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 استارتاپ چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
 

 :استارتاپ کسب و کاری است که
ی زیادی صرف آن تواند رشد زیادی داشته باشد، بدون اینکه هزینهیعنی می: است پذیر مقیاس_۱

هزار راننده و بیش از یک میلیون سفر در روز دارد؛ در  ۰۶۶که حدود  اسنپ استارتاپ کنید. مثل

صورتی که برای کسب و کارهای سنتی مثل آژانس، رسیدن به این مقدار گستردگی تقریباً غیر 

 .ممکن است

کنید، اما چندین بار خدمات و مییعنی برای جذب مشتری، یک بار هزینه : است پذیر تکرار_۲

 .محصول میفروشید

تواند تکراری باشد، اما در عین حال نوآوری هم داشته باشد. باید ببینید ایده می: است نوآورانه_۳

واروبار ها و ختوانید یک خدمت را بهتر از رقبایتان ارائه بدهید؛ مثالً با وجود سوپرمارکتکه چطور می

ی رقابت پا به عرصه «کوروش افق »و «جانبو »ی همواره تخفیف مثلهاها، فروشگاهفروشی

 لزوماً ایدنب ایده پس فروشند،گذاشتند و خیلی موفق بودند، چون محصوالت را با قیمت کمتری می

 .باشد نوآوری دارای و خالقانه باید بلکه باشد، متفاوت و جدید

ها و تاکسی تلفنی فعالیت ها آژانسشدند و قبل از آنبا اینکه تکراری محسوب می تپسی اسنپ و

دارند،  شتیبانی قویهای جدیدی ارائه دادند و موفق شدند؛ مثالً نرم افزار ساختند، پداشتند، اما مزیت

دهند، ها از اول مشخص است و الزم نیست با راننده چانه بزنید، هر از گاهی تخفیف میقیمت

هایشان پایین است، راننده ها مودب هستند و از همه مهمتر، کولر و موزیک در اختیارتان قیمت

 !است

 ی خوب برای استارتاپایده
 !بد و واقعی مشکل یک برای شدنی، انجام خوب حل راه یک ی خوب برای استارتاپ، یعنیایده

ای های دنیا دارهای خوبی نباشند؛ بزرگترین بیزینسهای خیلی نوآورانه هم ممکن است، ایدهایده

 مگر ی کسب و کار به خودی خود هیچ ارزشی ندارد،اند. ایدههای معمولی، اما قابل اجرا بودهایده

کنید، در همین لحظه هشت نفر دیگر در سراسر ای فکر میایده ، چون اگر شما بهباشد عملی اینکه

 !شود که زودتر و بهتر این ایده را عملی کندکنند، پس کسی موفق میدنیا به همین ایده فکر می
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 چطور ایده بگیریم؟

انجام تر چرا نباید این کار را ساده» به مسائل روزمره زندگی خودتان نگاه کنید و از خودتان بپرسید: 

 « بدهیم؟

د. ها را بهبود ببخشیهای بقیه که قابل عملی شدن هستند، استفاده کنید و آنتوانید از ایدهمی

کرد و به نام ی بقیه را تکمیل میکارهها و اختراعات نیمهکرد، ایدهادیسون هم همین کار را می

 .از همین طریق هم ثروتمند شد داد ونمود. او خیلی از اختراعات بقیه را هم بهبود خودش ثبت می

 

 اعتبار سنجی ایده

 زا اول یمرحله در را سواالت این باید است، خوب کافی اندازه به شما یایده بفهمید اینکه برای

 :بپرسید خودتان

توانید از ام؟ شما باید در شناسایی مشکالت تا جایی که میآیا واقعاً مشکل درستی را پیدا کرده_۱

 .کنید اشتباه پرهیز

 .ی هدف مناسبی را انتخاب کنیدآیا تعداد کافی از مردم این مشکل را دارند؟ باید جامعه_۲

