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 خطرپذیر های گذاری سرمایه

 

 

 ،«اریگذسرمایه» ینحوه که دانندمی و هستند آشنا استارتاپ مفهوم با مردم بیشتر امروزه

 که تاس تصمیماتی ترینمهم از یکی بنابراین و دارد زیادی نقش استارتاپ یک موفقیت در

 روش دو به شرکت یک برای سرمایه یتهیه معمول، طور به. شود گرفته راه ابتدای در باید

 کی بنیانگذاران استرپ، بوت روش در. «سرمایه جذب» یا «استرپ بوت: »است پذیرامکان

 گذارسرمایه هیچ از و کنند تأمین شخصی صورت به کامل طور به را آن یسرمایه شرکت،

 ثال،م عنوان به. است رایج کوچک وکارهایکسب در بیشتر روش این. گیرندنمی کمک بیرونی

 که ودرمی انتظار شما از احتماال فنی، دفتر یک یا خواروبارفروشی یمغازه یک کردن باز برای

 ایسرمایه به آینده در که برسید درآمدی به بالفاصله و کنید شروع خودتان پول با را کار

 این اما ید،کن استفاده بیرونی گذارسرمایه از توانیدمی البته. شود تبدیل کار گسترش برای

 این عکس آید،برمی نامش از که طورهمان سرمایه، جذب روش در. نیست معمول چندان کار

 آن، هایشکل ترینمهم جمله از که بیرونی یسرمایه سراغ به رفتن یعنی شود،می انجام کار

 گیریتصمیم هااستارتاپ بیشتر برای. است Venture Capital یا «خطرپذیر گذاری سرمایه»

 مقاله این در. است دشوار و بزرگ بسیار تصمیمی سرمایه، یتهیه روش انتخاب مورد در

 مکک تصمیم این گرفتن در کارآفرینان به است ممکن که موارد برخی یدرباره داریم قصد

 .کنیم صحبت کند،

 

 گذارسرمایه یک با کار که است این فرض معموال آید،می میان به استارتاپ از صحبت وقتی

 اب مرتبط اجتماع یا کنفرانس سمینار، هر در که افتاده جا قدرآن مسئله این. شودمی آغاز

 نچو است خطرناکی کار این. چرخدمی سرمایه جذب و پول حول هاصحبت بیشتر استارتاپ،

 ،شد اشاره که طورهمان.شود انجام تفکر بدون نباید که است مهمی تصمیم سرمایه جذب

 یگذارسرمایه یا «خطرپذیر گذاری سرمایه» هااستارتاپ برای سرمایه جذب منبع ترینمهم

 . است جسورانه
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 گذاری سرمایه سراغ به سرمایه جذب برای خواهیدمی آیا اینکه مورد در گیریتصمیم برای

 ه،ادام در. کندمی عمل چگونه گذاریسرمایه روش این که بدانید باید نه، یا بروید خطرپذیر

 کارآفرین و گذارسرمایه شرکت دیدگاه از و خود آلایده شکل در را خطرپذیر گذاری سرمایه

 که پیداست ناگفته. داد خواهیم توضیح را روش این معایب سپس و کرد خواهیم بررسی

 استفاده مقاله این اطالعات از توانیدمی شما اما. ندارد وجود مشخصی و قطعی روش هیچ

 .برسید قطعی تصمیم به خود وکارکسب یدرباره موجود اطالعات به توجه با و کنید

 

 کنند؟می عمل چگونه VC هایشرکت

 به را کار این و زنندمی دست خطرپذیر گذاریسرمایه به که دارند وجود زیادی هایشرکت

 اگرچه اما، کرد خواهیم صحبت تعمیم با حدی تا اینجا در. دهندمی انجام متفاوتی هایروش

 هایشرکت تمام مورد در احتماال مقاله این در شده ارائه مبانی هستند، متفاوت جزئیات

 باشید داشته توجه حال، عین در. باشندمی اعمال قابل (VC Firm) خطرپذیر گذاریسرمایه

 آنچه مقاله این در اما،. اندشده تشکیل «فعال شریک» چند یا یک از VC هایشرکت که

 را شرکت آن مدیریت که است فعالی شریک به مربوط شد، خواهد گفته VC شرکت یدرباره

 .دارد برعهده

 

