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محتوایکتاب
فهرستمطالب

مقدمهایبرمارکتپلیسها: فصلاول

مراحلکشتایده،رشدومقیاسکردنمارکتپلیس: فصلدوم

پیداکردنمدلکسبوکارمناسببرایمارکتپلیس: فصلسوم

انواعجدیدمارکتپلیس: فصلچهارم

معیارهایمارکتپلیس: فصلپنجم

ابزارهایمارکتپلیس: فصلششم

کارباسرمایهگذاران: فصلهفتم

خرجازمارکتپلیس: فصلهشتم

www.barayandbooks.ir 3



محتوایکتاب
فهرستمطالب

(بوریسورتز)پنجنکتهدرساختیکمارکتپلیسآنالیندوطرفه: ۱مقاله

(بیلگورلی)تمامبازارهایکسانخلقنشدهاند: ۲مقاله

(بیلگورلی)کمیسیونبیشازحد؛استراتژیقیمتگذاریبهینهیمارکتپلیس: ۳مقاله

(اندلیرآن)مارکتپلیسهایمدرنچطورتوانستنداعتمادسازیکنندوبهنقدشوندگیبرسند: ۴مقاله

(Growthhackers.com)داستانرشدیکهنمیدانیدAirbnb: ۵مقاله
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نویسندگان

Angela Tran Kingyens & Boris Wertz
From Versionone.vc
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ماهیتمارکتپلیس
دارانرابهخری( سمتعرضه)یکپلتفرمدوسویهکهفروشندگانمحصولیاخدمت-

. متصلمیکند( سمتتقاضا)آنمحصولیاخدمت

حرکتبهسمتکاراییبیشتردربازار•

-eBay(۱۹۹۵)جرقهاولیهمارکتپلیسهایمحصولمحور
-Uber(۲۰۱۰)پرچمدارمارکتپلیسهایخدماتمحور
مارکتپلیسهایدادهمحور: موجآخر-
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ماهیتمارکتپلیس
تفاوتمارکتپلیسوفروشگاهآنالین-

فروشندهیثالث

تفاوتمارکتپلیسوپلتفرم-

جزئیازمعاملهبودن

آپاراتیافیلیمو؟
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(ازمنظرشرکتکنندگان)انواعمارکتپلیس

-P2P-همتابههمتا

Airbnb /eBay(درابتدایفعالیت ) /خدمتازما/ تاکسیهایاینترنتی

-B2C–کسبوکاربهمشتری

Amazon /دیجیکاال

-B2B–کسبوکاربهکسبوکار

-Alibab.com /Amazon Business /ایکسب/ ویتریننت
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بازارمناسببرایخلقیکمارکتپلیس

۱ .Fragmented Market–بازارذرهای

مفهومبازارذرهای

۲ .Monogamy Vs. Playing the Field–تکهمسرییاتنوعطلبی

مفهومرابطهیخریداروفروشنده

پزشکوکلینیک/ خریدموادخام/ آرایشگاه: رابطهیتکهمسری
خریدلوازمالکترونیک/ حملونقل: رابطهیتنوعطلبی
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بازارمناسببرایخلقیکمارکتپلیس

باالبودنتناوبخرید. ۳

ازجدیتریندالیلشکستمارکتپلیسها« تناوبپایین»

.دارد« استخدامپرستار»تناوبباالترینسبتبهبازار« سفارشآنالین»بازار

تناوباستفادهازمارکتپلیس»با« تناوبخرید»تفاوت»
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بازارمناسببرایخلقیکمارکتپلیس

TAM–مجموعبازاردردسترس. ۴

شاخصیمهمبرایهرکسبوکاری

اگرسایرعواملمنفیبودند؟

OpenTableتخمینیکمترازواقعیت،
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بازارمناسببرایخلقیکمارکتپلیس

گسترشبازاروخلقارزشجدید. ۵

.نمیکنند« خلقارزش»همهیمارکتپلیسهابهیکاندازه

.نوعجدیدیازنسخهپیچنداریم

UberوUpworkنمونهایبدیعازگسترشبازار

اقتصاداشتراکی؛خلقارزشبامشارکتکنندگانجدید

Airbnb؛ورودمیزبانی
Uber؛فقطرانندگانتاکسیمسافرکشینمیکنند
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بازارمناسببرایخلقیکمارکتپلیس

بخشیازجریانپرداختبودن. ۶

“Cash is king, and if you bring the cash, you are king”.

