کارآفرینی

 10نکته کلیدی برای شروع استارتاپ که باید یک کارآفرین بداند
نویسنده :محمد توالیی
همیشــه شــروع یــک کار جدیــد دلهــرهآور بــوده اســت و دلیــل آن مســائل بیشــماری
اســت کــه یــک کارآفریــن تــازهکار بــا آن روبــرو میشــود .مســائلی همچــون ســرمایه
اولیــه ،مســائل حقوقــی  ،تأمیــن هزینههــای ثابــت و متغییــر ،بازاریابــی  ،توســعه محصــول
و منابــع انســانی کــه تنهــا بخشــی از یــک لیســت بیپایانــی اســت کــه یــک کارآفریــن در
شــروع کســب و کار تحــت تأثیــر آنهــا قــرار میگیــرد
در ادامــه بــا اســتناد از درسهــای واقعــی صدهــا اســتارت آپ بــه  10مــورد از مهمتریــن
اقدامــات یــک کارآفریــن در کســب و کار نوپــا میپردازیــم کــه میتوانیــد از آن بــه عنــوان
نقشــه راه بــرای راهانــدازی اســتارتاپ خــود بهرهمنــد شــوید.

 .1یک نام عالی برای تجارت خود ایجاد کنید.
انتخــاب نــام مناســب بــرای کســب و کار میتوانــد تأثیــر بســزایی در موفقیــت یــک
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کارآفریــن داشــته باشــد ،یــک نــام اشــتباه ممکــن اســت منجــر بــه موانــع قانونــی و
دردســرهای تجــاری شــود ،همانطــور کــه برنــد آیــس پــک بــه دلیــل التیــن بــودن نــام
مجبــور شــد در کنــار نــام آیــس پــک معــادل فارســی کهــن آن را بــه نــام قورباغــه مأیــوس
قــرار دهــد و اگــر ایــن واژه معــادل ایرانــی نداشــت مجبــور میشــد بعــد از کلــی تبلیغــات
و برندینــگ ،نــام خــود را بــه کلــی تغییــر دهــد .در اینجــا بــه چنــد نکتــه ســریع بــرای
نامگــذاری شــرکت و اینکــه چگونــه بهتریــن نــام کســب و کار را پیــدا کنیــد اشــاره شــده

..
..
..
.

اســت.
نامی انتخاب کنید که هر بار برای معرفی مجبور به هجی کردن آن نشوید.

تنهــا بــه دادههــای خــود اکتفــا نکنیــد در ایــن زمینــه جســتجوگر گــوگل پیشــنهادهای

زیــادی دارد.
نامی انتخاب کنید که برای ثبت دامنه  .comو  .irمحدودیتی نداشته باشید.

مطمئــن شــوید نــام انتخابــی بــه عنــوان نــام تجــاری در ســایت رســمی شــرکتها

امــکان پذیــر اســت.
آیا شما و سایر کارمندان از ادا کردن آن نام احساس خوشایندی دارید.
نامی انتخاب کنید که برای طراحی عالئم تجاری و لوگو دستتان بازتر باشد.
حداقــل پنــج نــام انتخــاب کنیــد و بــا مشــورت کارمنــدان و ســایرین بــه یــک نــام واحــد

بر سید .

 .2جــذب ســرمایه بــرای یــک کارآفرین تازه کار همیشــه مشــکل
بوده اســت !
افزایــش ســرمایه بــرای اســتارتاپ معمــوالً دشــوار و وقتگیــر اســت .ایــن امــر ممکــن
اســت انــرژی زیــادی را بــرای متقاعــد کــردن ســرمایه گــذاران ایــده آل و یــا خطــر پذیــر
از شــما صــرف کنــد ،بنابرایــن ایــن تأخیرهــا را در شــروع کســب و کار خــود پیشبینــی
کنیــد.
حــال کــه ایــن کار تــا بــه ایــن انــدازه وقتگیــر و انــرژی بــر اســت .آن را بــا ســنگ
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انداختــن اضافــی دشــوارتر نکنیــد .یــک کارآفریــن افشــای اطالعــات طــرح خــود را بســیار
خطــر پذیــر میدانــد و بســیار بــر توافقنامــه عــدم افشــای اطالعــات پافشــاری میکنــد
تــا حــد امــکان ایدهایــش دزدیــده نشــود .امــا بدانیــد کــه ایــن کار باعــث کاهــش ســرعت
جــذب ســرمایه شــما میشــود .شــانس اینکــه ســرمایه گــذاری وقــت و ســرمایه خــود را
بــرای طرحــی کــه از آن آگاه نیســت و یــا بــرای دانســتن آن بایــد قراردادهــای اولیــه امضــا
کنــد ،بپــردازد بســیار کــم اســت و معمــوالً آنهــا از ایــن شــرایط امتنــاع میکننــد .برقــراری
یــک جلســه بــا یــک ســرمایه گــذار بســیار دشــوار اســت ،بنابرایــن مانــع دیگــری ســر راه
قــرار ندهیــد.

