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storyboard نموذج تطبيقي ألداة لوحة القصة

مرحلة بناء المنتج

ما هي؟

هي واحدة من األدوات التي تساعد رائد األعمال عىل تصميم النموذج المبدئي في بداية 
مشروعه الناشئ، وهي عبارة عن رسم تخيلي لمراحل المشروع يوضح خطوات تقديم 

الخدمة بغرض اختبار مفهوم الفكرة أو العملية، عن طريق الوصول إىل األشخاص الذين 
يهدف إىل خدمتهم، وتلبية احتياجاتهم، ليتم اعتماده من ِقبل المجتمع ككل. 

storyboard لوحة القصة

بناء النموذج األولي

كيف؟

الوضع  في  المنتج  إىل شكل  الفكرة  ابتداًء من  للمشروع  الحالية  للمرحلة  رسم سيناريو 
الراهن.

رسم سيناريو للوضع المأمول يوضح شكل المنتج النهائي وسير الخطوات أثناء استخدام 
العميل له.

ركز عىل أهم نقاط التفاعل مع المستخدم.
ارسم كل خطوة من خطوات القصة عىل ورقة الصقة واحدة.

اِسَع لزيادة األفكار، استخدم     لقطات عىل األقل.
إزالة بعض اللقطات أو دمجها أو تغيير ترتيبها لتكون في  رتب األوراق زمنياً، ويمكنك 

النهاية   إىل   لقطات. 
أعد تصميم كل رسمة في النموذج وحاول سرد القصة تحت كل واحدة منها.

صمم لوحة قصة مستقلة لكل موضوع .
إعادة تصميمها من مصمم رسومات محترف. اعرض السيناريوهات واطلب 
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محتاج أنظم فعالية 
ومحتار فين أسويها. 
في معايير محددة 
في بالي بخصوص 
المكان المناسب 

ممتاز. ممكن 
التواصل مع. 

المسؤول عن المكان 
لطلب المزيد من 

المعلومات

بعد التأكيد عىل 
السعر، التاريخ، 

المرافق، الخدمات، 
والموقع، أحتاج 

تأكيد الحجز

المعايير المطلوب 
التفكير فيها: السعر- 

الموقع- اإلمكانية- السعة 
– الصور- والمقارنة بين 

األماكن

الزم أحمل تطبيق
 Airbnb عىل الجوال، 
أكيد حيساعدني عىل 

اختيار المكان 
المناسب للفعالية 

خيارات جيدة، بس 
أحتاج أعرف 

الخدمات المقدمة 
والمرافق وكمان 

تقييم العمالء
أظهر الخارطة

شارك عبر :

المبلغ

أحداث

فعاليات / الكل

xyz xyz xyz

xyz xyz xyz

xyz xyz xyz

بحث

تاريخ الفعالية

عدد
الحضور

الميزانية

احجز

الحجز

ABCDEFG

الحضور

التاريخ

حجز @____

احجز

رسالة للُمضيف

تفاصيل
إضافية

تم تأكيد الحجز
تم إرسال رسالة إىل

بريدك االلكتروني برقم
ومعلومات الحجز

شكرا الستخدامك
Airbnb تطبيق



مرحلة بناء المنتج

أعضاء المجموعةاسم المشروع
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