
 

 

 ست؟یچ ازیمدل کسب و کار حق امت

ترین دالیلی که مک دونالد توانسته بازار اید. یکی از بزرگقطعا شما تاکنون نام مک دونالد را شنیده
ترین دالیل فست فود را در اختیار بگیرد، دسترسی مناسب آن به تمام بازارهاست و یکی از بزرگ

نچایز یا فرا مدل کسب و کار حق امتیاز دسترسی مناسب مک دونالد به بازارهای مختلف، استفاده از
های مک دونالد در سراسر جهان تحت مدل حق امتیاز اداره درصد از رستوران ۸۰باشد. بیش از می
 شوند، ولی همواره محصوالتها توسط مک دونالد اداره نمیشوند. با وجود اینکه این رستورانمی

McDonald مک دونالد  نمایند و به استانداردهای آن پایبند هستند. این مدل عملیاتی را ارائه می
 باشد؟بهترین مثال برای پاسخ به این سؤال است که "حق امتیاز" به چه معنی می

 حق امتیاز چیست؟

یا حق امتیاز، مجوزی است که توسط یکی از اعضا که مالک برند )حق امتیاز دهنده( است، به فرد 
خواهد به دانش تخصصی آن برند، پروسه و مارک تجاری دسترسی شرکتی )حق امتیاز گیرنده( که می

پیدا کند و محصوالت آن برند را تحت نام آن برند در یک منطقه مشخص به فروش برساند، اعطا 
 :کندشود. در این فرآیند حق امتیاز گیرنده مجوز دسترسی به موارد زیر را کسب میمی

 .اندازی شودتواند راهبرند کمپانی حق امتیاز دهنده میتحت  •
 .تواند استفاده کنداز عالئم تجاری شرکت حق امتیاز دهنده می •
 .کندراهنمای عملیات را دریافت می •
 .شوداز جانب حق امتیاز دهنده؛ حمایت بازاریابی می •
 .گرددها فراهم میافزارها و سایر ملزومات عملیاتی برای آننرم •

 ب و کار مبتنی بر حق امتیاز چیست؟کس

 :یک قرارداد حق امتیاز به دو طرف نیاز دارد

 (Franchisor) حق امتیاز دهنده •
 (Franchisee) حق امتیاز گیرنده •

رند است و همواره به منظور توسعه کسب و کارش به دنبال یک حق امتیاز دهنده، معمواًل مالک ب
 .های مناسبی است که نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری کمتری از جانب خودش باشدفرصت

یک حق امتیاز گیرنده نیز کسی است که برای سرمایه گذاری و خرید حق استفاده از نام، عالئم تجاری، 
کسب و کار موجود و موفق، آماده است. امتیاز گیرنده یک فرآیندهای تجاری و فروش محصوالت یک 

کند بلکه یک تاجر باهوش است که حق فروش کارآفرین نیست که کسب و کاری را از صفر شروع 
 .کندمحصوالت تجارتی که دارای نام و میزان تقاضای مناسبی هستند را خریداری می



 

 

ها خاص حقیقی و یا غیرحقیقی باشند. یعنی آنتوانند اشحق امتیاز گیرنده و حق امتیاز دهنده می
 .ممکن است یک فرد، یک شرکت سهامی و یا یک کارخانه باشند

 شود؟اندازی مییک کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز چگونه راه

مدل عملیاتی یک کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز ساده است. گیرنده حق امتیاز، حق استفاده از دانش 
کار امتیاز دهنده، فرآیندهای آن، عالئم تجاری و فروش محصوالت یا ارائه خدمات تخصصی کسب و 

 .کندتحت نام امتیاز دهنده را خریداری می

شود. بهای این مجوز، به مقیاس و عنوان هزینه حق امتیاز شناخته میای دارد که بهاین مجوز هزینه
ارد. به غیر از هزینه مجوز، حق امتیاز گیرنده ارزش برند و میزان تقاضای مربوط به آن محصول بستگی د

