


روزانههزاراناستارتاپمتولدمیشوندومیمیرند.

درحیــنســاختایندیــز)Indiez(بــابیــشاز600بنیانگــذاردرمراحــلاولیــه
ــقشــدهاند. ــهدرحــالحاضــرفقــطتعــدادیازآنهــاموف ــردمک ــتک صحب
ــذاران ــتربنیانگ ــرابیش ــتزی ــبآوراس ــنتعج ــرایم ــاب ــئلهواقع ــنمس ای
ــدوتفکــر ــانســریالیبودن ــد.درواقــع،برخــیازآنهــاکارآفرین ناتــواننبودن

ــیایداشــتند. محصــولباورنکردن

شکســت اســتارتاپها »چــرا بــرای درگــوگل ســاده جســتجوی یــک
رســاند: ایــنجــواب بــه را مــن میخورنــد؟«
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ــدلکســبوکار«، ــدانم ــد«،»فق ــولنق ــدنپ ــامش ــازار«،»تم ــازب ــدمنی »ع
ــن ــهعــدمیافت ــیضعیــف«همگــیب ــهشــدنتوســطرقیــب«و»بازاریاب »ل

ــطهســتند. ــیمرتب مشــتریانکاف

بیشــتراوقــاتعلــتمــرگگرســنگیاســتکــهبــهدودلیــلاتفــاقمیافتــد:
ــوردمحصــول ــچکــسدرم ــچکــسمحصــولشــمارانمیخواهــدوهی هی

ــد. ــمانمیدان ش

مــابهعنــوانبنیانگــذارواقعــاازایــنفکــرهیجانانگیــزکــهمیلیونهــا
ــنرا ــنای ــم.م ــذتمیبری ــدل ــتمیکنن ــاصحب ــوردمحصــولم ــردرم کارب
ــه ــمک ــتید،میدان ــتارتاپهس ــکاس ــسی ــماموس ــرش ــمواگ درکمیکن

ــوید. ــممیش ــهحرف ــممتوج ــماه ش

ــک ــهی ــتدررســیدنب ــهموفقی ــمک ــهشــمابگوی ــرب ــا،چــهمیشــوداگ ام
ــردریــکشــبنیســت؟ ــونکارب میلی

ممکــناســتبــهنظــربرســدکــهاکثــراســتارتاپهادراولیــنتــاشمحصولــی
عالــیراخلــقکردهانــدوآنقــدرعالــیبــودهکــهوایــرالشــدوبافاصلــهبــه

یــکمیلیــونکاربــررســید.

اماواقعااینحقیقتنیست.

ــرشــروعشــدندو ــلتوجهــیکارب همــهیاســتارتاپهایموفــقازتعــدادقاب
ــد. ــاانجــاممکــررکارهایــیکــهمقیاسپذیــرنیســتند،رشــدکردن ب

میانبریوجودندارد.اینتنهاراهرشداست.

بــهگفتــهیپــلگراهــام)موســسYCombinator(-بهعنــوانیــکاســتارتاپ
جــوان،تنهــاســهچیــزوجــودداردکــهبایــدرویآنهــاتمرکــزکنیــد:
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 محصولیکهقراراستبسازید	

 ساختنآنچهکاربرانشمامیخواهند	

 کارهایمقیاسناپذیریکهدرابتدابرایراهاندازیشرکتانجاممیدهید	

بــاورکنیــدیــانــه،ایــنتنهــاراهبــرایدســتیابیبــهیــکمیلیــونکاربــراســت!
ســادهاســت؟نــه،درواقــعاصــا.

مــنبهطــورگســتردهدرمــوردمعنــایواقعــی»انجــامکارهایــیکــهمقیاسپذیر
ــام ــتانج ــورداهمی ــادرم ــیاریازوباگه ــردهام.بس ــهک ــتند«مطالع نیس
ــیاز ــدادکم ــاتع ــتند،ام ــرنیس ــهمقیاسپذی ــدک ــتمیکنن ــیصحب کارهای
ــا ــد.دراینج ــارهمیکنن ــااش ــنکاره ــامای ــوهیانج ــهنح ــعب ــادرواق آنه
ــم. ــداکن ــهمــنتوانســتمپی ــیوجــودداردک برخــیازبینشهــایباورنکردن

1. جذب کاربران بتا 
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مطمئنــادربــارهیایــنموضــوعصحبــتشــدهاســت،امــادقیقــاچگونــهایــن
ــک ــونی ــهاکن ــم.Stripeک ــالبزنی ــکمث ــدی ــد؟بیایی ــاممیدهی کارراانج
اســتارتاپ5میلیــارددالریاســت،یــکصفحــهیثبتنــامبتــایبســیارســاده