 .3عالیتریــن محصــول را بســازید! امــا در ورود آن بــه بــازار
عجلــه نکنیــد!
یــک کارآفریــن بایــد بدانــد اگــر محصــول آن عالــی نیســت ،حداقــل بایــد خــوب باشــد.
بهطــوری کــه بــه شــکل معنــاداری نســبت بــه پیشــنهادهای رقبــا تفــاوت ایجــاد کنــد .اگــر
کســب و کار جدیــد خــود را بــا یــک محصــول و یــا خدمــات عالــی و متمایــز بــا دیگــران
ارائــه میدهیــد ،بــرای معرفــی آن بــه بــازار کمــی دســت نگــه داریــد .محصــول از نــگاه
شــما عالــی اســت .بنابرایــن بــا ارائــه بــه افــراد محدودتــر بــه دنبــال بازخوردهــا باشــید.
بازخــورد زودهنــگام مشــتری ،یکــی از بهتریــن راههــای بــرای کمــک بــه بهبــود محصــول
بــه شــمار مـیرود.
شــرکت اپــل زمانــی کــه قصــد تســت آیپــد را داشــت ،سیســتم آن را بــه شــکلی طراحــی
نمــود کــه بــه ســایر محصوالتــش وابســته بــود بــه بیانــی بهتــر تنهــا افــرادی میتوانســتند
آن محصــول را خریــد کننــد کــه رایانــه اپــل داشــتند یعنــی دقیقــه همــان مشــتریان
پیشــین خــود ،زمانــی کــه بازخــورد از ســمت مشــتریان رضایتبخــش بــود .اســتفاده از
آن را بــرای همــه کاربــران امــکان پذیــر کردنــد.
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 .4به یک فروشنده قوی تبدیل شوید.
اگــر میخواهیــد در تجــارت خــود موفــق شــوید ،بایــد بــه یــک فروشــنده عالــی تبدیــل
شــوید .شــما بایــد بتوانیــد تجــارت خــود را نــه تنهــا بــه مشــتریان ،بلکــه بــه ســرمایه
گــذاران و یــا کارمنــدان خــود بفروشــید .یــک کارآفریــن میتوانــد بــا تکیــه بــر چنــد

..
..
..
..
.

عنــوان زیــر ،بــه رشــد قابــل توجهــی در فروشــندگی نائــل شــود.
تمرین کنید تا از نه شنیدن آزرده نشوید
از کار خود بازخورد بگیرید.
اعتماد به نفس داشته باشید.
به شخصیت برونگرا نزدیک شوید.
در هر شرایطی مثبت باشید.
شخصیت قابل اعتمادی بسازید.
شنونده خوبی باشید.
از پیگیری کردن غافل نشوید.
ننشینید و به دنبال مشتری بگردید.
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 .5یک وبسایت عالی برای خود مهیا کنید.
اگــر تنهــا بــه چنــد مشــتری گــذری امیــد بســتهاید بایــد بگویــم خیلــی نمیتوانیــد بــه
اســتارتاپ خــود خوشبیــن باشــید ،فرامــوش نکنیــد امــروزه مشــتریان ،ســرمایه گــذاران
و نماینــدگان همگــی شــرکت و محصــوالت را از طریــق ســایت شــما بررســی میکننــد.
بنابرایــن اگــر قصــد داریــد آنهــا را بــا یــک محصــول حرف ـهای تحــت تأثیــر قــرار دهیــد،
بایــد دســت بــه کار شــوید و وقــت و تــاش خــود را بــرای ســاختن یک وبســایت شــرکتی
عالــی پیادهســازی کنیــد .امــا اینکــه چگونــه ســایت بســازیم و یــا کمــی باالتــر ،چگونــه یــک
وبســایت حرف ـهای بســازیم؟ همگــی در گــرو چنــد نکت ـهای اســت کــه در ادامــه بــه آن
میپردازیــم .آنچــه یــک کارآفریــن بــرای داشــتن یــک وبســایت حرف ـهای بایــد بدانــد
عبــارت اســت از:

