ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ "ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ"

 ۸ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ و ﺗﯿﻢ ﻓﺮﯾﺲ
ﻣﯽروﻧﺪ

"ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی" ﻧﺎم ﻫﺸﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ "ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ" را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺪ "ﺟﯿﻤﺸﺎرک" از اﻧﮕﺴﺘﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  41ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  215درﺻﺪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺮات
ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ« و »ﺗﯿﻢ ﻓﺮﯾﺲ« ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻫﺸﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
اﻗﺎﻣﺖﮔﺎه ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ در ﻓﯿﺠﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮوهﺑﻨﺪی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ ،ﺗﯿﻢ
ﻓﺮﯾﺲ ،دﯾﻤﻮﻧﺪ ﺟﺎن و ﻣﺮی ﻓﻮرﻟﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺑﻪﻧﺎم "ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﺎز" ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎرتآپ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ از اﯾﻦ  ۱۳ﮐﺎر دوری ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری در اﻧﺘﺎرﯾﻮی ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .رﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺎرس و ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺑﯿﺶ از  70ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش در اﯾﻦ  5ﻣﺎه در
ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  14درﺻﺪ و ﺑﺮای  10اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  500درﺻﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ
»ﺟﯿﻤﺸﺎرک« ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش و »اﺳﮑﯿﻨﯽﻣﯿﮑﺴﺮز« ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻓﺮوش در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری وارد
ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،از ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ  Sid Leeﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ
»ﻫﺎرﻟﯽ ﻓﯿﻨﮑﻠﺸﺘﺎﯾﻦ« ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی": ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺰرگﺷﺪنﺷﺎن ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺎﭘﯿﻔﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد".
در زﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ:
ﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،ﺟﯿﻤﺸﺎرک

ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،ﺟﯿﻤﺸﺎرک را در ﺳﺎل  2012در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و در ﮔﺎراژ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﻓﯿﺘﻨﺲ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف وی ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان از  18ﺳﺎل ﺗﺎ اواﯾﻞ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ
و ﺟﯿﻤﺸﺎرک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دارد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،
آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2017ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺪ  215درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ 41
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﯿﮑﺎﻟﯿﻦ رﯾﺪل ،اﺳﮑﯿﻨﯽﻣﯿﮑﺴﺮز

رﯾﺪل ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در زادﮔﺎهاش اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ وی
ﺑﻪﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازی اﺳﮑﯿﻨﯽﻣﯿﮑﺴﺮز در ﺳﺎل  2013ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﻧﯿﮑﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺷﭙﺰی
ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺘﺎب آﺷﭙﺰی ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رﻗﻢ ﺷﺶ ﻫﺰار ﻋﺪد
ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ رﺷﺪ  300درﺻﺪی .اﺳﮑﯿﻨﯽﻣﯿﮑﺴﺮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان "ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ" ﺷﺪ.
ﻣﯿﺸﻞ ﮐﻮردﯾﺮو ﮔﺮاﻧﺖ ،ﻻﯾﻮﻟﯽ

ﮔﺮاﻧﺖ از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ  2012در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮوش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه وی ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎناش ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮدش ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  2015ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻻﯾﻮﻟﯽ را در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮد و در آورﯾﻞ  2016رﺳﻤﺎ آنرا آﻏﺎز ﮐﺮد .او در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ .ﻻﯾﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺗﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ ﺑﻮد.
ﺑﺮوﻧﻮ آﺷﯿﺪاﻣﯿﻨﯽ ،اﺳﺘﯿﻮن ﻓﻮرد و ﺑﺮﻧﺪان ﻻﯾﺒﻞ ،ﺳﻨﺪ ﮐﻼود

اﯾﻦ ﺳﻪ دوﺳﺖ در ﺳﻦدﯾﮕﻮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﺷﯿﮏ ،زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2014ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ آنﻫﺎ از ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ دادﻧﺪ و وارد
"ﺳﻨﺪ ﮐﻼود" ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ،2016آنﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻧﺎم " "Shark Tankﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و اﯾﺪهﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن 10 ،درﺻﺪ از ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺸﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
داد در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ  15درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  200ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وارد ﺳﻨﺪ ﮐﻼود ﮐﻨﺪ .ﻓﺮوش
آنﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل  30ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻪ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﻮﻫﺎﻧﺎ ﮔﺮﯾﻔﯿﺚ ،ﻧﯿﮑﺲور

ﮔﺮﯾﻔﯿﺚ در ﺳﺎل " 2013ﻧﯿﮑﺲور" ) (KnixWearرا روی ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﺬب  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﺲ واﮐﺎرﯾﻨﻮ ،ﻓﺎﻧﺠﻮی

واﮐﺎرﯾﻨﻮ در ﺳﺎل  2014در ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﺳﺘﺎرتآپ "ﻓﺎﻧﺠﻮی" ) (Fanjoyرا راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن،
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪارانﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻮد .وی ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
آﻟﻦ ﺑﺮوور و ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﻻوری ،ﺑﺴﺖﺳﻠﻒ

ﺑﺮوور و ﻻوری دو ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻧﺎم "ﺳﻠﻒ" ) (SELFدر ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎل 2015
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  322ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﯿﮏاﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد روشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺻﻼح و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺷﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ .آنﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺠﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 100
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺎن آﮐﺮﺳﻮن ،ﮐﯿﻨﺪرد ﺑﺮﯾﻮﻟﯽ

آﮐﺮﺳﻮن در ﺳﺎل  2015و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد" ،ﮐﯿﻨﺪرد ﺑﺮﯾﻮﻟﯽ"
) (Kindred Bravelyرا ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .ﻧﯿﺎز او ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﺎردارد ﺑﻮد ،ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس
راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﺑﺎردار را ﺑﻪﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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