
اعتبارسنجی
در استارتاپ ها
ارائه از مانوئل اوهانجانیانس



!من کی هستم

مانوئل اوهانجانیانس

t.me/manuelohan

o27 تو گرگان به دنیا اومدن1367اردیبهشت

o اولین وبالگم رو راه انداختم1382سال

o (بازاریابی لوازم التحریر)اولین کارم رو شروع کردم 1383سال

o مهاجرت کردیم تهران1385سال

o از دانشگاه دماوند، مدرک کارشناسی، مهندسی صنایع گرفتم1392سال

o وارد بازار کار جدی شدم بعنوان مشاور مدیریت1388سال

o پروژه های خفن مشاوره مدیریت کار کردم1396الی 1388بین سالهای

o ایسمینار رو راه انداختم1392از سال

o دانشگاه تهران رو گرفتم( مدیریت استراتژیک)، ارشد مدیریت اجرایی 1394سال.

o بصورت جدی در اکوسیستم استارتاپی فعال شدم1395از سال

o استارتاپ مشاوره اختصای دادم، تو ده ها رویداد منتور و مدرس بودم 50تو این مدت، به بیش از
...و با چندین شتابدهنده و مرکز رشد بعنوان منتور و مدرس همکاری کردم و میکنم



استارتاپ چیه؟



استارتاپ ؟
یه سازمان موقته که تو شرایط  عدم قطعیت و پر 

:ریسک دنبال یه مدل کسب و کار
o پایدار
oتکرار پذیر
oمقیاس پذیر
oبا هدف رشد سریع و پایدار



(1919از سال )سال 100در عرض 

(2017تا پایان سال )اتاق 838،000
(2018تا پایان سال )کشور دنیا 105فعال در 
(2017تا پایان سال )هزار کارمند 160

cbinsights.com

hilton.com

hilton.com

(2017تا پایان سال )اتاق 4،000،000بیش از 
(2018تا پایان سال )کشور دنیا 190فعال در 

(2017تا پایان سال )هزار کارمند 3

cbinsights.com

Airbnb.com

Airbnb.com

(2008از سال )سال 10در عرض 

:2017کل درآمد سال 
میلیارد دالر9.1

:2017کل درآمد سال 
میلیارد دالر2.6

manuelohan.com





!مقیاس پذیری

مقیاسپذیری: جنگ اصلی





چرخه استارتاپ ناب
یریاد بگاندازه بگیربساز



شکست استارتاپ؟

manuelohan.com/ استارتاپ-شکست

http://manuelohan.com/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/




مسیر توسعه استارتاپ

ایده پردازی ایجاد مفهوم 
اولیه ایجاد تعهد اعتبارسنجی مقیاس پذیری شرکت/راه اندازی

بیزنس مدل
(فرضیات اولیه)

مسئله درست 
مشتری درست

(مسئله/تناسب مشتری)

راه حل درست
مسئله درست 

(راه حل/تناسب مسئله)

بازار درست 
محصول درست 

(محصول/تناسب بازار)

کاستومر واچینگ و لیسنینگ

تست مامان

ام وی پی بوم ناباستراتژی ورود به بازار

manuelohan.com



مسیر توسعه استارتاپ

ایده پردازی ایجاد مفهوم 
اولیه ایجاد تعهد اعتبارسنجی مقیاس پذیری شرکت/راه اندازی

بیزنس مدل
(فرضیات اولیه)

مسئله درست 
مشتری درست

(مسئله/تناسب مشتری)

راه حل درست
مسئله درست 

(راه حل/تناسب مسئله)

بازار درست 
محصول درست 

(محصول/تناسب بازار)

کاستومر واچینگ و لیسنینگ

تست مامان

ام وی پی بوم ناباستراتژی ورود به بازار

manuelohan.com



سه اشتباه تو فرایند اعتبارسنجی

oاستفاده از پرسشنامه و نظرسنجی
oفروش!
oصحبت در مورد ایده تون



!چرا پرسشنامه و نظرسنجی نه

o تو پرسشنامه فرض اینه که شما هم سئوال و هم
!جواب درست رو می دونید

o باید بذارید« سایر»تو همه جواب ها، یه گزینه  !
(چون نه از سئوال نه از جواب مطمئنید)

oبینیدحین پر کردن پرسشنامه نمی تونید مشتری رو ب !
زبان بدن کامل حذف می شه



پس پرسشنامه به چه دردی می خوره؟

oا درسته پرسشنامه برای یادگیری اولیه خوب نیست، ام
...کنیممی تونیم از اونچه که از مصاحبه ها یادگرفتیم رو تایید

oخروجی مصاحبه می تونه پیش نویس پرسشنامه باشه.

