
 ای راهپروژهی خام، شود که در پس یک ایدهیا شرکت نوپا، به کسب و کاری گفته می استارتاپ

وش ی فرشود که به کمک تالش و کوشش یک تیم، مراحل تولید یک محصول و زمینهاندازی می

آن فراهم خواهد شد. مفهوم استارتاپ برای خیلی از افراد، بد جا افتاده است و استفاده از این نام 

اپ را رعایت بخشد، چون اصول استارتها نمیبرای خیلی از کسب و کارها هیچ اعتباری به آن

کنند؛ در حقیقت استارتاپ، مسیر موفقیت یک کسب و کار را از ابتدا تا انتها و تا به موفقیت نمی

کند، البته با استفاده از تکنولوژی و اینترنت و توجه به این موضوع رسیدن آن، طراحی و اجرایی می

یلی از کارهای بزرگ و هدفمند که به رفع نیاز بازار کمک کند. برای راه اندازی استارت آپ، مثل خ

 .دیگر باید برنامه ریزی در جهت نیاز بازار هدف داشت

های راه اندازی استارتاپ است. کار استارتاپی ترین قدمی مناسب، از ضروریی جدید و بودجهایده

کنیم احتیاج به سرعت در تصمیم گیری و ریسک پذیری باالیی دارد، چون ما در دنیایی زندگی می

ساعت یکبار، یک میلیاردر به میلیاردرهای جهان اضافه میشود؛ پس مراقب حرکات  ۸۰۱هر  که

 .تان باشیدرقبای

  :کنندمی رشد سرعت با معموالً زیر هایویژگی با هاییاستارتاپ

 های هوشمندهای با پتانسیل باال در بازار، مثل : تعمیرات موبایل یا فروش گوشیاستارتاپ 

 عکس العمل سریع نسبت به بازار در جهت عقب نماندن از رقبا دارای عملکرد و 

 ی جدید و فناوری نو که به رفع نیازی از بازار کمک کنند، دقیقا مثل حل هایی با ایدهاستارت آپ

 .کردن یک مسئله به بهترین شکلی که در حال حاضر ممکن است
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ها ای غریبه باشد و برای بعضیشماها واژه شاید ام وی پی یا حداقل محصول پذیرفتنی، برای خیلی از

تعریف نسبی و کمی داشته باشد، اما اگر در این مقاله همراه ما باشید تا با تعریف و کاربرد آن در 

 .ایدضرر نکردهآشنا شوید، مطمئن باشید  کارآفرینی حوزه ی کسب و کار و

 
حداقل محصول پذیرفتنی یعنی محصولی که برای ارائه به مشتری، حداقل خصوصیات کافی و الزم 

ی ی مشتری باشد، بحثی است که باید در همهرا برخوردار باشد. اینکه محصول ما مورد نیاز و عالقه

 شد. محصولی که ارائهها مورد توجه قرار بگیرد؛ وگرنه آن بیزینس دچار شکست خواهد بیزینس

دهید درست است که شاید در آن سال کامل و قوی باشد، اما چیزی که شما باید در نظر بگیرید، می

این است که همه چیز با پیشرفت زمان باید قابلیت تکمیل و اضافه کردن خصوصیات جدید را داشته 

را در نظر  اپل ن مثال: شرکتباشد تا از سایر محصوالت عقب نماند و از رده خارج نشود؛ به عنوا

ی محصولی بهتر و برتر از سایر بگیرید که هر ساله با وجود ارائه دادن محصول جدید، به فکر ارائه

 های جدید ودزدد و همیشه از ایده کند و عالوه بر این، تفکری را نمیهاست و نوآوری میشرکت

 .کندخالقانه استقبال می

 
 را دخو وقت و پول نباید وقت هیچ که است باور این از گرفته نشات پی، وی ام وجودی یفلسفه

 .نیست آن خرید به حاضر کس هیچ که کنید محصولی تولید صرف

 
ی اولیه برای سنجیدن ابعاد ی آزمایشی تفاوت دارد. نمونهی اولیه و نسخهبا نمونه mvp مفهوم

شود و بعد از آن، از محصول نهایی یک نمونه آزمایشی و دست ساز آماده فنی محصول استفاده می

شود. نسخه آزمایشی، پس از راه اندازی کسب و کار، با هدف معرفی محصول اصلی و برای می

ی شود، اما ام وی پی یک نمونهی کارکرد محصول نهایی به مشتری ارائه میی توضیحاتی دربارهارائه

ناقص از محصول نهایی نیست، بلکه یک محصول دست ساز است که طی فرآیندهای تولید ایده، 

توان آن را شود که میها، تجزیه تحلیل و یادگیری تولید مینمونه سازی، ارائه، جمع آوری داده

 .فروخت و در آینده، امکانات جدیدی به آن اضافه نمود

کنید، ی اولیه محصول جدید را پیاده میت است که شما ایدهتولید یک محصول ام وی پی به این صور

ها ای از مشتریان بالقوه عرضه کرده و بعد از دریافت بازخوردهای مشتریآن را به زیر مجموعه

کنید. این کار، شما را از ساختن محصوالتی که مورد محصول نهایی را تولید و به بازار روانه می

 دهد. ی شما را هدر نمیدارد و سرمایهگیرند، باز میاستقبال مشتریان قرار نمی
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دهد که بیشترین میزان مطالعه را بر روی نیازهای مشتری ام وی پی به تیم شما این امکان را می

یش ی خود را آزماتوانید پیش از صرف وقت بیشتر، ایدهانجام دهید و با استفاده از این مطالعات می

 .و بعد انبوه سازی کنید

 

 

 

 هدف از ام وی پی چیست ؟

 
های مطرح در مورد یک محصول را با حداقل منابعی که در اختیار دارید اول اینکه شما بتوانید فرضیه .1

