
 

 

 قسمت اول -دیآنها کار کن یرو دیتوانیم 79که در سال  یاستارتاپ یدهیا ۰۵

استارتاپ همانطور که از نامش هم مشخص است، کسب وکاری است که از همان زمان  پائول گراهاماز دیدگاه 

وکارهایی هستند که دارای رشد ها، کسبحرکت میکند. در واقع استارتاپ (Up) اوجبه سمت  (Start) شروع

 .بسیار سریع هستند

در این مجموعه  .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسبهای اخیر نیز مشاهده کردیم که در سال

های جهانی ها را براساس رنکینگن ایدهآشنا خواهید شد. ما ای ۸۵۰۲های سال مورد از برترین ایده ۰۵مقاالت با 

ها های جهانی است. مسلما کپی کردن این ایدهی دیدی نسبت به برترین ایدهایم و تنها هدفمان ارائهانتخاب کرده

 .های بسیاری با مخاطبان خارجی دارند، کاری از پیش نخواهد بردبرای مخاطبانی که تفاوت

 اقامتیهای ی مکانپلتفرمی برای کرایه 

 AIRBNB  :ی خارجینمونه

هایی که گردشگری مجازی در اختیار گردشگران دهکده جهانی امروز قرار داده است، آشنایی با یکی از فرصت

های اقامتی توان به محلها هزار شهر دنیا بوده که در این بین میهای اقامتی گسترده و متنوع در دهفرصت

ای های اجارههای لوکس و مجلل پر تخفیف و همچنین خانههتل توانند اتاقمیها هزینه اشاره کرد. این محلکم

ها نیستند که ارائه دهنده خدمات اقامت های مختلف دنیا باشد. در همه جای دنیا این تنها هتلشهروندان در کشور

ار کوتاه مدت در اختیی به مسافران هستند بلکه بسیاری از ساکنین مناطق توریستی، منازل خود را برای اجاره

کند. از طرفی بسیاری از گردشگران دهند که همین مساله به اقتصاد محلی بسیار کمک میگردشگران قرار می

تر از زندگی در کنار مردم آن شهر داشته باشند و به همین دلیل انتخاب یک ای نزدیکهم تمایل دارند تا تجربه

 .دهندهتل ترجیح می مکان اقامتی از میزبانان را به اقامت در

Airbnb  ۸دهند. در این وبسایت بیش از های اقامتی خود را در آن کرایه مییک وبسایت است که افراد مکان 

در  ۸۵۵۲کشور است. این شرکت در سال  ۰۹۰هزار شهر و  ۳۳میلیون مکان فهرست شده وجود دارد که در 

میلیون دالر بودجه خطرپذیر از  ۰۸۵،تقریباً  ۸۵۰۲در سال سانفرانسیسکو به وجود آمد. استارتاپ ایر بی ان بی 

برای هر رزرو از میزبان   Airbnb .ها جذب کردهایی مانند وای کامبینیتر و مبالغ دیگری از سایر شرکتشرکت

های سایت گزینهگیرد. گردشگران و مسافران در این وبدرصد کمیسیون می ۰۸تا  6درصد و از مهمان ها بین  ۳ها 

توانند از استخر یا ماشین لباسشویی و هر چه متنوعی در اختیار دارند. از یک اتاق مشترک تا یک خانه کامل، می

فکر می کنند در طول دوران اقامت خود استفاده کنند. همچنین می توانند عکس های خانه، مهمان یا میزبان و 

  .نقشه را مشاهده کنند



 

 

ین سایت و فراگیری آن، صرفه جویی در امور مالی است. مسافران و گردشگران ترین دالیل محبوبیت ایکی از اصلی

ی پردازند از امکانات بسیار خوبها را در اختیار دارند و در مقایسه با پولی که مییک طیف بسیار گسترده از قیمت

تگاه مورد نظر خود را در توانند تنها با پرداخت شبی چند پوند تا چند صد پوند اقامها میشوند. آنبرخوردار می

 .جا قیمتی بیش از چند برابر خواهد داشتی هتل در آنهایی که اجارهمکانی ایده آل اجاره کنند. مکان

دان، اگر یک نفر خانه خود را های خالی پول در بیاوند. طبق اظهار نظر یک اقتصادتوانند از اتاقها نیز میمیزبان

پوند به درآمد ساالنه خود  ۰6۵۵ر هر ماه اجاره دهد، می تواند مبلغی حدود برای هفت روز د Airbnb از طریق

 .درصد درآمد میانگین هر خانوار در انگلستان است ۰۰اضافه کند. مبلغی که معادل 

ها ها و کشورچطور از ظرفیت شهر Airbnb نشان می دهد که Euromonitor گزارش اخیر موسسه بین المللی

کند تا صنعت هتلداری را بهبود بخشد. در این گزارش آمده اجاره و رهن اقامتگاه استفاده می در چارچوب قانونمند

کند خارج شده و به پلتفرمی برای دفاع از از قالب یک استارتاپی که با تکنولوژی فعالیت می Airbnb است که

دهد که ن گزارش نشان میهای مختلف تبدیل شده است. همچنین ایها در کشورحق و حقوق صاحبان اقامتگاه

تواند گردشگران و مسافران را جذب کند. بنابراین بدیهی های غیر مستقل میبیشتر از هتل Airbnb شرکت نوآور

ها که حس ماجراجویی را نیز در مسافران های بزرگ و لوکس تحت تاثیر این گونه وب سایتاست که درآمد هتل

شان بحث مالیات را پیش ها هم به دنبال احراز هویت از دست رفتهآنکند کاهش یابد و و گردشگران ترغیب می

 .کشندمی

های بادی شان که تختشروع این استارتاپ اینگونه بود که دو جوان آمریکایی تصمیم گرفتند تا اتاق شیروانی خانه

یک وبسایت کوچک اندازی مجهزی داشتند را به یک مسافرخانه کوچک تبدیل کنند و اجاره دهند. بعد از راه

 .توانستند سه مسافر جذب کنند که به آنها صبحانه خانگی نیز ارائه دادند

 موسم :نمونه ی ایرانی

وانند تتوان به استارتاپ موسم اشاره کرد. موسم بستری است که مسافرین میمی AirBnb ایرانی یبه عنوان نمونه

توجه به تعداد نفرات، بودجه و امکانات مورد نیاز خود  های اقامتی سراسر کشور پرداخته و بابه جستجوی واحد

واحد اقامتی مد نظر خود را انتخاب نموده و آن را رزرو نمایند. با استفاده از این استارتاپ دیگر نیاز نیست برای 

یفیتی کهایی با چه هایی که در کنار جاده ایستادند و مشخص نیست واحداجاره آپارتمان یا ویال به تابلو به دست

  .دهند اعتماد کردرا به مسافران ارائه می

از طرفی میزبانان و مالکان این منازل الزم نیست به صورت فیزیکی به دنبال مسافر برای اجاره دادن واحد خود 

ها به سادگی عکس و اطالعات واحد خود را در باشند. به کمک فناوری اینترنت و سادگی کاربرد آن، مالکان واحد

با انتخاب و رزرو واحد خود، در طول سفر دغدغه  توانند قبل از سفرموسم قرار داده و از طرفی متقاضیان می



 

 

ی انتخاب مکان اقامتی را از دوش خود بردارند. همچنین به علت قابلیت جستجوی سریع و قابل مشاهده بودن همه

 .تر به وجود خواهد آمدی خدمات بهتر با قیمت پایینها، رقابت بیشتری بین میزبانان برای ارائهگزینه

 


