
 

 

 PPTمصاحبه با 

PPT های گذاری فایلسایتی برای اشتراکوبPowerPoint فعالیتش را  0931از سال  ،سایتاست. این وب

 اند سر و کار داشته ''ارائه''هایی که با گذر بسیاری از افراد جامعه، خصوصا آن ،آغاز کرده است و در این مدت

چه کنجکاوی آناند.  مند شده، به این سایت افتاده است و از خدمات آن بهرهآموزاندانشجویان و دانش خصوصا

ایم. تحوالتی که از  تحوالتی بود که در ساختار و خدمات آن شاهد بوده ،اکوموتیو را در خصوص آن برانگیخت

ان به افراد دهد مخاطب اصلی آن از دانشجویان و دانشجویسایت حکایت دارد و نشان میتغییر مخاطب این وب

، PPTسایت ی تیم اکوموتیو با محمدرضا میر، مدیر وبکسب و کار تغییر کرده است. در ادامه با مصاحبه یحوزه

 :همراه باشید

PPT ها فراموش شده بود؟چگونه خلق شد؟ چرا مدت 

PPT  شرکتی که کردتیمی بر روی آن کار می 39و تا سال  شروع به کار کرد 31از سال .PPT  در آن خلق شد

ها فراهم هایی هم برای پیشرفت این ایدههای خودشان کار کنند و حمایتداد که روی ایدهبه افراد اجازه می

 ای رقم خوردفضای شرکت به گونه های امروزی داشت.دهندهکارکردی نزدیک به شتاب ،تر بگویمکرد. راحتمی

های هم ترجیح دادند که با این ایده PPTادی از اعضای تیم های جذاب دیگری در شرکت مطرح شد و تعدکه ایده

عنی ی ؛ها بوددر آن سال گیری فضای ارائهعدم شکل ،کردعلتی که این جدا شدن را تسهیل می. جدید همراه شوند

افرادی کمی این نیاز را احساس  کهیا این .هنوز به عنوان یک نیاز مطرح نشده بود ،دادارائه می PPTچیزی که 

به همان صورت باقی مانده بود  PPTسایت وب ،39مهرماه تا  39 با توجه به جداشدن اعضای تیم، از. کرده بودند

ده ش هم با مشکل مواجه رینام و بارگذا. خیلی از امکانات سایت، مثل ثبتو کسی هم نبود که کار آن را جلو ببرد

ی های مختلفی مانند  رتبهلحاظ شاخصاز  PPT ،این وجودبا  .گذاشتباقی میکاربران  یرابدی ب یکه تجربه بود

 .اش حائز برتری بودالکسا نسبت به رقبای ایرانی

 ؟این کسب و کار را زنده کنیدچه شد که تصمیم گرفتید 

پرداختم. بعد از مدتی احساس میبودم. البته بیشتر به کارهای پژوهشی و محتوایی  من هم در همان مجموعه فعال

هایم د. این شد که تصمیم گرفتم فعالیتاثرگذاری الزم را در اجتماع ندارکردم که کارهای پژوهشی و محتوایی آن 

 ی را انتخاب کردم.تپیهایی که وجود داشت پیمیان گزینهبرد یک کسب و کار ادامه دهم و از را در قالب پیش

 داد؟ه خدماتی ارائه میچ اشاولیهتی در نسخه پیپی

سایت به های خود را در بستر این سایت به اشتراک بگذارند. وبتوانستند پاورپوینتخدمتش این بود که مردم می

ینند، را بب هاتر بتوانند آنکرد تا مخاطبان راحتها را به عکس تبدیل میای طراحی شده بود که پاورپوینتگونه

نوان ای نداشت و بیشتر به عتوان گفت امکانات پیچیدهمقایسه کنند، امتیاز بدهند و نظرشان را ثبت کنند. می



 

 

های زیادی که در سه سال ابتدائی فعالیتش به همراه داشت هیچ با وجود هزینهشد. یک مرجع از آن استفاده می

 طرح درآمدی مشخصی برای آن تهیه نشده بود.

