
ب و كار سمپاديناسبوم ك  
 بخش بندي مشتريان:

 را سمپاد مدارس به ورود قصد كه اند آموزاني دانش ما تريانمش

 ضعيفي درسي سطح كه ابتدايي آموزان دانش همينطور و دارند

         . كنند تهيه ما از را درسي كمك هاي پك توانند مي دارند

      

                        

 ارزش پيشنهادي

ما در سمپادينا يك سري پك هاي آموزشي و كمك درسي كه شامل 

 50+  آموزشي همان مبحث  يك ساعت و نيم تا سه ساعت فيلم)

+مشاوره و دادن برنامه براي مطالعه آن مبحث با توجه به تا سوال

مي باشد. ما به دانش آموزان اين اطمينان را مي شرايط دانش آموز(

با مطالعه كامل اين پك ها سال بعد در مدارس سمپاد در دهيم كه 

حال تحصيل هستند .سوال هاي تمام پك ها از بهترين منابع جمع 

توسط تيم طرح مي شوند بسيار كامل  آوري شده اند و سواالتي كه

و جامع هستند به طوري كه ديگر نياز به منابع ديگري نيست ضمنا 

قيمت پك ها نسبت به ديگر دوستاني كه در اين حوضه فعاليت 

در سطح  كيفيت آنها  با اين حال  دارند تقريبا نصف قيمت هستند و

                                                                بااليي قرار دارد.

 فعاليت هاي كليدي:

.تهيه ويديو هاي آموزشي مبحث هوش و رياضي1  

وال هاي سال قبلن مشابه به س.ارائه تست هاي هاي گوناگو2  

آموزان با .برگزاري آزمون هاي تستي كه هدف آن آشنايي دانش 3

.جو آزمون و تست ها است  

.آموزش ترفند ها و روش هاي تست زني و صرفه جويي زمان4  

 

:مشتري با تعامل چارچوب  

 الزم هاي مشاوره او به مشتري خريد از قبل ما فروش مسئول

 ما سپس و دهد مي را ها پك خريد نحوه و انتخاب براي

 اگر.  كنيم مي آماده مشتري نياز و خواسته طبق را محصول

 خود دوستان به را ما ها پك از استفاده از بعد ها مشتري كه

 مي درصدي 20 تخفيف آنها بعدي خريد براي كنند، معرفي

.                                                                      دهيم  

:مشتري با ارتباط هاي كانال  

 شوند مي آشنا سمپادينا ما،با اينستاگرام پيج طريق از ها مشتري

 مي ارسال آنها براي تلگرام در را ها پك ما سفارش ثبت از بعد و

 واتساپ و تلگرم در توانند مي داشتند انتقادي و سوال هر و كنيم

.                                                                     بگويند  

:درآمد مدل  

 و ساعت يك شامل كدام هر كه آموزشي هاي پك فروش با ما 

 مشتري كه ميكنيم كسب درآمد هستند سوال تا 50+فيلم نيم

 كنند مي پرداخت را هزينه درصد 50سفارش ثبت زمان در ها

 پرداخت را باقي درصد 50 گرفتند تحويل ها پك كه زماني و

 كنند مي خريد ما از بار اولين براي كه كساني ضمنا. كنند مي

گيرند مي تخفيف درصد 15  

 ديگر كه دهيم مي اطمينان مشتري خانواده به ها پك اين خريد با

 قبولي با و ندارد وجود فرزندشان آينده سال و درس مورد در نگراني

 و شغلي آينده مورد در توانند سمپاد،مي مدارس در فرزندشان

.                                          باشند اميدوار  بسيار او  تحصيلي  

 در آنها به و هستيم آموزان دانش كنار در آزمون آخر روز تا ما

                                                          .                                               كنيم مي كمك شان قبولي

 منابع كليدي:

 ارتباط بخش در نفر داريم،يك نياز نفر 5 به ما كل در=انساني منابع

           سواالت طرح براي نفر دو و فيلم ضبط براي نفر مشتريان،دو با

 كه داريم نياز قوي اينترنت به ها پك ارسال براي=مالي منابع

.       شود مي صرف آن خريد براي ماه در تومان هزار 35 حدودا   

 بتوانيم كه باشد سطحي در بايد ما دانش= اطالعات و دانش

 تجربه كسب با زمان مرور به كه كنيم طرح آزمون حد در سواالتي

.                   كنيم تقويت را قسمت اين توانيم مي متفاوت هاي                           

:هزينه ساختار  

 مي انجام ايده اين اجرا اين براي ما كه اي هزينه تنها

 هايي سفارش به توجه با كه است اينترنت خريد دهيم،هزينه

 چقدر هر بنابراين است متفاوت كنيم مي دريافت ماه در كه

 افزايش اينترنت خريد هاي هزينه شود تر بزرگ كار و كسب

 در تومان هزار 50تا 30 بين حاضر حال در كه كند مي پيدا

                                                         .    است متغير ماه


