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در ایــن مطلــب مفهــوم اســتارت آپ را بــه شــکلی جزئیتــر و دقیقتــر مــورد بررســی
قــرار میدهیــم و برخــی از اصطالحــات ماننــد ایدههــای اســتارت آپــی ،تاریخچــه
اســتارت آپ ،تفــاوت بیــن اســتارت آپ و کســبوکارهای ســنتی و مــواردی از ایــن
قبیــل را معرفــی کنیــم.
ترویــج مفهــوم اســتارت آپ خیلــی قدیمــی نیســت و شــاید تنهــا یــک یــا دو دهــه از
اســتفاده از ایــن لفــظ در ایــران و ســایر نقــاط جهــان میگــذرد ،امــا متاســفانه بــه
دلیــل جذابیــت یــا بــه هــر حــال رقابتهــای ناســالم ،شــاهد اســتفاده پرتکــرار از ایــن
عنــوان بــرای مشــاغل مختلــف هســتیم .اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای کسـبوکارهای
مختلــف هیــچ اعتبــاری بــه آنهــا نبخشــیده اســت و ایــن تــاش و کوشــش گــروه
عضــو در ایــن تیــم اســت کــه میتوانــد باعــث موفقیــت آنهــا شــود.
حــاال در ایــن نوشــته میخواهیــم دربــاره ایــن مفهــوم بیشــتر بدانیــم ،بــا مــا همــراه
با شید .

تعریف و درک مفهوم استارت آپ

وبســایتها و منابــع اینترنتــی مختلفــی بــه تعریــف مفهــوم اســتارت آپ و اصــول
و مبانــی مربــوط بــه آن پرداختهانــد ،و تنهــا بــا یــک جســتجوی اینترنتــی ســاده در
برخــی از ایــن ســایتها میتــوان بــه تعاریــف گوناگــون از آن دســت یافــت .البتــه
ناگفتــه نمانــد کــه اشــتباهاتی در ایــن تعریفهــا نیــز وجــود دارد کــه مــورد بحــث مــا
در ایــن مطلــب نیســت .بــه طــور کلــی ،اســتارت آپ بــه پروژههایــی گفتــه میشــود
کــه در جریــان آن ،یــک ایــده خــام ،بــه کمــک تــاش و کوشــش یــک گــروه بــه تولیــد
یــک محصــول میانجامــد و زمینــه بــرای فــروش آن محصــول فراهــم میشــود.
در واقــع ،اســتارت آپ تمامــی مســیر از صفــر تــا صــد را طــی میکنــد و تمامــی
مراحــل را بــه صــورت آزمــون و خطــا و یــا یادگیــری اصــول و مبانــی پایــه آن انجــام
میدهــد .حــال ممکــن اســت شــروع مفهــوم اســتارت آپ بــه صــورت یــک کار علمــی
خیلــی پیچیــده ماننــد یــک اختــراع ســخت در حــوزه نــرم افــزاری باشــد ،یــا یــک
گــروه بــازاری تصمیــم بــه تغییــر در یــک محصــول خیلــی ســاده بگیرنــد و زمینــه ورود
آن بــه بــازار بــه عنــوان یــک محصــول جدیــد را فراهــم کننــد.
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پــس الزم اســت کــه دوبــاره تکــرار کنیــم ،ایدههــای موفــق اســتارت آپــی یــا اســتارت
آپ هــای موفــق جهانــی و اســتارت آپ هــای موفــق ایرانــی لزومـ ً
ـا بــر روی کارهــای
علمــی پیچیــده کار نمیکننــد؛ بلکــه در تولیــد یــک محصــول و در فــروش آن بــه
مشــتری ،موفقتــر از ســایرین هســتند.
مقاله مرتبط :استارت آپ های ایران در سال 1400

تاریخچه استارت آپ

اگــر بخواهیــم بــه تاریخچــه اســتارت آپ بپردازیــم ،مطمئنـ ً
ـا میتــوان شــروع آن را بــا
شــروع تمــدن در بیــن انســانها و خریــد و فــروش محصــوالت مختلــف گــره زد .امــا
آغــاز اســتفاده از مفهــوم اســتارت آپ بــه ســال حــدود  1911میــادی برمیگــردد کــه
آغــاز آنهــا بــا شــرکتهای  Silicon Valleyشــروع شــد .یکــی از مهمتریــن محصــوالت
ایــن شــرکت ،اســتارت آپ  IBMبــود کــه اســم آن از International Business
 Machinesبرگرفتــه شــده اســت .ایــن اســتارت آپ در ســالیان بعــد موفــق شــد کــه
خــود را بــه عنــوان یکــی از غولهــای تولیــد کننــده نــرم افــزار در دنیــا معرفــی کنــد.
یکــی دیگــر از قدیمیتریــن و موفقتریــن اســتارت آپ هــای دنیــا ،شــرکت اپــل
اســت کــه توســط اســتیو جابــز راهانــدازی شــد و همــه شــما بــا نحــوه بــه وجــود
آمــدن و ســختی کشــیدنهای ایــن فــرد در بــه نتیجــه رســیدن ایــن اســتارت آپ
آشــنا هســتید .امــا یکــی دیگــر از اســتارت آپ هــای معــروف جهــان کــه همــه مــا بــا
آن درگیــر هســتیم ،اســتارت آپ گــوگل اســت کــه ایــده آن در ســال  1997مطــرح شــد
و در ســال  1998آغــاز بــه کار و محصــول خــود را تولیــد کــرد .امــروزه میتــوان موتــور
جســتجوی گــوگل را بــه عنــوان پیچیدهتریــن و قویتریــن موتــور جســتجو در جهــان
معرفــی کــرد.

2

www.modireweb.com

استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونههای
موفق آن

چرا راه اندازی استارت آپ جذاب است؟

در ایــن قســمت میخواهیــم بــه یکــی از ابهاماتــی کــه در بنــد اول ایــن مقالــه بــه
وجــود آمــد پاســخ دهیــم .شــاید بــرای شــما نیــز ایــن ســؤال پیــش آمــده باشــد کــه
چــرا اغلــب کســانی کــه قصــد راه انــدازی یــک کس ـبوکار دارنــد ،ترجیحـ ً
ـا از لفــظ و
مفهــوم اســتارت آپ بــرای آن اســتفاده میکننــد؟ بایــد بپذیریــم کــه ایــن موضــوع
بیشــتر جنبــه روانــی دارد و البتــه در برخــی مــوارد نیــز ،حمایــت دولتــی از برخــی
شــرکتها باعــث میشــود کــه ایــن برچســب را بــر روی کسـبوکار خــود بچســبانند.
اگــر مــا راه انــدازی اســتارت آپ را بــه عنــوان شــروع یــک کسـبوکار جدیــد در نظــر
بگیریــم ،جنبــه روانــی ایــن موضــوع بیشــتر از ایــن مســئله نشــأت میگیــرد کــه همــه
انســانها بــه دنبــال چالشهــای جدیــد و در حقیقــت دیــده شــدن هســتند .وقتــی
کــه شــخصی اقــدام بــه تولیــد یــک محصــول جدیــد و جــذاب در ســطح جامعــه
میکنــد ،تعــداد کســانی کــه ایــن محصــول را انتخــاب میکننــد و بــه عنــوان انتخــاب
اول خــود در نظــر میگیرنــد ،تعییــن کننــده میــزان موفقیــت اســتارت آپ اســت.

3

www.modireweb.com

استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونههای
موفق آن

بنابرایــن وقتــی کــه شــخصی بــر روی یــک کار جدیــد ریســک میکنــد و در تصــور
خــود بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه محصــول مــورد نظــر باعــث دیــده شــدن و حتــی
برنــد شــدن آن میشــود ،ســعی میکنــد کــه بــه شــکلهای مختلفــی ایــن کار را
مطــرح کنــد.
با این تفاسیر ،مفاهیمی مانند:
• تازه بودن،
•دیده شدن،
•امتیازات دولتی برای استارت آپ ها،
•منحصر به فرد بودن،
• جنبههای روانی،
• و تمایل به رسیدن به موفقیت از صفر تا صد،
بوکار جدیــد
اصلیتریــن دالیلــی هســتند کــه بیشــتر افــراد بــه راه انــدازی یــک کسـ 
و اســتارت آپ متمایلند.
ویدئو مرتبط :مهمترین عامل موفقیت یک استارت آپ چیست؟
چرا بیشتر استارت آپ ها شکست میخورند؟
دالیــل اصلــی شکســت اســتارت آپ هــا را در ادامــه همیــن مطلــب بــه طــور جزئــی
و بــا ذکــر دالیــل کامــل معرفــی میکنیــم ،امــا ســوالی کــه اینجــا مطــرح اســت ایــن
اســت کــه چــرا درصــد شکســت اســتارت آپ هــا نســبت بــه درصــد موفقیــت آنهــا
بیشــتر اســت؟ بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال بایــد بــه ســراغ همــان جنبــه روانــی
ذکــر شــده در بنــد قبلــی برویــم .احتمــاال ً بــرای خــود شــما نیــز ایــن اتفــاق رخ داده
کــه بــا خوانــدن یــک مطلــب بــه ایــن نتیجــه میرســید کــه میتوانیــد در ایــن
حــوزه موفــق باشــید.
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فــرض میگیریــم کــه شــما از یــک فروشــگاه اینترنتــی خارجــی دیــدن کردهایــد و
میبینیــد کــه تعــداد مشــتریان و آمــار فــروش آنهــا بســیار باالســت (شــاید بهتــر
بــود کــه اســم یــک فروشــگاه را میآوردیــم ،امــا بــه ایــن شــکل مناس ـبتر اســت).
احتمــاال ً شــما نیــز فکــر میکنیــد کــه:
•بــا یــک هزینــه  4تــا  10میلیونــی میتوانیــد یــک فروشــگاه اختصاصــی اینترنتــی
طراحــی کنیــد،
•مطالب خود را در آن بارگذاری کنید،
•بر روی بحث بهینه سازی محتوایی و گرافیکی آن کار کنید،
• تبلیغات گوگل و کار با ابزارهایی مانند گوگل ادوردز را یاد میگیرید،
• بر روی مشتریان و مخاطبان خود کار میکنید،
• چند نفر پرسنل یا همکار برای کار خود استخدام میکنید،
•و در نهایت به مرور زمان فروش خود را افزایش میدهید.
بوکارهای اینترنتــی فقــط همیــن
بــه جــرات میتــوان ادعــا کــرد کــه تمامــی کس ـ 
مراحــل را طــی میکننــد و شــاید چنــد کار اضافــی و خیلــی جزئــی در آنهــا تفــاوت
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ایجــاد کنــد .امــا بزرگتریــن موضوعــی کــه باعــث تفــاوت یــک اســتارت آپ موفــق بــا
یــک اســتارت آپ شکســت خــورده میشــود ،تــاش ،کوشــش ،دانــش و اســتمرار
اعضــای تیــم اســت.
طــی کــردن یــک مســیر بــرای تجــاری کــردن یــک محصــول آســان نیســت و مطمئــن
باشــید کــه بیشــتر اســتارت آپ هایــی کــه در ایــن مســیر شکســت میخورنــد ،صرفـ ً
ـا
بــه خاطــر نداشــتن تــاش کافــی و خســتگی در بیــن راه اســت.
ویدئو مرتبط 3 :عامل مهم که در کارآفرینی موفق نمی شوید

