ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی

ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ آﻣﻮزﻧﺪه
اﺳﺖ

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺟﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه در
ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺳﺮﺑﺮآوردهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﻬﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺪیﻫﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .آﻧﯿﻞ ادواﻧﯽ ) (Anil Advaniﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ Inventus
 Lawدر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ،ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﺳﺘﺎرتآپ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر دﯾﮕﺮی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ او ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ و وﯾﺮاﯾﺶ.
آﻧﯿﻞ ادواﻧﯽ )ﺳﺎﯾﺖ وﻧﭽﺮﺑﯿﺖ( :ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را در ﭘﺎﻟﻮ آﻟﺘﻮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ
اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﻨﺪی ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪام؛ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪهام و ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهام .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری در
ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را درﯾﺎﺑﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺷﻤﺎری از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺴﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 .1ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﺧﻮداﺗﮑﺎ و ﻧﻮآور ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻢ و ﻏﻢﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮﺷﺎن
را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﻫﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽﺷﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رهﮔﺬر
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪی اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را ژوﮔﺎد ) (jugaadﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ،
ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻫﮏ ) (hackﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎری دارﻧﺪ ،ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ

ﮐﻤﺘﺮی در دﺳﺘﺮسﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ژوﮔﺎد راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﮐﺜﺮا ً ﻣﻘﺘﺼﺪ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﮏ و اﻣﻼک ،ﻣﯿﺰ ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺘﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺰﯾﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺤﺘﺎط و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 .2دﯾﻮانﺳﺎﻻری ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی را ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ!
در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﺪ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻨﻮز ﻣﺜﻞ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم دﯾﻮانﺳﺎﻻری )ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ( ﻫﻨﺪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی را ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﺑﺎر آورده و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از رﻗﺒﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺷﺎن در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻔﺎف ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮد
را ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪیﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .آنﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﻮانﺳﺎﻻری اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
ﻣﻘﺮرات ﭘﻨﻬﺎن و روﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل دﯾﻮانﺳﺎﻻری در ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ و ﮔﺎه وﯾﺮانﮔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و دﯾﻮانﺳﺎﻻراﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎم اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻫﻨﺪ
ﻣﺘﺒﻠﻮر اﺳﺖ :ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺒﺮه ،اﻣﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺮوﮐﻠﻪ
زدن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ و ﺟﺎهﻃﻠﺐ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ(؛ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی
ﮐﻠﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮐﺮدارﻫﺎ.
ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﺒﺮ ﻫﻨﺪیﻫﺎ را
ﮐﺮده اﺳﺖ – اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﻮانﺳﺎﻻری
ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ! رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﺎن

در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده و آنﻫﺎ را از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز آﻣﺎده ﻧﺒﺮد
ﻫﻨﺪی ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮی از دﻧﯿﺎ
ﺑﺮای ﺷﮑﯿﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻪ از راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 .3ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻗﺺ »ﻧﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،ﭼﻪ در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﭼﻪ در ﻫﻨﺪ ،در اﺻﻞ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن درﺧﺼﻮص »ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل« ﯾﺎ Minimum Viable
) Productﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  (MVPﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﯾﺎ  MVPﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ و
ﺑﻨﯿﺎدی را داراﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﮐﺸﻒ و رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار
و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ :در ﻫﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺶ از رﻓﻊ ﻫﻤﻪ اﯾﺮادﻫﺎ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد – ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﯿﻮه راﯾﺞ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻏﻠﺐ ﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻮﺑﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه رﻓﻊ و ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ،اﻣﺎ
رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻌﺎدل درﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

 .4ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ
روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪی ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﯾﺮا اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن ،در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ دﯾﺪﮔﺎه راﯾﺞ در ﻫﺮ دو ﺑﺎزار را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوری در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر.
اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺖ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر را درک
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً واﺗﺲاپ در دادوﺳﺘﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارد ،اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ در واﺗﺲاپ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدﺷﺎن ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .5ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی در ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﭼﺎﺑﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪی ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺗﺮ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎ ً در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی و آندﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﺷﺮق دور ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
اﺑﺘﺪا ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ،اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ﺳﻠﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  Cﯾﺎ  Dﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 1اﺻﻼ ً در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ )ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج
از آﻣﺮﯾﮑﺎ( .ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺪی و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻗﺘﯽ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﭘﺮوردن ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرتآپ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﮑﺎری رﻫﺒﺮان ﻫﻨﺪی و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

 .6ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮمﺳﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای آن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن زﯾﺎدی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺎ ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ و درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎری و آﺗﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﺪه ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﺎی ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن اﮐﺜﺮا ً ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮش ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت دادن ،ﺑﯿﺎن ﺑﺎزﺧﻮرد و
ﺣﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان را در داﻧﺶ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ روز در ﺑﺨﺶ ﺧﻮراک ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﻢ
ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻫﻨﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل و
اﺳﺘﺎرتآپﺷﺎن ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﻓﺼﻠﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺘﺎق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪای اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ً از ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮم دارﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻨﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ،دﻧﯿﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﭘﺮ از اﯾﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،اﻓﺮاد ﺧﻼق و ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ – و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﭘﺮﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﻬﺎﻧﯽﺗﺮ دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 .1در ﺗﻌﺮﯾﻒ روﻧﺪ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Cﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را از
ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ارزش
ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم آن ﯾﺎ ﺗﻤﻠﮏ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ارزش اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  Cاﻏﻠﺐ ﺑﯿﻦ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Cآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  Dﯾﺎ ﺣﺘﯽ  Eﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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