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شبکه اجتماعی کارآفرینان

عنوان  :بررسی سایت مدیر از نظر کارت امتیازی متوازن
تهیه کننده  :نورالهدی سادات اسدی
نام درس  :بازاریابی الکترونیک
کارت امتیازی متوازن در سایت :
http://www.modir.ir/default.aspx
 .1از منظر مشتری:
تاسارّذف ایي سایت داًطجَیاى رضتِ هذیزیت ّست کِ در طَل دٍراى تحصیل ٍ ػلل الخصَظ در سهاى کٌکَر ارضذ ٍ
دکتزا هزتثا تِ ایي سایت هزاجؼِ هی کٌٌذ.
تا تَجِ تِ ایٌکِ داًطجَیاى داًطکذُ کارآفزیٌی جاهؼِ آهاری کَچکی اس تاسار ّذف ایي سایت تِ حساب هی آیذ،
داًطجَیاى رضتِ هذیزیت در هاُ ّای لثل اس کٌکَر تزای استفادُ اس هٌاتغ ً ،وًَِ ّای تست ٍ تؼذ اس کٌکَر تزای اطالع
اس اخثار ٍ ّوچٌیي در سهاى اًتخاب رضتِ هزتثا تِ سات هزاجؼِ هی کٌٌذّ .وچٌیي در هاُ ّای تؼذ اس کٌکَر هَاردی
پیص آهذُ کِ افزاد تؼذ اس لثَل ضذى ًیش تِ سَاالت کارتزاى سایت تا حَصلِ ٍ دلت کافی جَاب دادُ اًذ کِ ایٌْا ّوِ
ًطاى اس ٍفاداری هطتزیاى (کارتزاى )دارد
تاسدیذ ّای سایت  :رٍساًِ تیي  03الی ّ 03شار
تاسدیذ اهزٍس497,80 :
تاسدیذ دیزٍس097083 :
تاسدیذ کل4,77347878 :

 .2از منظر فرآیندهای کسب و کار داخلی:
فزآیٌذّای داخلی ٍب سایت کاهال ٍاضح ٍ رٍضي است ٍ کارتز تا اٍلیي ٍرٍد تِ سایت تِ ًتیجِ هطلَب خَد رسیذُ ٍ
اصال گیج ًوی ضَدّ .وچٌیي یک رٍیکزد تزًذُ _تزًذُ تزای کارتزاى در ًظز گزفتِ .تِ گًَِ ای کِ کارتزاى تا گذاضتي
هماالت  ،تزجوِ ٍ پاٍرپَیٌتْای هٌاسة در سایت هی تَاًٌذ فایل ّای خَد را تِ فزٍش رساًذُ ٍ درصذی تزای سایت
ٍهاتمی تزای کارتزاى هی هاًذ کِ تا آى هثلغ هی تَاًٌذ در سایت خزیذ کٌٌذ.
پزسٌل ادارُ کٌٌذُ ی سات هتغیز است اها اغلة تا دًٍفز ادارُ هی ضَد  ،تا ایٌحال در پاسخ دادى تِ ایویل ّا ٍتواس
ّای کاتزاى ّیچ تاخیزی ًوی کٌٌذ ٍ در کوتز اس  40ساػت پاسخ هی دٌّذ.
سزػت لَد سایت  :چَى اکثز فایلْا تِ جش تخص تثلیغات هتٌی ّستٌذ سزیؼت لَد سایت تسیار تاالست.
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 .3از منظر رشد و یادگیری:
ایي سایت اس اٍلیي ٍب سایتْا در حَسُ هذیزیت در ایزاى تَدُ ٍ تؼذ اس رسیذى تِ هَفمیت ّای چطوگیز رلیة پیذا
کزدُّ ،وچٌیي ّوَارُ در حال افشٍدى تخطْایی تزای رفغ ًیاس کارتزاى هی تاضذ ( همالِ  ،اخثار هزتثط تا کٌکَر  )... ،اس
جولِ کارّای هْن هذیز سایت تزرسی ٍ ّطیاری ًسثت تِ اخثار ٍ رًٍذّای هزتثط تا کٌکَرّای هذیزیت هی تاضذ کِ
چِ تاثیز تز کسة ٍ کارش هی گذارد.
 .4از منظر مالی :
اس تخص هالی اطالػی ًذارم ٍلی تا تَجِ تِ هیشاى تاسدیذ کارتزاى لطؼا در ضزایط خَتی تِ سز هی تزد.

کلیِ حمَق هادی ٍ هؼٌَی ایي اثز هتؼلك تِ سایت کارًًَت هی تاضذ.
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