تفاوت استارت آپ ها با کسبوکارهای سنتی
-استارت آپ ها به صورت مرحلهای رشد میکنند

بهتــر اســت اســتارت آپ را بــه ماننــد یــک پیــاز در نظــر بگیریــم کــه مراحــل رشــد خود
را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه طــی کــرده و بــه بلــوغ میرســد .ایــن در حالــی
اســت کــه در کس ـبوکار ســنتی معمــوال ً ســرمایه یــک کار جدیــد تأمیــن میشــود و
بالفاصلــه مراحــل فــروش آن نیــز آغــاز میشــود .بــه عنــوان مثــال ،اگــر شــما یــک
کفــش جدیــد را تولیــد کنیــد ،بــرای آن بازاریابــی انجــام دهیــد ،مشــتریان خــود را
توســعه دهیــد و بــه کس ـبوکار خــود رونــق ببخشــید ،شــما مفهــوم اســتارت آپ را
بــه شــکلی دقیــق اجــرا کردهایــد .امــا اگــر یــک مغــازه اجــاره کنیــد و کفــش مربــوط
بــه برندهــای مختلــف را در آن قــرار دهیــد و بفروشــید ،از یــک ســبک ســنتی اســتفاده
کردهایــد.

-استارت آپ ها بر اساس مبانی علمی توسعه مییابند

نکتــه مهمــی کــه درمــورد اســتارت آپهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه پیشــرفت آنهــا
بــر مبنــای اصــول علمــی انجــام میگیــرد و حتــی تبلیغــات و فــروش آنهــا نیــز بــا
توجــه بــه مبانــی علمــی روز دنیــا صــورت میگیــرد .پــس وقتــی هــدف شــما راه
انــدازی یــک اســتارت آپ اســت ،بایــد یــک دانــش جدیــد را فــرا بگیریــد و بــه مــرور
زمــان آن را توســعه دهیــد .ایــن در حالــی اســت کــه در کسـبوکار ســنتی ،میتوانیــد
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تمامــی مراحــل کار را از پــدر یــا از اســتاد خــود یــاد بگیریــد و بالفاصلــه وارد بــازار کار
شــوید.

مراحل راه اندازی استارت آپ

بــا توجــه بــه تعاریــف و مــواردی کــه در رابطــه بــا مفهــوم اســتارت آپ گفتــه شــد،
در اینجــا الزم میبینیــم کــه مراحــل راه انــدازی آن را بــه شــکل جزئــی و مرحلــه
بــه مرحلــه معرفــی کنیــم تــا شــما نیــز بتوانیــد از آن بــه عنــوان یــک الگــو بــرای راه
انــدازی کسـبوکار خــود اســتفاده کنیــد .البتــه ،ممکــن اســت برخــی از افــراد بــه ایــن
مراحــل ،چنــد مرحلــه جزئــی دیگــری نیــز اضافــه کننــد کــه بــه ســلیقه افــراد بســتگی
دارد .امــا اگــر قصــد راه انــدازی یــک اســتارت آپ را داریــد ،بایــد مراحــل زیــر را بــه
طــور دقیــق دنبــال کنیــد:

 .1ایدهپردازی

مفهــوم اســتارت آپ از یــک ایــده شــروع میشــود ،ایــن ایــده ممکــن اســت خالقانــه
و جدیــد بــوده و یــا ممکــن اســت برگرفتــه از یــک کســبوکار خارجــی یــا داخلــی
باشــد .بــه عنــوان مثــال ،قــرار نیســت کــه همیشــه یــک کسـبوکار جدیــد برمبنــای
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یــک اختــراع جــان بگیــرد ،شــاید یــک فــرد خــاق بتوانــد بــا تغییــر کوچکــی در یــک
فالســک چــای ،توجــه مشــتریان را بــه آن جلــب کــرده و آن را بــه عنــوان محصــول
بفروشــد .پــس همیشــه قــرار نیســت ایــده یــک اســتارت آپ پیچیده و ســنگین باشــد
یــا هزینــه زیــادی بــرای ســرمایه گــذاری الزم داشــته باشــد.
اگــر در اینترنــت کلمــه بهتریــن ایدههــای اســتارت آپــی را ســرچ کنیــد ،احتمــاال ً بــه
گزینههــای متعــددی میرســید کــه برخــی از آنهــا در نــگاه اول مســخره یــا نشــدنی
بــه نظــر میرســد ،امــا میبینیــد کــه گروهــی از جوانــان پــر تــاش توانســتهاند
کــه همیــن ایدههــای مســخره را بــه کســب درآمــد برســانند و اکنــون در چندیــن
نقطــه دنیــا بــه فعالیــت مشــغولند .پــس هیــچ وقــت بــرای ایدهپــردازی در حــوزه
کارآفرینــی نترســید.

 .2تحقیق و تعیین نقشه راه

گام دوم کــه بــرای تحقــق بخشــیدن بــه مفهــوم اســتارت آپ بایــد برداریــد ،برداشــتن
یــک کاغــذ ســفید و نوشــتن نقشــه راه اســت .در واقــع ایــن یــک طــرح خــام از ایــده
شــما و مســیر کلــی آن اســت و بایــد در آن مشــخص کنیــد کــه میخواهیــد بــه چــه
نقطـهای برســید .همانطــور کــه گام اول را بــا ایــده پــردازی برداشــتهاید ،بهتــر اســت
کمــی خیــال پــردازی کنیــد و هــدف خــود را تــا نهایــت ممکــن پیــش ببریــد.

8

www.modireweb.com

استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونههای
موفق آن

بعــد از مشــخص شــدن هــدف نهایــی ،زمــان آن رســیده اســت کــه ایــن مســیر را بــه
چندیــن مســیر کوتاهتــر بشــکنید و در واقــع چندیــن هــدف کوتــاه و بلنــد بــرای خــود
در نظــر بگیریــد .بــه عنــوان مثــال اگــر قصــد داریــد بــه یــک شــهر دیگــر ســفر کنیــد،
بایــد در مســیر خــود مشــخص کنیــد کــه بــه کــدام یــک از روســتاها یــا شهرســتانها
خواهیــد رســید و هــدف شــما در آنجــا چیســت.
در مرحلــه بعــد ،بایــد تحقیــق کنیــد .داشــتن یــک ایــده خــام خــوب اســت ،امــا
بــه همــان انــدازه خطرنــاک اســت و ممکــن اســت شــما را از مســیر خــارج کنــد.
تحقیقــات شــامل بررســیهای مختلــف در مــورد محصــول و همچنیــن اســتقبال
مشــتریان از ایــن محصــول اســت .بهتریــن نقطــه بــرای شــروع تحقیــق ایــن اســت
کــه از افــراد خانــواده و آشــنایان خــود بخواهیــد کــه در مــورد ایــده شــما نظــر دهنــد
و اگــر ایــرادی در ایــن مســیر وجــود دارد ،بــه شــما متذکــر شــوند.

 .3ثبت ایده و ادعای مالکیت

مرحلــه قبــل نبایــد از محــدوده خانــواده و آشــنایان قابلاعتمــاد بیشــتر شــود ،دلیــل
ایــن موضــوع هــم ســاده اســت ،جلوگیــری از افشــای ایــده .فرامــوش نکنیــد کــه ایده
یــک چیــز جدیــد اســت و ذهــن افــراد مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .شــاید
شــما بــه یــک ایــده رســیده باشــید کــه افــراد دیگــر هرگــز بــه آن فکــر نکردهانــد.
بنابرایــن در مرحلــه ســوم از راه انــدازی اســتارت آپ بایــد بــه ســراغ ثبــت ایــده و
ادعــای مالکیــت آن برویــد .اگــر ایــده شــما تکــراری و برگرفتــه از ســایر شــرکتها و
کسـبوکارهای ملــی و بیــن المللــی اســت ،کار شــما چنــدان ســخت نیســت و بــرای
ثبــت آن نیــازی بــه مراحــل ســختی نداریــد.
امــا در برخــی مــوارد شــاهد اختــراع و ایدههــای خالقانــه از طــرف افــراد هســتیم
کــه در ســطح ملــی و در ســطح بیــن المللــی ،نمونههــای مشــابه ندارنــد .اگــر ریســک
افشــای آن را بپذیریــد و آن را بــا افــراد مختلــف در میــان بگذاریــد ،احتمــال دزدیــده
شــدن ایــده شــما وجــود دارد و شــاید افــرادی امکانــات الزم بــرای رســیدن ســریعتر
بــه نتیجــه آن را داشــته باشــند .بــرای ثبــت اختــراع و ایــده نوآورانــه خــود ،بــه ســراغ
پایــگاه اطــاع رســانی مرکــز مالکیــت معنــوی بــه آدرس اینترنتــی http://iripo.
 ssaa.irبرویــد و مراحــل ثبــت اختــراع خــود را انجــام دهیــد تــا بتوانیــد نســبت
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بــه مالکیــت آن ادعــا کنیــد .تمامــی مراحــل انجــام ثبــت اختــراع در ایــن وبســایت
آمــوزش داده شــده اســت پــس از انجــام و ثبــت آن ،یــک گواهــی ثبــت اختــراع بــه
شــما داده میشــود کــه میتوانیــد بــه کمــک آن ادعــای مالکیــت خــود را داشــته
باشــید.

