راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 ۱۰ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ آنرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟ اﮔﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ
اﯾﺪه ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﺘﺎ ﺟﺬاب ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزد .اﻣﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽروﯾﺪ آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪا
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
رﻫﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ  ۵ﻋﺎدت را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ده ﻣﻮرد از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

.10ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ آنﻫﺎ ارزش آنرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 .9ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اداری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽروﯾﺪ
و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
از ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﺮوزه از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﺣﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﻢ؟
 .8ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ
ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ارزش اﯾﺪه ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را از آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .دو روﯾﮑﺮد ﻻﯾﺴﻨﺲ زود ﻫﻨﮕﺎم ) (early licensingو ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﯿﺪ ) (white-labeling agreementدر زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 .7ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Combinator Yو در ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﯾﮓآپ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 /http://www.trigup.comدر ﮐﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ
روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی ﮐﺎری راﯾﮕﺎن و ﺣﺘﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺎورهای را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮﯾﮓآپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻨﺎپ از اﯾﺪهﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .6ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Accel Partnersﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ روی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر را دارﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ را دارد و از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻧﻮ و ﺑﮑﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮم و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺖ ﻫﻤﻪ را ﻫﺪر دﻫﯿﺪ!
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از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاع ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ!
راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﮐﻠﻮﭼﻪﻫﺎی ﯾﺦ زده
 .5درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﺮوزه در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻬﺮان ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن و ....ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی
ﺧﺎﻟﺺ آنﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و

ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﻃﺮح آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .در
ﺣﻮزه ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Gustو دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .4ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهاﻧﺪازی ﮐﻤﭙﯿﻦ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ آنرا آﻣﺎده ﮐﺮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .3ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راهاﻧﺪازی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Grants.govﺑﯿﺶ از  1000ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﺪرال را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ راه ﮐﻤﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺴﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ
در دﻧﯿﺎی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻮاده و آﺷﻨﺎﯾﺎن
ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .1از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ!
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺳﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در  90درﺻﺪ ﻣﻮارد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﺎرتآپﺷﺎن را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﺘﺮل دارﯾﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﮐﺴﺐﮐﺎر ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻢوﮐﺎری و ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ!

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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