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رشــد بلنــد مــدت و معنــادار چیــزی فراتــر از ثبت نــام کاربــران یــا دانلــود اســت. 
بلکــه بــه ایــن معناســت کــه کاربــران خــود را در اســتفاده از ارزش پیشــنهادیتان 
موفــق کنیــد و آن هــا را بارهــا و بارهــا بــه اســتفاده از محصــول خــود برگردانیــد. 
ــرای  ــرز، مشــاور رشــد در Greylock Partners، در انجــام ایــن کار ب کیســی وینت

خــود شــهرتی ایجــاد کــرده اســت.

در Greylock، کیســی بــا چتــر نجــات میــان شــرکت های زیرمجموعــه مــی رود تــا 
بــه هدایــت اســتراتژی های رشــد آن هــا کمــک کنــد. او قبــا در پینترســت رهبــر 
محصــول تیــم رشــد بــود و بــه شــرکت کمــک کــرد تــا بــه 1۵0 میلیــون کاربــر 
فعــال ماهانــه برســد. بــه عقــب برگردیــم، کیســی اولیــن اســتخدام بازاریابــی در 
GrubHub بــود، جایــی کــه - ممکــن اســت متوجــه یــک الگــو شــوید - او نقــش 

مهمــی در رشــد پایــگاه مشــتری از 30 هــزار بــه 3 میلیــون داشــت.

کیســی در پادکســت مــن مهمــان بــود تــا دربــاره ی زمانــی کــه اســتارتاپ بــرای 
ــا  ــدا ب ــد در ابت ــه بای ــاده اســت، مشــکاتی ک ــم رشــد اختصاصــی آم ــک تی ی
ــر بیشــتر  ــای دیگ ــی چیزه ــر و خیل ــتراتژی های ورود کارب ــد، اس ــه کنن آن مقابل

صحبــت کنیــم. در زیــر متــن گفتگــو کمــی ویرایــش شــده اســت.

ــر  ــور مختص ــد به ط ــا می توانی ــدی. آی ــوش آم ــا خ ــه ی م ــه برنام ــی، ب کیس
ــگاه  ــه جای ــه ب ــه چگون ــروز و این ک ــه ام ــا ب ــورد شــغل خــود ت ــی را در م نکات

ــد؟ ــه دهی ــا ارائ ــه م ــیده اید ب ــود رس ــروزی خ ام

مــن در واقــع کارم را به عنــوان یــک تحلیلگــر بازاریابــی در Apartments.com در 
ــرای یادگیــری نحــوه ی رشــد شــرکت های  شــیکاگو آغــاز کــردم. راهــی عالــی ب
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ــود. مــن از  ــم، ب ــاد گرفت ــه بســیار متفــاوت از آن چــه در دانشــگاه ی ــاوری ک فن
ــر  ــد تغیی ــای رش ــص تکنیک ه ــن و متخص ــاب آنای ــه بازاری ــر ب ــک تحلیل گ ی
 HomeFinder ــام ــه ن ــان دات کام ب ــابه آپارتم ــرکت مش ــک ش ــه ی ــم و ب یافت
رفتــم و اساســا تمــام بازاریابــی و تجزیه و تحلیــل آنایــن را قبــل از راه انــدازی، 

ــردم. ــذاری ک پایه گ

از آن جــا بــه Grubhub بعــد از جــذب ســرمایه  ســری A آن هــا به عنــوان اولیــن 
اســتخدام بازاریابــی پیوســتم. تمــام بازاریابــی جــذب کاربــر و نگهداشــت آن هــا 
و بســیاری از آن چــه را کــه اکنــون »رشــد« می نامیــم، ایجــاد کــردم. زمانــی کــه 
حــدود 30,000 کاربــر داشــتیم وارد شــدم و بــا حــدود 3 میلیــون کاربــر، شــش 

مــاه پیــش از ورود بــه بــورس، از آن جــا خــارج شــدم.

بعــد بــه پینترســت اضافــه شــدم. در تیــم بازاریابــی شــروع بــه کار کــردم، بــه 
ــرای تیــم رشــد  ــر محصــول ب ــه یــک رهب تیــم محصــول رفتــم و در نهایــت ب
ــا زمــان  ــر فعــال ت تبدیــل شــدم. ســه ســال آن جــا مانــدم. از 40 میلیــون کارب

رســیدن بــه 1۵0 میلیــون نفــر آن جــا بــودم.

اخیــرا بــه Greylock Partners پیوســتم. نقــش مــن مشــاور رشــد اســت کــه آن هــا 
واقعــا پیــش از حضــور مــن آن را تجربــه نکــرده بودنــد. بــه شــرکت های پرتفولیــو 
ــدی  ــای رش ــرکتی چالش ه ــر ش ــم. ه ــک می کن ــان کم ــتراتژی های رشدش در اس
ــد، و  ــی می افت ــه اتفاق ــم چ ــم بفهم ــعی می کن ــوم و س ــرکت می ش دارد؛ وارد ش

چگونــه می توانــم ارزشــی اضافــه کنــم تــا آن هــا بتواننــد پایدارتــر رشــد کننــد.

چــه چیــزی در آن چالــش باعــث شــد بخواهیــد شــرکت های بــا رشــد بــاال را 
ــد؟ ــازه راه اندازی شــده کار کنی ــا اســتارتاپ های ت ــد و بیشــتر ب ــرک کنی ت
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پینترســت بزرگتریــن شــرکتی بــود کــه مــن بــا آن کار کــردم. در ابتــدا بــه حــدود 
200 نفــر ملحــق شــدم و وقتــی آن جــا را تــرک کــردم بیــش از 1000 نفــر بودنــد. 
همیشــه در شــرکت هایی حضــور داشــته ام کــه در وضعیــت میانــی رشــد خــود 
بوده انــد و بیشــتر شــبیه یــک شــرکت واقعــا بــزرگ بــه نظــر می رســیدند. تــا 
حــد زیــادی کار مــن ]رشــد[ انجام شــده بــود و واقعــا چالــش بــزرگ بعــدی ای 
بــرای انجــام دادن در آن جــا نداشــتم؛ بنابرایــن زمــان خوبــی بــرای فکــر کــردن 

بــه بازگشــت بــه مراحــل قبلــی بــود، نقطــه ی محبــوب مــن.

کیسی:

چه زمانی استارتاپ آماده ی رشد است؟

وقتــی کار همــه در یــک شــرکت، از مهندســی گرفتــه تــا بازاریابــی، رشــد شــرکت 
اســت، دقیقــا چگونــه ماموریــت تیــم رشــد را تعریــف می کنیــم؟

ــد روی  ــه می توانی ــود دارد ک ــز وج ــه چی ــاوری س ــرکت فن ــک ش ــا در ی اساس
ــا  ــود ارزشــی کــه قب ــد، بهب ــد. می توانیــد روی ایجــاد ارزش جدی آن هــا کار کنی
ایجــاد کرده ایــد یــا اتصــال افــراد بیشــتری بــه ارزش موجــود، کار کنیــد. رشــد، 
ــول  ــرای محص ــتری را ب ــران بیش ــد کارب ــد و می توان ــام می ده ــومی را انج س
ــه از  ــت ک ــی اس ــش اصطکاک ــن کار، کاه ــع ای ــر مواق ــا در اکث ــد؛ ام ــذب کن ج

ــد. ــری می کن ــا ایجــاد شــده اســت، جلوگی ــه قب ــه ی ارزشــی ک تجرب
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آیــا بســیاری از شــرکت های پرتفولیویــی کــه در Greylock بــا آن هــا کار می کنیــد، 
ــا را  ــن تیم ه ــا ای ــد ت ــک می کنی ــا کم ــه آن ه ــا ب ــد ی ــد دارن ــای رش تیم ه

