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 آپ استارت یک اندازی راه 011 تا صفر از

 

 

 به روزمره زندگی در را آن نقش و شنویممی را استارتاپ یکلمه گذشته، از بیش امروزه،

 رایب بیاندازید؟ راه را خود وکارکسب که ایدافتاده فکر این به تاکنون آیا. بینیممی وضوح

 یامهاد در ها،استارتاپ با آشنایی برای. شوید آشنا استارتاپ انواع با باید ابتدا کار این

 .باشید ما همراه مطلب

 

 هوش یزمینه در موفق و برجسته شرکتی یا ساده آرایشگاهی است ممکن استارتاپ،

 یهاگذاریسرمایه به هااستارتاپ معتقدند بسیاری. باشد دو این بین چیزی یا مصنوعی

 برجسته مدیران و آموزشی مؤسسات بهترین در دیدهآموزش و مجرب مهندسان خطرپذیر،

 و گذاریسرمایه بدون موفق هایاستارتاپ اکثر واقع، در. نیست طور این اما دارند نیاز

 .کنندمی رشد آرامی به حال عین در و ثابت سرعتی با کالن، ایبودجه

 باشید، داشته را خود وکارکسب دارید نظر در اگر. دارد وجود استارتاپ از مختلفی انواع

 ترتیب این به. کنید درک را آنها هایتفاوت و بدانید هااستارتاپ انواع مورد در باید

 و یتشخص نیازها، با و شماست نظر مورد وکارکسب با متناسب که را استارتاپی توانیدمی

 کلیدی هایپرسش.کنید انتخاب است، هماهنگ شما زندگی سبک

 

 تأثیر بیشترین شما، هایپاسخ. کندمی مشخص را شما استارتاپ نوع ها،پرسش این به پاسخ

 :دارد شما استارتاپ نوع شناسایی و تشخیص در را

 

 استارتاپ ابعاد و رشد پتانسیل

 رشد به پیوسته و آهسته یا شد خواهد بزرگ و کرد خواهد رشد سرعت به شما وکارکسب

 دهد؟می ادامه خود
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 :هستند هاویژگی این دارای معموال باال رشد سرعت با وکارهاییکسب

 

 وجو؛جست موتورهای یا هوشمند هایگوشی بازار مثل باال، پتانسیل با بازاری

 بگیرد؛ قرار مشتریان توجه مورد سرعت به که تجاری مدل یا نو فناوری

 که است فناوری این معموال. تجارت مدل مقیاس در تغییر ایجاد برای گسترده قابلیت دارای

 دارند، سریع رشد که هاییاستارتاپ بیشتر دلیل همین به سازد،می ممکن را قابلیتی چنین

 هستند؛ فناوری بر مبتنی هایشرکت

 .جدید رقبای ورود احتمال دلیل به سریع عملکرد و العملعکس به نیاز

 

 سرمایه تأمین به نیاز

 تأمین را آن کسی چه و دارید نیاز سرمایه میزان چه به خود وکارکسب اندازیراه برای

. شماست استارتاپ نوع یکنندهتعیین عامل ترینمهم سؤال، این به پاسخ کند؟می

 معموال دارند نیاز وکارکسب خارج از افرادی فراوان گذاریسرمایه به که هاییاستارتاپ

 :هستند هاویژگی این دارای

 

 حق ای بازار سهم مثل امکاناتی و هادارایی ایجاد یا رقبا از افتادن پیش برای سریع عملکرد

 .کند دلسرد بازار به ورود از را رقیبان که انحصاری

 .اشدب داشته تفصیلی و دقیق خروج استراتژی باید وکارکسب این خارجی، سرمایه جذب برای

 گذاریسرمایه هایشرکت مثل) خارجی منابع طریق از خواهندمی( ان)گذارسرمایه احتماال

 أثیرت وکارکسب آتی مسیر بر که( خصوصی گذاریسرمایه مدیریت هایشرکت یا پذیرریسک

 .باشند سهیم شرکت یاداره در دارند، نظارت و

 جارتت نتواند استارتاپ این شودمی باعث وکارکسب تجاری ساختار موضوع و سرمایه تأمین

 .باشد «زندگی سبک» با متناسب یا «خانوادگی»
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. دارد وجود همبستگی یرابطه باال پرسش دو هایپاسخ بین باشید داشته نظر در

