ﺗﻨﻔﺮ ،اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ!

داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﮐﺎرش ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را دارد!

اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ
دارد .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﺲ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺎ از ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺪه راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ،ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺟﻮﺋﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ) (Joel Montanielﺧﻄﻮر ﮐﺮد» :او از ﮐﺎرش
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 ۱۰ﺗﻘﻠﺐ از روی دﺳﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ
در ﺳﺎل  ،2009ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد 120 ،ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  4ﺻﺒﺢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺷﻮد.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮوم ،و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻧﺠﺎ را رزرو ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ 8
ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«.
ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﮐﺎری را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ او ﺧﺘﻢ ﺷﺪ :ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺜﻞ  OpenTableﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺒﺎﻧﻪ .اﯾﻦ اپ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ وﻗﺖ رزرو ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ در

اوﻟﯿﻦ روزش  100ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪدی از ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ  Nightloopﻧﺎم
داﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر رزرو ﮐﺮدن وﺟﻮد داﺷﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺶ ﮐﺎر ﺳﺎدهاﯾﺴﺖ اﻣﺎ در
ﻋﻤﻞ واﻗﻌﺎ ً ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﻢ
داﺷﺘﯿﻢ «.ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ ،ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رزرو ﮐﺮدن در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﯿﭗ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﮑﻞدار
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد اﻣﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) Building
 Technologyﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺎص( ﺑﯿﺎﻣﻮزد .او ﺑﺎ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ،ﻧﺰد روﺑﺮت ﻟﻮﮐﺎﺳﯿﻮ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری  LivePersonﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را اداره ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را راهاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو ﺳﺎﻟﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ  LivePersonﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﺮای او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ در ﻃﻮل دوره ﮐﺎری ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد» :او در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﺷﺒﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد«.
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای رزرو ﮐﺮدن از
ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ رزرو ﮐﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﯾﻤﯿﻞ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دادهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ،2011ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ،SevenRoomsﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎص ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﺑﻮد و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رزروﻫﺎ و دادهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻫﺎب ﻣﺮﮐﺰی
 SevenRoomsﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﯾﭙﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎب ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رزروﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ  SevenRoomsو رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Resyﯾﺎ  OpenTableاﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ  SevenRoomsاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی در آﯾﭙﺪ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش داده ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻟﺮژی
دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
اﺳﺎﺳﺎ ً اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺜﻞ "ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟" را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﯾﮋﮔﯽ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ آن را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻫﺘﻞﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺗﺎ آن دادهﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 SBEﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻼک و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Hydeو  Katsuyaﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺘﺮی
 SevenRoomsاﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻣﺸﺘﺮی را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮای او ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  SevenRoomsدر ﺑﯿﺶ از  500ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﺣﺪود  6.3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از  BoxGroupو ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﻬﺖ »ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ« رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ

.دﻫﺪ

:ﻣﻨﺒﻊ

ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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