بســازند؟

ــوال  ــذری معم ــرکت های ب ــت. ش ــه اس ــه مرحل ــته ب ــب وابس ــک ترکی ــن ی ای
چنیــن کاری نمی کننــد. آن هایــی کــه خیلــی دورتــر هســتند، ماننــد 100 کارمنــد، 
ــار اســت کــه آن را شــروع می کننــد.  ــرای اولیــن ب معمــوال چیــزی دارنــد یــا ب
ــه روی  ــی نیســت ک ــد محصــول چیســت، دلیل ــد بفهمی ــوز می خواهی ــر هن اگ
ــد و  ــته باش ــد داش ــم رش ــک تی ــتارتاپی ی ــر اس ــن، اگ ــد. بنابرای ــد کار کنی رش
ــد.  ــر کنی ــه صب ــک دقیق ــم: »ی ــن می گوی ــند، م ــر باش ــدود 10 نف ــدان ح کارمن
آیــا االن محصولــی داریــد کــه کار کنــد؟ بیاییــد در ایــن مــورد صحبــت کنیــم.« 
ــده اند و  ــراه ش ــک هم ــد کوچ ــم رش ــک تی ــا ی ــراد ب ــن اف ــات ای ــتر اوق بیش
ــه واقعــا محصولشــان  ــن شــوند ک ــه مطمئ ــه چگون ــد ک ــد بفهمن ســعی می کنن
کار می کنــد، واقعــا ارزش افــزوده دارد یــا بــرای اولیــن بــار بــه ایجــاد آن فکــر 

می کننــد.

ــت؟  ــد اس ــم رش ــاد تی ــرمایه گذاری و ایج ــاده ی س ــتارتاپ آم ــی اس ــه زمان چ
ــت؟ ــند چیس ــش باش ــه دنبال ــد ب ــه بای ــانه هایی ک نش

اگــر شــما بنیان گــذار اســتارتاپ هســتید و چیــزی کــه شــما را در شــب بیــدار 
نگــه مــی دارد، از »چگونــه چیــزی بــا ارزش خلــق کنــم؟« بــه »چگونــه می توانــم 
مشــتریان بیشــتری بــرای ایــن چیــزی کــه قبــا فهمیــده ام بــرای مجموعــه ی 
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ــم؟« تغییــر کــرده اســت. ایــن  ــدا کن دیگــری از مشــتریان ارزشــمند اســت، پی
تغییــر از وضعیــت »بایــد تمام وقــت روی ایجــاد ارزش کار کنــم« بــه وضعیــت 
ــرده ام، کار  ــه ایجــاد ک ــا ارزشــی ک ــراد بیشــتری ب ــاط اف ــد روی ایجــاد ارتب »بای
کنــم« اســت. حــاال زمانــی اســت کــه می خواهیــد تیــم رشــد ایجــاد کنیــد. در 
اصــل، زمانــی کــه تناســب محصول/بــازار داشــتید، می توانیــد بــه داشــتن تیــم 

رشــد فکــر کنیــد.

ــما از  ــه ش ــم ک ــی دارد؟ می دان ــه معنای ــما چ ــرای ش ــازار ب ــب محصول/ب تناس
ــور هســتید. ــان بالف ــدل گروهــی برای ــداران م طرف

ــان  ــا هم ــی دقیق ــم. یک ــر می کن ــا فک ــه آن ه ــه ب ــود دارد ک ــئله وج ــد مس چن
ــان در برخــی از پســت های خــود توضیــح داده اســت:  چیــزی اســت کــه برای
ــا از  ــتفاده ی آن ه ــوه ی اس ــده اند. نح ــه وارد ش ــد ک ــران داری ــی از کارب »گروه
ــک دوره ی  ــی ی ــر در ط ــد. اگ ــاهده می کنی ــان مش ــول زم ــول را در ط محص
زمانــی طوالنــی، برخــی از آن هــا بــه محصــول چســبیده اند و به طــور منظــم از 

ــت.« ــازار اس ــب محصول/ب ــانه ی تناس ــن نش ــد، ای ــتفاده می کنن آن اس

چیــزی کــه مــن اضافــه می کنــم ایــن اســت کــه فقــط نشــان دهنده ی اســتفاده 
نیســت، در واقــع ارزش ایجادشــده بــرای شــرکت را نشــان می دهــد. اگــر بــرای 
آن محصــول هزینــه می گیریــد، در واقــع نمــودار ارزش طــول عمــر یــک مشــتری 
ــد  ــید، بای ــته باش ــازار داش ــب محصول/ب ــا تناس ــر واقع ــد. اگ ــان می ده را نش
بتوانیــد انــدازه ی پایــگاه کاربــری خــود را بــا بــا همــان ارزش طــول عمــری کــه 

ــد، افزایــش دهیــد. ــه می دهی ارائ

ــه یــک خــط صــاف رســیده اســت  ــران شــما ب ــزان ورود کارب ــد می فــرض کنی
ــا  ــد، ام ــاد می کن ــر ۵0 دالر ایج ــول عم ــر  ارزش ط ــر کارب ــط  ه ــور متوس و به ط
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هزینــه ی جــذب شــما 100 دالر بــرای هــر کاربــر اســت و روش هــای جــذب پولــی، 
کانــال اصلــی ای اســت کــه می خواهیــد بــرای رشــد از آن اســتفاده کنیــد. چنیــن 
اعــدادی نشــان می دهــد تــا زمانــی کــه CPA را بــه ۵0 دالر کاهــش ندهیــد یــا 
ارزش طــول عمــر را بــه 100 دالر افزایــش ندهیــد، تناســب محصول/بــازار نداریــد.

آدام:

کیسی:

وقتــی در حــال ســاختن تیــم رشــد هســتید، آیــا بافاصلــه بــه همــه ی عوامــل 
نیــاز داریــد؟ آیــا یــک مدیــر پــروژه، منابع طراحــی و منابــع مهندســی اختصاصی 
ــف شــرکت قــرض  ــرادی را از بخش هــای مختل ــد اف ــا می توانی ــد؟ آی ــاز داری نی

بگیریــد یــا ایــن کار مشــکاتی را ایجــاد می کنــد؟

مــن از طرفــداران بــزرگ یــک تیــم چنــدکاره بــرای رشــد و افــرادی هســتم کــه 
ــینه های  ــراد از پیش ــی اف ــد. وقت ــی کار می کنن ــورت اختصاص ــد به ص ــرای رش ب
مختلــف می آینــد تــا بــر روی یــک مجموعــه مشــکل تمرکــز کننــد، راه حل هایــی 
ــم  ــردی را از تی ــر ف ــت. اگ ــش اس ــک بخ ــر از ی ــه بزرگ ت ــد ک ــاد می کنن ایج
ــک  ــه ی ــط ب ــا فق ــت، آن ه ــز او نیس ــد تمرک ــد و رش ــرض می گیری ــری ق دیگ
ــی  ــه ایــن معن ــا یــک الیــه ی ســرویس تبدیــل می شــوند؛ ب الیــه ی اجرایــی ی
ــور  ــی شــما به ط ــد. یعن ــهیم نمی کنن ــاد مشــکل س ــود را در ایج ــه ذهــن خ ک
کلــی راه حل هــای کمتــر بهینــه ای ارائــه می کنیــد. امــا معتقــدم اگــر شــرکتی در 
مراحــل اولیــه هســتید، طــرز فکرتــان نبایــد ایــن باشــد کــه »بخش هــای زیــادی 

وجــود دارد کــه بایــد همــه ی آن هــا را بــه تیــم رشــد دعــوت کنــم.«

اولویت با تمرکز روی مشکالت بزرگ است
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از نظــر عملکــرد، تنهــا چیــزی کــه واقعــا بــه آن نیــاز داریــد ایــن اســت کــه یــک 
طــراح و مهنــدس کنــار هــم بنشــینند و مشــکلی کلیــدی را انتخــاب کننــد کــه 
ــر  ــک تحلیل گ ــا ی ــک PM ی ــتن ی ــود. داش ــریع ترتان می ش ــد س ــع از رش مان
ــد  ــازی کن ــش PM را ب ــی نق ــد مدت ــراح بتوان ــن اســت ط ــوب اســت. ممک خ
ــا  ــت آن ه ــد. در نهای ــازی کن ــر را ب ــش تحلیل گ ــد نق ــدس بتوان ــک مهن ــا ی ی
ــه  ــر را ب ــد نقش هــای دیگ ــاز داری ــه شــما نی ــد شــد ک ــر خواهن ــدری درگی به ق

تیــم رشــد اضافــه کنیــد.

