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در زمینــه ی فنــاوری احســاس فزاینــده ای وجــود دارد کــه به جــای رشــد، 
شــرکت ها بایــد روی ســودآوری، اقتصــاد واحــد و کســب درآمــد تمرکــز کننــد. 
ــه  ــده ک ــاد ش ــاخی ایج ــرکت های تک ش ــط ش ــرات توس ــن تغیی ــیاری از ای بس
وقتــی وارد بازارهــای عمومــی شــده اند ارزششــان از عــرش بــه فــرش رســیده و 
یــا کال از تجــارت خــارج شــده اند. دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا هــر یــک 
ــا مشــکل  از شــرکت های مطــرح پــس از جمــع آوری کوه هــای ســرمایه ی VC ب

ــم افتــاده اســت. مواجــه شــده اند، امــا تصویــر بزرگتــر در واقــع از قل

مســئله در مــورد رشــد یــا کســب درآمــد نیســت، بلکــه ایــن اســت کــه چگونــه 
درآمدزایــی، رشــد را به عنــوان بخشــی از یــک سیســتم کل نگــر تغذیــه می کنــد. 
عــالوه بــر ایــن، عوامــل کالن اقتصــادی وجــود دارد کــه موفقیــت را بــرای همه ی 

شــرکت های فنــاوری دشــوارتر می کنــد. بــازی دائمــا در حــال تغییــر اســت.

ــذاری  ــی + قیمت گ ــاد درآمدزای ــرف ایج ــاعت را ص ــا س ــه صده ــور ک همان ط
ــج یکســانی می رســیم: ــه نتای ــه بارهــا و بارهــا ب ــم، متوجــه شــدیم ک کردی

رقابــت و . 1 افزایــش  به دلیــل کانال هــای محــدود،  هزینه هــای جــذب 
ــه دارد ــان ادام ــا همچن ــت داده ه ــر مثب ــدن اث ــد ش ناپدی

ایــن بــدان معناســت کــه کســب درآمــد بــه اهــرم مهم تــری در مــدل رشــد . 	
مــا تبدیــل خواهــد شــد. ایــن بــاور غلــط وجــود دارد کــه درآمدزایــی بــه 

قیمــت کاهــش رشــد تمــام می شــود، ایــن تفکــر نادرســت اســت

ــث . 	 ــه باع ــی شــرکت ک ــدادی از مســائل داخل ــل تع ــن، به دلی ــا وجــود ای ب
ــرخ  ــا ن ــر ب ــرایطی براب ــد در ش ــب درآم ــود، کس ــکاک می ش ــاد اصط ایج

ــرد ــرار نمی گی ــظ ق ــذب و حف ج

ایــن عوامــل یــک فرصــت رشــد بــرای تیم هایــی ایجــاد می کنــد کــه مایــل . 4
ــی  ــد را در موقعیت ــی هســتند و کســب درآم ــرش چالش هــای ذات ــه پذی ب

برابــر بــا جــذب کاربــر و نگهداشــت آن هــا قــرار می دهنــد
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 بیایید کمی عمیق تر در هر یک از موارد باال دقت کنیم.

از ســال 	00	 تــا 016	، به طــور مــداوم کانال هــای مقیاس پذیــر جدیــدی 
بــرای اســتفاده )فیســبوک، یوتیــوب، اینســتاگرام، اســنپ چت و غیــره( وجــود 
داشــت کــه همگــی بــا مخاطبــان دســت نخورده ی زیــادی همــراه بودنــد. ایــن 
به معنــای فرصت هــای جــذب جدیــد مــداوم بــرای شــرکت های فنــاوری 
متمرکــز بــر جــذب دیجیتــال بــود. بــا ایــن حــال، طــی 	 تــا 5 ســال گذشــته، 
ــای  ــر به ج ــای مقیاس پذی ــداد کانال ه ــه تع ــم ک ــتمی بوده ای ــا در اکوسیس م

گســترش در حــال کاهــش )یــا ثابــت مانــدن( بــوده اســت.