..
.
..
.
.
.

به بررسی سایتهای رقبا بپردازید.

یک الگو متمایز و تأثیرگذار انتخاب کنید
از بهینهســازی ســایت خــود در موتــور جســتجوگر اطمینــان حاصــل کنیــد .تــا ســایت

شــما خیلــی ســریع در نتایــج جســتجو گــوگل نشــان داده شــود.
محتوای کیفیت باال تولید کنید.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســایت شــما بــرای نمایــش در موبایــل کام ـاً بهینهســازی

شــده اســت.
بهســرعت بارگیــری ســایت توجــه کنیــد ،مخاطبــان آنالیــن حوصلــه معطــل شــدن

ندارنــد.
یــک ســایت ســاده و تمیــزی ایجــاد کنیــد .بــه هــم ریختگــی باعــث دور شــدن بازدیــد

کننــدگان میشــود.
یــک نــام دامنــه بــه یادماندنــی  .comو یــا  .irایجــاد کنیــد کــه بــرای گفتــن آن مجبــور

بــه هجــی کــردن ،نشــوید.
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 .6نحوه معرفی شرکت
یــک کارآفریــن بایــد بدانــد زمانیکــه کــه کســی از او پرســید شــما چــه کاری انجــام
میدهیــد ،بــه بهتریــن شــکل خــود را معرفــی کنــد .داشــتن نمونــه معرفــی شــرکت بــه
شــما کمــک میکنــد هــر لحظــه را بــه موقعیــت فــروش محصــول تبدیــل کنیــد .تصــور
کنیــد در یــک آسانســور مجبــور میشــوید کار خــود را بــه شــخصی معرفــی کنیــد ،شــما
تنهــا  60ثانیــه زمــان داریــد تــا یــک خالصـهای مختصــر و جــذاب را ارائــه دهیــد .داشــتن
یــک متــن خــوب بــرای معرفــی شــرکت ،شــما را در حالــت آمــاده بــاش قــرار مــی دهــد.

..
..
..
.

بــرای ایــن منظــور کافــی اســت مــوارد زیــر را در معرفــی خــود بــکار گیریــد.
با قدرت شروع کنید.

بسیار مثبت و مشتاق سخن بگویید.
طول معرفی را حداکثر 60ثانیه در نظر بگیرید.
از اصطالحات فنی و تخصصی خودداری کنید.
دلیل منحصر به فرد بودن تجارت خود را بیان کنید

به مشکلی که توسط شما حل میشود اشاره کنید.

شنونده را به مشارکت دعوت کنید.

مــن معمــوالً در معرفــی حرفــه خــودم بــه ایــن شــکل عمــل میکنــم « ،مــن محمــد
توالیــی هســتم ،نویســنده ،مــدرس و مشــاور در حــوزه کســب و کار و بــه مدیــران و
کارآفرینــان کمــک میکنــم تــا بــا حداقــل هزینــه و تجهیــزات ،در کســب و کارشــان یــک

رشــد مــداوم را داشــته باشــند.

 .7یک خالصه اجرائی ایجاد کنید.
یــک کارآفریــن بایــد بــرای جــذب ســرمایه گــذار یــک خالصــه اجرائــی در  3تــا  4صفحــه
تهیــه کنــد .اینگونــه میتوانــد تجــارت آینــده خــود را بصــورت بصــری بــه ســرمایه
گــذاران بالقــوه نشــان دهــد و ســرمایه گــذار بهوضــوح بــه عملکــرد و ســیر کســب و کار او
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..
..
..
..

