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معرفیاستارتآپها

استارتاپ ها بعد از شکست

بسته به تحقیقی که انجام شده است، حدود 50 درصد استارت اپ ها در همه بخش های 
صنعت در 5 ساله اول با شکست مواجه می شوند. این موضوع را Neil Patel هم در مقاله خود 
که در سال 2015 نوشته است تایید می کند و می گوید 90 درصد آن ها شکست خواهند خورد. 
احتماال حقیقت چیزی بین این دو باشد. هرکدام از این آمار را قبول داشته باشید، به هر حال 

رقم شکست ها در دنیای استارت اپ ها باالست و در این شکی نیست..
مؤسسانی که شکست خورده اند چه می گویند

تمرین رایج بین موسسانی که با شکست مواجه شده اند، نوشتن تجربه های پس از شکستشان 
است. گاهی این نوشته ها کامال صادقانه هستند و گاهی تنها راهی برای یافتن مقصر. با این 
حال، اکثرا دلیل شکست خود را نبود بازار کافی برای محصوالت و سرویس ها، کمبود بودجه، 
زمان بندی اشتباه، کارکنان ناکارآمد و رقبای قدرتمند می دانند. شناخت و تقبل شکست کار 
مشکلی است و به همین دلیل خیلی از مؤسسان به مدت طوالنی آن را انکار می کنند. آن ها 
سعی می کنند تصویری زیباتر از واقعیت را به دنیای بیرون نشان دهند. آن ها همچنان به کار 
خود ادامه می دهند چون از نظر احساسی به ایده خود وابستگی دارند. این اشخاص بر این باورند 
که اگر بتوانند فقط کمی پول بیشتری در بیاورند، باالخره موفق خواهند شد. قبول شکست 
با این که سخت است، اما اولین قدم در مسیر شروع دوباره است و کمک می کند با شکست 
راحت تر کنار بیایید. Jaime Lopez مؤسس استارت اپ Enso Digital تصمیم گرفت به 
منظور شناسایی روش های جلوگیری از شکست، با تعدادی از کارآفرینان موفق مصاحبه ای 
انجام دهد. یکی از مصاحبه های او با دکتر Michel Fattouche، موسس موفق استارت اپ 
WiLAN بود. زمانی که از او پرسیده شد که بزرگترین اتالف وقت برای کارآفرینان چیست؟ 

او با صراحت پاسخ داد: از نظر من، بزرگترین اتالف وقت، ادامه دادن کار بعد از شکست 
در آن است. البته شناسایی شکست همیشه آسان نیست. شما برای ایده جایگزین حتما به 
یک شخص مورد اعتماد نیاز دارید. به عنوان یک کارآفرین برای موفقیت در طول زندگی 
فرصت های محدودی خواهید داشت. به همین دلیل در سریعترین زمان ممکن شکست را 
شناسایی کنید و به سمت هدف بعدی حرکت کنید. اگر قرار است در یک کار شکست بخورید، 
امیدوارم خیلی زود این اتفاق بیفتد. البته این را هم فراموش نکنید که اگر هنوز به موفقیت 
نرسیدید به معنی شکست استارت اپ شما نیست و باید تالش خود را ادامه بدهید، اما مرز میان 
استارت اپ شکست خورده و استارت اپی که نیاز به تالش بیشتر دارد باریک است. اقدامات 
پس از شکست در یک کار بسیار مهم است. این اقدامات به شما اجازه می دهد که اشتباهات 
مرتکب شده را شناسایی کنید. عالوه بر این، چیز های مهمی است که بایستی آن ها را به ذهن 

بسپارید تا بتوانید از آن ها برای باال بردن شانس پیروزی در پروژه بعدی استفاده کنید.
1- اگر قصد ارائه محصوالتی را دارید که کامال منحصر به فرد نیستند، مطمئن شوید که 
محصوالت یا خدمات شما ویژگی هایی دارند که محصوالت مشابه تولیدکنندگان رقیب 

ندارند. این برتری می تواند حتی قیمت گذاری بهتر باشد.
2-یک موسس را برای استارت اپ در نظر بگیرید. گاهی اوقات حمایت و همکاری یک فرد 

قابل اعتماد، مرز بین پیروزی و شکست را تغییر خواهد داد.
3- پلن های بازاریابی خود را قبل از شروع کار آماده کنید. آن ها را با دیگر کارآفرینان موفق در 

جریان بگذارید، آن ها تجربه دارند و می توانند پیشنهادات خوبی را به شما ارائه دهند.
4- اگر قرار است تمام وقت مشغول این کار شوید، ابتدا اطمینان حاصل کنید که برای مخارج 
زندگی در 6 ماه آینده، پس انداز داشته باشید. بسیاری از کارآفرینان به دلیل نداشتن هزینه 

جهت مخارج شخصی مجبور به سر کار رفتن شده و در نتیجه با شکست مواجه شدند.
مهمتر از همه، مدیر کسب وکار خود باشید نه کار مند آن، یعنی تمرکز خود را برای کلیت 
کسب وکار و مدیریت آن بگذارید و کار ها را به دیگران بسپارید نه این که خودتان آن را انجام 

دهید. به عنوان یک کارآفرین تازه کار مجبور به ایفای نقش های متفاوتی خواهید بود.