oایج نمایش قابلیت مقیاس پذیری نت: هدف تو پرسشنامه
(سطح معناداری آماری)



سه اشتباه تو فرایند اعتبارسنجی

oاستفاده از نظرسنجی یا پرسشنامه
oفروش!
oصحبت در مورد ایده تون



باشیدشاگردیه 
!نه یه فروشنده



!یادگیری نه فروش

o(راه حل/تناسب مسئله! )شما تو این مرحله هنوز نمی دونید راه حلتون چیه؟

oده شرایطو آماده می کنین اما اجازه می دین مشتری بهتون یاد ب! تو یادگیری نقش ها جابجا می شه
(بیشتر وقتو صحبت کنه)

oهر تعامل با مشتری، فرصتی برای یادگیریه!

oفروشیداگه از کسی مشاوره بگیرید بیشتر تمایل به کمک کردن داره تا اینکه بخواید بهش چیزی ب!



سه اشتباه تو فرایند اعتبارسنجی

oاستفاده از نظرسنجی یا پرسشنامه
oفروش!
oصحبت در مورد ایده تون



مسیر توسعه استارتاپ

ایده پردازی ایجاد مفهوم 
اولیه ایجاد تعهد اعتبارسنجی مقیاس پذیری شرکت/راه اندازی

بیزنس مدل
(فرضیات اولیه)

مسئله درست 
مشتری درست

(مسئله/تناسب مشتری)

راه حل درست
مسئله درست 

(راه حل/تناسب مسئله)

بازار درست 
محصول درست 

(محصول/تناسب بازار)

کاستومر واچینگ و لیسنینگ

تست مامان

ام وی پی بوم ناباستراتژی ورود به بازار

manuelohan.com



مشتری-اعتبارسنجی مسئله



دردهای مشتری



ایده چیه ؟



مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 

تحویل فوری
با پهپاد

مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 



ایچه مشکالتی میتونه بر
د؟پیش بیاه مون یدا

پنج دقیقه



مشکالت ایدمون؟

oمواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه!

o(مخصوصا تو فصل گرما و پرتقاضا! )لیمونادها سالم و خنک به مقصد نرسن

oتحویل با پهپاد قانونی نباشه!

oدزدیده بشه یا آسیب ببینه! پهپاد در خطر باشه!

oبیشتر از یکبار لیموناد بخواد!

oمردم دوست نداشته باشن اینترنتی، لیموناد سفارش بدن!

o(جور دیگه ای عطششونو رفع کنن! )موقعی که عطش دارن، لیموناد نخوان

oارگانیک و صنعتی رو ندونن/مردم فرِق لیموناد دست ساز!

oتحویل سریع لیمونادها برای همه مهم نباشه!



محصولمشتری

هر کدوم از مشکل ها به
کدوم بخش مربوط می شن؟



ریسک های محصول

!مواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه

(مخصوصا تو فصل گرما و پرتقاضا! )لیمونادها سالم و خنک به مقصد نرسن

!تحویل با پهپاد قانونی نباشه

!دزدیده بشه یا آسیب ببینه! پهپاد در خطر باشه

!بیشتر از یکبار لیموناد بخواد

!مردم دوست نداشته باشن اینترنتی، لیموناد سفارش بدن

(جور دیگه ای عطششونو رفع کنن! )موقعی که عطش دارن، لیموناد نخوان

!ارگانیک و صنعتی رو ندونن/مردم فرِق لیموناد دست ساز

!تحویل سریع لیمونادها برای همه مهم نباشه



ریسک های مشتری

!مواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه

(مخصوصا تو فصل گرما و پرتقاضا! )لیمونادها سالم و خنک به مقصد نرسن

!تحویل با پهپاد قانونی نباشه

!دزدیده بشه یا آسیب ببینه! پهپاد در خطر باشه

!بیشتر از یکبار لیموناد بخواد

!مردم دوست نداشته باشن اینترنتی، لیموناد سفارش بدن

(جور دیگه ای عطششونو رفع کنن! )موقعی که عطش دارن، لیموناد نخوان

!ارگانیک و صنعتی رو ندونن/مردم فرِق لیموناد دست ساز

!تحویل سریع لیمونادها برای همه مهم نباشه



مراحل مختلف اعتبارسنجی مسئله

مشاهده مشتری
(Costumer Watching)

