ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ،در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ روی ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ
درﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ) (Venture Capitalﻣﯽروﯾﺪ ،در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهای روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ درﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻮاﻻت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ
در آﻏﺎز ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﻠﯽ ،ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﺨﺘﺼﺮ از آنﭼﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﺪه ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺰرگ ﺷﻮد؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ؟ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ و ﯾﮑﺘﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار را از آن
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺎزار
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ .دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزار و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻓﻀﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﮑﺸﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار را در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ؟ از ﭼﻪ راﻫﮑﺎری
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻓﺮوش و ﻧﺮخ رﺷﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
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ده ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ده ﺳﻮال ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺪارﯾﺪ!

ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﺮدی ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮدی ﭘﺮ اﻧﺮژی ،ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎری در ﺣﻮزهای ﮐﻪ در آن وارد ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﯿﻢ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارای ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ؟ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز
دارد؟ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر

دارﯾﺪ؟ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد؟

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ وﺿﻮح
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ) (MVPآﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ؟ دﻣﻮﯾﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
آﻣﺎده دارﯾﺪ؟ دو ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﭘﻨﺞ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ذاﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ

رﻗﺎﺑﺖ
رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
ﻋﺒﺎرت ﻣﺎ ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺒﯽ ﻧﺪارﯾﻢ دوری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﻮزه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ.
رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟ رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ؟ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل رﻗﯿﺐ ﭼﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در
ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﺮوش و

ﻧﺤﻮه ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

رﯾﺴﮏﻫﺎ )ﻣﺨﺎﻃﺮهﻫﺎ(
ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در دوران ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮهای ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﯾﺪ؟ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟

ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .راﻫﮑﺎر ﺧﺮوج ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ) IPOﯾﺎ (A&M؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در زﻣﺎن ﺧﺮوج از اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ ارزشﮔﺬاری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی )(Intellectual Property
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاﻻﺗﯽ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳﺘﺎرتآپ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ دارای ﭼﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ؟ ﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دارد؟ در اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع اﺳﺖ؟ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری دارد؟ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺠﺎری دارد؟ ﻧﺎمﻫﺎی داﻣﻨﻪ
دارد؟ و ....از ﭼﻪ راﻫﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﺗﯿﻢ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ؟
 ۶ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎدی

ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎبرﺳﺎن ﺧﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻔﺮوﺿﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻬﺎم و ﺑﺪﻫﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ
ﻗﺎﻋﺪهای اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ؟ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد؟ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارد؟
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