 .4تهیه نمونه اولیه

ایدههــای مختلفــی در قالــب مفهــوم اســتارت آپ تعریــف میشــوند کــه انجــام هــر
کــدام از آنهــا از یــک مســیر متفــاوت عبــور میکنــد .برخــی از ایــن ایدههــا ،خدماتــی
هســتند و نیــازی بــه تهیــه نمونــه اولیــه ندارنــد ،برخــی دیگــر شــامل نمونههــای
آزمایشــگاهی میشــوند ،کــه اصلیتریــن گام مربــوط بــه همیــن تهیــه نمونــه اولیــه
اســت.
پــس در ابتــدا مشــخص کنیــد کــه محصــول نهایــی شــما چــه چیــزی خواهــد بــود و
آیــا امــکان تولیــد نمونــه اولیــه از آن وجــود دارد؟ توجــه داشــته باشــید کــه:
•کارهــای خدماتــی ،نیــازی بــه تولیــد نمونــه اولیــه ندارنــد ،امــا تحقیقــات در آنهــا
الزم اســت؛
• کارهــای آزمایشــگاهی بــه تولیــد نمونــه اولیــه وابســته هســتند و تحقیقــات نیــز
در آنهــا الزم اســت؛
• ایدههــای اینترنتــی بــرای تولیــد نمونــه اولیــه ســادهتر هســتند و بایــد بــا ســرعت
بیشــتری انجــام گیرد؛
• تولیــد نمونــه اولیــه بــرای یــک محصــول خــاص ســختتر اســت و بایــد از افشــای
آن جلوگیری شــود؛
• تولیــد نمونــه اولیــه بــرای یــک محصــول باید همــراه بــا تحقیــق در مــورد بازاریابی
و نیاز مشــتریان باشــد.
پــس اگــر مشــخص کردهایــد کــه محصــول نهایــی شــما بــه چــه صورتــی اســت،
بایــد ببینیــد کــه عکــس العمــل افــراد جامعــه نســبت بــه نمونــه اولیــه آن بــه چــه
صــورت اســت .بنابرایــن ،ســعی کنیــد کــه چنــد نمونــه اولیــه تولیــد کنیــد کــه کیفیــت
آنهــا بــرای عمــوم جامعــه قابــل قبــول باشــد.
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 .5عرضه نمونه به جامعه هدف کوچک و بررسی بازار

در گام دوم پیشــنهاد دادیــم کــه ایــده خــود را بــه افــراد نزدیــک و خانــواده خود نشــان
دهیــد و نظــر آنهــا را بپرســید .امــا در ایــن مرحلــه ،بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــده خــود
را ثبــت کردهایــد و میتوانیــد ادعــای مالکیــت داشــته باشــید ،میتوانیــد جامعــه
هــدف خــود را توســعه دهیــد .چنــد مــورد یــا نمونــه اولیــه را تولیــد کنیــد (در مــورد
محصــوالت فیزیکــی بهتــر اســت  100نمونــه باشــد) ،و آنهــا را در اختیــار جامعــه
هــدف خــود قــرار دهیــد و همزمــان بــا آن ،یــک فــرم نظرســنجی نیــز در اختیــار آنهــا
قــرار دهیــد .از ایــن افــراد بخواهیــد کــه از محصــول مــورد نظــر اســتفاده کننــد و در
مــورد شــرایط مختلــف آن نظــر دهنــد.
فرم نظرسنجی شما میتواند شامل موارد زیر باشد:
•کیفیت کاری محصول؛
•کیفیت ظاهری محصول،
•کیفیت خدماتی محصول؛
•قیمت مناسب برای محصول؛
•پیشنهاداتی برای باال بردن کیفیت کاری محصول؛
•میزان تمایل مشتریان به محصول؛
•احتمال موفقیت محصول در بازار؛
•نیازها و نواقص عملکردی محصول.
تهیــه ایــن فــرم نظرســنجی تــا حــدود زیــادی ســلیقهای اســت و تحــت تأثیــر نــوع
محصــول و خدمــات آن ممکــن اســت تغییــر کنــد .ولــی همیشــه ســعی کنیــد کــه از
جامعــه هــدف خــود پیشــنهادهای مختلفــی دریافــت کنیــد و از آنهــا بخواهیــد کــه
خیلــی ســریع و بــدون رودربایســتی در مــورد محصــول شــما نظــر دهنــد .ایــن نظرهــا
در گامهــای بعــدی بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد و یکــی از اصلیتریــن عوامــل
موفقیــت اســتارت آپ هــا بــه شــمار میرونــد.
ویدئو مرتبط :ماجرای حداقل محصول یا  MVPیک آش فروش موفق
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 .6ثبت ایده و محصول

در مرحلــه قبــل ،ایــده خــود را بــه ثبــت رســاندهاید و ایــن شــانس را بــه خــود
دادهایــد کــه در مــورد مالکیــت آن ادعــا داشــته باشــید .امــا ایــن ادعــا نمیتوانــد
شــامل محصــوالت بــه دســت آمــده از آن باشــد و ممکــن اســت افــرادی از محصــوالت
مشــابه بــا آن یــا حتــی از ویژگیهــای بهتــر آن اســتفاده کننــد .پــس بایــد در مراجــع
قانونــی نســبت بــه ثبــت ایــده و محصــول خــود اقــدام کنیــد و مطمئــن شــوید کــه
هیــچ شــخص دیگــری از محصــوالت شــما اســتفاده نمیکنــد.
مقدمــات انجــام ایــن کار نیــز هماننــد مراحــل ثبــت اختــراع اســت و میتوانیــد از
پایــگاه اطــاع رســانی مرکــز مالکیــت معنــوی ایــن کار را انجــام دهیــد تــا از مراحــل
بعــدی و از کپــی نشــدن محصــول خــود مطمئــن شــوید .مفهــوم اســتارت آپ بــا
ریســک همــراه اســت و بایــد نهایــت تــاش خــود را بــه کار بگیریــد تــا این ریسـکها
را از بیــن ببریــد.
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 .7پیدا کردن سرمایهگذار

یکــی از مهمتریــن مراحــل و شــاید بزرگتریــن چالــش بــرای راه انــدازی اســتارت آپ،
پیــدا کــردن یــک ســرمایهگذار بــرای پــروژه اســت کــه بتوانــد ریســک ســرمایهگذاری
بــر روی یــک ایــده نــو را بپذیــرد .در بــاال بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه اســتارت آپ
هــا همیشــه بــا ایدههــای نــو شــروع نمیشــوند و ممکــن اســت در برخــی از آنهــا
ایدههــای تکــراری یــا ایدههــای اجــرا شــده در ســایر کشــورها پیادهســازی شــود.
بنابرایــن ،شــاید پیــدا کــردن یــک ســرمایه گــذار بعــد از مدتــی امــکان پذیــر باشــد،
امــا الزم اســت کــه نــوع ســرمایه گــذاری آنهــا نیــز مشــخص شــود.

 5نوع سرمایه گذار برای ایدههای استارت آپی

بــرای ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه ،مشــکالت و مســائل متعــددی وجــود دارد و
یــک اســتارت آپ بایــد بتوانــد ســرمایه گــذار مــورد نیــاز خــود را پیــدا کنــد .ســرمایه
گــذاران بــه طــور کلــی در بــازار مالــی بــه پنــج گــروه تقســیم بنــدی میشــوند:

بانکها

بانکهــا بــه عنــوان قدیمیتریــن و کالســیکترین گروههــای ســرمایه گــذاری
در حوزههــای مختلــف مطــرح هســتند و معمــوال ً نحــوه ســرمایه گــذاری آنهــا بــه
صورتــی اســت کــه بــه طــور مســتقیم در ســود و زیــان پــروژه دخالــت ندارنــد .در
حــال حاضــر ،بانکهــای متعــددی در ایــران فعــال هســتند کــه ســود کارافرینــی آنهــا
متغیــر اســت ،امــا بــه طــور کلــی بــرای اســتفاده از ســرمایه ایــن بانکهــا ،الزم اســت
کــه مراحــل مختلــف پــروژه بــه آنهــا اثبــات شــود و یــا در برخــی مــوارد ممکــن اســت
شــخص بــه ســپردهگذاری نیــز نیــاز داشــته باشــد.

