
هویت 
)آن کسی که هستید(

شامچهکسیهستیدوخودرادرنزدمخاطبچگونهتعریفمیکنید؟

      سن، ویژگی های فیزیکی مرتبط

      خصوصیات شخصیتی

      سوابق و اندوخته های شخصی و حرفه ای

      آشنایان، شبکه های ارتباطی و روابط خاص

      داستان های شخصی  یا ماجراهایی که دوست دارید دیگران بدانند.

      حساسیت های خاص، موارد ناخوشایند و آنچه خود را برای اصالحش موظف می دانید.

      اشخاص یا چیزهایی که مورد تنفر شام هستند یا با آن ها مبارزه می کنید.

      فرهنگ، عالیق، اشتیاق، اهدافی که به آن ها باور دارید.

      باورها، چالش های شخصی، جاه طلبی ها و ارزش ها

      فلسفه وجودی، اهداف و دالیل اساسی که مبنای فعالیت های شامست.

      چشم انداز؛ آن شخصی که قصد دارید در آینده  به آن تبدیل شوید.

سرمایه گذاری ها
)آنچه  نیاز دارید(

بایدبررویکدامفعالیتها،منابعویارشکاییرسمایهگذاریکنیدتاباموفقیتبتوانیدخودرابهیکبرندتبدیلکنید؟

چهقدرازرسمایهخودرادرکدامبخشبایدمرصفکنید؟)بهشکلدقیقوعددی(

      میزان و چگونگی استفاده از داشته های شخصی، پول، زمان و انرژی )مانند میزان پولی که برای یادگیری هزینه می کنید، مقدار زمانی که رصف ورزش می کنید و...(

      محتوا و شکل بازاریابی و ارتباطات )مانند نوع و تعداد محتوایی که ماهانه در اینرتنت قرار می دهید.(

      میزان و نحوه ارتباط با مشرتیان، مشاوران، رشکا و تأمین کنندگان )مانند همکاران، اساتید، طرفداران مجازی و...(

      دوره های آموزشی، کارگاه ها و کارآموزی ها )مانند دوره مدیریت اجرایی، کالس فن بیان و...(

      ایجاد و ثبت حقوق مالکیت فکری )مانند ایده، نوآوری، نظریه، مدل و...(

زمینه کاری شما
در چه زمینه و صنعتی فعالیت می کنید؟

پیشنهادها 
)آنچه ارائه می دهید(

چهکاالیاخدمتیارائهمیکنید؟
آیاروشخاصیدرکارتاندارید؟

      تخصص )عنوان شغلی، عنوان نقش، وظایف خاص، خدمات و...(
      روش ویژه  و رویکرد کاری )متخصص در زمینه خاص، متمرکز بر موضوع خاص، 

چندبعدی، به روز و غیرسنتی، متناسب و اختصاصی، خالقانه و نوآور و...(
      سبک ارتباط با مشرتی )حضور فیزیکی، از راه دور، خودخدمتی، دستیار شخصی و...(

      فرآیند خرید و فروش )محدوده قیمتی، روش های پرداخت و...(
      نحوه قرارداد همکاری

مهارت  ها 
)کاری که می توانید انجام دهید(

چهقابلیتها،استعدادهاومهارتهاییدارید؟

      استعداد های ذاتی

      مهارت های فنی )مرتبط با کار و تخصص شام(

      سایر توانایی ها )مهارت های اجتامعی، سازمان دهی، احساسی و غیره(

      تخصص و دانشی که بر آن  مسلط هستید.

دالیل
)آنچه به شما اعتبار می بخشد(

چرامخاطبانبایدشامراباورکنند؟

برایجلباعتامدمخاطبان،چهمستنداتیدارید؟

      سوابق اجرایی و تجربیات حرفه ای

      دستاوردهای شغلی، رتبه های کسب شده و جوایز

      گزارش های رسانه ای مرتبط، نظرات و گفته های دیگران

      توصیه نامه ها و تأییدیه های مکتوب از جانب افراد شناخته شده

      مدارک دانشگاهی، گواهی نامه ها، سوابق کارآموزی

      نقشی  که در انجمن ها یا امور داوطلبانه داشته اید.

      تجربه های ملی یا بین املللی

      فعالیت های علمی، کتاب ها و مقاالت چاپ شده

      دارایی های معنوی و حقوق مالکیت فکری ثبت شده

      ابتکارات و طرح های پیشنهادی

      تعداد طرفداران و مخاطبان در رسانه های اجتامعی

      اشیا، دارایی ها، منابع، حقایق قابل اثبات و...

نتایج 
)آنچه به دست می آورید(

ازطریقبرندسازیشخصیبهچهنتایجیدستمییابید؟

      شناخته شدن: مخاطبان شام را می شناسند و به یاد می آورند.

      اطالع و آگاهی: کسانی که شام را به یاد می آورند، می دانند که شام چه کاری می کنید و چه چیزی ارائه می دهید.

      ارزش داشنت: کسانی  که از کار شام آگاهند، می دانند که این کار چه ارزش و فایده ای برای آن ها دارد.

