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شناسایی مشتری به دو روش

ار آن هامصاحبه مستقیم با مشتری ها و مشاهده رفت1.

قرار دادن مشتری ها در شرایط آزمایش و مشاهده رفتار آن ها2.



!لطفاً از دانشگاه بروید بیرون

!مشتری، پول،کانال و همه چی در بازار است، نه اینجا



وظیفه ی ما تشخیص نیاز واقعی مشتری است



نظر سنجی یا مصاحبه با مشتری؟

:کهاستاینبرفرضسنجینظردر•

بپرسیدبایدسؤاالتیچهدانیدمیشما•

دانیدمیهمراسؤاالتتانجواب•

استارزشمندبسیارشودمیمنتقلمشتریبامصاحبهدرکهحسی•

یم؟ارساندهدرسترامنظورماننظرسنجیدرکهداریماطمینانقدرچه•



رفتن به بازار و مصاحبه با آدم های ناشناس؟



چرا مصاحبه با مشتری؟

.استفرضیاتسرییکبرماکاروکسب•
است؟درستفرضیاتاینکهبدانیمچگونه•
چیست؟واقعیتاست،اشتباهفعلیفرضیاتاگر•
است؟راهبهترینواولینمحصولساختنآیا•



اعتبار سنجی بازار و مشتری

اعتبار سنجی کیفی•

اعتبار سنجی کمی•



م؟مسائلی که در مصاحبه مشتری باید بدانی

با چه کسانی صحبت کنیم؟•

چه چیزی می خواهیم یاد بگیریم؟•

چگونه این افراد را پیدا کنیم؟•

چگونه بدانیم مصاحبه مفیدی داشته ایم؟•

چگونه از آن چه یاد گرفته ایم، برداشت کنیم؟•



با چه کسانی مصاحبه کنیم؟



شناسایی اولیه سه گروه از افراد

هستندماهایمشتریکنیممیاحساسکهگروهی•

آغازینپذیرندگان•

کنندمیتستراشمامحصولدیگرانازقبلکهافرادی•

اجزایرسایوپیشنهادیارزشتوزیع،خلقکانالدرکلیدیشرکای•

کاروکسب



بخش مشتری و پذیرندگان آغازین

!فروش بالش از طریق اینترنت:موضوع
افراد فارغ التحصیل دانشگاه های تهران: بخش مشتری

فارغ التحصیالنی که تازه کار پیدا کرده اند و یا ازدواج کرده اند:پذیرندگان آغازین



B to Bمشتری در بازارهای



رد مصاحبه با مشتری هب دنبال یادگیری چه هستیم؟



فرضیات مهم ما چیست؟

نگاه کردن به بوم کسب و کار و یا بوم ناب•

پرسیدن یک سری سؤاالت متداول•



سؤاالت متداول

مشتری هدف من چه کسی است؟•

مسأله ای که مشتری هدف من می خواهد حل کند چیست؟•

چرا اکنون نمی تواند این مسأله یا مسائل را حل کند؟•

پذیرندگان آغازین من چه کسانی هستند؟•

چگونه قرار است پول دربیاورم؟•

بزرگترین ریسک فنی و مهندسی من چیست؟•

...و •



سؤاالت اصلی

اشند، کسب و کار من بر چه فرضیاتی استوار است که اگر غلط ب•

شکست خواهم خورد

اولویت بندی برای شکست سریع تر•



فرضیات مهم یک کسب و کار



سکونیآبگریز کننده شیشه برای ساختمان های م

تاسجدیمردمبرایساختمانهایشیشهکردنتمیزهایهزینه•

کندتجربهباالترکیفیتتاکندهزینهبیشتراستحاضرمشتری•

هستندآغازینپذیرندهمرتفعمسکونیهایساختمان•

بفروشیمرامحصولمانهاهایپرمارکتطریقازتوانیممیما•

یمهاشیشهکردنتمیزصرفمیلیارد10ازبیشساالنهاکنونهم•
شود

ینتضمتوانیممیسالیکتاراسایشونوربرابردرمادهدوام•
کنیم

یمباشداشتهراهبردیهمکاریخدماتیهایشرکتباتوانیممی•

.ممکن است نتوانیم تمام فرضیات را با مصاحبه با افراد چک کنیم: توجه 



ی به دنبال داستان های مردم باشید، نه پیش بین
آینده

:شیوه غلط•

شما این ماده ی نانویی را دوست دارید؟•

آیا عالقه مندید چنین محصولی را خرید کنید؟•



ی به دنبال داستان های مردم باشید، نه پیش بین
آینده

:شیوه صحیح•
توضیحات کافی راجع به هدف مصاحبه•
(کاربر نهایی)پرسیدن از زندگی و حال و اوضاع مشتری•
خاب فروشنده ای که هم اکنون از آن خرید می کنید کیست؟چرا او را انت•

کردید؟
نیدآخرین باری که می خواستید بندباز استخدام کنید را توصیف ک•
در آخرین خریدتان در چه مورد احساس خوبی نداشتید؟•
.تا به حال فکر کرده اید که تأمین کننده تان را عوض کنید•
ربات های شست و شو را به بندباز ترجیح می دهید؟•



