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ی خواهیم راه اندازی کنیم، سرمایهبه طور معمول، اینطور نیست که ما برای کسب و کاری که می
جذب  ها با چالشها صاحبان ایده، کسب و کارها و استارتاپکافی را داشته باشیم؛ بلکه خیلی وقت

ب های درست جذشوند که نیاز به یافتن راهی کار خود روبه رو میسرمایه برای راه اندازی یا توسعه
 .سرمایه دارد

دهیم ها به جذب سرمایه بپردازید، یاد میتوانید با استفاده از آنهایی را که میما اینجا به شما راه
 .و شما را از این مشکل، نجات خواهیم داد

باشد، این است که نباید انتظار راهی آسان و ی راهکارها که حائز اهمیت میقبل از ارائهاولین نکته 
ار ی دالیل بسیها نیز با ارائهها را داشته باشید! بهترین پروژهجذب سرمایه گذار به همین راحتی

 ده و بهگذاران را به خود جلب کرکنند که نظر سرمایهاند و سعی میدر رقابت محکم و خالقانه،
گذاری بر روی این پروژه، به احتمال زیاد برایشان سود ها را قانع کنند که سرمایهشکلی بتوانند آن

 .آور خواهد بود

ها خیلی باالست، اما از طرفی ممکن است حاصل همان گذاری بر روی بعضی پروژهریسک سرمایه
ه شده، باشد. معموال روی این ای که در میان گذاشتی پرریسک، سودی چند برابر سرمایهپروژه
کنند که با تجربه و ریسک پذیر باشند، به همین خاطر هایی سرمایه گذاری میها فقط آدمپروژه

 .تان برویدهایی برای سرمایه گذاری مناسب با پروژهاست که باید بدانید به دنبال چه آدم

 

 ی شما ارزش سرمایه گذاری دارد؟آیا کسب و کار و پروژه

کنیم هر چیزی که در ذهن ما با ارزش جلوه کند، حتماً برای صادقانه بگویم؛ خیلی از ما فکر می
های ما آنطور که باید، عالی نیستند و فقط خودمان را دیگران هم جذاب است، اما گاهی واقعا ایده

باید طوری باشد که اول از همه، ارزش  استارتاپ کنند. ایده کسب و کار یاهیجان زده می
گذاری و صرف وقت را داشته و دوم، از نقص و ضعف عاری باشد. قبل از هر کاری بارها سرمایه

های با آن با دیگران و آدم تان را با خودتان مرور کرده و اشتباهات آن را رفع کنید، در موردایده
تجربه مشورت کنید و تحقیق را در مورد ایده های مشابه یا تقاضای بازار در مورد محصول نهایی 

 .خود فراموش نکنید
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 !از صفر تا صد ایده را آزمایش کنید

یده آخر اروید، باید آنقدر روی اول تا تان میی طرحوقتی که شما پیش یک سرمایه گذار برای ارائه
کامل بتوانید در مورد آن بحث کرده و دیگران را قانع کنید.  نفس به اعتماد تسلط داشته باشید که با

ایی و ها، محصول نهتولید، تولید، ریسکبهتر است روی یک تخته یا کاغذ بزرگ مراحل اولیه، پیش
اقعی ی شما ود بالقوه را محاسبه کرده تا بتوانید به سرمایه گذار توضیح دهید که چقدر ایدهسو

است؛ در حقیقت باید یک طرح کسب و کار یا بوم کسب و کار که در آن مسیری که طی خواهد شد 
 زو به موفقیت خواهد رسید را به طور مستند ثبت کنید. حتماً چندین بار این بوم کسب و کار را ا

اول تا آخر برای خودتان توضیح داده و در مورد صحیح بودن محاسبات و اعداد و ارقام، با متخصص 
 .این حوزه مشورت کنید

 

 

 

 !تان را بدزدنداجازه ندهید ایده

ترسند که اگر آن را با کسی مطرح کنند این ایده از آنها معموالً افرادی که ایده ای در سر دارند، می
توانید ایده ی خود را در مراجع قضایی ثبت کنید که البته ی جلوگیری از این کار، میدزدیده شود. برا

