ﺛﺒﺖ رﺧﺪادﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎ

ﺑﺮای رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دوری
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺎرت ﺷﺮوع ﮐﺎر را ﺑﺰﻧﯿﺪ و از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﯾﺪه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﻠﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در درازﻣﺪت ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ در آﯾﻨﺪه زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دادهﻫﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن روز آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺎده ﺟﺬب
ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر و در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن آنرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼع
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ رﺧﺪادﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ارزش ﭘﯿﮕﯿﺮی را دارﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺷﺮوع اﻫﺪاف را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی واﮐﻨﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ و رﺷﺪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و در اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﯿﻒ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی  AARRRرا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﮐﻤﭙﯿﻦ آن ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس  /https://segment.com/docsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻫﻤﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس را اﻧﺠﺎم داده و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ﺣﻮزهای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺮخ رﯾﺰش ﺑﺎﻻ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻗﯿﻒ ﻓﺮوش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ روی آن ﺳﻨﺠﻪای ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .در
اداﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻐﺰی ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع را ﺑﺮای آزﻣﻮدن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻨﺠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻧﻈﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮری را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ؟ اﮔﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ روی ﭼﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻢ؟ اﮔﺮ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮخ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺎب ﺳﺎزم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،اراﺋﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎی ﺧﺒﺮی
و ....از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﮐﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎصﻣﻨﻈﻮر و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ
اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﮑﺴﺮی از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰء اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
داﯾﺮه ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ،اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ و رﺷﺪ ﻫﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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