


لبــه ی یــک پرتــگاه  از  انــگار  راه انــدازی می کنیــد  وقتــی اســتارتاپ 
ــام  ــه تم ــد ک ــد. امیدواری ــی پریده ای ــات مکانیک ــر از قطع ــه ی پ ــک کیس ــا ی ب
قطعــات الزم بــرای یــک ســفینه ی فضایــی را داشــته باشــید. وقتــی بــه داخــل 
ــگاه می کنیــد حــدس می زنیــد کــه قطعه هــای مناســب را داریــد امــا  کیســه ن

ــوید. ــن ش ــد مطمئ نمی توانی

ــور  ــا را چط ــه قطعه ه ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــقوط می کنی ــه س ــور ک همان ط
بــه هــم بچســبانید. هــر چنــد متــری کــه ســقوط می کنیــد می بینیــد کــه انــگار 
تمــام قطعــات الزم را داریــد. مثــا بــازار بزرگــی در انتظارتــان اســت، محصــول 
عالــی ای ســاخته اید و مســیری بــرای موفــق شــدن وجــود دارد. در ایــن حالــت، 

توصیه هــای زیــادی بــرای شــما داریــم.

اغلــب اوقــات، شــما بیشــتر قطعــات بــرای ســاختن چیــزی را نداریــد و بایــد 
تــاش کنیــد بــا کمتریــن آســیب بــه زمیــن برخــورد کنیــد. امــا گاهــی پیــش 
می آیــد کــه شــما تمــام قطعــات ســاخت هواپیمــا را در کیســه ی خــود داریــد. 
ــا  ــا هواپیم ــر ب ــا اگ ــت ام ــمندی اس ــاده و ارزش ــیله ی فوق الع ــا وس هواپیم
بخواهیــد بــه مــاه ســفر کنیــد چنــدان موفــق نخواهیــد بــود. البتــه کــه ایــن 

ــدارد. ــی باشــید ن ــاز خوب ــه هواپیماس ــه این ک ــه ربطــی ب قضی

در ایــن وضعیــت، شــما متوجــه می شــوید کــه بایــد کیســه ی قطعــات 
ــان  ــرای خودت ــاوت( ب ــتراتژی متف ــو و اس ــول ن ــد، محص ــازار جدی جدیدی)ب
آمــاده کنیــد. این بــار ســعی کنیــد یــک فضاپیمــا بســازید یــا تصمیــم بگیریــد 
تنهــا یــک هواپیمــای خــوب داشــته باشــید. بعضــی از مــردم ترجیــح می دهنــد 
روی همه چیــز ریســک کننــد و شانســی بــرای رســیدن بــه مــاه داشــته باشــند 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــما وج ــرای ش ــادی ب ــای زی ــم، توصیه ه ــاره می گوی و دوب
بشــنوید. امــا بیشــتر افــراد بــا هواپیمایــی کــه می ســازند راضــی می شــوند و 

ــدارد. ــرای آن هــا وجــود ن توصیــه ای ب

بیاییــد »هواپیمــای خــوب« را شــرکتی بــا ارزش ۱۰۰ میلیون دالر و سودســازی ای 
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ــرای  ــزی ب ــا چی ــم. یقین ــور کنی ــت تص ــز اس ــال ها کار متمرک ــل س ــه حاص ک
ــه  ــد ک ــود دارن ــاخص هایی وج ــی ش ــع حت ــدارد. در واق ــود ن ــرمندگی وج ش
موفقیــت شــما را تاییــد کننــد. چنیــن اتفاقــی بــرای آدم هــای خوش شــانس و 
ــز  ــز ج ــد و همه چی ــدازی می کنن ــان را راه ان ــه استارتاپش ــد ک ــی می افت باهوش

یــک بــازار ایــده آل بــر وفــق مرادشــان پیــش مــی رود.

ــه ای  ــا نقط ــه همین ج ــت ک ــن اس ــد ای ــد درک کنی ــه بای ــزی ک ــن چی مهم تری
می شــوند.  ســوءتفاهم  دچــار  بنیان گــذاران  و  ســرمایه گذاران  اســت کــه 
ــفینه ی  ــا س ــا ی ــه هواپیم ــدارد ک ــی ن ــان اهمیت ــرمایه گذاران برایش ــتر س بیش
فضایــی داریــد. امــا بــرای برخــی بنیان گــذاران چنیــن مســئله ای مهــم اســت. 
ــما  ــده ش ــوری ش ــد و هرج ــی کنن ــک بزرگ ــد ریس ــرمایه گذاران می خواهن س
هواپیمــا را تبدیــل بــه یــک ســفینه ی فضایــی کنیــد. و در ایــن راه توصیــه ای 
هــم بــرای شــما ندارنــد. توقــع دارنــد ســوخت بیشــتری بســوزانید و به ســمت 