 .بسنجید

 .رودی نتایج باال میو مطالعه mvp دوم اینکه سرعت یادگیری شما با هر بار ارائه محصول .2

هایی که مورد توجه توانید طراحی بخشمیرود و شما سوم اینکه وقت با ارزش شما هدر نمی .3

 .مشتری هستند را هرچه زودتر انجام دهید

 .ی هر چه سریعتر محصول به مشتری استچهارم، ارائه .4

ی شما برای طراحی و ساخت محصول مورد نیاز های تیم توسعه دهندهو پنجم، نمایش توانایی .5

 .مشتری است
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 مراحل ساختن یک ام وی پی
و وقت، موضوعی است که هیچکس به آن عالقه ندارد و هیچ سرمایه گذاری حاضر هدر رفتن پول 

خرد؛ بنابراین ساختن یک ام وی نیست پول خود را صرف ساخت محصول کند که کسی آن را نمی

 .کندپی، کمک زیادی در این زمینه به شما می

 

 تعیین مخاطب هدف _۸

بود که وقتی شما در صدد تولید محصولی هستید، های قبلی هم به این موضوع اشاره شده در مقاله

حتماً باید به این موضوع توجه کنید که خواسته و نیاز مشتری چیست؟ در واقع باید با 

چرا باید این آشنا باشید و خودتان را جای او بگذارید و بپرسید : من  مشتری پرسونای یمقوله

محصول را بخرم؟ پاسخ دادن به این سوال، به شما در تولید محصول کاربردی و پرفروش کمک 

 .خواهد کرد

 

 شناخت رقیبان _۲

کنید که مشابه با محصول یا خدمات دیگری است، این موضوع را در نظر اگر محصولی تولید می

با این  کنند را به خوبی بررسی کنید ومی داشته باشید که حتماً باید محصولی که رقیبانتان تولید

 .ی بازار نکنیدعنوان که محصول شما بهترین است، بدون تحقیق در مورد رقیبانتان آن را روانه

 

 مسیر حرکت مشتری یا یوزرفلو_۳

هایتان مسیر حرکت یا یوزرفلو تعیین کنید. کار کردن روی این موضوع به شما این برای مشتری

تر به مشتری، تان را تقویت کنید و هر چه بی نقصهایی از وب سایتد تا بخشدهامکان را می

دهد که برای این امکان را به شما می فراپارچه خدمات ارائه بدهید؛ مثال وب سایت فروشگاه آنالین

با انتخاب سایز و رنگ بندی آن را به سبد  خرید یک محصول، ابتدا روی آن کلیک کرده، سپس

خریدتان اضافه کنید، سپس با وارد کردن آدرس، شماره تلفن و در صورت تمایل، پرداخت آنالین 

و یا پرداخت درب منزل، سفارش خود را ثبت کرده و منتظر تماس پشتیبان برای تایید سفارشتان 

تان نیها اعمال شود و پشتیبای تمام این قسمتباشید. ا توجه به روند ثبت سفارش مشتری، باید رو

 .را نیز قوی کنید
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 ! بسازید، بسنجید، یاد بگیرید_۴

رسد. این بخش به دو بعد از قطعی شدن طرح اولیه و ساخته شدن آن، نوبت به امتحان کردن می

 ند وکنشود؛ مرحله ی اول : مهندسان کیفیت سنجی، محصول را امتحان میمرحله تقسیم می

ی دوم : بعد از رفع اشکاالت، محصول در اختیار مشتریان قرار کنند. مرحلهمشکالت آن را مطرح می

ول شود و محصگرفته و طی یک یا دو هفته از بازخوردهای مشتریان، مشکالت مطرح شده برطرف می

 .توانند چندین بار تکرار شودگردد. این مراحل مینهایی ارائه می

 

 MVP مزایای ایجاد

 بازگشت سرمایه با ریسک پایین _۸

توانید در کمترین زمان ممکن و با کمترین ریسک، حداکثر ارزش ممکن را در محصول شما می

ی محصول نهایی، نیاز مشتری را شناسایی کرده تا کمترین ضرر را متحمل ایجاد کنید و قبل از ارائه

ل خود قرار دهید، نظر مشتریانتان را هم شوید. پیش از آنکه پنج امکان و ویژگی جدید در محصو

ها مورد نیاز مشتری باشد و شما ویژگی، فقط دو تای آن ۵بپرسید، چون ممکن است که از آن 

مجبور به گنجاندن همه آن پنج ویژگی در محصول نباشید؛ در این صورت سرمایه ی شما با کمترین 

 .گرددریسک به شما باز می

 

 هزینهصرفه جویی در زمان و _۲

ی خود را نهایی کنید و بیشتر این اطالعات را از طریق رفع مشکالتی ی محصول، ایدهقبل از توسعه

دهند، به دست بیاورید. هیچ وقت قبل از اطمینان کامل از محصوالت، که مشتریان به شما انتقال می

 .به دنبال تیم سازی، فروش و بازاریابی نباشید

 

 شناخت مشتری_۳

تان را شناخته و با استفاده از نظرات او محصول نهایی را همان تولید اولیه، مشتری وقتی شما در

ن کنید و کارتاهایتان را پیدا میهای دیگر، بازار هدف و مشتریی بازار کردید، سریعتر از زمانروانه

 .شودتر میبرای تشکیل کمپین تبلیغاتی، راحت
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  MVPکندمی سنجی عتبارا را شما کار و کسب کلی طور به. 

 ترقصن بی را محصولتان و کشدمی چالش به دادن، قرار مشتری انتقاد رس تیر در با را هایتانایده 

 .کندمی

 کندمی بهتر روز به روز را شما فروش و محصول ها،این یهمه بر عالوه. 
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