بــه نظــر شــما یــک تیــم رشــد ابتــدا بایــد چــه مشــکاتی را در اولویــت قــرار 
دهــد؟ آیــا شــروع بــا مشــکات بــزرگ هوشــمندانه تر اســت یــا بــه تغییــرات 

کوچکتــر نیــاز داریــد؟

بایــد دنبــال مشــکات بــزرگ برویــم. تیم هــای رشــد معمــوال بــا دوز ســالمی از 
شــک وتردید توســط بقیــه ی اعضــای شــرکت روبــه رو می شــوند. بنابرایــن بایــد 
نشــان دهیــد کــه ارزش واقعــی ایجــاد می کنیــد و بایــد امتیازاتــی را روی تابلــو 
قــرار دهیــد کــه کل شــرکت بتواننــد آن را ببیننــد. ایــن حــرف لزومــا بــه ایــن 
معنــی نیســت کــه شــما از ســخت ترین مشــکات شــروع کنیــد. ترجیحــا یــک 
مشــکل آســان بــرای حــل پیــدا کنیــد کــه تاثیــر زیــادی بــرای کســب وکار داشــته 
باشــد؛ امیدواریــم چرخــه ای بــا تکرارپذیــری بســیار بــاال داشــته باشــید چــرا کــه 

رشــد بــرای یادگیــری نیــاز بــه آزمایش هــای زیــادی دارد.

آدام:

کیسی:
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ــه وجــود دارد کــه معمــوال  ــد، ســه زمین ــدازی می کنی ــم رشــد را راه ان وقتــی تی
ــده ی  ــک بازدیدکنن ــه ی ــل ب ــرد منفع ــک ف ــل )ی ــذارد. تبدی ــادی می گ ــر زی تاثی
ــی دارد و  ــرار باالی ــه ی تک ــت. چرخ ــیعی اس ــوزه ی وس ــر(، ح ــا کارب ــد ی عاقمن
ــه  ــرا ک ــد چ ــه می کنی ــران تجرب ــادی از کارب ــش زی ــرار را روی بخ ــوال تک معم

ــد. ــر می زنن ــما س ــایت ش ــه س ــه ب ــود ک ــرادی می ش ــام اف ــامل تم ش

همراه ســازی مشــتری)فرایند خوش آمدگویــی بــه مشــتری( چیــز دیگــری 
ــرخ فعال ســازی دارد  ــر رشــد را از نظــر ن ــد مــدت ب ــر بلن اســت. باالتریــن تاثی
ــی  ــرار پایین ــا چرخــه ی تک ــر می شــود. ام ــدگاری باالت ــرخ مان ــه ن ــه منجــر ب ک
ــا  ــد آی ــا ببینی ــد ت ــی کنی ــی ردیاب ــدت طوالن ــرای م ــر را ب ــد کارب ــرا بای دارد، زی

ــر. ــا خی ــرای کســب وکار دارد ی ــزوده ای ب ــا ارزش اف واقع

ــایت،  ــران، س ــگاه کارب ــد پای ــزان رش ــب K )می ــش ضری ــورد افزای ــومین م س
اپلیکیشــن( شــما اســت. اگــر محصــول را وایرال تــر می کنیــد و کاربــران 
بیشــتری را به صــورت رایــگان دریافــت می کنیــد، حــوزه ی دیگــری داریــد کــه در 
آن چرخــه ی تکــرار بســیار باالیــی وجــود دارد. معمــوال انجــام ایــن آزمایش هــا 
ــند. ــته باش ــادی داش ــیار زی ــر بس ــد تاثی ــا می توانن ــرد، ام ــادی نمی ب ــان زی زم

زمینه هــای رشــد دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در نهایــت روی آن هــا کار خواهیــد 
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کــرد، امــا ایــن ســه حــوزه هســتند کــه قطعــا تاثیــر زیــادی دارنــد و دو مــورد از 
ســه موضــوع در واقــع چرخه هایــی بــا تکــرار پاییــن هســتند و کار روی آن هــا 

چنــدان پیچیــده نیســت.

آیــا می توانیــد نمونه هــای موفقــی از مواجهــه بــا ایــن حوزه هــا را بــه اشــتراک 
 Greylock ــه در ــی ک ــه زمان ــوط ب ــا مرب ــه در Grubhub، Pinterest ی ــد، چ بگذاری

حضــور داشــتید؟

ــم محصــول تغییــر شــغل دادم،  ــه تی ــی ب ــم بازاریاب ــی در پینترســت از تی وقت
ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ام ــوب کردن ــوان PM SEO منص ــن را به عن ــع م ــا در واق آن ه
ــه بررســی داده هــا کردیــم، دیدیــم کــه در واقــع  ــوان یــک تیــم شــروع ب به عن
تعــداد زیــادی بازدیــد از ســئو دریافــت می کنیــم امــا نــرخ تبدیــل واقعــا بــد 
 SEO بــود. گفتیــم: »لعنــت بــه ســئو. بیاییــد روی نــرخ تبدیــل بــرای ترافیــک
کار کنیــم.« مــا یــک پــروژه ی دو روزه انجــام دادیــم کــه وقتــی مــردم از گــوگل 
ــه آن هــا  ــه فقــط ب ــد، به جــای این ک ــه پاییــن اســکرول می کردن ــد و ب می آمدن
اجــازه دهیــم همــه ی تصاویــر را بــرای همیشــه ببیننــد - و از آن هــا نخواهیــم 
ثبت نــام کننــد - بعــد از مدتــی آن هــا را متوقــف کردیــم و گفتیــم: »ثبت نــام«. 
اگــر روی یــک پیــن کلیــک کردنــد، آن هــا را متوقــف کردیــم و ازشــان خواســتیم 
ــود ۵0  ــاهد بهب ــا ش ــید و م ــول کش ــرای آن دو روز ط ــد. اج ــام کنن ــه ثبت ن ک
ــه  ــران بودیــم. ب ــرخ تبدیــل فقــط از طریــق محــدود کــردن کارب درصــدی در ن
ــه  ــود ک ــوم می ش ــود دارد و معل ــام وج ــرای ثبت ن ــی ب ــد محصول ــردم بگویی م
ــد کــرد. هیــچ کاهشــی در نرخ هــای فعال ســازی  ــام خواهن ــراد ثبت ن برخــی اف
وجــود نداشــت، بنابرایــن ناگهــان کاربــران بســیار بیشــتری دریافــت کردیــم و 

آن هــا همچنــان حفــظ شــدند، چــون محصــول خــوب بــود.