نیز ملزم به پرداخت دستمزد همیشگی است که به عنوان درصدی از فروش ناخالص به حق امتیاز دهنده 
 .گرددپرداخت می

بایست مطابق با دستورالعمل شرکت اصلی و قرارداد اندازی کسب و کارش میحق امتیاز گیرنده برای راه
های خاص آموزشی و عملیاتی توسط حق امتیاز دهنده به حق امتیاز نماید. دستورالعملحق امتیاز عمل 
شده توسط امتیاز دهنده شود. حق امتیاز گیرنده همچنین باید استانداردهای تعیینگیرنده ارائه می

 .ها، پیشنهادها و غیره را رعایت کندبرای کیفیت، هویت بصری )در صورت امکان(، محصوالت، قیمت

 نقش برند در حق امتیاز

چرخند. حق امتیاز دهنده، یک برند های کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز، حول یک برند میهمه مدل
خرند. حق امتیاز گیرنده نیز، مجوز استفاده از همان برند را در یک سازد که مشتریان آن را میرا می

رساند. بازار نیز تنظیم را به فروش میمنطقه خاص خریداری کرده و محصوالت استاندارد آن برند 
گردد. حق امتیاز دهنده این امکان را پیدا برد برای هر دو طرف ایجاد می-گردد و یک موقعیت بردمی
های مالی و غیرمالی، برندش را توسعه دهد و به گذاریکند که بدون نیاز به مقدار زیادی سرمایهمی

لی که حق امتیاز گیرنده نیز، از مزایای تقاضای موجود برای منابع درآمدی مناسبی دست یابد، در حا
های بازاریابی حق امتیاز محصوالت آن برند استفاده خواهد کرد. همچنین حق امتیاز گیرنده، از تالش
 .برددهنده به عنوان یک برند بازاریابی شده و نه فقط در حد یک مغازه، سود می

 انواع حق امتیاز

 حق امتیاز توزیع محصول •

در ابتدا مدل حق امتیاز تحت عنوان مدل حق امتیاز محصول آغاز به کار کرد. بر اساس این مدل، حق 
فروش خرده-شود. این مدل شبیه مدل تولیدکنندهتوزیع کاال از یک برند خاص به فروشندگان داده می



 

 

دار محصول را برای باشد. با این حال، حق امتیاز گیرنده، نیاز به پرداخت هزینه یا خرید حداقل مقمی
به دست آوردن حق فروش کاالهای یک برند خاص دارد. به طور معمول، حق امتیاز گیرنده، تنها 

توانند توافق ها میفروشد، اما برخی قراردادها وجود دارد که در آنمحصوالت حق امتیاز دهنده را می
ها سودآورتر است، به فروش نکنند برای آکنند تنها محصوالت خاصی از آن برند را که احساس می

 .برسانند

به  ۱۹و کوکاکوال آغاز شد تا محصوالت خود را در قرن  Singer مدل حق امتیازی توزیع محصول، توسط
هنوز این نوع مدل را برای شرکای حق امتیازی خود عرضه  Exxon فروش برسانند. کوکاکوال، فورد و

 .کنندمی

 حق امتیاز تولید •

یاز شامل اعطای حق تولید و فروش به حق امتیاز گیرنده توسط حق امتیاز دهنده این مدل از حق امت
بایست کاالهای تولیدشده را تحت نام و عالمت تجاری مربوط است. با این حال، حق امتیاز گیرنده، می

ها، صنعت به حق امتیاز دهنده به فروش برساند. مدل حق امتیاز تولیدی در صنایع غذایی و نوشیدنی
 .و غیره هستند Nestleهای آن شامل کوکاکوال، هیوندای، شاک و صنعت اتومبیل رایج است. نمونهپو

 حق امتیاز با فرمت کسب و کار •

این نوع مدل حق امتیاز، یک نسخه تکامل یافته از مدل حق امتیاز توزیع محصول است. در اینجا رابطه 
تر است. نه تنها حق ل توزیع محصول کاملبین حق امتیاز گیرنده و حق امتیاز دهنده نسبت به مد