داشــتکــهبــهشــکلزیــربــود:



ــشمحصــوالت ــرایآزمای ــرادیراب ــنصفحــهیســادهاف ــقای ــاازطری آنه
Stripeخــودبــهخدمــتگرفتنــد.هنگامــیکــهشــخصیموافقــتمیکــردکــه
راامتحــانکنــد،میگفتنــد»لپتاپــترابــهمــنبــده«وآنرادرمحــلنصــب
ــن ــااولی ــردت ــکک ــاکم ــهآنه ــل«ب ــبدرمح ــنروش»نص ــد.ای میکردن

ــد. ــتآورن ــودرابهدس ــرانخ کارب

پاســخQuoraتوســطدانیــل،یکــیازکاربــرانبتــا:»وقتــیازمحصــولآنهــا
ــر ــهه ــاالب ــه،احتم ــدهفت ــرضچن ــازشــد.درع ــروشآغ ــردم،ف اســتفادهک
دوســتیکــهمطالبــیرادروبگذاشــتهبــود،دربــارهیاســتفادهازStripeگفتــه

ــوزهــمهســت.« ــههن ــودوالبت ــادهب ــودم.محصــولفوقالع ب

ــهازطریــقایمیــلبنیانگــذار،حتــی دانیــلهمچنیــندرمــورداینکــهچگون
ــااوتمــاسگرفــت،صحبــتکــرد.ومشــکلیکــهدر درســاعت2بامــداد-ب

عــرضچنــددقیقــهحــلشــدهبــود.
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از پشــتیبانی کاربــران خــود بهره منــد شــوید کــه توییــت می کننــد، بــه مــردم 

راجــع بــه شــما می گوینــد و کارهایــی از ایــن دســت. بــدون حمایــت آن هــا، ایجــاد 

ــن اســت. ــا غیرممک ــه، عم ــت اولی موفقی



ــویدو ــهکارش ــتب ــددس ــول،نمیتوانی ــعهیمحص ــهیتوس ــلاولی درمراح
منتظــرمحصــولنهایــیباشــید.ایــنبهتریــنزمــانبــرایغواصــیدرصنعــت

ویادگیــریهــرچــهبیشــتربــارفتــندرگــوداســت.

 برایدرکنقاطدردبامردمصحبتکنید	

 راهحلهایموجودرابرایکشفآنچهمیتوانبهبودبخشید،تجربهکنید	

 درفرایندتوسعهشرکتکنید	

ــم ــایمه ــهیکنفرانسه ــرکتدرهم ــز،ش ــادرایندی ــیم ــایابتدای درروزه
ــر ــرایه ــدهراب ــنای ــاای ــم.م ــراردادی ــودق ــتخ ــعهدهندگانرااولوی توس
ــرح ــم،مط ــرارکنی ــاطبرق ــاارتب ــاآنه ــتیمب ــهمیتوانس ــعهدهندهایک توس
ــن ــیازبهتری ــیازبرخ ــهیعال ــکجامع ــای ــبم ــنترتی ــهای ــم.ب کردی
ــورد ــریدرم ــشعمیقت ــموبین ــادکردی ــانایج ــرجه توســعهدهندگانسراس

ــم. ــتآوردی ــتبهدس ــنصنع ای

ــا ــد.م ــامده ــرعتکارراانج ــنس ــهای ــتب ــرینمیتوانس ــچراهدیگ هی
ــا ــمت ــربمانی ــمومنتظ ــادکنی ــغلیایج ــیش ــکآگه ــطی ــتیمفق نمیتوانس

ــد. ــتدهن ــراددرخواس اف

بنیانگــذارانAirbnbچســکیوگبیــابــایــکDSLRاجــارهایخانــهبــهخانــه
رفتنــدتــااولیــنآگهیهــایخــودراارائــهدهنــد.