دارای مراحل طوالنی و هزینه بری است؛ اما برای اطمینان خاطر افراد وسواسی راه خوبی به نظر 
رسد. راه دیگر این است که به جای دست دست کردن و تنبل بودن، سریعتر دست به کار شوید و می
 .تان را به مرحله اجرا برسانید ایده

 

 

 

 

 !یک سخنران کاریزماتیک باشید

گذاری صحبت کنید، مهم ترین نکته این خواهید در مورد ایده و طرح خود با سرمایهوقتی که می
هایی که فقط منتظر یک بهانه هستند تا به شما اعتماد نکنند است که سخنرانی کردن در مقابل آدم

اعتماد به نفس، ظاهری آراسته و متشخص، خنده رویی و نمایش دادن اطالعات و را یاد بگیرید. 
 .گذارندتان از جمله نکاتی هستند که در هنگام سخن گفتن، روی فرد مقابل شما تاثیر میآگاهی
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 های جذب سرمایهراه

 استفاده از سرمایه شخصی

استارتاپ، این است که شما از سرمایه شخصی اندازی یک کسب و کار یا بهترین حالت برای راه
خودتان استفاده کنید؛ در این صورت نه دغدغه جذب سرمایه گذار را دارید و نه در صورت شکست، 

ت، با تان اندک اسشوید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که اگر سرمایهبه دیگران بدهکار می
ای ست بیاورید و حتماً مقداری از آن را به عنوان پشتوانههمان سرمایه اندک، بیشترین نتیجه را به د

ی شخصی را بلد باشید و حتماً قبل از خرج ی استفاده از سرمایهبرای مواقع ضروری نگه دارید. نحوه
ترین قیمت ممکن برای خرید وسایل یا خدماتی که نیاز دارید را پیدا کرده و سپس کردن، پایین

 .تان را خرج کنیدپول
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 های بانکیوام

ی شخصی، دومین راهی که برای به دست آوردن سرمایه به ذهن افراد میرسد، معموالً بعد از سرمایه
های بانکی، دولتی یا اداری است. برای گرفتن این نوع وام، الزم است که حتما طرح کسب گرفتن وام

کارتان را به بانک یا سازمان ی کسب و بینی مالی و برنامهی پیشو کار واضحی همراه با نسخه
بگیرند که به طرح شما وام تعلق دولتی یا ادارات محلی، ارائه دهید تا پس از بررسی، تصمیم 

 !گیرد یا نه؟می

 

البته خیلی خیلی بهتر است که برای شروع یک کسب و کار و استارت آپ، از وام استفاده نکنید؛ زیرا 
ت استارتاپ شما با شکست مواجه شده و شما توان هیچ کس از آینده خبر ندارد، ممکن اس

ست اول شوید. بهتر ابازپرداخت اقساط آن وام را نداشته باشید؛ پس به کلی ورشکسته و بدهکار می
 .به سود برسید و بعد برای گسترش کارتان سراغ وام بروید

 

 گذاران فرشتهجذب سرمایه از سرمایه

ها را شنیده باشید و شاید هم نه! سرمایه ی کارکردن با آنشاید اسم سرمایه گذاران فرشته و نحوه
گذاران فرشته، سرمایه گذاران خصوصی هستند که در ازای دریافت سهام، از پروژه شما حمایت 

گذاران دارای شرایط بسیار مطلوبی برای سرمایه گذاری هستند؛ آنها آماده کنند. این سرمایهمی
 باشند،ی آزمایش هم نرسیده، میما در حالی که هنوز به مرحلهی شسرمایه گذاری بر روی پروژه

جانبه شوند که برای کسب و کار شما یک حامی همهریسک پذیری بسیار باالیی دارند و متعهد می
 .باشند

 

 

ی با تمام این شرایط شاید از خودتان بپرسید مگر دیوانه اند؟ نه، آنها دیوانه نیستند؛ بلکه با تجربه
گذاری کرده که امکان موفقیت شان خیلی ها سرمایهدانند روی کدام پروژهاالیی که دارند میبسیار ب