 ادزی خارجی هایسرمایه جذب نیازمند معموال وسیع بازارهای و سریع رشد با وکارهاییکسب

 فراهم را خود کار برای الزم یبودجه آمیزمخاطره گذاریسرمایه یشیوه با الجرم و هستند

 .کنندمی

 

 استارتاپ انواع

 هرست،ف این که باشید داشته نظر در. کرد تقسیم زیر یدسته پنج به توانمی را هااستارتاپ

 تارتاپاس و وکارکسب آن کمک با تا گذاردمی شما اختیار در تحلیلی چارچوبی اما نیست کامل

 .بگیرید درستی تصمیمات آن، گسترش و اندازی راه برای و کنید ارزیابی را خود

 

 زندگی سبک با متناسب کاروکسب

 

 و ساعت تنظیم) کنید کار خود شرایط به توجه با دهدمی امکان شما به وکارکسب نوع این

 بخشرضایت برایتان که است ایاندازه به آن درآمد حال این با( شماست خود با کار محل

 خود ذارگپایه و مؤسس قبلی تجربیات و دانش یپایه بر است ممکن کاریوکسب چنین. باشد

 ریکا ارتباطات از که باالسترده شغلی از بازنشسته فردی آن آغازگر معموال و گیرد قرار

 آن ارگذپایه و ندارد نیاز سیمان و خشت از مکانی به تجارت این. است مندبهره خوبی بسیار

 هم( مدرن همکاری و ارتباط هایفناوری و اینترنت از استفاده با مثال) مجازی طور به حتی

 ثلم ،مشاوره دفترهای به توانمی کارهاییوکسب چنین هاینمونه از. کند فعالیت تواندمی

 .کرد اشاره اقتصادی یمشاوره دفتر

 کلش اشتیاق یا سرگرمی یک اساس بر است ممکن زندگی، سبک با متناسب کاروکسب

 ای،حرفه عکاسی. است خودش رئیس و دارد دوست را خود کار کارآفرینی، چنین. بگیرد

 که هستند وکارهاییکسب از هایینمونه نویسیسفرنامه و وب طراحی سواری،موج آموزش

 ارمندک یا غالبا کارها،وکسب این. گیرندمی شکل ما یعالقه مورد کارهای و اشتیاق اساس بر

 .کنندمی رسیدگی مؤسس فرد امور به که دارند کارمند کمی تعداد یا ندارند
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 دیلتب کارمند زیادی تعداد با رشدروبه و بزرگ هایشرکت به ندرت به وکارهاییکسب چنین

 هک چرا کنندمی رضایت احساس وکارهاییکسب چنین از کارآفرینان، معموال ولی شوندمی

 .کنند حفظ نیز را خود زندگی سبک فعالیت، و کار کنار در توانندمی

 

 سنتی و کوچک وکارهایکسب

 

 رایب نام بهترین که دارند قرار گروهی در کارآفرینان از زیادی بسیار تعداد امروز، دنیای در

 معموال کارهاییوکسب شامل بندیدسته این. است سنتی و کوچک کارهایوکسب گروه آن،

 ترکم وکارهاکسب از بسیاری به نسبت آنها، سود افزایش و رشد میزان اما هستند پایدار

 هایشرکت تی، آی هایشرکت مشاوره، دفاتر ها،آرایشگاه غذایی، مواد هایفروشگاه. است

 ،دست این از مواردی و کاریبرق کشی،لوله نجاری، اینترنت، خدمات یعرضه دفترهای بیمه،

 .هستند سنتی کوچک کارهایوکسب از هایینمونه

 اختیار شرکت یک به که است وکارکسب نوع این رایج هاینمونه از دیگر یکی فرانشیز

 دریافت مبلغی آن برابر در و بفروشد را دیگر شرکت هایفراورده یا و تولیدات تا دهدمی

 و راهنمایی ساختار، دنبال به که است مناسب کارآفرینانی برای فرانشیز. کند

 یانمشتر و ابتدایی گذاریسرمایه به نیاز وکارکسب نوع این. هستند بازاریابی هایحمایت

 ز،فرانشی البته. بازگردند شرکت این به خود خریدهای برای همیشه که دارد بسیار وفادار

 اما دارند هااستارتاپ اندازیراه در کمی یتجربه که است کارآفرینانی برای عالی جایگزینی