هزینه های جذب در حال افزایش

ــزاری  ــتارتاپ های نرم اف ــاخت اس ــای س ــش هزینه ه ــا کاه ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــن کانال ه ــه ای ــت در هم ــش رقاب ــاهد افزای ــازار، ش ــدازه ی ب ــش ان و افزای
بوده ایــم. به عبــارت دیگــر، تقاضــا بــرای تعــداد محــدودی از کانال هــای 
ــت.  ــده اس ــت مان ــا ثاب ــه تقریب ــه عرض ــی ک ــه در حال ــش یافت ــد افزای خری
عــالوه بــر ایــن، رقابــت تقریبــا در هــر بخــش بــازار در حــال افزایــش اســت. 
ــی را  ــه محصــوالت رقابت ــد ک ــود دارن ــز وج ــرکت های بیشــتری نی ــن ش بنابرای
ــاهده  ــر مش ــه در زی ــور ک ــند. همان ط ــان می فروش ــدف یکس ــتریان ه ــه مش ب
می کنیــد، شــرکت هایی کــه 5 ســال پیــش شــروع بــه کار کردنــد، در ســال اول 
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به طــور میانگیــن تنهــا بــا 6.	 رقیــب وارد بــازار شــدند. امــا شــرکت هایی کــه در 
ــا نزدیــک بــه 10 رقیــب وارد  ســال گذشــته راه انــدازی شــده اند، در ســال اول ب

ــوند. ــازار می ش ب
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ــبک  ــنگین را س ــت س ــک آن، رقاب ــا کم ــب وکارها ب ــه کس ــی ک ــی از راه های یک
ــت  ــد اس ــی جدی ــای بازاریاب ــر و ابزاره ــای بهت ــتفاده از داده ه ــد، اس کرده ان
ــر  ــالوه ب ــند. ع ــد باش ــیار هدفمن ــود بس ــران خ ــذب کارب ــای ج ــا در تالش ه ت
ــی در  ــود کارای ــه داده هــا باعــث بهب ــه دسترســی ب ــم ک ــن، مشــاهده کرده ای ای
ــی  ــه کوه های ــد فیســبوک می شــود. دسترســی آســان ب ــی مانن پلتفرم هــای پول
از داده هــای مشــتری ماننــد بــاد موافــق عمــل می کنــد و بــه حفــظ وضعیــت 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه GDPR، نگرانی ه ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــک می کن ــوب کم مطل
حفــظ حریــم خصوصــی و ســایر مقــررات در دســت بررســی، بادهــای موافــق 

ــوند. ــل می ش ــف تبدی ــاد مخال ــه ب ــاال ب داده احتم

وضعیت مطلوب داده ها در حال تبدیل به وضعیت نامطلوب حریم خصوصی
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ــش  ــه افزای ــتری رو ب ــذب مش ــه ی ج ــا؟ هزین ــه ی این ه ــی هم ــه ی نهای نتیج
ــر  ــه در داده هــای زی ــت. همان طــور ک ــان افزایــش خواهــد یاف ــوده و همچن ب
ــا  ــام کانال ه ــه ی جــذب مشــتری در تم ــد، هزین از ProfitWell مشــاهده می کنی
بــرای شــرکت های B2C و B2B نزدیــک بــه 60 درصــد بیشــتر از 5 ســال پیــش 
اســت. ایــن نمــودار مربــوط بــه قبــل از ایــن اســت کــه بادهــای مخالــف حریــم 

خصوصــی واقعــا شــروع بــه وزیــدن کننــد.

هزینه های جذب در حال افزایش | درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه

نتیجه ی نهایی افزایش هزینه ی جذب مشتری است

خب همه ی این ها یعنی چه؟

ــم ایــن اســت کــه  ــراد می دهی ــه اف در هــر برنامــه Reforge، پیامــی کــه مــا ب
رشــد یــک سیســتم اســت. ســاده ترین نمایــش آن سیســتم ســه رکــن اســت: 
ــن  ــه بهتری ــه سیســتم ب ــم ک ــا معتقدی ــد. م جــذب، نگهداشــت و کســب درآم

روی بخش دیگری از سیستم رشد تمرکز کنید
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ــود. ــان داده می ش ــی نش ــد ترکیب ــای رش ــب حلقه ه ــه در قال وج

از آن جــا کــه رشــد یــک سیســتم متصــل اســت، همان طــور کــه شــما به طــور 
واقعــی یــک ســتون از سیســتم را بهبــود می بخشــید، ســتون های دیگــر 
ــاد  ــر سیســتم ایج ــدی را در بخــش دیگ ــای جدی ــد و فرصت ه ــود می یابن بهب
ــده ی  ــه ی تقویت کنن ــک چرخ ــه ی ــد ب ــب، می توان ــرایط مناس ــد. در ش می کن
ــل  ــظ و تعام ــود حف ــه بهب ــه چگون ــورد این ک ــال در م ــود. قب ــل ش ــت تبدی مثب
ــود جــذب، کســب درآمــد، دوره هــای بازپرداخــت و مزیــت رقابتــی  باعــث بهب

شــما می شــود، نوشــته ایم.
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همیــن اصــل در مــورد کســب درآمــد نیــز صــدق می کنــد. امــا ایــن بــاور غلــط 
ــری  ــود. فک ــام می ش ــد تم ــش رش ــت کاه ــی به قیم ــه درآمدزای ــود دارد ک وج
ــدل  ــد را در م ــای رش ــما، حلقه ه ــد ش ــب درآم ــدل کس ــت. م ــتباه اس ــه اش ک
ــد،  ــر مــدل رشــد خــود را درک کنی ــد. اگ ــا غیرفعــال می کن ــی فعــال ی رشــد کل
ــد  ــث رش ــه باع ــد ک ــاد کنی ــد ایج ــب درآم ــرفت هایی در کس ــد پیش می توانی

می شــود.