کیسی:

آدام:
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ــرخ  ــه ی رشــد ن ــرای ادام ــل از کار بهینه ســازی ب ــی کام ــا جریان فعالیت هــای م
ــروژه ی  ــک پ ــن ی ــا ای ــم. ام ــه ی آن را گرفتی ــا دنبال ــه م ــرد، ک ــاز ک ــل را آغ تبدی
ــا  ــم: »این ج ــم و گفتی ــگاه کردی ــاخص ها ن ــه ش ــط ب ــود؛ فق ــاده ب ــیار س بس
ــگاه  ــد آزمایــش گذشــته ن ــه چن به وضــوح یــک فرصــت وجــود دارد. بیاییــد ب
ــد و بیاییــد  ــک کن ــا کم ــه م ــن اســت ب ــزی ممک ــه چی ــم چ ــا بفهمی ــم ت کنی

ــم.« ــان کنی ــزی را امتح چی

ج از نرم افــزار، آیــا چیــزی وجــود دارد کــه  بــا نگاهــی بــه دنیــای طبیعــی، خــار
بتوانیــم از آن بــرای مواجهــه بــا رشــد الهــام بگیریــم؟

قطعــا. در Grubhub مــا بــه نحــوه ی رشــد شــرکت های دیگــر به صــورت آنایــن 
ــتوران هایی  ــه رس ــه ب ــتیم ک ــادی داش ــراد زی ــا اف ــم. م ــگاه کردی ــن ن و آفای
می رفتنــد کــه قــرار اســت در Grubhub باشــند. یــک مبادلــه ی ارزش بــا رســتوران 
ــاک  ــی از ام ــتند از بخش ــع می توانس ــا در واق ــه آن ه ــی ک ــم، جای ــدا کردی پی
 Grubhub خــود اســتفاده کننــد تــا بــه مــردم بگوینــد بــرای ســفارش غــذا بــه
برونــد. همیــن کار بــه یــک کانــال بســیار بــزرگ بــرای مــا تبدیــل شــد. چنــد 

تبلیــغ آفایــن، در رشــد کســب وکار بســیار خــوب عمــل کردنــد.

ــیدیم:  ــدا پرس ــم و عم ــدن Pinterest بودی ــرال ش ــق روی وای ــال تحقی در ح
ــرا  ــد و چ ــی بودن ــه چیزهای ــت چ ــل از اینترن ــدن قب ــرال ش ــکل های وای »ش
ــرا  ــم. چ ــت کردی ــیحیت صحب ــورد مس ــد؟«. در م ــد کردن ــر رش ــاغل دیگ مش
مســیحیت این قــدر ســریع گســترش یافــت؟ بــه ایــن دلیــل اســت کــه بخشــی 
از ارزش مســیحی بــودن لــزوم به اشــتراک گذاشــتن تجربــه ی خودتــان اســت. 
ــا  ــوب از کج ــای خ ــم ایده ه ــا بفهمی ــرد ت ــک ک ــا کم ــه م ــی ب ــن چیزهای چنی

می آینــد.

آدام:

کیسی:
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امــروز، بیاییــد در مــورد فیجــت اســپینرها صحبــت کنیــم. آن هــا در چنــد هفتــه 
ــرال  ــباب بازی های وای ــه اس ــن ب ــا همچنی ــیدند. م ــا رس ــه همه ج ــر ب از صف
ــر  ــرای ه ــدند؟ و ب ــزرگ ش ــرعت ب ــن س ــه ای ــور ب ــم. چط ــگاه کردی تاریخــی ن
ــدا  ــه مــردم دسترســی پی ــد ب ــه می توانن ــاال، چگون ــا رشــد ب ــی ب شــرکت آفاین
ــه کار  ــرای محصــول خــود ب کننــد؟ اجــزای اصلــی ای کــه احتمــاال می توانیــم ب

ببریــم، چیســت؟

ــا در  ــه م ــد ک ــه سیســتم داری ــورد ورود ب شــما نظــرات بســیار مشــابهی در م
Intercom داریــم – کــه فقــط مربــوط بــه ثبت نــام یــا دانلــود نیســت. مســئله 
در مــورد ایــن اســت کــه مــردم بارهــا و بارهــا برگردنــد، زیــرا آن هــا ارزشــی پیــدا 

ــیده اند. ــما رس ــم« در محصــول ش ــه ی »یافت ــه آن لحظ ــد و ب کرده ان

شــما دو شــاخص بــرای تصمیم گیــری در مــورد نحــوه ی تمرکــز روی همراه ســازی 
داریــد. یکــی از اهــداف تنــاوب و دیگــری اقــدام کلیــدی اســت. چگونــه یــک 
اســتارتاپ، به ویــژه زمانــی کــه کاربرانــی داریــد کــه ارزش هــا را بــه روش هــای 
ــه  ــد ک ــا مشــخص می کن ــد، دقیق ــت می کنن ــول دریاف ــک محص ــی از ی متفاوت

آن هــا چــه چیــزی بایــد باشــند؟

ــن  ــوگ آفای ــم پاســخ بدهــم، »آنال ــاوب، مــن همیشــه ســعی می کن ــرای تن ب
ایــن محصــول چیســت؟« بــرای Grubhub تمــاس تلفنــی با رســتوران و ســفارش 
ــد.  ــن کار را انجــام می دهن ــار ای ــد ب ــردم چن ــه م ــم ک ــود. بررســی کردی ــذا ب غ
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ــد.  ــن کار را انجــام می دادن ــاه ای ــار در م ــا دو ب ــک ی ــردم به طــور متوســط   ی م
بنابرایــن، تصمیــم گرفتیــم کــه هــدف تنــاوب مــا در ابتــدا بایــد ماهانــه باشــد. 
 Pinterest بــرای پینترســت، وضعیــت بســیار مشــابه بــود. فعالیــت آفاینــی کــه
جایگزیــن آن می شــود چیســت؟ نزدیکتریــن چیــز مــرور یــک مجلــه اســت کــه 
اشــتراکی ماهانــه دارد. پــس پینترســت هــم احتمــاال یــک چیــز ماهانــه اســت.

در بلنــد مــدت، شــما می خواهیــد مصــرف را از هــر آنالــوگ آفاینــی کــه باشــد 
ــی  ــط اصل ــه خ ــد ک ــد بفهمی ــروع می خواهی ــرای ش ــا ب ــد، ام ــش دهی افزای
چیســت کــه می خواهیــد جایگزینــی برایــش بســازید. ایــن موضــوع می توانــد 
در رابطــه بــا یــک محصــول آنایــن نیــز صــادق باشــد، امــا در آن دو مــورد، مــا 
واقعــا ســعی می کردیــم کاری را کــه مــردم به صــورت آفایــن انجــام می دادنــد، 

جایگزیــن کنیــم.

اقــدام کلیــدی کمــی ســخت تر اســت. کاری کــه مشــخصه ی دریافــت ارزش در 
ــرای Grubhub بســیار آســان اســت: مشــتریان  ــان باشــد، چیســت؟ ب محصولت
بایــد بــرای به دســت آوردن ارزش، تراکنــش انجــام دهنــد؛ تراکنش یک شــاخص 
کلیــدی اســت. بــرای پینترســت، کمــی ســخت تر بــود. راه هــای متعــددی وجــود 
ــد  ــط می توانن ــا فق ــد. آن ه ــب کنن ــد از آن ارزش کس ــراد می توانن ــه اف دارد ک
تعــدادی از تصاویــر را مــرور کننــد و فکــر کننــد کــه ارزش در همیــن کار اســت. 
یــا می تواننــد چیزهایــی را ذخیــره کننــد و اگــر چیــزی را ذخیــره می کننــد، مــا 
ــد روی  ــا می توانن ــم. ی ــان می دهی ــا نش ــه آن ه ــمندی ب ــز ارزش ــه چی در ادام

منبــع محتــوا کلیــک کننــد. مــا هــر ســه مــورد را بررســی کردیــم.

