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درباریه ی این کتاب

کهسسا ی عملسسی
شردرآمد کتابی است که سرگرم ترجمیه ی آن هسسستم ،پیادسهاسازی ناب ،1کسسه ردر آن بسسه تکنی ی
کتاب که پیش رو ردارید پی ی

پیاردیهساز ی نوپا ی ناب ) (Lean Startupبرا ی کارآفرینان پررداختیهام.

یوشوند؛ مفاهیمی که ردانستن آینها برا ی هر کسارآفرینی و فسررد نسوآور کسه بسه
ردر این کتاب مفاهیم نوین و آزمورده وشده کارآفرینی بیان م ی

ردنبال موفقیت است ،واجب است.

پها و
بوکار نریمافزار -2که اکنون ردیگر بسسه صسسورت متمرکسسز بسسه اسسستارتآ ی
این کتاب کوچک حاصل نووشتیههایی است که ردر بل گ کس ی

بتر و البته بسسه ترتیسسبی کسسه خواننسسده را
یپرردازرد -ردرباره وشرکت نوپا ی ناب نووشتیهام ،به صورت یکجا ،با صفحیهبند ی مناس ی
کارآفرینی م ی

بوکار خورد آمارده سازرد.
کامل با این مفاهیم کلید ی آوشنا کررده و او را برا ی پیاردیهساز ی نوپا ی ناب ردر کس ی

تها ی نوپا ردر کتاب »پیاردیهساز ی ناب« کامسسل صسسحبت وشسسده
پها و وشرک ی
 یساز ی نوپاب ناب ردر استارتا ی
شها ی کاربررد ی جار ی
ردرباره رو ی

است .برا ی آگاهی بیشتر از این کتاب به سایت آن

www.LeanStartup.ir

تنام کنید.
رفته و ثب ی

یخوانید سپاسگزارم
از اینکه این کتاب را م ی
مزاده
ناصر غان س

این کتاب را به دواستان خود معرفی کنید.

یوشود.
این کتاب رایگان ااست ،کپی و توزیع آن نه تنها مانعی ندارد ،بلکه توصیه هم م س

یتوانید ردر نشانی زیر بیابید:
پها و کارآفرینی را م ی
مطالب جدیدتر و بیهروز تر ردرباریه نوپا ی ناب ،استارتا ی

www.businessofsoftware.ir
1 www.leanstartup.ir
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 2مفاهیم Lean Startup

1

فاها ی پایه
تعری ی
فها ی روز چند مفهوم اساسی ردر کارآفرینی:
تعری ی
وشرکت نوپا ):(Startup

سپذیر باوشد - .استیو بلنک
بوکار ی قابل تکرار و مقیا ی
 .۱سازمانی است که وشکل گرفته است تا ردر جستجو ی مدل کس ی
 .2نهارد ی است انسانی که ساخته وشده برا ی خلق محصول یا خدمتی نو ردر وشرایط عدم قطعیت بسیار - .اریک رایز
یکند.
ردقت کنید این تعریف ردرباره اندازه وشرکت ،نوع صنعت یا بخش خاصی از اقتصارد صحبت نم ی

بوکار ی نو ردر وشرایط عدم قطعیت فراوان است کارآفرین است چه خورد بداند
کارآفرین  :هر کسی که ردر حال آفرینش محصول یا کس ی
و چه نداند؛ چه برا ی ارگانی ردولتی کارکند چه وشرکتی خصوصی )که با سرمایه رایهافتارده( ،چه حتا سازمانی غیرانتفاعی.

 یا ی جدید است یکی از پاییهها ی اصلی تعریف وشرکت نوپا است .البته گونیهها ی
همچنین  ،اینکه محصول یا خدمت وشرکت نوپا نوآور ی
بوکار ی جدید
مختلفی از نوآور ی وجورد رداررد ،اکتشافات ناب علمی ،استفارده از فناور ی موجورد برا ی کاربررد ی جدید ،طراحی مدل کس ی

ل بسسه خسسوبی
برا ی آزارد کرردن ارزوشی نهفته و یا خیلی سارده آورردن محصول یا خدمتی به محلی جدید یا ارایه آن بسسخ مشسستریانی کسسه قب ب ً

سردهی نشده بوردیهاند.
سروی ی

بوکار ی جدید که ردقیقب ًا
تها ی نوپا ساخته وشدیهاند تا با وشرایط عدم قطعیت خیلی زیارد مواجهه وشوند .رایهانداز ی کس ی
نکته کلیدی  :وشرک ی

تگذار ی ،مشتریان هدف و محصسسول -گرچسسه ممکسسن
بوکار ،قیم ی
بوکار ردیگر ی است ،از جمله ردر مدل کس ی
مشابه )کپی برردار ی( کس ی

بوکار تنهسسا ردر اجسسرا اسسست )مسسدل
است از نظر اقتصارد ی سرماییهگذار ی جذابی باوشد -ولی وشرکت نوپا نیست چرا که موفقیت این کس ی

بوکار اولیه(.
قتر کس ی
کرردن هرچه بهتر و ردقی ی
بوکار ):(Business Model
مدل کس س

یکنسد .بسه بیسان سساردیهتر ،مسدل
تآورردن ارزش توسسط وشسرکت وشسما را توصسیف م ی
بوکار چگونگی خلق ،رساندن و بدس ی
 . ۱مدل کس ی
یکند - .استیو بلنک
یآوررد را توصیف م ی
بوکار اینکه وشرکت وشما چگونه پول ردر م ی
کس ی

یکند- .الکساندر استروالدر
بوکار ،منطق چگونگی آفرینش ،رساندن و کسب ارزش توسط سازمان را توصیف م ی
 .2مدل کس ی
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پذیرندگان آغازین
تها ی نوآور است .جفر ی مور ردر کتسساب سسسال
مفهوم گذر از وشکاف به جرات از مهیمترین مفاهیم نوین ردر کارآفرینی و بازاریابی وشرک ی

 ۱۹۹2خورد »گذر از وشکاف« مفهوم »چرخه عمر پذیرش محصول« را به روز کررده و همیهگیر کررد ،ردر این منحنی فناور ی ردر پنج فسساز-
یوشورد.
که بر اساس نوع خریدار )مشتر ی( ردستیهبند ی وشده -پذیرفته م ی

نوجویان :پرتکاپو به ردنبال فناور ی جدید ،اغلب به خاطر علقه محض به فناور ی
یپذیرند.
پذیرندگان آغازین :3نخستین کسانی هستند که فناور ی را به خاطر مزایا ی خوبی که رداررد م ی
یمانند تا ردیگر مسایل را حل کنند.
یکنند ولی منتظر م ی
اکثریت پیشگام  :به مزایا ی فناور ی نو اعتمارد م ی
یمانند تا رهبر تثبیت وشده نمایان وشسسورد ،اسسستاندارردها ی جسسا افتسسارده را
اکثریت پیرو  :به خورد ی خورد به فناور ی علقیها ی ندارند ،منتظر م ی
یخرند.
م ی

یتسسوان
یبرنسسد کسسه ردیگسسر بسسدون آن نم ی
یخواهند ،فناور ی را زمانی به کار م ی
دیر پذیران  :هر چیز ی که ربطی به فناور ی رداوشته باوشد را نم ی
3 Early adopters
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زیست و یک فناور ی بایسته وشده.
تهسسا ی
 یها ی محصسسول و عارد ی
یوشورد ،این ردرز به واسطه تفسساوت بیسسن نیازمنسسد ی
از رفتن به هر فاز توسط یک ردرز )فاصله( جلوگیر ی م ی

خرید مشتریان فاز بعد ی ایجارد وشده است.

یکند -این ردرز چنان پهن و عمیق است که از
کتاب مور رو ی ردرز ی که بین پذیرندگان آغازین و اکثریت پیشگام وجورد رداررد ،تمرکز م ی

یکند.
یاسازی رو ی رسیدن به وشکاف و آمارده وشدن برا ی گذر از وشکاف تمرکز م ی
یوشورد .مشتر س
آن به وشکاف )) (chasmردره( یارد م ی
تها ی نوپا ) (Startupمهم هستند:
پذیرندگان آغازین به ردلیل زیر برا ی وشرک ی
•

به ردنبال فناور ی جدید هستند تا مساله خورد )یا وشرکتشان( را حل کنند ،نه تنها به خاطر اینکه جدیدترین فنسساور ی را رداوشسسته

•

یپذیرنسسد،
یکنند .با وجورد اینکه معموب ًل از ردیسسر پذیرنسسدگان آغسسازین تسسأثیر م ی
ردر تصمییمگیر ی خرید به سخنان ردیگران اتکا نم ی

•

یخواهند که وشسسما موفسسق باوشسسید .پذیرنسسدگان آغسسازین از
یخواهند به وشما کمک کنند و )بهتر از همه( م ی
پذیرندگان آغازین م ی

باوشند.

