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ــر  ــتارتاپ ها، از صف ــد اس ــل رش ــام مراح ــرگ در تم ــان روتنب ــی کاری برای زندگ
ــه اســت. ــر گرفت ــق را در ب ــورس موف ــه ب ــا ورود ب ــی ارزش ت ب

مــا بــا یــک تصویــر از »صفــر« شــروع می کنیــم: ســال 2009 اســت و روتنبــرگ 
ــک  ــی ی ــک رینگولســکی، روی صندل ــذاران SkillSlate، بارت ــی از هم بنیان گ و یک
وســپای داغــون نشســته اند و به طــور نامطمئنــی در خیابان هــای منهتــن 
ــن  ــو )در ای ــه جل ــود برســند. 9 ســال ب ــدی خ ــه جلســه ی بع ــا ب ــد ت می گردن
زمــان SkillSlate توســط TaskRabbit خریــداری شــده اســت( تــا ورود بــه بورس: 
روتنبــرگ در Eventbrite، به عنــوان معــاون رشــد، شــاهد افزایــش ارزش شــرکت 

بــه ســه میلیــارد دالر اســت کــه در بــورس نیویــورک عرضــه می شــود.

روتنبــرگ اکنــون ایــن دانــش رشــد را در ســوی دیگــر میــز بــه کار می بــرد: او 
ــی  ــک کالس کارشناس ــت، ی ــی Angel Track اس ــل دوره ی آموزش غ التحصی فار
ــروز در حــال ســرمایه گذاری  ــور. ام ــرای ســرمایه گذاران فرشــته ی نوظه ارشــد ب
در  شــریکی  به عنــوان  اولیــه  مراحــل  در  اســتارتاپ های  بــه  مشــاوره  و 

ســرمایه گذاری خطرپذیــر Defy اســت.

ــم  ــد مه ــا کار می کن ــا آن ه ــرگ ب ــه روتنب ــدی ک ــذاران جدی ــرای بنیان گ ــد ب رش
ــی در رده ی دوم  ــن نگران ــال 2018، ای ــزارش First Round در س ــق گ ــت: طب اس
ــرای  ــی دارد. ب ــه م ــدار نگ ــب بی ــا را ش ــه آن ه ــت ک ــذاران اس ــائل بنیان گ مس
ــرگ در  ــد، روتنب ــار می گذارن ــتری را کن ــظ مش ــذب و حف ــه ج ــی ک بنیان گذاران
ــن  ــاس گرفت ــه از مقی ــر مرحل ــاده در ه ــد فوق الع ــه از رش ــی ک ــورد درس های م

ــد. ــت می کن ــت، صحب ــه اس آموخت

او می گویــد: »کلیــدی کــه بــرای حفــظ رشــد اســتارتاپ اغلــب نادیــده گرفتــه 
ــان  ــه اســتراتژی خــود را در طــول زم ــد چگون ــه بدانی ــن اســت ک می شــود، ای
ــن  ــم ای ــن می بین ــه م ــدی ک ــای رش ــن تله ه ــی از بزرگتری ــد. یک ــر دهی تغیی
اســت کــه اســتارتاپ های مقیــاس کوچــک و در مراحــل اولیــه ســعی می کننــد 
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ــبوک  ــی فیس ــا حت ــر ی ــه آخ ــتارتاپ های مرحل ــابه اس ــد مش ــای رش تاکتیک ه
ــت  ــار عاقب ــن رفت ــه ای ــد ک ــرگ می گوی ــد. روتنب ــه کار ببرن ــا ب ــای دنی و گوگل ه
خوشــی نخواهــد داشــت. هیــچ توصیــه ی یکســانی بــرای همــه وجــود نــدارد: 
اســتراتژی رشــد شــما بایــد بــا جایــی کــه در حــال حاضــر هســتید مطابقــت 
داشــته باشــد. در هــر مرحلــه، بــا توجــه بــه مشــتریان، منابــع و داده هایــی کــه 

ــز شــوید.« ــی متمرک ــد روی اهــداف مختلف ــد، بای ــع آوری کرده ای جم

در ایــن مصاحبــه ی اختصاصــی، روتنبــرگ نــکات اصولــی ای را مــورد بحــث قــرار 
ــک  ــعه ی ی ــگام توس ــد در هن ــه بای ــر مرحل ــتارتاپ ها در ه ــه اس ــد ک می ده
ــه ی  ــه مرحل ــا را در س ــند. ســپس او م ــته باش ــتراتژی رشــد در ذهــن داش اس
وســیع چرخــه ی حیــات اســتارتاپ، از آغــاز فروتنانــه تــا اقدامــات جســورانه تر، 
شناســایی اهــداف و خطــرات خــاص هــر مرحلــه، راهنمایــی می کنــد. چگونــه 
ــای  ــانید و تاکتیک ه ــدی برس ــطح بع ــه س ــود را ب ــتراتژی خ ــد اس می توانی
ــورس  ــه ب ــا ورود ب ــک ت ــوخت موش ــوان س ــرکت ها به عن ــه ش ــدی را ک رش

ــرد. ــوال می ب ــر س ــد را زی ــتفاده کرده ان اس

روتنبــرگ می گویــد: »وقتــی پنــج یــا شــش ســال پیــش در مــورد رشــد صحبــت 
ــی را آمــوزش می دهــم.  می کــردم، احســاس می کــردم کــه دارم آدم هــای بدبین
امــروزه البتــه، رشــد بــه یــک بخــش اساســی از جعبه ابــزار راه انــدازی اســتارتاپ 
تبدیــل شــده اســت و بــه یــک رشــته ی کامــال پیشــرفته تبدیــل شــده اســت 
کــه بــا توجــه بــه این کــه طراحــان، بازاریابــان، مدیــران محصــول و مهندســان 
همگــی وارد عمــل می شــوند، تخصص هــای فرعــی جدیــدی شــکل می گیــرد.«

حتــی بــا رشــد و تنــوع ایــن رشــته، یــک اصــل کلــی وجــود دارد کــه همــه ی 

اصول رشد استارتاپی که باید از ابتدا در نظر 
داشت
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تیم هــای رشــد بایــد بــه آن پایبنــد باشــند: »رشــد، اجــرای یــک فراینــد دقیــق، 
بــا بینــش مشــتری و داده محــور به همــراه تــالش مســتمر بــرای رفــع اصطــکاک 
اســت. بیشــتر در مــورد ایجــاد یــک لحظــه ی ارزشــمند »آهــا« اســت، ســپس 
ــا  ــتریان را ب ــا مش ــد ت ــرکت کار کنی ــطح ش ــا در س ــی ی ــطح اجرای ــک س در ی

بیشــترین ســرعت و مکــرر بــه آن جــا برســانید.«

بــا ایــن حــال، تابــع رشــد هنــوز به طــور دقیــق تعریــف نشــده اســت. روتنبــرگ 
می گویــد: »مــن هرگــز تعریفــی رایــج از کاری کــه معــاون رشــد انجــام می دهــد 
ــا  ــن اســت تقریب ــور، رشــد ممک ــده ام. در بیشــتر شــرکت های محصول مح ندی
ــر  ــه محصــول باشــد. در شــرکت های کمت ــوط ب به طــور کامــل یــک نقــش مرب
ــی را نشــان دهــد و  ــی بازاریاب ــا فن ــه ی کمــی ی ــد جنب محصول محــور، می توان
در مــوارد دیگــر، ترکیبــی از هــر دو. مــن حتــی برخــی از شــرکت های ســازمانی 
را دیــده ام کــه یــک رئیــس رشــد دارنــد کــه واقعــا بیشــتر ترکیــب بازاریابــی و 

فــروش B2B اســت.«

ــول  ــاد تح ــرای ایج ــریعی ب ــخص و س ــتورالعمل مش ــچ دس ــه هی ــی ک در حال
ــذاران  ــه بنیان گ ــود دارد ک ــل وج ــد اص ــدارد، چن ــود ن ــد وج ــرد رش در عملک
ــرد  ــود رویک ــه بهب ــروع ب ــگام ش ــد هن ــه ای می توانن ــر مرحل ــتارتاپ ها در ه اس