این کــه  درک  آورد.  به دســت  طعمــه ی کلیکــی  بــا  می تــوان  را  کلیک هــا 
ــد  ــت دارن ــه دوس ــرا ک ــد چ ــکرول می کنن ــادی را اس ــر زی ــردم تصاوی ــا م آی
ــه را  ــد آن چ ــه نمی توانن ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــد ی ــا را ببینن ــه ی آن ه هم
ــد، دشــوار اســت.  ــه می دهن ــه راهشــان ادام ــد و ب ــدا کنن ــد پی ــه می خواهن ک
ــن  ــرای درک ای ــرد ذخیره ســازی، ســاده ترین راه ب ــن مجــدد، عملک ــن پی بنابرای
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بــود کــه شــخص قطعــا ارزش دریافــت می کنــد. ایــن شــاخص، بهتریــن ارتبــاط 
ــت. ــت( داش ــرخ بازگش ــدت )ن ــت طوالنی م ــا نگهداش را ب

ــره  ــمت ذخی ــردم را به س ــر م ــد. اگ ــش کنی ــه را آزمای ــن فرضی ــد ای ــاال بای ح
ــن  ــری می ســازید؟ اولی ــرخ بازگشــت بهت ــع ن ــا در واق ــد، آی ــردن ســوق دهی ک
آزمایــش مــا ایــن بــود کــه همــه را مجبــور کنیــم عکــس محبوبشــان را دوبــاره 
پیــن   کننــد کــه کار نکــرد. مجموعــه ی دوم آزمایش هــا، راجــع بــه آمــوزش مــردم 
ــع باعــث افزایــش  ــه در واق ــود ک ــن   مجــدد و ارزش آن ب در مــورد نحــوه ی پی

ــد. ــرای کســب وکار ش ــازی و نگهداشــت ب فعال س
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بــا یــک ابــزار جســتجو ماننــد Pinterest، یــا ابــزار بهــره وری ماننــد Trello، بایــد 
بــرای مــردم تصویــری از نحــوه ی اســتفاده از محصــول ترســیم کنیــد، تــا آن هــا 
فقــط بــه یــک صفحــه ی خالــی خیــره نشــوند، فکــر نکننــد کــه بعــدا چــه کاری 
ــن  ــد بی ــه می توانی ــد. چگون ــر برنگردن ــد و دیگ ــپس برون ــد، و س ــام دهن انج
ــال  ــن ح ــن و در عی ــان ممک ــریع ترین زم ــراد در س ــه اف ــان دادن ارزش ب نش
ــر شــود کــه در طــول  ایجــاد نکــردن مراحــل زیــادی کــه باعــث خســتگی کارب

مســیر آن هــا را از دســت بدهیــد، تعــادل برقــرار کنیــد؟

ــد هــر چــه  ــی مــن در این جــا ایــن اســت کــه شــما می خواهی فلســفه ی اصل
ــه الزم  ــی ک ــریع تر از میزان ــه س ــا ن ــد، ام ــول برس ــه ارزش محص ــریع تر ب س
ــخص  ــورد ش ــزی در م ــد چی ــاز داری ــر نی ــه اگ ــت ک ــن اس ــورم ای ــت. منظ اس
ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــد، ب ــان دهی ــول را نش ــد ارزش محص ــا بتوانی ــد ت بفهمی
ــد، اطاعــات  ــه او نشــان دهی ــل از این کــه محصــول را ب ــد، امــا قب ســوال کنی
بــه درد نخــور نخواهیــد. چــون ممکــن اســت قبــل از این کــه محصــول واقعــی 

ــد. ــد شــما را رهــا کنن را ببینن

بــرای پینترســت، مــا بایــد بدانیــم کــه بــه چــه چیــزی عاقــه داریــد تــا بتوانیــم 
ارزش خــود را بــه شــما نشــان دهیــم؛ زیــرا هــدف محصــول ایــن اســت کــه 
چیزهایــی را بــه شــما نشــان دهــد کــه بــه آن هــا عاقــه داریــد و ســپس شــما 
ــد. ابتــدا از شــما خواســتیم  ــه انجــام آن کارهــا در زندگــی واقعــی کن را وادار ب
افــرادی را دنبــال کنیــد کــه عایــق مشــترکی بــا شــما دارنــد و بعــد می بینیــد 
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کــه آن هــا چــه چیزهایــی را پیــن می کننــد. در نهایــت، »بــه چــه موضوعاتــی 
اهمیــت می دهیــد؟ مــا بهتریــن مطالــب را در آن موضوعــات بــه شــما نشــان 
ــی خــوب جــواب داد. پینترســت همیشــه  ــن روش خیل ــه ای ــم داد.« ک خواهی
می بینــد کــه آیــا راه بهتــری بــرای طــی کــردن ایــن مســیر وجــود دارد تــا افــراد 

ــه ارزش هــا برســاند. را ســریع تر ب

مــا چیزهایــی را امتحــان کردیــم کــه بــه ایــن صــورت بــود: »شــما آن موضــوع 
را انتخــاب کردیــد؟ در این جــا مجموعــه ای از موضوعــات فرعــی وجــود دارد. از 
ــه  ــرای رســیدن ب ــن کار اصطــکاک بیــش از حــد ب ــد.« ای این هــا انتخــاب کنی
ــا اصطــکاک  ــم، ام ــش بروی ــر پی ــم عمیق ت ــا ســعی کردی ــرد. م ــه ک ارزش اضاف

بیــش از حــدی درســت کــرد و در نهایــت کار نکــرد.

بــرای Grubhub، اصــا نیــازی بــه نصــب نیســت. شــما جســتجو می کنیــد، یــک 
ســری منــو می بینیــد. کامــا واضــح اســت؛ اساســا هیــچ آموزشــی وجود نــدارد. 
ــی اســت. می توانیــد  ــی داریــد، عال ــرو، اگــر چنیــن محصول تــو فقــط پیــش ب
ــن  ــن مهم تری ــرای پینترســت، ای ــا ب ــد. ام ــف را رد کنی ــن قســمت قی ــام ای تم

بخــش رشــد کســب وکار بــود.

ــد،  ــام می کنی ــرای محصــوالت ثبت ن ــان ب ــه خودت ــم همان طــور ک تصــور می کن
ــا چیــزی هســت کــه بارهــا و  احتمــاال ایــن تجربیــات را ارزیابــی می کنیــد. آی
ــن کار  ــه ای ــده ب ــد: »چــرا شــرکت های تولیدکنن ــر می کنی ــد و فک بارهــا می بینی

ــد؟« ــه می دهن ادام

رایج تریــن مشــکلی کــه می بینــم ایــن اســت کــه بــرای یــک محصــول ثبت نــام 
می کنــم و مــن را داخــل چیــزی می انــدازد کــه خالــی اســت و مــن نمی دانــم 

آدام:

کیسی:
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چــه کار کنــم. حالــت خالــی یــا شــروع ســرد مشــکل بزرگــی اســت. احســاس 
می کنــم مــن کــه در ایــن کار متخصــص هســتم نمی دانــم چــه کار کنــم، کاربــر 

معمولــی چگونــه می توانــد بدانــد در این جــا چــه کاری انجــام دهــد؟

چیــز دیگــری کــه مــن را ناراحــت می کنــد ایــن اســت کــه دفترچــه ی راهنمایــی 
را در کنــار محصــول دریافــت می کنــم تــا بخوانــم. مــن فقــط می خواهــم وارد 
محصــول شــوم و در حیــن کار بــا آن متوجــه شــوم کــه در ایــن لحظــه ی خــاص 
ــه مــن بگوییــد کــه  ــه این کــه در 10 صفحــه ب ــاز دارم، ن ــه چــه چیزهایــی نی ب
اتفاقــا اکثــر مــردم بــا بیشــترین ســرعت ممکــن از آن عبــور می کننــد. قبــل از 
این کــه محصــول را ببینــم، آمــوزش درون محصــول و متنــی را بیشــتر از یــک 

ــر ترجیــح می دهــم. کتابچــه ی راهنمــای کارب
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بســیاری از شــنوندگان مــا شــرکت هایی در مراحــل اولیــه هســتند. مــا در مــورد 
راه انــدازی تیــم رشــد و راه انــدازی درســت آن صحبــت کردیــم. هــر چنــد وقــت 
ــول  ــرای محص ــا ب ــد دائم ــا بای ــم؟ آی ــی کنی ــازی را بررس ــد همراه س ــار بای یکب

