آﯾﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎدی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺑﺪاع روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﻣﻮر ﺟﺎری
اﺳﺖ ..ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﺪون روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻪاﻧﺪازهای زﯾﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه»ﺷﻮر و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان« ﺷﻤﺎره  206ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﺪه ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﯾﮕﺮان آنﻫﺎ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻐﻞﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺮاد
در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺸﺪه ،رﺿﺎﯾﺖ دروﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺻﯿﻔﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﺳﺘﻘﻼل )ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ( و آزادی )ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺮی( در ﮐﻨﺎر
ﺑﺎﻟﻘﻮهﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻤﺒﻞ اﺳﺘﺎرتآپ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﭼﯿﺰ
را ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽداﻧﻨﺪ :ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ! ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪﻧﺪرت از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر از ﺣﺪوﻣﺮزﻫﺎ و ﺑﺎ
ﺳﻨﺖﺷﮑﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﺤﺼﯿﻼت دارﯾﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه را ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ روزی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد؛ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؟
 6ﻋﺎدت اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺟﺴﯿﮑﺎ آﻟﺒﺎ – ﺷﺮﮐﺖ Honest
ﺟﺴﯿﮑﺎ آﻟﺒﺎ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای
ﻧﻮزادان ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ او ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻣﺎدران ﻗﺮار داد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ دوش ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎز داﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم Honestرا ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮردﭘﺴﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .آﻟﺒﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ،ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻢ «.اﮐﻨﻮن
ﺷﺮﮐﺖ  Honestﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮزادان ﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر
ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ اﺷﺘﺮاﮐﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .ﭘﺲ
از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .والاﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل در ﺳﺎل  2015ارزش ﺷﺮﮐﺖ را  1.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در  Honestﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ
در داﺳﺘﺎن
ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
ﯽ آﻟﺒﺎ
وﺟﻮد دارد
اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﺎزاری را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
داﺷﺖ اﻣﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
در آن
وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
او ﺑﺎ
ﺗﺠﺎرب
ﺧﻮد
ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﻮزادان را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﺟﻒ ﺑﺰوسAmazon -
ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا از دﯾﺪ او ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺖ و

ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر  1994اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  2300درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟«
او ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ را از ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪاش آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪای راه ،آﻣﺎزون ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .در
ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ،او وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮد را در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻣﺎزون ﺑﻪ »ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی ﻫﻢ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در آن ﺳﺎﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻪﭼﻨﺪان زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎزون
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدش را دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﺎرتآپ
ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
ﯽ آﻣﺎزون
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻬﻢ دارد
و آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺰاران
ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﯽﺗﻮان
در آﻏﺎز
ﮐﺎر ،ﻧﻈﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
را ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾﮏزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﺎزون اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻣﺎزون ﻓﺮوﺷﻨﺪه
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﺎزون ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون
دردﺳﺮ اﺳﺖ.

ﺟﮏ ﻣﺎ – Alibaba
ﺟﮏ ﻣﺎ ،از آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .او در ﻓﻘﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از رد ﺷﺪن در آزﻣﻮنﻫﺎی ورودی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ وارد ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از دو ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﻮزه
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،او ﺑﻪ ﺳﺮاغ دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﻓﺖ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در  Alibabaﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزش ﺳﻬﺎم ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  160ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮏ  29.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ .او در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﺎرتﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ آنﻫﺎ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺟﮏ ﻣﺎ« ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ» :از اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ

در آﯾﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آن دﻧﯿﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد «.ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل  2016ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
 14.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

»ﺟﮏ ﻣﺎ«
اﺟﺎزه ﻧﺪاد
ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺪ راﻫﺶ
ﺷﻮﻧﺪ .او
دو ﺑﺎر در
ورود ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد اﻣﺎ
ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺗﻼش ﺧﻮد
را اداﻣﻪ
داد و وارد
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺪ .دو
ﺑﺎر در
ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮرد وﻟﯽ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺑﺎﻧﮏ وام ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ درﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﺎﻫﻮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺟﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺧﻮدش را ﺑﺎور داﺷﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﮏ ﻣﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﺳﯿﺎ

ﺟﻒ اﺳﻤﯿﺖ – Smule
ﺟﻒ اﺳﻤﯿﺖ ،اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دارد .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی از او ﻧﮕﯿﺮد و درواﻗﻊ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل  2008ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد و در رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ  Smuleرا ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد» .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ،اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ Smule
آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪادی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد )ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد رﻗﻢ زده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه  1.5درﺻﺪ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ) 150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی  Smuleاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻊ اﺳﻤﯿﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻮآوری ﺷﻮد .او در ﺳﺎل  2013ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﺸﻐﻮل

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺸﻒ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  5ﺳﻮال ﻣﻬﻢ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ

وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺟﻨﺪﻟﻤﻦ Company Folders -
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺟﻨﺪﻟﻤﻦ ،در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪ .او ﺣﺘﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﺷﻮروی ﺑﻪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﺟﺎﻟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش در آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ  500دﻻر داﺷﺘﻨﺪ! در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺪﻟﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2003و ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺳﯿﺲ  Company Folderﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺷﺖ.
 Company Folderﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮده و در ﺳﺎل  2015و  2016رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻫﺪا ﺷﺪ.

ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ و آﻟﺒﻮم اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺘﻮان از
ﭘﻮﺷﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ درآﻣﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎده را اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش داد .ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﺷﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺎز دارد.
آنﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ )از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ( ﮐﺎرﺷﻨﺎس دارﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﻨﺲﻫﺎ و
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻟﺒﻮمﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮﺻﯽ دارﻧﺪ .در وبﺳﺎﯾﺖ  Company Folderﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻨﺪﻟﻤﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪروز ﻧﮕﻪ دارد .او در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدهام .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ؛ ﺧﺎﻟﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر دﻧﯿﺎ

وﯾﺸﻦ ﻻﮐﯿﺎﻧﯽ MindValley -
ﺷﺮﮐﺖ  MindValleyﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎده ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺮهوری
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ذﻫﻦ و ﺑﺪن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ازﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻧﺴﺎن و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ داردMindValley .
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻻﮐﯿﺎﻧﯽ در
ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﺑﻪ
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪ
ه ﺳﻔﺮ
ﮐﺮد و در
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪ .او
ﻣﻮﺳﺲ
دو ﺷﺮﮐﺖ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻧﺎم
Dealmat
 esو
Blinklist
ﻫﻢ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر MindValleyاز او ﺳﻮال ﺷﺪ ،ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری 700دﻻری ﺷﺮوع
ﺷﺪ «.ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ او ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ در
دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه( .اﻟﺒﺘﻪ ﻻﮐﯿﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﺳﺒﮏ آﻣﻮزﺷﯽ
و اراﺋﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ  200ﺷﺨﺺ در  40ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﮐﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
 MindValleyﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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