ــد. ــه کنن ــه آن هــا تکی خــود ب

استراتژی رشد < میانبرها

ــداع کــرد، امــا مــن  »دوســت مــن شــان الیــس اصطــالح »هــک رشــد« را اب
ــک  ــوان ی ــان به عن ــه ش ــدارم. آن چ ــدان دوســت ن ــارت را چن ــن عب ــیر ای تفس
اصطــالح بــی ارزش و کارآفرینانــه منظــور می کــرد، اکنــون به عنــوان یــک 
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میان بــر یــا یــک ترفنــد هوشــمندانه دیــده می شــود. این طــور نشــان می دهــد 
ــد  ــدی رش ــور تصاع ــان به ط ــد و ناگه ــادو را می چرخانی ــوب ج ــما چ ــه ش ک
می کنیــد. هــک رشــد به طــور کلــی بیــش از حــد وعــده داده و بــرای بســیاری 
ــیر  ــول مس ــفانه در ط ــه متاس ــد ک ــل می کن ــده عم ــر از وع ــتارتاپ ها کمت از اس

ــد.« ــه می زن ــد« لطم ــهرت »رش ــه ش ب

ــه  ــوری، ب ــت ف ــرای موفقی ــود ب ــردن« راه خ ــک ک ــرای »ه ــالش ب ــای ت به ج
یــک برنامــه ی عملــی طوالنی مــدت، مشــتری محور و مبتنــی بــر داده هــا 
ــرای هدایــت رشــد، ثابت قدمــی و داشــتن  ــن راه ب متعهــد شــوید. مطمئن تری

ــتراتژی اســت. اس

ــند.  ــرد باش ــازی خ ــای بهینه س ــب وعده ه ــد مراق ــن بای ــتارتاپ ها همچنی اس
ــوز  ــه، هن ــل اولی ــژه در مراح ــتارتاپ ها، به وی ــتر اس ــد: »بیش ــرگ می گوی روتنب
در مقیاســی نیســتند کــه بهینه ســازی خــرد حتــی ممکــن باشــد، چــه رســد بــه 
تاثیرگــذار بــودن آن.« البتــه ایــن حــرف بــدان معنــا نیســت کــه اســتارتاپ ها 

ــد. ــازی کنن ــد بهینه س نبای

بــا شــروع مقیاس پذیــری، رشــد، بیشــتر مربــوط بــه رســیدن بــه ســود مرکــب 
ــب می شــوند  ــه ترکی ــا متوســط ک اســت: بســیاری از پیشــرفت های کوچــک ت
ــزی شــبیه اجــرای  ــل توجهــی می شــوند. چی و به مــرور زمــان باعــث رشــد قاب
یــک ســری آزمایــش اســت کــه بــرای مثــال، نــرخ تبدیــل بازدیدکننــدگان بــه 
مشــتری را بــا درصدهــای بســیار کوچکــی بهبــود می بخشــد. امــا تمرکــز صــرف 
ــی  ــر محل ــا شــما را به ســمت یــک حداکث ــوع بهینه ســازی ها، عموم ــن ن ــر ای ب
ــک تغییــر گام  ــد ی ــر، بای ــه ی باالت ــش به ســمت تپ ــرای جه ســوق می دهــد. ب
ــا  ــی ی ــر جهان اســتراتژیک انجــام دهیــد، ســپس ســرباالیی را به ســمت حداکث

تــوان بالقــوه ی یــک کســب وکار بهینــه کنیــد.
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ــه  ــد ک ــد بدانن ــذاران بای ــد، بنیان گ ــد می رس ــج رش ــه تروی ــت ب ــی نوب وقت
چگونــه بازی هــای اســتراتژیک در مقیــاس بزرگتــر را بــا بهینه ســازی های 
 ،Trulia دقیق تــر و مــداوم ترکیــب کننــد. مــن ایــن نقل قــول از بنیان گــذار
ــخیص  ــردن را تش ــاس ک ــان مقی ــه زم ــت دارم: »این ک ــت را دوس ــت فلین پی
دهیــد و بفهمیــد چــه زمانــی بایــد نــوآوری وارد کارتــان کنیــد، روح کاری اســت 
ــد  ــد، بای ــاس می گیری ــه مقی ــور ک ــه همان ط ــم.« البت ــام می دهی ــا انج ــه م ک
ــان  ــت نوس ــاز اس ــر رود نی ــاب باالت ــه ت ــرای این ک ــا ب ــد. ام ــازی کنی بهینه س
اولیــه ی بزرگتــری ایجــاد کنیــد. روتنبــرگ می گویــد: »بهینه ســازی مهــم اســت، 
ــه ارزش  ــه( هســتند ک ــژه در مراحــل اولی ــر )به وی ــن نوآوری هــای بزرگت ــا ای ام
ــدت می شــود.« ــد م ــان باعــث رشــد بلن مســتمر مشــتری را می ســازند و هم

ــط در  ــه فق ــد، ن ــیم کنی ــف ترس ــای فرضــی مختل ــفر را در حالت ه نقشــه ی س
نقــاط عطــف.

بــرای هدایــت مســیر اســتارتاپ خــود بــه مســیر رشــد، بــا ســتاره های آزمایــش 
ــری  ــوال و به کارگی ــیدن س ــورد پرس ــی در م ــتن روش ــد. »داش ــیریابی کنی مس
ــه  ــی ک ــت، جای ــذار اس ــیار تاثیرگ ــه، بس ــل اولی ــما در مراح ــای ش آموخته ه
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ــادت،  ــک ع ــوان ی ــرعت به عن ــظ س ــازار و حف ــب محصول/ب ــتجوی تناس جس
بســیار مهــم اســت. آزمایــش و یادگیــری مبتنــی بــر فرضیــه بــرای مقیاس بنــدی 

ــت.« ــدی اس ــل کلی ــام مراح ــرکت ها در تم ش

ایــن رویکــردی اســت کــه روتنبــرگ و یکــی از بنیان گــذاران SkillSlate در هنــگام 
خوانــدن اســتارتاپ نــاب اریــک ریــس از آن الهــام گرفتنــد. »زمانــی کــه بــرای 
اولیــن بــار در مــورد کتــاب باخبــر شــدیم، ماننــد یــک رویــا بــه نظــر می رســید. 
بــه نظــرم رویکــرد اســتارتاپ نــاب، کــه توســط بینــش مشــتری و تکــرار ســریع 
هدایــت می شــود، نه تنهــا بایــد بــرای توســعه ی محصــول اعمــال شــود، بلکــه 
می توانــد بــرای پــرورش کانال هــای رشــد و حتــی نحــوه ی مدیریــت و ارتبــاط 

مــا بــا شــرکت اعمــال شــود.«

او می گویــد: »همیشــه بینــش کشف نشــده و موثــری در پیــش اســت. 
ممکــن اســت تصادفــا بــه آن برســید امــا بســیار بهتــر اســت کــه یــک فراینــد 
سیســتماتیک بــرای اســتفاده از بینــش کیفــی مشــتری، داده هــای بــازار، 
ــا و  ــکل دهی فرضیه ه ــرای ش ــی ب ــع اطالعات ــایر مناب ــول و س ــای محص داده ه

ــید.« ــته باش ــرفت داش ــی پیش ــورد چگونگ ــی در م بینش های

ــال موجــب  ــد کام ــز اســتراتژی رشــد شــما می توان ــش در مرک ــرار دادن آزمای ق
شــکل دهی مجــدد جلســه هیئت مدیــره شــود. در این جــا تاکتیکــی وجــود دارد 
کــه روتنبــرگ و رینگولســکی زمانــی کــه SkillSlate هنــوز در مرحلــه اولیــه بــود 
ــاط  ــا و نق ــا خالصــه ای از معیاره ــه صرف ــای این ک ــد: به ج ــتفاده کردن از آن اس
عطــف مــاه گذشــته را مــرور کنیــد، تمرکــز خــود را روی آموخته هــای مــاه قــرار 
ــت  ــدر تح ــرمایه گذار SkillSlate، آن ق ــریک دور اول و س ــز، ش ــن بارن ــد. فی دهی
ــرار گرفــت کــه یــک پســت وبالگــی در مــورد آن نوشــت. ــر ایــن عمــل ق تاثی

