
 ایکس لًس
 مـحـلـی حـرفـه ای بـرای انـجـام پـروژه هـای شـمـا

پـلـتـفـرم فـرايـو سـاخـتـن یـک فـضـای کـاری بـیـن 
 . نـتـخـصـصـیـنٍ کـسـب ٍ کـار يـا 
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 فهرست وطالب

 بررسی ندل درآندی ٍ حَزى
 کاربری

 وذل کسب ٍ کار
بررسی نیاز يای کاربران ٍ تحلیل 

 بازار 

 تحلیل بازار
نسالٌ نربَط بٌ نشکالت حَزى 

 فریلنسرینگ ایران

 وسأله
بررسی نسائل فنی ٍ  ساختاری 

 نحصَل

 وحصَل
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 یک ساختن فرايو يدف با لنس ایکس
 فریلنسر ٍ يا کارآفرین بین کاری فضای

 . است شدى ایجاد يا

 پلتفرم فریلًسریًگ| ایکس لًس 
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 تین وا

 نًـو ترین نـزیت ایکس لنس، تیو فنی تَانهند ٍ وصذق اویرحسیي
 .نستعدی است کٌ در اختیار دارد

--------------------------------------------------------------------- 
 ٍ تکنَلَژی ITدر حَزى  98تیو ایکس لنس از سال 

 هاطهی جَاد وحهذ ....فعالیت دارد 

 باللی وسیح

 عچرش علیرضا
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 وسأله
طـبق تحقیقـات یکسالٌ تیو ایکـس لنس نسالٌ 
بـزرگی کٌ در سیـستو يای فـریلنسرینـگ ٍجَد 
دارد، نارضایتی فریلنسر يای ناير بر نبَد عدالت 

 .  در قیهت گذاری پرٍژى ياست 
 (تیم ایکس لنس بر روی این چالش به شدت تمرکز دارد)
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 وـــــا
 رُقـبـا

تیو ایکس لنس نعتقد است، بستر نناسبی را فرايو آٍردى 
تا افراد نتـخصص ٍ کارآفرین با سرعت ٍ کیفیت بًتری با 

 . يو در ارتباط باشند

 کٌ آنچنان ایران، در خَشبختانٌ یا نتاسفانٌ
 ٍ نشدى دادى بًا فریلنسرینگ ی حَزى بٌ بـاید
 يای نَقعیت ایجاد باعث نَضَع این

 . است نا برای فراٍانی
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 راهکار

 : از اعو يایی کار راى بٌ يا چالش بررسی از پس
 . برتر فریلنسريا ٍ کارفرنا با تعانل ایجاد-
 این جاانداختن ٍ فریلنسرینگ حَزى بٌ جدید افراد کردن ٍارد-

 . نفًَم
ٌ يای در پلتفرم بَد دسترس در-  . Android، IOS ٍ PWA نسخ
 . باال سطح کاربران برای الهلی بین فعالیت يای ایجاد-
 تحلیل ٍ يا پرٍژى گذاری قیهت در نصنَعی يَش از استفاد-

 . کاربران رفتار
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 SWOT تحلیل

 ٌقاط قَت

  رقبا بٌ نسبت نا برتری يای ٍ قابلیت يا لیست
. 

 گسترى با نَظًَر يدف بازار
 . پایین نخاطبین

 ٌقاط ضعف

 برتری از نتقابل استفادى انکان
 . رقبا تَسط نا يای

 ٌقاط تهذیذ

 . نخاطبین ٍ يدف، بازار گستر

 ٌقاط فرصت
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 ٌهایی از وحصَل

 لیست پرٍشه ها پرٍفایل ٍ زرٍوه طبکه اجتهاعی
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 تعاول با کاربر

 بر کٌ برتر فریلنسر يای نهایش
 .اند شدى بندی رتبٌ انتیاز اساس

 فریلًسر های برتر

 فعالیت زنینٌ در چالش يا برگذاری
 . کاربران

 چلًج 

 کاربران بٌ کٌ ای شبکٌ درٍن اعتبار
 . گرفت خَايد تعلق

 ایکس کَیي

 . کاربران با تلفنی ارتباط برقراری

 ارتباط با کاربراى
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 تگ الیي استارتاپ
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20-30 31-40 

25%  40%  35%  

 مخاطب

 پلتفرم های وحبَب وخاطبیي سي ٍ جًسیت

 میزان تعامل با فیچر

 پیام رسان شبکه اجتماعی پنل کاربری
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5 فاز 3فاز    

4فاز  2فاز    

1فاز   

 تاین الیي

شش ناى ابتدایی کار بٌ تَلیـد 
نحتَا در شبکٌ يای اجتهـاعی  

 .نیپردازیو 

 تـَلـیـذ وـحـتـَا 
 باگیری ٍ تست از بعد

 ٍارد اٍلیٌ نسخٌ اپلیکیشن،
 . شد خَايد بازار

 رٌٍـهـایـی از اپـلـیـکـیـضـي 
 پلتفرم دٍسال، از بعد تقریبا
 گسترش  برای جانبی يای
 . طرح

افسٍدى پلتفرم 
 های جذیذ

ـــازخَرد از  بعـــد از دریافـــت ب
ــد  ــایی جدی ــر ي ــاربران فیچ ک
يهچَن ایکس کـَین، قیهـت 

ــهند ٍ  ــذاری يَش ــافٌ ... گ اض
 .خَايد شد 

 افسٍدى فیچر ها، بعذ از
 دریافت  بازخَرد کاربراى

 گیری باگ ٍ تست بعد
 بازار ٍارد اٍلیٌ نسخٌ ٍبسایت،

 . شد خَايد

ٍبـسـایـت از رٌٍهــایی   
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 برٌاوه آیًذه

 هایی برنامه و اهداف همچنین امیدواریم، بسیار لنس ایکس آینده به ما

 های فریلنسر آمىزش و حمایت برای بخشی شدن اضافه مثل .داریم

 شدن بیمه برای صرفه، به راهی کردن برقرار در سعی نیازمند، و معلىل

 به نىآورانه های پروژه کردن متصل برای نى بستری ایجاد و ها فریلنسر

 . ها شتابده
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 1405 1404 1403 1402 1401 سال

 12000 8000 6000 4000 2000 تعذاد کاربر

 6000 4800 2400 1200 600 تعذاد پرٍشه

 1.500.000.000 1.200.000.000 600.000.000 300.000.000 150.000.000 درآوذ

 پیص بیًی آیًذه ٍ رطذ
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 تشکر
 : بیشتر اطالعات بٌ دسترسی برای

 
www.xlance.ir 
info@xlance.ir 
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http://www.chansify.ir/