 بین موفق بود؟طاخاولیه چقدر در جذب م ینسخه این

پاورپوینت در سایت ایجاد شد. در این میان مردم  0111پایگاهی با بیش از  ،هایی که وجود داشتبا همه ضعف

آورد. ها را هم به عنوان پاورپوینت به حساب میکردند که سیستم آنهای دیگر مثل عکس و فیلم هم آپلود میچیز

هزار پاورپوینت داریم  91پاورپویت داشتیم. در حال حاضر هم حدود  0011توان گفت در عمل می با این حساب

 9111شود. حدود تای آن روی سایت قرار گرفته است و روز به روز به این تعداد افزوده می 0111که بیش از 

توان با آن پاورپوینت میو برگزیده شده ها تای آن 9111حدود  ،از آن بینوری شده است که آقالب هم جمع

 ای ساخت.حرفه

 از زمانی که خودتان وارد شدید چه تحولی ایجاد کردید؟

یشتر ت در نسخه قبلی بکنم مخاطبان سایت هم تغییر کردند. مخاطبان سایفکر میما سایت را از ابتدا نوشتیم. 

 مخاطبان بیشتر ای باشد کهایم طراحی به گونه سعی کرده ،جدید یدر نسخهاما  ؛آموزان بودندها و دانشدانشجو

سازی طرح درآمدی پیادهبود که احساس کردیم برای  ها باشند. دلیلش هم ایناز میان کسب و کارها و استارتاپ

 ،شود و در واقعالبته همچنان خدمات ما به دانشجویان و دیگر اقشار هم ارائه می تر هستند.قشر دوم مناسب ،ما

 سازی کسب و کارمانپذیری بیشتر در طراحی و پیادهدهد که انعطافترده مخاطبین به ما اجازه میاین طیف گس

  باشیم. و درآمدزایی از طریق آن داشته

 مدل درآمدیتان در حال حاضر به چه صورت است؟

ت که برای این اسمثال یک مدل درآمدی ما  ایم.  چند راه مختلف برای درآمدزایی تعریف کردهدر حال حاضر 

هم  Preziهای دیگری غیر از پاورپوینت مثل افزاربا نرمفایل ارائه آماده کنیم. البته ها و کسب و کارها، سازمان

ابتدای هر پاورپوینت پیش می تواند در  دیگر درآمدیمان بحث تبلیغات است که طرح. دهیماین کار را انجام می

توانند های سایت قرار بگیرد. افراد می، صفحه اصلی، سایدبار یا دیگر بخشبخش پنلاز نمایش آن پاورپوینت، در 

مربوط  هایپاورپوینتشان در ی خاص را انتخاب کنند تا تبلیغاتبندمتناسب با اهداف تبلیغاتی خودشان یک دسته

 شود. ر اضافه میهای درآمدی دیگری هم پیشبینی شده که به مروالبته راه .بندی نمایش داده شودبه همان دسته

 ؟کنندهایشان بگیرند، کسب درآمد هم میگذاری فایلمیم به اشتراکافرادی که تص

صورت عمل کند تواند به این. حتی میآن را بفروشد کرده و بارگذاری PPTهرکسی می تواند پاورپوینتش را در 

را به انتخاب خودش به صورت رایگان منتشر کند و دسترسی به بقیه را به پرداخت هزینه  اسالیدکه تعدادی 



 

 

آید به صاحب آن، یعنی کسی که آن ها بدست میمحدود کند. در حال حاضر تمامی چیزی که از فروش این فایل

 .داردنمیای تحت عنوان کارمزد و .. برهزینه ppt.irو  را بارگذاری کرده است تخصیص خواهد یافت

 هایی هستند؟تان چه استارتاپرقبای

ریبا هایی هستند که خدمت تقباید بگویم رقیبی نداریم. سایت ،های ایرانی را در نظر بگیریماگر بخواهیم سایت

 که. مثالش اینکنندنمیفعالیتی خیلی وقت است که بینید که اما اگر بررسی کنید می ؛دهندمشابهی ارائه می