یکــی از مفاهیــم اصلــی تناســب های چهارگانــه Channel/Model Fit اســت. 
ــد شــما حلقه هــای  ــه مــدل کســب درآم ــد ک ــان می کن ــال بی تناســب مدل/کان
رشــد مختلــف را فعــال یــا غیرفعــال می کنــد. مــا در طــول نســخه های اولیــه ی 

ــم. ــق کار کردی ــن طری محصــول HubSpot Sales از ای



160

در یــک نقطــه، مــا یــک طبقــه ی فریمیــوم بــا قیمــت 5	 دالر بــرای هــر نفــر 
داشــتیم. مــا دریافتیــم کــه اصطــکاک ناشــی از قیمت و ســایر عناصــر درآمدزایی 
بــرای یــک مــدل رشــد فــروش بــدون لمــس بســیار زیــاد اســت. ایــن مــدل 
یــک میانگیــن درآمــد از کاربــر )ARPU( به انــدازه ی کافــی بــاال بــرای اســتفاده 
ــا کمــک فــروش ایجــاد نکــرد. به عبــارت دیگــر، مــا در منطقــه  از یــک مــدل ب

خطــر ARPU/CAC بودیــم:
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ــته بندی ها و  ــر دس ــا، تغیی ــش قیمت ه ــا افزای ــدل را ب ــدیم م ــور ش ــا مجب م
ســایر عناصــر، پیکربنــدی مجــدد کنیــم. بــا انجــام تنظیمــات، افزایــش میانگیــن 
ــب  ــدل کس ــای م ــایر بخش ه ــردن س ــراز ک ــتری و ت ــر مش ــه ازای ه ــد ب درآم
درآمــد بــا مشــتری هــدف، حلقــه ی کمــک بــه فــروش را در مــدل رشــد بــاز کــرد 
و در عیــن حــال حلقــه ی وایــرال را کــه در ســطح رایــگان داشــتیم، حفــظ کــرد. 
ــد از 100  ــت درآم ــه در نهای ــرار داد ک ــیری ق ــول را در مس ــوع محص ــن موض ای

میلیــون دالر فراتــر رفــت.

ایــن یــک مثــال ســریع اســت. اهرم هــای متعــددی بــرای کســب درآمــد وجــود 
دارد و هــر یــک از اهرم هــا فرصت هایــی را بــرای بهبــود ارائــه می دهــد. 
ــذب و  ــای ج ــد، فرصت ه ــام می دهی ــد انج ــب درآم ــه در کس ــودی ک ــر بهب ه
ــذب  ــی ج ــی در دوران طالی ــع، حت ــد. در واق ــاز می کن ــدی را ب ــداری جدی نگه
دیجیتــال )008	-016	(، بهبــود درآمدزایــی بیشــترین تاثیــر را بــر بهبــود درآمــد 

داشــت.

روی بخش دیگری از سیستم رشد تمرکز کنید | درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه
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علیرغــم افزایــش هزینه هــا، کاهــش تمایــل بــه پرداخــت و تاثیــری کــه کســب 
ــع،  ــادی مناب ــدار زی ــاهد مق ــا ش ــد دارد، در Reforge م ــدل رش ــد در م درآم
ــه  ــبت ب ــت نس ــذب و نگهداش ــرای ج ــتری ب ــای بیش ــا و آزمایش ه تالش ه

ــد هســتیم. کســب درآم

آخریــن بــاری کــه قیمــت محصــول شــما تغییــر کــرده اســت چــه زمانــی بــوده 
ــر در  ــک عنص ــی ی ــا حت ــما؟ ی ــد ش ــب درآم ــدل کس ــی از م ــا جزئ ــت؟ ی اس
ــات تغییــر  ــداد دفع ــل و تع ــت قب ــد وق ــا چن ــذاری؟ آن را ب صفحــه ی قیمت گ
ــن  ــن ای ــد. حــدس م ــران مقایســه کنی ــظ کارب ــا حف ــگام جــذب ی ــزی هن چی
اســت کــه تفــاوت فاحشــی را خواهیــد یافــت. شــما تنهــا نیســتید. در نمــودار 
ــن 5  ــط بی ــته فق ــال گذش ــرکت ها در س ــر ش ــه اکث ــد ک ــاهده می کنی ــر مش زی
ــی از  ــا یک ــذاری تنه ــد. و قیمت گ ــذاری کرده ان ــا 15 ســاعت را صــرف قیمت گ ت

ــت. ــد اس ــب درآم ــای کس اهرم ه

درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه

کسب درآمد در شرایط برابر با 
دیگر متغیرها نیست
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گاوهای مقدس 1

به عبــارت دیگــر، کســب درآمــد تقریبــا هرگــز شــانس برابــر نــدارد. چــرا؟ چهــار 
دلیــل اصلــی وجــود دارد.