 برای آن از بتواند که پولی یعنی، است، «بودجه» جذب دهدمی انجام VC یک که کاری اولین

 به VC هایشرکت به ما اگرچه دیگر، عبارت به. کند استفاده استارتاپ در گذاریسرمایه

 یک مثل درست که است این آنها برای اول قدم واقع در کنیم،می نگاه گذارسرمایه چشم

 بلغم عنوان به را( تومان میلیارد چندین معموال) مبلغی آنها. کنند جذب سرمایه استارتاپ،

 منابع. نندک تأمین را مبلغ این مختلف منابع از تا کنندمی تالش سپس و کنندمی تعیین هدف

 یشرکا خود حتی یا گذاریسرمایه هایصندوق ثروتمند، شهروندان است ممکن مالی تأمین

 (LP) محدود شرکای کنند،می گذاریسرمایه VC صندوق یک در که افرادی. باشند فعال

 .شوندمی خوانده
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 از بسیاری. بود خواهد گذاریسرمایه برای جایی دنبال به بودجه، تأمین از پس ،VC شرکت

 که کنندمی مشخص ابتدا از یعنی، این دارند، «گذاریسرمایه تز» خود برای ،VC هایشرکت

 هایپروژه روی فقط هاشرکت بعضی مثال،. هستند هاییگذاریسرمایه نوع چه دنبال به

 دنبال به VC بودجه، تأمین از بعد صورت، هر در. کنندمی گذاریسرمایه افزارینرم خدمات

 .کندمی گذاریسرمایه آنها در و گرددمی مناسب هایتشرک

 

 در را شرکت آن مالکیت از بخشی حقیقت در کند،می گذاریسرمایه شرکتی در VC وقتی

 تواندمی آن کار نوع و شرکت عمر به بسته مبلغ این. است کرده خریداری مشخص مبلغی ازای

 سود به دستیابی هدف با مشخصا گذاریسرمایه این صورت، هر در اما. باشد متفاوت بسیار

 یگاه که آیدمی دست به «نقدینگی رویداد» یک طی همیشه تقریبا پول این. شودمی انجام

 شرکت دارِسهام آن طی که است رویدادی منظور صورت، هر در. شودمی خوانده «خروج»

 خروج نوع دو ها،استارتاپ مورد در. کند «نقد» یا بفروشد را خود سهام از بخشی است قادر

 :دارد وجود

 

 ؛(acquisition) اکتساب

 .(IPO) اولیه عمومی عرضه

 را استارتاپ تمام تربزرگ شرکتی فرایند، این در. است خروج نوع ترینرایج اکتساب

 برای عالی اپلیکیشن یک که بیندازید راه شرکتی شما اگر مثال، عنوان به. کندمی خریداری

 به تکنولوژی این کردن اضافه برای گوگل است ممکن کند، تولید هرزنامه فیلتر

 ممکن که) دهندمی پول مقداری شما به آنها. بخرد شما از را شرکت خود، جیمیل سرویس

 .کنیدمی واگذار آنها به را خود شرکت شما و( باشد گوگل سهام صورت به یا نقد است
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IPO به. کنندنمی هم امتحان را آن حتی هااستارتاپ از بسیاری که است غیرمعمول قدرآن 

 تا کند عرضه بورس بازار در را خود سهام شرکت که است آن معنای به IPO ساده، زبان

 تهگف «شدن عام» آن به گاهی که فرآیندی. بفروشند را خود سهام بتوانند دارانسهام یهمه

 .شودمی

 

 هاروش این از یکی به محدود، شرکای پول بازگرداندن برای است مجبور VC صورت، هر در

 یبازه یک در که شودمی متعهد VC موارد، بیشتر در. کند نقد را سهامش و کرده «خروج»

 حدودشم شرکای به را اولیه یسرمایه از بیشتر بسیار مبلغی بودجه، تأمین از ساله ده زمانی

. شودمی محسوب ناموفق بازگرداند، را پول زمانی یبازه این در نتواند VC اگر. بازگرداند

 که صورتی در باشد، داشته سهام داریآینده و خوب بسیار هایاستارتاپ در VC اگر حتی

 .بود خواهند ناموفق هاگذاریسرمایه این کند، نقد سالهده چارچوبی در را خود سهام نتواند

 