ــم؟ ــام کنی ــاره ثبت ن خــود دوب

چنــد چیــز وجــود دارد. در مرحلــه ی اولیــه، اگــر بــه جایــی رســیده اید کــه تیــم 
ــز  ــک چی ــان روی ی ــد در هــر زم ــم رشــد بای ــه ای ســاخته اید، آن تی رشــد اولی
ــر  ــع دیگ ــت. در مواق ــب اس ــال نص ــی، در ح ــای معین ــد. در زمان ه ــز کن تمرک
این طــور نیســت. معمــوال ایــن دوره هــای زمانــی ســه تــا شــش ماهــه اســت، 
ــا  ــم ی ــز کرده ای ــران تمرک ــازی کارب ــا روی همراه س ــد: »م ــا می گویی ــه در آن ه ک
ــد  ــام دهی ــد انج ــه نمی خواهی ــده ایم.« کاری ک ــز ش ــل متمرک ــرخ تبدی روی ن
ایــن اســت کــه »هــی، مــا پنــج مهنــدس در حــال رشــد داریــم کــه در حــال کار 
روی پنــج ناحیــه ی مجــزا از قیــف هســتند«. معمــوال آن نــوع تاثیــری کــه شــما 

ــدارد. ــد را ن می خواهی

ــن  ــه بزرگتری ــد، متوجــه شــوید ک ــف خــود بیندازی ــه قی ــد نگاهــی ب می خواهی
فرصت هــا کجــا هســتند و بگوییــد: »مــا فقــط روی بزرگتریــن فرصــت تمرکــز 
خواهیــم کــرد. بقیــه ی مــوارد را در ســه تــا شــش مــاه دیگــر بازبینــی خواهیــم 
کــرد.« در برخــی مــوارد شــما یــک همراه ســازی بســیار طوالنــی داریــد. برخــی 
مــوارد ممکــن اســت بررســی رونــد تبدیــل بســیار طوالنــی یــا بررســی معرفــی 

بــه دیگــران و غیــره باشــد.

چه زمانی باید همراه سازی خود را بازبینی کنید
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ــد،  ــورد کار نکنی ــن م ــر روی ای ــال حاض ــت در ح ــن اس ــه ممک ــم این ک علیرغ
ــام در  ــا ثبت ن ــد. ب ــام کنی ــود ثبت ن ــول خ ــرای محص ــه ب ــد همیش می خواهی
ــر،  ــتگاه های دیگ ــاوت و در دس ــای متف ــف، فرمت ه ــتفاده ی مختل ــوارد اس م
چیزهــای زیــادی یــاد می گیریــد. معمــوال باگ هــای زیــادی می بینیــد. 
چیزهایــی را می بینیــد کــه منطقــی نیســتند. حتــی اگــر قــرار نیســت فــورا روی 
آن هــا کار کنیــد، می توانیــد آن هــا را یادداشــت کــرده و بــرای بعــد ثبــت کنیــد.

ــتید  ــان هس ــول خودت ــتری محص ــما مش ــه ش ــرض این ک ــا ف ــن کاری ب چنی
ــت؟ ــت اس ــت، درس ــاوت اس متف

قطعــا. ایــن موضــوع مشــکلی رایــج اســت کــه زیــاد بــا آن مواجــه می شــوم. 
شــما در اســتارتاپ بــا یــک نفــر صحبــت می کنیــد و می شــنوید: »وقتــی ایــن 
ــا شــما مشــتری نیســتید  ــن اســت.« ام ــن روش م کار را انجــام می دهــم، ای
بــرای مــن اهمیتــی نــدارد کــه چقــدر شــبیه مشــتری بــه نظــر می رســید، شــما 
دانــش بســیار زیــادی در مــورد ایــن مشــکل داریــد پــس تصــور می کنیــد روش 
شــما، روشــی اســت کــه دیگــران هــم آن را انجــام می دهنــد. تحقیقــات کیفــی 
زیــادی انجــام دهیــد تــا چیــزی در مقابــل مشــتریان بالقــوه به دســت آوریــد. 
ــرای ایــن  ــوی آن هــا بگذاریــد و ســپس بگوییــد: »ب یــک تلفــن هوشــمند جل
کار ثبت نــام کــن« و تماشــا کنیــد کــه چــه می کننــد. از آن هــا ســوال بپرســید.
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مــن بیشــتر ســال 201۵ را در ســفر بــه کشــورهای مختلــف گذرانــدم تــا ثبت نــام 
افــراد در Pinterest را تماشــا کنــم. وحشــتناک بــود؛ همــه گیــج شــده بودنــد. 
هیــچ کــس نمی فهمیــد کــه محصــول چــه هدفــی دارد. بــد بــود امــا آن زمــان 
ــز  ــای موفقیت آمی ــه ای از آزمایش ه ــه مجموع ــد ک ــی ش ــه بینش های ــر ب منج
ــرخ فعال ســازی و نگهداشــت محصــوالت  را ایجــاد کــرد کــه باعــث افزایــش ن
مــا شــد. اگــر محصــول را در مقابــل کاربــران قــرار ندهیــد و نحــوه ی کارکــردش 
ــد  ــش می توان ــک آزمای ــا ی ــد. مطمئن ــاد بگیری ــد ی ــد، نمی توانی ــا نکنی را تماش
بــه شــما بگویــد کــه چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت امــا دلیــل آن را بــه 
شــما نمی گویــد. بــرای درک ایــن موضــوع واقعــا بایــد کنــار کاربــران خــود قــرار 

بگیریــد.

ــر  ــم، ب ــتریان می خوانی ــازی مش ــورد همراه س ــه در م ــی ک ــیاری از مطالب بس
چنــد دقیقــه ی اول اســتفاده متمرکــز اســت. اســکات بلســکی آن را کیلومتــر اول 
محصــول می نامــد کــه راهــی عالــی بــرای برندســازی اســت. امــا مــا همچنیــن 
ــد.  ــران را طــوری حفــظ کنیــم کــه ایــن افــراد بارهــا و بارهــا برگردن بایــد کارب
ــق  ــیار موف ــود بس ــه ی خ ــتی را در تجرب ــظ و نگهداش ــای حف ــه تاکتیک ه چ

یافته ایــد؟

اکثــر مــواردی کــه مــن مــی شناســم بســیار وابســته بــه شــرکت خــاص خــود 
ــن  ــد و ای ــال کنی ــا را ارس ــا و اعان ه ــد ایمیل ه ــا می توانی ــتند. مطمئن هس
یــک الیــه ی حفــظ اضافــی در بــاالی محصــول شــما خواهــد بــود، امــا نــرخ 

متقاعد کردن کاربران خود به ماندن در نزدیکیتان
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ــازی بهینه ســازی اســت. مــن  ــک ب ــد. ی ــد شــما را برطــرف نمی کن بازگشــت ب
ــه  ــم، ارائ ــه در Grubhub و Pinterest یافتی ــه از آن چــه را ک ــد نمون ــم چن می توان

دهــم.