کسب درآمد در شرایط برابر با دیگر متغیرها نیست | درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه

بــرای اکثــر محصــوالت، تصمیمــات کســب درآمــد زودتــر از هــر چیــزی تعییــن 
می شــود. قیمت گــذاری معمــوال نتیجــه ی حــدس و گمــان اســت. ســپس اگــر 
ــد. از  ــت کاذب رخ می ده ــورد مثب ــه ی بازخ ــک حلق ــق باشــد، ی محصــول موف
آن جایــی کــه محصــول رشــد می کنــد، مــا معتقدیــم کــه تصمیمــات مــا بــرای 
ــاد  ــاور را ایج ــن ب ــازمان ای ــه، س ــوده اســت. در نتیج ــق ب ــد دقی کســب درآم

ــد. ــد تغییــر کن ــی نبای ــه درآمدزای ــد ک می کن

وقتــی کســی تغییــری در کســب درآمــد پیشــنهاد می کنــد، اغلــب از کارت وتــوی 
ــد کــرد« اســتفاده می شــود. منطقــی اســت،  رایــج »مشــتریان شــورش خواهن
ــر  ــدت زی ــب به ش ــده، اغل ــتباه انجام ش ــذاری اش ــرات قیمت گ ــه تغیی ــرا ک چ
ــای  ــس قیمت ه ــه نتفلیک ــی ک ــال 011	، زمان ــد. در س ــرار می گیرن ــن ق ذره بی
ــد  ــس می خواه ــه ی »نتفلیک ــتریان و تران ــورش مش ــش داد، ش ــود را افزای خ

ــد. ــغ ش ــدت تبلی ــرد« به ش بمی

امــا آیــا می دانســتید کــه نتفلیکــس از آوریــل 014	 تنهــا در ایــاالت متحــده 8 
ــارد دالر  ــان از 	.1 میلی ــت و همچن ــر داده اس ــود را تغیی ــذاری خ ــار قیمت گ ب
درآمــد بــه 5.5 میلیــارد دالر درآمــد در همــان بــازه ی زمانــی رســیده اســت؟ در 
واقــع، ایــن تغییــرات قیمتــی یکــی از دالیــل افزایــش درآمــد نتفلیکــس در ایــن 

بــازه ی زمانــی اســت.

ترس از شورش مشتری 2
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ــرای شــورش  ــع شــانس شــما را ب ــرس از شــورش مشــتری در واق ــع، ت در واق
مشــتری افزایــش می دهــد. هــر چــه بیشــتر بــدون تغییــر درآمــد خــود ادامــه 
دهیــد، چالــه ای کــه خودتــان حفــر می کنیــد عمیق تــر می شــود، ســپس تغییــر 

نهایــی ای کــه بایــد ایجــاد کنیــد بزرگتــر می شــود.

Evernote مثــال خوبــی بــرای ایــن موضــوع بــود. در ســال 000	 ایــن محصــول 
بــا ســه ســطح قیمت گــذاری بــه بــازار عرضــه شــد. ســپس یــک ســری رقیــب 
ــداد،  ــر ن ــا را تغیی ــی، Evernote قیمت ه ــدت طوالن ــرای م ــدند. ب ــازار ش وارد ب
ــا این کــه  ــرد. ت ــران قــوی خــود را از بیــن بب ــگاه کارب چــون می ترســید کــه پای
در ســال 016	 )16 ســال بعــد!( آن هــا کار ســخت را کردنــد و ویژگی هــای طــرح 
ــش  ــود را افزای ــوم خ ــای پریمی ــت برنامه ه ــد و قیم ــدود کردن ــگان را مح رای
ــر  ــی اگ ــزرگ مشــترکان خــود مواجــه شــدند، حت ــا شــورش ب ــد. آن هــا ب دادن