سؤاالت انتها باز بپرسید



تخمین قیمت

:دو مسأله اساسی که فهم آن بسیار سخت است•
آیا مشتری پول خواهد داد؟•
چه قدر؟•

:با پرسیدن سؤاالتی نظیر•
برای حل این مسأله هم اکنون چه قدر می پردازید؟•
چه میزان بودجه به این کار اختصاص داده اید و اختیار این بودجه دست کیست؟•
چه قدر حاضرید بابت رفع این مسأله هزینه کنید؟•

فقط در همین مورد مردم را در موقعیت جدی خرید قرار دهید،: !استثنا•



بازخوردگیری از مشتری با نمونه اولیه

مردم عالقه زیادی دارند که راجع به خصوصیات محصول صحبت کنند•

(زم بوداگر ال)پس اول مشتری را تخلیه اطالعات می کنیم، بعد محصول را نشان می دهیم•



تشخیص شکست یا موفقیت؟

:به صورت کمی تعیین کنیم آیا این آزمون مشتری موفق بود یا نه•
درصد از شهرداری ها در هنگام خرید قیمت متوسط و 60چون محصول ما گران است، حدود •

باال را انتخاب می کنند
درصد شهرداری ها در هنگام خرید خیلی به برند 50چون ما یک برند جدید هستیم، امیدواریم •

توجه نکنند



نکات کلیدی دیگر

برویدبپرسیدخواهیدمیچهاستمعلومکهکاغذبرگهیکباحتماً•

!بچسبیدانبهنیستقراراست،راهنمایکبرگهاین•

استمفیدمصاحبهاندازهبهخریدهنگامدرمشتریرفتارمشاهده•



چگوهن هب افراد مناسب مصاحبه دست پیدا کنیم؟



ندهتوجه به سه نکته در انتخاب مصاحبه شو

با دوستان،خانواده و پدر بزرگتان مصاحبه نکنید1.

حرکات خالقانه برای جذب افراد به کار ببرید2.

جایی که ماهی هست ماهی گیری کنید3.



نکات کلیدی

کنیدپیدارامشتریدردناکیلحظه•

راتانشدوسپایاندرحتماًکنید،میمصاحبهنفریکبااگرکنید،عهدخودتانبا•
کندمعرفی

دریابیدراجلساتوهاکنفرانسفرصت•
کنیدمصاحبهایشانبانمایشگاهازبعدکوتاهیفاصلهدربگیرید،راکارتشان•

حکومتیوشرکتیمشتریان•
کنیدمصاحبهنهاییکاربربا•
کنندمیوصلراشماهادبیرخانهودفترمسئول•



نکات کلیدی

مشاوره بگیرید، بازاریابی نکنید•



نکات کلیدی

ببریدرابهرهحداکثربودنتاندانشجواز•

هستراهیهمیشهنوشید،ناامیدهاآدمکردنپیدااز•

•landing pageبسازید

بفرستیدمصاحبهبرایدعوتوایمیلونامهدعوت•

کنیدپیداباشندبایدکهجاییدرراهاادم•



مهم ترین نکته برای یافتن افراد

خالقیت

•

جسارت



نیم که مصاحبه خوبی داشته ایم؟ چگوهن بدا



مصاحبه حضوری و نه تلفنی

چت تصویری در دومین مرتبه خوب است•



به دنبال تالش های گذشته مشتری بودن

تالش گذشته مشتریان برای حل مسئله شان بسیار قابل اتکا است•



این مسأله، دغدغه چندم مشتری است؟

نندیادتان باشد که منابع مشتریان محدود است و آن ها را صرف اولویت هایشان می ک•



گوش بدهید، کمتر حرف بزنید

!یادتان باشد قرار بوده مردم را استخراج اطالعات کنید، نه خودتان را•



!در حرف های مشتریان عمیق شوید

مدام بپرسید چرا، چگونه، چه طور و عمیق تر شوید•
البته در مسائلی که اهمیت دارد•
دقت کنید که مشتری آزرده خاطر نشود•



!حرف های جدی مشتریان را برایشان تکرار کنید

:احتماالً دو نوع اتفاق بیفتد•
یا اشتباه فهمیده اید که آن ها اصالح می کنند•
یا می فهمند اشتباه کرده اند، که باز هم اصالح می کنند•



بازخوردگیری از محصول

:نکتهچند•
اطالعاتاستخراجخوبرامشتریاولیهنمونهیامحصولارائهازقبل•

.دشومیکشیدهمحصولخصوصیاتبهبحثبعدبهاینازکنید،
تانمحصولبهراجعخواهندمیچههرنباشند،مؤدببخواهیدمشتریاناز•