سرمایه گذاران آنجل

ســرمایهگذاران آنجــل یــا ســرمایهگذاران فرشــته بــه افــرادی گفتــه میشــود کــه
ســرمایهگذاری آنهــا بیــش از  200هــزار دالر بــرای هــر پــروژه باشــد و یــا ترجیــح
میدهنــد کــه ارزش خالــص آن پــروژه تــا نزدیــک یــک میلیــون دالر باشــد .ایــن
دســته از افــراد در صنایــع مختلفــی یافــت میشــوند و معمــوال ً بــه دنبــال پروژههــای
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کارآفرینــی ســودده هســتند؛ چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه آنهــا
نمیتواننــد صاحــب بیــش از  30درصــد ســهام یــک اســتارتاپ باشــند .ســرمایهگذاران
انجــل بــرای ســرمایهگذاری بــه صــورت شــخصی و مســتقیم اقــدام میکننــد و
معمــوال از تمامــی فرایندهــای مالــی شــرکت آگاه بــوده و حــق امضــا دارنــد .چیــزی
در ایــن مــدل ســرمایه گــذاری حائــز اهمیــت اســت ایــن بــوده کــه آنهــا عجلــه ای در
بازگشــت ســرمایه حــود نداشــته و معمــوال یــک بــازه  3تــا  8ســاله را بــرای خــود در
نظــر میگیرنــد.

سرمایهگذاران شراکتی

ســرمایهگذاران شــراکتی در ســود و زیــان کسـبوکارهای کوچــک شــریک میشــوند.
ایــن افــراد در همــان ابتــدای کار یــک قــرارداد مالــی بــا شــخص کارآفریــن منعقــد
میکننــد و در ایــن قــرارداد بــه آنهــا متذکــر میشــوند کــه در ازای حمایــت مالــی
و ســرمایهگذاری ،بــه طــور کامــل یــا بــه صــورت درصــدی در ســود و زیــان شــرکت
دخیــل میشــوند.

سرمایهگذاران داوطلبانه

ســرمایهگذاران داوطلبانــه بــرای پروژههــای ســنگین و پروژههایــی کــه نیــاز بــه
هزینــه بــاال دارنــد ایــدهآل هســتند و معمــوال ً میتواننــد تــا حــدود  10میلیــون
دالر در یــک پــروژه ســرمایهگذاری کنــد .ایــن افــراد بــرای کســانی کــه پروژههــای
آزمایشــگاهی را دنبــال میکننــد و بــه دســتگاههای پیشــرفته در جریــان فعالیــت
خــود نیــاز دارنــد ،ایــدهآل هســتند و بــه آنهــا کمــک میکننــد کــه مراحــل مختلــف
پــروژه را بــا اســتفاده از ســرمایه مالــی و اعتبــار اجتماعــی ســرمایهگذار انجــام دهنــد.
نحــوه دخالــت ایــن ســرمایهگذاران در ســود و زیــان اســتارت آپ بــه صــورت توافقــی
انجــام میگیــرد و معمــوال ً ترجیــح میدهنــد کــه درصــدی از هزینــه پــروژه را قبــول
کننــد.

سرمایهگذاران شخصی

شــاید بهتــر بــود کــه ایــن ســرمایهگذاری را بــا عنــوان ســرمایهگذاری خانوادگــی
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و یــا ســرمایهگذاری فامیلــی نیــز معرفــی کنیــم .فــرض بگیریــد کــه شــما بــه دنبــال
راهانــدازی اســتارت آپ خــود هســتید و ســعی میکنیــد کــه یــک ســرمایهگذار
مطمئــن پیــدا کنیــد .در ایــن صــورت بــه ســراغ آشــنایان ،دوســتان و فامیــل میرویــد
و از طریــق یــک ســرمایهگذاری مشــارکتی ،هزینــه انجــام پــروژه را فراهــم میکنیــد.
نحــوه بازپرداخــت ایــن ســرمایهگذاری ممکــن اســت همــراه بــا ســود نقــدی باشــد
یــا ایــن افــراد در نتیجــه نهایــی پــروژه شــریک شــوند.

انواع مدلهای سرمایهگذاری

در بندهــای قبلــی بــه معرفــی انــواع ســرمایهگذار پرداختیــم و نشــان دادیــم کــه
نقــش هــر کــدام از آنهــا در مفهــوم اســتارت آپ بــه چــه صــورت اســت .امــا ،تعریــف
مــا از ســرمایهگذارها بــه هــر شــکلی کــه باشــد ،نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه
ایــن نــوع ســرمایهگذاری آنهــا بــه چــه صــورت اســت .بــرای درک ایــن موضــوع،
انــواع ســرمایهگذاری اســتارتاپ را در ســه دســته قــرار دادهایــم:

سرمایهگذاری مالکیتی

ســرمایهگذاری مالکیتــی یــک نــوع ســرمایهگذاری تعریــف میشــود کــه در جریــان
آن ،ســرمایه گــذار در ازای تخصیــص اعتبــار بــه پــروژه ،مالکیــت بخشــی از آن را
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بــر عهــده میگیــرد .فــرض بگیریــد کــه شــما در یــک پــروژه گاوداری یــا کشــاورزی
ســرمایهگذاری میکنیــد و در ازای پولــی کــه در اختیــار ایــن گــروه قــرار میدهیــد،
صاحــب قســمتی از پــروژه خواهیــد شــد .همیــن روش در مــورد اســتارتاپها نیــز
قابــل اجراســت و ســرمایهگذار میتوانــد درصــد یــا همــه ســهم آن را بــرای خــود
بــردارد.

سرمایهگذاری اعتبار دهی

ایــن روش از ســرمایهگذاری بیشــتر شــبیه قــرض دادن پــول بــه یــک پــروژه اســت
و در قبــال آن تنهــا ســود یــا هزینــه مربــوط بــه ســرمایهگذاری خــود را دریافــت
میکنیــد .در ایــن روش ،ســرمایهگذار متعهــد میشــود کــه اعتبــار الزم بــرای انجــام
پــروژه را در نظــر بگیــرد و در نهایــت پــس از تولیــد محصــول و ارائــه آن بــه بــازار ،پول
اولیــه خــود را بــه همــراه ســود آن دریافــت میکنــد .معمــوال ً بانکهــا و نهادهایــی
ماننــد پــارک علــم و فنــاوری در ایــن زمینــه فعــال هســتند.

سرمایهگذاری شراکتی

در ســرمایهگذاری شــراکتی ،هماننــد ســرمایهگذاری مالکیتــی ،وظیفــه تأمیــن بودجــه
پــروژه بــر عهــده ســرمایهگذار اســت و در ازای آن درصــدی از ســهم اســتارت آپ را بــه
خــود اختصــاص میدهــد .تفــاوت ایــن روش بــا ســرمایهگذاری مالکیتــی در ایــن
اســت کــه در روش شــراکتی ،تنهــا تــا  45درصــد از ســهام بــه ســرمایهگذار اختصــاص
مییابــد و مالــک اصلــی پــروژه ،همــان کارآفریــن و گــروه راهانــدازی اســتارتاپ
هســتند.

شتابدهنده چیست؟

شــتابدهنده یــا  Startup acceleratorرا در واقــع میتــوان بــه عنــوان ســوخت و
بنزیــن در مفهــوم اســتارت آپ در نظــر گرفــت .شــتابدهندهها ،افــراد یــا شــرکتهایی
هســتند کــه وظیفــه حمایــت از یــک شــرکت نوپــا را برعهــده گرفتــه و آنهــا را در فرآیند
آمــوزش ،تولیــد و فــروش محصــول هدایــت میکننــد .شــتابدهندهها میتواننــد در
هــر کــدام از ســه دســته ســرمایهگذاری فــوق قــرار گیرنــد ،امــا معمــوال ً شــتابدهنده
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هــا بــه عنــوان گــروه ســرمایهگذاری شــراکتی شــناخته میشــود کــه تنهــا تــا 45
درصــد از ســهام گــروه را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
شــتاب دهندههــای ایرانــی و شــتاب دهندههــای خارجــی متعــددی در ســطح اینترنت
معرفــی شــده اســت و هــر کــدام از آنهــا ســعی میکننــد کــه امتیــازات ویــژهای بــرای
اســتارتاپ هــا در نظــر بگیرنــد تــا آنهــا را جــذب کننــد .در بیــن معروفتریــن شــتاب
دهندههــای ایرانــی میتــوان بــه آواتــک ،جهــش ،پــرش ،اکســیر و چنــد مــورد
دیگــر اشــاره کــرد.

چگونه یک سرمایه گذار استارت آپی مناسب پیدا کنیم؟

بــا توجــه بــه تعریفــی کــه بــرای انــواع ســرمایه گــذار اســتارت آپــی داشــتیم ،احتمــاال ً

ایــن ســؤال بــرای شــما بــه وجــود آمــده اســت کــه چگونــه یــک ســرمایه گــذار
مناســب پیــدا کنیــم؟ آیــا میتوانیــم بــه هــر کســی بــا هــر حجــم ســرمایه مالــی
اعتمــاد کنیــم؟ ممکــن اســت برخــی از نهادهــا ماننــد بانکهــا یــا حتــی پــارک علــم
و فنــاوری کــه دولتــی هســتند از ســطح اطمینــان باالتــری برخــوردار باشــد و اعتمــاد
کــردن بــه آنهــا آســانتر باشــد .امــا راهکارهــای زیــر در حــوزه مفهــوم اســتارت آپ
میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد:

-گزینههای سرمایهگذاری خود را بشناسید

وقتــی کــه برنامــه اصلــی شــما راهانــدازی یــک اســتارت آپ بــر اســاس یک ایــده خام
اســت ،طبیعتــا شــما نمیتوانیــد بــه هــر نــوع ســرمایهگذاری و بــا هــر حجــم مالــی
اعتمــاد کنیــد .پــس اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه مشــخص
کنیــد ســرمایه مالــی شــما از چــه مســیری تأمیــن شــود.
•آیا میخواهید از وامهای بانکی استفاده کنید؟
•آیــا در بیــن دوســتان و آشــنایان شــما ســرمایه کافــی بــرای ایــن پــروژه وجــود
دارد؟
•آیا در نهایت ممکن است به تجهیزات آزمایشگاهی نیاز داشته باشید؟
•آیا میخواهید کسی در پروژه شما دخالت داشته باشد؟
• آیــا احســاس میکنیــد کــه در یــک دوره زمانــی مشــخص میتوانیــد وام یــا
بدهــی را بازپرداخــت کنیــد؟
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• آیا سرمایهگذار را در سود و زیان شرکت خود دخالت میدهید؟
اگــر شــما بتوانیــد بــه ایــن ســؤاالت بــه طــور واضــح و دقیــق پاســخ دهیــد ،بــه
احتمــال زیــاد تعــداد زیــادی از گزینههــای شــما حــذف خواهنــد شــد و تنهــا بــه چنــد
مــورد محــدود خواهیــد رســید کــه قضــاوت کــردن در مــورد آنهــا ســادهتر اســت.
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه در هــر مســیری بایــد راه برگشــتی نیــز وجــود داشــته
باشــد تــا امــکان اســتفاده از هــر ابــزاری را پیــدا کنیــد.