یوشان حل مسالیها ی مشخص است.
توجه اصل ی

یبرند.
یردهد تا با حل مسایل واقعی قهرمان وشوند لذت م ی
تهایی که اجازه م ی
فرص ی
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 یاساز ی
مشتر ی
 یساز ی 4چارچوبی چهار مرحلیها ی برا ی کشف و اعتبارسنجی این است که :برا ی محصول خورد بازار واقعی را وشناسایی کرردیهاید،
مشتر ی

شها ی مناسب برا ی جذب و تبدیل مشسستریان
یکند ،رو ی
یها ی ردرستی برا ی محصول خورد ساختیهاید که نیازها ی مشتریان را رفع م ی
ویژگ ی

بوکار را فراهم ساختیهاید.
را آزمورده و منابع مناسب برا ی گسترش و توسعه کس ی

 یسسساز ی رووشسسی مهندسسسی یسسا
بوکارتان .مشتر ی
 یساز ی به زبان سارده یعنی زیر سؤال برردن فرضیات اصلی کس س ی
ردر سطح انتزاعی ،مشتر ی

یگیررد .فرآیند وشما همانند روش علمی ردارا ی گایمهسسا ی
بوکار( بیهکار م ی
علمی را برا ی چیز ی که کار ی مهندسی نیست )ساختن یک کس ی

زیر است:
•
•
•
•

مشاهده و توصیف یک پدیده

فرمویلبند ی یک فرضیه معمولی برا ی توضیح پدیده

شبینی نتایج مشاهدات جدید
استفارده از یک فرضیه برا ی پی ی

شها تجربی
یها بر اساس آزمای ی
شبین ی
اندازیهگیر ی کارایی پی ی

یرورد:
بوکار بیهکار م ی
این فرآیند برا ی وشناسایی اعتبارسجیی این اطلعات مرتبط با کس ی
•

یکند) .کشف مشتر ی(
یک محصول مشکل )مساله( یک گروه قابل وشناسایی از کاربران را حل م ی

•

بوکار توجییهپسسذیر سسساخت.
بسسازار توانسسایی خریسسد را رداررد و آنقسسدر بسسزر گ هسسست کسسه بتسسوان بسسر اسسساس آن یسسک کس س ی

•

بوکار به واسطه فروش تکرارپذیر و نقشیهراه بازاریابی و فروش قابل گسترش و توسعه است) .خلق مشتر ی(
کس ی

)ارزیابی/اعتبارسنجی مشتر ی(
•

واحدها ی وشرکت و فرآیندها ی عملیاتی برا ی پشتیبانی از گسترش وشرکت وشکل گرفتیهاند) .ساخت وشرکت(

4 Customer Development
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 یهم صسسدق
یتوان از مشتر ی گرفت .همین بسسرا ی مشسستر ی سسساز ی
یگوید »وشاید« بدترین پاسخی است که م ی
مثلی قدیمی ردرباره فروش م ی
یتواند
 یساز ی م ی
 یساز ی وشرکتی موفق و ردر حال پیشرفت است .همه آنچه مشتر ی
یکند .نخستین پیامد موررد انتظار از پیاردیهساز ی مشتر ی
م ی

وعده ردهد بیشینه کرردن پتانسیل موفقیت است.

ردومین پیامد موررد انتظار ردریافتن این است که بازار ی )برا ی محصول ما( وجورد نداررد ،یا بازار آنقسسدر کسسافی نیسسست کسسه بسسر اسسساس آن

 یساز ی ساخته وشده تا حالت میسسانی بیسسن ایسسن ردو نسستیجه را حسسذف کنسسد .ردر
بوکار موررد انتظار را بسازیم .جنبه تکراروشدنی مشتر ی
کس ی

یردهید تا راه ردیگر ی را بیازمایید .سرانجام ،یا راه را خواهید یسسافت
یکنید ،فرض)یات( خورد را تغییر م ی
ورورد ی هر فاز ،وشما »چرخش« م ی

یبندید.
بوکار را م ی
یخوررد و کس ی
یا ردرمییابید که این بازار بدررد نم ی
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شبند ی بازار
بخ ی
 گتر از بازار به گرویهها ی کوچکتر قابل وشناسایی از مشتریان )کسساربران( کسسه هرکسسدام نیازهسسا ی خسساص
عمل تقسییمبند ی یک بخش بزر ی

یردهند.
مشترکی ردارند و همدیگر را مرجع قرار م ی

شها ی بسسازار
یوشورد .تعریف آن کمی پیچیدیهتر است .بخ ی
شبند ی 5بازار اغلب با پروفایل مشتریان یا بازارها ی عمورد ی اوشتباه گرفته م ی
بخ ی

تشکیل وشدیهاند از آردیمها ی وشبیه ،که علقه مشترکی ردارند ،به یکدیگر داستراسی دارند و به همدیگر به عنوان مرجگگع مگگورد اطمینگگان نگگگاه

یکنند.
م س

یکند و نیاز مشترکی با یک مشتر ی ردر تهران رداررد ولی این دو هیچگونه واسیلسهی ارتبگگاطی ندارنگگد،
اگر یک مشتر ی ردر اصفهان زندگی م ی
تها ی متفاوتی
یکنند و مسئولی ی
ل متفاوت کار م ی
شهایی جدا هستند .همینطور اگر هر ردو ردر تهران هستند ولی ردر ردو صنعت کام ب ً
ردر بخ ی

یکنید ،چرا که به طور معمول ،بازاریابی و فروش وشسسما
ردارند ،احتماب ًل این ردو نیز ردر ردو بخش جدا هستند .وشما با آینها متفاوت رفتار م ی

باید هرکدامرا متفاوت هدف قرار ردهد.

یکنند ،بلکه ردر این است که آینهسسا ردسترسسسی و امکسسان ایسسن کسسار را
نکته این نیست که افرارد ردرون یک بخش با یکدیگر ارتباط برقرا م ی

ردارند .ردلیل این کار:

 .۱تبلیغات ردهان به ردهان برا ی یک محصول ردر میان کسانی که نیاز مشترکی ردارند و راهی بسسرا ی مسسراورده یسسک راهکسسار ردارنسسد
لکررد را رداررد.
بهترین عم ی

» .2به یکدیگر ردسترسی ردارند« مشخص کننده یک روش مشترک برا ی ردرستر ی به آینهاست.
یخرند تاثیرگذار ی قسسو ی
 .3ردانش غیرمستقیم )روابط عمومی ،توصییهنامیه ی مشتر ی و …( از افرارد مشابه که یک محصول را م ی
است.

یها« ی
تها باید بخشی را انتخاب کنند که با آن بتوانند به لبه »سسساحل آسسسوردگ ی
یکی از پاییهها ی »گذر از وشکاف« مور این است که وشرک ی

تهسسا ی
یساز ی محصسسولت ،همخواینسسساز ی فعالی ی
بوکار ردر حالیکه فشار برا ی وشخص ی
اکثریت پیشگام برسند .تلش برا ی گسترش کس ی

بازاریابی و اجرایی فرآیندها ی فروش برا ی چندین بخش وجورد رداررد ،کار ی بسیار سخت است.

5 Segmentation
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ردرحالیکه امروزه هدف قراررداردن چندین بخش از ردید هزینیهها ی ساخت و اثربخشی بازاریابی ارزاینتر است ،چسبیدن بسسه فلسسسفه»یسسک

یسازرد:
شبند ی مناسب وشما را ردر مواررد زیر توامند م ی
یکند .بخ ی
شبند ی را بیشینه م ی
بخش« مزایا ی بخ ی
•
•
•

عتر ردرباره همخوانی بازار )(Market Fit
فراگیر ی سری ی

یافتن یک بخش آوشغال نشده و بکر ،یعنی ،بدون رقابت

زوردتر رهبر بازار وشدن )با قبضه کرردن یک بخش(

•

شها ی همجسسوارش
شها همانند میلیهها ی بولینگ )بخشی که با موفقیت اوشغال وشده بخ ی
به رردیف کرردن )و از پا ردرآورردن( بخ ی

•

بیشینه کرردن اثربخشی سرمایه با متمرکز کرردن منابع موجورد

یکند(
یثبات م ی
را ب ی

یردهسد بسه وشسیویها ی
خووشبختانه ،از بزرگترین مزایا ی بازاریابی اینترنتی ،به ویژه وشبکیهها ی اجتماعی ،ایسن اسست کسه بسه وشسما اجسازه م ی

شها ی همجوار را هم بگیرید ردر حالیکه همچنان خورد را رو ی ساخت ارزش برا ی بخش انتخابی اصلی خورد وقسسف
تجویانه بخ ی
فرص ی

کرردیهاید.
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ه ی بازار
گون ی
 ی بازار 6نخستین بار توسط استیو بلنک مطرح وشد تا گونیهها ی مختلف وشرایط بسسازار ی کسسه محصسسول جدیسسد بسسا آن روبسسرو
مفهوم گونیه ی
شبند ی وشده و بازار جدید.
یوشورد را توصیف کند ،وشامل بازار موجورد ،بازار باز-بخ ی
م ی

یکنید:
اگر محصولی جدید را به بازار ی جدید معرفی م ی
•
•
•
•

یکند.
محصول وشما چنان جدید است که بازار موجورد را رداغان م ی

بنا به تعریف ،محصول وشما مالک  ۱۰۰٪سهم بازار است.

باید به مشتریان بگویید که محصول جدید چیست ،برا ی چه کار ی است و اینکه آینها چگونه از آن استفارده خواهند کررد.

یکننسد،
یکنند ،احتماب ًل استفارده از محصسسولی ردیگسسر را متوقسسف نم ی
مشتریان هدف وشما وقتی استفارده از محصول وشما را آغاز م ی

زیرا هیچ محصول ردیگر ی ردر این بازار نیست .اگر آینها استفارده از محصولی را متوقف کنند ،ایسسن محصسول بسسا محصسولی از

یوشورد ،نه محصولی از همان نوع یا محصولی مشابه .برا ی مثال ،خوردرو جسسایگزین کالسسسکیهها ی
ل جدید جایگزین م ی
نوع کام ب ً

اسبی وشد.

بازار موجود
یاش ردزردیدن سهم بازار از بازیگران اصلی بازار است .محصول جدیسسد تلش
یوشورد ،تلش اصل ی
محصولی جدید واررد بازار ی موجورد م ی

نداررد تا بازار )کیک( را بزر گ کند بلکه بیشتر به ردنبال ردزردیدن یک برش از کیک است.