شــروع بــه پرســیدن ســواالتی کنیــد ماننــد »از ایــن بینش هــا چطــور می توانــم 
ــم؟« و »چــه ســواالت دیگــری در ادامــه ایجــاد می شــوند؟«.  اســتفاده کن
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ایــن تاکتیــک چیــزی اســت کــه بــه مراحــل بعــدی اســتارتاپ شــما نگاشــت 
ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــن ب ــه م ــی ک ــد: »زمان ــرگ می گوی ــود. روتنب می ش
2011 بــه TaskRabbit و در ســال 2013 بــه Eventbrite پیوســتم، ماننــد بســیاری 
ــه برخــی از ویژگی هــای  ــرار داشــتیم ک ــر، در چرخــه ای ق از اســتارتاپ های دیگ
ــه رشــد ســریع بودیــم.  ــر ســروصدا را عرضــه می کردیــم و امیــدوار ب جدیــد پ
البتــه ویژگی هــای محصــول کامــال فکرشــده و اســتراتژیک بودنــد. امــا همیشــه 
یــک فرضیــه ی مشــخص نداشــتیم. ویژگی هــا همیشــه معیارهــای مشــخصی 
ــان  ــول زم ــان در ط ــری تاثیرش ــرای اندازه گی ــا ب ــم از آن ه ــه بتوانی ــتند ک نداش

اســتفاده کنیــم.«

ــر  ــری تاثی ــئول اندازه گی ــاص مس ــور خ ــس به ط ــچ ک ــن، هی ــر ای ــالوه ب ع
بلنــد مــدت یــک ویژگــی محصــول نبــود. او می گویــد: »در گذشــته تیــم یــک 
ویژگــی جدیــد را تکمیــل می کــرد، راه انــدازی آن را تشــویق می کردیــم و 
بالفاصلــه تیــم بــه پــروژه ی جدیــدی تغییــر تمرکــز مــی داد. تکــرار مــداوم بــرای 
کمــک بــه ویژگــی محصــول تــا دســتیابی بــه پذیــرش کافــی یــا تناســب ویژگی/

محصــول وجــود نداشــت. اعضــای تیــم قبــل از پرســیدن ســواالتی ماننــد »چــه 
چیــزی یــاد گرفتیــم؟« یــا »آیــا تاثیــری را کــه انتظــار داشــتیم، گذاشــتیم؟« یــا 
حتــی »آیــا اصــال بایــد ایــن ویژگــی را حفــظ کنیــم؟« ماننــد اکثــر تیم هــا، در 

حــال انجــام پــروژه ی بعــدی و بعــدی بودنــد.«

بــرای اصــالح ایــن ذهنیــت، روتنبــرگ تــالش کــرد تــا اخــالق تیــم را به ســمت 
ــد:  ــد مــداوم، تکامــل بخشــد. او می گوی ــر کارآمــد، به جــای تولی ــاب و تاثی بازت
ــه  ــم ک ــت کردی ــمتی هدای ــه س ــا را ب ــری B، تیم ه ــی س ــل، در حوال »در اوای
ــه مراحــل بعــدی رســیدیم،  ــی ب ــه و یادگیری محــور باشــند. وقت بیشــتر فرضی
ــک  ــه ی ــه ب ــای این ک ــوند. به ج ــر ش ــا نتیجه گرات ــم ت ــاختار دادی ــا را س تیم ه
تیــم آمــوزش دهیــم کــه چــه کاری انجــام دهنــد، بــه آن هــا یــک هــدف دادیــم: 
ــم  ــم. تی ــرای مشــتریان خــود افزایــش دهی ــا Y را ب ــج خــاص X ی ــال، نتای مث
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ــد.« ــه آن دســت می یاب ــه ب ــد کــه چگون بایــد تعییــن کن

ــتارتاپ را  ــات اس ــه ی حی ــه از چرخ ــر مرحل ــرگ ه ــدی، روتنب ــای بع در بخش ه
ــتارتاپ ها در  ــه اس ــک هایی را ک ــداف و ریس ــا، اه ــد. او ویژگی ه ــیم می کن ترس
ــد اســتراتژی خــود را  ــه بای ــه چگون ــرو هســتند و این ک ــا آن روب ــه ب هــر مرحل

ــد. ــد، شناســایی می کن ــم کنن ــرای ارتقــای ســطح رشــد خــود تنظی ب

ــی در  ــران حیات ــن کارب ــت آوردن اولی ــد: به دس ــاممیدهی ــونانج ــهاکن کاریک
ــد. ــت می کنی ــازار حرک ــب محصول/ب ــمت تناس ــه به س ــی ک حال

هــدف: بــه نقطــه ای برســید کــه احســاس کنیــد از طــرف کاربــران هــدف اولیــه ی 
خــود، بــه بــازار دعــوت می شــوید. 

ــب  ــتن تناس ــل از داش ــد قب ــر رش ــد ب ــش از ح ــز بی ــی: تمرک ــکالتاحتمال مش
محصول/بــازار و داده هــای کافــی.

بنیان گذارانــی کــه تــازه شــروع بــه کار کرده انــد ممکــن اســت وسوســه 
ــه  ــرگ توصی ــا روتنب ــد، ام ــاص دهن ــد اختص ــه رش ــز را ب ــه همه چی ــوند ک ش
می کنــد هنــوز روی چیــزی شــرط بندی نکنیــد. در ایــن مرحلــه، یافتــن تناســب 
محصول/بــازار بایــد صــدر اولویــت شــما باشــد. رویکــرد شــما بــه رشــد بایــد بــا 
جمــع آوری بینــش از مشــتریان و تکــرار بــرای ارائــه ی ارزش مشــتری مشــخص 

ــد. ــرای داده هــا ایجــاد می کنی ــوی ب ــه ای ق ــه پای ــی ک ــه در حال شــود؛ البت

ــد  ــاز اول بای ــتارتاپ های ف ــه اس ــه چگون ــان دادن این ک ــرای نش ــرگ ب روتنب
 A ذهنیــت رشــد خــود را چارچوب بنــدی کننــد، داســتان یــک اســتارتاپ ســری
را کــه بــه آن مشــاوره مــی داد، بــه اشــتراک می گــذارد: »وقتــی کار بــا آن هــا را 

فاز اول: یافتن تناسب محصول/بازار و 
به دست آوردن کشش
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شــروع کــردم، بــا ذهنیــت رشــد یــک اســتارتاپ ســری B یــا C کار می کردنــد. 
ــه  ــی ک ــود، در حال ــاه ب ــد در م ــتری جدی ــا مش ــا صده ــا تقریب ــاس آن ه مقی
ــرای شــرکتی در مقیــاس ده هــا هــزار مشــتری  ذهنیــت رشــد آن هــا بیشــتر ب
جدیــد در مــاه مناســب بــود. اشــتباهی بســیار رایــج: آن هــا ســعی می کردنــد 
اســتراتژی رشــد شــرکتی بزرگتــر را در اســتارتاپ خــود کپــی و جایگــذاری کننــد.«

شــرکت در تــالش بــود تــا از داده هــا بــه جــواب مــکان و دلیــل تــرک مشــتریان 
احتمالــی در ســفر مشــتری اســتفاده کنــد. »ایــن یک هــدف عالی و هوشــمندانه 
ــن  ــا آن هــا در اجــرا کمــی از ای ــرد. ام ــد به ســمت آن حرکــت ک ــه بای اســت ک
ــک  ــد ی ــد، مانن ــرا کنن ــت A/B اج ــتند تس ــا می خواس ــد. آن ه ــه دور بودن قضی
اســتارتاپ در مرحلــه ی بعــدی. امــا برخــالف یــک شــرکت بالغ تــر، ایــن 
اســتارتاپ حجــم قابــل توجهــی از داده بــرای انجــام چنیــن کاری نداشــت. اگــر 
آزمایــش خــود را بــا تعــداد بســیار کمــی از کاربــران انجــام دهیــد، ROI کمتــر 
یــا حتــی منفــی خواهــد بــود. بــا توجــه بــه چیزهــای کمــی کــه بایــد انجــام 
ــش  ــک چال ــل، ی ــرخ تبدی ــود ن ــه بهب ــت دار نســبت ب ــد جه ــی دی ــد، حت دهی
خواهــد بــود. روتنبــرگ می گویــد مهم تــر از آن، تشــخیص این کــه آیــا کاربــران 