 طرف دید یزاویه از اوضاع ببینیم بیایید حاال. کندمی عمل چطور VC یک که فهمیدیم اینجا تا

 .است چگونه مقابل

 

 کند؟می عمل چطور VC کارآفرین، یک دیدگاه از

 

 ت،اس شده مطرح مقاله این در که مواردی تمام برای مطمئنا که کنیممی تأکید دیگر بار یک

 .کنیممی صحبت عمومی صورت به اینجا در و دارد وجود استثنائاتی

 

 ازیاندراه را خود استارتاپ اولین خواهیدمی که هستید کارآفرینی شما کنیم فرض بیایید

 سپس، و ایدساخته اولیه ینمونه یک اید،کرده شروع ایده یک از را کارتان احتماال. کنید

 رحاض چیز همه حاال. ایدکرده مشورت بالقوه مشتری چند با اعتبار، و بازخورد گرفتن برای

 مشکل یک فقط. کنید تبدیل واقعی شرکت یک به را خود یایده که هستید آماده و است

 . دارید الزم پول شرکت یک اندازیراه برای: است باقی
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. دباشی داشته تانمحصول برای فروش مسئول یک شاید و تولید گروه یک باید هرحال به

 نیروی استخدام به مجبور و داشت خواهید مشتریانی که کشید نخواهد طولی عالوه، به

 از. نیدک خرج پول بازاریابی برای و باشید داشته مکان و دفتر باید. شد خواهید پشتیبانی

 دونب که خوریدبرمی زیادی مسائل و مشکالت به بروید، پیش که کمی گذشته، اینها یهمه

 واضح. آمد برنخواهید آنها حل یعهده از( قیمتگران البته و) خبره حسابداران یا وکال کمک

 معروف، قول به اینکه مگر بدهید، را کارها این یهمه خرج تنهایی به توانیدنمی که است

 !باشید پولدار بچه

 

 یبرا و کنیدمی درست پرزنتیشینی. رسدمی راه از خطرپذیر گذاری سرمایه که اینجاست

 یکی شویدمی موفق هم آخر دست. رویدمی VC شرکت چند سراغ به خود محصول معرفی

 ازای در هم آنها و دارد آینده واقعا شما شرکت که کنید متقاعد را هاشرکت این از دوتا

 فقط. نویسندمی چکی تانبرای( تومان میلیون 5 ازای در ٪01 مثال،) شرکت از بخشی مالکیت

 تا داشت خواهند شما یمدیره هیئت در فردی هاشرکت این: دارد وجود کوچک مشکل یک

 یهنمایند که است این خوب خبر. شودمی استفاده درستی به شانپول از که باشند مطمئن

VCدر فردی چنین داشتن بنابراین و دارد را آشناها و تجربیات اقسام و انواع معموال ها 

 .است خوب هم خیلی مدیره هیئت

 

 ایدهکرد تهیه بهتری دفتر اید،کرده استخدام کارمند آن با و ایدگرفته را پول شما حاال خب،

. یدبینمی را آن دفتر به رفتن راه سر روز هر که ایدکرده نصب بزرگ و باحال بیلبورد یک و

 هب صرفا ماه هر در که پولی یعنی است، «نقدینگی سوخت نرخ» هاهزینه این تمام سرجمع

 سود برعکس نقدینگی، سوخت نرخ ساده، خیلی. دهیدمی دست از شرکت، «داشتن» خاطر

 کنید، حساب را خود (runway) «باند» طول توانیدمی نقدینگی سوخت نرخ داشتن با. است

 5 اگر مثال،. بدهید ادامه کار به تانپول شدن تمام بدون توانیدمی که زمانی مدت یعنی

 01 شما باند طول کنید، خرج تومان هزار 511 ماه هر و باشید داشته نقدینگی تومان میلیون

 .بود خواهد ماه
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 االاحتم شرایطی، چنین در و است زیاد بسیار سرمایه میزان به نسبت تومان، هزار 511 ماهی

 پول به احتیاج اگر. نیست مشکلی. برسید سوددهی به تانپول شدن تمام از قبل توانیدنمی

 نتاپیشرفت اگر. بیاورید خود شرکت به را بیشتری هایVC توانیدمی همیشه دارید بیشتری

 را نپرزنتیش و محصول معرفی یمرحله دیگر بار یک توانیدمی باشد، انتظار و برنامه مطابق