واقــف میشــود .بــرای نوشــتن نحــوه خالصــه مدیریتــی از نکتههــای زیــر اســتفاده کنیــد.
مأموریت شما چیست؟
قصد دارید چه مشکلی را حل کنید؟
تمایز محصوالت ،به ویژگی و مزایای کاال اشاره کنید.
فرصت بزرگی که در بازار میبینید.
فناوری و یا نوآوری اختصاصی شما چیست؟
فضای رقابتی و تمایز شما نسبت به رقبا در چیست؟
پیشبینیهای منطقی از یک فرصت بزرگ در آینده نزدیک

اشاره به نمونههای جذب زودهنگام مشتری

 .8درک صحیح از بودجه و صورتهای مالی
بســیاری از اســتارت آپ هــا بــه دلیــل آگاه نبــودن هزینههــا ،مدیریــت بودجــه و در نهایــت
چگونگــی عملکــرد صورتهــای مالــی ،شکســت را تجربــه کردهانــد .یــک کارآفریــن بایــد
قــادر بــه تعدیــل هزینههــا باشــد تــا بتوانــد بــه بهتریــن شــکل از نقدینگــی خــود اســتفاده
کنــد .بــا اختصــاص بودجــه صحیــح بــرای هــر مــاه و درک از عملکــرد صورتهــای مالــی
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میتوانیــد بــه ســؤاالت ســرمایه گــذاران احتمالــی پاس ـخهای مدیریــت شــدهای دهیــد.

..
..
..
..

در ادامــه بــه برخــی از ایــن ســؤاالت میپردازیــم.
پیشبینی سه سالی مالی این شرکت چیست؟
ساختار سرمایهای شما چیست؟ مقدار سهام و بدهی شرکت.

میزان سرمایههای که شرکت در آینده نیاز دارد؟

نحوه تقسیمبندی سهام
چه زمانی شرکت به سودآوری خواهد رسید؟
میزان هزینه شرکت تا قبل از سوددهی چقدر است؟
عواملی که باعث کاهش رشد سریع شرکت میشود چیست؟
معیارهای اصلی که تیم مدیریت بر آنها تمرکز دارد کدامند؟

 .9مانند دیوانهها محصول خود را به بازار عرضه کنید.
بــرای رشــد کســب و کار خــود بایــد بطــور مــداوم مشــتریان بــازار هــدف خــود را جــذب
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کنیــد .حتــی اگــر محصــول متفاوتــی داریــد  ،بــازار هدفــی بــرای آن ایجــاد کنیــد حتــی آن
را آمــوزش دهیــد .هــر کارآفریــن بــرای رشــد کســب و کار خــود بایــد اســتراتژی بازاریابــی

.
.
..

زیــر را بــکار گیــرد.
اصــول و بهینهســازی موتــور جســتجو  SEOرا بیامــوزد تــا افــرادی کــه محصــول و

خدمــات شــما را جســتجو میکننــد شــما را در باالتریــن نتایــج جســتجو پیــدا کننــد.
در تبلیغــات از شــبکههای اجتماعــی اینســتاگرام  ،تلگــرام و ســایر رســانههای اجتماعــی

کــه محبوبیــت باالیــی در ایــران دارد اســتفاده کنیــد.
با درج محتواهایی در مورد کسب و کار خود به بازاریابی محتوا بپردازید.
در هر رویداد و انجمن صنفی صنعت خود شرکت کنید.

 .10انتظــار چالشهــای بزرگــی را داشــته باشــید و خــود را بــرای
آنهــا آمــاده کنیــد.
بزرگتریــن چالشهــای راهانــدازی کســب و کار کــه یــک کارآفریــن بــا آن دســت و پنجــه

..
..
..
..
..

نــرم میکنــد عبارتانــد از:
ارائه یک محصول و یا خدمات عالی

داشتن چشماندازی قوی از تجارت
نداشتن سرمایه و جریان نقدی کافی
بهکارگیری کارمندان متخصص و متعهد
اخراج سریع کارمندان ناشایست به روشی که منجر به شکایت قانونی نشود

بیشتر از آنچه انتظار دارید کار کنید.

دلسرد نشدن در نبود مشتری
مدیریت زمان به طور مؤثر
حفظ تعادل بین کار و زندگی
حفظ کردن قدرت در شرایط کار دشوار
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