ــر، دشــوار اســت. ــا خی ــد ی ــا ارزش محصــول را درک کرده ان ــد واقع جدی

ــم و  ــع نســبتا ک ــا مناب ــه، ب ــتارتاپ در مراحــل اولی ــک اس ــه ی ــن، چگون بنابرای
ــت  ــک چک لیس ــرگ ی ــد؟ روتنب ــال کن ــد را دنب ــر، رش ــتری کوچکت ــگاه مش پای

ــد: ــه می ده ــد ارائ مفی

از مکالمات با مشتریان برای به دست آوردن بینش استفاده کنید

ــه  ــردد ک ــری A بازمی گ ــتارتاپ س ــداردهنده ی اس ــتان هش ــه داس ــرگ ب روتنب
ــع  ــرد: »به جــای هــدر دادن مناب ــای رشــد ســری C را امتحــان می ک تاکتیک ه
ــا  ــد ب ــعی می کردن ــع س ــد در واق ــذاران بای ــی، بنیان گ ــای ناکاف ــرای داده ه ب
مشــتریان فعلــی صحبــت کننــد تــا بینشــی در مــورد محصــول خــود به دســت 
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آورنــد و بفهمنــد در تبدیــل بازدیدکننــده بــه مشــتری موفــق بوده انــد یــا خیــر. 
اگــر بــا پنــج مشــتری صحبــت کنیــد، و ســه نفــر بگوینــد کــه بــا یــک بخــش 
مشــترک گیــج شــده اند، بایــد بــرای کاهــش ایــن اصطــکاک تــالش کنیــد. در 
مراحــل اولیــه، احتمــاال هنــوز نمونــه ی آمــاری قابــل توجهــی نخواهیــد داشــت. 
ــد، از آن چــه  ــه کاری انجــام می دهی ــد ک ــود کنی ــه وانم ــای این ک ــن به ج بنابرای
ــود زود و  ــتریان خ ــا مش ــد: ب ــتفاده کنی ــد، اس ــام دهی ــد انج ــا می توانی واقع

نســبتا زیــاد صحبــت کنیــد.

با لحظه »آها« مشتریان جدید را جذب و حفظ کنید

ــد،  ــه شــما ارزش محصــول را نشــان می دهی ــی اســت ک ــا« جای ــه »آه »لحظ
ــن  ــال مناســب م ــن شــرکت کام ــد: »اوه، ای ــر می کنن ــه مشــتریان فک ــی ک جای
اســت!«. مشــتریان خــود را هــر چنــد وقــت یکبــار کــه در زمینــه ی محصــول یــا 
خدمــات شــما منطقــی اســت، بــه آن لحظــه ی جادویــی بازگردانیــد. تا بــه آن ها 
یــادآوری کنیــد کــه چــرا آن قــدر بــرای محصولتــان ارزش قائــل هســتند. ســپس، 
تــالش کنیــد تــا آن هــا را وادار کنیــد بــه چشــم اندازهای جدیــد امیــد داشــته 
باشــند. هنگامــی کــه بــه ایــن موضــوع دســت یابیــد، تبلیغــات سینه به ســینه 

ــل می شــود.« ــد تبدی ــک تســریع کننده ی رشــد قدرتمن ــه ی ب

اصطکاک را برای انجام برخی کارها اضافه کنید

گاهــی اوقــات، درخواســت از مشــتری بــرای ارائــه ی کار بیشــتر قبــل از کاربــرد 
ــر  ــا منج ــرای درک آن ه ــر ب ــه ای قوی ت ــه لحظ ــد ب ــول، می توان ــی محص نهای
شــود. در TaskRabbit، متوجــه شــدیم کــه اگــر کاربــر اطالعــات بیشــتری در مورد 
ــد تخمیــن  ــروی مــا می توان ــه دهــد، نی ــد انجــام شــود ارائ ــه بای وظیفــه ای ک
بهتــر و خدمــات بهتــری ارائــه دهــد. شــاید بــرای مشــتری ســریع تر باشــد کــه 
بگویــد »بــرای ســاخت میــز بــه کمــک نیــاز داریــم« امــا اگــر کاربــران دقیق تــر 
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ــم:  ــه دهی ــات ارائ ــا خدم ــه آن ه ــر ب ــی بهت ــم خیل ــد، می توانی ــح بدهن توضی
ــه ی نجــاری  ــم )تجرب ــاز داری ــه کمــک نی ــز سفارشــی ب ــرای ســاختن دو می »ب
ضــروری(. جمعــه ی ایــن هفتــه در دســترس هســتیم.« رونــد ورود را کمــی کنــد 
می کنــد امــا مطمئنــا بــه تطابــق بهتــر خدمــت بــا مشــتری کمــک می کنــد کــه 
در نهایــت منجــر بــه یــک تجربــه ی روان تــر بــرای مشــتری می شــود. متوجــه 
ــر اســت مشــتریان جدیــد کمتــری داشــته باشــیم کــه به شــدت از  شــدیم بهت
خدمــات راضــی هســتند، تــا مشــتریان جدیــدی کــه تجربــه ای معمولــی از مــا 

خواهنــد داشــت.«

ــدی  ــد کلی ــای رش ــا حلقه ه ــف ی ــق قی ــا از طری ــی داده ه ــان ردیاب ــاال زم »ح
اســت. ممکــن اســت هنــوز نتوانیــد از آن هــا به طــور گســترده اســتفاده کنیــد، 
ــی  ــا وقت ــن سیســتم ها را داشــته باشــید ت ــه ی ای ــا الزم اســت اصــول اولی ام
ــق  ــیگنال را از طری ــد س ــوند، بتوانی ــزرگ می ش ــی ب ــدازه ی کاف ــه ان ــا ب داده ه
نویزهــای کوچــک دریافــت کنیــد. ایــن موضــوع بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک 

ــر داده بســیار مهــم اســت.« تیــم رشــد مبتنــی ب

در اوایــل چرخــه ی زندگــی یــک اســتارتاپ، »یادگیــری« مهم تــر از »موفقیــت« 
اســت و آزمایشــات، بیشــتر بایــد شکســت بخورنــد تــا بــه موفقیــت برســند.

در نهایــت، زمان بنــدی خــود را بــا دقــت در نظــر بگیریــد: ممکــن اســت بتوانیــد 
خیلــی زود بــه رشــد فکــر کنید.

»اول، بــدون اقتصــاد واحــد مثبــت، یــا مســیر روشــنی بــرای رســیدن بــه آن، 
ــا  ــتری ی ــر مش ــت ه ــما باب ــب وکار ش ــر کس ــوص اگ ــد. به خص ــاس نگیری مقی
ــردن آن  ــه ک ــدون وصل ــد ب ــعی کنی ــر س ــد. اگ ــرر می کن ــی ض ــش اضاف تراکن
ــورد در  ــن م ــر می شــوند.« ای ــط بزرگت ــد، مشــکالت فق ــاس کنی ســوراخ ها مقی

داده ها را پایه گذاری کنید
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ــال های 2016 و 2017  ــه او در س ــتارتاپی ک ــرد، اس ــدق می ک ــا Shyp ص ــه ب رابط
بــه آن مشــاوره داد. »Shyp در بیشــتر تحویل هــا پــول از دســت مــی داد و خیلــی 
ــرای اقتصــاد واحــد  ــه مســیر روشــنی ب ــدون این ک ــت، ب ســریع گســترش یاف
ــون دالری،  ــس از جــذب ســرمایه ی 60 میلی ــن پ ــت داشــته باشــد. بنابرای مثب