 ه،کرد گذاریسرمایه شما کار در این از پیش که شرکتی زیاد احتمال به حتی. کنید تکرار

 از ار نیازتان مورد پول تمام نیستید مجبور عالوه، به. کند گذاریسرمایه دوباره شود حاضر

 تا شوندمی گذاریسرمایه یک وارد هم با هاVC از گروهی معموال. کنید جذب شرکت یک

 .گرفت خواهید پول اندکی مقدار VC هر از شما یعنی این. شود پخش کار ریسک

 

 پول به بار این. بروید سرمایه جذب سراغ به دوم بار برای خواهیدمی حاال خوب، بسیار

 اشم شرکت ارزش حال عین در اما( هستید گسترش حال در االن چون) دارید نیاز بیشتری

 از را خود مالکیت از ٪01 هم باز شاید. است خوب کل ترکیب بنابراین،. است رفته باال هم

 مه سادگی این به کار البته. گیریدمی تومان میلیون 01 آن ازای در بار این اما بدهید، دست

 .کنیم ترسیم کلی تصویری خواهیممی اینجا در اما نیست،

 

VCرشد ینشانه این که چرا کنند، خرج سرعت به را پول هایشانشرکت که دارند عالقه ها 

 ارید،د بیشتری پول که حاال پس. شودمی منجر ترسریع خروج به معموال و است شرکت سریع

 برای و بگیرید تریبزرگ دفتر کنید، استخدام بیشتری افراد که رودمی انتظار شما از

 مثال. رودمی باال شما نقدینگی سوخت نرخ ترتیب این به. کنید خرج شتریبی پول بازاریابی

 تومان میلیون 0 ماهی به شما نقدینگی سوخت نرخ سرمایه، دوم دور جذب از بعد است ممکن

 به رسیدن از قبل اگر دیگر، بار یک. بود خواهد ماه 01 شما باند طول ترتیب، این به. برسد

 ارب این و کنید آغاز نو از را سرمایه جذب برای تالش توانیدیم شد، تمام تانپول سوددهی

 .بگیرید بیشتری پول حتی
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 اولین معموال اما ندارد، وجود سرمایه جذب مختلف دورهای برای مشخصی رسمی تعریف

 بعدی دورهای و شودمی خوانده (seed round) «پاشیدانه دور» کنیدمی جذب که ایسرمایه

 ودوج سختی و سفت تعریف گفتیم، که طورهمان. ترتیب همین به و «ب سری» ،«الف سری»

 شرکتی اندازیراه و کار اول یمرحله یهزینه تأمین برای معموال پاشیدانه دور اما ندارد،

 کمک شما به کار تنظیم برای است قرار هم بعدی دورهای شماست، بازار و محصول مطابق

 .کنند

 

 :(ترسیمی تصویر به نیاز) باند طول ترسیم

 

 ذبج هربار. دارد قرار باند یک ابتدای در که هواپیماست یک شما استارتاپ که کنید تصور

 هب رسیدن یعنی) برخاستن برای نتیجه در و کندمی اضافه شما باند طول به کمی سرمایه

 باند انتهای به دارید و ایدبرنخاسته اگرهنوز. داشت خواهید بیشتری زمان( سوددهی

 هواپیما صورتغیراین در کنید، جذب سرمایه دیگر دور یک باید یعنی شوید،می نزدیک

 .سوخت خواهد و کرد خواهد سقوط

 

 ماه؛ 01 تومان، میلیون 5: پاشیدانه دور

 ماه؛ 01 تومان، میلیون 01: الف سری

 ماه؛ 33 تومان، میلیون 011: ب سری

 هتوج شما استارتاپ به بزرگ هایشرکت نهایت، در برود، پیش برنامه مطابق چیزهمه اگر

 اشم رقبای شوید باعث است ممکن. کنند خریداری را آن بخواهند است ممکن و کرد خواهند

 نولوژیتک شاید یا( کرد فیسبوک با اینستاگرام که کاری) بدهند دست از پول زیادی مقادیر

 تمحصوال برای سیری مثل) شود کلیدی تمایزی باعث دیگری یجاافتاده محصول برای شما

 (. اپل
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 و کند خود آن از اید،کرده اشغال بازار در شما که را فضایی بخواهد بزرگی شرکت هم شاید