بگویند
موقعیتدرراهاآنبزنند،دردنخوربهحرفکهاستراحتمردمبرای•

دهیدقرارجدیموقعیتییافروش



نکات کلیدی

کنیدمصاحبهنفریکبافقطلحظهیکدر•

ببریدخودتانبابرداریادداشتیکیابرداریدیادداشت•

باشیدداشتهبشوخوشوکنیدرعایتراانسانیمالحظات•

کنیدمصاحبهبازگاردباوبریزیددورراخودتانتعصبات•



نکات کلیدی

دنپرسیهاآیندهازکنند،تعریفراخودشانداستانبگذارید•

(ناخواستهیاخواسته)گویندمیدروغآیندهبهراجعمشتریان•

بکشیداطالعایشانازهاداستانخاللدر•

استاتکاقابلبسیارشانمسئلهحلبرایمشتریانگذشتهتالش•



چگونه از آن چه دیده ایم، استفاده کنیم؟



یادداشت برداری مناسب

دارداهمیتمشتریانهایخندهحتی•

شوندهمصاحبهمشخصاتومصاحبهزمانوموضوعقید•

مصاحبهموضوعازتوصیفی•

گووگفتشرحیادداشت•

مصاحبهحسندرهمکارتانتوسط•

مصاحبهانجامازبعدبالفاصلهخودتانتوسط•



تعیین سنجه های کمی



پیدا کردن روندها و قضاوت 

باشیدروندهادنبالبه•

نیستمهممردمهایجملهادبیاتومتن•

بیابیدراروندهاآوردید،دستبههامصاحبهدرکهقضاوتیبا•



!طراح محصولیدشما 

مثل یک فیلتر هوشمند با اطالعات برخورد کنید 

!نه مانند یک سفارش گیرنده در رستوران



به مرور یاد می گیرید



با چند نفر مصاحبه کنیم؟

آن قدر که حرف جدیدی نشنوید•

متفاوت است B2Cو B2Bبرای کسب و کارهای •

!عدد کم است100مسلماً •



شناسایی فرضیات کلیدی کسب و کار:تمرین اول



گام اول

د، این چه فرضیاتی برای کسب و کار خود در نظر گرفته ام، که اگر غلط از آب دربیای•
:کسب و کار شکست خواهد خورد

•1

•2

•3

•4

•5

•6



راهنمایی

به بوم کسب و کار و بوم ارزش پیشنهادی خود مراجعه کنید•

سؤاالت زیر را از خودتان بپرسید•
چگونه هستند؟... مشتری مورد نظر من •

.مشخصات مشتریان هدف اصلی خود را چگونه توصیف می کنید•

مشکلی که مشتری مورد نظر من می خواهد که حل شود؟•

.آنچه که مشتری مورد نظرتان با آن در گیر هستند و یا می خواهند که برآورده شود•

مشکل مشتریان خود را اینگونه حل می کنم•

...!توصیفی بسیار دقیق و کوتاه از محصول خود بدهید•

چرا مشتریان مورد نظر در حال حاضر نمی توانند این مشکلشان را برطرف کنند؟•

موانعی که جلوی حل نیاز این مشتری را گرفته اند؟•

تغییر قابل اندازه گیری که مشتری توقع دارد در وضعیت خود با کمک این محصول یا خدمت ایجاد شود؟•

.ری کننددچه تغییر اساسی قابل اندازه گیری در روند کار و زندگی مشتری ایجاد می کنیم، که حاضرند محصول و خدمت  شما را خریدا•



راهنمایی

تاکتیک اصلی جذب مشتری من•

ی شما حدس فعل–ممکن است شما چندین روش جذب مشتری داشته باشید اما اغلب یک روش و یا حداکثر دو روش غالب برای جذب مشتری داریم •
درباره آن چیست؟

....مشتریان آغازین ما•

!  یادتون باشه که شما نمی توانید بدون جذب مشتریان اولیه به شبکه گسترده مشتریان متصل شوید•

...روش در آمدی من•

.نیاز نیست همه ایده های فرضیتان برای کسب در آمد را بنویسید ولی اصلی ترین آن را قرار دهید•

رقبای اصلی من چه کسانی خواهند بود؟•

.درباره رقبای مستقیم و غیر مستقیم خود تحقیق کنید•

...مزیت رقابتی کسب و کار من نسبت به سایر رقبا •

.با خود صادف باشید و تفاوت بین کسب و کارتان و رقبا را بیان کنید•

بزرگترین ریسک، توجیه پذیری مالی کسب و کار من•

بزرگترین ریسک مهندسی و فنی کسب و کار من•

آیا چالش فنی اساسی وجود دارد که توسعه محصول را با مشکل روبه رو کند؟•



گام دوم

فرضیات خود را به ترتیب اهمیت مرتب کنید•

•1

•2

•3

•4

•5

•6



گام سوم

نه این تست را یک مصاحبه بر اساس فرضیات کلیدی تان طراحی کنید و بگویید که چگو•
پاس شده تلقی خواهید کرد



گام چهارم

گام چهارم را باید در بیرون از دانشگاه انجام دهید•

این کار بر اساس تشخیص مربیان تیم شما انجام خواهد شد•

نید،سپس به هر حال، باید در این گام بنشینید و آن چه از بازار یاد گرفته اید جمع بندی ک•
ده است یا خیربا استانداردی که در نظر گرفته بودید بسنجید تا ببینید تست ها پاس ش



ممنون از توجه شما