ــد. ــده بودن ــذاری ش ــابهی قیمت گ ــدوده ی مش ــا در مح جایگزین ه

کسب درآمد در شرایط برابر با دیگر متغیرها نیست | درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه
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انــدازه ی  بــه  نســبت  مــردم 
تغییــر نســبی و نحــوه ی اعــالم 
فرکانــس  مقابــل  در  شــما 
منفــی  واکنــش  تغییــرات، 
ــد. دن  بیشــتری نشــان می دهن
ــد در  ــه روی رش ــر ک ــن مای هوک
یــک  می کــرد،  Thumbtack کار 
متــن کوتــاه در ایــن مــورد دارد:

مــدل  مــا  کــه  »همان طــور 
 Thumbtack ــد را در کســب درآم
ــی  ــه معن ــه ب ــم ک ــل دادی تکام
بــرای  قیمت گــذاری  تغییــر 
بســیاری از خدماتمــان بــود. 
قابــل  به طــور  مشــتریان 
ایــن  بــه  نســبت  توجهــی 
ــد چــرا  تغییــرات حســاس بودن
کــه  ایــن موضــوع بــر نحــوه ی 
ــر  ــا تاثی ــب وکار آن ه اداره ی کس
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ــم و  ــتری بروی ــمت مش ــا به س ــر م ــه اگ ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــت. ام می گذاش
ــار داشــته  ــد انتظ ــه بای ــد و آن چــه را ک ــاق می افت ــه اتف به وضــوح آن چــه را ک

باشــند، بیــان کنیــم، واکنــش بســیار بهتــری خواهیــم گرفــت.« 

شــما بایــد زودتــر این لحــن را تنظیــم کنیــد و بدانید اغلــب اوقــات درآمدزایی و 
ــد. دورنمــای شــورش مشــتری  ــد و تکامــل می یابن قیمت گــذاری تغییــر می کنن

دلیلــی اســت بــرای تغییــر بیشــتر در نحــوه ی درآمدزایــی شــما، نــه کمتر.
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آیــا می خواهیــد تغییــرات را کاهــش دهیــد یــا از بیــن ببریــد؟ آســان اســت، 
افــراد بیشــتری را درگیــر کنیــد. ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه در مــورد 
تالش هــای کســب درآمــد اتفــاق می افتــد. تغییــرات می توانــد بــر امــور مالــی، 
ــذارد.  ــر بگ ــول تاثی ــای محص ــی و تیم ه ــتری، بازاریاب ــت مش ــروش، موفقی ف
ــان و  ــره ی فرم ــردی زنجی ــر عملک ــوال ه ــا معم ــود را دارد، ام ــر خ هرکســی نظ
ــتری  ــراد بیش ــا اف ــا ب ــما نه تنه ــود را دارد. ش ــاص خ ــری خ ــد تصمیم گی فراین
ــد  ــری خواهی ــرای تصمیم گی ــی ب ــای متفاوت ــه فراینده ــوید، بلک ــه می ش مواج
داشــت کــه در نهایــت بــه یــک آشــفتگی درهــم و برهــم و عــدم اقــدام ختــم 

می شــود.
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ذی نفوذان بیشتر = تغییر کمتر 3

وقتــی مــردم بــه کســب درآمــد فکــر می کننــد، بالفاصلــه بــه تغییــرات قیمــت 
ــرم  ــن اه ــی از چندی ــا یک ــد تنه ــت می کنی ــه دریاف ــی ک ــد. مبلغ ــر می کنن فک
کســب درآمــد اســت. آن چــه شــما بــرای آن هزینــه دریافــت می کنیــد، تعــداد 
ــب و  ــوه ی ترکی ــما، نح ــت ش ــش قیم ــاس افزای ــول، مقی ــت پ ــات دریاف دفع
بســته بندی خدمــات، قیمت هــا و نحــوه ی برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان، تنهــا 
ــب،  ــری نامناس ــدم درک و ارتباط  گی ــتند. ع ــر هس ــای دیگ ــدادی از اهرم ه تع
ــتر  ــت های بیش ــه شکس ــد و ب ــت می کن ــتباه هدای ــیر اش ــه مس ــا را ب تیم ه
ــر  ــم فرات ــن ه ــر از ای ــن مای ــود. دن هوک ــم می ش ــا خت ــبت موفقیت ه به نس

مــی رود:

ــک  ــا ی ــن دقیق ــه ای ــود، بلک ــه می ش ــد توج ــش از ح ــت بی ــه قیم ــا ب »نه تنه
بــازی برنــده - بازنــده اســت - یــا کســب وکار یــا مشــتری، پولــی کــه افزایــش 

سوءتفاهم نسبت به اهرم ها 4
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ــر  ــد اث ــا می توانن ــایر اهرم ه ــا س ــد. ام ــه می دارن ــود نگ ــب خ ــه را در جی یافت
ــتری  ــزی مش ــه چی ــرای چ ــه ب ــان تر این ک ــند - درک آس ــته باش ــت داش مثب
هزینــه می کنــد، می توانــد اصطــکاک زیــادی را از تجربــه ی خریــد حــذف کنــد.«

درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه

پــس از دیــدن هــزاران محصــول و شــرکت به ســرعت در حــال رشــد از طریــق 
Reforge، دو چیــز وجــود دارد کــه مــا بــه آن بــاور داریــم:

مشکل دیگران، فرصت رشد شماست

ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــاال ب ــند، احتم ــز باش ــذب متمرک ــه روی ج ــر هم اگ
فرصتــی بــرای نــوآوری در جــای دیگــری از مــدل رشــد وجــود دارد. امــا به طــور 

ــود: ــد می ش ــب درآم ــت از کس ــی صحب ــاص وقت خ

ــه  ــد ک ــه مــن متوجــه شــده ام: تیم هــا در داخــل می دانن ــی ک »دوگانگــی جالب
ــا آن هــا  ــی محــدود تعییــن شــده اســت. ام ــا داده های ــذاری آن هــا ب قیمت گ
ــن  ــرای تعیی ــق را ب ــیار دقی ــد بس ــک فراین ــا ی ــای آن ه ــد رقب ــور می کنن تص
ــد  ــام می دهن ــا انج ــه رقب ــا روی آن چ ــن آن ه ــد و بنابرای ــی کرده ان ــت ط قیم
لنگــر می اندازنــد. به جــز وقتــی کــه شــما در یــک فضــای تثبیت شــده و بســیار 
رقابتــی باشــید، معمــوال بهتــر اســت اســتراتژی کســب درآمــد خــود را از پاییــن 
بــه بــاال، بــا درک عمیــق مشــتریان و میــزان تمایــل آن هــا بــه پرداخت بســازید. 

ــد.« ــب فقــط حــدس می زنن ــز اغل ــای شــما نی رقب

به کارهایی که دیگران انجام می دهند نگاه کنید و برعکس آن را انجام دهید



168

رقابتــی کــه شــما در آن حضــور داریــد بــرای دیگران هــم دارای موانــع و تصورات 
ــای  ــا تالش ه ــه آن ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه، بعی ــت و در نتیج ــط اس غل
کســب درآمــد را در اولویــت قــرار دهنــد. اگــر رقابــت شــما روی چیــزی متمرکــز 
نیســت، احتمــاال یــک فرصــت بــرای شــما وجــود دارد. در حــال حاضــر، فرصتــی 
بــرای بســیاری از تیم هــای محصــول وجــود دارد تــا اهمیــت کســب درآمــد را 

بــا تالش هــای جــذب و نگهــداری، در موقعیتــی برابــر قــرار دهنــد.

مشکل دیگران، فرصت رشد شماست | درآمدزایی در مقابل رشد؟ یک انتخاب اشتباه

انجام کارهای سخت را بپذیرید تا به بازدهی های بزرگ برسید
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 Hubspot Sales مــا در حــال بررســی نــرخ بازگشــت در محصــول 	در ســال 014
ــردن  ــاال ب ــه ب ــدیم ک ــه می ش ــم، متوج ــش می رفتی ــتر پی ــه بیش ــم. هرچ بودی

نــرخ بازگشــت مشــتری، کلیــد رشــد محصــول مــا اســت.

در همــان زمــان اســتارتاپ های مشــهوری ماننــد Homejoy ،Fab.com و دیگــران، 
صدهــا میلیــون دالر جــذب ســرمایه کــرده بودنــد و در حــال آمــاده شــدن بــرای 
ــش پشــت موشــک  ــا آت ــد و م ــه ی شــاخص های جــذب بودن ــه قل رســیدن ب

ــم. ــا را می دیدی آن ه

از آن دوران تــا االن، نــرخ بازگشــت تبدیــل بــه یکــی از جذاب تریــن موضوعــات 
متخصصــان حــوزه ی رشــد شــده اســت. و شــرکت های بــزرگ متوجــه شــده اند 
کــه اگــر می خواهنــد حرکــت ارزشــمندی در زمینــه ی رشــد انجــام دهنــد بایــد 

ــد. ــگاه کنن ــن ســنجه ها ن ــوان مهم تری ــن شــاخص به عن ــه ای ب

ــرخ  ــه »چــرا« ن ــی از این ک ــه درک دقیق ــوز وجــود دارد ک ــراد هن ــن ای ــه ای البت
بازگشــت اهمیــت دارد، وجــود نــدارد. به همیــن دلیــل افــراد نمی تواننــد 
فرصت هــا را درســت تشــخیص دهنــد یــا کارهــای اشــتباهی در راســتای بهبــود 