 وگلگ که کاری مثل) کند شروع صفر از که باشد این از ترآسان برایش شما شرکت خریدن

 پیدا خریدار دارد احتمال شوید، موفق کافی قدر به اگر حال، هر در(. داد انجام اندروید با

 .کنید

 

 یدکن تصور. است استارتاپ کار اوج ینقطه «شدن خریداری» کارآفرینان، از بسیاری برای

 این .کند پیشنهاد شما به تانشرکت خرید برای دالر میلیارد 0 و بیاید شما سراغ به گوگل که

 هم شما سهم اما رسید، خواهد تانگذارانسرمایه به پول این از اعظمی بخش که درست

 را انتظارش ابتدا در که است چیزی از بیشتر بسیار که عددی. بود نخواهد کوچکی عدد

 رگشتهب توجهیقابل سود با شانسرمایه که تانگذارانسرمایه خوشحالید، شما پس. داشتید

 .ایدبرنده همگی. است خوشحال هم خریدارتان و خوشحالند

 

 بد. نیست «بلبلی و گل» هم قدرهاآن هاVC کار کردیم، تصویر اینجا به تا که چیزی برخالف

 .بکنیم ایاشاره هم هایشسختی و معایب به نیست

 

 سرمایه جذب معایب

 ککم استارتاپ به اضافی یسرمایه. است ایالعادهفوق چیز کند، عمل درست وقتی ،VC یک

 ارمغان به شرکت برای VC که هاییپارتی و تجربیات و کند رشد ترسریع بسیار تا کندمی

 آمار هم شما حتما. کنندنمی عمل درست معموال هاVC اما. است ارزشمند اندازهبی آورد،می

 ایآیندهخوش هایاستارتاپ مورد در آمارها این. ایدشنیده را هااستارتاپ شکست به مربوط

 ٪55 که است داده نشان پژوهش یک. کنندمی صدق هم هستند( ها)VC پشتیبانی دارای که

 گونهاین کل از ٪55 و خورندمی شکست هستند VC پشتیبانی دارای که هاییاستارتاپ از

 .هستند انتظار مورد یسرمایه بازگشت فاقد هااستارتاپ
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 ریسکیپُر کار استارتاپ کار دارد؟ اهمیتی چه: »بگویید نظر این با مخالفت در است ممکن شما

 «.کند ترخراب را وضع بتواند VC سرمایه جذب است بعید. است

 بدانند هاVC اگر که کنید تصور. نیست سادگی این به کار اما باشد، طوراین امر ظاهر شاید

 عوض نیستند، انتظار مورد یسرمایه بازگشت دارای آنها گذاریسرمایه مورد 01 از مورد 05

 خواهد چه موفق شرکت یک آن سرنوشت وضعی، چنین با. بود خواهد چگونه آنها اقتصادی

 سندهب مناسب یسرمایه بازگشت یک به تنها تواندنمی شرکت تک آن حالتی، چنین در بود؟

 اندنشده ظاهر انتظار مطابق که شرکتی ٪01 و ناموفق شرکت ٪55 آن جای به باید بلکه. کند

 یبازه یک در سرمایه شدن برابر دو معمولی، گذاریسرمایه یک در. کند مافات جبران هم

 رخن دلیل به اما. است العادهفوق بازه همین در آن شدن برابر سه و خوب بسیار ساله 5-01

 باید شود، محسوب موفق VC گذاریسرمایه آنکه برای ،01 در 0 موفقیت یعنی شکست، باالی

 .باشد داشته برابری 011 تا 51 ایسرمایه بازگشت سال 01 از کمتر در

 

. کند رشد سرعت به باید دارد اختیار در را VC پول که استارتاپی که است آن معنای به این

 یا هستید بیست در «یک» آن یا شما. معناستبی «نسبی موفقیت» دیگر اینجا در

. ندارد وجود ای«پیوسته و آهسته» رویکرد دیگر. شویدمی محسوب خوردهشکست

 حرکت مورد در معمول طور به که دیگری عنوان هر با یا) سنجیده یا محتاط توانیدنمی

 هک هستید دو یمسابقه یک در که است این مثل. کنید حرکت( رودمی کار به «هوشیارانه»