متاســفانه تعطیــل شــد.«

ــی روی  ــازار، خیل ــن تناســب محصول/ب ــل از یافت ــد: »دوم، قب ــرگ می گوی روتنب
ــد: »ایــن اشــتباهی اســت کــه مــن در  ــد. او می گوی رشــد ســرمایه گذاری نکنی
TaskRabbit مرتکــب شــدم. مــا به طــور موثــر یــک مشــکل اساســی داشــتیم: 
ــز  ــا هرگ ــد، تقریب ــام نمی ش ــت انج ــا موفقی ــد ب ــن کار مشــتری جدی ــر اولی اگ
برنمی گشــت. مــا زمــان و پــول زیــادی را صــرف تــالش کردیــم تــا رشــد خــود 
را از طریــق ایــن مســئله ی بنیــادی بــه زور تحمیــل کنیــم، در حالــی کــه بایــد 
ــن مشــکل  ــه حــل ای ــز خــود را ب ــم و تمرک ــز جــذب مشــتری را می گرفتی ترم
اساســی معطــوف می کردیــم، کــه مــا را در مســیری ســریع تر به ســمت 
تناســب محصول/بــازار واقعــی قــرار مــی داد. TaskRabbit در نهایــت پلتفــرم خود 
ــداری شــد،  ــی کــه شــرکت توســط IKEA خری ــدازی کــرد و زمان را مجــددا راه ان

رشــد را دوبــاره شــتاب بخشــید.

اســتارتاپ شــما تــا زمانــی کــه بــه قــول روتنبــرگ »کشــش بــازار را احســاس 
ــا برخــی از چراغ هــای ســبز  ــارج نمی شــود. در این ج ــه ی 1 خ ــد« از مرحل نکنی
 PMF روتنبــرگ وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا توجــه کنیــد تــا متوجــه شــوید

)تناســب محصول/بــازار( را پیــدا کــرده باشــید:

حفظ مشتری و تعامل باال

ــن  ــد. ای ــاد اســتفاده می کنن ــا زی ــول ی ــس معق ــردم از خدمــات شــما در فرکان م
عــدد در مقایســه بــا میانگیــن بازگشــت ماهانــه بــرای زمینــه ی کاری شــما، یــا 
حفــظ مشــتری، بــه انــدازه ی کافــی بــرای رشــد پایــدار کســب وکار شــما باال باشــد.
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ــد  ــی رش ــات پول ــدون تبلیغ ــینه، ب ــات سینه به س ــق تبلیغ ــا از طری ــما عموم ش
می کنیــد. ایــن شــاخصی عالــی اســت کــه نشــان می دهــد شــما بــه انــدازه ی 
کافــی نیازهــای افــراد را برطــرف می کنیــد و حــاال آن هــا شــما را بــه دیگــران 

ــد. ــت ایجــاد می کنن ــرال مثب ــر وای ــک اث ــد و ی ــی می کنن معرف

رشد ارگانیک

کاریکــهاکنــونانجــاممیدهیــد:همان طــور کــه داده هــا و تجزیه وتحلیلشــان را 
بررســی می کنیــد، اســاس مــدل کســب وکار خــود را پایه گــذاری کنیــد.

ــت رشــد در  ــای ذهنی ــدل رشــد، حلقه هــای رشــد و الق ــک م هــدف: ایجــاد ی
سراســر شــرکت.

مشــکالتاحتمالــی: ندانســتن دلیــل واقعــی رشــد، تقســیم شــدن بــه ســیلوهای 
عملکردی.

روتنبــرگ می گویــد: »مرحلــه ی دوم در مــورد ایجــاد پایــه ای بــرای رشــد 
کســب وکار شــما و ســپس تقویــت قوی تریــن اهرم هــا اســت.«

در ایــن بخــش، او بــه دو تاکتیــک بــرای شــرکت های فــاز دوم می پــردازد، کــه 
ــروع  ــوند، ش ــد می ش ــث رش ــه باع ــی ک ــای رایج ــاد حلقه ه ــی ایج ــا چگونگ ب
می کنــد، خــواه وایــرال باشــند یــا جــذب پولــی کاربــران یــا محتــوای مناســب.

ــذار  ــم بنیان گ ــک تی ــا ی ــت ب ــن اس ــاز اول ممک ــرکت های ف ــه ش ــی ک در حال
ــاز دوم  ــرکت های ف ــند، ش ــرده باش ــه کار ک ــروع ب ــد ش ــا قدرتمن ــک ام کوچ
احتمــاال اســتخدام های جدیــد را در فــازی ســریع تر وارد می کننــد. بــرای 

فاز دوم: مقیاس گرفتن



190

از صفر تا ورود به بورس

اســتارتاپ های رو بــه رشــد فــاز دوم، روتنبــرگ نحــوه ی تقویــت کل تیــم خــود 
ــذارد. ــتراک می گ ــه اش ــد ب ــت رش ــا ذهنی را ب

روتنبــرگ می گویــد: »در مرحلــه ی اول، شــما بــر پایه گــذاری داده هــا و به دســت 
ــه امــروز تمرکــز  ــا ب ــرای درک بهتــر رشــد خــود ت آوردن بینش هــای مشــتری ب
ــتر  ــترش بیش ــرای گس ــش ب ــد از آن دان ــما بای ــه، ش ــن مرحل ــد. در ای کرده ای
ــود را  ــای خ ــن اهرم ه ــد، مهم تری ــه ی رش ــاد حلق ــرای ایج ــد: ب ــتفاده کنی اس

شناســایی کــرده و بــه آن هــا بچســبید.«

ــی  ــرار دارد، ناتوان ــذاران ق ــه پیــش روی بنیان گ یکــی از بزرگتریــن مشــکالتی ک
در درک دلیــل رشــد و چگونگــی پایــدار کــردن ایــن پیشــرفت اســت. روتنبــرگ 
می گویــد: »اگــر درک عمیقــی از دلیــل رشــد خــود نداشــته باشــید، بیشــتر از آن 

چیــزی کــه فکــر می کنیــد بــه توقــف رشــد نزدیــک هســتید.«

ــک  ــاد ی ــما و ایج ــد ش ــه درک رش ــتیابی ب ــل دس ــرگ مراح ــا، روتنب در این ج
ــد: ــریح می کن ــد را تش ــه ی رش حلق

ــت  ــید: »مزی ــود بپرس ــد: »از خ ــرگ می گوی ــد. روتنب ــازی کنی ــود را ب آس خ
منحصربه فــرد کســب وکار یــا تیــم چیســت؟« به جــای اینکــه تیم تــان را 
ــدا اهرم هــای  ــد، ابت ــده کنی ــرای کشــیدن هــر اهــرم موجــود پراکن در تــالش ب
داخلــی را شناســایی کــرده و آن هــا را جابه جــا کنیــد. »البتــه، قــدم صفــر، حرکــت 
در بــازاری اســت کــه در آن فرصــت وجــود دارد. هشــتاد درصــد از نبــرد، انتخــاب 

ــی اســت.« ــی و داخل ــای ذات ــا مزیت ه ــتارتاپ مناســب ب اس

تاثیــر هــر حلقــه را جمــع کنیــد. »فرضیه هایــی را در مــورد این کــه هــر حلقــه 
ــرای ارزیابــی  چیســت، تشــکیل دهیــد و از داده هــا یــا بینش هــای مشــتری ب

چرخه های مطلوب و حلقه های رشد را تغذیه کنید
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ــر  ــز ب ــا تمرک ــدکاره ب ــم چن ــک تی ــد. ی ــذاری آن هــا اســتفاده کنی ــزان تاثیرگ می
باالتریــن شــانس موفقیــت بــرای آزمایــش و یادگیــری تشــکیل دهیــد. روتنبرگ 
ــد،  ــش کنن ــا آزمای ــد ت ــت دهی ــم فرص ــه تی ــاه ب ــد م ــل چن ــد حداق می گوی
تکــرار کننــد و یــاد بگیرنــد. آن هــا بایــد از خــود بپرســند: »اگــر ایــن آزمایــش 