باال باشد و در عوض ممکن است مقدار زیادی از سهام کسب و کار شما را بخواهند که در صورت 
 .رسیدن به موفقیت، سودی چند برابر شما کسب خواهند کرد
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 سرمایه گذاران خطرپذیر

ها گذاران فرشته دارند و معموالً بر روی استارتاپگذاران، شباهت زیادی با سرمایهگروه از سرمایهاین 
ذاری کنند. بازدهی این سرمایه گگذاری مییا همان کسب وکارهای نوپای مبتنی بر تکنولوژی، سرمایه

ار سرمایه گذ از صفر تا صد هزار درصد است و هیچ معلوم نیست که کدام یک از این ارقام نصیب
ی وهکنند؛ به عالشود. این افراد در ازای پرداخت سرمایه، بخشی از سهام استارتاپ شما را دریافت می

 ها امتیازهای دیگری مثل مدیریت و کنترلها دارند، آناینکه به دلیل ریسک باالیی که این استارتاپ
 ها برایورت هر تصمیمی که آنروند پیشرفت استارتاپ را نیز از شما خواهند گرفت؛ در این ص

 .استارتاپ بگیرند، شما باید از آن پیروی کنید

 

 شریک شدن با افراد قابل اعتماد

ی دیگر پیش روی شما، شریک شدن با افرادی است که از نزدیکان یا آشنایان شما هستند و به گزینه
تر است؛ ین نوع افراد آسانهمین دلیل، دو طرف به هم اعتماد متقابل دارید. معموالً قانع کردن ا

زیرا به دلیل آشنایی که با شما دارند، بیشتر از سایرین حاضرند در این کار با شما مشارکت کنند. تنها 
ی شخصی، امکان افزایش سرمایه در مراحل عیب این کار این است که به دلیل محدودیت سرمایه

 .بعدی کار وجود ندارد

 

 هندههای شتاب دجذب سرمایه از شرکت

های مالی و هم ها هم حمایتها، بسیار کاربردی و به صرفه هستند، زیرا آناین نوع شرکت
حوه کنند. ندهند و در جهت پیشبرد ایده و استارتاپ شما تالش میاستراتژیک را به شما ارائه می

دهید تان را برای شرکت شتاب دهنده توضیح میها به این صورت است که شما ایدهکار این شرکت
د. شما کنو بعد از اینکه شرکت، ایده شما را بررسی کرد، اگر آن را مناسب دید، کار با شما را آغاز می

گذارید که در آن با منتورها ) مربیان ( یک دوره به اصطالح آموزشی را در این شرکت پشت سر می
اری ای برسد که قابلیت تجهبینید تا زمانی که ایده شما به مرحلبر روی ایده کار کرده و آموزش می

 .سازی را داشته باشد

 

ها برای رسیدن به مرحله تعیین بودجه و منابع ها کمک به رشد سریع استارتاپهدف این شرکت
 ند. کنها میزانی از سهام استارتاپ را دریافت میها در ازای این کمکمالی است. معموالً شتاب دهنده
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ها کنند تا استارت آپشتاب دهنده دارند، این است که کمک می هایویژگی خوب دیگری که شرکت
 .به مرحله جذب سرمایه بیشتر و توسعه کسب و کارشان برسند

 

هایی توانید هر یک از راهای در دست ندارید، میای دارید و برای اجرایی کردن آن، سرمایهاگر ایده
 .و طبق روال آن پیش بروید که ما در باال به شما پیشنهاد کردیم را انتخاب کرده

 

همیشه انتظار موفقیت را نداشته باشید، شاید سرمایه گذاری کنید و پیش بروید و با شکست مواجه 
سب ای کاید؛ زیرا شما حداقل تجربهشوید، اما حتی در این صورت هم شما بهتر از دیگران عمل کرده

 .انداید، اما دیگران همان تجربه شکست را نیز نداشتهکرده

 

ی شما باشد که در سال بعد و بعد و بعدترش، دنیا را هایتان را جدی بگیرید، شاید این ایدهایده
 .متحول کند
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