 پیشرفت یا کاهدمی شما سرعت از که را هرچیزی باید. کنید پرواز پایان خط سمت به باید

 ایشافز شما رشد شودمی باعث شرایط این که است درست. بگذارید کنار کندمی کم را شما

 خواهد موفقیت برای شما کلی شانس رفتن دست از قیمت به افزایش این اما کند، پیدا

 .بود
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 بنابراین است، مطرح هم آنها خود پول بحث. نیستند احمق هاVC» :مخالف استدالل

 «.شود اداره ضعیف شما شرکت گذارندنمی

 .نیستند راستاهم VC منافع با لزوما کارآفرین یک منافع: که است این بغرنج یمسئله

 

VC طال به آنها از یکی که دارد نیاز تنها و است داده انجام متفاوت گذاریسرمایه چندین 

 بهتر، بیان به. دیگر کس یا باشید شما شرکت یک این که کندنمی تفاوتی برایش. شود تبدیل

 پایین مختلف هایاستارتاپ بین سرمایه کردن پخش با را خود گذاریسرمایه ریسک آنها

 این. هستید متعهد استارتاپ «یک» موفقیت به کامل طور به شما که، حالی در. اندآورده

 وحشتناک قمار یک شما برای است، منطقی احتمال یک گذارسرمایه برای که چیزی یعنی،

 .بود خواهد

 

 :فکری آزمایش یک

 

 دو ینا از یکی بین خود، استارتاپ از خروج هنگام که امداده پیشنهاد شما به من کنید تصور

 :دارید انتخاب حق گزینه

 

 است ممکن درصد ٪55 و بیاورید دست به تومان میلیارد 011 که دارید شانس ٪0 شما

 نیاورید؛ دست به چیزی

 بیاورید؛ دست به تومان میلیون 011 است ممکن 100٪

 کنید؟می انتخاب را کدام

 

 میلیارد 0=  تومان میلیارد 011 × ٪0=  انتظار مورد درآمد. است 0 یگزینه منطقی پاسخ

 بارها و بارها را بازی این بتوانید اگر. است 0 یگزینه انتظار مورد درآمد برابر ده این. تومان

 . بیاورید دست به زیادی پول که دارد احتمال باالخره کنید، تکرار
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 احتمال با اما ریسک، پر بسیار بازی این آنها. کنندمی هاVC که است کاری همان دقیقا این

. رسدب نتیجه به آنها از یکی باالخره تا دهندمی انجام مختلف شرکت چندین روی را باال درآمد

 ادرق تنها خاص زمان یک در کارآفرین یک. بدهد انجام کاری چنین تواندنمی کارآفرین یک اما

 تنیس شکی. است تمام کار بخورد، شکست شرکت آن اگر و کند کار شرکت یک روی است

 عنوان به واقعا اما دهیم،می ترجیح تومان میلیون 011 به را تومان میلیارد 011 ما یهمه که

 رنظ به کند؟می ایجاد تفاوت شما کار در چقدر تومان میلیون 511 و میلیارد 55 کارآفرین، یک

 .نیست «منطقی» یگزینه اگرچه روند،می 0 یگزینه سراغ به مردم بیشتر که رسدمی

 

 رویکرد سراغ به و گیریممی VC از را پول کردن، بازی جای به: »مخالف استدالل

 «.رویممی تریکارانهمحافظه

 بعید بگیرید، پیش در کارانهمحافظه رویکردی خواهیدمی بگویید VC به اگر! باشید موفق

 حریص هاVC که نیست آن معنای به این نکنید، اشتباه. کند گذاریسرمایه شما کار در است

 در که وکارهاییکسب در اگر و دارند را خودشان گذارانسرمایه هم آنها. هستند بدجنس یا

 تیب،تر این به. دهندمی دست از را کارشان نکنند، گذاریسرمایه نیست آنها منافع راستای

 .بگویید دروغ آنها به اینکه یا کنید بازی تانگذارانسرمایه قواعد مطابق باید شما

 یهمه هدف که حال هر به چیست؟ زیاد موفقیت و سریع رشد اشکال خب: »مخالف استدالل

 «.است همین ما

 هاVC .کنید رشد آن در باید که است زمانی یبازه بلکه نیست، رشد سرعت اینجا در مسئله

 سیارب رشد برای بنابراین و برگردانند را محدودشان شرکای یسرمایه سریع نسبتا باید

 عرض در شما شرکت ارزش که است این خواهدمی VC که چیزی. دارند عجله شما از بیشتر

 اثری چه آینده سال 05 در کار این اینکه به توجه بدون برسد؛ حداکثر به آینده سال 5-01