ــود؟« ــزرگ ش ــد ب ــدر می توان ــه چق ــد، حلق ــز باش موفقیت آمی

ــد. در نهایــت، حلقه هــای رشــد را  ــل کنی ــه واقعیــت تبدی طرح هــای خــود را ب
در قالبــی بصــری و قابــل درک ترســیم کنیــد؛ کامــال ســاده. ســپس، تــا جایــی 
کــه می توانیــد آن هــا را بــر اســاس کمیــت تعریــف کنیــد: آیــا می توانیــد هــر 
قســمت را اندازه گیــری کنیــد تــا بفهمیــد بــرای شــروع جمــع آوری داده هــا بــه 
کجــا نیــاز داریــد؟ داده هــا را بــه یــک مــدل رشــد کســب وکار گســترده تر گــره 
بزنیــد و نشــان دهیــد کــه چگونــه تغییــرات در هــر حلقــه بــه رشــد کســب وکار 
ــد  ــا می توانی ــد؟ کج ــرم داری ــر اه ــتر و کمت ــا بیش ــد. کج ــک می کن ــی کم کل

انعطــاف نشــان دهیــد؟«
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روتنبــرگ و هم تیمی هایــش نمــودار بــاال را بــرای نشــان دادن رشــد و اهرم هــای 
 Eventbrite ایجــاد کردنــد. »موثرتریــن حلقــه ی رشــد اولیــه Eventbrite کلیــدی
 Eventbrite ــا در ــه ی م ــی اولی ــت داخل ــد. مزی ــودن را برجســته می کن ــرال ب وای
ــا اجتماعــی اســت. مــا  ــر رویــداد، ذات ــی ب ــر مبتن ــه ی کارب ــود کــه تجرب ایــن ب
روی آن تکیــه کردیــم تــا شــتاب اولیــه ی شــرکت را افزایــش دهیــم.« او حلقــه ی 

ــد: ــه می کن ــق Eventbrite را تجزی ــه خال ــل شــرکت کننده ب ــرال تبدی وای

Eventbrite برای به دست آوردن سازندگان رویداد )تامین( کار می کند.

ایــن ســازندگان، رویدادهــای خــود را روی پلتفــرم قــرار می دهنــد، ســپس بــرای 
ــط  ــد بلی ــه خری ــرکت کنندگان را ب ــد و ش ــود، کار می کنن ــای خ ــغ رویداده تبلی
ــک  ــوان ی ــم Eventbrite به عن ــداد و ه ــازندگان روی ــم س ــد. ه ــوق می دهن س

ــا(. ــد )تقاض ــویق می کنن ــرکت کنندگان را تش ــرم ش پلتف

ــرای شــرکت در یــک  ــرم ب ــا اســتفاده از پلتف ــدا ب برخــی از شــرکت کنندگان ابت
ــد. ــاد می گیرن ــاره ی Eventbrite ی ــداد، درب روی

بخشی از این شرکت کنندگان، خود خالق رویداد )تامین( می شوند.

وقتــی ســازنده ی رویــداد جدیــد، یــک رویــداد موفــق داشــته باشــد، رویدادهای 
بیشــتری را در پلتفــرم ایجــاد می کنــد.

او می گویــد: »تیــم رشــد مــا تقریبــا دو ســال بــرای ایجــاد ایــن حلقــه، آزمایــش 
ــق  ــه خال ــرکت کنندگان ب ــل ش ــرخ تبدی ــه داد: ن ــا نتیج ــای م ــرد. »تالش ه ک
ــک و  ــد ارگانی ــث رش ــه باع ــد ک ــود داده ش ــمگیری بهب ــور چش ــداد به ط روی
ــات  ــرای کســب وکار شــد. حــدود 70 درصــد از تبلیغ ــی ب ــل توجه افزایــش قاب
ــود. ــت می ش ــینه هدای ــا سینه به س ــرال ی ــه ی وای ــن حلق Eventbrite توســط ای
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ــخ آن را  ــتارتاپ ها پاس ــی اس ــگام ارزیاب ــرگ هن ــه روتنب ــواالتی ک ــی از س یک
ــع چیســت؟« ــرد شــما در توزی ــت منحصــر به ف ــن اســت: »مزی می خواهــد ای

ــب  ــزار عجی ــک اب ــع شــرکت شــامل ی ــت توزی در TaskRabbit، اســتفاده از مزی
بــود: تی شــرت های ســبز روشــن. مــا از پیــش نیــروی کار پرشــماری داشــتیم. 
فکــر کردیــم کــه آن هــا می تواننــد ســفیران برنــد خوبــی باشــند. مــردم 
ــد  ــم بای ــن ه ــد، »م ــر می کنن ــد و فک ــه می بینن ــی را در محل ــای عملیات نیروه
ــا و  ــر محله ه ــت در سراس ــده در نهای ــی مصرف کنن ــم!« آگاه ــتفاده کن از آن اس

ــت. ســپس در شــهرها گســترش یاف

در توزیع نوآوری کنید

»ذهنیــت رشــد« بــه ایــن معنــی اســت کــه همــه ی عملکردهــا در رشــد شــرکت 
ســهم دارنــد. نه تنهــا حصــول اطمینــان از همســویی در ســطح شــرکت، مشــکل 
جناح هــا را در حیــن مقیــاس کــردن از بیــن می بــرد، بلکــه به طــور کلــی 
ــد:  ــرگ می گوی اثربخشــی اســتراتژی رشــد شــما را افزایــش خواهــد داد. روتنب
ــول  ــردی ح ــی بین عملک ــویق هماهنگ ــدف تش ــیلوها، ه ــاد س ــای ایج »به ج

دســتیابی بــه نتایــج کلیــدی و هدایــت KPIهــا باشــید.

ــه  ــی ک ــر در Eventbrite انجــام داد. »زمان ــن ام ــرای اجــرای ای ــی را ب او اقدامات
مــن بــه آن هــا ملحــق شــدم، شــرکت در بخــش اولیــه ی بــازار خــود تناســب 
ــی کــه مــردم آن را دوســت داشــتند.  ــی عال ــا محصول ــازار داشــت، ب محصول/ب
بــرای مــدت طوالنــی، وضعیــت )همــراه بــا مقــداری بازاریابــی خــوب( مناســب 
بــود. امــا بــرای این کــه بتوانیــم بــه ســطحی کــه می خواســتیم بعــد از ســری 
ــم.« ــا می کردی ــرکت الق ــل را در کل ش ــش و تحلی ــد DNA آزمای ــیم، بای C برس

رشد را به یک اخالق در کل شرکت تبدیل کنید
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یــک قانــون سرانگشــتی خــوب بــرای ارزیابــی این کــه آیــا بــه انــدازه ی کافــی 
ــد بیــش از حــد  ــر فکــر می کنی ــد: اگ رشــد را در شــرکت خــود اشــاعه می دهی

در حــال برقــراری ارتبــاط هســتید، آن را چنــد درجــه بیشــتر کنیــد.

اولیــن قدمــی کــه روتنبــرگ برداشــت، ایجــاد یــک تیــم رشــد چنــدکاره بــود. 
ــی،  ــول، مهندس ــم محص ــی از تی ــامل اپراتورهای ــم ش ــن تی ــد: »ای او می گوی
تجزیه وتحلیــل، طراحــی و بازاریابــی می شــد و واقعــا بــه همــه یــادآوری 

ــد دارد.« ــهمی در رش ــرد، س ــر عملک ــه ه ــرد ک می ک

ــیلوهای  ــه از س ــود ک ــن ب ــا ای ــه ی م ــدف اولی ــد: »ه ــه می ده ــرگ ادام روتنب
ــیوه ای  ــه ش ــا ب ــم ت ــدکاره را وادار کنی ــای چن ــم و تیم ه ــاب کنی ــردی اجتن کارب
ــوان  ــم را به عن ــد. تی ــارو بزنن ــا پ ــد م ــای رش ــن اهرم ه ــگ در بزرگتری هماهن
یــک آزمایــش، بــا یــک منشــور اولیــه ی شــش ماهــه تشــکیل دادیــم تــا روی 
بهبــود حلقه هــای وایــرال اصلــی آزمایــش کنــد. در نهایــت، تیــم رشــد، معیــار 
کلیــدی ای را کــه مــا روی آن کار می کردیــم، بیــش از ســه برابــر کــرد و در عیــن 