 -یک لیست از سرمایهگذاران تهیه کنید

فــرض میگیریــم کــه مرحلــه قبــل را بــه طــور کامــل انجــام دادهایــد .در اینجــا شــما
احتمــاال ً بــه چنــد گزینــه میرســید کــه هــر کــدام از ایــن گزینههــا ممکــن اســت در
یکــی از پنــج دســته فــوق قــرار گیرنــد .یــک جــدول طراحــی کنیــد و در ایــن جــدول 5
گــروه ســرمایهگذار را مشــخص کنیــد و تعییــن کنیــد کــه هــر کــدام از آنهــا در نهایــت
چــه نقشــی در پــروژه شــما خواهــد داشــت .اگــر بتوانیــد ایــن مرحلــه را بــه درســتی و
بــا تصمیــم گیــری مناســب انجــام دهیــد ،یعنــی بــه طــور دقیــق آنهــا را دســته بنــدی
کردهایــد و میتوانیــد گام بعــدی خــود را بــا اطمینــان بیشــتری برداریــد.

 -جلسه مصاحبه بگذارید و با سرمایهگذاران صحبت کنید

یکــی از مهمتریــن ابزارهایــی کــه یــک کار آفریــن در مســیر راه انــدازی اســتارت آپ
بایــد داشــته باشــد ،توانایــی در مذاکــره و مصاحبــه اســت .در اینجــا ،شــما بایــد بــا
تمامــی ســرمایهگذاران نوشــته شــده در فهرســت خــود مذاکــره کنیــد و از آنهــا
وقــت بــرای مصاحبــه بگیریــد .بــا توجــه بــه اولویــت خــود ،بــه نوبــت بــه ســراغ ایــن
افــراد برویــد و بــا آنهــا در مــورد پــروژه خــود و نتیجــه آن صحبــت کنیــد .ســعی کنیــد
کــه هــدف اصلــی خــود را شــرح دهیــد و بــه طــور واضــح و شــفاف از آنهــا بخواهیــد
کــه هــدف خــود را در مــورد ایــن ســرمایهگذاری بــه شــما اعــام کننــد .حضــور در
ایــن مصاحبــه هنــر شــما را نشــان میدهــد و حتــی ممکــن اســت ایدههــا و طــرز
فکــر برخــی از ســرمایهگذاران باعــث شــود کــه روش اولیــه خــود را کنــار بگذاریــد و
بــه ســراغ یــک صفحــه جدیــد برویــد.
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 -توافقات خود را قانونی کنید

بــه قــول قدیمیهــا «حــرف بــاد هواســت» .ایــن میتوانــد یکــی از بهتریــن
توصیههــا و مشــاورهها در راه انــدازی یــک پــروژه باشــد .شــما احتمــاال ً در طــول
مســیر خــود بــا افــراد زیــادی مواجــه خواهیــد شــد کــه همــه آنهــا شــما را بــه ســمت
جلــو ســوق میدهنــد و احتمــاال ً قولهــای متعــددی در مــورد مســاعدت مالــی و
امکانــات دریافــت میکنیــد« ،ایــن در ذات مفهــوم اســتارت آپ اســت».
امــا مطمئــن باشــید کــه در مراحــل ســخت و پیچیــده کار ،بیشــتر ایــن افــراد حــرف
خــود را پــس گرفتــه و حتــی نمیتوانیــد آنهــا را پیــدا کنیــد .در مــورد ســرمایهگذاری
بــرای راهانــدازی اســتارت آپ ایــن موضــوع بســیار خطرنا کتــر اســت و حتــی ممکــن
اســت بــه شکســت پــروژه شــما بیانجامــد .پــس اگــر بــا یــک ســرمایهگذار صحبــت
میکنیــد و بــا آنهــا بــه توافــق میرســید ،حتمـ ً
ـا تمامــی توافقــات خــود را بــه صــورت
مکتــوب و در قالــب یــک قــرارداد بیاوریــد و از آنهــا بخواهیــد کــه بــه قــرارداد خــود تــا
انتهــای کار پایبنــد باشــند.
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 -تولید انبوه را شروع کنید

در ایــن مرحلــه تجــارت شــما کــم کــم مفهــوم اســتارت آپ بــه خــود میگیــرد و تقریبـ ً
ـا
میتوانیــم آن را بــه عنــوان یــک شــرکت نوپــا معرفــی کنیــم .طبیعتـ ً
ـا در مراحــل قبــل
بررســیهایی در مــورد نمونههــای اولیــه و پایــه صــورت گرفتــه اســت و بــا توجــه
بــه بازخوردهــای دریافتــی ،تغییراتــی در محصولهــا یــا در خدمــات بــه وجــود آمــده
اســت .همچنیــن حضــور ســرمایهگذار باعــث میشــود کــه اعضــای تیــم بــا روحیــه
بهتــری وارد فرآینــد تولیــد شــوند و بایــد مقدمــات الزم بــرای تولیــد انبــوه فراهــم
شــود .البتــه ،تولیــد انبــوه بایــد در چنــد فــاز صــورت گیــرد تــا رونــد کنتــرل هزینــه و
درآمــد بــه شــکل مناســبی انجــام گیــرد.

 -تبلیغات و بازاریابی را فراموش نکنید

آخریــن مرحل ـهای کــه رونــد رو بــه رشــد اســتارت آپ را بــه قلــه میرســاند ،مرحلــه
تبلیغــات و بازاریابــی اســت .در مراحــل قبــل:
•یک محصول تولید شد،
•در معرض دید افراد زیادی قرار گرفت،
•نقاط قوت و نقاط ضعف آن دیده شد،
• تغییراتی در آن به وجود آمد،
• یک سرمایه گذار برای شروع کار پیدا شد،
• تولید انبوه آن در چند فاز انجام گرفت،
• و اکنون زمان فروش و عرضه آن به مشتریان فرا میرسد.
تبلیغــات و بازاریابــی یعنــی آگاهــی مــردم و مشــتریان نســبت بــه یک برنــد .محصول
یــک اســتارت آپ تــا زمانــی کــه فراینــد تبلیغــات و بازاریابــی بــر روی آن انجــام نگیرد،
نمیتوانــد در بــازار بــا ســایر رقبــا بجنگــد .از طرفــی ،مشــتریان نیــز تمایــل چندانــی
بــه اســتفاده از چنیــن محصوالتــی ندارنــد .پــس در ایــن مرحلــه ،یــک تیــم اســتارت
آپــی بایــد بــه ســراغ یــک شــخص بازاریــاب برونــد و از آنهــا بخواهنــد کــه محصــول
تیــم را تبلیــغ کننــد .راهکارهــای مختلفــی بــرای تبلیغــات وجــود دارد کــه برخــی از آنها
بــه صــورت تبلیغــات اینترنتــی و برخــی نیــز بــه صــورت تبلیغــات محیطــی هســتند
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کــه بــا توجــه بــه دسترســی گــروه ،ممکــن اســت یــک یــا چنــد مــورد از آنهــا انتخــاب
شو د .
مقاله مرتبط 10 :استراتژی بازاریابی آنالین که کسبوکارتان را رونق میبخشد

معرفی انواع استارت آپ

بــا طــی شــدن مراحــل فــوق ،عمــاً راه انــدازی اســتارت آپ ممکــن میشــود و
میتــوان ادعــا کــرد کــه بــه فــروش محصــول یــا ارائــه خدمــات منتــج خواهــد شــد.
در گام اول ،بــه داشــتن یــک ایــده بــه صــورت جدیــد یــا اقتبــاس گرفتــه از یــک
شــرکت دیگــر اشــاره کردیــم ،امــا در ایــن ایــده مشــخص نشــد کــه دقیقـ ً
ـا قــرار اســت
کــه کار بــه چــه صورتــی انجــام شــود و نــوع اســتارت آپ بــه چــه صــورت اســت .در
اینجــا مــا اســتارت آپ هــا را بــه شــش دســته کلــی تقســیم کردهایــم کــه هــر کــدام
از آنهــا ممکــن اســت زیــر الیههــای دیگــری نیــز داشــته باشــند:

استارت آپ های فعال در زمینه سبک زندگی

مفهــوم اســتارت آپ ســبک زندگــی شــامل پروژههــا و کارهایــی میشــوند کــه بــا
ســبک زندگــی افــراد مختلــف در ارتبــاط هســتند .در واقــع هــدف از راه انــدازی ایــن
اســتارت آپ هــا ،کمــک بــه بهبــود زندگــی افــراد جامعــه بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف اســت .مثـاً ممکــن اســت یــک گــروه از آنهــا بــه ســراغ آمــوزش روشهــای
آشــپزی برونــد و گروهــی دیگــر در زمینــه حفــظ ســامت خانوادههــا فعالیــت کننــد.
حــال ممکــن اســت کار ایــن گــروه بــه صــورت مجــازی و در قالــب تیمهــای اینترنتــی
انجــام گیــرد یــا در فضــای واقعــی و بــه صــورت یــک شــرکت واقعــی پــروژه خــود را
راه انــدازی کننــد.
پادکست مرتبط :استارت آپ های جدید و اتفاقات عجیب

استارت آپ های کوچک(مشاغل خانوادگی)

ایــن گــروه بیشــتر بــه صورت مشــاغل کوچــک تشــکیل میشــوند و معمــوال ً خانوادگی
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اداره میشــوند .فــرض بگیریــد کــه یــک خانــواده تصمیــم میگیــرد کــه یــک شــرکت
خدماتــی تأســیس کننــد و از طریــق خدمــت رســانی بــه افــراد جامعــه ،کســب درآمــد
کننــد .حتــی ممکــن اســت چنــد نفــر از دوســتان یــا از آشــنایان در زمینــه تولیــد یــک
محصــول خــاص ،ماننــد تولیــد کفــش بــا یکدیگــر توافــق کننــد و ســرمایه راه انــدازی
آن را نیــز بــه صــورت شــراکتی تأمیــن کننــد .نکت ـهای کــه حائــز اهمیــت بــوده ایــن
اســت کــه ایــن مــدا از مشــاغل ســود زیــادی بــه دســت نمیآورنــد ،امــا از ثبــات
کاری خوبــی برخــوردار خواهنــد بــود.