«بارهزینهای»یا« منبعدرآمد»مارکتپلیس؛

«  نیازبهتبادلپول»کمیسیونباالتربواسطهی
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟

نرخکمیسیونکمتر. ۱

Craigslist؛آگهیرایگان
Booking.com Vs. Expedia

قابلتعمیمبهسایرمدلهایدرآمدی

شرطکافینیست
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟

عمودیکارکنید. ۲

Vertical Market Vs. Horizontal Market

باما–دیوار

ایجادکششدریکبازاریامنطقهجغرافیاییخاص

Indiegogo
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟

محصولیدهبرابربهتربسازید. ۳

«  اوبرخیلیبهترازتاکسیه»
«همهچیزتوآمازوندردسترسه»
«Airbnbتجربهایبراتخلقمیکنهکهتوهتلنمیتونیبهدستبیاری»

تغییرساختارهزینهیبازیگراصلی«« محصولدهبرابربهترروبرایثروتمنداننسازی

Booking.com or Airbnb
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چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟

موجودیمنحصربهفرد. ۴

Inventory
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Network Effectدیوار-چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟
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Network effects is a wall



چگونهدربرابربازیگراصلیپیروزشویم؟

اثراتشبکهای

ولیااثراتشبکهایبهاینمعنیاستکهوقتیکاربرجدیدیبهشبکهاضافهمیشود،ارزشمحص»
«سرویسبایتمامکاربرانافزایشمییابد

اثراتشبکهایدرپلتفرمهاومارکتپلیسها

.بنابراینمعموالبازیگراصلیپیروزمیشود
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مراحلکشتایده،رشدومقیاسمارکتپلیس
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کشتایدهیمارکتپلیس
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باسمتعرضهچهکنیم؟: مرحلهیکشتایده

موجودیمنحصربهفردپیداکنید. ۱

کمکبهرشدسریعترسمتتقاضا

فروشندگانفعلیرامتقاعدکنیدکهدرمارکتپلیسشمالیستبگذارند. ۲

عکساستراتژیقبل

Airbnbایمیلهایاسپم
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باسمتعرضهچهکنیم؟: مرحلهیکشتایده

بهعرضهکنندهایکهمشتریدارد،نزدیکشوید. ۳

اوننمیاد،توبرو

آنالینکردنمنویرستورانها

دوچالش
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باسمتعرضهچهکنیم؟: مرحلهیکشتایده

برایسمتعرضه،هزینهکنید. ۴

JustBooksپرکردنقفسههایخالیدر

Uberتاکسیاجارهمیکرد

جتمارتدیجیجت

موجودیهایدردسترسراگردآوریکنید. ۵

موجودیسایرمارکتپلیسهاروجمعکن

چالشعدمتمایز

www.barayandbooks.ir 27



همپوشانیعرضهوتقاضا
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...اگرهمپوشانیباشد: مرحلهیکشتایده

فروشندهایکهخریدارهماست-

خلقاجتماعحولمارکتپلیس-

P2Pمارکتپلیسهای-
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دورهیرشدمارکتپلیس: مرحلهیدوم
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دورهرشدمارکتپلیس

«چرخهیمطلوب»درجستجوی-

مکانیزمبازخورد
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درجستجویچرخهیمطلوب: دورهرشدمارکتپلیس

