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نوآوری در مدل کسب و کار بانکداری 

احسان باقری 



“

نوبت کهنه فروشان درگذشت 

نوفروشانیم و این بازار ماست 

موالنا



بزرگان کسب و کار کجا هستند ؟ 



نوآوری در مدل کسب و کار 

داردبستگیکاروکسبدرنوآوریایجادبهامروزموفقیت◉

.بودکافیموفقیتبرایفناورانهمهمحلراهیامحصولیکارایهدرگذشته◉

وریانمشتنیازهای،مقرراتتغییر،جدیدبازیگران،تغییرحالدربازارهای،صنعتمبهممرزهای،جدیدفناوریهایامروزه◉
!شوندمنسوخسرعتبهفرایندهاومحصوالتتاشوندمیترکیبهمبا...

.استمتفاوتآنازبرداشتهاوتعاریفحالیدر.استکاروکسبمدلاصالح،سازمانهادراصالحاتترینمتداول◉



نوآوری در مدل کسب و کار 

هایشرکت،سالهپنجدورهیکدر:بوستونگروهتحقیقات◉
.هستندسودآورتردرصد6کاروکسبمدلدرنوآور

نواوریپیشتاز،جهاننوآورشرکتهایمورد25ازمورد14◉
.کارندوکسبدر

دوفناوریصنعتپیشتازاندهدمینشانIBMتحقیقات◉
.نداکردهایجادنوآوریخودکاروکسبمدلدربیشتربرابر

MITشرکتمطالعات◉ Slonدرصد60دهدمینشان
راسودآوریافزایشکاروکسبمدلدرنوآورشرکتهای

.اندکردهتجربه



نوآوریهای بزرگ در صنایع 

کنندمنتشربوکفیسدررازندگیشانمسائلترینجزییجهانجمعیتدرصد10◉

کنددرآمدکسبالکتریکجنرالازبیشترگوگلجستجویآپاستارت◉

باشدنداشتهفروشگاهجهانفروشخردهبزرگترینعنوانبهآمازون◉

هایشفیلمدرواقعیبازیگریکداشتنبدونباشدگرفتهاسکارجایزه11گذشتهسال10درپیکسار◉

.باشدنداشتهشبکهزیرساخت،جهانمخابراتیخدماتدهنئهارایهبزرگتریناسکایپ◉

.فروشدنمیدیسیامااستجهانموسیقیفروشخردهبزرگتریناپل◉



“

محصوالت و خدمات و نحوه 
تامین نیاز مشتری 

فرایندهای و فعالیتها مرتبط
با منابع و و قابلیتها 

ساختار هزینه و سازوکار 
تولید درآمد 



نکات مهم در نوآوری در مدل کسب و کار

.گیردشکلکاروکسبدرنوآوریتاکندتغییربایدموردچهارازمورددوحداقل◉

.شودمیختممحصولنوآوریبهارزشنوآوریجهتدرتنهاتالش◉

.استآبیاقیانوسدرکردنشناکاروکسبمدلدرنوآوری◉

.دهندمیاختصاصکاروکسبمدلدرنواوریبهرانوآوریهزینهازدرصد10همملیتیچندبزرگشرکتهای◉

.استمرتبطمفاهیمشناختعدموکاروکسبغالبمنطقورایاندیشیدن◉

.استهاکاروکسبمدیرانغالبتفکرهنوزبوستونگروهشیردهگاومفهوم◉

...وداریمتفاوتما،پذیردنمیگذارقانونومشتریاناستسواالتیچنینباکاروکسبنوآوریبامخالفت◉

.کردندترکیبیکدیگربامجددراموجودوکارکسبمدلهایویژگیواقعدرموفقنوآوریدرصد90◉

.استمانخودصنعتبهکاروکسبموفقالگوهایانتقالومجددترکیبوتعبیرودرک◉

.کرداهرمراآنوکردترکیب،کردشناساییکاروکسبمدلیکتوانمی◉



افسانه های در نوآوری کسب و کار 

.هستندنوآوریمنبعتوسعهوتحقیقهایدپارتمان◉

(هستندمنابعازمهمترالزمشجاعتودرستایده).داردنیازبزرگمنابع،بزرگموفقیت◉

(استگروهیکار).استسازماندراینشتینوجودنیازمندنوآوری◉

(استبودنمندنظاموایستادگیمهمترآناز).استمهمشانس◉

(.شودیمگرفتهقرضصنایعدیگرازبیشتر).استنداشتهوجودقبالکهآیدمیهاییایدهازموفقیت:اولیهصعود◉



“

معرفی مدل های کسب و کار خالق قابل استفاده در سیستم بانکداری 



افزونگی -1



افزونگی -1



آیکیدو-2



آیکیدو-2



تهاتر -3



تهاتر-3



چرخه تبدیل منفی پول-4



تامین مالی جمعی -5



جمع سپاری-6



جمع سپاری-6



فروش مستقیم -7



فروش مستقیم -7



فروش تجربه -8



فروش تجربه -8



توصرف کننده -9



طراحی کاربر کارآفرین-9



شی به عنوان نقطه فروش -10



خدمات خودکار اشیاء-10



خدمات خودکار اشیاء-10



مجازی سازی-11



دیجیتال کردن -11



دیجیتال کردن -11



فوق لوکس -12



فوق لوکس -12



پایین ترین هرم درآمد -13



پایین ترین هرم درآمد -13



فروشگاه در فروشگاه-14



فروش متقاطع -14



فروش متقاطع -14



سوپر مارکت-14



دهنده راهکار زیر یک سقف ارایه -15



دهنده راهکار زیر یک سقف ارایه -15



خودخدمتی -16



خودخدمتی -16



فریمیوم-17



فریمیوم-17



سفارشی سازی انبوه-18



سفارشی سازی انبوه-18



همتا به همتا -19



همتا به همتا -19



کسب و کار باز-20



کسب و کار باز-20



UN Bank

بانکداری شخصی

بانکداری اختصاصی

بانکداری تجاری

بانکداری کسب و کارهای کوچک و متوسط 

شرکتهای بزرگ



UN Bank

و کار بازکسب 

به همتا همتا 

سفارشی سازی انبوه

فریمیوم

خودخدمتی 

دهنده راهکار ارایه 
زیر یک سقف 

مارکتسوپر 

لوکس فوق 

افزونگی 

ترین هرم درآمد پایین 
خودکار اشیاءخدمات 

متقاطع فروش 

به عنوان نقطه فروش شی 

کردن دیجیتال 

تجربه فروش 

سپاریجمع 

کننده توصرف 

مالی جمعی تامین 

تهاتر