استارت آپ های مقیاس پذیر

اســتارت آپ هایــی در ایــن دســته قــرار میگیرنــد کــه عــاوه بــر اینکــه بــه ســوددهی
بــاال فکــر میکننــد ،رویــای جهانــی شــدن را نیــز در ســر دارنــد .آنهــا مــدام در فکــر
بــزرک کــردن کس ـبوکار خــود هســتند و مــدام در جســتجوی جــذب ســرمایه بــرای
پ هــا مــی تــوان بــه فیســبوک
بزرگتــر شــدن هســتند .از مهمتریــن ایــن نــوع اســتارتا 
و اوبــر اشــاره کــرد .ایــن گونــه شــرکتها یــا موفــق میشــوند و بــه رویــای جهانــی
شــدن خــود میرســند و یــا بــه طــور کلــی شکســت میخورنــد.
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استارت آپ های کوچک وابسته به شرکتهای بزرگ

ایــن اســتارت آپ هــا بــه نمایندگــی از شــرکتهای بــزرگ وظیفــه دارنــد کــه در جهــت
بهبــود عملکــرد آنهــا عمــل کننــد .معیارهــای مختلفــی بــرای کار ایــن گــروه وجــود دارد
و آنهــا بیشــتر ســعی میکننــد کــه کارشــان جنبــه مطالعاتــی داشــته باشــد و اقدامــات
اولیــه بــرای شــرکتهای بزرگتــر را انجــام دهنــد .مث ـاً یــک شــرکت بــزرگ تصمیــم
میگیــرد کــه یــک محصــول  xرا در بیــن محصــوالت خــود قــرار دهــد .پــس ایــن
گــروه موظــف میشــوند کــه وضعیــت بــازار و مشــتریان را نســبت بــه ایــن محصــول
یــا خدمــات بررســی کننــد و در صــورت موفقیــت در ایــن حــوزه ،شــرایط را بــرای
حضــور شــرکت بزرگتــر فراهــم کنــد .دســتهای دیگــر از اینگونــه اســتارتاپها نیــز
وجــود دارنــد کــه بــه فــروش و بازاریابــی محصــول شــرکتهای بــزرگ میپردازنــد.

استارت آپ های فعال در زمینه شبکههای اجتماعی

بــا رشــد رســانههای اجتماعــی و دسترســی بیشــتر افــراد جامعــه بــه ایــن ابزارهــا،
حــوزه کارآفرینــی در ایــن بخــش نیــز توانســته اســت کــه نقــش خــود را بــه خوبــی
ایفــا کنــد .احتمــاال ً مطالــب زیــادی در مــورد کســب درآمــد از اینترنــت بــا اســتفاده
از ابزارهایــی ماننــد اینســتاگرام ،تلگــرام و فیســبوک را مطالعــه کردهایــد و میدانیــد
کــه حتــی یــک نفــر نیــز میتوانــد بــه صــورت انفــرادی در ایــن حــوزه کســب درآمــد
کنــد .امــا برخــی از افــراد ایــده پــرداز ،ترجیــح میدهنــد کــه بــه صــورت گروهــی
وارد ایــن حــوزه شــوند و بــا طراحــی یــک نــرم افــزار یــا یــک اپلیکیشــن ،بــه راحتــی
شــرایط کســب درآمــد اینترنتــی را فراهــم کننــد .نمونههــای متعــددی از ایــن تیمهــا
در ســطح ایــران و ســطح جهــان وجــود دارد کــه بــا یــک جســتجوی ســاده در اینترنت
میتوانیــد نمونههــای موفــق آنهــا را پیــدا کنیــد.
پادکست مرتبط :رقابت تنگ تر و فضای داغ استارت آپ ها

لین استارتاپ چیست؟

لیــن اســتارتاپ ( )lean startupیــا همــان اســتارت آپ هــای نــاب یــک مفهــوم
خــاص در راه انــدازی کســبوکارهای جدیــد اســت کــه ریســکپذیری آنهــا را تــا
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حــدود زیــادی کاهــش داده و بــه نوعــی اطمینــان از فــروش محصــول را بــاال میبــرد.
در مفهــوم اســتارت آپ بــه شــکل ســنتی ،فراینــد تولیــد محصــول و عرضــه آن بــه
بــازار بــدون مطالعــه مشــتریان انجــام میگیــرد و معمــوال ً درصــد باالیــی از اســتارتاپ
هــا دچــار مشــکل و شکســت میشــود.
مفهــوم لیــن اســتارتاپ در ابتــدا توســط اریــک ریــس و اســتیو بلنــک مطــرح شــد
کــه بــر اســاس متدولــوژی توســعه مشــتری اجــرا و پیــاده ســازی میشــد .در ایــن
شــیوه ،بــه کارآفریــن امــکان کار همزمــان بــر روی تولیــد محصــول یــا خدمــات و
همچنیــن مطالعــه بــر روی مشــتریان داده میشــود .یعنــی کارآفریــن هــم فرصــت
دارد کــه محصــول خــود را تولیــد کنــد و هــم میتوانــد وضعیــت بــازار و مشــتری را
بررســی کنــد .بنابرایــن ،لیــن اســتارتاپ کمــک میکنــد کــه شــرکتهای نوپــا خیلــی
ســریعتر خــود را در بــازار پیــدا کــرده و آمــار شکســت آنهــا کاهــش پیــدا کنــد .البتــه
ایــن روش بســیار گســترده و وســیع اســت و در مطالــب بعــدی تــاش میکنیــم کــه
بــه آن نیــز بپردازیــم.

چه چیزهایی در موفقیت مفهوم استارت آپ نقش دارند؟

مفهــوم اســتارت آپ نــکات زیــادی بــه مــا یــادآوری میکنــد و بــه مــا نشــان میدهــد
کــه یــک جوانــه تــازه بــه مراقبتهــای زیــادی بــرای رشــد نیــاز دارد .مهمتریــن
مرحلــه در رشــد یــک درخــت یــا یــک گیــاه ،مراحــل اولیــه رشــد آن اســت و اگــر از
ایــن مرحلــه بــه ســامتی عبــور کننــد ،توانایــی و تحمــل آن در برابــر شــرایط مختلــف
افزایــش مییابــد .بنابرایــن ،در مــورد اســتارت آپ هــا نیــز بــا مــوارد مشــابهی مواجــه
هســتیم کــه هــر کــدام از آنهــا میتواننــد رونــد موفقیــت ایــن نهــال جــوان را تحــت
تأثیــر قــرار دهنــد:
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ویدئوی مرتبط :عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها

 .1بنیانگذاران

رهبــر یــک تیــم میتوانــد در فرصتهــای مختلــف بــه آنهــا کمــک کنــد و شــرایط
را بــرای موفقیــت آنهــا بــه وجــود بیــاورد .یــک لیــدر یــا سرپرســت تصمیمــات مهمــی
را اتخــاذ میکنــد ،دیــدگاه دیگــران را مــورد بررســی قــرار میدهــد و شــرایطی را بــه
وجــود مـیآورد کــه گــروه بــه ســمت یــک هــدف خــاص حرکــت کنــد .یک سرپرســت
بیکفایــت ممکــن اســت رونــد تصمیمگیــری در یــک گــروه را بــه خطــر بیانــدازد و
حتــی روحیــه تیمــی گــروه را از بیــن ببــرد .مفهــوم اســتارت آپ بــه معنــی جمع شــدن
یــک گــروه در کنــار یکدیگــر و تبعیــت آنهــا از خــرد جمعــی اســت .پــس انتخــاب یــک
رهبــر یــا سرپرســت مناســب میتوانــد بــه تصمیمگیر یهــای مؤثــر بــرای اطمینــان
از رشــد و راه انــدازی کسـبوکار موفــق کمــک کنــد.

 .2تیم

هیــچ وقــت فرامــوش نکنیــد کــه اســتارت آپ در معنــی پنهــان خــود بــه عنــوان تیمی
معنــی میشــود کــه بــه دنبــال یــک رؤیــا هســتند .هماننــد یــک تیــم فوتبــال ،تمامــی
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اعضــای یــک گــروه بــه ســمت یــک هــدف حرکــت میکننــد و هــر چــه هماهنگــی و
همســانی ایــن اعضــا بــا یکدیگــر بیشــتر باشــد ،موفقیــت آنهــا تضمیــن شــده اســت.
احتمــال خطــا و اشــتباه توســط همــه افــراد جامعــه وجــود دارد ،امــا اگــر اعضــای
یــک تیــم بتواننــد پشــتیبانی الزم را از یکدیگــر داشــته باشــند و تیــم را در چالشهــای
مختلــف همراهــی کننــد ،طــی کــردن مســیر موفقیــت بــرای آنهــا ســخت نخواهــد
بــود.

 .3استراتژی رشد

مــا در مراحــل راه انــدازی اســتارت آپ بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم که داشــتن نقشــه
راه بســیار حیاتــی اســت و نقــش تعیینکننــدهای در موفقیــت تیــم ایفــا میکنــد.
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد کار در برخــی مراحــل و کاهــش ســرعت آن در چالشهــا
بــه عنــوان یــک اســتراتژی حرکتــی در نظــر گرفتــه میشــود و باعــث میشــود کــه
کلیــه اعضــای تیــم از آن پیــروی کننــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در رونــد رشــد
یــک کسـبوکار ،هیــچ وقــت رشــد بیــش از حــد ســریع یــا بیــش از حــد کنــد وجــود
نــدارد و ایــن اعضــای تیــم هســتند کــه بــا توجــه بــه نقشــه راه ،بــه مســیر حرکتــی
آن و موفقیــت آن کمــک میکنــد.

 .4محصول استارت آپ

ممکــن اســت بــه عنــوان یــک ایدهپــرداز بــه ســراغ محصولــی بــزرگ و جــذاب
برویــد کــه همیشــه آرزوی رســیدن و تولیــد آن را داشــتهاید ،امــا ایــن بــدان معنــی
نیســت کــه دیگــران آن را دوســت داشــته باشــند و بــا اســتقبال جامعــه مواجــه شــود.
گاهــی ممکــن اســت شــما در تخصــص خــود بــه ایــن نتیجــه برســید کــه تولیــد
یــک محصــول میتوانــد بــه جامعــه کمــک کنــد ،امــا اگــر ایــن محصــول از طــرف
افــراد جامعــه پذیرفتــه نشــود ،بایــد خــود را بــرای شکســت آمــاده کنیــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه پــس از ایــده پــردازی ،بایــد بــه مطالعــه جامعــه و تعییــن نقشــه راه
بپردازیــد تــا ببینیــد کــه عکــس العمــل جامعــه نســبت بــه ایــن محصــول چیســت و
آیــا اســتقبال از آن بــرای موفقیــت کس ـبوکار شــما مناســب اســت یــا خیــر.
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 .5بازاریابی و مارکتینگ

آخریــن عنوانــی کــه در بحــث مفهــوم اســتارت آپ بــه آن اشــاره کردیــم ،بازاریابــی و
مارکتینــگ اســت کــه بــه نوعــی وظیفــه شناســاندن و رســاندن محصــول و خدمــات
شــما بــه مشــتریان را برعهــده دارد .ایــن حقیقــت را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه
محصولــی بــا نــام تجــاری ناشــناخته ،کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد و بــرای
مشــتریان هیجانانگیــز نیســت .خــود شــما بــه عنــوان یــک خریــدار در فروشــگاه
بــه دنبــال برندهــای شــناخته شــده میرویــد یــا از محصــوالت معمولــی اســتفاده
میکنیــد؟ پــس ایــن حــق را بــه مــا بدهیــد کــه بازاریابــی و مارکتینــگ را در بحــث
راه انــدازی اســتارت آپ مهــم بدانیــم و بــه شــما نیــز توصیــه میکنیــم کــه تمامــی
تــاش خــود را بــه کار ببریــد تــا بــا موفقیــت از ایــن مرحلــه عبــور کنیــد.

چه چیزهایی در شکست استارت آپ نقش دارند؟

در بنــد قبــل بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه چــه چیزهایــی میتوانــد موفقیــت
یــک اســتارت آپ را تضمیــن کنــد .امــا گاهــی ممکــن اســت فاکتورهــا و عواملــی در
مســیر حرکــت ایــن تیــم بــه وجــود بیایــد کــه باعــث شــود تمامــی تــاش آنهــا از
بیــن رفتــه و متاســفانه بــه شکســت بیانجامــد .بــه عنــوان مثــال ،در برخــی از مــواردی
کــه در بنــد قبلــی اشــاره شــد ،کوتاهــی در هــر کــدام از آنهــا یعنــی شکســت تیــم و
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از بیــن رفتــن محصــول آنهــا .گــروه مــا در مدیــر وب بــا بررســی تیمهــای اســتارت
آپــی مختلــف در ســطح کشــور ،بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه  7عامــل زیــر در
شکســت آنهــا تأثیــر گــذار اســت:

 -ناتوانی در درک نیاز مشتریان

کســانی کــه بــه دنبــال راه انــدازی یــک اســتارت آپ هســتند ،در نهایــت میخواهنــد
یــک محصــول تولیــد کننــد و ایدههــای خــود را بــه معــرض نمایــش گذاشــته و بــه
یــک مشــتری بفروشــند .طبیعتـ ً
ـا فــروش یــک محصــول بــا تکنولوژی بســیار پیشــرفته
در ســطح شــهرهای کوچــک نمیتوانــد یــک ایــده مناســب باشــد .یــک ایــده بــرای
تبدیــل شــدن بــه یــک محصــول ،زمانــی مناســب اســت کــه مشــتری بــرای آن پیــدا
شــود .پــس تیمهــای بازاریابــی و بررس ـیهای اولیــه ایــده ،بایــد بــر نیــاز مشــتریان
متمرکــز شــوند و بــه ایــن مســئله توجــه کننــد کــه افــراد جامعــه بیشــتر بــه ســمت
چــه محصوالتــی متمایلانــد و ایــن محصــول چــه نیــازی از آنهــا را برطــرف میکنــد.

-عدم توجه به بازخوردهای نمونه اولیه

در مراحــل راهانــدازی اســتارت آپ بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه نمونــ ه اولیــه
نقــش مهمــی در موفقیــت کار دارد .شــما وقتــی کــه یــک ایــده را پــرورش میدهیــد،
بایــد چنــد نمونــه اولیــه از آن (مث ـاً  100عــدد) را تولیــد کنیــد و در بیــن طیفهــای
بوکار شــما آنالیــن اســت ،میتوانیــد 100
مختلــف جامعــه تقســیم کنیــد .اگــر کس ـ 
نســخه دمــو ایجــاد و بــا ارســال آن بــرای دیگــران ،بازخــورد موردنظــر خــود را بگیرید.
ایــن مرحلــه بــرای کســب ســود یــا حتــی بــرای مطالعــه بــازار نیســت؛ بلکــه ایــن
فرصــت بــه شــما داده میشــود کــه محصــول خــود را در معــرض قضــاوت افــراد
مختلــف جامعــه قــرار دهیــد و بازخوردهــای آنهــا را دریافــت کنیــد .اگــر نســبت
بــه ایــن بازخوردهــا عکــس العملــی نامناســب داشــته باشــید و بــه آن توجــه نکنیــد،
مطمئــن باشــید کــه مســیر شــما بــه ســمت پــل شکســت خواهــد بــود.

-برنامهریزی با هدف کسب پول و نداشتن اشتیاق برای کار و زحمت

اگــر انگیــزه اولیــه شــما صرفـ ً
ـا کســب درآمــد و پــول اســت ،منــش شــما بــا مفهــوم
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اســتارت آپ همخوانــی نــدارد و بهتــر اســت کــه ایــن کار را شــروع نکنیــد .دلیل ســاده
ایــن اســت کــه بــرای موفقیــت احتمــاال ً مجبــور خواهیــد شــد کــه در طــول روز بیــش
از  15تــا  18ســاعت کار کنیــد و حتــی ممکــن اســت در چنــد مرحلــه متوالــی شکســت
بخوریــد .یــک کارآفریــن میدانــد کــه در نهایــت موفــق خواهــد شــد و حتــی انتهــای
مســیر خــود را میبینــد .در واقــع آنهــا میداننــد کــه کســب پــول بــه مــدت زمــان
بیشــتری نیــاز دارد و رســیدن بــه آن در کوتــاه مــدت میســر نیســت .نداشــتن اشــتیاق
باعــث دلســرد شــدن ســایر اعضــای تیــم و رهــا کــردن ایــده میشــود.

-نداشتن مهارت الزم برای موفق شدن

اگــر فکــر میکنیــد کــه کار یــک کارآفریــن ،فکــر کــردن بــه اندیشــههای بــزرگ
و اســتخدام افــراد دیگــر بــرای انجــام کار اســت ،بهتــر اســت یــک بــار دیگــر بــه
مفهــوم اســتارت آپ فکــر کنیــد .یکــی از دالیــل اصلــی عــدم موفقیــت ایــن پروژههــا
در شــروع کار ایــن اســت کــه لیدرهــا و سرپرسـتها نمیتواننــد چیزهایــی کــه بــرای
موفقیــت الزم اســت فراهــم کننــد .شــروع کار یــک اســتارت آپ از یــک ایــده خــام
شــروع میشــود و ایــن کار آفریــن اســت کــه بایــد ایــن ایــده را بــه شــکلهای
مختلفــی پــردازش کنــد تــا بتوانــد از آن یــک محصــول خــوب و مناســب بگیــرد.
تــاش زیــاد ،کســب دانــش ،اختصــاص وقــت و مشــورت بــا افــراد زبــده در ایــن
حــوزه باعــث جلوگیــری از شکســت یــک ایــده میشــود.

-عدم توانایی کافی برای افزایش سرمایه

در بخــش قبلــی بــه معرفــی انــواع ســرمایهگذار و انجــام مراحــل مختلــف بــرای
پیــدا کــردن یــک ســرمایهگذار مناســب اشــاره کردیــم .پیــدا کــردن ســرمایهگذار
متناســب بــا پــروژه و ایــده ،یــک هنــر واقعــی اســت و بــه مــا کمــک میکنــد کــه
بســیاری از چالشهــای مالــی پــروژه را کنــار بزنیــم .نکتــه مهمــی کــه در رابطــه بــا
موفقیــت اســتارت آپ هــا وجــود دارد ،بحــث افزایــش ســرمایه در مراحــل بعــدی
اســت .وقتــی کــه شــما در مرحلــه تولیــد نمونــه اولیــه یــا پایلــوت هســتید و صرفـ ً
ـا
بخــش مطالعاتــی کار را انجــام میدهیــد ،هزینههــای شــما کمتــر از زمانــی اســت
کــه وارد بحــث تولیــد انبــوه میشــوید .پــس اگــر یــک لیــدر یــا سرپرســت نتوانــد
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بــا مقتضیــات پــروژه ،ســرمایه کافــی را فراهــم کنــد ،احتمــال شکســت اســتارت آپ
افزایــش مییابــد و یــا ممکــن اســت رونــد رشــد آنهــا کمتــر شــود.