 .کنند تأمین را وکاریکسب چنین برای نیاز مورد یسرمایه توانندمی

 عموالم بلکه نیست بزرگ تجارتی به شدن تبدیل و رشد کوچک، وکارهایکسب بیشتر هدف

 ار خود یخانواده مخارج و باشند داشته را خود وکارکسب خواهندمی مشاغلی، چنین صاحبان

 راگ خصوص به ندارند زیادی و توجه قابل سود وکارها،کسب این بنابراین،. کنند تأمین

 . بگیرند نظر در مزایا و حقوق بازار، حقوق نرخ اساس بر خود برای وکار،کسب صاحبان
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 رضق آشنایان و دوستان از که است مبالغی یا بانکی هایوام اندازها،پس آنان، یسرمایه تنها

 شهرت به هارسانه در و شوندنمی میلیاردر کوچک، وکارهایکسب صاحبان. گیرندمی

 اغلمش که چرا نامید کارآفرینی توانمی بیشتر را وکارهاکسب این مجموع، در اما رسند،نمی

 .کندمی ایجاد مختلف جوامع در بیشتری محلی

 

 

 شخصی گذاریسرمایه با وکارهاییکسب

 

 از استفاده بدون بزرگ شرکتی به شدن تبدیل و رشد هدف با آشکارا که وکاریکسب

 چنین در. گیردمی قرار دسته این در کند،می آغاز را خود کار خارجی یسرمایه

 و اعتبارات منابع، از آن نیاز مورد هایسرمایه و استارتاپ هایهزینه کارهایی،وکسب

 وردم مالی منابع سهام، فروش طریق از نباید کارآفرینان. شودمی تأمین شخصی هایدارایی

 در ار خود وکارکسب کامل کنترل توانندمی صورت این در تنها زیرا کنند تأمین را خود نیاز

 تثرو دارای مستقل طور به که کنندمی آغاز افرادی را تجارت نوع این. باشند داشته دست

 و اندداشته دیگر هایاستارتاپ اندازیراه در موفق ایتجربه یا هستند توجه قابل دارایی و

 .کنند دنبال را خود بعدی هایایده دارند قصد

 

 ه،آیند در است ممکن گیردمی قرار بندیدسته این در که کاریوکسب باشید داشته توجه

 به رد،ک پیدا دست بازار در باالیی ارزش به و یافت توسعه کافی یاندازهبه کاروکسب وقتی

 به کار، به آغاز و اندازیراه برای وکارهاکسب نوع این اما. باشد خارجی یسرمایه دنبال

 کند، ازآغ را کار تواندمی خود شخصی یسرمایه با کارآفرین و نیستند وابسته خارجی سرمایه

 .است تجارت نوع این اصلی تمایز وجه ،نکته این و
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 خارجی گذاریسرمایه بر مبتنی و پذیرمقیاس هایاستارتاپ

 

 را (Silicon Valley) «ولی سیلیکون» فناوری هایاستارتاپ خصوصیات درستی به گروه این

 گروه نوع این از هایینمونه کلودرا اوبر، بوک،فیس چون هاییاستارتاپ دهند؛می شرح

 هاآن. داد خواهد تغییر را دنیا آنها، یایده دارند اعتقاد هااستارتاپ ینا گذارانپایه. هستند

 نیاز سرمایه از زیادی حجم به کار این برای و کنند اجرا را خود هایایده سرعت به خواهندمی

 گذارانپایه وکارهایی،کسب چنین در کوچک، وکارهایکسب کارآفرینان برخالف. دارند

 خواهندمی آنان نیستند؛ زندگی گذران برای درآمد کسب دنبال به صرفا ها،استارتاپ

 برای و یابد دست جهانی شهرت به مادی، باالی ارزش بر عالوه که بسازند شرکتی

 .باشد داشته دنبال به فراوان سود گذارانش،بنیان و گذارانسرمایه

 