نقاطحساسراپیداکنیدوبیشتررویآنهامایهبگذارید-

همهیمطابقتهایکساننیستند

بهدنبالمطابقتهایباکیفیتباشید

....Price pointsمنطقهجغرافیایی،گروهمخاطبان،: نقاطحساس

لیستکردنعکسهایباکیفیت
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درجستجویچرخهیمطلوب: دورهرشدمارکتپلیس

صبورباشید،مارکتپلیسزمانبراست-

ماه۹الیSaaS۶یاEcommerceاستارتاپ

مارکتپلیسهاتاسهسال

پاییننگهداشتننرخسوختنپول(Burn Rate)

بهچشماندازخودایمانداشتهباشید
(چراپولبدیمبرایایدههایفرددیگری)
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

دورهیجدید،استراتژیهایجدید

تقویتامنیتواعتماد. ۱
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

راهکارهاییبرایافزایشامنیتواعتماد

سیستمرتبهدهی•

نظراتکاربران•

عملکردفروشندگان•
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

اعتمادبهمارکتپلیس
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

تقویتامنیتواعتماد. ۱

Airbnbامنیتواعتماددر

•Airbnb Social Connections

(ساعته۲۴)تیمویژهیاعتمادوامنیت•

بیمهیمنازلواموالمیزبانها•
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

پشتیبانیازفروشندگانقدرتمند. ۲

تمرکزازکاربرنهاییبهسمتفروشنده

(NPS)شاخصخالصترویجکنندگان

فروشندگانکمیابترهستند

ستونهایدرآمدیمارکتپلیس
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

eBayدرPower Sellerبرنامهیرسمی

اولویتدرپشتیبانی•

بجفروشندهیبرتر•

eBayبرنامههاییبرایپروموتدر•

eBayتخفیفدرکمیسیوندریافتی•

www.barayandbooks.ir 41



دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

برفروشندگانبرترThreadFlipتمرکز

تهیهمانکنبرایفروشندگان•

ارتباطمستقیمالیهمدیریتیشرکت•
(روز۹۰–۳۰–۷)بافروشندگانبرتر

نمونهیایرونینامچیداریم؟
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

اکوسیستمیحولمارکتپلیستوسعهدهید. ۳

خودتانمحصوالتوخدماتجانبیراتوسعهدهید: رویکرداول

Uberطرحلیزینگ
دیجیپی

ازخدماتشخصثالثحولمارکتپلیستانحمایتکنید: رویکرددوم

(سامانههایمدیریتامالک،غربالگریمهمانان،کامیونیتیهایمیزبانان)Airbnbشرکتهایحول
(خدماتحملونقل،بیمه،عکاسی)eBayشرکتهایحول
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

مانعنشتمعامالتبهخارجازمارکتپلیسشوید. ۴

(خدمات)انجاممعاملهخارجازبسترمارکتپلیس

تغییرمدلدرآمدی•

Care.com

اهمیتسیستمرتبهبندی•

لغوسفر
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دورهمقیاسکردنمارکتپلیس

خاکریزبزنید. ۵
کمرنگشدنموجودیمنحصربهفرد

حفاظتازسمتعرضه•

کاهشکمیسوینمعامالت
نگهداریفروشندگانازطریقثبتنظرات

Uberکارهاینوآورانهمانندمدللیزینگ

حفاظتازذهنیتخریداران•
مشتریانHome Screenبریدتو

تاکسیاینترنتییعنیاسنپ؟

www.barayandbooks.ir 45



تشکرازشما

گپزدنلذتبخشاست
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مجتبیذوالفقاری
توسعهدهندهیکسبوکار

Personal Contact :

Email: Mzolfaghary29@gmail.com

Telegram: @Mzolfaghary29

Twitter : @M_ghavam

Linkedin : Mojtaba-Zolfaghary

Instagram : Mojtabazolfaghary

(عکسارائهدهندهپایینسمتراستقراربگیرد)
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