
 

 بوم مدل کسب و کار
 Happy Bubbleگروە 

 اعضای گروە:النا ام�ی حسیض 

،  شاینا پورکاوس،مان�ا الدا�ض

 زادەنیوشا عبداله نژاد،پارم�دا مهدی 

 هل�ا حجیت و با کمک تیبا ک��م زادە 

 کل کسب و کار: 

فروش انواع مدادها،خودکار ها،دف�ت 
ها،است�کر، و لوازم مورد ن�از برای 
ساخت بولت ژورنال در سایتها و 

اپل�ک�شن های 
مختلف(اینستا،تلگرام،ت�ک تا� و 
کانالمون در وا�ساپ) و ته�ه ف�لم 

 برای ا�دە دادن

�ان: ۱  .بخش بندی مش�ت
�ان ما خواهند بود؟  چه کسایض مش�ت

افراد جوان و نوجوان و دا�ش آموزان و 
دا�شج��ان.کسایض که برنامه ر�زی 

 م�کنند. 
�ان شما نخواهند   بود؟چه کسایض مش�ت

نم�کنند و  افرادی که برنامه ر�زی
ی را ندارند   . حوصله انجام کارهای ه�ض

 

ی در مدل ۲ .چارچوب تعامل با مش�ت
 کسب و کار: 

از ط��ق کانال در وا�ساپ فروش انجام 
 م�شه

وا�ساپ، ف�لمهای ته�ه از ط��ق کانال 
ا� گذاشته م�شود   . شدە به اش�ت

شخ� به راهنمایی خ��دار در خ��د (از 
دازد و  ط��ق چت در وا�ساپ)می�پ

ون�� است.  ض بصورت ال��ت  پرداخت ن�ی
 

ی: ۳  .ارزش پ�شنهادی برای مش�ت

ها،است�کر ها و  فروش انواع خودکارها،دف�ت
بولت ژورنال.(برای مثال به عنوان لوازم 

 هد�ه �ا برنامه ر�زی)

ی با خ��دن این محصوالت احساس  مش�ت
خویب خواهد داشت،چرا که محصوالت 
نگ و ز�با هستند و برای  ما �س�ار خو�ش
ی خوب  برنامه ر�زی و انجام کارهای ه�ض

 هستند

همینطور ما خدمایت رو ارائه م�ده�م که به 
ت دف�ت بولت و فرد کمک م�کند تا ساخ

د.   طرا� را �اد بگ�ی

 

 .فعالیتهای کل�دی: ۴
فعال�ت کل�دی ما فروش لوازم 

 بولت ژورنال است. 
ارزش کار ما با ک�ف�ت کارها و 
ض  ی از آنان تعینی رضا�ت مش�ت

 م�شود. 
 

کای کل�دی در کسب و کار: ۵  .�ش
فردی برای پاسخ به سواالت 
ی ها،افرادی برای ته�ه  مش�ت

،افرادی برای  ف�لمهای آموز�ش
ض عکس درون  ساخت و گذاشنت

 کانالها(اعضای گروە)
 

ی: ۶  .کانال های ارتباط با مش�ت
افراد برای د�دن کاال ها �ا د�دن ف�لمهای آموز�ش 

 میتوانند در کانال ما در وا�ساپ عضو شوند. 
نیت محصول با پ�ک به دست بعد از پ رداخت این�ت

ی رساندە م�شود.(انواع کاال ها)  مش�ت
 

 .منابع کل�دی: ۷
�ن منابع  منابع ا�سایض و ما� از مهم�ت

 در این کسب و کار هستند. 
افرادی برای ساخت ف�لم،پاسخ به 
ض عکس  ی ها،گذاشنت سواالت مش�ت

درون کانالها و برای  ته�ه محصوالت 
 با ک�ف�ت ن�از به منبع ما� دار�م. 

 

 .مدل درآمد: ۸
ض کاال ها در کانال های  ا� گذاشنت با به اش�ت
ی از آنان د�دن کردە و کاال را  ارتبا�،مش�ت

نیت را انجام  انتخاب کردە و پرداخت این�ت
دادە،و سپس بعد از روز و ساعت 

،کاال برای آن فرد ارسال م�شود.   معییض
با�د پول پرداخت کند.به فرد تنها �کبار 

همراە پول پ�ک(البته ا�ر مقدار خ��د 
ی از �ه مبلغ معییض ب�ش�ت  مش�ت

 باشد،ارسال،را�گان حساب م�شود)
 

 .ساختار ه��نه: ۹
ه��نه اول�ه برای خ��د لوازم 

بولت ژورنال برای ته�ه 
.در صورت  ف�لمهای آموز�ش

پ�ک برای را�گان شدن پول 
 خ��دار،ه��نه پرداخت پ�ک. 