های فروشد، بلکه فرمت و رویهامتیاز گیرنده، محصوالت حق امتیاز دهنده را تحت نام و برند او می
ها را نیز باید دنبال نماید که این مجموعه شامل اجرای هویت بصری، فروشیاستاندارد فروش در خرده

 .شودزاریابی و غیره میهای باانتصاب کارکنان، اجرای فعالیت

ها در هر ترین مدل حق امتیازی است. این مشارکتامروزه مدل حق امتیاز مبتنی بر کسب و کار، رایج
های و یا دیگر زنجیره Burger Kingدونالد، فود مانند مکصنعتی از جمله زنجیره تأمین فست

 .شوند، و غیره مشاهده میNike ،Bose فروشی مانندخرده

  Master  تیازحق ام •

های حق امتیازی ازجمله ، حق امتیاز دهنده، حق کنترل بر فعالیتMaster در یک قرارداد حق امتیاز
های حق امتیاز گیرنده را در یک موقعیت جغرافیایی مشخص به حق امتیاز گیرنده نظارت بر زیرمجموعه

در قلمرو مشخص است. هیچ معمواًل دارای حق تجارت انحصاری  Master دهد. حق امتیاز گیرندهمی
فروشند و درنهایت منجر به رقابت، تداخل و خللی از سوی دیگر اعضا که محصوالت مشابه برند را می

 .شود نیز وجود نداردها میتر و بهتر برای آنگذاری آسانسرمایه



 

 

 چرا حق امتیاز؟

بت به شروع یک کسب و کار تر نسبه دلیل وجود منافع زیر، خرید حق امتیاز، یک سرمایه گذاری ایمن
 .از صفر است

 وجود بازار و تقاضا •

یک حق امتیاز دهنده، معمواًل پیش از این، زمان و پول زیادی را برای ایجاد بازار و تقاضای مناسب برای 
محصول خود سرمایه گذاری کرده است. برند قباًل خود را در ذهن مشتریان قرار داده است. لذا حق 

ا خرید مجوز حق امتیاز برای فروش محصوالتی که در آن منطقه تقاضا دارند، سود امتیاز گیرنده، ب
تواند زودتر از زمانی که خودش بخواهد برد. بنابراین به دلیل وجود تقاضا، حق امتیاز گیرنده، میمی

 .کسب و کاری را از صفر شروع کند، به سوددهی برسد

 تنظیم فرآیند عملیاتی •

بایست به این استانداردهای ستاندارد شده است و حق امتیاز گیرنده میمدل عملیاتی یک برند ا
شود که در صورت شروع کسب و شده پایبند باشد. این کار واقعًا مانع از ارتکاب اشتباهاتی میتعیین

 .کار ممکن است مرتکب شود

 ترریسک کم •

شروع یک کسب و کار از ریسک شروع یک کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز، نسبت به ریسک ناشی از 
ها و گذاری مالی موردنیاز، رقبا، فرصتنقطه صفر، بسیار کمتر است. حق امتیاز گیرنده، از میزان سرمایه

تهدیدات آگاه است و تنها در صورتی که احساس کند از آن سود خواهد برد، این کسب و کار را آغاز 
 .از شروع کسب و کار در آن منطقه انجام دهد تواند اقدامات احتیاطی بسیاری را قبلکند. او میمی

 ها است؟ها به منظور گسترش کسب و کار آنو اما چرا حق امتیاز گزینه بهتری برای شرکت

اندازی یک شاخه جدید برای توسعه کسب و کار مستلزم زمان و سرمایه گذاری مالی زیادی شروع و راه
ها گسترش کند تا بدون این محدودیترند کمک میاست. مدل کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز، به ب

کند. یابد. این برند از این راه، هزینه مجوز و هزینه ماهیانه یا فصلی را از حق امتیاز گیرنده دریافت می
هایی دسترسی پیدا کند که دهد که برند به مکانمدل کسب و کار مبتنی بر حق امتیاز، حتی اجازه می

 .ها ممکن نیستآندر غیر این صورت برای 

 