یکنند تا محصول وشسما را اسسستفارده کننسسد .آینهسسا محصسسول وشسما را
ردر این گونیه ی بازار ،مشتریان استفارده از محصول رقیب را متوقف م ی

نتر
یهایی حیاتی و عملکررد محصول بهتر ی رداررد ،نه به این خاطر که :وشما محصولی با قیمت به مراتب پسسایی ی
یکنند زیرا ویژگ ی
استفارده م ی

یکنید تا گروه مشتریان حساس به قیمت را هدف قرار ردهید ،یسسا مجمسسوعیها ی خسساص از عملکرردهسسا را بسسرا ی مجمسسوعیها ی از
پیشنهارد م ی

یکنید.
مشتریان با نیازها ی خاص ارایه م ی

شبندی وشده )قیمت پایین و گووشه -بازار(
بازار موجود باز -بخ س
یگیررد ،بلکه اندازه بسسازار
یوشورد ،نه تنها سهم بازار را از مالکان بازار م ی
نتر واررد بازار م ی
محصولی جدید با قیمت مناسب و به مراتب پایی ی

یکرردند .هر ردو ردسته مشتریان اسسستفارده
یکند ،با فروش به مشتریان حساس به قیمت که ردر غیر اینصورت از کسی خرید نم ی
را بزر گ م ی
یکنند .ردلیل آن یا صرفیهجویی زیارد ردر هزینیههاست یا اینکه آینها فقط
از محصولت رقیب را متوقف کررده و محصول وشما را استفارده م ی

یکنند که توان مالی استفارده از محصولت رقبایتان را ندارند.
به این خاطر استفارده از محصول وشما را وشروع م ی

یوشورد .نه تنها سسسهم بسسازار را از
به همین صورت ،محصولی با عملکررد یکتا ،با هدف قرار رداردن ردستیها ی از مشتریان خاص واررد بازار م ی
6 Market Type
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یردهد با فروختن به مشتریانی که با عملکررد جدید به بسسازار کشسسیده وشسسدیهاند .هسسر ردو
یگیررد ،بلکه اندازه بازار را گسترش م ی
مالکان آن م ی

یکنند چرا که عملکررد )محصول( وشما بسسه نیازهسسا ی
ردستیه ی مشتریان استفارده از محصول رقبا را متوقف کررده و محصول ما را استفارده م ی
چگاه به اندازه کسسافی بسسا نیازهسسا ی آینهسسا
یآورید چرا که محصولت موجورد هی ی
یخوررد ،یا اینکه مشتریان جدید را بدست م ی
آینها بهتر م ی

همخوانی نداوشته است.

قواعد اسرانگشتی
یکنسسد .ردر
شبند ی م ی
تترین کار ایجارد تمایز است بین اینکه محصول وشما نمایانگر بازار ی جدید است یا بازار ی موجورد را باز-بخ ی
سخ ی
تها ی نوپا این گرایش وجورد رداررد که باور ردارند که محصولی جدید برا ی بازار ی جدید ردارند ،ردر صورتی که بسسه
میان کارآفرینان وشرک ی
نتر و چه توانمنیدسسساز ی
تها ی فناورانه چه هزینیهها ی پایی ی
یتوان اینگونه استدلل کررد که بیشتر پیشرف ی
ندرت این موررد ردرست است .م ی

یبخشد ردر میان بازارها ی موجورد هستند.
لکررد جدید ی که حل مساله را بهبورد م ی
عم ی
توفندگی واقعی ردر بازار )برهیمزنندگی،

Disruption

 (Marketاغلب نیاز به یک نوآور ی بزر گ ردر فناور ی رداررد یسسا کسساربررد فنسساور ی

یکنید.
شبندی م س
موجورد به وشکلی جدید و ردیده نشده .دقیق ًا مثل اینکه یک بازار را بخ س
یخورید:
افزون بر اینها ،وشما به ردو نکته ظاهرب ًا متناقض برم ی
 .۱بررداوشت مشتر ی از گونیه ی بازار وشما مهمتر از بررداوشت وشماست.
یتوانید گونیه ی بازار خورد را انتخاب کنید.
 .2وشما م ی

یبریسسد ،ردرون بسسازار ی
یتوانید بگویید که ردر یک گونیه ی خاص بازار هستید ،ردر مقایسه با رقبا ردر مکسسانی خسساص بسسه سسسر م ی
نخست  ،م ی
سبوک برا ی بازنشستگان« را بسازید،
مشخص ،ولی اگر مشتر ی اینگونه نبیند ،باور وشما به چه ردررد ی میخوررد؟ برا ی نمونه ،اگر وشما »فی ی

یتان و همینطور ردیگر افرارد عشق فناور ی اینگونه خواهید ردید که بازار وشبکیهها ی اجتماعی را بسسرا ی گووشسیهبازار
وشما و ردیگر ردوستان فن ی

سبوک را هم نشنیده باوشند ،این قیاس وشما به چه
چگاه نام فی ی
شبند ی کرردیهاید .خیلی هم خوب ،اما اگر بازنشستگان هی ی
بازنشستگان بخ ی

یآید؟
کار ی م ی
یک

Landing Page

یروید.
چقدر جلو م ی

سبوک برا ی بازنشستگان« است بسازید و ببینید که
یگوید محصول وشما »فی ی
)صفحه نخست سایت( با نامی که م ی

شبند ی بازار عمل کنید .تولید ردر بسسازار ی جدیسسد ،میلیوینهسسا تومسسان هسسزینیه ی
دوم  ،اگر زیارد پول ندارید ،نیاز ردارید که همچون باز-بخ ی
یکند و چرا آینها به آن نیاز ردارند .تولید ردر بازار ی موجورد هم نیاز به
یخواهد تا به مشتریان بگوید که محصول جدید چه م ی
بازاریابی م ی

میلیوینها تومان رداررد تا با بازیگران کنونی -که آرزو ی له و لوررده کرردن وشما را ردارند -رقابت کنید .اگر اینقدر پول برا ی هزینه نداریسسد،

بوکارتان را بسازید یا سرماییهگذاران را با تصرف گووشیهبازار ی خاص قانع و جذب کنید .ردر حسسالت ردوم ،وشسسما ردر
باید یا خوردتان کس ی

یکنید.
شبند ی م ی
یکند که هنگامیکه بازار ی موجورد را بخ ی
شبند ی کرردیهاید که به همان وشکل عمل م ی
اصل بازار جدید را بخ ی
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بکوکار غیر اسنتی
لاها ی کس ی
مد ی
یفرووشسسند .بسسرا ی نمسسونه ،مسسدیلها ی
بوکار ی که محصسسول را مسسستقیما ردر ازا ی مقسسدار مشخصسسی پسسول بسسه مشسستر ی نم ی
مدیلها ی کس ی

بوکار ی که وشامل عناصر ی از »رایگان« هستند یا خواستیهوشان پیش از رسیدن به ردرآمد ،رسیدن به گسترش و بزر گ وشدن است.
کس ی

حها قایل وشویم .مهم است بین کارآفرینانی که باور ردارنسسد »رایگسسان« بهسسترین راه بسسرا ی روشسسد
نخست باید تفاوت مشخصی بین اصطل ی

بوکاروشان است و آنانی که میل ندارندکه اعتبار ایدیههایشان را با بالترین محک بازار-پول نقد -بسنجند ،فسسرق بگسسذاریم .ایگگن دو
کس ی

)لزوم ًا( یکسان نیستند.

بوکارهای فریمیوم : 7چندین سطح حساب )کاربر ی( ردارندکه تفاوت آینها ردر عملکرردها ی محصول و قیمت است ،یکی از ایسسن
کس س
بوکار فریمیوم باید ردارا ی نسخیها ی یا سطحی از حساب باوشد که نیازمند پررداخت پول است .وگرنه ،بنا به
بها رایگان است .کس ی
حسا ی

تعریف ،رایگان است و فریمیوم نیست.

یوشورد که هدف اصلی آغازین روشد تعدارد کاربران است ،پیسسش
بوکار بیهکار گرفته م ی
بوکار »رایگان«  :هنگامی توسط یک کس ی
مدل کس س
از آنکه بخواهد بداند )ردر مقابل فرض به ردانستن( چگونه از مشتریان )کاربران( پول ردر آوررد )ردرآمد از تبلیغات ،هدایت کرردن کاربران

بوکارها ممکن است ردر »مدل پیش از ردرآمد« باوشند .برا ی نمونه ،آینها هنسسوز روش ردقیقسسی کسسه
یا کالها ی مجاز ی( .بعضی از این کس ی
بوکارها نیاز ردارند تسسا اسسستفارده از یکسسی از محصولتشسسان
یردانند .بعضی از کس ی
بیهکار خواهند بست تا از مشتریان پول ردر بیاورند را نم ی

یردیگر نیاز ردارند که تعدارد کاربرانشان افزایش یابد پیسسش
رایگان باوشد تا به آن مشتریان ردیگر محصولتشان را بفرووشند ،ردر حالیکه برخ ی

از آنکه سازوکار خلق ارزش را بیابند.

7 Freemium
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جایگایهاساز ی
جایگایهساز ی ،8فعالیت جاردهی محصول وشما ردر ذهن مشتریان یک بازار است.
یها ی زیر است:
ردر گذر از وشکاف جفر ی مور ،جایگایهساز ی وشامل رسیدن با آگاه ی
ردانستن اینکه مشتریان وشما که هستند و نیازوشان چیست؛ نام محصول وشما و نوع یا رردیه ی این محصول؛ مزیت کلیسسد ی ایسسن محصسسول
برا ی مشتریاینتان چیست )ردلیل حیاتی خرید(؛ »چگونگی بوردن« بدون محصول وشما؛ و اینکه محصول وشسسما چگسسونه متمسسایز اسسست یسسا
 ینفعان از جمله مشتریان ،سرماییهگذاران ،همکاران تجار ی،
یردهد.جایگایهساز ی وشما پاییه ی ارتباط وشما با همیه ی ذ ی
قاعده باز ی را تغییر م ی

یکننسسد و
کارمندان و … را وشکل خواهد ردارد .برا ی مشتریانتان ،هدف از جایگایهساز ی ،فهماندن مزایایی اسسست کسسه از وشسسما ردریسسافت م ی

چرایی اینکه وشما بهتر از هرکس ردیگر ی هستید.
چند نکتسه:

یسسازرد .بسرا ی
یآوررد ردلیل را م ی
یکند ردلیل حیاتی برا ی خرید نیست ،ولی احتماب ًل مزیتی که متمایز کننده فراهم م ی
آنچه وشما را متمایز م س
بوکار نریمافسسزار بسسه عنسسوان سسسرویس )
تها ی فروش را با مدل کس س ی
نمونه ،اگر وشما نخستین کسی هستید که ابزار خوردکارساز ی فعالی ی

یخرند ،هرچنسسد ایسسن متمسسایز کننسسده
یردهید ،مشتریان محصول وشما را بسهخاطراینکه نریمافزار به عنوان سرویس هستید نم ی
 (SaaSارایه م ی
یچربسسد:
یآوررد م ی
یسازرد بر مزایایی که یک راهکار رداخلی فراهسسم م ی
یکنند زیرا مزایایی که  SaaSفراهم م ی
اصلی وشما باوشد .آینها خرید م ی

 یساز ی ،ردسترسی رایهردور آساینتر ،یکپارچیهساز ی آسسسانتر بسسا وب ،پسسایین آمسسدن هزینیههسسا ی
نتر جار ی
هزینیهها ی پایین  ،ITهزینیهها ی پایی ی

آموزش توسط رابط وب و ...