ــد. ــام می دهن ــت انج ــرخ بازگش ن

بیشــتر افــراد فکــر می کننــد کــه نــرخ بازگشــت هرچــه باالتــر باشــد بــه معنــی 
ــه ی  ــران اســت. ایــن حــرف درســت اســت امــا نکت ــر کارب از دســت دادن کمت

ــد. ــوش کرده ای ــی را فرام اساس

نــرخ بازگشــت، هســته ی مــدل رشــد شــما اســت و تمــام ورودی هــای مــدل 

شاخص رشدی که جذب، درآمدزایی و وایرال 
بودن را جابه جا می کند
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ــما آن را  ــر ش ــه اگ ــرا ک ــت چ ــم اس ــد. مه ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــما را تح ش
ــد. ــر کرده ای ــود را بهت ــروش خ ــف ف ــام قی ــل تم ــد، دراص ــود دهی بهب

بهبود نرخ بازگشت چهار راه کلیدی دارد:

بــرای بیشــتر محصــوالت، مخصوصــا آن هایــی کــه از طریــق وایــرال شــدن یــا 
ــت  ــرخ بازگش ــد، ن ــد می کنن ــران )UGC( رش ــط کارب ــده توس ــوای تولیدش محت
ــران اضافه شــده،  ــر بیشــتری بازمی گــردد، کارب ــری مضاعــف دارد. هرچــه کارب اث
فعالیت هــای کلیــدی ای انجــام می دهنــد کــه جــذب شــما را شــتاب می بخشــد؛ 
حــال ایــن کار یــا به صــورت به اشــتراک گذاری اســت یــا دعوت نامــه فرســتادن 
ــه  ــدی ب ــراد جدی ــه اف ــوا. هرچ ــد محت ــا تولی ــینه و ی ــی سینه به س ــا معرف ی
بازگشــتی ها اضافــه می شــوند، جــذب شــما باالتــر مــی رود و کل فراینــد جــذب 

ــود. ــده می ش ــه ی خودتقویت کنن ــه یک چرخ ــل ب ــت تبدی و بازگش

نرخ بازگشت تقویت کننده ی جذب شما است 1

ــرخ بازگشــت در دو  ــود ن ــم، بهب ــت می کنی ــی صحب ــه درآمدزای ــی راجــع ب وقت
جهــت اثــر می گــذارد؛ می توانیــد بخــش بزرگتــری از گــروه مشــتریان را شــامل 
شــوید و در نتیجــه، در بــازه ی زمانــی یکســان از افــراد بیشــتری هزینــه دریافــت 
می کنیــد. همچنیــن بــا بــاال رفتــن نــرخ بازگشــت، ارزش طــول عمــر مشــتری 
را افزایــش داده ایــد و حــاال گروه هــای کاربــری، مــدت زمــان بیشــتری از شــما 

ــد. ــتفاده می کنن اس

بازگشت، درآمدزایی شما را بهبود می بخشد 2
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هــر چــه نــرخ بازگشــت، کســب درآمــد و ارزش طــول عمــر مشــتری را افزایــش 
می دهیــد، می توانیــد بــرای جــذب مشــتری جدیــد، هزینــه ی بیشــتری کنیــد. 
بــا انجــام ایــن کار، رقبــای خــود را از کانال هــای جــذب فعلــی خــارج می کنیــد 
و کانال هایــی کــه بــرای شــما خیلــی گــران بودنــد را فعــال می کنیــد و ســریع تر 

ــد. رشــد می کنی

نرخ بازگشت، شما را به ابتدای صف جذب مشتری می رساند 3

ــک مشــتری  ــه هزینه هــای جــذب ی ــی اســت ک ــان بازگشــت ســرمایه وقت زم
ــدر ســریع  ــه چق ــد ک ــن مشــخص می کن ــه شــرکت بازگشــته اســت. همچنی ب
ــذب  ــد را در ج ــا رش ــد ت ــرمایه گذاری کنی ــذب س ــاره روی ج ــد دوب می توانی
ــاه  ــرمایه را کوت ــت س ــان بازگش ــت، زم ــرخ بازگش ــود ن ــد. بهب ــاهده کنی مش

می کنــد.