حــال تاثیــر ایــن رویکــرد را اثبــات کــرد.«

روتنبرگ نکاتی را برای تنظیم تیم رشد خود برای موفقیت ارائه می دهد:

یــک تصمیم گیرنــده تعییــن کنیــد. »اختــالف در تیمــی بــا ســرعت بــاال کــه بــه 
جلــو حرکــت می کنــد و مرزهــا را جابه جــا می کنــد، اجتناب ناپذیــر اســت. یــک 
تساوی شــکن تعییــن کنیــد. ایــن فــرد می توانــد مدیرعامــل، رئیــس رشــد، یــا 
اگــر رشــد از طریــق یــک عملکــرد خــاص ماننــد محصــول اجــرا می شــود، مدیــر 

ــد. محصول باش

بــه مــدت طوالنــی متعهــد شــوید. »اگــر یــک تیــم رشــد تجربــی را راه انــدازی 
ــا قبــل از رد کــردن یــا منحــل کردنشــان،  می کنیــد، بــه آن هــا زمــان بدهیــد ت
اطالعــات مهمــی را آشــکار کننــد. تیــم بایــد حداقــل 4-6 مــاه فرصــت داشــته 

باشــد تــا مــدل خــود را ثابــت کنــد.«
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بــا یــک متخصــص تمــاس بگیریــد. »اغلــب توصیــه می کنــم کــه اســتارتاپ ها 
ــد ســهم  ــد. اعطــای چن ــوان مشــاور جــذب کنن ــک متخصــص رشــد را به عن ی
ــه  ــد ب ــه می توان ــرد مناســبی اســت ک ــرای ف ــه ی ارزشــمندی ب مشــاوره، معامل
ــن  ــه ی ای ــد. در ادام ــک کن ــما کم ــه ی ش ــد اولی ــم رش ــری تی ــاختار و مربیگ س
رونــد، مشــاور می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا یــک مدیــر رشــد تمام وقــت 
اســتخدام کنیــد. بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه مشــاور از کاری کــه شــما انجــام 

ــه شــما ملحــق شــود.« ــت ب ــد و تمام وق ــد خوشــش بیای می دهی

در نهایــت، یکــی از دالیــل اصلــی موفقیــت تیــم آزمایشــی ایــن بــود کــه آن هــا 
ــد.  ــتراک بگذارن ــه زود به اش ــود را زودب ــای خ ــا آموخته ه ــد ت ــالش می کردن ت
روتنبــرگ می گویــد: »هــر چنــد هفتــه یکبــار، تیــم رشــد، میزبــان یــک جلســه ی 
ــیدیم.  ــود می کش ــش خ ــد آزمای ــرده ای را روی فراین ــا پ ــه در آن م ــود ک آزاد ب
ــل  ــتیم قب ــرکت می خواس ــای ش ــه از اعض ــود ک ــی ب ــش زمان ــن بخ جالب تری
ــش را  ــر آزمای ــج ه ــم، نتای ــا نشــان دهی ــه آن ه ــی را ب ــج واقع ــه نتای از این ک
پیش بینــی کننــد. اغلــب آن هــا اشــتباه حــدس می زدنــد! ایــن جلســات نه تنهــا 
ــدر  ــه چق ــدان نشــان داد، بلکــه نشــان داد ک ــه کارمن ــم رشــد را ب ــر کار تی تاثی
ــال  ــه، انتق ــتباه اســت. البت ــب اش ــا اغل ــز م ــرا غرای ــم - زی ــش کنی ــد آزمای بای
اهمیــت رشــد فقــط یــک بــار کافــی نیســت: شــما بایــد اصــول و آموخته هــای 

اصلــی را در طــول مســیر تکــرار و تکــرار کنیــد.

در طــول ســال ها، به جــای یــک تیــم رشــد مجــزا، Eventbrite تیم هــای 
چنــدکاره ای را بــا هــدف آمــوزش رشــد ایجــاد کــرده اســت کــه بــر حلقه هــای 
ــده اند.  ــز ش ــتری متمرک ــر مش ــه ی عم ــی از چرخ ــای خاص ــا حوزه ه ــدی ی کلی
روتنبــرگ می گویــد: »ایــن یکــی از تغییــرات فرهنگــی ای اســت کــه مــن بــه آن 

ــم.« ــار می کن افتخ
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ــود  ــیدن خ ــش کش ــه چال ــن، ب ــاس یافت ــد: مقی ــاممیدهی ــونانج ــهاکن کاریک
ــازی. ــر از بهینه س ــزی فرات ــرای چی ب

ــت  ــتری دریاف ــای بیش ــد و پاداش ه ــری را بپذیری ــک های بزرگ ت ــدف: ریس ه
کنیــد.

مشــکالتاحتمالــی: دســت کــم گرفتــن کاری کــه بــرای ایجــاد یــک جهــش بــزرگ 
الزم اســت.

تــا این جــا شــما تناســب محصول/بــازار را یافته ایــد و از داده هــا بــرای اســتفاده 
از یــک یــا چنــد حلقــه رشــد ســودآور اســتفاده کرده ایــد. زمانــی کــه اســتارتاپ 
شــما در فــاز ســوم اســت، احتمــاالت بســیار زیــاد اســت. روتنبــرگ می گویــد: 
ــی از  ــفته« بخش ــان آش ــردن در آن »می ــی و کار ک ــرش از منحن ــا، پ »در این ج
ــه  ــی اســت ک ــد. االن زمان ــز می کن ــزرگ را متمای ــدگان ب ــه برن ــزی اســت ک چی
ــد.  ــوه ی بیشــتری انجــام دهی ــاداش بالق ــا پ ــد ریســک بیشــتری را ب می توانی

ــزرگ اســت.« ــون زمــان شــرط بندی ب اکن

روتنبــرگ چنــد نمونــه از اســتراتژی هایی را کــه شــرکت ها ممکــن اســت در فــاز 
3 اســتفاده کننــد بــه اشــتراک می گــذارد - و به طــور بالقــوه وارد رده ی مثبــت 

ــارد دالری می شــود: 10 میلی

ــد:  ــترش دهی ــی گس ــطح بین الملل ــا در س ــد ی ــای جدی ــه بازاره ــان را ب کارت
»GrubHub و OpenTable نمونه هایــی عالــی هســتند. مــن می گویــم هــر زمــان 
ــد: در  ــذب کنن ــما را ج ــد ش ــای جدی ــد بازاره ــازه دهی ــت، اج ــن اس ــه ممک ک
ــتفاده  ــور اس ــش از 100 کش ــرویس در بی ــن س ــه ای ــتیم ک Eventbrite، می دانس

فاز سوم: انجام جهش های بزرگتر و 
شرط بندی های بزرگتر
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می شــود. از بینــش حاصــل از آن کشــورها بــرای اطالع رســانی اســتراتژی بــرای 
اولیــن گســترش رســمی بین المللــی Eventbrite در ســال 2011 اســتفاده کردیــم.«

پلتفرم هــای جدیــد را امتحــان کنیــد: »فیســبوک شــروع ســختی بــرای تغییــر 
از دســکتاپ بــه موبایــل داشــت، امــا اکنــون بیــش از 90 درصــد درآمــد آن از 