شندین مشتری
(Costumer Listening)

صحبت با مشتری
(Costumer Speaking)



مشاهده مشتری



شنیدن مشتری



صحبت با مشتری



مامان جون،
من میخوام یه ماشین پرنده

بسازم، ازم میخری؟



در واقع، نه تنها مامانتون بهتون دروغ می گه، 
!بلکه همه بهتون دروغ می گن

چون نمی خوان ناامیدتون کنن و چیزیکه دوس
دارید بشنوید رو بهتون می گن



صحبت با مشتری

oبه مشتری نگید مشکلشون چیه و اونام اجازه ندارن بگن چی بسازید.

oدر مورِد اتفاقهاِی مشخِص گذشته شون سوال کنین.

oنظراِت شخصی به درد نمی خورن.

oهر چیزی که در مورد آینده باشه، یه دروِغ خوشبینانه ست.

oاگه حس کنن دوست دارین دروغ بشنوین، حتما بهتون دروغ می گن.

oرناگه قبال دنباِل راه حلی براِی مشکل شون نگشتن، پس دلیل نداره بازم ب!



بدیا خوبسئوال 
(...شما بگید)

Rob Fitzpatrick's The Mom Test



؟خوبیهه یدافکر میکنین



؟خوبیهه یدافکر میکنین



ن که فاللیوشما محصو
؟میخرینه بدم نجار رو اکا



ن که فاللیوشما محصو
؟میخرینه بدم نجار رو اکا



م نجارو اکان محصولی که فالای بر
؟بدینل حاضرین پور چقده بد



م نجارو اکان محصولی که فالای بر
؟بدینل حاضرین پور چقده بد



اگه محصول رویاییت وجود داشت،
دوس داشتی چطوری بود؟



اگه محصول رویاییت وجود داشت،
دوس داشتی چطوری بود؟



؟ینامیخوو یژگین وفالا چر



؟ینامیخوو یژگین وفالا چر



شته باشه اندرو یژگی وین ل اگه محصوا
براتون داره؟چه پیامدهایی ، چی میشه



شته باشه اندرو یژگی وین ل اگه محصوا
براتون داره؟چه پیامدهایی ، چی میشه



میشه در مورد آخرین باری که این 
دین؟اتفاق افتاد، بیشتر توضیح ب



میشه در مورد آخرین باری که این 
دین؟اتفاق افتاد، بیشتر توضیح ب



ام برن و تورنِد کارو
؟یندتوضیح می



ام برن و تورنِد کارو
؟یندتوضیح می



ر حاضر چطول حاِدر 
می کنین؟حل مشکلتون و 



ر حاضر چطول حاِدر 
می کنین؟حل مشکلتون و 



محصولی ایتومن برار هز۲۰۰حاضرین 
؟خت کنینداپررو می کنه، کان که فال



محصولی ایتومن برار هز۲۰۰حاضرین 
؟خت کنینداپررو می کنه، کان که فال



ومالیی تصمیمها
کی می گیره؟



ومالیی تصمیمها
کی می گیره؟



حتی هایی بپرسین که السو
ن نتونه بهتون  هم تونماما

...دروغ بگه



بدیا خوبداده های 
(...شما بگید)



خیلی باحاله، ایول، معرکس، 
عالیه، خوشم اومد



خیلی باحاله، ایول، معرکس، 
عالیه، خوشم اومد



...همم، واال نمیدونم



...همم، واال نمیدونم



من همیشه، معموال،
...هیچ وقت و



من همیشه، معموال،
...هیچ وقت و



من حتما میخرمش،
قطعا میخرمش



من حتما میخرمش،
قطعا میخرمش



ممکنه، اگه فالن جور بشه



ممکنه، اگه فالن جور بشه



تونم  ، مییندبوده ماآهر موقع 
.ن کنمبه چند نفر معرفیتو



تونم  ، مییندبوده ماآهر موقع 
.ن کنمبه چند نفر معرفیتو



ی چیه؟ بعدم قدُخب، 
کنیمر باید چیکا



ی چیه؟ بعدم قدُخب، 
کنیمر باید چیکا



مایشی  ِکی می تونیم آز
؟کنیمده ستفالتون امحصواز 



مایشی  ِکی می تونیم آز
؟کنیمده ستفالتون امحصواز 



م؟بخرمی تونم نمونه  اولیه رو 



م؟بخرمی تونم نمونه  اولیه رو 



مشخصات گفتگو

:  بهونه شروع مکالمه

از میخوام یه کتاب بنویسم، پایان نامه دارم،
... طرف فالن فرد معرفی شدم و

دقیقه10تا 5حداقل 
دقیقه30حداکثر 

و سه تا سئوال اصلی

مصاحبه برای 10حداکثر 
هر بخش مشتری 

(تا زمانی که حرفهای جدیدی میشنوین)