      مورد توجه واقع شدن: کسانی  که ارزش و فایده کار شام را می دانند، شام را به  عنوان یکی از گزینه های خود در نظر می گیرند.

      انتخاب شدن: کسانی  که شام را به  عنوان یک گزینه بررسی می کنند، مایلند شام را از بین دیگران انتخاب  کنند.

      تأیید شدن: کسانی  که شام را انتخاب کرده اند، در گذر زمان شام را تأیید می کنند و به شام وفاداری خواهند داشت.

      توصیه شدن: مخاطبان، همه جا از شام صحبت می کنند و شام را به دیگران معرفی و پیشنهاد می کنند.

رقبای شما
شما با چه افراد، کاالها و خدماتی 

مقایسه می شوید؟

مخاطبان  
)کسانی که باید شما را بشناسند(

کدامافرادرابهعنوانگروههدفانتخابکردهاید؟

بهچهروشیودرکجامیتوانیدآنهاراپیداکنید؟

چهکسانیبرآنهاتأثیرمیگذارند؟

      مشرتیان و مشرتیان آن ها

      کارفرمایان و مشرتیان آن ها

      معلم ها، اساتید و مربیان

      مدیران، همکاران و همکاران سابق

      مشاوران کاریابی، استخدام کنندگان، کشف کنندگان استعداد

      ارتباطات شخصی و غیرکاری

      افراد تأثیرگذار 

        )روزنامه نگاران، وبالگ نویس ها، صاحب نظران و...(

      کاربران فضای مجازی، دنبال کنندگان و طرفداران

      افکار عمومی، مؤسسه ها و انجمن ها

تعهدات 
)نتیجه آ نچه ارائه می دهید(

چهقولیبهمخاطبخودمیدهید؟

حل را ایشان مشکالت از کدامیک

میکنید؟

مخاطباندرتعاملباشامچه

احساسیخواهندداشت؟

آنهارابهچهشخصیاسازمانیتبدیل

میکنید؟

      دسـتاوردهای عملـی )حـل مشـکل، 

هزینه هـا( کاهـش  ریسـک،  کاهـش 

     تجربــه در طــی فرآینــد )بهینــه، آســان 

و کاربــردی، جدیــد، دقیــق، پیرشفتــه (

      فوایــد احساســی )حــس امنیــت، 

ــری و  ــس، یادگی ــی، اعتامدبه نف راحت

و...( پیرشفــت 

      فوایـد اجتامعـی )به رسـمیت شـناخته 

مـورد  داشـته شـدن،  دوسـت  شـدن، 

احـرتام واقـع شـدن، با دیگـران ارتباط 

تحسـین  شـدن،  پذیرفتـه  داشـنت، 

شـدن، مهـم بـودن و...(

      ایجاد اشتیاق و باور )برای تبدیل شدن 

کـه  ایده آلـی  سـازمان  یـا  بـه شـخص 

می تـوان بـود.(

      خـود اظهـاری )تصویـری که مخاطبان 

می تواننـد از خود نشـان بدهند.(

1.  Business Model Canvas

2.   Alexander Osterwalder

3.   Customer Segments

4.   Value Propositions

5.   Channels

6.   Customer Relationship

7.   Revenue Streams

8.   Key Resources

9.   Key Activities

10.   Key Partners

11.   Cost Structure

12.   Personal Branding Canvas

13.   Luigi Centenaro

14.   Big Name

منابع:

 . Alexander Osterwalder and Yves Pigneur )2010(, Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

 . Luigi Centenaro )2017(, www.bigname.pro )Professional Innovation Specialists for Enterprise(

جایگاه یابی
)دلیل انتخاب کردن شما(

چرامخاطبانبایدشامراانتخابکنند؟

برایجلبنظرمخاطب،برچهویژگیخاصیتأکیددارید؟

      ارزش ها )باورهای الهام بخشی که در متام فعالیت های شام تأثیر دارند.(

      منابع )اشیا، فناوری ها و دارایی های خاصی که به  کار می گیرید.(

      پیشنهاد )رویکرد ویژه شام، جنبه های خاص کاری که شام ارائه می دهید.(

      مهارت ها )آنچه شام به  طور ویژه، آن را خیلی خوب انجام می دهید.(

      مخاطبان هدف )افراد، گروه ها و سازمان هایی که بر آن مترکز کرده اید.(

ارتباطات 
)روش مطرح شدن شما(

مخاطبانچگونهشامرابشناسند؟

ازچهروشیبرایدیدهشدناستفادهمیکنید؟

چگونهیکارتباطقویبامخاطبانبرقرارمیکنید؟

      تصویر شخصی، ظاهر

      هویت برصی )لوگو، عنارص گرافیکی و...(

      هویت کالمی )بیوگرافی، رزومه، شعار، تکه کالم و...(

      لحن گفتار

      داستان رسایی

      کتاب ها و نرشیات

      رشکا، اسپانرس ها و تبلیغات

      اخبار، رسانه ها، اقدامات روابط عمومی و شبکه سازی

      رویدادها، بحث و مناظره، ارائه ها و سخرنانی های عمومی

      بازاریابی دیجیتال، شبکه ها و رسانه های اجتامعی

      روش ها و فرآیندهای استخدامی خاص
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