جـــدول

1- یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده اینترنت خانگی در آمریکا- 
از ســایت های اینترنتی 2- شادی و شعف- پشت سر هم قرار گرفتن دو 
یا چند کلمه که یک معنی داشــته باشند 3- نشانه مفعول است- حافظه 
رایانه- از انواع ویندوز 4- رایانه دســتی- از انواع مارهای سمی 5- آینده- 
یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت ها در زمینه ساخت، طراحی و اجرای 
شبکه های کامپیوتری و تجهیزات آن در جهان 6- تنظیمات ریشه ای ویندوز 
است که شما با تغییر در آن می توانید تغییراتی کلی در سیستم خود ایجاد کنید. 
7- از مرورگرهای مایکروسافت)صفحه5(- در اصطالح به کاری که به زور و 
بدون رغبت انجام شود گفته می شود8- گذرگاهی که با حفاری کوه ایجاد 
می شود- بزم و شادمانی 9- از حروف الفبای انگلیسی- معادل فارسی واژه 
PROGRAM 10- از محصوالت شرکت اپل- از چهارپایان اهلی 11- جدید 

و به روز- یکی از رقبای مایکروسافت در حوزه دستیار دیجیتالی)صفحه4(

عبدالرضا خدادای

سید احمد یزدی زاده

سعیدنیرومند-محمدحسینپارسیمود-نیمازندکریمی-ابوالفضل
مرشدلو-رضاپورصمدی-زهراصنعتي-بیژنکچرانلویي-پروین
صنعتي-محمدحسینبنکدار-غزلقاسمی-محمدقاسمینور-
آیدیننوری-غالمحسنگنجبخش-سعیدمحمدپور-محمداکبری
-احمدجلیلییوسفنژاد-سیدحسامالدینحسینی-سیدمحمد
حسینی-احمدکالمی-حسننورمحمدی-الههثابتقدم-وحید
ضروری-سیدمحسنصمیمی-صالحمجاوری-فاطمهقنبری-مجید
سعیدی-حسینسعیدی-ســانازمیوهدوست-علیادانشمندی
-بتولنیزاری-محمدباقررمضانی-حمیدرضانیزاری-حمیدرضا
یاوری-لیالقاسمیکیا-اکرمالساداتابراهیمنژاد-علیاکبرموید
محسنی-حسینمنتصری-نجمهساداتصفوی-فروغالسادات
صفوی-رضاقاســمی-فاطمهبنکدار-محمدرضاقاسمی-مژگان
قاسمیکیا-مســعودقمرینژاد-محمدظفرکامل-صفاسادات
صفوی-غالمرضامهرایی-محمدحســینپارسی-محمداکبری

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 442

رمز جد    ول 444  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)9 افقی و و 2 عمودی( - )2 افقی و 1 عمودی( -  )5 افقی و 8 عمودی( -  )11 افقی و 2 عمودی( -  )2 افقی 

و 11 عمودی( -  )10 افقی و 11 عمودی( - )1 افقی و 3 عمودی( -  )1 افقی و 9 عمودی(  

)FCC( رمز جد    ول  443 : اف سی سی
طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 443

افقـی:

1- دستیار دیجیتالی مایکروسافت)صفحه4(- پسوند بسیاری از سایت های 
اینترنتی 2- پذیرفته شدن دعا- هواپیمای تندرو- دست 3- باالرفتن آب 
دریا- واحد قبلی پول ایتالیا - فراوان 4- از خانواده موش ها- معاون رییس 
اجرایی توسعه مشاغل مایکروسافت)صفحه 4( 5- ظلم- ازفلزات 6- خیس- 
باالترین عضو بدن 7- از شبکه های اجتماعی 8- از عناصر جدول تناوبی- 
وسیله ای کوچک که برای نگه داشتن کاغذ، لباس و...استفاده می شود- از 
سوره های قرآن کریم 9- نوعی استاندارد بر روی سخت افزارهای رایانه ای 
که تضمین می کند عملکرد این دستگاه ها موجب ایجاد تداخل درعملکرد 
سایر دستگاه های الکترونیکی نزدیک نمی شود- مدیر عامل مرحوم شرکت 

اپل 10- عصبانیت و غضب 11- از سیستم عامل ها)صفحه5(- پنهان

جدولشماره444