در Grubhub از کاربــران پرســیدیم: »چــرا بیشــتر از Grubhub اســتفاده نمی کنید؟« 
 Grubhub آن هــا می گفتنــد: »چــون گــران اســت.« بــه نظــر ما عجیــب بــود، زیــرا
ــن  ــد. امــا منظــور آن هــا ای ــه ای از شــما دریافــت نمی کن ــچ هزین ــع هی در واق
ــه نظــر می رســید کــه  ــود و ب ــاال ب ــود کــه حداقل هــا و هزینه هــای تحویــل ب ب
بــرای خــوردن شــام هزینــه ی زیــادی می کننــد. بــه رســتوران هایمان برگشــتیم 
و گفتیــم: »مــردم آن قــدر کــه می خواهنــد ســفارش نمی دهنــد، چــون حداقــل 
ــاد اســت.  ــی زی ــل خیل ــه ی تحوی ــا هزین ــاد اســت ی ــی زی ســفارش شــما خیل
ــوید؟  ــد ش ــل خری ــال حداق ــه بی خی ــد ک ــان نمی کنی ــی را امتح ــرا آزمایش چ
ــد  ــت می کنی ــه دریاف ــه ای ک ــم افزایش یافت ــه حج ــم ک ــم ببینی ــا می توانی و م

ــر.« ــا خی ــد ی ــران می کن ــفارش ها را جب ــر آن س ــود کمت ــیه های س حاش

مــا چنــد رســتوران داشــتیم تــا آن را امتحــان کنیــم و آن هــا شــاهد افزایــش 
چشــم گیر حجــم بودنــد کــه بیشــتر از جبــران کاهــش حاشــیه ســود در 
ــه ســایر  ــرای کمــک ب ــات ب ــن توصیف ــا توانســتیم از ای ــود. م هــر ســفارش ب
ــم.  ــتفاده کنی ــذاری اس ــفارش و قیمت گ ــل  س ــرای کاهــش حداق ــتوران ها ب رس
افزایــش تعــداد افــرادی کــه بــه اســتفاده از Grubhub ادامــه می دهنــد، تعــداد 
دفعــات اســتفاده از آن و تعــداد افــرادی کــه بــار اول ســفارش می دهنــد 
ــان  ــه برایش ــد ک ــدا کنن ــزی را پی ــد چی ــون می توانن ــد، چ ــش می ده را افزای
مقرون به صرفــه باشــد؛ چیــزی کــه دوســت دارنــد. ایــن یــک تــاش و پیــروزی 

ــود. ــرای شــرکت ب ــزرگ ب واقعــا ب

در Pinterest مشــکل ایــن بــود کــه محصــول بیــش از حــد پیچیــده شــده بــود. 
ــم،  ــام می دادی ــی انج ــطح بین الملل ــق را در س ــن تحقی ــا ای ــه م ــور ک همان ط
ــا  ــم و آن ه ــاب می کنی ــردم پرت ــمت م ــادی را به س ــم زی ــه مفاهی ــم ک دیدی
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محتوایــی را کــه دوســت دارنــد و ارزش آن را درک نمی کننــد، نمی بیننــد. 
بنابرایــن بــه محصــول برگشــتیم و آن را خلــوت کردیــم. اساســا همــه ی 
ــران جدیــد حــذف کردیــم و گفتیــم: »تنهــا  ــرای کارب ویژگی هــای پیشــرفته را ب
کاری کــه آن هــا می خواهنــد انجــام دهنــد ایــن اســت کــه بــه محتــوای جالــب 
برســند. بعــد اگــر بفهمیــم کــه آن را دریافــت می کننــد، محتــوا را دوســت دارنــد 
ــد، می توانیــم برخــی از ایــن مــوارد دیگــر را  ــره ی آن می کنن ــه ذخی و شــروع ب

ــاره معرفــی کنیــم.« دوب

ــه کســی  ــد در مــورد یــک group board ب ــه اســت کــه ســعی کنی ایــن احمقان
ــرای 30  ــن کار را ب ــا اساســا ای ــد board چیســت. م ــوز نمی دان ــه هن بگوییــد ک
ــه  ــویم ک ــن ش ــتیم مطمئ ــم - می خواس ــام دادی ــول انج ــد محص روز اول تولی
ــد  ــه بفهمن ــتیم هم ــد. می خواس ــره کنن ــا را ذخی ــد چیزه ــد می توانن می دانن
ایــن پیــن از یــک وب ســایت دیگــر آمــده اســت و می توانیــد روی آن کلیــک 
کنیــد تــا بــه آن جــا برســید. تمــام چیزهــای دیگــر متوقــف می شــود تــا زمانــی 
ــی  ــه آرام ــم ب ــد. ســپس می توانی ــن شــویم شــما آن را درک کرده ای ــه مطمئ ک
چیزهــای دیگــر را دوبــاره معرفــی کنیــم. ایــن کار واقعــا بــه نــرخ فعال ســازی و 

ــرد. ــرای کســب وکار کمــک ک ــدت ب نگهداشــت طوالنی م

در مــورد ایــن کار چنــدان مهربانانــه هــم برخــورد نکردیــم. به عنــوان مثــال، در 
ــی  ــردم در ســطح بین الملل ــد: »Pin it«. از م ــره می گوی ــه ی ذخی Pinterest، دکم
می پرســیدیم: »بــه نظــر شــما ایــن دکمــه چــه کار می کنــد؟« آن هــا می گفتنــد: 
ــود.«  ــو ب ــه اســت. بیشــتر شــبیه لوگ ــک دکم ــن ی ــه ای ــن نمی دانســتم ک »م
آن هــا روی دکمــه کلیــک نمی کردنــد و هرگــز متوجــه نمی شــوند کــه آن 
ــان  ــی خودم ــه ی داخل ــوان کلم ــرا آن را به عن ــم: »چ ــت گفتی ــت. در نهای چیس
ــک  ــه کلی ــروع ب ــردم ش ــپس، م ــم؟« و س ــردن نمی کنی ــره ک ــا ذخی ــادل ب مع
بیشــتر روی آن کردنــد و شــروع بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بیشــتر بــا ارزش مــا 
کردنــد. ســعی می کردیــم روی برخــی از ایــن چیزهــا کمــی بیــش از حــد زیبــا 
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و متمرکــز بــر برنــد باشــیم. مهم تریــن کاری کــه یــک برنــد بایــد انجــام دهــد 
کمــک بــه مــردم در درک ارزش محصــول اســت. برنــد چــه وعــده ای می دهــد؟ 
ــازی  ــم. بهینه س ــده می کردی ــوع را پیچی ــن موض ــود ای ــازی خ ــا برندس ــا ب م
دیگــری کــه مــا آن را انجــام دادیــم در همیــن زمینــه بــود و واقعــا اثرگــذار بــود.

ــادی را  ــاش زی ــه و ت ــود هزین ــه ی خ ــول اولی ــتارتاپ ها روی محص ــر اس اکث
ــد.  ــت نمی گذارن ــودن محصــول وق ــد و روی سرراســت ب ســرمایه گذاری می کنن
ســاده و سرراســت بــودن باعــث می شــود کاربــر وارد محصــول شــود و مســتقیما 

بــه ارزش برســد.

مــن کارشــناس بازاریابــی و MBA بازاریابــی هســتم. عاشــق بازاریابــی هســتم، 
ــوح در  ــفافیت و وض ــای ش ــاب به ج ــک بازاری ــع، ارزش ی ــی مواق ــا در برخ ام
ــر  ــن فک ــد. م ــه می ش ــا خاص ــوش آن ه ــزان ه ــردن در می ــرار ک ــاط برق ارتب

ــت. ــش روی اس ــرای پی ــد ب ــیار ب ــیری بس ــن مس ــم ای می کن

ــف  ــف قی ــای مختل ــا جنبه ه ــن تیم ه ــه ی ای ــی - هم ــد، بازاریاب محصــول، رش
ــان حاصــل  ــد اطمین ــه می کنی ــه شــرکت ها توصی ــه ب ــد. چگون را لمــس می کنن
ــر، نمــودار ســازمانی شــما را هنــگام رفتــن از ســایت بازاریابــی،  کننــد کــه کارب
بــه تجربــه ی ورود بــه سیســتم و ســپس درگیــر شــدن مجــدد آنایــن، احســاس 

نمی کنــد؟

تیم هــای چنــدکاره می تواننــد بخشــی از ایــن مشــکل را حــل کننــد، امــا حتــی 
اگــر چنیــن تیم هایــی داشــته باشــید، کاربــر در نهایــت از منطقــه ی یــک تیــم 

آدام:

کیسی:

آدام:

کیسی:
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چنــدکاره بــه منطقــه ی زیــر نظــر تیــم چنــدکاره ی دیگــری منتقــل می شــود.