ــد. ــش می آی ــه پی ــد چ ــد ببینن ــد و بع ــرواز کنی ــاه پ م

بــا ســرمایه گذارانتان روراســت و واقع بیــن باشــید. در نهایــت شــما می توانیــد 
ــن  ــر اســت. بهتری ــر از صف ــی بهت ــدر ۱.۲ خیل ــه x ضرب ــد ک آن هــا را راضــی کنی
ســرمایه گذاران متوجــه ســرمایه گذاری خطرپذیــر می شــوند و بــا واقعیــت 
ــی ســخاوتمندانه برخــورد  ــا شــما خیل ــا ب ــی بعضــی از آن ه ــد و حت نمی جنگن
می کننــد تــا حتــی اگــر شکســت خوردیــد روی پــروژه ی بعــدی ســرمایه گذاری 
کننــد. امــا به عنــوان یــک قانــون کلــی، هرچــه بیشــتر توهــم بــه ســرمایه گذار 

ــر می شــود. ــت بدت ــت در نهای بفروشــید، وضعی

ــرمایه  ــد س ــش از ح ــر بی ــه اگ ــت ک ــئله اس ــن مس ــم دوم درک ای ــه ی مه نکت
ــان  ــوید گزینه هایت ــذاری ش ــی، ارزش گ ــزان واقع ــا بیشــتر از می ــد ی ــذب کنی ج
ــا  ــه هواپیم ــد ک ــان می دانن ــه دلش ــذاران ت ــتر بنیان گ ــوند. بیش ــدود می ش مح
ــی  ــفینه ی فضای ــه س ــد ک ــرمایه گذار بقبوالنن ــه س ــد ب ــه دارن ــا عاق ــد ام دارن
ــاری باعــث ناراحتــی شــدید در ادامــه و پاییــن آمــدن  ســاخته اند. چنیــن رفت
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ــود. ــرکت می ش ــی ش ــروش نهای ــانس ف ش

ــن  ــر چنی ــا مقاومــت در براب ــی ســاده اســت ام ــن مســئله ای خیل راه حــل چنی
وسوســه ای در عمــل دشــوار اســت. اگــر حــدس می زنیــد کــه قــرار نیســت ۱۰ 
ــی  ــه خیل ــد ک ــر نکنی ــد و فک ــادی جــذب نکنی ــد، ســرمایه ی زی ــر رشــد کنی براب
ــت.  ــد داش ــاده ای خواهی ــی فوق الع ــید و زندگ ــرکت را می فروش ــحال ش خوش
ــا ســرمایه ی  ــرای سودســازی ب واضــح اســت کــه ایــن مســئله یعنــی راهــی ب
ــا  ــد ت ــار بیایی ــت کن ــا واقعی ــاال ب ــن ح ــت همی ــر اس ــد. بهت ــدا کنی ــی پی فعل

ــد. ــی کنی ــده مانع تراش ــان در آین ــاب خودت ــدرت انتخ ــرای ق ــه ب این ک

در نهایــت، الزم اســت راجــع بــه شــرایط فروشــی کــه در آینــده پیــش می آیــد 
خــود را آمــاده کنیــد. شــرکت ها خریــده می شــوند، فروختــه نمی شــوند. 
ــد آن  ــاخته اید، بتوانی ــمند نس ــا ارزش ــزی واقع ــی چی ــت وقت ــد اس ــی بعی خیل
ــی کــه  ــرای بنیان گذاران ــی ب ــه کســی بفروشــید. ایــن مســئله به طــرز عجیب را ب
ــا  ــت. ام ــاور اس ــل ب ــم« غیرقاب ــرکت را می فروش ــه زودی ش ــد »ب ــر می کنن فک
این کــه شــروع بــه ســاخت رابطــه بــا خریــداران احتمالــی کنیــد، ایــده ی خوبــی 
اســت. البتــه کــه چنیــن چیــزی زمان بــر اســت و روابــط شــخصی بــه آن کمــک 

می کننــد.

یادتــان باشــد کــه چنیــن رفتــاری واقعــا افتخــار کــردن دارد و اگــر بخواهیــد، 
ــر  ــیلیکون ولی پ ــد. س ــدازی کنی ــدی راه ان ــتارتاپ جدی ــد اس ــه می توانی همیش
اســت از آدم هایــی کــه یــک یــا چنــد شــرکت در میانــه ی موفقیــت داشــته اند 

ــد. ــان را ببندن ــار خودش ــته اند ب ــت توانس و در نهای
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اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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