ــی ــانطراح ــذبوباگنویس ــرایج ــت،ب ــذارپینترس ــیلبرمن،بنیانگ ــنس ب
بــرایایجــادمحتــوایعالــیبــرایپلتفــرم،بــهکنفرانسهــایطراحــیرفــت.
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هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار شــروع بــه کار می کنیــد، بایــد از همــه ی کانال هایــی 

ــرا  ــد زی ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه ــزرگ نمی توانن ــرکت های ب ــه ش ــد ک ــتفاده کنی اس

آنایــن،  انجمن هــای  پســتی،  لیســت های  روی  دارنــد.  تمرکــز  مقیــاس  روی 

ــی  ــی عال ــوارد راه های ــن م ــه ی ای ــد. هم ــز کنی ــره تمرک ــن و غی ــای آفای گردهمایی ه

ــردم هســتند. ــه م ــرای دسترســی ب ب

ــا ــوادهدرمنطقــهیخلیــجبازدیــدکــردت ــااز60خان بنیانگــذارTopspotتقریب
بــاآنهــاگــپبزنــد.
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3. فقط »آن چه را که واقعا
مورد نیاز است« بسازید

بــرایشــروعآزمایــشبــهمحصــولنهایــینیــازنداریــد.رونــدتوســعهتقریبــا
ــود ــدآنرابهب ــهبتوانی ــتک ــزیهس ــهچی ــود.همیش ــامنمیش ــزتم هرگ

ببخشــید.

ــهدرخواســت ــروعب ــال،Bufferش ــوانمث ــاناســت.بهعن ــروعکارآس ــاش ام
ــرد! ــیاجــرایدرگاهپرداخــتک ــدونحت پرداخــتب



ــرای  ــمندانه ترین راه ب ــت و هوش ــم اس ــع مه ــک منب ــما ی ــس ش ــان برنامه نوی زم

ــتند. ــاز هس ــورد نی ــا م ــه واقع ــت ک ــی اس ــاختن ویژگی های ــاختن، س س

ــال  ــی هســتید و در ح ــرم اجتماع ــک پلتف ــال ســاختن ی ــر در ح ــال، اگ ــوان مث به عن

ــانی«  ــی »پیام رس ــد، ویژگ ــتفاده می کنن ــه از آن اس ــال روزان ــر فع ــا 10 کارب ــر تنه حاض

آن چیــزی نیســت کــه بایــد بســازید. در عــوض، برویــد و بــا آن 10 کاربــر فعــال آشــنا 

شــوید!

دراینجایکآموختهیمهمازجوئلگاسکوئین،بنیانگذارBufferآمدهاست:

»مــننهتنهــامحصــولرابــاطرحهــایپولــیازروزاولراهانــدازیکــردم،بلکــه
ــیشــخصی ــردم.وقت ــلپیادهســازینک ــزبهطــورکام سیســتمپرداخــترانی
،Paypalــلاز ــتایمی ــهمحــضدریاف ــیداد،ب ــام ــیارتق ــکطــرحپول ــهی ب
ــردن ــابازکارک ــرایاجتن ــنکارراب ــلمــیزدم.مــنای ــرایاوایمی شــخصاب
ــن4 ــانشــروعکارم ــردمچــوننمیدانســتمزم ــنکارراک ــدادم،ای انجــامن
روزیــا4مــاهقبــلازاولیــنپرداخــتبــرایBufferخواهــدبــود.اجــراییــک
ــیازمشــتریان ــدادکم ــاتع ــارب ــدونتاییــداعتب سیســتمپرداخــتروانوب

پرداختکننــده،هــدردادنتاشهــایبرنامهنویســیاســت.«
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چیزهــایســادهایازایــندســتدرروزهــایاولاهمیــتدارنــد.میتوانیــداز
طریــقایمیــلبــاکاربــرانخــودروابــطشــگفتانگیزیایجــادکنیــد.هنگامــی
کــهبــرایاولیــنبــارشــروعبــهکارمیکنیــد،درواقــعمیتوانیــدبــهتکتــک
ایمیلهــاپاســخدهیــدوبــاآنهــادرارتبــاطبمانیــد.ازآنهــااســتقبالکنیــد،

ســوالبپرســیدوهمــانچنــدکاربــرراعاشــقخــودکنیــد.

5000کاربــراولشــما500هــزارکاربــرشــمارابهدســتخواهنــدآورد.بــهآنهــا
یــکتجربــهیفوقالعــادهخــوببدهیــد.
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4. ارتباط شخصی برقرار کنید

ــه  ــت ک ــی اس ــن کارهای ــی از قدرتمندتری ــود یک ــران خ ــا کارب ــخصی ب ــت ش صحب

ــرای خدمــات  ــام ب ــه پــس از ثبت ن ــر در عــرض 5 دقیق ــد. اگ ــد انجــام دهی می توانی

شــما، بــا آن شــخص تمــاس بگیریــد، نــرخ دسترســی بــه کاربــر شــما معمــوال از ٪25 