نفر برید2

اول سراغ کیا برم؟

پذیرندگان آغازین



مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 

تحویل فوری
با پهپاد

مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 



ریسک های مشتری

!مواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه

(مخصوصا تو فصل گرما و پرتقاضا! )لیمونادها سالم و خنک به مقصد نرسن

!تحویل با پهپاد قانونی نباشه

!دزدیده بشه یا آسیب ببینه! پهپاد در خطر باشه

!بیشتر از یکبار لیموناد بخواد

!مردم دوست نداشته باشن اینترنتی، لیموناد سفارش بدن

(جور دیگه ای عطششونو رفع کنن! )موقعی که عطش دارن، لیموناد نخوان

!ارگانیک و صنعتی رو ندونن/مردم فرِق لیموناد دست ساز

!تحویل سریع لیمونادها برای همه مهم نباشه



!رو طراحی کنیمسئوال اصلی سه تا 
...برای ریسک های خودمون( دقیقه10)



(از نزدیکان و آشنایان)اول سراِغ کیا بریم؟ کارمندان و افراد پر مشغله 

:سه تا سئوال اصلی

(این سئواالت رو حتما باید جوابشونو داشته باشیم)

آخرین باری که تو دفتر احساس عطش داشتی چیکار کردی؟

!به نظرت چه نوشیدنی ای برای رفع عطش خوبه؟ چرا اینو انتخاب کردی؟

چقدر برات مهمه وقتی احساس عطش می کنی، سریع رفعش کنی؟



قاطی کردین؟
تنها نیستین، اینم مثل من و شما قاط زده



چرخه استارتاپ ناب
یریاد بگاندازه بگیربساز



مسیر توسعه استارتاپ

ایده پردازی ایجاد مفهوم 
اولیه ایجاد تعهد اعتبارسنجی مقیاس پذیری شرکت/راه اندازی

بیزنس مدل
(فرضیات اولیه)

مسئله درست 
مشتری درست

(مسئله/تناسب مشتری)

راه حل درست
مسئله درست 

(راه حل/تناسب مسئله)

بازار درست 
محصول درست 

(محصول/تناسب بازار)

کاستومر واچینگ و لیسنینگ

تست مامان

ام وی پی بوم ناباستراتژی ورود به بازار

manuelohan.com



راه حل-تناسب مسئله



Minimum Viable Productحداقل محصول پذیرفتنی یا 

صرف حداقل زمان و 
تالش برای ایجاد

*Viable بمعنی زیست پذیر، بادوام، قابل دوام و ماندنی

جذابیت کافی برای 
جذب پذیرندگان اولیه

محصولی که هم شما و 
مشتری میخوایدش



چرا ام وی پی؟

:  هدف
oیادگیری بیشتر و اعتبارسنجی فرضیات

oپایه ریزی برای محصول اصلی

oمواجه شدن سریع با واقعیت

oشناسایی رفتار مشتری

:اعتبارسنجی اینکه
oحاضرند پول بدن؟
oواکنششون به محصول؟ آیا درگیرش می شن؟
oآیا رفتار مورد نظر ما را انجام می دن؟

!چرخه استارتاپ ناب شتاب می گیرد



یه ام وی پِی واقعی

ه وقتی فکر میکنی ک
چه فیچرهایی رو »

«میتونم بسازم

که وقتی فکر میکنی
چه فیچرهایی »

حداقل ارزش رو ارائه 
«میده

وقتی فکر میکنی که 
چه محصولی رو میتونم »

و بسازم که باالترین ارزش ر
«ارائه میده

وقتی فکر میکنی که 
چطور میتونم ارزش »

ل پیشنهادیمو بصورت کام
«ارائه بدم



محصول حداقلی دوست داشتنی و جذاب

دلپذیر
لذت بخش

قابل استفاده

امکان پذیر

ارزشمند



!اینجوری نه

!اینجوری آره

لذت بخش

قابل استفاده

امکان پذیر

ارزشمند



نمونه هایی دیگر از تفکر ام وی پی

...و



!پس چی شد؟



روش های عملی ساخت
حداقل محصول ساختنی



جادوگر شهر ُاوز/ فیک

!مشتری می داند( Concierge)در کارپزدار : تذکر

مشتری نمی دونه که همه 
!بخشی از فعالیت ها دستیه/چی



(Piecemeal)وصله پینه ای 

از محصوالت و ابزارهای موجود که بقیه ساخت برای
اجزای مختلف محصولتون استفاده میکنین

(چیزی رو از نو اختراع نمیکنین)



(یا تنها فیچر! )مهمترین فیچرها



(Social Media)شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 

بات تلگرام اگرامپیج ایسنت/کانال تلگرام



(Audience Building)جمع آوری مخاطب 

!!!هزار نفر۷۵هزار نفر شد ۵

ویدئو تشریحی بالگوان پیج/لندینگ پیچ



کمپین دونیشن–جمع سپاری مالی 



پیش فروش مستقیم–جمع سپاری مالی 



!چنتا از خفنا



برخی از ابزارهای ساخت ام وی پی

ازاپلیکیشن س

سایت ساز

ازاپلیکیشن س

هاCMSوبالگ و جمع سپاری مالی-پیش فروشاپ و سایت سازها

rtl-theme.com

درگاه های واسط پرداخت



مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 

تحویل فوری
با پهپاد

مواد اولیه 
ارگانیک و محلی

لیموناد 
دست ساز 



ریسک های محصول

!مواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه

(مخصوصا تو فصل گرما و پرتقاضا! )لیمونادها سالم و خنک به مقصد نرسن

!تحویل با پهپاد قانونی نباشه

!دزدیده بشه یا آسیب ببینه! پهپاد در خطر باشه

!بیشتر از یکبار لیموناد بخواد

!مردم دوست نداشته باشن اینترنتی، لیموناد سفارش بدن

(جور دیگه ای عطششونو رفع کنن! )موقعی که عطش دارن، لیموناد نخوان

!ارگانیک و صنعتی رو ندونن/مردم فرِق لیموناد دست ساز

!تحویل سریع لیمونادها برای همه مهم نباشه





طراحی ام وی پی های بالقوه
پی های بالقوهطوفان فکری کنید برای طراحی ام وی

:سئوال
فرایند جدید برای کی ساخته میشه؟/محصول-
محصولی که بشه با کمترین هزینه و صرف کمترین زمان درست کنید و شروع به یادگیری کنید چیه؟-

کانتر فروش لیموناد همراه با میز، صندلی و استند قیمت و توضیحات معمولی MVP1

لندینگ پیچ با امکان سفارش براساس تقاضا و تحویل توسط انسان MVP2

منطقه/وبسایت و اپ با امکان سفارش براساس تقاضا و تحویل توسط پهپاد در محدوده یک شهر MVP3

!یک کشور/ وبسایت و اپ با امکان سفارش براساس تقاضا و تحویل توسط پهپاد در محدوده یک استان MVP4

©The Startup Way, Eric Ries 2017



ماتریس امتیازدهی ام وی پی ها

!مواد اولیه ارگانیک و محلی آسون پیدا نشه

!مشتریان بابت لیموناد با مواد اولیه ارگانیک و محلی پول بیشتری میدن؟

!مشتریان دوست نداشته باشن اینترنتی لیموناد سفارش بدن

مشتریان حاضر به پرداخت وجه بیشتر برای تحویل پهپادی هستن؟

...(قانونی بودن، در خطر بودن و)مشکالت مربوط به پهپاد 

.مشتریان پرداخت وجه با بیت کوین رو ترجیح می دن

!ریسک های محصول که باید بهش جواب بدیم

The Startup Way, Eric Ries©برگرفته از  2017

یک دو سه چهار
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هفتهیک یک ماه شش ماه ماهپانزده