سبسسوک بسسرا ی بازنشسسستگان«،
جایگایهساز ی وشما با توجه به مشتریان هدف متغییر است .ردر مثسسال بحسسث وشسسده ردر »گسسونیه ی بسسازار«» ،فی ی

لگران مناسب باوشسسد.
جایگایهساز ی بد ی برا ی مشتریاینتان است ،ولی امکان رداررد برا ی سرماییهگذاران ،وشرکا و بعضی از رسانیهها و تحلی ی

یسسسازید:
یگسسران را مطلسسع م ی
یکنسسد هنگسسامیکه زوردهنگسسام رسسسانیهها )روابسسط عمسسومی( و تحلیل ی
این نکته ما را به این مطلب رهنمسسون م ی

لگران به گونیها ی برند وشوید که مشسستریان
یتواند وشرکت وشما را از بین ببررد .اگر توسط رسانیهها و تحلی ی
جایگایهساز ی غلط )ناردرست( م ی
چوقت نمیتوانید ایسسن خرابکسسار ی را
را گیج کند یا وشما را با محصولت موجوردتان به ناردرست بزر گ و قلنبه کند ،وشما احتماب ًل ردیگر هی ی

جبران کنید.

8 Positioning
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اهمخوانی محصول /بازار
یوشسسورد و نویسسد
یردهد که یک محصول با تقاضا ی قسسو ی از سسسو ی مشسستریان پروشسسور مسسواجه م ی
همخوانی محصول -بازار : ۹زمانی رخ م ی
ردهندیه ی بازار ی بزر گ است.

یتواند آن بازار را راضی
یکند »بوردن ردر بازار ی خوب با محصولی که م ی
مارک اندرسن ، ۱۰همخوانی محصول /بازار را اینگونه تعریف م ی

یکند که وشما مجموعیها ی از مشتریان و یک بازار را پیدا کرردیهاید که بسسه محصسسول
ینویسد »ارزیابی مشتر ی ،ثابت م ی
کند« .استیو بلنک م ی
بوکار سنتی ،مدلی
یردهند :آن هم به وسیلیه ی خلص کرردن آن مشتریان از بخشی از پولشان« .ردر مدل کس ی
)وشما( واکنش مثبت نشان م ی

یوشوند ،همخوانی محصول-بازار نیاز بیه رسیدن به سه معیار رداررد:
که ردر آن محصولت به ازا ی پول فروخته م ی
 .۱مشتر ی مایل به پررداخت پول باوشد.

یکنند ،کمتر باوشد.
 .2هزینیه ی بیهردست آورردن مشتریان از مقدار ی که آینها برا ی محصول پررداخت م ی

بوکار را پشتیبانی کند )بچرخاند(.
 .3وشواهد کافی وجورد رداوشته باوشد که نشان ردهد بازار به اندازه کافی بزر گ هست که کس ی
بوکارها باید یک برنامیه ی زمانی همخوانی محصول/بازار
بوکارها نیاز ردارند که ردر مقطعی به ردرآمد برسند ،پس همیه ی کس ی
همیه ی کس ی

یگیریسسد،
یتوانید مشتریان را بدست آورید آینهم کم هزینیهتر از آنچه بابت فروش محصولتان م ی
رداوشته باوشند .اگر نتوانید ثابت کنید که م ی

یرسد ،انسسدازیهگیر ی
بوکار خورد ردارید .گرچه تعریف همخوانی محصول -بازار ظاهرا بدیهی و رووشن به نظر م ی
مشکلی اساسی ردر کس ی

همخوانی محصول -بازار از ردید میزان پذیرش بازار بسیار ردوشوارتر است.

وشان الیس ۱۱چنین ردیدگاهی رداررد» :همخوانی محصول /بازار نیازمند آن است که ردست کم  4۰٪مشتریان بگوینسسد کسسه بسسدون محصسسول

یوشوند .رووشن است که این آستانه قابل ردستکار ی است ،اما من این را پس از بررسی بیش از  ۱۰۰وشرکت نوپسسا
وشما »خیلی مایوس« م ی

یزنند همیشه زیر  4۰٪هستند ،ردر حالیکه بیشتر کسسسانی کسه مقبسسولیت زیسارد ی کسسب
توپا م ی
تعیین کرردیهام .آینهایی که برا ی ماندن ردس ی

کرردیهاند از  4۰٪فراتر رفتیهاند«.

بوکار ی موفق ساخت که کمتر از نیمی از مشتریانش بدون آن خیلی مأیوس هستند .مطمئنب ًا وشما خیلسسی از
یتوان کس ی
رووشن است که م ی
بوکارها ی با نرخ
یتوانید بدون آینها زندگی کنید .از سو ی ردیگر ،همیه ی کس ی
یخرید ولی به راحتی م ی
محصولت را ردر ذهن ردارید که م ی

بال ی  4۰٪هم موفق نیستند .اما ردلیلی وجورد رداررد که  4۰-5۰٪عدرد ی منطقی است .نخست ،اگر به چسسرخیه ی عمسسر پسسذیرش فنسساور ی

بنگرید ،مشتریان هدف وشما ردر این مقطع پذیرندگان آغازین هستند .پذیرندگان آغازین وشما ،به وشکلی معناردار بیشتر از اکثریت پیشسسرو

بوکار خورد را آزمورده و گسترش ردهید تسسا بسسه آن نقطسسه
یردهند .ردوم ،اگر صبر کرردیهاید تا کس ی
یا اکثریت پیرو به محصول وشما اهمیت م ی
یگوید( ،پس باید مطمئن وشوید که آن را به چنگ آوریهاید پیش از آنکه بخواهیسسد بسسرا ی افزایسسش تقاضسسا و
برسید )همانگونه که الیس م ی

گسترش یافتن هزینه کنید.

9 Product-Market Fit
10 Mark Andreessen
11 Sean Ellis
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یگویسسد .مهسسم
با وجورد اینکه عدرد  4۰٪نشانیه ی خوبی برا ی رسیدن به همخوانی محصول /بازار است ،هیچ چیز ی ردرباره اندازه بازار نم ی
شها و نیازها ی سرماییهگذار ی وشما رداررد .گذوشته از این ،رویکررد پایین به بال به تعیین انسسدازه بسسازار ردر ایسسن
است؟ پاسخ بستگی به ارز ی
یردانیسسد و بسسه همیسسن صسسورت ردربسساریه ی ردیگسسر
ل مشخص و سرراست باوشد چراکه وشما ردرباره بخش بازارتسسان خیلسسی م ی
مقطع باید کام ب ً

قالعارده از یسسک
تها ی نوپا ی خار ی
یگوید» :وشرک ی
یتوانید هدف قرار ردهید تا بازارتان را روشد ردهید .وشان الیس م ی
شهایی که سرانجام م ی
بخ ی

یکنند) «.(Pivotاما این بدان معنا نیست که نباید به این فکسسر کنیسسد
ارزش قو ی مقبول مشتر ی ،ردر جستجو ی بازار ی بزرگتر ،چرخش م ی
یبررد.
که یک بخش مشخص ،از منظر گسترش ،وشما را به کجا م ی

سرانجام ،حتا اگر آنقدر خوش وشانس هستید که چنین وشواهد قدرتمند ی ردارید ،لزومب ًا بدن معنا نیست که:
 .۱ماندگار خواهد بورد:؛
بوکار ی را که آرزو ساختنش را ردارید ،سرپا نگه رداررد.
 .2اندازه بازار به اندازه کافی بزر گ هست تا نوع کس ی
یخواهید برسید نیستد.
یکند ،اغلب وشواهد چندان رووشن نیستند ،و حتا اگر باوشند ،آنجایی که م ی
همانگونه که بن هورویتز ۱2اوشاره م ی

12 Ben Horowitz
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نوپا ی ناب
 یساز ی ،آموزیهها ی تولید ناب ،رویکررد چابسسک
بترین رویکررد کارآفرینی است .ترکیبی است از مشتر ی
نوپا ی ناب ۱3جدیدترین و محبو ی
یتوان با پیرو ی از این فرآیند مهندسی کررد ،این بدین معناست که
تها ی نوپا موفق .موفقیت وشرکت نوپا را م ی
و بهترین تجربیهها ی وشرک ی

یتوان یآینرا یارد ردارد.
می توان آن را یارد گرفت و ردر نتیجه م ی

یکنند .آنها مایهها ،گهگاه سایلها را صرف تکمیل
یکنند مشتر ی رداررد آغاز م ی
تها ی نوپا با ایده یک محصول که فکر م ی
بسیار ی از وشرک ی

یکه ردر جسذب مشستریان
یترین حسالت بسه مشستریان احتمسالی .هنگسام ی
یکنند بدون نشان رداردن محصول ،حتی ردر ابتسدای ی
این محصول م ی

چگاه با مشتریان احتمالی صحبت نکرردیهاند تا ردریابند که آیا محصولشان جسسذاب
یخورند ،علتش اغلب این است که آینها هی ی
وشکست م ی

یگرردرد.
یتفاوتی مشتریان نسبت به ایده باعث وشکست وشرکت نوپا م ی
بورده یا خیر .و سرانجام ب ی

یردهد که چگونه وشرکت نوپا را ارداره کنید ،چه هنگام چرخسسش کنیسسد و چسسه هنگسسام اردامسسه ردهیسسد و
روش نوپا ی ناب به وشما آموزش م ی

بوکار خورد را با بیشترین وشتاب روشد ردهید.
کس ی

حذف عدم قطعیت
تها ی نوپا با تعریف »نهارد ی انسانی که ساخته وشده تا محصول و خدمتی نو را ردر وشرایط عسسدم
نبورد فرآیند مدیریتی مناسب برا ی وشرک ی
تها از تمام فرآیندها صرفنظر کنند .آینها بسسه ردنبسسال رویکسسررد »فقسسط
قطعیت بسیار خلق کند« باعث وشده است که بسیار ی ایز این وشرک ی

یکند .اما گزینیهها ی ردیگر ی هم وجورد ردارند.
یروند که از تمام فریمها ی مدیریت اجتناب م ی
انجامش بده« م ی

تها می توانند از آوشوب ردور ی کررده و نظم خلق کنند این کار با فراهم کرردن ابزارهسسایی بسسرا ی
با استفارده از رویکررد نوپا ی ناب ،وشرک ی

عتر وشکست خسسورردن
یپذیررد .ناب ،تنها ردرباره کمتر هزینیه کرردن پول نیست .ناب ،تنها ردرباره سری ی
آزموردن پیوسته چشیمانداز صورت م ی

و ارزان وشکست خورردن نیست .ردیرواقع ردرباریه ی اعمال یک فرآیند و روش ردر حین تولید یک محصول است.

تتر
هووشمندانسهتر کار کنید نه بیشتر و اسخ س
یتسوانی ایسن
یکند که هر وشرکت نوپا تجربیه ی بزرگی است برا ی به پاسخگویی به یسک پرسسش .پرسسش »م ی
روش نوپا ی ناب فرض م ی

یتگگوانیم بگگا ایگگن مجمگگوعه از
شها »آیا این محصول باید اساخته وشگگود؟« و »آیگگا مگگا م س
محصول را بسازیم؟« نیست ،بلکه ردر عوض پرس ی

بوکاری ماندگار بسازیم؟« هستند.
محصولت و خدمات کس س

اگر این تجربه موفق بورد ،اردامه کارها از جمله وشناسایی پذیرندگان آغازین ،استخدام و افزوردن افرارد به هر تجربیه جدید )یا تکسسرار آن(
یگیررد .هنگامیکه محصول برا ی ارایه گستررده آمارده وشد ،مشتریانی مشخص و آمسسارده رداررد.
و سرانجام وشروع ساخت محصول صورت م ی

مسایل واقعی را حل کررده و جزییاتی که برا ی ساختش نیاز است را ردر اختیار رداررد.

13 Lean Startup
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کمینه محصول پذیرفتنی ) (MVPبسازید
یکی از اجزا ی اصلی روش نوپا ی ناپ چرخیه ی بازخوررد بساز -بسنج -بیاموز است .نخستین گام یافتن مسالیها ی است کسسه بایسسد حسسل
یتواند
وشورد و سپس ساخت یک کمینه محصول پذیرفتی برا ی آغاز هرچه سریعتر فرآیند یاردگیر ی است .هنگامیگه  MVPآمارده وشورد ،م ی

یوشورد و حتمب ًا باید ردر بر ردارندیه ی سنجیه و معیارهسسا ی قابسسل پیگیسسر ی
رو ی بهبورد و تغییر کار کند .این بهبورد وشامل سنجش و یاردگیر ی م ی

لتر ردرباره  MVPنووشته وشده است.
باوشد که نشاینردهندیه ی پرسش علت و معلولی هستند .ردر فصل  ۱۱به صورت مفص ی

شها ی سارده مسایلی را که ردر طول راه
یکند تا با پرسیدن پرس ی
وشرکت نوپا همچنین از یک روش پرسشگرانه به نام »پنج چرا« استفارده م ی

یوشوند را بررسی و حل کند.
پدیدار م ی

بوکار ردرستی رداررد یا خیر .اگر خیسسر،
یوشورد که وشرکت مدل کس ی
زمانیکه این فرآیند سنجش و یاردگیر ی به ردرستی انجام وشورد ،رووشن م ی

ضها ی بنیاردین محصول ،استراتژ ی یا موتور روشد فرا رسیده است.
نشانیه ی آن است که زمان چرخش یا تغییر اساسی ردر فر ی

یادگیری معتبر
تها ی نوپا ی ناب یاردگیر ی معتبر است،
یوشورد .واحد پیشرفت برا ی وشرک ی
پیشرفت ردر تولید با تولید محصولت با کیفیت بال سنجیده م ی

یزند .هنگامیکه کارآفرینان یاردگیر ی معتبر را بکسسار
رووشی ردقیق برا ی نشان رداردن پیشرفت ،هنگامیگه وشرکت با عدم قطعیت سر و کله م ی
یکنیسسد-
یوشورد .هنگامیکه رو ی یافتن چیز ی مناسب برا ی ساختن تمرکز م ی
یگیرند ،فرآیند ساخت محصول به وشکلی چشمگیر کوتاه م ی
م ی

تو
یردهند -نیاز ی ندارید چندین ماه صبر کنید تا محصولی آزمایشی بیرون بیاید و سسسم ی
یخواهند و برایش پول م ی
چیز ی که مشتریان م ی

یتوانند برنامه خورد را گام به گام و لحظه به لحظه تدریجا وفق ردهند.
سو ی وشرکت را تغییر ردهد .ردر عوض ،کارآفرینان م ی

17 Businessofsoftware.ir
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پنج اصل نوپا ی ناب
 .1کارآفرینان همسهجا هستند .برا ی اینکه ردر یک وشرکت نوپا باوشید مجبور نیستید ردر گاراژ کار کنید)استعاره (.مفهوم کارآفرینی وشسسامل
یوشورد :نهارد ی انسانی که ساخته وشده تا محصول و خدمتی نو را ردر وشرایط عسسدم
یکند م ی
هرکسی که ردر وشرکت نوپا با این تعریف کار م ی
تها ردر هسسر
یتوانسسد رو ی وشسسرک ی
قطعیت بسیار خلق کند .این بدین معنی است که کارآفرینان همه جا هستند و رو یکررد نوپسسا ی نسساب م ی

اندازیها ی جواب ردهد ،حتا سازماینها ی خیلی بزر گ و ردر هر بخش یا صنعتی.

 .۲کارآفرینی مدیریت ااست .وشرکت نوپا یک نهارد است ،نه فقط یک محصول ،بنابراین به گونیها ی جدید از مدیریت نیاز رداررد کسسه بسسه
صورت خاص با بافت عدم قطعیت بسیار عجین وشده باوشد .ردر واقسسع» ،کسسارآفرین« بایسسد سسسمت و عنسسوان وشسسغلی باوشسسد کسسه ردر تمسسام

تها ی مدرنی که برا ی روشد آینده خورد به نوآور ی وابسته هستند وجورد رداوشته باوشد.
وشرک ی

تها ی نوپا تنها برا ی ساختن چیزها ،پویلساز ی یا حتا خدمت به مشتریان نیست .بلکه آینهسسا
 .3یادگیری معتبر  .فلسفیه ی وجورد ی وشرک ی
یتواند به صورت علمسسی اعتبایرسسسنجی وشسسورد ،بسسا
بوکار پایدار را یارد بگیرند .این یاردگیر ی م ی
وجورد ردارند تا چگونگی ساخت یک کس ی

یردهد هر عنصر چشیماندازوشان را تست کنند.
شهایی که به کارآفرینان اجازه م ی
اجرا ی همیشگی آزمای ی

سالعمسسل(
 .۴بساز -بسنج -بیاموز  .فعالیت بنیارد ی وشرکت نوپا تبدیل ایدیهها به محصولت ،اندازیهگیر ی و سنجش چگونگی پاسخ )عک ی
تقدم ماندن است .همیه ی فرایندها ی موفق وشرکت نوپا باید بسسا هسسم عجیسسن
مشتریان و سپس یاردگیر ی انتخاب بین چرخش کرردن یا ثاب ی

باوشند تا چرخیه ی بازخوررد را وشتاب بخشند.

لکنند تمرکسسز کنیسسم :چگسسونه
 .5حسابداری نوآوری  .برا ی بهبورد نتایج کارآفرینانه و پاسخگو نگهداوشتن نوآوران ،باید رو ی چیز ی کس ی
تبنسسد ی کنیسسم .ایسسن امسسر نیازمنسسد گسسونیها ی جدیسسد از
پیشرفت را اندازیهگیر ی کنیم ،چگونه گایمها را معین کنیم و چگونه کارها را اولوی ی

تها ی نوپا ساخته وشده و افرارد ی که آینها را پاسخگو نگه ردارند.
حسابدار ی است که برا ی وشرک ی
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کمینه محصول پذیرفتنی
عتر
یکند که فرآیند یاردگیر ی را هرچسسه سسسری ی
لها ی قابل قبول ۱4به کارآفرینان کمک م ی
کمینه محصول پذیرفتنی یا همان محصول با حداق ی

آغاز کنند.

یردهد تا بیشترین
نچنین استی» :کمینه محصول پذیرفتنی نسخیها ی از محصول جدید است که به تیم اجازه م ی
تعریف اولیه اریک رایز ای ی

عآور ی کننسسد «.ایسسن تعریسف تفساوت زیسسارد ی بسا فرضسسیات مجمسوعه
میزان »یاردگیر ی معتبر« ردرباره مشستریان را بسا کمسترین تلش جم ی

یهایی اسسست کسسه مشسسترین
یها ی محصول استیو بلنک ،ردر فاز کشف مشتر ی نداررد که به ردنبال ردانستن کوچکترین مجموعه ویژگ ی
ویژگ ی

ردرهمان نخستین ارایه محصول به بازار برا ی آن پول خواهند ردارد.

یتوان MVPیها ی میانی تعریف کررد که نه تنها چیز ی سوردمند را
یتر سخن گفت ،چرا که م ی
یتوان از تعریف »پول« را حذف کررد و کل ی
م ی

یکنند .بسسا گنجانسسدن برخسسی
بوکار ردرست ،ریسک را هم حداقل م ی
یکنند) .یاردگیر ی معتبر( بلکه ردر مسیر کشف مدل کس ی
اندازیهگیر ی م ی

یکنید.
یتوان از این مهم اطمینان حاصل کررد که چیز با ارزوشی را اندازیهگیر ی م ی
عناصر عرضه و تقاضا م ی

بوکارها به »فاز ردرآمد« وجورد رداررد ،کمینه محصول پسسذیرفتنی میسسان مراحسسل
عتر کس ی
تهایی که با لزوم رفتن هرچه سری ی
با وجورد مخالف ی

یگوید »به همیسسن ردلیسسل اسسست کسسه کسسارآفرینی ردر
یکند .اریک رایز م ی
ایدیه ی مفهومی محصول و همخوانی محصول-بازار تکامل پیدا م ی

ت نوپا ی ناب ردیرواقع مجموعیها ی از MVPهاست که هرکدام طراحی وشدیهاند تا به یک پرسش )فرض( مشخص پاسخ ردهند«.
وشرک ی

 MVPلزومب ًا کوچکترین محصول قابل تصور نیست ،بلکه سریعتر راه برا ی پیموردن چرخیه ی بسسساز -بسسسنج-بیسساموز بسسا کمسسترین تلش

است.

ردرمقابل ساخت سنتی محصول ،که معموب ًل زمانبر و وشامل روشد محصول از آغاز تا رسیدن به یک محصول کامسسل اسسست ،هسسدف

MVP

آغازکرردن فرآیند یاردگیر ی است نه پایان رداردن به آن.

نمونه Dropbox
یوشورد .همچنیسسن آنهسسا
یخواستند بدانند واکنش مشتریان به سایت چه خواهد بورد و اینکه آیا ایدیهوشان پذیرفته م ی
موسسان  Dropboxم ی
یوشد که نشان رداردن نریمافزار ی که ردر حالت
ردر توصیف ایده به سرماییهگذاران و قانع کرردن آینها مشکل رداوشتند .مشکل از آنجا ناوشی م ی

سگیر به همراه ریسک بال رداوشت.
نمونه کار کند تقریبب ًا غیر ممکن بورد و نیاز به برنامیهنویسی طولنی و نف ی

یردهد .یکی از کارآفرینان
موسسان به جا ی این کار یک ویدئو ساختند .یک ویدئو سارده ردو ردقیقیها ی که فناور ی و کارکررد آن را نشان م ی

خوردش رو ی ویدئو صحبت کررد.۱5

یتوانید ردر این نشانی ببینید:
 ۱5این ویدیو را م ی

14 Minimum Viable product
http://www.businessofsoftware.ir/358/minimum_viable_product-mvp/
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پس از کشاندن مخاطبات به سایت ،لیست انتظار بتا آینها یک وشبه از  5۰۰۰به  ۷5۰۰۰نفر رسید و … .
تها ی موفق سیلیکون ولی بیاارزش تقریبی یک میلیلررد ردلر است.
امروز  Dropboxیکی از وشرک ی

 20مفاهیم Lean Startup

1۲

چرخش
بوکار ،ایسسن
 یساز ی چرخش ، ۱6یعنی تغییر ردر یکی از عناصر فرضیات مشتر ی -مساله -رایهحل یا ردر مدل کس س ی
ردر نوپا ی ناب و مشتر ی
یگوید »بوسیله آزموردن ،هسسر فسسرض نسساموفقی مسسا را بسسه سسسمت یسسک
یگیررد .اریک رایز م ی
تغییر بر پایه یاردگیر ی و آموختیهها صورت م ی

یردهیسسم
بوکار خورد را تغییر م ی
یکنیم و فقط یک عنصر طرح کس ی
یبررد ،از همیه ی آینچیزهایی که آموختیهایم صرفنظر نم ی
چرخش جدید م ی

یها ی محصول ،جایگایهساز ی(«چرخش کرردن ردر قلب مفهوم »سریع وشکست بخور« قسسرار رداررد .هرچسسه
)بخش مشتریان ،مجموعه ویژگ ی

یتوانید آینرا بیهروز و جایگزین کنید.
سریعتر بفهمید که یک فرض ناردرست است ،سریعتر م ی

16 Pivot
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بیرکون زدن از اساختمان
یکند .ردر تولیسسد نسساب هسسم
بوکار ی وشما بیان م ی
این عبارت را استیو بلنک به عنوان استعاریها ی از ردرست و حتمی ندانستن فرضیات کس ی

اصلح ژاپنی

Genbutsu

یوشسسورد .برویسسد و بسسا مشسستریان
) Genchiخوردتان بروید و وضعیت را از نزردیک بررسی کنید( بیهکار بسسررده م ی

یکشند صحبت کنید )ردر صورت امکان رو ردر رو( تا اعتبار فرضیات خورد را بسنجید .برا ی بسیار ی از مرردم ،صحبت
زندیها ی که نفس م ی

یگرردند تا این کار را نکنند ،مانند نداوشتن احساس خوب یا راحسست
کرردن با مشتریان کار سختی است .ردنبال هر بهانه یا ردلیلی منطقی م ی
یردهنسسد تسسا از ردارایسسی
نبوردن صحبت تلفنی با غربییهها .یک ردلیل این سر باز زردن ترس از پس زردن است .برخی از کارآفرینان ترجیح م ی

محکوم به فنا ی خورد )ایده بزر گ( پرستار ی کنند تا اینه به سرعت بفهمند که برا ی ایدیهوشان بازار ی وجورد نداررد.

بوکار وشما پذیرفتی اسسست یسسا خیسسر .اگسسر نیسسست بایسسد هرچسسه
بخشی از هدف »بیرون زردن از ساختمان« فهم این است که آیا ایده کس ی

سریعتر به سراغ چیز ردیگر ی بروید )چرخش( .به خاطر رداوشته باوشید که »بیرون زردن از ساختمان« طراحی وشده تا هزینیهها ی فرصسست و

یخواهد(.
واقعی وشما را کمینه کند) .با نساختن محصولی که هیچ کس نم ی

یها و ردیگر ابزارها ی خوردکار آزموردن مشتر ی مکمل هستند ولی جایگزین »بیرون زردن از ساختمان«
لها ،نظیرخواه ی
یاردتان باوشد که تحلی ی

نیستند.
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بوم نوپا ی ناب
بوم نوپا ی ناب ۱۷از مهمترین ابزارها ی رویکررد و روش نوپا ی ناب است.
یوشورد ،هدف از طراحی ایسسن بسسوم تسسا
تها ی جا افتارده اسستفارده م ی
بوکار ۱8است که بیشتر برا ی وشرک ی
این بوم تغییر یافتیه ی بوم مدل کس ی
یرداررد .ردر واقع هسسدف طسرح پسساییها ی و
لپیگیر ی کرردن آن است ردر حالیکه همچنان کارآفرینان را متمرکز نگه م ی
آنجا که ممکن است قاب ی

تنوپا ی موفق هستند رهنمون وشورد.
اولییها ی است که کارآفرینان را ردر حالیکه ردر حال طی راه خورد از ایدیهساز ی به ساختن یک وشرک ی

قتر اینکه کدام بخش پرخطر
رویکررد قابل پیگیر ی کرردن بوم ردر طراحی آن پیدا کرردن اینکه کدام بخش عدیمقطعیت بیشتر ی رداررد یا ردقی ی

تر است ،بورده .ردر فصل  ۱8کمی بیشتر ردرباره ریسک صحبت خواهیم کررد.

بوکار اطلعات کسب نمایید:
یتوانید ردرباره بوم مدل کس ی
 ۱8ردر این نشانی بیشتر م ی

17 Lean Canvas

http://www.businessofsoftware.ir/368/what-is-business-model-canvas/
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 .1مساله :یک تا سه مساله مهیمتر را فهرست کنید.
یخورند ،نه به خاطر وشکست ردر ساخت آنچه که قراربورده بسازند ،بلکه بسسه خسساطر هسسدر رداردن زمسسان،
تها ی نوپا وشکست م ی
بیشتر وشرک ی

یخواهد.
پول و انرژ ی برا ی ساختن محصولی اوشتباه که کسی نم ی

یخورند.
تها به خاطر نبورد »ردرک ردرست مساله« وشکست م ی
بسیار ی از وشرک ی
مسالیها ی که خوب بیان وشده باوشد ،مسالیها ی است که نیم آن حل وشده - .چارلز کترینگ
 .۲بخش مشتریان :مشتریان و کاربران هدف خورد را لیست کنید.
یکننسسد ولسسی
ردقت کنید مشتر ی با کاربر تفاوت رداررد .برا ی نمونه ردر موتور جستجو )مثل گوگل( کاربران کسانی هستند کسسه جسسستجو م ی

یردهند.
مشتریان کسانی هستند که تبلیغ م ی

بخش مشتریان خورد را محدورد کنید .ردر این بخش هدف وشما تعریف پذیرندگان آغازین است نه همیه ی مشتریان.
یکند چرا وشما متفاوت هستید و ارزش توجه را ردارید.
 .3ارزش پیشنهادی یکت ا :پیام یگانه ،رووشن و گیرا که بیان م ی
تترین بخش .باید عصاره محصول خورد را تنها ردر چند کلمه بیان کنیسسد .افسسزون
شها ی بوم است و البته سخ ی
این بخش از مهمترین بخ ی

ینقسص ردرش
شها ی بوم مجبور نیسستید ب ی
بر آن ،ارزش وشما باید متفاوت باوشد ،تفاوتی که برا ی مشتریان اهمیت رداررد .همانند ردیگر بخ ی

یزنید را بنویسید و ردر تکرارها ی بعد ی بهترش کنید.
بیاورید .بهترین حدسی که م ی
 .۴راسهحل :رایهحل ممکن برا ی هر مساله را بیان کنید.

یوشوند.
یتوانید بهترین رایهحل را تعریف کنید .ردقت کنید کارآفرینان معمول عاوشق رایهحل اولییه ی خورد م ی
هنگامیکه مساله را فهمیدید ،م ی

ردقت کنید ردر مراحل آغازین باید به ردنبال »کمینه محصول پذیرفتنی« باوشید.
یتواند به آسانی خریدار ی یا کپی وشورد.
 .5برتری مطلق :چیز ی که نم ی

تها ی نوپسسا از روز
یوشسسورد .تنهسسا کمسسی از وشسسرک ی
بوکار ردیده م ی
ح کس ی
برتر ی مطلق نام ردیگر مزیت رقابتی یا موانع ورورد است که ردر طر ی

نخست برتر ی مطلق ردارند ،بنابراین اگر ندارید این بخش را خالی بگذارید.

نکه کمی موفقیت کسب کنید رقبا و کپی کننسسدگان
ردر مسیر حرکت خورد به ردنبال یافتن یا ساختن برتر ی مطلق خورد باوشید چراکه همی ی

یگیرید.
یرسند و اگر ردر برابر آینها ردفاعی نداوشته باوشید ردر معرض خطر انقراض قرار م ی
سر م ی
 .6جریان درآمد :منابع ردرآمد خورد را لیست کنید.
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 .7اساختار هزینسهها :هزینیهها ی ثابت و متغییر خورد را لیست کنید.
یرورد را فهرست کنید.
بوکارتان چگونه پیش م ی
یگویند کس ی
 .۸اسنجسههای کلیدی  :عدردها ی کلید ی که به وشما م ی
یوشوند .ردر هسسر نقطسسه از زمسسان ،فقسسط
تها ی نوپا معمول ردر تلش از بیرون آمدن از آوشفتگی عدم قطعیت ردر ردریا ی اعدارد غرق م ی
وشرک ی

تعدارد محدورد ی سنجیه ی کلید ی وجورد رداررد که مهم است.

یتواند رو ی یک سنجه تمرکز کند .پس باید تصمیم بگیرید آن سنجه کدام اسسست و بقیسسه را ناردیسسده بگیریسسد« -نسسوا
»وشرکت نوپا فقط م ی

کاگن

یوشورد.
تها یا تمام وشدن منابع م ی
وشکست ردر وشناسایی سنجه کلید ی مناسب منجر به بسیار ی هدر رف ی
 .9کانال :راه خورد به مشتریان را بیان کنید.
یتواند ردروینگرا یا بروینگرا باوشد .چند مثال:
کانال م ی
 ردروینگرا :بل گ ،SEO ،کتاب الکترونیکی ،مقاله ،وبینار بروینگرا ،SEM :تبلیغات چاپی یا تلویزیونی ،نمایشگاه ،تماس تلفنییتوانید از نشانی زیر ردانلورد کنید:
بوم نوپا ی ناب را م ی
http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh/ss-13431114

25 Businessofsoftware.ir

15

محصول شما »محصول« نیست
یآفرینسسد.
شهسسا مشسسکل م ی
یتوجهی به ردیگر بخ ی
بوکار ردلبستیه ی رایهحل خورد هستند .ب ی
کارآفرینان اغلب بیش از هر بخش ردیگر مدیلکس ی

بوکار وشماست که »محصول« است.
ساخت یک محصول» ،محصول« وشرکت نوپا ی وشما نیست .مدل کس ی
بوکار به عنوان »محصول«
مدل کس س

بوکار سنتی این است که با وجورد اینکه تمرین اولییه ی خیلی خوبی برا ی کارآفرین است ،ردر آغاز کار ما هنوز همیه ی
مشکل طرح کس ی
یبینیسسم و بسسرا ی یسسافتن
یردانیم .مهمتر اینکه ،ما ردنیا را متفسساوت م ی
یردانیم ولی از ما انتظار ردارند وانمورد کنیم که م ی
خها ی ردرست را نم ی
پاس ی

نکار سوردمند نیست.
بوکار برا ی ای ی
خها ی ردرست به کمک نیاز رداریم ولی ساختار طرح کس ی
پاس ی

یوشوید که ردر طراحی بخش رایهحل را کوچکتر از یسسک نهسسم کسسل
ردر فصل پیش بوم نوپا ی ناب را معرفی کرردیم ،خیلی سریع متوجه م ی
یردهیم و هشت بخش ردیگر هستند که نیاز به توجه بیشسستر
بوم ردر نظر گرفتیه وشده است .ساختن محصول کار ی است که خوب انجام م ی

ما ردارند .هدف از این طراحی ،بیشتر بدست آورردن و ردنبال کرردن فرضیات خام تست نشدیها ی بورد که با آن روبرو هستیم.
بوم نوپای ناب به عنوان طرح اصلی وشرکت نوپای وشما

بوکار به عنوان »محصول« بسیار تواینبخش است .چیز ی نیست که وقتی محصولی با کشش اولیه را برا ی ارایسسه
فکر کرردن به مدل کس ی
یتوانید و باید از روز نخست فعالنه بسازید و تست کنید.
یبرید بیهسراغش بروید .بلکه ،چیز ی است که م ی
پیش سرماییهگذاران م ی

بوکار خسسورد را بسسه صسسورت
یتوانید استفارده کنید تسسا مسسدل کس س ی
یکند ،م ی
بوم نقش مشخصه و طرح اصلی برا ی وشرکت وشما را باز ی م ی

سیستماتیک ساخته و تست کنید.

بوکار خود را تکرار کنیم
لکس س
چگونه به صورت اسیستماتیک مد س
یکنم.
نروزها هر محصول جدید ی را نخست با کشیدن مجموعیها ی از بویمها ی نوپا ی ناب آغاز م ی
ای ی
یکنم:
فرآینیدها را ردر سه گام خلصه م ی
گام  :1برنامه الف خود را مستند کنید.
گام نخست من بدست آورردن مجموعه مدیلها ی ممکن با توفان فکر ی است ،پیش از نووشتن یک خط دُکد .معمول با خسسررده اطلعسساتی
یکنسسم و رو ی
یکنم .برا ی هر بخش ممکن مشتریان چندین بوم خلسسق م ی
که ردرباره مساله ،رایهحل و مشتریان ممکن ردر ذهن ردارم آغاز م ی

یکنم.
هر بوم بیش از  ۱5ردقیقه صرف نم ی
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یکنم:
سپس اینکه از کجا آغاز کنم را بر اساس ارزیابی نسبی ام از اینها اولویت بند ی م ی
 .۱میزان رنج مشتر ی )مساله(
 .2سهولت ردسترسی )کانال(
 .3حاوشیه قیمت/سورد )جریان ردرآمد /ساختار قیمت(
 .4اندازه بازار )بخش مشتریان(

یگیرم که کدام را نگیهردارم.
ردر پایان این تمرین ،ممکن است چند ی از مدیلها را حذف کنم و تصمیم م ی
شهای مدل را بر ااساس مرحله و نوع وشنااسایی کنید.
گام  :۲پرخطرترین بخ س
کها .نیسساز رداریسسد کسسه هرچسسه
شها ی با بیشترین ندانستیهها است یعنی ریس ی
بوکار ،قدرت بوم ردر اوشاره کرردن به بخ ی
برخلف طرح کس ی
یکنید یعنسسی زورد و همیشسسه .اتفاقسسا ،برعکسسس
بوکار مقابله کنید به همان وشکل که با ریسک محصول مقابله م ی
بیشتر با ریسک مدل کس ی

تتسسر هسسستیم
تگذار ی و کانایلها را به چیز ی همچون ساخت محصول کسسه بسسا آن راح ی
یکنیم یعنی تغییر چیزهایی همچون قیم ی
رفتار م ی

یردهیم.
ترجیح م ی

یسازید ،ردریافتم که بسیار ی از آن
یگیرید تاحد ی بستگی رداررد به نوع استارتاپی که یم ی
ردر حالیکه آنچه وشما پرخطر و ریسکی ردر نظر م ی

یخسواهم
به مرحلیه ی وشرکت نوپا ی وشما بستگی رداررد .برا ی نمونه ،وقتی محصولی جدید را ردر نظر بگیریسم ،بزرگسسترین ریسسکی کسه م ی
پایین آورم ردر وهله نخست اطمینان از این است که این چیز ی است که ارزش ساختن را رداررد .پرخطرترین بخش اغلب رایهحل نیست

بلکه مساله است.
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یکنند.
کهای دراستی را انتخاب کنید که اسرعت ،یادگیری و تمرکز را بیشینه م س
گام  :3تاکتی س
شهایی است که برا ی آوشکار کرردن هر چسسه
وقتی ردانستید که نیاز ردارید چه چیز ی یایردبگیرید ،گام پایانی برپا کرردن مجموعیها ی از آزمای ی
کهایی که استفارده وشما از آینها کامل به مرحلیها ی وشرکت نوپا ی وشما بستگی رداررد .بسسرا ی
شها طراحی وشدیهاند .تاکتی ی
سریعتر برخی پرس ی

شکسسار ی(،
یوشورد )مصسساحبه مشسستریان /آزموینهسسا ی خو ی
نمونه ،ردوریه ی پیش از همخوانی محصول/بازار هماره با یاردگیر ی کیفی تفسیر م ی

ردرحالیکه ردر ردوره زمانی پس از همخوانی محصول/بازار رویکررد یاردگیر ی کمی رداررد.
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ش .بسسرا ی نمسسونه ،اگسسر ردر حسسال
یکنم با آغاز از یک محصول از طریق تجربه چنسسدین چسسرخ ی
من اغلب چندین مدل را همزمان تست م ی

یتواند توسط وکل ،پزوشکان و طراحان گرافیک استفارده وشورد باوشم ،برا ی هر کدام یسسک
ساخت یک محصول اوشتراک گذار ی فایل که م ی
یردهم .اگر از یک بخش مشتر ی مشسسخص
یسازم و ردر هر بخش مشتر ی یک سر ی مصاحبه مشتر ی گستررده ترتیب م ی
بوم نوپا ی ناب م ی

شهایی که ردر طول زمسسان انجسسام
سیگنال بیهاندازیهکافی قو ی ردریافت کنم ،برخی مدیلها را بیهخاطر برخی ردیگر ردورانداخته و نوع آزمای ی

یوشورد.
یردهم رو ی بهینه کرردن فقط یک مدل متمرکزتر م ی
م ی
مردم ،مردم ،مردم

یبینیم .وقتی بپذیریم که رایهحل همیه ی محصول نیست و اینکسسه نیسساز ی نیسسست
به عنوان کارآفرین ما ردنیا را با تعصب قو ی به رایهحل م ی

یرویم -از ردیگر افرارد.
خها ی خوردساخته کنیم ،از قانع کرردن به سمت یاردگیر ی م ی
تظاهر به باور پاس ی

یوشورد که یاردگیر از ردیگر مرردم را آسان کند.
بوکار فقط موقعی ردانسته م ی
باور ردارم که مزیت واقعی خلق مدل کس ی
بوکار افرارد خیلی بیشتر ی هستند که باید با آینها نشست -افرارد
یکند ولی جدا از مدل کس ی
مشتر ی ساز ی چنین وشنویردوگفتی را فراهم م ی

تیم رداخلی ،مشاوران ،همکاران تجار ی و سرماییهگذارن.