ی کافی جدی هست؟ یعنی آیا مردم حاضرند بابت رفع این مشکل پول آیا این مشکل به اندازه_۳

 بدهند؟

 

 چگونه ایده را اعتبارسنجی کنیم؟

ه و های با تجربکنید در این سوال پرسیدن، از آدمتحقیق کنید، از دیگران سوال بپرسید و سعی 

 .درستی کمک بگیرید
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 از کجا بدانیم که ایده ی ما نیاز و مشکل جامعه ما را برطرف میکند؟

 :این سواالت را از خودتان بپرسید

 آیا راه حل من قابل انجام است؟ .1

 کند؟آیا راه حل، مشکل را حل می .2

 وری دارد؟اقتصادی بهرهآیا راه حل من از لحاظ  .3

 چطور مطمئن شویم؟ .4

 
های کوچک شروع کنید، سریع رشد کنید. روی یک محصول تمرکز کنید و بعد از آن محصول از گام

 اول فقط درکه در ابتدا فقط دوربین عکاسی داشت، مثل اسنپ چت که  کاال دیجی اضافه کنید. مثل

 .دادتهران سرویس می

  

 (mvp) ی اولیه بسازیدیک نمونه
ی ساده از محصول که قابل ارائه برای دیگران باشد. کسب و کار ی اولیهیعنی یک نمونهmvp  این

د، کند قبل از اینکه وارد بازار بشویبه شما کمک می خودتان را مرحله به مرحله گسترش بدهید. این

کنند یا نه؟ بدون ساخت معرفی محصول، هیچ وقت ببینید که مردم از محصول شما استقبال می

 .دنبال تولید انبوه آن نباشید
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 تیم سازی
 باشید هداشت تیم یک شروع، برای که است بهتر اما کنید، شروع توانیدمی هم تنهایی را استارتاپ

  :چون

 .های مختلفی دارد و هر کس در یک یا نهایتاً دو جنبه تخصص داردکسب و کار، جنبه_۱

 .توان فکری هر کس به تنهایی، محدود است_۲

 .در شروع استارتاپ باید کلی کار انجام بدهید، اما زمان شما بسیار محدود است_۳

 .توانید چند کار را به صورت همزمان انجام بدهیدنمیتوان فیزیکی شما محدود است و _۴
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 تیم ما باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

های مکمل، با انگیزه، هدف و فرهنگ یکسان که روی انجام کار تمرکز کنند. خوب ترکیبی از تخصص

 .است که باورهای یکسان و مناسبی هم داشته باشند

 

 رهبری تیم

تا  کند، مسئولیت داردبر این که پا به پای اعضای تیم در مسیر رسیدن به هدف فعالیت میعالوه 

 .موانع موجود در مسیر کسب و کار را رفع کند

 

 :مسیر پیش روی یک استارتاپ

 یافتن یک نیاز .1

 یافتن راه حلی برای نیاز .2

 یافتن اولین مشتریان .3

 جذب سرمایه .4

 گسترش کسب و کار .5

 بلوغ .6

 خروج .7

 معرفی محصولتبلیغات و 
 ستبد هایراه و مخاطب پرسونای به راجع  مشتری خودتان را دقیقاً بشناسید ) پرسونای مخاطب(.

 .ایمصحبت کرده پرسونا یمقاله در مفصل طور به آن آوردن

سال هستند، که  ۴۶تا  ۱۱های بین فروشید، مخاطبین شما خانممی« کفش سیندرال»مثالً اگر شما 

 .نسبتاً درآمد باالیی هم دارند. پرسونای مخاطب شما در این شغل، این است

 

 دهید تمرکز کنیدروی ارزشی که به مشتری می

به  BMV ارزشی است که، لذت رانندگی است و این دقیقاً همان BMV شعار تبلیغاتی شرکت

 .دهدمشتری ارائه می
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 هدفمند تبلیغ کنید

یعنی بیشترین تراکم مشتریان بالقوه را هدف بگیرید. ببینید مخاطبین شما کجا وجود دارند؟ مثال 