تبلیغــات موبایلــی اســت.«

خدمــات بــه بخش هــای جدیــد مشــتریان: »اولیــن مشــتری و مشــتری صــدم 
ــادی  ــا تشــک های ب ــند. Airbnb ب ــی باش ــال متفاوت ــراد کام ــد اف ــما می توانن ش
ــروع  ــدازی اش ش ــب راه ان ــای پرمخاط ــا، در روزه ــی خانه ه ــای اضاف و اتاق ه
بــه کار کــرد، امــا آن هــا بــا گذشــت زمــان، ابتــدا در اجــاره ی دوران تعطیــالت و 
به طــور فزاینــده ای بعــد از هتل هــای واقعــی بــه بــازار رفتنــد، در نهایــت هتــل 
Tonight را خریــداری کردنــد و پیشــنهادات لوکــس ایجــاد کردنــد. نمونه هایــی از 
ــل از  ــر قب ــز وجــود دارد: اوب ــه پاییــن نی ــاال ب ــز از ب جابجایی هــای موفقیت آمی
گســترش بــه بــازار خوردروهــای ســواری معمولــی بــا UberX، بــا یــک ســرویس 
خــودروی ســیاه رنــگ لوکــس راه انــدازی شــد. بســته بــه این کــه چــه چیــزی 
ــد  ــت، می توان ــر اس ــما منطقی ت ــی ش ــی رقابت ــتریان و پویای ــازار، مش ــرای ب ب

چنیــن چیــزی از هــر دو طــرف پیــش بــرود.«

دســته های تمرکــز یــا پیشــنهادات محصــول را گســترش دهیــد: »زمانــی 
ــی  ــب فرصت های ــد، اغل ــاد کردی ــود را ایج ــب وکار خ ــوی کس ــته ی ق ــه هس ک
ــی  ــه ارزش ــود دارد ک ــابه وج ــات مش ــوالت و خدم ــترش در محص ــرای گس ب
ــد.  ــت می کنن ــما را تقوی ــه ش ــی اولی ــول اصل ــا ارزش محص ــد ی ــه می دهن ارائ
ــه  ــود اضاف ــات خ ــه خدم ــن را ب ــاره و ره ــال، Zillow و Trulia اج ــوان مث به عن

کردنــد و Square سیســتم POS خــود را دارد.

ــد  ــا خری ــه ت ــبوک گرفت ــط فیس ــتاگرام توس ــد اینس ــرکت ها: »از خری ــد ش خری
ــرای  ــی ب ــد محرک ــوگل، شــرکت های خریداری شــده می توانن ــوب توســط گ یوتی
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ــل  ــا به دلی ــر ادغام ه ــم: اکث ــدار می دهی ــال، هش ــن ح ــا ای ــند. ب ــد باش رش
یکپارچگــی ضعیــف شکســت می خورنــد. بســیاری از شــرکت ها بــرای ایــن کار 
به انــدازه ی کافــی خــوب برنامه ریــزی نمی کننــد و تــالش و ســرمایه گذاری 

ــد. ــم می گیرن ــت ک ــدت دس ــام آن را به ش ــرای انج الزم ب

ــدل  ــه م ــد ک ــش می آی ــدرت پی ــتارتاپ: »به ن ــک اس ــتارتاپ های درون ی اس
ــی از  ــد. یک ــت باش ــد بی نهای ــد رش ــرکت دارای بان ــک ش ــی ی ــب وکار اصل کس
ــرای  ــرای آزمایــش و کار ب ــه تیم هــای کوچکــی را ب ــن اســت ک اســتراتژی ها ای
ســاختن مرحلــه ی دوم و مرحلــه ی ســوم شــرکت تشــکیل دهیــد. گــوگل، گــوگل 
ایکــس را اجــرا می کنــد تــا فناوری هــای جدیــد و کســب وکارهای بالقــوه 
ــی«  ــای دو پیتزای ــر »تیم ه ــر به خاط ــال حاض ــازون در ح ــد. آم ــعه ده را توس
ــدت  ــه باعــث می شــود برنده هــای طوالنی م ــه ی خــود مشــهور اســت ک زیرکان
بزرگــی ماننــد خدمــات وب آمــازون ایجــاد شــود. مــا یــک عملیــات در مقیــاس 
ــازه  ــدان اج ــی از کارمن ــه برخ ــه ب ــی ک ــم، جای ــر در Eventbrite داری کوچک ت
ــردن  ــال ک ــرای دنب ــل ب ــا آزادی عم ــی شــوند، ب ــان داخل ــا کارآفرین ــم ت می دهی
ایده هــای تجــاری جدیــد بــرای کمــک بــه ایجــاد منحنی هــای رشــد جدیــد در 

منحنــی کلــی شــرکت.

ــد،  ــرار دهی ــود را ق ــزرگ خ ــرط بندی ب ــد ش ــه بای ــی ک ــایی جای ــرای شناس ب
ــد. »در بیشــتر مــوارد،  ــون برداری ــرای بررســی رشــد خــود تاکن یــک ذره بیــن ب

ــت.« ــان اس ــر در جری ــال حاض ــده در ح ــیل آین ــانه های پتانس نش
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هیــچ کتابچــه ی راهنمایــی بــرای رشــد وجــود نــدارد. در عــوض، اســتارتاپ ها 
ــد و  ــی کنن ــه ارزیاب ــور واقع بینان ــه را به ط ــر مرحل ــود در ه ــع موج ــد مناب بای
ــت را  ــه اس ــا در لحظ ــا آن ه ــب ب ــدی متناس ــتراتژی های رش ــه اس ــه چ این ک
بیابنــد. بــرای اســتارتاپ هایی کــه در مراحــل اولیــه هســتند، بــا تکــرار روش های 
ــه ی دوم،  ــد. مرحل ــرمایه گذاری کنی ــد س ــتری، روی رش ــه مش ــه ی ارزش ب ارائ
ــی اســت  ــای داخل ــردن مزیت ه ــت ک ــا تقوی ــای رشــد ب ــاد حلقه ه ــان ایج زم
ــد. در  ــا بشــارت می ده ــان عملکرده ــت رشــد را در می ــال، ذهنی ــن ح و در عی
نهایــت، در مرحلــه ی ســوم، تالش هــای خــود را بــرای رشــد افزایــش دهیــد و 

ــد. ــام دهی ــه انج ــا آگاهان ریســک های جســورانه ام

زمانــی کــه اســتارتاپ شــما در مراحــل مختلــف حرکــت می کنــد، آنچــه ثابــت 
اســت بــه یکــی از هســته های اصلــی رشــد برمی گــردد: موثرتریــن اقدام هــای 

رشــد بــا آزمایــش و ســازگاری مــداوم تغذیــه می شــوند.

ــن  ــه ای ــودم ک ــانس ب ــی خوش ش ــدازه ی کاف ــن به ان ــد: »م ــرگ می گوی روتنب
تحــول باورنکردنــی عملکــرد رشــد را در Eventbrite طــی بیــش از شــش ســال 
ــل و  ــر محصــول، مدیرعام ــی، مدی ــاون بازاریاب ــه مع ــود ب ــه ی خ ــدم. به نوب دی
ــوان  ــد به عن ــا از رش ــرکت، م ــر ش ــزارش داده ام. در سراس ــی گ ــاون درآمدزای مع
یــک اولویــت مبتنــی بــر عملکــرد به ســمت تاســیس تیم هــای رشــد چنــدکاره ی 
ــه  ــی ک ــد و زمان ــدا کنی ــد را پی ــه کار می کن ــه ک ــد آن چ ــم. شــما بای ــود رفتی خ

ــد ســازگار شــوید. ــاد بگیری ــد، ی ــد گذشــته کار نمی کن مانن

ــای  ــه ی زمینه ه ــه در هم ــت ک ــری اس ــق و انعطاف پذی ــه ی تحقی ــن روحی ای
ــد. روتنبــرگ می گویــد: »همیشــه یــک کشــف جدیــد، یــک  رشــد نفــوذ می کن

صفر، عرضه در بورس و همه چیز در این بین
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از صفر تا ورود به بورس

ــرا  ــد، زی بینــش غیرمنتظــره وجــود خواهــد داشــت کــه شــما را فروتــن می کن
ــد  ــد رش ــن کلی ــرد. و ای ــرار می گی ــد، ق ــد می دانی ــر می کردی ــه فک ــل آن چ مقاب
ــا کار روی  ــد ی ــه ی رش ــک حلق ــرار روی ی ــال تک ــد در ح ــی نمی کن ــت: فرق اس
ســطح کالن فرهنــگ شــرکت باشــید، بایــد فراینــد یادگیــری مــداوم را تکــرار و 

تکــرار و تکــرار کنیــد.«



اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 

linkedin.com/company/persis-ir
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