تهایی ها ی که ردرباره بوم با ردیگر کارآفرینان ،سسسرماییهگذاران و
بوکار ردر این کار ناموفق هستند ولی من از از وشنویردوگف ی
حها ی کس ی
طر ی
نهسسا بسسه
یها ی مختلف به وشرکت نوپا ردرباره ردیدگاه هر کدام از ای ی
مشاوران رداوشتیهام به وشکلی بسیار ردلگرم وشدیهام .ردر نووشتیه ی جهاینبین ی

ت نوپا ی وشما نووشتیهام.
وشرک ی
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یاها ی مختلف به شرکت نوپا
نبین ی
جها ی
مفهوم جهان بینی که ست گاردین

۱۹

بهایی که افسسرارد بسسا خسسورد بسسه یسسک وضسسعیت واررد
شها ،باورها و تعص ی
آینرا مجموعیه ی قواعد ،ارز ی

یکند.
تها ی نوپا نیز صدق م ی
یکند ،برا ی وشرک ی
یکنند تعریف م ی
م ی

ببنسسد ی مسسوررد خسسورد ردر
یها باوشد و به جا ی آن قال ی
یکند که استراتژ ی وشما تلش نکرردن برا ی تغییر این جهاینبین ی
ست گوردین پیشنهارد م ی
یکنسسم .افسسرارد
یها برا ی وشرکت نوپا از بسسوم نوپسسا ی نسساب اسسستفارده م ی
راستا ی جهان بینی موجورد آینها باوشد .برا ی نشان رداردن این جهاینبین ی

یبینند.
مختلف یعنی کارآفرینان ،مشتریان ،سرماییهگذاران ،مشاوران هریک وشرکت نوپا را متفاوت م ی
کارآفرینان

یزند ،آینها ذاتا به سمت بخش رایهحل بوم رفته و بخش زیارد ی از وقسست خسسورد را صسسرف طراحسسی یسسا
وقتی ایدیها ی به سر کارآفرینان م ی

یوشوند .چیز ی که محشر است برا ی بقییه ی افرارد هسسم محشسسر اسسست ردیگسسر .بیشسستر
یکنند .آینها عاوشق »محشر« م ی
ساخت رایهحل خورد م ی

مواررد این ردرست نیست.

به همین خاطر بخش رایهحل رو ی بوم عمدا کوچک ردر نظر گرفته وشده .کارآفرینان بایسسد آگسساه وشسسوند کسه بسه کوچکسترین چیسسز ی کسه

یتوانند بسازند فکر کنند )یک کمینه محصول پذیرفتنی( تا چشیمانداز خورد را بیازمایند .و سپس ،توجه کنند که  8بخسسش ردیگسسر رو ی
م ی

بوم هست که همان اندازه یا حتا بیشتر برا ی به موفقیت رساندن محصولشان مهم هستند.

19 Seth Godin
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مشتریان

یردهند .آینها همین الن هسسم پیوسسسته بسسا کلسسی
ینگرند ،به رایهحل وشما اهمیتی نم ی
هنگامیکه مشتریان به محصول یا وشرکت نوپا ی وشما م ی

یفهمید آینها کسسه هسسستند؟ وقسستی
یکند نخست هویت است -آیا م ی
یوشوند .چیز ی که توجه آینها را جلب م ی
محصول ردر بازار بمباران م ی

ردانستند وشما یآینها را هدف گرفتیهاید ،آیا چیز بیهردررد بخور ی برا ی ارایه به آینها ردارید -ارزش پیشنهارد ی وشما چیست؟
یروند قیمت است -آیا با ارزش تناسب رداررد؟
اگر این ردو مثبت بورد ،چیز بعد ی که سراغش م ی

این جهاینبینی است که معمول بین مشتریان آغازین وشما )پذیرندگان آغازین( مشترک است .مشسستریان ردورانسسدیش واقعسسی )نوجویسسان(

ممکن است فقط با تعریف مساله به ردام بیفتند ،ردر حالیکه بیشتر مشتریان )اکثریت پیشگام/پیرو( به اثبات بیشتر ی از سو ی اجتماع نیسساز

ردارند -به بیان ردیگر کشش )سنجیهها ی کلید ی(
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اسرمایسهگذاران

یردهند ردر عوض وشرکت نوپسسا )یسسا مسسدل
یکنند ،آینها نیز به رایهحل وشما اهمیتی نم ی
هنگامیکه سرماییهگذاران به وشرکت نوپا ی وشما نگاه م ی

یکنند .چیز ی که ردر میان همیه ی مواررد بال اهمیت رداررد کشسسش اسسست.
بوکار( وشما را به عنوان یک سرماییهگذار ی سبک-سنگین م ی
کس ی

یتوانیسد سسرماییهگذاران خسوب را متقاعسد کنیسد کسه چسک را برایتسان بنویسسند .جسدا از ایسن
اگر کشش خوبی رداوشته باوشید ،همیشه م ی

یکنند .سرماییهگذاران به مشتریانی که
اعتبارسنجی ،سرماییهگذاران برا ی ارزیابی ریسک سرماییهگذاریشان به فیلترها ی ردیگر ی هم تکیه م ی

یردهند البته نه به اینکه که هستند بلکه به اینکه چیهتعدارد ی هستند یعنی اندازه بازار .چیز بعد ی که برایشسسان
یردهید اهمیت م ی
فقرار م ی
هد ی

اهمیت رداررد ترکیب جریان ردرآمد و ساختار هزینیهها است یا اینکه وشما چگونه پول ردر خواهید آوررد .و سرانجام برتر ی مطلسسق رداسسستان

یکنندگان و رقبا.
وشما یا قابلیت ردفاع ردر برابر کپ ی
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مشاوران

قوشان سرچشسسمه
مشاوران هم جهاینبینی منحصر بیهفررد خورد را ردارند ،ولی برخلف ردیگران ،جهاینبینی آنها از تجربیهها ی گذوشته و علی ی
یگیررد .بیههمین خاطر مهم است که از مشاوران مکمل هم بهره بگیرید و با یآنها باز و رو راست باوشید .چراکه اگسسر بسسرا ی آنهسسا نقسسش
م ی

یردهید.
»موفق هستیم« را باز ی کنید ،گرچه ظاهرا همه چیز آرام است ولی فرصت عالی برا ی یاردگیر ی را از ردست م ی

شها ی بوم نمایانگر ریسک و ایراردهایی است که وشما ردر حین ساختن وشرکت نوپا ی موفق بایسد بسر آنهسا چیسره وشسوید.
هر کدام از بخ ی
یهایی
یکند تا به جهاینبین ی
کزردایی از وشرکت نوپا ی خورد به صورت سیستماتیک است .این کمک م ی
آنگاه وظیفیه ی واقعی کارآفرین ریس ی

که ردیگران همراه خورد ردارند احترام بگذارید و رداستان خورد را بیهوشکل مناسب وشکل ردهید.
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کاها ی مختلف شرکت نوپا
تبند ی ریس ی
اکولوی ی
یتوانیم
تها ی نوپا کامل غیرقطعی هستند ،ولی عدم قطعیت و ریسک یکسان نیستند .م ی
همانطور که ردر فصل  ۱ردر تعریف گفتیم ،وشرک ی
کردار نیستند .نخست تعریف:
ردرباره خیلی چیزها غیرقطعی باوشیم که ریس ی

عدم قطعیت :نبورد قطعیت کامل ،یعنی ،وجورد بیش از یک امکان
تها ی ممکن ردارا ی زیان هستند ،یعنی پیامد غیرردلخواه
ریسک  :حالتی از عدم قطعیت که ردر آن برخی از حال ی
یردهد که ریسک هم هستند .زیان اینجا به صورت کمسسی خسسورد را ردر
تها را نشان م ی
خبر خوب اینکه بوم نوپا ی ناب خوردکار عدیمقطعی ی

کها برابر نیستند.
هزینیهها ی فرصت و هزینیهها ی واقعی نشان ردهد .ولی همیه ی ریس ی
یوشوند:
کها ردر وشرکت نوپا معمول به سه ردسته تقسیم م ی
ریس ی
•
•
•

ریسک محصول
ریسک مشتر ی

ریسک بازار

یتواند گیج کننده باوشد ،بنابر این وشما باید آینها را بر اساس مرحلیه ی محصول خورد اولویت بنسد ی کنیسسد
کها با هم م ی
بررسی این ریس ی

یوشورد به ترتیب آمده است:
و به صورت سیستماتیک با یآینها روبرو وشوید .ردر بوم زیر مسیر ی که برا ی حل یآینها استفارده م ی
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ریسک محصول -راسیدن به دراست به محصول
 .۱نخست مطمئن وشوید مسالیها ی ردارید که ارزش حل کرردن رداررد.
 .2سپس کوچکترین رایهحل ممکن را تعریف کنید )(MVP

 MVP .3خورد را ساخته و ردر مقیاس کوچک اعتبارسنجی کنید.
 .4سپس آینرا ردر مقیاس بزر گ بازبینی کنید.

ریسک مشتری -اساخت مسیری به مشتریان
یکشد را پیدا کنید.
 .۱نخست کسی که رنج م ی

یخواهند.
 . 2سپس این بخش را محدورد کنید به پذیرندگان آغازینی که هیماکنون محصول وشما را بیهراستی م ی
یتوانید از کانایلها ی برونگرا آغاز کنید.
 .3اکنون م ی

سپذیر بسازید -هرچه زوردتر بهتر.
 .4اما به مرور کانایلها ی ردرونگرا ی مقیا ی
بوکاری پذیرفتنی
ریسک بازار -اساخت کس س
نها ی موجورد رقبا را وشناسایی کنید و قیمت رایهحل خورد را مشخص کنید.
 .۱بیهوسیلیه ی جایگزی ی
یگویند بیازمایید) .تعهد وشفاهی(
تگذار ی خورد را با آنچه مشتریان م ی
 .2نخست قیم ی
لوشان(
یردهند) .با عم ی
 .3سپس بیا آنچه انجام م ی

بوکار جواب ردهد.
 .4ساختار هزینیهها ی خورد را بهینه کنید تا مدل کس ی
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یخواهید نوپای ناب را به صورت عملی اجرا کنید؟
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