 .های بدنسازی و ایروبیک حضور دارندهای زیبایی، در باشگاهمخاطبین کلینیک

پتانسیل مجموعه، تبلیغات کنید! رشد بی حساب و کتاب در  ی توان پاسخگویی خودتان وبه اندازه

ه برد. نیازی نیست که یک دفعکند و کسب و کار شما را از بین میکسب و کار مثل سرطان عمل می

هر  های مختلف را امتحان کنید و بازخوردو به صورت انبوه تبلیغ کنید، کم کم تبلیغ کنید، کانال

 .و استراتژی خود تان را بهبود ببخشید تبلیغ را به دقت بررسی کنید

اجازه بدهید تکامل کسب و کار شما به طور طبیعی پیش برود؛ اصالً عجله نکنید، اگر کسب و کار 

شما در شروع کار باشد و توان پاسخگویی آن محدود باشد و همزمان با تبلیغات زیاد، تعداد زیادی 

شود که آن را بیش از اندازه باد کنید و در نهایت مشتری را به سمت آن بفرستید، مثل بادکنکی می

 !شوداین بادکنک منفجر می

 

 رقابت

 مستقیم غیر رقیب -2 مستقیم. رقیب -1 داریم؛ رقیب نوع دو کار و کسب در

وبوس، ه طور غیر مستقیم تاکسی، اتب و …مثالً برای اسنپ به طور مستقیم تپسی، کارپینو، دینگ و

 نچو شوند،می محسوب غیرمستقیم رقیب یک اسنپ برای ما پاهای حتی.  …بی آر تی، مترو و

 .کنیم استفاده اسنپ از روی، پیاده جای به کند قانع را ما باید

تمام رقبای مستقیم و غیرمستقیم خودتان را به طور دقیق شناسایی کنید و مزایای خودتان نسبت 

 .ها را بنویسیدبه آن

 

 منابع مالی
بینی مالی داشته باشید. بعد از شروع هم باید همیشه طرح کسب و کار و پیش قبل از شروع، باید

ر بینی شما درست از آب دفاکتورهای مهم در کسب و کارتان را تحلیل کنید؛ ممکن است که پیش

 .کنیدرسید و آن را اصالح مینیاید که معموالً هم همینطور است، اما به مرور به یک فرمول می
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 سرمایهجذب 

توانید سرمایه جذب کنید، اما جذب سرمایه اصالً کار راحتی برای گسترش استارتاپ خودتان، می

شود. کند، بلکه باعث نابودی کسب و کار شما مینیست و گاهی اوقات نه تنها کمکی به شما نمی

 .برای جذب سرمایه باید با دانش و آگاهی و تجربه کافی اقدام کنید

 
 

کارتان تا حد ممکن از جذب سرمایه دوری کنید. وقتی که کسب و کار شما به سوددهی در شروع 

ید. ی دیگران کمک بگیرتوانید برای گسترش کار، از سرمایهرسید و روی غلتک افتاد، آن موقع می

اگر مجبورید که همان اول کار سرمایه جذب کنید، حتماً راه حل را اعتبارسنجی کنید. سهام کسب 

ان را با دقت و به کمک افراد کارشناس قیمت گذاری کنید و آن را به راحتی از دست ندهید. و کارت

ربه تواند باعث ضشود و همان طور که گفتیم، حتی گاهی میجذب سرمایه لزوماً باعث موفقیت نمی

 .زدن به استارتاپ شما بشود

 

 منابع سرمایه

 ی شخصی و آشنایانسرمایه 

  ًشودتوصیه نمیوام بانکی که اصال! 

 ها و سرمایه گذاران خطرپذیرشتاب دهنده 

 سرمایه گذاری درآمد کسب و کار، روی خود آن کار 

  
 رمایهس جذب بدهید. انجام را کار این بودید مجبور واقعاً وقتی فقط نکنید، جذب سرمایه دلیل بی

 !است راه آخرین
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