
کارآفرینی و درآمدزایی در حوزه گردشگری و 
صنایع دستی

بیزینس مدل گردشگری•



مدرس: محمد شیرکوند

•GO PERSIS DMC. بنیانگذار و رئیس هیات مدیره شرکت

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران-ایتالیا•

عضو هیات موسس باشگاه توسعه گردشگری خالق-یونسکو•



فرآيند مديريت استراتژيك برند برای یک کسب و کار خالق 

•
شناسايي و تثبيت جايگاه برند کسب و کار (۱)
•
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بازاريابي برند(۲)
 سنجش و ارزيابي عملكرد برند(۲) •
•
حفظ، تقويت و توسعه ي ارزش ويژه ي برند(۳)



نمونه های موفق داخلی و بین المللی

•(Mental Map) کالس کوزه گری کامبوج

•( Core Business Assocoation) کاروانسرای زین الدین، مهریز

•(Brand Mantra) سامورایی، فقط برای یک روز

• (Point of Difference) ،کارگاه عبابافی نایین



کوزه گری کامبوج 

جغرافیا•
فرهنگ بومی•
انتقال تجربه•




شناسايي و تثبيت جايگاه برند کسب و کار

-
(Mental Map) مفهوم جايگاه سازي

-
 (Point of Parity) نقاط تمایز

-
(Point of Difference) نقاط تشابه برند

-
(Core Business Assocoation ) تداعيات ذهني مشتري

-(Brand Mantra) برند  DNA ،فلسفه ي برند

جغرافیا•
فرهنگ بومی•
انتقال تجربه•



کاروانسرای زین الدین، یزد

جغرافیا شهری•

لکیشن•

معماری•

فرهنگ بومی•

انتقال تجربه•

جایگاه سازی شخصی•




برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بازاريابي برند

دانش افزايي مشتري یا ايجاد ارزش •

افزوده براي برند

.A
عناصر يا هويت اصلي

.B
يكپارچه سازي برند

.Cارتقائ تداعيات فرعي و غيرمستقيم 

جغرافیا شهری•

لکیشن•

معماری•

فرهنگ بومی•

انتقال تجربه•

جایگاه سازی شخصی•



سامورایی در یک روز،  ژاپن

جغرافیا•

فرهنگ بومی•

انتقال تجربه•

جایگاه سازی شخصی•




حفظ، تقويت و توسعه ي ارزش ويژه ي برند

•
برنامه ي مميزي برند

•
 شناسايي و ارزيابي جايگاه برند

 ايــــــجاد، حــــــفظ و تــــــقويــــــت تــــــداعــــــيات •
ذهني

جغرافیا•

فرهنگ بومی•

انتقال تجربه•

جایگاه سازی شخصی•



(Point of Difference) کارگاه عبابافی، نایین، اصفهان

جغرافیا•
لکیشن •
معماری•
فرهنگ بومی•
انتقال تجربه•



حفظ، تقويت و توسعه ي ارزش ويژه ي برند

.I
ماتريكس برند - محصول
.IIسلسله مراتب برند 

جغرافیا•
لکیشن •
معماری•
فرهنگ بومی•
انتقال تجربه•



تجربه ارزشمند - دالیل موفقیت

آموزش عملیاتی•

کشف فوت های کوزه گری•

حضور استاد-لیدر•

توضیح و توصیف دقیق •

ایجاد فضای گردشگری-آموزشی •
پیرامونی

اتمسفر متفاوت•

افزودن به غنای زندگی •
آمیزش با فرهنگی جدید•

شناخت الگوهای ملموس مقصد•
شناخت الگوهای ناملموس فرهنگی•
آموختن هنری نو•
تجربه ی همزیستی با مردم بومی•



گردشگری خالق و رویکرد گردشگری فرهنگی آینده
(مظیف حاج عبدالله)



گردشگری خالق، خوراک، بوم    (مظیف حاج عبدالله)

جغرافیا شهری•

لکیشن•

معماری•

فرهنگ بومی•

جایگاه سازی شخصی•

انتقال تجربه•



برندینگ در مظیف حاج عبدالله

•
شناسايي و تثبيت جايگاه برند کسب و کار (۱)
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بازاريابي •


برند(۲)
 سنجش و ارزيابي عملكرد برند(۲) •
•
حفظ، تقويت و توسعه ي ارزش ويژه ي برند(۳)



جغرافیا شهری (افزودن به غنای زندگی) 

خوزستان•

آبادان، خرمشهر، اروند•



لکیشن (آمیزش با فرهنگی جدید)

جزیره مینو•
کارون•



معماری (شناخت الگوهای ملموس مقصد)

معماری سنتی

نحوه ی ساخت سازه•
متریال سازه•
فلسفه ی معماری•



(شناخت الگوهای ملموس مقصد)

میهمان

خوش نشین•

باال نشین•



(شناخت الگوهای ملموس مقصد)

شاه نشین

لژ شاهانه•

پذیرایی شاهانه•



فرهنگ بومی (شناخت الگوهای ناملموس فرهنگی)

طبخ نان

 حس فضای •
خانواده (بومی)

حس نان داغ•
لمس تنور•



فرهنگ بومی (شناخت الگوهای ناملموس فرهنگی)

موسیقی محلی

طنین های محلی•
آداب شعر و نوا•



فرهنگ بومی (شناخت الگوهای ناملموس فرهنگی)

قهوه عربی

داستان سرایی•
نحوه سرو•
طعم قهوه•



طبخ (آموختن هنری نو)

آشپزخانه•
آشپز•
نانوا•



غذا، میراِث خالق (تجربه ی همزیستی با مردم بومی)

طبخ غذا •
پیش غذا، غذای •

اصلی، دسر 



غذا، میراِث خالق (تجربه ی همزیستی با مردم بومی)

ترکیب گوشت •
 .(Surf &Turf)

سفره آرایی•
سبزیجات•



راه اندازی کسب و کار خالق مبتنی بر اصول برندینگ

.Aتخصص در معماری برند در صنعت گردشگری

.B شناخت تجربی-تخصصی از گردشگری 
فرهنگی

گردشگری تجربی
گردشگری خالق



شناخت تجربی-تخصصی از گردشگری 
فرهنگی

گردشگری تحربی
گردشگری خالق

راه اندازی کسب و کار خالق مبتنی بر اصول برندینگ



راه اندازی کسب و کار خالق مبتنی بر اصول برندینگ

شناخت اصول علمی-عملی 
بازاریابی

شناخت مخاطب•
تحریک مخاطب•
مدل بازاریابی•
مدل بازارسازی•
رویکرد جذب•



ارتباط با مدرس•

Email: m.shirkavand@yahoo.com
LinkedIn: Shirkavand
Instagram: Shirkavand_ir

کارآفرینی و درآمدزایی در حوزه گردشگری و 
صنایع دستی

mailto:m.shirkavand@yahoo.com