ــد. ــش می یاب ــه 75٪ افزای ب



5. به تک تک کاربران ارزش بدهید

ــارج  ــود خ ــول خ ــیر معم ــد، از مس ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــتر از آن چ ــرای دادن بیش ب

ــپرد. ــد س ــاد خواهن ــه ی ــما را ب ــا ش ــوید و مطمئن ش

اگــر یــک اســتارتاپ SaaS هســتید، ابتــدا روی خدمــات تمرکــز کنیــد. مــردم SaaS را 

دوســت دارنــد. امــا آن هــا همچنیــن دوســت دارنــد کــه کســی دستشــان را بــه گرمــی 

فشــار دهــد. اول از همــه، دوســت باشــید. بــه مشــتریان بگوییــد کــه اگــر راه تمــاس 

شــخصی شــما را داشــته باشــند، چگونــه می تواننــد کاری را بهتــر انجــام دهنــد. ایــن 

ــدا روی  ــد بع ــی توانی ــد. م ــه مشــتریان را جــذب می کن ــات شــخصی اســت ک خدم

تبدیــل آن هــا بــه SaaS تمرکــز کنیــد.

44

چگونهکارهاییراانجامدهیمکهمقیاسپذیرنیستند

ــهیارزش ــرانوارائ ــهتکتــککارب ــرایکمــکب ــوانب ــه،میت درمراحــلاولی
ــهدرآن ــرادیک ــاتانف ــهیجلس ــد.ارائ ــارجش ــودخ ــیرخ ــاازمس ــهآنه ب
مشــکاتکاربــرانرابشــنوید،درکوحــلکنیــد،یــکراهعالــیبــرایایجــاد

ارتبــاطبــاآنهــااســت.

ــا ــخصاب ــاش ــمت ــتفادهکردی ــرکاماس ــادرIndiezازاینت ــال،م ــوانمث بهعن
ــتیم ــم.میتوانس ــوکنی ــدهاندگفتگ ــاش ــایتم ــهواردس ــرادیک ــکاف تکت
ــک ــهتکت ــقب ــنطری ــاالنمیتوانســتیمازای ــااحتم ــم،ام ــودکارکنی آنراخ

ــم. ــهکنی ــادیارائ ــرانارزشزی کارب



ایــنیکــیازمتناقضتریــنچیزهایــیاســتکــهمیتوانــمبــهشــمابگویــم.
ــا ــضدارد،ام ــنتناق ــیم ــایقبل ــاگفتهه ــرفب ــنح ــهای ــمک ــنمیدان م
گاهــیاوقــاتبایــدبــهمشــتریانعصبانــیاجــازهدهیــدکــهعصبانــیبماننــد؛

ــد. ــزکردهای چــونشــمادرجــایدیگــریتمرک

دریکمثالمعروف،بنیانگذارانPayPalمطمئنااجازهدادندایناتفاقبیفتد.

آنهــاخاطرنشــانکردنــد:»مــااجــازهدادیــمبیــشاز10,000شــکایتادامــه
یابــدتــااینکــهیــکروزدرموقعیتــیقــرارگرفتیــمکــهمشــکلرابــهیکبــاره
ــروازکــردویــکمرکــزتمــاس200نفــرهرادر ــهاوماهــاپ حــلکنیــم.تیــمب

عــرضدومــاهراهانــدازیکــرد.«

بــهیــادداشــتهباشــیدکــهلزومــاتمــاممشــتریانمهــمنیســتند.میتوانیــد
اجــازهدهیــدآتــشبســوزد!

6. بگذارید آتش بسوزد

وقتــی می دانیــد کــه یــک ویژگــی 98 درصــد مشــکات مشــتری را حــل می کنــد، بهتــر 

اســت آن ویژگــی را بســازید و ســپس بــا یــک راه حــل بــا مشــتریان عصبانــی صحبــت 

کنید.

این هــا تنهــا چنــد نکتــه بودنــد کــه قطعــا بــه شــما کمــک می کننــد تــا  محصــول خــود 

را بــه مقیــاس برســانید. بــه یــاد داشــته باشــید، اگــر می خواهیــد مشــکلی را حــل کنیــد، 

دلیلــی نــدارد کــه راه حلــی پیــدا نکنید.

حاال دست به کار شوید، باور قلبی داشته باشید و به خودتان اطمینان کنید.

اشــتیاق و بــاور شــما بــرای ســاختن ایده تــان در هــر کاری کــه انجــام می دهیــد، مرکــز 

و اصــل اســت. از داده هــا درس بگیریــد و ادامــه دهیــد.
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اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 

linkedin.com/company/persis-ir
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