 الزم یبودجه بتوانند تا بیندازند خطر به را سرمایه دارند نیاز پذیر،مقیاس هایاستارتاپ

 را نانکارک ترینموفق و بهترین آنها. کنند تأمین را خود کاروکسب مدل مورد در تحقیق برای

 یدازهان و مقیاس بر تمرکزشان خاطر به یابند، دست کافی یسرمایه به وقتی. کنندمی جذب

 چنین .کنند رشد سریع بتوانند تا بیندازند خطر به را سرمایه هم باز دارند نیاز خود، تجارت

 زیادی مقدار و خورندمی شکست یا شوندمی موفق کامال یا ایپرمخاطره هایگذاریسرمایه

 .دهندمی هدر را سرمایه

 

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی هااستارتاپ این هایویژگی از

 

 هدف؛ بازار باالی پتانسیل

 کار؛وکسب جدید مدل یا نوین یایده داشتن

 پذیر؛مقیاس بسیار وکارکسب مدل
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 دادیابیاستع و توسعه و تحقیق نیازمند که رقبا از افتادن پیش برای سریع عملکرد قابلیت

 است؛

 توجه؛ قابل خارجی یسرمایه

 پذیری؛سرمایه دور چندین جریان در پیچیده ایسرمایه ساختار

 گذاران؛پایه و مؤسسان کنترل بدون تجارت یاداره

 بزرگ؛ شکست یا موفقیت

 .هارسانه در گسترده پوشش و قوی عمومی روابط به نیاز

 

 

 (ACQUISITION TARGETS) هدف هایشرکت یا هااستارتاپ

 

 این. شود سپرده تربزرگ شرکتی به آینده در که شودمی طراحی نحوی به استارتاپ نوع این

 بازار: دارد کوچک تفاوت یک و مشترک، هایویژگی هااستارتاپ قبلی نوع با وکارهاکسب

 موفق تجاری مدل یک تا کوشندمی غالبا گروه این هایاستارتاپ. است ترکوچک آنها، هدف

 .کنند اجرا کشور داخل در یا جهان سطح در را

 

 زا سیاریب. است یافته کاهش فناوری هایاستارتاپ اندازیراه هایهزینه اخیر، سال پنج در

 (crowd or angel funding) فرشته و جمعی هایگذاریسرمایه روش از ها،استارتاپ این

 در موارد، برخی در. گذارندمی کنار را سنتی خطرپذیر هایگذاریسرمایه و برند،می بهره

 گذارانسرمایه نبود دارد، وجود ارزشمند و بزرگ وکاریکسب ایجاد توانایی که حالی

 ینب از نقدینگی یزمینه در رفیع اهداف به دستیابی فشار شودمی باعث سنتی، خطرپذیر

 ترگبزر شرکت یک به احتماال هااستارتاپ از دسته این. بگیرد فاصله آن از شرکت و برود

 .شوندمی فروخته
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 :استارتاپ این هایویژگی

 

 اردهامیلی جای به آنها آمد در. دارد معین و شده تعریف کامال بازارهای ولی است کوچک نسبتا

 .است دالر هامیلیون دالر،

 .است دیگر بزرگ وکارهایکسب مکمل

 تشرک توسعه و تحقیق مرکز به را آنها ها،استارتاپ این خریدار و تربزرگ هایشرکت گاهی

 هستند، کوچک هایاستارتاپ خرید دنبال به که بزرگ هایشرکت. کنندمی تبدیل خود

 به ترکوچک هایاستارتاپ این از آنها. کنندمی امتحان را وکارکسب یناشناخته هایمدل

 وکارکسب مدل یک به تا برندمی بهره خود هایایده اجرای برای موقتی مکانی عنوان

 ایطمهل اصلی، شرکت و سرمایه به اینکه بدون کنند پیدا دست تکرار قابل و پذیرمقیاس

 .کند تهدید را آن خطری و شود وارد

 رسندب نتیجه این به خارجی گذاری سرمایه بر مبتنی پذیرمقیاس استارتاپ یک صاحبان اگر

 دپرسو و بزرگ کردند،می فکر ابتدا در که طور آن وکارکسب این برای بازار پتانسیل که

 .شوند تبدیل استارتاپ نوع این به نهایت در است ممکن نیست،

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 