 دگاهدی با ضرورتا که شودمی مدتیکوتاه و محدود دید باعث این. داشت خواهد شما شرکت بر

 ایمرحله به را تانشرکت است ممکن شما. نیست راستاهم شرکت بنیانگذار/کارآفرین

 که چیزی اما ،(کند پیدا ارزش تومان میلیون 011 مثال، یعنی) باشد موفق بسیار که برسانید

 .نباشد طوراین VC یک نظر به است ممکن است عظیم رشدی شما نظر به
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 وکارهایکسب به تر،سریع رشد به رسیدن برای تالش در ها،VC که دارد وجود زیادی موارد 

 .بگیرند نادرستی تصمیمات آنها که اندشده باعث و اندکرده وارد فشار موفق

 

 من به کسی اگر بنابراین بدهم، کسی به را شرکتم اختیار ندارم قصد من: »مخالف استدالل

 انجام را کاری و دهمنمی اهمیتی VC به بگیرم، محدود دید با تصمیمی که بیاورد فشار

 «.است بهتر شرکتم برای که دهممی

 شما زا ببینید،! بدهید انجامش بتوانید که است بعید خیلی اما نیست غیرممکنی کار خب،

 رشد است قرار شما. کنید آن کردن خرج به شروع VC از پول گرفتن محض به رودمی انتظار

 ککم شما به که چیزهایی اقسام و انواع و بازاریابی استخدام، برای باید یعنی این کنید،

 تمام تانپول وقتی که است این دیگر یمسئله. کنید خرج پول بکشید باال را خود تا کنندمی

 معدود از یکی جزو است ممکن. کنید متوقف را هاخرج یهمه ناگهان توانیدنمی شود

 ماا برسید، سوددهی به اول، دور در باند، انتهای به رسیدن از پیش که باشید هاییشرکت

 سرمایه جذب دیگر دور یک هستند مجبور که باشید هاییشرکت انبوه جزو اینکه احتمال

 .است بیشتر بسیار کنند،

 

 دنخواهی قادر اساسا بدهد، نشان خود از ضعف از اینشانه هرگونه شما شرکت اگر البته، و

 تشکس نرخ بینید؟می) شودمی تمام جاهمان کارتان و کنید جذب سرمایه دیگر دور یک بود

 مه باز بروند، پیش خوب خیلی کارها اگر حتی اما،(. رسدنمی غیرمنطقی نظر به چندان 55٪

 خرج شدیدتر باید یعنی خود ینوبه به هم این و داشت خواهید نیاز مجدد یسرمایه جذب به

 ورد سه دو از بعد. کندمی نیازمند دیگر یسرمایه جذب دور یک به را شما نهایت در که کنید

 «اختیار» یعنی این و باشد مانده تانبرای شرکت ٪51 از بیشتر است بعید سرمایه، جذب

 میمتص اگر و نیستید اصلی دارسهام دیگر شما دیگر، عبارت به. دهیدمی دست از را شرکت

 !توانیدنمی خب، …نکنید عمل VC میل مطابق بگیرید
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 حتی. کنندمی عمل اشتباه یا بد هاVC که نیست آن معنای به اینها یهمه کنیم تأکید باید

 استاینج نکته اما. کنند اداره خودتان از بهتر را شما شرکت آنها است ممکن وقتها بیشتر

 ستیده کارآفرینی اگر. بگیرد قرار شما منافع مخالف جهت در کامال است ممکن آنها منافع که

 اینکه محض به اما. است خودتان دست به شما سرنوشت اید،نکرده سرمایه جذب هنوز که

 انتخاب حق شما به مسیر مورد در زیاد که ایدشده قطاری سوار کردید کار این به شروع

 قادقی آن انجام از پیش گوییممی تنها. نکنید را کار این که نیست این منظورمان. دهدنمی

 .دهیدمی انجام کاری چه که باشید متوجه

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه


