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در ایــن مطلــب مفهــوم اســتارت آپ را بــه شــکلی جزئی تــر و دقیق تــر مــورد بررســی 
ــه  ــی، تاریخچ ــتارت آپ ــای اس ــد ایده ه ــات مانن ــی از اصطالح ــم و برخ ــرار می دهی ق
ــن  ــواردی از ای ــن اســتارت آپ و کســب و کارهای ســنتی و م ــاوت بی اســتارت آپ، تف

قبیــل را معرفــی کنیــم.

ترویــج مفهــوم اســتارت آپ خیلــی قدیمــی نیســت و شــاید تنهــا یــک یــا دو دهــه از 
ــه  ــران و ســایر نقــاط جهــان می گــذرد، امــا متاســفانه ب اســتفاده از ایــن لفــظ در ای
دلیــل جذابیــت یــا بــه هــر حــال رقابت هــای ناســالم، شــاهد اســتفاده پرتکــرار از ایــن 
عنــوان بــرای مشــاغل مختلــف هســتیم. اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای کســب وکارهای 
ــه آنهــا نبخشــیده اســت و ایــن تــالش و کوشــش گــروه  ــاری ب مختلــف هیــچ اعتب

عضــو در ایــن تیــم اســت کــه می توانــد باعــث موفقیــت آنهــا شــود.
حــاال در ایــن نوشــته می خواهیــم دربــاره ایــن مفهــوم بیشــتر بدانیــم، بــا مــا همــراه 

. شید با

تعریف و درک مفهوم استارت آپ
وب ســایت ها و منابــع اینترنتــی مختلفــی بــه تعریــف مفهــوم اســتارت آپ و اصــول 
و مبانــی مربــوط بــه آن پرداخته انــد، و تنهــا بــا یــک جســتجوی اینترنتــی ســاده در 
برخــی از ایــن ســایت ها می تــوان بــه تعاریــف گوناگــون از آن دســت یافــت. البتــه 
ناگفتــه نمانــد کــه اشــتباهاتی در ایــن تعریف هــا نیــز وجــود دارد کــه مــورد بحــث مــا 
در ایــن مطلــب نیســت. بــه طــور کلــی، اســتارت آپ بــه پروژه هایــی گفتــه می شــود 
کــه در جریــان آن، یــک ایــده خــام، بــه کمــک تــالش و کوشــش یــک گــروه بــه تولیــد 

یــک محصــول می انجامــد و زمینــه بــرای فــروش آن محصــول فراهــم می شــود.
ــی  ــد و تمام ــی می کن ــد را ط ــا ص ــر ت ــیر از صف ــی مس ــتارت آپ تمام ــع، اس در واق
مراحــل را بــه صــورت آزمــون و خطــا و یــا یادگیــری اصــول و مبانــی پایــه آن انجــام 
می دهــد. حــال ممکــن اســت شــروع مفهــوم اســتارت آپ بــه صــورت یــک کار علمــی 
ــا یــک  ــرم افــزاری باشــد، ی ــد یــک اختــراع ســخت در حــوزه ن خیلــی پیچیــده مانن
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، ایده هــای موفــق اســتارت آپــی یــا اســتارت 
آپ هــای موفــق جهانــی و اســتارت آپ هــای موفــق ایرانــی لزومــًا بــر روی کارهــای 
ــه  ــروش آن ب ــول و در ف ــک محص ــد ی ــه در تولی ــد؛ بلک ــده کار نمی کنن ــی پیچی علم

ــتند. ــایرین هس ــر از س ــتری، موفق ت مش

مقاله مرتبط: استارت آپ های ایران در سال 1400

تاریخچه استارت آپ
اگــر بخواهیــم بــه تاریخچــه اســتارت آپ بپردازیــم، مطمئنــًا می تــوان 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 1911 میــالدی برمی گــردد کــه 
آغــاز آنهــا بــا شــرکت های Silicon Valley شــروع شــد. یکــی از مهمتریــن محصــوالت 
 International Business ــم آن از ــه اس ــود ک ــتارت آپ IBM ب ــرکت، اس ــن ش ای
Machines برگرفتــه شــده اســت. ایــن اســتارت آپ در ســالیان بعــد موفــق شــد کــه 
خــود را بــه عنــوان یکــی از غول هــای تولیــد کننــده نــرم افــزار در دنیــا معرفــی کنــد.
ــل  ــرکت اپ ــا، ش ــای دنی ــتارت آپ ه ــن اس ــن و موفق تری ــر از قدیمی تری ــی دیگ  یک
ــه وجــود  ــا نحــوه ب ــدازی شــد و همــه شــما ب ــز راه ان اســت کــه توســط اســتیو جاب
ــن اســتارت آپ  ــه نتیجــه رســیدن ای ــرد در ب ــن ف ــدن و ســختی کشــیدن های ای آم
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 1997 مطــرح شــد 
و در ســال 1998 آغــاز بــه کار و محصــول خــود را تولیــد کــرد. امــروزه می تــوان موتــور 
جســتجوی گــوگل را بــه عنــوان پیچیده تریــن و قویتریــن موتــور جســتجو در جهــان 

معرفــی کــرد.
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چرا راه اندازی استارت آپ جذاب است؟
ــه  ــه ب ــد اول ایــن مقال ــه یکــی از ابهاماتــی کــه در بن در ایــن قســمت می خواهیــم ب
وجــود آمــد پاســخ دهیــم. شــاید بــرای شــما نیــز ایــن ســؤال پیــش آمــده باشــد کــه 
چــرا اغلــب کســانی کــه قصــد راه انــدازی یــک کســب و کار دارنــد، ترجیحــًا از لفــظ و 
ــرای آن اســتفاده می کننــد؟ بایــد بپذیریــم کــه ایــن موضــوع  مفهــوم اســتارت آپ ب
ــی  ــی از برخ ــت دولت ــز، حمای ــوارد نی ــی م ــه در برخ ــی دارد و البت ــه روان ــتر جنب بیش
شــرکت ها باعــث می شــود کــه ایــن برچســب را بــر روی کســب و کار خــود بچســبانند.
اگــر مــا راه انــدازی اســتارت آپ را بــه عنــوان شــروع یــک کســب و کار جدیــد در نظــر 
بگیریــم، جنبــه روانــی ایــن موضــوع بیشــتر از ایــن مســئله نشــأت می گیــرد کــه همــه 
انســان ها بــه دنبــال چالش هــای جدیــد و در حقیقــت دیــده شــدن هســتند. وقتــی 
ــه  ــطح جامع ــذاب در س ــد و ج ــول جدی ــک محص ــد ی ــه تولی ــدام ب ــخصی اق ــه ش ک
می کنــد، تعــداد کســانی کــه ایــن محصــول را انتخــاب می کننــد و بــه عنــوان انتخــاب 
ــت.  ــتارت آپ اس ــت اس ــزان موفقی ــده می ــن کنن ــد، تعیی ــر می گیرن ــود در نظ اول خ
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ــد و در تصــور  ــد ریســک می کن ــک کار جدی ــر روی ی ــه شــخصی ب ــی ک ــن وقت بنابرای
خــود بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه محصــول مــورد نظــر باعــث دیــده شــدن و حتــی 
ــن کار را  ــی ای ــکل های مختلف ــه ش ــه ب ــد ک ــعی می کن ــود، س ــدن آن می ش ــد ش برن

مطــرح کنــد.
با این تفاسیر، مفاهیمی مانند:

 تازه بودن،	 
دیده شدن،	 
امتیازات دولتی برای استارت آپ ها،	 
منحصر به فرد بودن،	 
 جنبه های روانی،	 
 و تمایل به رسیدن به موفقیت از صفر تا صد،	 

 اصلی تریــن دالیلــی هســتند کــه بیشــتر افــراد بــه راه انــدازی یــک کســب و کار جدیــد 
ــتارت آپ متمایلند. و اس

ویدئو مرتبط: مهمترین عامل موفقیت یک استارت آپ چیست؟ 

چرا بیشتر استارت آپ ها شکست می خورند؟
دالیــل اصلــی شکســت اســتارت آپ هــا را در ادامــه همیــن مطلــب بــه طــور جزئــی 
و بــا ذکــر دالیــل کامــل معرفــی می کنیــم، 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. احتمــاالً بــرای خــود شــما نیــز ایــن اتفــاق رخ داده 
ــن  ــد در ای ــه می توانی ــید ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــب ب ــک مطل ــدن ی ــا خوان ــه ب ک

حــوزه موفــق باشــید.
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ــد و  ــدن کرده ای ــی دی ــی خارج ــگاه اینترنت ــک فروش ــما از ی ــه ش ــم ک ــرض می گیری ف
ــر  ــاید بهت ــت )ش ــیار باالس ــا بس ــروش آنه ــار ف ــتریان و آم ــداد مش ــه تع ــد ک می بینی
بــود کــه اســم یــک فروشــگاه را می آوردیــم، امــا بــه ایــن شــکل مناســب تر اســت(. 

ــه: ــد ک ــر می کنی ــز فک ــاالً شــما نی احتم

بــا یــک هزینــه 4 تــا 10 میلیونــی می توانیــد 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 می گیرید،	 
 بر روی مشتریان و مخاطبان خود کار می کنید،	 
 چند نفر پرسنل یا همکار برای کار خود استخدام می کنید،	 
و در نهایت به مرور زمان فروش خود را افزایش می دهید.	 

 بــه جــرات می تــوان ادعــا کــرد کــه تمامــی کســب و کارهای اینترنتــی فقــط همیــن 
ــا تفــاوت  ــی در آنه ــی جزئ ــد کار اضافــی و خیل ــد و شــاید چن مراحــل را طــی می کنن
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ایجــاد کنــد. امــا بزرگتریــن موضوعــی کــه باعــث تفــاوت یــک اســتارت آپ موفــق بــا 
ــتمرار  ــش و اس ــش، دان ــالش، کوش ــود، ت ــورده می ش ــت خ ــتارت آپ شکس ــک اس ی

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 می خورنــد، صرفــًا 

بــه خاطــر نداشــتن تــالش کافــی و خســتگی در بیــن راه اســت.

ویدئو مرتبط: 3 عامل مهم که در کارآفرینی موفق نمی شوید

تفاوت استارت آپ ها با کسب و کارهای سنتی

-استارت آپ ها به صورت مرحله ای رشد می کنند
بهتــر اســت اســتارت آپ را بــه ماننــد یــک پیــاز در نظــر بگیریــم کــه مراحــل رشــد خود 
ــی  ــن در حال ــوغ می رســد.  ای ــه بل ــرده و ب ــه طــی ک ــه مرحل ــه ب ــه صــورت مرحل را ب
اســت کــه در کســب و کار ســنتی معمــوالً ســرمایه یــک کار جدیــد تأمیــن می شــود و 
بالفاصلــه مراحــل فــروش آن نیــز آغــاز می شــود. بــه عنــوان مثــال، اگــر شــما یــک 
ــرای آن بازاریابــی انجــام دهیــد، مشــتریان خــود را  کفــش جدیــد را تولیــد کنیــد، ب
توســعه دهیــد و بــه کســب و کار خــود رونــق ببخشــید، شــما مفهــوم اســتارت آپ را 
بــه شــکلی دقیــق اجــرا کرده ایــد. امــا اگــر یــک مغــازه اجــاره کنیــد و کفــش مربــوط 
بــه برندهــای مختلــف را در آن قــرار دهیــد و بفروشــید، از یــک ســبک ســنتی اســتفاده 

کرده ایــد.

-استارت آپ ها بر اساس مبانی علمی توسعه می یابند
نکتــه مهمــی کــه درمــورد اســتارت آپ هــا وجــود دارد ایــن اســت کــه پیشــرفت آنهــا 
ــا  ــز ب ــا نی ــروش آنه ــی تبلیغــات و ف ــرد و حت ــای اصــول علمــی انجــام می گی ــر مبن ب
ــما راه  ــدف ش ــی ه ــس وقت ــرد. پ ــورت می گی ــا ص ــی روز دنی ــی علم ــه مبان ــه ب توج
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 کســب و کار ســنتی، می توانیــد 
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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، 
ــه  ــی و مرحل ــکل جزئ ــه ش ــدازی آن را ب ــل راه ان ــه مراح ــم ک ــا الزم می بینی در اینج
بــه مرحلــه معرفــی کنیــم تــا شــما نیــز بتوانیــد از آن بــه عنــوان یــک الگــو بــرای راه 
انــدازی کســب وکار 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:

1. ایده پردازی
مفهــوم اســتارت آپ از یــک ایــده شــروع می شــود، ایــن ایــده ممکــن اســت خالقانــه 
ــی  ــا داخل ــه از یــک کســب و کار خارجــی ی ــا ممکــن اســت برگرفت ــوده و ی ــد ب و جدی
باشــد. بــه عنــوان مثــال، قــرار نیســت کــه همیشــه یــک کســب و کار جدیــد برمبنــای 
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یــک اختــراع جــان بگیــرد، شــاید یــک فــرد خــالق 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 ایده هــای اســتارت آپــی را ســرچ کنیــد، احتمــاالً بــه 
گزینه هــای متعــددی می رســید کــه برخــی از آنهــا در نــگاه اول مســخره یــا نشــدنی 
ــته اند  ــالش توانس ــر ت ــان پ ــی از جوان ــه گروه ــد ک ــا می بینی ــد، ام ــر می رس ــه نظ ب
ــن  ــون در چندی ــانند و اکن ــد برس ــب درآم ــه کس ــخره را ب ــای مس ــن ایده ه ــه همی ک
ــرای ایده پــردازی در حــوزه  ــه فعالیــت مشــغولند. پــس هیــچ وقــت ب ــا ب نقطــه دنی

کارآفرینــی نترســید.

2. تحقیق 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 می خواهیــد بــه چــه 
نقطــه ای برســید. همانطــور کــه گام اول را بــا ایــده پــردازی برداشــته اید، بهتــر اســت 

کمــی خیــال پــردازی کنیــد و هــدف خــود را تــا نهایــت ممکــن پیــش ببریــد.
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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 شهرســتان ها 

خواهیــد رســید و هــدف شــما در آنجــا چیســت.
ــا  ــوب اســت، ام ــام خ ــده خ ــک ای ــتن ی ــد. داش ــق کنی ــد تحقی ــد، بای ــه بع در مرحل
ــد.  ــارج کن ــیر خ ــما را از مس ــت ش ــن اس ــت و ممک ــاک اس ــدازه خطرن ــان ان ــه هم ب
ــتقبال  ــن اس ــول و همچنی ــورد محص ــف در م ــی های مختل ــامل بررس ــات ش تحقیق
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.

3. ثبت ایده و ادعای مالکیت
مرحلــه قبــل نبایــد از محــدوده خانــواده و آشــنایان قابل اعتمــاد 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 نکرده انــد.
ــده و  ــت ای ــه ســراغ ثب ــد ب ــدازی اســتارت آپ بای ــه ســوم از راه ان ــن در مرحل بنابرای
ادعــای مالکیــت آن برویــد. اگــر ایــده شــما تکــراری و برگرفتــه از ســایر شــرکت ها و 
کســب و کارهای ملــی و بیــن المللــی اســت، کار شــما چنــدان ســخت نیســت و بــرای 

ثبــت آن نیــازی بــه مراحــل ســختی نداریــد.
ــراد هســتیم  ــه از طــرف اف ــراع و ایده هــای خالقان ــوارد شــاهد اخت ــا در برخــی م  ام
کــه در ســطح ملــی و در ســطح بیــن المللــی، نمونه هــای 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 ســریع تر 
بــه نتیجــه آن را داشــته باشــند. بــرای ثبــت اختــراع و ایــده نوآورانــه خــود، بــه ســراغ 
http://iripo. ــی ــه آدرس اینترنت ــوی ب ــت معن ــز مالکی ــانی مرک ــالع رس ــگاه اط پای
ــد نســبت  ــا بتوانی ــد ت ــراع خــود را انجــام دهی ــت اخت ــد و مراحــل ثب ssaa.ir بروی
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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 
ــته  ــود را داش ــت خ ــای مالکی ــک آن ادع ــه کم ــد ب ــه می توانی ــود ک ــما داده می ش ش

باشــید.

4. تهیه نمونه اولیه
ایده هــای مختلفــی در قالــب مفهــوم اســتارت آپ تعریــف می شــوند کــه انجــام هــر 
کــدام از آنهــا از یــک مســیر متفــاوت عبــور می کنــد. برخــی از ایــن ایده هــا، خدماتــی 
ــای  ــامل نمونه ه ــر ش ــی دیگ ــد، برخ ــه ندارن ــه اولی ــه نمون ــه تهی ــازی ب ــتند و نی هس
آزمایشــگاهی می شــوند، کــه اصلی تریــن 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 آن هــا الزم اســت؛
 ایده هــای اینترنتــی بــرای تولیــد نمونــه اولیــه ســاده تر هســتند و بایــد بــا ســرعت 	 

بیشــتری انجــام گیرد؛
 تولیــد نمونــه اولیــه بــرای یــک محصــول خــاص ســخت تر اســت و بایــد از افشــای 	 

ــود؛ آن جلوگیری ش
 تولیــد نمونــه اولیــه بــرای یــک محصــول باید همــراه بــا تحقیــق در مــورد بازاریابی 	 

و نیاز مشــتریان باشــد.
ــی اســت،  ــه چــه صورت ــی شــما ب ــه محصــول نهای ــد ک ــر مشــخص کرده ای ــس اگ پ
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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5. عرضه 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 
ــه  ــد جامع ــید، می توانی ــته باش ــت داش ــای مالکی ــد ادع ــد و می توانی ــت کرده ای را ثب
هــدف خــود را توســعه دهیــد. چنــد مــورد یــا نمونــه اولیــه را تولیــد کنیــد )در مــورد 
ــه  ــار جامع ــا را در اختی ــد(، و آن ه ــه باش ــت 100 نمون ــر اس ــی بهت ــوالت فیزیک محص
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 می تواند 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 ســلیقه ای 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 
ــل  ــن عوام ــی از اصلی تری ــرد و یک ــد ک ــک خواهن ــما کم ــه ش ــدی ب ــای بع در گام ه

ــد. ــه شــمار می رون ــت اســتارت آپ هــا ب موفقی

ویدئو مرتبط: ماجرای حداقل محصول یا MVP یک آش فروش موفق
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6. ثبت ایده و محصول
ــود  ــه خ ــانس را ب ــن ش ــانده اید و ای ــت رس ــه ثب ــود را ب ــده خ ــل، ای ــه قب در مرحل
ــد  ــا نمی توان ــن ادع ــا ای ــا داشــته باشــید. ام ــت آن ادع ــورد مالکی ــه در م ــد ک داده ای
شــامل محصــوالت بــه دســت آمــده از آن باشــد و ممکــن اســت افــرادی از محصــوالت 
مشــابه بــا آن یــا حتــی از ویژگی هــای بهتــر آن اســتفاده کننــد. پــس بایــد در مراجــع 
قانونــی نســبت بــه ثبــت ایــده و محصــول خــود اقــدام کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 

ــد. ــری از محصــوالت شــما اســتفاده نمی کن ــچ شــخص دیگ هی

ــد از  ــراع اســت و می توانی ــت اخت ــد مراحــل ثب ــز همانن ــن کار نی مقدمــات انجــام ای
پایــگاه اطــالع رســانی مرکــز مالکیــت معنــوی ایــن کار را انجــام دهیــد تــا از مراحــل 
ــا  ــتارت آپ ب ــوم اس ــوید. مفه ــن ش ــود مطمئ ــول خ ــدن محص ــی نش ــدی و از کپ بع
ریســک همــراه اســت و بایــد نهایــت تــالش خــود را بــه کار بگیریــد تــا این ریســک ها 

را از بیــن ببریــد.

12

https://modireweb.com


استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونه های 
موفق آن

www.modireweb.com

7. پیدا کردن سرمایه گذار
یکــی از مهمتریــن مراحــل و شــاید بزرگتریــن چالــش بــرای راه انــدازی اســتارت آپ، 
پیــدا کــردن یــک ســرمایه گذار بــرای پــروژه اســت کــه بتوانــد ریســک ســرمایه گذاری 
بــر روی یــک ایــده نــو را بپذیــرد. در بــاال بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه اســتارت آپ 
ــا  ــو شــروع نمی شــوند و ممکــن اســت در برخــی از آنه ــا ایده هــای ن هــا همیشــه ب
ــود.  ــازی ش ــورها پیاده س ــایر کش ــده در س ــرا ش ــای اج ــا ایده ه ــراری ی ــای تک ایده ه
بنابرایــن، شــاید پیــدا کــردن یــک ســرمایه گــذار بعــد از مدتــی امــکان پذیــر باشــد، 

امــا الزم اســت کــه نــوع ســرمایه گــذاری آنهــا نیــز مشــخص شــود.

5 نوع سرمایه گذار برای ایده های استارت آپی
ــود دارد و  ــددی وج ــائل متع ــکالت و مس ــوزه، مش ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــرای س ب
یــک اســتارت آپ بایــد بتوانــد ســرمایه گــذار مــورد نیــاز خــود را پیــدا کنــد. ســرمایه 

ــه پنــج گــروه تقســیم بنــدی می شــوند: ــی ب ــازار مال ــی در ب ــه طــور کل گــذاران ب

بانک ها
 بانک هــا بــه عنــوان قدیمی تریــن و کالســیک ترین گروه هــای ســرمایه گــذاری 
ــه  ــا ب ــذاری آنه ــرمایه گ ــوه س ــوالً نح ــتند و معم ــرح هس ــف مط ــای مختل در حوزه ه
ــد. در  ــت ندارن ــروژه دخال ــان پ ــه طــور مســتقیم در ســود و زی ــه ب ــی اســت ک صورت
حــال حاضــر، بانک هــای متعــددی در ایــران فعــال هســتند کــه ســود کارافرینــی آن هــا 
متغیــر اســت، امــا بــه طــور کلــی بــرای اســتفاده از ســرمایه ایــن بانک هــا، الزم اســت 
کــه مراحــل مختلــف پــروژه بــه آنهــا اثبــات شــود و یــا در برخــی مــوارد ممکــن اســت 

ــاز داشــته باشــد. ــز نی ــه ســپرده گذاری نی شــخص ب

سرمایه گذاران آنجل
ــه  ــود ک ــه می ش ــرادی گفت ــه اف ــته ب ــرمایه گذاران فرش ــا س ــل ی ــرمایه گذاران آنج س
ــح  ــا ترجی ــد و ی ــروژه باش ــر پ ــرای ه ــزار دالر ب ــش از 200 ه ــا بی ــرمایه گذاری آنه س
ــن  ــد. ای ــون دالر باش ــک میلی ــک ی ــا نزدی ــروژه ت ــص آن پ ــه ارزش خال ــد ک می دهن
دســته از افــراد در صنایــع مختلفــی یافــت می شــوند و معمــوالً بــه دنبــال پروژه هــای 
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ــا  ــه آنه ــت ک ــن اس ــت ای ــخص اس ــه مش ــزی ک ــتند؛ چی ــودده هس ــی س کارآفرین
نمی تواننــد صاحــب بیــش از 30 درصــد ســهام یــک اســتارتاپ باشــند. ســرمایه گذاران 
ــد و  ــدام می کنن ــتقیم اق ــخصی و مس ــورت ش ــه ص ــرمایه گذاری ب ــرای س ــل ب انج
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 3 تــا 8 ســاله را بــرای خــود در 

ــد. ــر می گیرن نظ

سرمایه گذاران شراکتی
 ســرمایه گذاران شــراکتی در ســود و زیــان کســب و کارهای کوچــک شــریک می شــوند. 
ــا شــخص کارآفریــن منعقــد  ــی ب ــرارداد مال ایــن افــراد در همــان ابتــدای کار یــک ق
ــی  ــت مال ــه در ازای حمای ــوند ک ــر می ش ــا متذک ــه آنه ــرارداد ب ــن ق ــد و در ای می کنن
و ســرمایه گذاری، بــه طــور کامــل یــا بــه صــورت درصــدی در ســود و زیــان شــرکت 

ــوند. ــل می ش دخی

سرمایه گذاران داوطلبانه
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــنگین و پروژه های ــای س ــرای پروژه ه ــه ب ــرمایه گذاران داوطلبان س
ــون  ــدود 10 میلی ــا ح ــد ت ــوالً می توانن ــتند و معم ــده آل هس ــد ای ــاال دارن ــه ب هزین
ــای  ــه پروژه ه ــانی ک ــرای کس ــراد ب ــن اف ــد. ای ــرمایه گذاری کن ــروژه س ــک پ دالر در ی
ــت  ــان فعالی ــرفته در جری ــتگاه های پیش ــه دس ــد و ب ــال می کنن ــگاهی را دنب آزمایش
خــود نیــاز دارنــد، ایــده آل هســتند و بــه آنهــا کمــک می کننــد کــه مراحــل مختلــف 
پــروژه را بــا اســتفاده از ســرمایه مالــی و اعتبــار اجتماعــی ســرمایه گذار انجــام دهنــد. 
نحــوه دخالــت ایــن ســرمایه گذاران در ســود و زیــان اســتارت آپ بــه صــورت توافقــی 
انجــام می گیــرد و معمــوالً ترجیــح می دهنــد کــه درصــدی از هزینــه پــروژه را قبــول 

کننــد.

سرمایه گذاران شخصی
ــی  ــرمایه گذاری خانوادگ ــوان س ــا عن ــرمایه گذاری را ب ــن س ــه ای ــود ک ــر ب ــاید بهت  ش
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و یــا ســرمایه گذاری فامیلــی نیــز معرفــی کنیــم. فــرض بگیریــد کــه شــما بــه دنبــال 
ــرمایه گذار  ــک س ــه ی ــد ک ــعی می کنی ــتید و س ــود هس ــتارت آپ خ ــدازی اس راه ان
مطمئــن پیــدا کنیــد. در ایــن صــورت بــه ســراغ آشــنایان، دوســتان و فامیــل می رویــد 
و از طریــق یــک ســرمایه گذاری مشــارکتی، هزینــه انجــام پــروژه را فراهــم می کنیــد. 
نحــوه بازپرداخــت ایــن ســرمایه گذاری ممکــن اســت همــراه بــا ســود نقــدی باشــد 

یــا ایــن افــراد در نتیجــه نهایــی پــروژه شــریک شــوند.

انواع مدل های سرمایه گذاری
ــه  ــم ک ــان دادی ــم و نش ــرمایه گذار پرداختی ــواع س ــی ان ــه معرف ــی ب ــای قبل در بنده
نقــش هــر کــدام از آنهــا در مفهــوم اســتارت آپ بــه چــه صــورت اســت. امــا، تعریــف 
مــا از ســرمایه گذارها بــه هــر شــکلی کــه باشــد، نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه 
ــوع،  ــن موض ــرای درک ای ــت. ب ــورت اس ــه ص ــه چ ــا ب ــرمایه گذاری آنه ــوع س ــن ن ای

ــم: ــرار داده ای ــته ق ــه دس ــتارتاپ را در س ــرمایه گذاری اس ــواع س ان

سرمایه گذاری مالکیتی
ــان  ــه در جری ــود ک ــف می ش ــرمایه گذاری تعری ــوع س ــک ن ــی ی ــرمایه گذاری مالکیت س
ــی از آن را  ــت بخش ــروژه، مالکی ــه پ ــار ب ــص اعتب ــذار در ازای تخصی ــرمایه گ آن، س
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ــا کشــاورزی  ــر عهــده می گیــرد. فــرض بگیریــد کــه شــما در یــک پــروژه گاوداری ی ب
ــد،  ــرار می دهی ــروه ق ــن گ ــار ای ــه در اختی ــی ک ــد و در ازای پول ــرمایه گذاری می کنی س
ــز  ــتارتاپ ها نی ــورد اس ــن روش در م ــد. همی ــد ش ــروژه خواهی ــمتی از پ ــب قس صاح
ــود  ــرای خ ــهم آن را ب ــه س ــا هم ــد ی ــد درص ــرمایه گذار می توان ــت و س ــل اجراس قاب

بــردارد.

سرمایه گذاری اعتبار دهی
ــه یــک پــروژه اســت  ایــن روش از ســرمایه گذاری بیشــتر شــبیه قــرض دادن پــول ب
ــت  ــود را دریاف ــرمایه گذاری خ ــه س ــوط ب ــه مرب ــا هزین ــود ی ــا س ــال آن تنه و در قب
ــرای انجــام  ــار الزم ب ــه اعتب ــد. در ایــن روش، ســرمایه گذار متعهــد می شــود ک می کنی
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 می کنــد. معمــوالً بانک هــا و نهادهایــی 

ماننــد پــارک علــم و فنــاوری در ایــن زمینــه فعــال هســتند.

 سرمایه گذاری شراکتی
در ســرمایه گذاری شــراکتی، هماننــد ســرمایه گذاری مالکیتــی، وظیفــه تأمیــن بودجــه 
پــروژه بــر عهــده ســرمایه گذار اســت و در ازای آن درصــدی از ســهم اســتارت آپ را بــه 
ــن  ــی در ای ــرمایه گذاری مالکیت ــا س ــن روش ب ــاوت ای ــد. تف ــاص می ده ــود اختص خ
اســت کــه در روش شــراکتی، تنهــا تــا 45 درصــد از ســهام بــه ســرمایه گذار اختصــاص 
ــتارتاپ  ــدازی اس ــروه راه ان ــن و گ ــان کارآفری ــروژه، هم ــی پ ــک اصل ــد و مال می یاب

هســتند.

شتاب دهنده چیست؟
شــتاب دهنده یــا Startup accelerator را در واقــع می تــوان بــه عنــوان ســوخت و 
بنزیــن در مفهــوم اســتارت آپ در نظــر گرفــت. شــتابدهنده ها، افــراد یــا شــرکت هایی 
هســتند کــه وظیفــه حمایــت از یــک شــرکت نوپــا را برعهــده گرفتــه و آنهــا را در فرآیند 
ــد در  ــد. شــتابدهنده ها می توانن ــد و فــروش محصــول هدایــت می کنن آمــوزش، تولی
هــر کــدام از ســه دســته ســرمایه گذاری فــوق قــرار گیرنــد، امــا معمــوالً شــتابدهنده 
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ــا 45  ــا ت ــه تنه ــود ک ــناخته می ش ــراکتی ش ــرمایه گذاری ش ــروه س ــوان گ ــه عن ــا ب ه
درصــد از ســهام گــروه را بــه خــود اختصــاص می دهنــد.

شــتاب دهنده هــای ایرانــی و شــتاب دهنده هــای خارجــی متعــددی در ســطح اینترنت 
معرفــی شــده اســت و هــر کــدام از آنهــا ســعی می کننــد کــه امتیــازات ویــژه ای بــرای 
اســتارتاپ هــا در نظــر بگیرنــد تــا آنهــا را جــذب کننــد. در بیــن معروف تریــن شــتاب 
ــورد  ــد م ــیر و چن ــرش، اکس ــش، پ ــک، جه ــه آوات ــوان ب ــی می ت ــای ایران دهنده ه

دیگــر اشــاره کــرد.

چگونه یک سرمایه گذار استارت آپی مناسب پیدا کنیم؟
بــا توجــه بــه تعریفــی کــه بــرای انــواع ســرمایه گــذار اســتارت آپــی داشــتیم، احتمــاالً 
ــذار  ــرمایه گ ــک س ــه ی ــه چگون ــت ک ــده اس ــود آم ــه وج ــما ب ــرای ش ــؤال ب ــن س ای
ــی  ــا هــر حجــم ســرمایه مال ــه هــر کســی ب ــم ب ــا می توانی ــم؟ آی ــدا کنی مناســب پی
اعتمــاد کنیــم؟ ممکــن اســت برخــی از نهادهــا ماننــد بانک هــا یــا حتــی پــارک علــم 
و فنــاوری کــه دولتــی هســتند از ســطح اطمینــان باالتــری برخــوردار باشــد و اعتمــاد 
ــه آنهــا آســان تر باشــد. امــا راهکارهــای زیــر در حــوزه مفهــوم اســتارت آپ  کــردن ب

ــد: ــه شــما کمــک کن ــد ب می توان
-گزینه های سرمایه گذاری خود را بشناسید

 وقتــی کــه برنامــه اصلــی شــما راه انــدازی یــک اســتارت آپ بــر اســاس یک ایــده خام 
اســت، طبیعتــا شــما نمی توانیــد بــه هــر نــوع ســرمایه گذاری 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 می خواهید از وام های بانکی استفاده کنید؟	 
ــروژه وجــود 	  ــرای ایــن پ ــا در بیــن دوســتان و آشــنایان شــما ســرمایه کافــی ب آی

دارد؟
آیا در نهایت ممکن است به تجهیزات آزمایشگاهی نیاز داشته باشید؟	 
آیا می خواهید کسی در پروژه شما دخالت داشته باشد؟	 
ــا 	  ــد وام ی ــخص می توانی ــی مش ــک دوره زمان ــه در ی ــد ک ــاس می کنی ــا احس  آی

ــد؟ ــت کنی ــی را بازپرداخ بده
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 آیا سرمایه گذار را در سود و زیان شرکت خود دخالت می دهید؟	 
ــه  ــد، ب ــق پاســخ دهی ــه طــور واضــح و دقی ــن ســؤاالت ب ــه ای ــد ب ــر شــما بتوانی اگ
احتمــال زیــاد تعــداد زیــادی از گزینه هــای شــما حــذف خواهنــد شــد و تنهــا بــه چنــد 
ــاده تر اســت.  ــا س ــورد آنه ــردن در م ــه قضــاوت ک ــد رســید ک ــورد محــدود خواهی م
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 سرمایه گذاران تهیه کنید
 فــرض می گیریــم کــه مرحلــه قبــل را بــه طــور کامــل انجــام داده ایــد. در اینجــا شــما 
احتمــاالً بــه چنــد گزینــه می رســید کــه هــر کــدام از ایــن گزینه هــا ممکــن اســت در 
یکــی از پنــج دســته فــوق قــرار گیرنــد. یــک جــدول طراحــی کنیــد و در ایــن جــدول 5 
گــروه ســرمایه گذار 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 

کرده ایــد و می توانیــد گام بعــدی خــود را بــا اطمینــان بیشــتری برداریــد.

- جلسه مصاحبه بگذارید و با سرمایه گذاران 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 
ــا  ــد و از آن ه ــره کنی ــود مذاک ــت خ ــده در فهرس ــته ش ــرمایه گذاران نوش ــی س تمام
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 
ــد. حضــور در  ــالم کنن ــه شــما اع ــن ســرمایه گذاری ب ــورد ای ــه هــدف خــود را در م ک
ــر شــما را نشــان می دهــد و حتــی ممکــن اســت ایده هــا و طــرز  ــه هن ایــن مصاحب
ــار بگذاریــد و  فکــر برخــی از ســرمایه گذاران باعــث شــود کــه روش اولیــه خــود را کن

بــه ســراغ یــک صفحــه جدیــد برویــد.
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- توافقات خود را قانونی کنید
بــه قــول قدیمی هــا »حــرف بــاد هواســت«. ایــن می توانــد یکــی از بهتریــن 
ــول  ــاالً در ط ــما احتم ــد. ش ــروژه باش ــک پ ــدازی ی ــاوره ها در راه ان ــا و مش توصیه ه
مســیر خــود بــا افــراد زیــادی مواجــه خواهیــد شــد کــه همــه آنهــا شــما را بــه ســمت 
ــی و  ــاعدت مال ــورد مس ــددی در م ــای متع ــاالً قول ه ــد و احتم ــوق می دهن ــو س جل

ــت«. ــتارت آپ اس ــوم اس ــن در ذات مفه ــد، »ای ــت می کنی ــات دریاف امکان
امــا مطمئــن باشــید کــه در مراحــل ســخت و پیچیــده کار، بیشــتر ایــن افــراد حــرف 
خــود را پــس گرفتــه و حتــی نمی توانیــد آنهــا را پیــدا کنیــد. در مــورد ســرمایه گذاری 
بــرای راه انــدازی اســتارت آپ ایــن موضــوع بســیار خطرناک تــر اســت و حتــی ممکــن 
اســت بــه شکســت پــروژه شــما بیانجامــد. پــس اگــر بــا یــک ســرمایه گذار صحبــت 
می کنیــد و بــا آنهــا بــه توافــق می رســید، حتمــًا 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 می گیــرد و تقریبــًا 
می توانیــم آن را بــه عنــوان یــک شــرکت نوپــا معرفــی کنیــم. طبیعتــًا در مراحــل قبــل 
ــه  ــا توج ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه و پای ــای اولی ــورد نمونه ه ــی هایی در م بررس
بــه بازخوردهــای دریافتــی، تغییراتــی در محصول هــا یــا در خدمــات بــه وجــود آمــده 
ــا روحیــه  اســت. همچنیــن حضــور ســرمایه گذار باعــث می شــود کــه اعضــای تیــم ب
ــوه فراهــم  ــد انب ــرای تولی ــات الزم ب ــد مقدم ــد شــوند و بای ــد تولی ــری وارد فرآین بهت
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 مرحلــه ای کــه رونــد رو بــه رشــد اســتارت آپ را بــه قلــه می رســاند، 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 می رسد.	 

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، 
نمی توانــد 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 
. د شو

مقاله مرتبط: 10 استراتژی بازاریابی آنالین که کسب وکارتان را رونق می بخشد

معرفی انواع استارت آپ
ــود و  ــن می ش ــتارت آپ ممک ــدازی اس ــالً راه ان ــوق، عم ــل ف ــدن مراح ــی ش ــا ط ب
می تــوان ادعــا کــرد کــه بــه فــروش محصــول یــا ارائــه خدمــات منتــج خواهــد شــد. 
ــک  ــه از ی ــاس گرفت ــا اقتب ــد ی ــورت جدی ــه ص ــده ب ــک ای ــتن ی ــه داش در گام اول، ب
شــرکت دیگــر اشــاره کردیــم، امــا در ایــن ایــده مشــخص نشــد کــه دقیقــًا 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 کرده ایــم کــه هــر کــدام 

از آنهــا ممکــن اســت زیــر الیه هــای دیگــری نیــز داشــته باشــند:

استارت آپ های فعال در زمینه سبک زندگی
ــا  ــه ب ــوند ک ــی می ش ــا و کارهای ــامل پروژه ه ــی ش ــبک زندگ ــتارت آپ س ــوم اس مفه
ســبک زندگــی افــراد مختلــف در ارتبــاط هســتند. در واقــع هــدف از راه انــدازی ایــن 
ــا اســتفاده از روش هــای  اســتارت آپ هــا، کمــک بــه بهبــود زندگــی افــراد جامعــه ب
مختلــف اســت. مثــالً ممکــن اســت یــک گــروه از آنهــا بــه ســراغ آمــوزش روش هــای 
آشــپزی برونــد و گروهــی دیگــر در زمینــه حفــظ ســالمت خانواده هــا فعالیــت کننــد. 
حــال ممکــن اســت کار ایــن گــروه بــه صــورت مجــازی و در قالــب تیم هــای 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 می شــوند و معمــوالً خانوادگی 
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اداره می شــوند. فــرض بگیریــد کــه یــک خانــواده تصمیــم می گیــرد 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. نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت بــوده ایــن 
ــات  ــا از ثب ــد، ام ــه دســت نمی آورن ــادی ب ــدا از مشــاغل ســود زی ــن م ــه ای اســت ک

کاری خوبــی برخــوردار خواهنــد بــود.

استارت آپ های مقیاس پذیر
اســتارت آپ هایــی در ایــن دســته قــرار می گیرنــد کــه عــالوه بــر اینکــه بــه ســوددهی 
ــد. آنهــا مــدام در فکــر  ــد، رویــای جهانــی شــدن را نیــز در ســر دارن ــاال فکــر می کنن ب
بــزرک کــردن کســب وکار خــود هســتند و مــدام در جســتجوی جــذب ســرمایه بــرای 
بزرگتــر شــدن هســتند. از مهم تریــن ایــن نــوع اســتارتاپ  هــا مــی تــوان بــه فیســبوک 
و اوبــر اشــاره کــرد. ایــن گونــه شــرکت ها یــا موفــق می شــوند و بــه رویــای جهانــی 

شــدن خــود می رســند و یــا بــه طــور کلــی شکســت می خورنــد.
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استارت آپ های کوچک وابسته به شرکت های بزرگ
ایــن اســتارت آپ هــا بــه نمایندگــی از شــرکت های بــزرگ وظیفــه دارنــد کــه در جهــت 
بهبــود عملکــرد آنهــا عمــل کننــد. معیارهــای مختلفــی بــرای کار ایــن گــروه وجــود دارد 
و آنهــا بیشــتر ســعی می کننــد کــه کارشــان جنبــه مطالعاتــی داشــته باشــد و اقدامــات 
اولیــه بــرای شــرکت های بزرگ تــر را انجــام دهنــد. مثــالً یــک شــرکت بــزرگ تصمیــم 
ــن  ــرار دهــد. پــس ای ــن محصــوالت خــود ق ــه یــک محصــول x را در بی ــرد ک می گی
گــروه موظــف می شــوند کــه وضعیــت بــازار و مشــتریان را نســبت بــه ایــن محصــول 
ــرای  ــرایط را ب ــوزه، ش ــن ح ــت در ای ــورت موفقی ــد و در ص ــی کنن ــات بررس ــا خدم ی
ــز  ــتارتاپ ها نی ــه اس ــر از این گون ــته ای دیگ ــد. دس ــم کن ــر فراه ــرکت  بزرگت ــور ش حض
وجــود دارنــد کــه بــه فــروش و بازاریابــی محصــول شــرکت های بــزرگ می پردازنــد.

استارت آپ های فعال در زمینه شبکه های اجتماعی
 بــا رشــد رســانه های 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. احتمــاالً مطالــب زیــادی در مــورد کســب درآمــد از اینترنــت بــا اســتفاده 
از ابزارهایــی ماننــد اینســتاگرام، تلگــرام و فیســبوک را مطالعــه کرده ایــد و می دانیــد 
کــه حتــی یــک نفــر نیــز می توانــد بــه صــورت انفــرادی در ایــن حــوزه کســب درآمــد 
ــه صــورت گروهــی  ــه ب ــد ک ــح می دهن ــرداز، ترجی ــده پ ــراد ای ــا برخــی از اف ــد. ام کن
وارد ایــن حــوزه شــوند و بــا طراحــی یــک نــرم افــزار یــا یــک اپلیکیشــن، بــه راحتــی 
شــرایط کســب درآمــد اینترنتــی را فراهــم کننــد. نمونه هــای متعــددی از ایــن تیم هــا 
در ســطح ایــران و ســطح جهــان وجــود دارد کــه بــا یــک جســتجوی ســاده در اینترنت 

ــد. ــدا کنی ــا را پی ــق آنه ــد نمونه هــای موف می توانی

پادکست مرتبط: رقابت تنگ تر و فضای داغ استارت آپ ها

لین استارتاپ چیست؟
ــوم  ــک مفه ــاب ی ــای ن ــتارت آپ ه ــان اس ــا هم ــتارتاپ )lean startup( ی ــن اس لی
ــا  ــا را ت ــک پذیری آنه ــه ریس ــت ک ــد اس ــب و کارهای جدی ــدازی کس ــاص در راه ان خ
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حــدود زیــادی کاهــش داده و بــه نوعــی اطمینــان از فــروش محصــول را بــاال می بــرد. 
ــه  ــد محصــول و عرضــه آن ب ــد تولی ــه شــکل ســنتی، فراین ــوم اســتارت آپ ب در مفه
بــازار بــدون مطالعــه مشــتریان انجــام می گیــرد و معمــوالً درصــد باالیــی از اســتارتاپ 

هــا دچــار مشــکل و شکســت می شــود.
مفهــوم لیــن اســتارتاپ در ابتــدا توســط اریــک ریــس و اســتیو بلنــک مطــرح شــد 
ــوژی توســعه مشــتری اجــرا و پیــاده ســازی می شــد. در ایــن  ــر اســاس متدول کــه ب
ــات و  ــا خدم ــول ی ــد محص ــر روی تولی ــان ب ــکان کار همزم ــن ام ــه کارآفری ــیوه، ب ش
ــن هــم فرصــت  ــی کارآفری ــر روی مشــتریان داده می شــود. یعن ــه ب ــن مطالع همچنی
دارد کــه محصــول خــود را تولیــد کنــد و هــم می توانــد وضعیــت بــازار و مشــتری را 
بررســی کنــد. بنابرایــن، لیــن اســتارتاپ کمــک می کنــد کــه شــرکت های نوپــا خیلــی 
ســریع تر 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 تــالش می کنیــم کــه 

بــه آن نیــز بپردازیــم.

 چه چیزهایی در موفقیت مفهوم استارت آپ نقش دارند؟
مفهــوم اســتارت آپ نــکات زیــادی بــه مــا یــادآوری می کنــد و بــه مــا نشــان می دهــد 
ــن  ــاز دارد. مهم تری ــد نی ــرای رش ــادی ب ــای زی ــه مراقبت ه ــازه ب ــه ت ــک جوان ــه ی ک
مرحلــه در رشــد یــک درخــت یــا یــک گیــاه، مراحــل اولیــه رشــد آن اســت و اگــر از 
ایــن مرحلــه بــه ســالمتی عبــور کننــد، توانایــی و تحمــل آن در برابــر شــرایط مختلــف 
افزایــش می یابــد. بنابرایــن، در مــورد اســتارت آپ هــا نیــز بــا مــوارد مشــابهی مواجــه 
هســتیم کــه هــر کــدام از آن هــا می تواننــد رونــد موفقیــت ایــن نهــال جــوان را تحــت 

تأثیــر قــرار دهنــد:
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ویدئوی مرتبط: عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها

1. بنیانگذاران
ــد و شــرایط  ــا کمــک کن ــه آنه ــف ب ــد در فرصت هــای مختل ــم می توان ــر یــک تی  رهب
را بــرای موفقیــت آنهــا بــه وجــود بیــاورد. یــک لیــدر یــا سرپرســت تصمیمــات مهمــی 
را اتخــاذ می کنــد، دیــدگاه دیگــران را مــورد بررســی قــرار می دهــد و شــرایطی را بــه 
وجــود مــی آورد کــه گــروه بــه ســمت یــک هــدف خــاص حرکــت کنــد. یک سرپرســت 
ــدازد و  ــه خطــر بیان ــروه را ب ــک گ ــری در ی ــد تصمیم گی بی کفایــت ممکــن اســت رون
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 
ــان  ــرای اطمین ــر ب ــه تصمیم گیری هــای مؤث ــد ب ــا سرپرســت مناســب می توان ــر ی رهب

از رشــد و راه انــدازی کســب و کار موفــق کمــک کنــد.

2. تیم
 هیــچ وقــت فرامــوش نکنیــد کــه اســتارت آپ در معنــی پنهــان خــود بــه عنــوان تیمی 
معنــی می شــود کــه بــه دنبــال یــک رؤیــا هســتند. هماننــد یــک تیــم فوتبــال، تمامــی 

25

https://modireweb.com
https://modireweb.com/webinar-startup


استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونه های 
موفق آن

www.modireweb.com

اعضــای یــک گــروه بــه ســمت یــک هــدف حرکــت می کننــد و هــر چــه هماهنگــی و 
همســانی ایــن اعضــا بــا یکدیگــر بیشــتر باشــد، موفقیــت آنهــا تضمیــن شــده اســت. 
ــر اعضــای  ــا اگ ــراد جامعــه وجــود دارد، ام احتمــال خطــا و اشــتباه توســط همــه اف
یــک تیــم بتواننــد پشــتیبانی الزم را از یکدیگــر داشــته باشــند و تیــم را در چالش هــای 
مختلــف همراهــی کننــد، طــی کــردن مســیر موفقیــت بــرای آنهــا ســخت نخواهــد 

بــود.

3. استراتژی رشد
 مــا در مراحــل راه انــدازی اســتارت آپ بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم که داشــتن نقشــه 
ــد.  ــا می کن ــم ایف ــت تی ــده ای در موفقی ــش تعیین کنن ــت و نق ــی اس ــیار حیات راه بس
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد کار در برخــی مراحــل و کاهــش ســرعت آن در چالش هــا 
ــه  ــه می شــود و باعــث می شــود ک ــی در نظــر گرفت ــک اســتراتژی حرکت ــوان ی ــه عن ب
کلیــه اعضــای تیــم از آن پیــروی کننــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در رونــد رشــد 
یــک کســب و کار، 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 

ــد. ــک می کن ــت آن کم آن و موفقی

4. محصول استارت آپ
ــذاب  ــزرگ و ج ــی ب ــراغ محصول ــه س ــرداز ب ــک ایده پ ــوان ی ــه عن ــت ب ــن اس ممک
برویــد کــه همیشــه آرزوی رســیدن و تولیــد آن را داشــته اید، امــا ایــن بــدان معنــی 
نیســت کــه دیگــران آن را دوســت داشــته باشــند و بــا اســتقبال جامعــه مواجــه شــود. 
ــد  ــه تولی ــید ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــص خ ــما در تخص ــت ش ــن اس ــی ممک گاه
ــد، امــا اگــر ایــن محصــول از طــرف  ــه جامعــه کمــک کن ــد ب یــک محصــول می توان
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 کســب وکار شــما مناســب اســت یــا خیــر.
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5. بازاریابی 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 
ــه خاطــر داشــته باشــید کــه  ــه مشــتریان را برعهــده دارد. ایــن حقیقــت را ب شــما ب
ــرای  ــرد و ب ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م ــناخته، کمت ــاری ناش ــام تج ــا ن ــی ب محصول
ــگاه  ــدار در فروش ــک خری ــوان ی ــه عن ــما ب ــود ش ــت. خ ــز نیس ــتریان هیجان انگی مش
ــتفاده  ــی اس ــوالت معمول ــا از محص ــد ی ــده می روی ــناخته ش ــای ش ــال برنده ــه دنب ب
می کنیــد؟ پــس ایــن حــق را بــه مــا بدهیــد کــه بازاریابــی و مارکتینــگ را در بحــث 
ــم کــه تمامــی  ــه می کنی ــز توصی ــه شــما نی ــم و ب ــدازی اســتارت آپ مهــم بدانی راه ان

تــالش خــود را بــه کار ببریــد تــا بــا موفقیــت از ایــن مرحلــه عبــور کنیــد.

 چه چیزهایی در شکست استارت آپ نقش دارند؟
ــت  ــد موفقی ــی می توان ــه چــه چیزهای ــم ک ــه اشــاره کردی ــن نکت ــه ای ــل ب ــد قب در بن
یــک اســتارت آپ را تضمیــن کنــد. امــا گاهــی ممکــن اســت فاکتورهــا و عواملــی در 
ــه وجــود بیایــد کــه باعــث شــود تمامــی تــالش آنهــا از  مســیر حرکــت ایــن تیــم ب
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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ــا بررســی تیم هــای اســتارت  از بیــن رفتــن محصــول آنهــا. گــروه مــا در مدیــر وب ب
آپــی مختلــف در ســطح کشــور، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه 7 عامــل زیــر در 

شکســت آن هــا تأثیــر گــذار اســت:

- ناتوانی در درک نیاز مشتریان
 کســانی کــه بــه دنبــال راه انــدازی یــک اســتارت آپ هســتند، در نهایــت می خواهنــد 
یــک محصــول تولیــد کننــد و ایده هــای خــود را بــه معــرض نمایــش گذاشــته و بــه 
یــک مشــتری بفروشــند. طبیعتــًا فــروش یــک محصــول بــا تکنولوژی بســیار پیشــرفته 
در ســطح شــهرهای کوچــک نمی توانــد یــک ایــده مناســب باشــد. یــک ایــده بــرای 
تبدیــل شــدن بــه یــک محصــول، زمانــی مناســب اســت کــه مشــتری بــرای آن پیــدا 
شــود. پــس تیم هــای بازاریابــی و بررســی های اولیــه ایــده، بایــد بــر نیــاز مشــتریان 
متمرکــز شــوند و بــه ایــن مســئله توجــه کننــد کــه افــراد جامعــه بیشــتر بــه ســمت 
چــه محصوالتــی متمایل انــد و ایــن محصــول چــه نیــازی از آنهــا را برطــرف می کنــد.

 -عدم توجه به بازخوردهای نمونه اولیه
ــه  ــه  اولی ــه نمون ــم ک ــه اشــاره کردی ــن نکت ــه ای ــدازی اســتارت آپ ب  در مراحــل راه ان
نقــش مهمــی در موفقیــت کار دارد. شــما وقتــی کــه یــک ایــده را پــرورش می دهیــد، 
بایــد چنــد نمونــه اولیــه از آن )مثــالً 100 عــدد( را تولیــد کنیــد و در بیــن طیف هــای 
مختلــف جامعــه تقســیم کنیــد. اگــر کســب و کار شــما آنالیــن اســت، می توانیــد 100 
نســخه دمــو ایجــاد و بــا ارســال آن بــرای دیگــران، بازخــورد موردنظــر خــود را بگیرید. 
ــازار نیســت؛ بلکــه ایــن  ــرای مطالعــه ب ــرای کســب ســود یــا حتــی ب ــه ب ایــن مرحل
ــراد  ــاوت اف ــرض قض ــود را در مع ــول خ ــه محص ــود ک ــما داده می ش ــه ش ــت ب فرص
ــر نســبت  ــد. اگ ــت کنی ــا را دریاف ــد و بازخوردهــای آن ه ــرار دهی ــه ق ــف جامع مختل
بــه ایــن بازخوردهــا عکــس العملــی نامناســب داشــته باشــید و بــه آن توجــه نکنیــد، 

مطمئــن باشــید کــه مســیر شــما بــه ســمت پــل شکســت خواهــد بــود.

-برنامه ریزی با هدف کسب پول و نداشتن اشتیاق برای کار و زحمت
اگــر انگیــزه اولیــه شــما صرفــًا 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 احتمــاالً مجبــور خواهیــد شــد کــه در طــول روز بیــش 
از 15 تــا 18 ســاعت کار کنیــد و حتــی ممکــن اســت در چنــد مرحلــه متوالــی شکســت 
بخوریــد. یــک کارآفریــن می دانــد کــه در نهایــت موفــق خواهــد شــد و حتــی انتهــای 
ــه مــدت زمــان  ــد کــه کســب پــول ب ــد. در واقــع آنهــا می دانن مســیر خــود را می بین
بیشــتری نیــاز دارد و رســیدن بــه آن در کوتــاه مــدت میســر نیســت. نداشــتن اشــتیاق 

باعــث دلســرد شــدن ســایر اعضــای تیــم و رهــا کــردن ایــده می شــود.

-نداشتن مهارت الزم برای موفق شدن
ــزرگ  ــه های ب ــه اندیش ــردن ب ــر ک ــن، فک ــک کارآفری ــه کار ی ــد ک ــر می کنی ــر فک  اگ
ــه  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــت ی ــر اس ــت، بهت ــام کار اس ــرای انج ــر ب ــراد دیگ ــتخدام اف و اس
مفهــوم اســتارت آپ فکــر کنیــد. یکــی از دالیــل اصلــی عــدم موفقیــت ایــن پروژه هــا 
در شــروع کار ایــن اســت کــه لیدرهــا و سرپرســت ها نمی تواننــد چیزهایــی کــه بــرای 
ــد. شــروع کار یــک اســتارت آپ از یــک ایــده خــام  موفقیــت الزم اســت فراهــم کنن
ــکل های  ــه ش ــده را ب ــن ای ــد ای ــه بای ــت ک ــن اس ــن کار آفری ــود و ای ــروع می ش ش
ــرد.  ــب بگی ــوب و مناس ــول خ ــک محص ــد از آن ی ــا بتوان ــد ت ــردازش کن ــی پ مختلف
ــن  ــده در ای ــراد زب ــا اف ــت و مشــورت ب ــش، اختصــاص وق ــاد، کســب دان ــالش زی ت

ــود. ــده می ش ــک ای ــت ی ــری از شکس ــث جلوگی ــوزه باع ح

-عدم توانایی کافی برای افزایش سرمایه
ــرای  ــف ب ــل مختل ــام مراح ــرمایه گذار و انج ــواع س ــی ان ــه معرف ــی ب ــش قبل در بخ
ــرمایه گذار  ــردن س ــدا ک ــم. پی ــاره کردی ــب اش ــرمایه گذار مناس ــک س ــردن ی ــدا ک پی
ــد کــه  ــه مــا کمــک می کن ــر واقعــی اســت و ب ــروژه و ایــده، یــک هن ــا پ متناســب ب
ــا  ــه مهمــی کــه در رابطــه ب ــم. نکت ــار بزنی ــروژه را کن ــی پ بســیاری از چالش هــای مال
ــدی  ــل بع ــرمایه در مراح ــش س ــث افزای ــود دارد، بح ــا وج ــتارت آپ ه ــت اس موفقی
اســت. وقتــی کــه شــما در مرحلــه تولیــد نمونــه اولیــه یــا پایلــوت هســتید و صرفــًا 
ــت  ــی اس ــر از زمان ــما کمت ــای ش ــد، هزینه ه ــام می دهی ــی کار را انج ــش مطالعات بخ
کــه وارد بحــث تولیــد انبــوه می شــوید. پــس اگــر یــک لیــدر یــا سرپرســت نتوانــد 
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بــا مقتضیــات پــروژه، ســرمایه کافــی را فراهــم کنــد، احتمــال شکســت اســتارت آپ 
ــر شــود. ــا کمت ــد رشــد آنه ــا ممکــن اســت رون ــد و ی افزایــش می یاب

-رهبری و تیم ضعیف
 بــه همــان انــدازه کــه یــک تیــم قــوی و رهبــری قــوی بــه موفقیــت یــک اســتارت 
ــای  ــاب اعض ــود. انتخ ــز ش ــت آن نی ــث شکس ــد باع ــد، می توان ــک می کنن آپ کم
ــد  ــی نمی توان ــای بازاریاب ــا توانایی ه ــی ی ــای علم ــاس توانایی ه ــر اس ــًا ب ــروه صرف گ
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 تــالش 
کننــد. حضــور ایــن افــراد در کنــار یکدیگــر ماننــد حضــور افــراد در یــک کشــتی اســت 
ــا در یکــی از  ــه ســمت ســاحل موفقیــت باشــد و ی کــه ممکــن اســت مســیر آنهــا ب

ــورد. ــت بخ ــیر شکس ــای مس طوفان ه

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 می کنیــم، 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 تیم هــای 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
ــرادران  ــط ب ــه توس ــت ک ــران اس ــن در ای ــی آنالی ــگاه اینترنت ــک فروش ــی کاال ی دیج
ــدازی شــده اســت. ایــن فروشــگاه در زمینه هــای مختلفــی  ــران راه ان محمــدی در ای
ــوالت  ــب و کار، محص ــاوری، کس ــال، فن ــای دیجیت ــوالت حوزه ه ــت دارد و محص فعالی
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خانگــی و مــواردی دیگــر را بــه فــروش می رســاند. ایــن شــرکت یکــی از نمونه هــای 
ــک و  ــوالت کوچ ــروش محص ــود را از ف ــه کار خ ــت ک ــی اس ــتارت آپ ایران ــق اس موف
ــب وکارهای  ــن کس ــی از موفق تری ــر یک ــال حاض ــرده و در ح ــاز ک ــی آغ خرده فروش

ــران اســت. ــی در ای اینترنت

 

آپارات

 آپــارات یکــی از ســرویس های اشــتراک گــذاری فیلم هــای ویدیویــی در ایــران اســت 
کــه بــه عنــوان اولیــن ســرویس فعــال در ایــن حــوزه خــود را معرفــی کــرد. آغــاز بــه 
ــا  ــرداز صب ــاوران ایده پ ــرکت فن ــط ش ــردد و توس ــال 1389 برمی گ ــه س ــارات ب کار آپ
ــروش برخــی  ــق تبلیغــات و ف ــن ســرویس از طری ــدازی شــده اســت. درآمــد ای راه ان
ــی از  ــادی، یک ــاظ اقتص ــر از لح ــال حاض ــرد و در ح ــام می گی ــاص انج ــوالت خ محص

ــه شــمار مــی رود. ــران ب ــی فعــال در ای بهتریــن شــرکت های اینترنت
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تخفیفان
ــه  ــت ک ــران اس ــاص در ای ــرد و خ ــه ف ــر ب ــتارتاپ های منحص ــی از اس ــان یک تخفیف
ــد.  ــف می کن ــود تعری ــتریان خ ــه مش ــف ب ــه تخفی ــرای ارائ ــی ب ــای مختلف مکانیزم ه
ــا شــعار »ارزان تــر لــذت ببریــد« شــروع  ایــن گــروه فعالیــت خــود را در ســال 1390 ب
ــای  ــی تخفیف ه ــه معرف ــی، ب ــای مختلف ــر در زمینه ه ــال حاض ــت و در ح ــرده اس ک
ــف  ــات مختل ــان، خدم ــردازد. در وب ســایت تخفیف ــه هــر کاال می پ ــه ب ــق گرفت متعل
مربــوط بــه حــوزه رســتوران و کافــی شــاپ، هنــر و تئاتــر، تفریحــی و ورزشــی، آموزش، 
ســالمتی و پزشــکی، زیبایــی و آرایشــی، هتــل و ســفر و همچنیــن کاالهــا و برندهــا 

ــد.  ــز می رس ــد نی ــا 90 درص ــا ت ــی از آنه ــف برخ ــود و تخفی ــی می ش معرف

 

32

https://modireweb.com


استارت آپ چیست؛ مراحل راه اندازی استارت آپ و نمونه های 
موفق آن

www.modireweb.com

)Uber( اوبر
اوبــر یکــی از موفق تریــن اســتارت آپ هــای جهانــی اســت کــه توســط یــک ایرانــی 
بــه اســم دارا خسروشــاهی مدیریــت می شــود. ســرمایه ایــن شــرکت نزدیــک بــه 68 
میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت و در زمینــه تاکســی های اینترنتــی فعالیــت می کنــد.

 

)Airbnb( ایربی ان بی
ایر بی ان بــی یــک شــرکت آمریکایــی فعــال در حــوزه خدمــات مســافرتی اســت، کــه 
محــل اقامــت و تورهــای مســافرتی مختلــف را معرفــی می کنــد. ایــن شــرکت توســط 
ــرآورد  ــارد دالر ب ــدود 31 میلی ــرمایه آن در ح ــده و س ــت ش ــکی مدیری ــان چس برای
می شــود. ایــن شــرکت نیــز ماننــد شــرکت های ایرانــی از یــک کســب و کار کوچــک و 

اســتارت آپــی شــروع شــده اســت.
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)Pinterest( پینترست
ــه  ــت ک ــر اس ــتراک گذاری تصاوی ــی اش ــرویس های بین الملل ــی از س ــت یک پینترس
بــه عنــوان یــک رقیــب اصلــی بــرای تصاویــر گــوگل معرفــی می شــود. ایــن شــرکت 
بــا ســرمایه 11 میلیــارد دالری توســط بــن ســیلبرمن مدیریــت می شــود و هنــوز هــم 

ــه می دهــد. ــه پیشــرفت خــود را ادام ــد رو ب رون
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مقالــه مرتبــط: 5 فاکتــور مهــم کــه در کســب موفقیــت در تجــارت شــما کمــک مــی 
کننــد 

 
استارت آپ ویکند )startup weekend( چیست؟

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 
ــان  ــر در می ــا یکدیگ ــد ایده هــای خــود را ب ــان آن بتوانن ــا در جری ــرداز اســت ت ایده پ
گذاشــته و آنهــا را در معــرض قضــاوت داوران و مربیــان قــرار دهنــد. ایــن برنامــه از 
ــت و در  ــاد اس ــده در آن زی ــرکت کنن ــراد ش ــداد اف ــه تع ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ای
کشــورهای معتبــر دنیــا اجــرا می شــود. کشــور مــا نیــز هــر ســاله ایــن برنامــه را اجــرا 

می کنــد کــه در ســال جــاری در 20 اســفند برگــزار خواهــد شــد.
ــده  ــراد شــرکت کنن ــه اف ــن صــورت اســت ک ــد بدی ــد اجــرای اســتارت آپ ویکن  رون
ــرح  ــود را مط ــای خ ــد و ایده ه ــم می آین ــرد ه ــل گ ــک مح ــنبه در ی ــر پنجش از عص
ــورد  ــا در م ــت داده می شــود ت ــه وق ــد، 60 ثانی ــده دارن ــه ای ــه کســانی ک ــد. ب می کنن
ــس  ــد. پ ــب کنن ــه آن جل ــرکت کنندگان را ب ــه ش ــرده و توج ــت ک ــود صحب ــده خ ای
ــن  ــی از ای ــه یک ــرکت کننده ب ــراد ش ــا، اف ــن ایده ه ــدام از ای ــر ک ــدن ه ــرح ش از مط
ــر را  ــورد نظ ــده م ــازی ای ــه تجاری س ــر زمین ــار یکدیگ ــده و در کن ــذب ش ــا ج تیم ه
فراهــم می کننــد. تمامــی ایــن مراحــل در طــی ســه روز انجــام می شــود و گردهمایــی 

ــد. ــان می رس ــه پای ــد ب ــه بع ــنبه هفت ــب یکش ــاعت 9 ش در س
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ــتارت آپ  ــر و اس ــای برت ــی ایده ه ــامل معرف ــی ش ــن گردهمای ــه ای ــم اختتامی  مراس
هــای برتــر اســت کــه شــامل افــرادی می شــود کــه توانســته باشــند بهتریــن راهــکار 
ممکــن را بــرای تجاری ســازی محصــول مــورد نظــر معرفــی کننــد. ایــن برنامــه در 54 
ــود را  ــم خ ــرکت کنندگان، تی ــن ش ــد از بی ــراد می توانن ــود و اف ــزار می ش ــاعت برگ س
تشــکیل دهنــد. گردهمایــی اســتارت آپ ویکنــد یکــی از بهتریــن ابزارهــا بــرای عملــی 
ــوالً هــر ســاله برخــی از  ــه اســت و معم ــوم اســتارت آپ در ســطح جامع ــردن مفه ک

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــی م ــع مال ــا توســط مناب ــن ایده ه ای
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