ــد.  ــات باش ــن تجربی ــن ای ــط بی ــد راب ــدکاره بای ــای چن ــراد در تیم ه ــر اف مدی
بنابرایــن، اگــر شــما یــک مدیــر طراحــی هســتید و طراحــان تیــم وب ســایت و 
تیــم داخلــی را مدیریــت می کنیــد، بایــد آن چــه را کــه در هــر دو تیــم می گــذرد، 
ــن  ــد. ای ــع ایجــاد می کنی ــه ای جام ــه تجرب ــن شــوید ک ــد و مطمئ ــی کنی ارزیاب
ــن روش کامــا  ــردی اســت. ای ــم چندکارک ــران در اجــرای تی ــی مدی نقــش اصل
می توانــد جــواب دهــد امــا همــه بایــد بفهمنــد کــه نقششــان چیســت. ایــن 
ــی  ــن تیم های ــدن چنی ــزرگ ش ــن ب ــه حی ــت ک ــکلی اس ــوال مش ــئله معم مس

ــد. ــاق می افت اتف

مثــا مــن از لینکدیــن اســتفاده می کنــم و وقتــی از یــک قســمت بــه قســمت 
ــا اهــداف  ــاوت ب ــا متف ــک طراحــی کام ــر محصــول جابه جــا می شــوم، ی دیگ
ــاوت  ــا متف ــرکت کام ــد دو ش ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــری ب دیگ
ــد کــه ایــن امــر را  هســتند. احتمــاال شــکافی در ســاختار ســازمانی خــود دارن
ــد  ــد، بای ــترش می دهی ــرکت را گس ــه ش ــی ک ــان حال ــد. در هم ــاد می کن ایج
ــی  ــت خیل ــا در پینترس ــی م ــم طراح ــید. تی ــته باش ــه داش ــه آن توج ــا ب دائم
ــول  ــر محص ــات در سراس ــن ثب ــکان واضــح ای ــتر مال ــا بیش ــود. آن ه ــوب ب خ
بودنــد، امــا لزومــا نیــازی بــه طراحــی نیســت. هــر مدیــری بایــد نقــش خــود 

را ایفــا کنــد.
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ــق  ــل موف ــن دو دلی ــی از ای ــه یک ــوال ب ــه معم ــای اولی ــتارتاپ ها در روزه اس
ــه  ــت ک ــرد اس ــه دردی منحصربه ف ــا نقط ــش ی ــتن بین ــی داش ــتند. اول هس
ــذار(،  ــوان بنیان گ ــان به عن ــرای خودت ــا ب ــد )عموم ــل کنی ــد آن را ح می خواهی
ــد.  ــه کرده ان ــم تجرب ــران ه ــه دیگ ــت ک ــن دردی اس ــه ای ــرض این ک ــا ف و ب
دیگــری گــوش دادن بــه مشــتریان، ارائــه ی ارزش بــه آن هــا و اطمینــان از درک 
ــتلزم آن  ــد. راه دوم مس ــه می کنی ــما ارائ ــه ش ــت ک ــی اس ــی از ارزش و قدردان
اســت کــه بنیان گــذاران مهارت هــای خاصــی را در روزهــای اولیــه ی اســتارتاپ 
ــه را ســخت تر  ــه ی اولی ــد خــروج از مرحل ــد – کــه در واقــع می توان تقویــت کنن

ــد. ــه می ده ــدت نتیج ــد م ــدار در بلن ــد پای ــا رش ــا ب ــد، ام کن

افــرادی کــه زودتــر محصــول شــما را امتحــان می کننــد، پتانســیل محصول شــما 
ــد.  ــی - چشم پوشــی کنن ــرای مدت ــل ب ــوب - حداق ــد از عی ــد و مایلن را می بینن
طبــق اکثــر تعاریــف، آن مشــتریان بــه »کاربــران پرمصــرف« تبدیــل می شــوند. 
ــا بازخوردهــای  ــر هســتند، ام ــا محصــول شــما درگی ــران به شــدت ب ــن کارب ای
ــر  ــرای »خودشــان« بهت ــد ب ــه محصــول می توان ــه چگون ــادی در مــورد این ک زی

ــد. ــه می دهن باشــد، ارائ

ــما  ــه ی ش ــتریان اولی ــه مش ــبیه ب ــیار ش ــما بس ــرکت ش ــه ی ش ــدان اولی کارمن
ــه  ــد ب ــد و بع ــتفاده کرده ان ــی از محصــول اس ــدوارم( کم ــا )امی هســتند. آن ه
ــد.  ــدت را درک کرده ان ــد م ــم انداز بلن ــه چش ــرا ک ــته اند چ ــرکت پیوس ــن ش ای
ایــن کارمنــدان، به ویــژه در مشــاغل مصرف کننــده، شــروع بــه توصیــه و 
ــا  ــن ویژگی ه ــاد ای ــه از ایج ــد. هم ــود« می کنن ــرای »خ ســاخت محصــوالت ب
ــا را  ــی آن ه ــتریان فعل ــم مش ــدان و ه ــم کارمن ــون ه ــتند چ ــان زده هس هیج
ــاخته  ــا س ــد. ویژگی ه ــم می کن ــا را فراه ــرکت آن ه ــن ش ــد، بنابرای می خواهن

شما مشتری خودتان نیستید
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ــد. ــب وکار ندارن ــد کس ــر رش ــری ب ــچ تاثی ــوند و هی می ش

چــرا چنیــن چیــزی یــک مشــکل اســت؟ خــب، در یــک ســوال Quora، شــخصی 
پرســیده بــود: »مهم تریــن چیــزی کــه در بازاریابــی یــاد گرفته ایــد چیســت؟« و 
ــد  ــوان کارمن ــان نیســتید«. به عن ــود: »شــما مشــتری خودت پاســخ مــن ایــن ب
شــرکت، حتــی اگــر دقیقــا شــبیه مشــتری اولیــه بــه نظــر می رســید و محصــول 
را دقیقــا بــرای افــرادی ماننــد خــود ســاخته اید، دانــش زمینــه ای بســیار زیــادی 
داریــد کــه نمی توانیــد واقعــا مشــتری بلنــد مــدت را نمایندگــی کنیــد. کاربــران 
اولیــه ی شــما نیــز دیگــر مشــتری شــما نیســتند. هــم كاركنــان و هــم كاربــران 

اوليــه دانــش زیــادی را به دســت آورده انــد.

تمرکــز مشــتری شــما بایــد همیشــه روی کاربــران جدیــد یــا بالقــوه باشــد، نــه 
ــما  ــد، از ش ــوگیری می دهن ــا س ــه آزمایش ه ــه ب ــران اولی ــه. کارب ــران اولی کارب
ــف  ــد را متوق ــازید و رش ــتری بس ــاص بیش ــای خ ــه ویژگی ه ــد ک می خواهن
ــن  ــند، بنابرای ــر باش ــتر درگی ــی بیش ــد خیل ــرف نمی توانن ــران پرمص ــد. کارب کنن
ســاختن چیزهــای بیشــتر بــرای آن هــا معمــوال بــه کســب وکار کمــک نمی کنــد. 
در عیــن حــال، ســاختن تقاضــای آن هــا درک محصــول را بــرای مشــتریان جدید 
ســخت تر می کنــد. مطمئنــا شــما بایــد به قــدری تــاش کنیــد تــا ایــن کاربــران 
ــد، امــا کار  ــا دوام بیاوری ــد ت ــدازه ی کافــی راضــی نگــه داری ــه ان پرمصــرف را ب
بســیار دلهره آورتــر و مهم تــر ایــن اســت کــه افــراد جدیــدی را بــرای خوشــحال 
کــردن پیــدا کنیــد، یــا بفهمیــد چگونــه افــرادی را کــه در ابتــدا از محصــول شــما 

راضــی نبودنــد را خوشــحال کنیــد.
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