-رهبری و تیم ضعیف

بــه همــان انــدازه کــه یــک تیــم قــوی و رهبــری قــوی بــه موفقیــت یــک اســتارت
آپ کمــک میکننــد ،میتوانــد باعــث شکســت آن نیــز شــود .انتخــاب اعضــای
گــروه صرفـ ً
ـا بــر اســاس تواناییهــای علمــی یــا تواناییهــای بازاریابــی نمیتوانــد
تضمیــن کننــده موفقیــت یــک پــروژه باشــد ،بلکــه هــم اعضــای تیــم و هــم رهبــری
بایــد در قالــب یــک بــدن قــرار گیرنــد و همــه آنهــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت تــاش
کننــد .حضــور ایــن افــراد در کنــار یکدیگــر ماننــد حضــور افــراد در یــک کشــتی اســت
کــه ممکــن اســت مســیر آنهــا بــه ســمت ســاحل موفقیــت باشــد و یــا در یکــی از
طوفانهــای مســیر شکســت بخــورد.
پادکست مرتبط :استارت آپ های شکست خورده

چند نمونه از استارت آپ های موفق جهانی و ایرانی

قبــل از اینکــه بخواهیــم وارد حــوزه معرفــی اســتارت آپ هــای موفــق ایرانــی شــویم،
پیشــاپیش از کلیــه دوســتان فعــال در ایــن حــوزه عذرخواهــی میکنیــم ،چــون هــدف
مــا در ایــن مطلــب معرفــی تنهــا ســه مــورد از ایــن اســتارت آپ هاســت و امــکان
معرفــی همــه آنهــا نیســت .پــس بــه هیــچ وجــه قصــد ناامیدکــردن تیمهــای فعــال
در ایــن حــوزه را نداریــم و امیدواریــم کــه تمامــی اســتارت آپ هــای ایرانــی در زمینــه
فعالیــت خــود موفــق باشــند .طبــق آمارهــای بیــن المللــی ،ســه اســتارت آپ موفــق
ایرانــی عبارتنــد از:

دیجی کاال

دیجــی کاال یــک فروشــگاه اینترنتــی آنالیــن در ایــران اســت کــه توســط بــرادران
محمــدی در ایــران راه انــدازی شــده اســت .ایــن فروشــگاه در زمینههــای مختلفــی
فعالیــت دارد و محصــوالت حوزههــای دیجیتــال ،فنــاوری ،کســبوکار ،محصــوالت
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خانگــی و مــواردی دیگــر را بــه فــروش میرســاند .ایــن شــرکت یکــی از نمونههــای
موفــق اســتارت آپ ایرانــی اســت کــه کار خــود را از فــروش محصــوالت کوچــک و
خردهفروشــی آغــاز کــرده و در حــال حاضــر یکــی از موفقتریــن کســبوکارهای
اینترنتــی در ایــران اســت.

آپارات
آپــارات یکــی از ســرویسهای اشــتراک گــذاری فیلمهــای ویدیویــی در ایــران اســت
کــه بــه عنــوان اولیــن ســرویس فعــال در ایــن حــوزه خــود را معرفــی کــرد .آغــاز بــه
کار آپــارات بــه ســال  1389برمیگــردد و توســط شــرکت فنــاوران ایدهپــرداز صبــا
راهانــدازی شــده اســت .درآمــد ایــن ســرویس از طریــق تبلیغــات و فــروش برخــی
محصــوالت خــاص انجــام میگیــرد و در حــال حاضــر از لحــاظ اقتصــادی ،یکــی از
بهتریــن شــرکتهای اینترنتــی فعــال در ایــران بــه شــمار مــیرود.
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تخفیفان

تخفیفــان یکــی از اســتارتاپهای منحصــر بــه فــرد و خــاص در ایــران اســت کــه
مکانیزمهــای مختلفــی بــرای ارائــه تخفیــف بــه مشــتریان خــود تعریــف میکنــد.
ایــن گــروه فعالیــت خــود را در ســال  1390بــا شــعار «ارزانتــر لــذت ببریــد» شــروع
کــرده اســت و در حــال حاضــر در زمینههــای مختلفــی ،بــه معرفــی تخفیفهــای
متعلــق گرفتــه بــه هــر کاال میپــردازد .در وب ســایت تخفیفــان ،خدمــات مختلــف
مربــوط بــه حــوزه رســتوران و کافــی شــاپ ،هنــر و تئاتــر ،تفریحــی و ورزشــی ،آموزش،
ســامتی و پزشــکی ،زیبایــی و آرایشــی ،هتــل و ســفر و همچنیــن کاالهــا و برندهــا
معرفــی میشــود و تخفیــف برخــی از آنهــا تــا  90درصــد نیــز میرســد.
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اوبر ()Uber

اوبــر یکــی از موفقتریــن اســتارت آپ هــای جهانــی اســت کــه توســط یــک ایرانــی
بــه اســم دارا خسروشــاهی مدیریــت میشــود .ســرمایه ایــن شــرکت نزدیــک بــه 68
میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت و در زمینــه تاکسـیهای اینترنتــی فعالیــت میکنــد.

ایربیانبی ()Airbnb

ایربیانبــی یــک شــرکت آمریکایــی فعــال در حــوزه خدمــات مســافرتی اســت ،کــه
محــل اقامــت و تورهــای مســافرتی مختلــف را معرفــی میکنــد .ایــن شــرکت توســط
برایــان چســکی مدیریــت شــده و ســرمایه آن در حــدود  31میلیــارد دالر بــرآورد
میشــود .ایــن شــرکت نیــز ماننــد شــرکتهای ایرانــی از یــک کس ـبوکار کوچــک و
اســتارت آپــی شــروع شــده اســت.
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پینترست ()Pinterest

پینترســت یکــی از ســرویسهای بینالمللــی اشــترا کگذاری تصاویــر اســت کــه
بــه عنــوان یــک رقیــب اصلــی بــرای تصاویــر گــوگل معرفــی میشــود .ایــن شــرکت
بــا ســرمایه  11میلیــارد دالری توســط بــن ســیلبرمن مدیریــت میشــود و هنــوز هــم
رونــد رو بــه پیشــرفت خــود را ادامــه میدهــد.
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مقالــه مرتبــط 5 :فاکتــور مهــم کــه در کســب موفقیــت در تجــارت شــما کمــک مــی
کننــد

استارت آپ ویکند ( )startup weekendچیست؟

آخریــن بحثــی کــه در رابطــه بــا مفهــوم اســتارت آپ وجــود دارد ،اســتارت آپ ویکنــد
اســت کــه یــک گردهمایــی بــه صــورت آموزشــی و تجربــی بــرای کارآفرینــان و افــراد
ایدهپــرداز اســت تــا در جریــان آن بتواننــد ایدههــای خــود را بــا یکدیگــر در میــان
گذاشــته و آنهــا را در معــرض قضــاوت داوران و مربیــان قــرار دهنــد .ایــن برنامــه از
ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه تعــداد افــراد شــرکت کننــده در آن زیــاد اســت و در
کشــورهای معتبــر دنیــا اجــرا میشــود .کشــور مــا نیــز هــر ســاله ایــن برنامــه را اجــرا
میکنــد کــه در ســال جــاری در  20اســفند برگــزار خواهــد شــد.
رونــد اجــرای اســتارت آپ ویکنــد بدیــن صــورت اســت کــه افــراد شــرکت کننــده
از عصــر پنجشــنبه در یــک محــل گــرد هــم میآینــد و ایدههــای خــود را مطــرح
میکننــد .بــه کســانی کــه ایــده دارنــد 60 ،ثانیــه وقــت داده میشــود تــا در مــورد
ایــده خــود صحبــت کــرده و توجــه شــرکتکنندگان را بــه آن جلــب کننــد .پــس
از مطــرح شــدن هــر کــدام از ایــن ایدههــا ،افــراد شــرکتکننده بــه یکــی از ایــن
تیمهــا جــذب شــده و در کنــار یکدیگــر زمینــه تجار یســازی ایــده مــورد نظــر را
فراهــم میکننــد .تمامــی ایــن مراحــل در طــی ســه روز انجــام میشــود و گردهمایــی
در ســاعت  9شــب یکشــنبه هفتــه بعــد بــه پایــان میرســد.
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استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونههای
موفق آن

مراســم اختتامیــه ایــن گردهمایــی شــامل معرفــی ایدههــای برتــر و اســتارت آپ
هــای برتــر اســت کــه شــامل افــرادی میشــود کــه توانســته باشــند بهتریــن راهــکار
ممکــن را بــرای تجار یســازی محصــول مــورد نظــر معرفــی کننــد .ایــن برنامــه در 54
ســاعت برگــزار میشــود و افــراد میتواننــد از بیــن شــرکتکنندگان ،تیــم خــود را
تشــکیل دهنــد .گردهمایــی اســتارت آپ ویکنــد یکــی از بهتریــن ابزارهــا بــرای عملــی
کــردن مفهــوم اســتارت آپ در ســطح جامعــه اســت و معمــوال ً هــر ســاله برخــی از
ایــن ایدههــا توســط منابــع مالــی مــورد حمایــت قــرار میگیرنــد.
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