نرخ بازگشت، رسیدن به زمان بازگشت سرمایه را شتاب می بخشد 4

برگشت به مقاله
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ــوال  ــوال معم ــن س ــه ای ــتارتاپ ها ب ــر اس ــواب اکث ــد؟  ج ــد می کنی ــور رش چط
ــه  ــاز ب ــی دیگــر نی ــه بیان ــا ب ــی«. ی ایــن اســت:  »ســاختن یــک محصــول عال
تناســب محصول/بــازار داریــد. هــر بــار کــه شــما ایــن جــواب را می شــنوید بــه 
ــازل  ــک پ ــه ای از ی ــی قطع ــک محصــول عال ــد. ســاختن ی ــی می آی نظــر ناکاف
بزرگتــر اســت. بــا درســت کــردن گوشــه ی یــک پــازل هنــوز تصویــر کامــل نشــده 
اســت. محصــوالت افتضاحــی وجــود دارنــد کــه بــه بیــش از یــک میلیــارد دالر 
ــه از رقابــت حــذف شــده اند.  ــروش رســیده اند و محصــوالت فوق العــاده ای ک ف

چــرا؟

چرا تناسب محصول/بازار به تنهایی کافی 
نیست

تناسب محصول/بازار:
مسیر شرکت 100 میلیون دالری با ساخت محصول شروع نمی شود

ــدا روی  ــد، معمــوال ابت ــز می کنن ــازار تمرک ــی مــردم روی تناســب محصول/ب وقت
»محصــول« وقــت می گذارنــد. امــا ایــن کار مثــل ایــن اســت کــه گاری را جلــوی 
ــال  ــرده باشــید به دنب ــل از این کــه مشــکل را درســت درک ک ــد. قب اســب ببندی
ــت و  ــای درس ــه کاره ــع ب ــوب، راج ــش چارچ ــن بخ ــد. در ای ــل می گردی راه ح
اشــتباه جســتجو به دنبــال تناســب محصول/بــازار صحبــت می کنیــم. چیزهایــی 
ــی  ــای واقع ــازار در دنی ــب محصول/ب ــال تناس ــتجو به دنب ــه جس ــد این ک مانن
چگونــه اســت، ســیگنال های کیفــی، کمــی و شــهودی چــه چیزهایــی هســتند.
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ــم.  ــز کرده ای ــازار تمرک ــنیده اید؟ »االن روی تناســب محصول/ب ــه را ش ــن جمل ای
ــکل  ــم.« مش ــش می کنی ــف را آزمای ــای مختل ــیدیم کانال ه ــه آن رس ــی ب وقت
ابتدایــی ایــن جملــه ایــن اســت کــه شــما فکــر می کنیــد کانــال، متناســب بــا 
محصــول شــما تغییــر شــکل می دهــد و در نتیجــه راجــع بــه آن هــا جداگونــه 
ــکل  ــول مربعی ش ــه محص ــید ک ــا می رس ــه این ج ــت ب ــد. در نهای ــر می کنی فک
خــود را می خواهیــد از یــک کانــال دایــره ای رد کنیــد. محصــوالت بــرای قرارگیری 

ــس. ــه برعک ــوند و ن ــاخته می ش ــا س در کانال ه

تناسب محصول/کانال:
 تناسبی که استراتژی رشد شما را تقویت یا خراب می کند

ــی  ــه آن توجه ــی ب ــات کس ــر اوق ــا اکث ــت ام ــاده اس ــدل س ــب کانال/م  تناس
ــس.  ــوند و برعک ــن می ش ــما تعیی ــدل ش ــا م ــما ب ــای ش ــد. کانال ه نمی کن
می توانیــم طیــف ARPU <-> CAC را بســازیم و همــه ی شــرکت های 100 

میلیــون دالری را روی آن نمایــش دهیــم.

تناسب کانال/مدل: منطقه ی خطر ARPU )درآمد میانگین کسب شده از هر مشتری( 
CAC )هزینه ی جذب مشتری(

تناسب مدل/بازار:
آستانه ی تناسب مدل/بازار و معنای آن برای استراتژی رشد شما

تناســب مدل/بــازار مفهومــی اســت کــه یعنــی بــازار شــما )و تعــداد مشــتریان 
ــازار  ــب مدل/ب ــذارد. تناس ــر می گ ــما اث ــب وکار ش ــدل کس ــر م ــازار( ب ــن ب ای
کســب وکار شــما، فرضیــه ای اســت کــه حــول یــک معادلــه ی ســاده ی ریاضــی 
ــه  ــدی ک ــدر درص ــازار ضرب ــتریان ب ــداد کل مش ــدر تع ــد: ARPU ضرب می چرخ
ــون  ــاوی 100 میلی ــر مس ــد بزرگت ــد بای ــذب می کنی ــد ج ــدس می زنی ــما ح ش
دالر باشــد. هــر چنــد وقتــی شــما ایــن معادلــه را بــرای اســتارتاپ در مراحــل 
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اولیــه ی خــود محاســبه می کنیــد بــه ایــن نتیجــه می رســید کــه صاحــب یــک 
ــون دالری نیســتید. شــرکت 100 میلی

برگشت به مقاله



اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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