باشد برا ییغذا

 است
 یخاص ییغذا یکه از برنامه ها یفرادا 

کنند )بدون گلوتن، کم  یم یرویپ
 (:رهیو غ کیوگان، کتوژن درات،یکربوه
 یخاص ییغذا حاتیو ترج ازهایآنها ن

 یها نهیگز  افتنیتواند  یدارند که م
را دشوار  شانیازهایمتناسب با ن ییغذا

 کند. 

 /هدفنیاز
 
متخصصان پرمشغله و افراد آگاه به  .1

 یها نهیگز  افتنیبدنبال  یسالمت
 هستند.مناسب و سالم  ییغذا

 یخاص ییغذا یها که برنامه یافراد .2
 افتنی یبرا کنند، یرا دنبال م

و  ازهایکه با ن ییغذا یها نهیگز 
خاص آنها  ییغذا حاتیترج

با چالش مواجه مطابقت دارد، 
 .هستند

 راه حل: 
 
 ما  ییغذا یوعده ها لیخدمات تحو

راحت و سالم را  ییغذا یها نهیگز 
 ییغذا حاتیو ترج ازهایمتناسب با ن
 .دهد یخاص ارائه م

 فیما ط ییوعده غذا لیتحو خدمات 
 ییغذا یها نهیاز گز  یگسترده ا

 درات،ی)بدون گلوتن، کم کربوه
 ی( را ارائه مره یو غ کیوگان، کتوژن

دهد  یامکان م انیدهد که به مشتر 
را انتخاب کنند که  ییغذا یوعده ها

 یو برنامه ها یبا اهداف سالمت
 .اشدخاص آنها هماهنگ ب ییغذا

 ما  اپکاربر پسند و  تیسا وب
 یاشتراک ها و سفارش تیر یمد

 یرا آسان م ییغذا یکردن برنامه ها
 کند.

 محصول/خدمات: 
 

داده شده،  لیو تحو هیتازه ته یغذاها
 تیبر اشتراک، وب سا یخدمات مبتن

سفارش و  یبرا شنیکیکاربرپسند و اپل
 .اشتراک تیر یمد
 

 :سنجه ها
 ها یمشتر  تعداد 
 سفارشنرخ  تکرار 
 یمشتر  تیرضا زانیم 
 به موقع لیتحو نرخ 
  هیو حاش یاتیعمل یها نهیهز 

 سود
 

 درآمدی:  جریان 
 بر اشتراک:  یخدمات مبتن

 ای یهفتگ یا نهیهز  انیمشتر 
منظم وعده  لیتحو یماهانه برا

 .پردازند یم ییغذا یها
  یها نهیگز A la carte:  انیمشتر 

 ییغذا یوعده ها توانند یم
 .کنند یدار یجداگانه خر 



 

 

 یا با ساخت محصول حداقلی قبل از ساخت محصول دیباوجود دارد که   "فرش ایت" برای  یدیچند فرض کل
 توان ی" مفرش ایت، "یا در حین ساخت قبل از ساخت محصول یدیمفروضات کل نیا یاعتبارسنج باشوند.  یسنجاعتبار

  .دادکاهش  ست،یمقرون به صرفه ن یاز نظر مال ایکند  یرا برآورده نم یمشتر  یازهایرا که ن یخطر توسعه محصول

 

 متخصصان  انیراحت و سالم در م ییغذا یها نهیگز  یبرا یادیز  یاست که تقاضا نیفرض بر ا :یمشتر  یتقاضا
 یبالقوه برا انیمشتر  یبازار و بررس قاتیبا انجام تحق دیامر با نیپرمشغله و افراد آگاه به سالمت وجود دارد. ا

 .شود دییآنها تأ حاتیو ترج ازهایدرک ن
  ییغذا یمانند برنامه ها ییغذا یها نهیاز گز  یگسترده ا فیاست که ارائه ط نی: فرض بر اییغذا یها نهیگز 

از  یبا نظرسنج دیبا نیجذاب خواهد بود. ا انیمشتر  یبرا کیوگان و کتوژن درات،یبدون گلوتن، کم کربوه
تر  محبوب نهیکدام گز  دینیشود تا بب دییتأ انیاز مشتر  یمختلف با گروه کوچک یها نهیگز  شیبالقوه و آزما انیمشتر 
 .است

 کی ییغذا یمنظم وعده ها لیتحو یبر اشتراک برا یمدل مبتن کیاست که  نی: فرض بر ابر اشتراک یمبتن مدل 
و  هیو تجز  انیاز مشتر  یمدل اشتراک با گروه کوچک شیبا آزما دیبا نیاست. ا در کشور قابل دوام یمدل تجار 

 .شود دییآن تأ یدار یو پا یسودآور  یبررس یبرا جینتا لیتحل
 حقوق کارکنان و  ل،یتحو یها نهیآشپزخانه، هز  زاتیو تجه هیمواد اول نهیت که هز اس نی: فرض بر انهیهز  ساختار

 نیتواند با درآمد حاصل از اشتراک و فروش االکارته پوشش داده شود. ا یمعقول است و م یابیبازار  یها نهیهز 
 .تواند سودآور باشد یشود که کسب و کار م اصلح نانیشود تا اطم دییتأ قیدق یمال لیتحل کیبا انجام  دیبا

 