...(خنک رسیدن، چند بار سفارش، امن رسیدن و)مشکالت کارکردی مربوط به پهپاد 

(میلیون ناموت)هزینه ساخت 

مدت زمان ساخت



چجوری بفهمیم درست پیش میریم؟

o چقدر دهن به دهن چرخیدین؟(Word of mouth)

o سطح درگیری مشتریاتون چقدر بوده؟(Engagement)

o چقدر ثبت نامی داشتین؟(Sign-up)

o براساس بازخوردهای مشتری، چقدر بیشتر شناختیش؟

oدرصد کاربرای فعالتون چقدره؟

o هزینه جذب مشتری(CAC )چقدره؟

oچندتا مشتری پرداخت داشتن؟

o ارزش  عمر مشتریتون(CLV ) (☺تا قبل اینکه شمارو ترک کنه )چقدره؟

o چند نفر شمارو ترک کردن؟(Churn)



یه نمونه واقعی



CTAدکمه 



لندینگ پیج



یک نمونه از ثبت بازخورد



نمونه ای از ثبت شاخص ها



چی یاد گرفتیم؟

:ما یاد گرفتیم که

oارتباط انسانی بعد از درخواست بسته رایگان رو نباید حذف کنیم

oاگه وبینار اولی باشه در بیشتر مواقع پشتیبانی ساعتی رو ازمون می خواد

oاگر خودش حرفه ای باشه تو برگزاری، بسته شتاب و افزونه های دیگه رو ازمون می خواد

oشفاف بهشون بگیم که درآمدمون از کجاست و چرا داریم نرم افزار رو رایگان می دیم!

oو...



مسیر توسعه استارتاپ

ایده پردازی ایجاد مفهوم 
اولیه ایجاد تعهد اعتبارسنجی مقیاس پذیری شرکت/راه اندازی

بیزنس مدل
(فرضیات اولیه)

مسئله درست 
مشتری درست

(مسئله/تناسب مشتری)

راه حل درست
مسئله درست 

(راه حل/تناسب مسئله)

بازار درست 
محصول درست 

(محصول/تناسب بازار)

کاستومر واچینگ و لیسنینگ

تست مامان

ام وی پی بوم ناباستراتژی ورود به بازار

manuelohan.com



خوب بعد ام وی پی چی؟

romanpichler.com | 2013

بیمحصولی قابل بازاریا



!بازار؟/تناسب محصول



از دید مشتری و فروش( PMF)بازار -تناسب محصول

college.tapsell.ir



از دید بازگشت مشتری( PMF)بازار -تناسب محصول

college.tapsell.ir



از دید موسسین استارتاپ( PMF)بازار -تناسب محصول

Paul Graham, avc.com / college.tapsell.ir



PMFنشانه های رسیدن به 

:راه زیرساختی-1
(  pivot)زمانی که هزینه های زیرساخت شما زیاد و هزینه های چرخش 

.  که به این مرحله رسیدیدشما کم شد، یکی از نشانه هایه



PMFنشانه های رسیدن به 

:راه بازگشتی-2
وقتی به صورت معمول در بازه های زمانی بازگشت مشتری، نرخ 

....بازگشت مشتریان به کسب و کار شما بیشتر بشه

هست البته  PMFدرصد یکی از نشانه های۳۰قاعدتا بازگشت باالی 
.اگه بازه بازگشت رو درست در نظر گرفته باشیم



PMFنشانه های رسیدن به 

:راه خوشحالی-3
اگه محصول رو از مشتریاتون 

درصدشون ۴۰بگیرن، حداقل 
!خیلی ناراحت یا ناراحت می شن



داره؟چه نشونه هایی دیگه 

☺مشتریا بهتون نیاز دارن اونم خیلی یه نیاِز شفاف و آتیشی 1.

یمت چون احساس میکنن براشون ق)اونا عالقه به پرداخت مبلغی دارن که براشون معنا داره 2.
درصد از پس انداز یا بودجه شون رو به شما 25اونا معموال دوست دارن تا . محصلوتون زیاده

(اختصاص بدن

ی خرن و اونا بطور فعال بیشتر م. بعد از ارائه محصول، مشتریاتون بازم بر میگردن بارها و بارها3.
.به دیگران شمارو معرفی میکنن

.مشتریا ویژگی های بیشتری ازتون میخوان و حاضرن براشون منتظر بمونن4.

2018, Russ Wilcox



پول و وقتتون رو برای محصولی که
!هیچکی نمیخوادش، نسوزونید



ی شاید باورتون نشه اما برای تک تک اسالیدها
...این فایل ارائه وقت، تجربه و انرژی گذاشتم

از حقوق مادی و معنوی ش می گذرم، اما اگه کپی 
️❤️❤️❤می کنین، حداقل اسم منم بیارید 

http://manuelohan.com/