ای که انجام دادیم، متوجه شدیم که در این ماهه 0اما با توجه به رصد  ؛توانست رقیب ما باشدسایتی بود که می

مدت حتی یک فایل هم به سایتشان اضافه نشده است. بقیه هم همینطور هستند و فعالیتی ندارند. ما اگر بخواهیم 

کنیم که در گیریم. ادعا نمیعنوان رقیب در نظر می را به SlideShareرقیبی برای خودمان تعریف کنیم، قطعا 

 اما این ظرفیت را داریم که در جذب مخاطبان فارسی زبان با آن رقابت کنیم. ؛سطح جهانی رقیب آن هستیم

PPT  چگونه باSlideShare کند؟رقابت می 

 ؛حوصله و زمان ترجمه را ندارند - هایی که ندارندلط دارند و چه آنهایی که بر زبان انگلیسی تسچه آن - ممرد

 کند.لذا ارائه یک سرویس فارسی مطلوبیت مناسبی برای این افراد ایجاد می

 ها به جای تبدیل بهکه تمامی اسالیدچنان ؛کندریم که مزیت مناسبی ایجاد مییک تفاوت اساسی دیگر هم دا

به  ،گیرندیدهایی که در سایت ما قرار میشود تمام اسالشوند. این ویژگی باعث میتبدیل می HTMLعکس، به 

 ها تسهیل شود.ایندکس شوند و دسترسی به آن ،نظیر گوگل راحتی توسط موتورهای جستجو

ن مواجه هستند، فروش آبا هایی که ایرانیان مزیت دیگر ما فروش پاورپوینت است که با توجه به محدودیت

 کنند.مواجه میرا با مشکل  SlideShareاسالیدها از طریق 

معموال اسالیدها دارای یک محتوای پشتیبان هستند که در خود ارائه وجود ندارد. به نظرتان برای درک 

 کند؟مخاطب ایجاد مشکل نمی

کردم که در آن ذکر شده بود از میان مطالعه می SlideShareتحلیلی در خصوص کاربران ای پیش مقاله مدتی

عالقه بیشتری  ،صفحه محتوا دارند 0یا  7هایی که در حد تر یعنی آنکاربران به اسالیدهای کوتاه ،همین اسالیدها

 وتاهک نسبتا باید ،ی افراد خارج نباشندکه از حوصلهها برای اینپاورپوینت که دهداین نشان میاند.  نشان داده

ن برای آ یبلکه همه ،زوما به درد بخور نیستتوان گفت که محتوای یک پاورپوینت طوالنی لالبته نمی ند.باش

اسالید پوشش  011 را در فروشبینید که یک موضوع کلی مثل نمی دیگر پاورپوینتی مخاطب کاربردی نیست. االن

شود، جزئی شده است. میاسالید خالصه  91استراتژی فروش که در  بلکه موضوعات تا سطحی مثل ،داده باشد



 

 

 مکمل ی را خواهید یافت که از لحاظ موضوعیهای مختلفپاورپوینت ،سرچ کنید PPTدر ی هر موضوعی که درباره

 یکدیگر هستند. 

م در کنار ه محتوای هر پاورپوینتکنیم تا یک بخش به سایت اضافه  ما قصد داریمبرای بحث اسناد پشتیبان هم 

ینی بکردن صوت به اسالید را هم پیشامکان اضافه  ،باشد. عالوه بر این مخاطبان دسترس در ،پاورپوینتاصل 

 یک ارائه را برای آن ایجاد کنیم. یایم تا به نوعی تجربه کرده

 ب چه راهکاری دارید؟طابرای جذب مخ

شش محتوا را هم پو یهای ارائهکه بتوانیم دیگر فرمتیعنی این ؛محتوایی است یایجاد زنجیره ،هایمانیکی از ایده

ه هاست که بمانور دادن روی بحث فروش پاورپوینت ،دیگری هم که به نظرم جذابیت مناسبی دارد بدهیم. راهکار

 ای را جذب نماید.گسترده مخاطبینتواند سبب منافع اقتصادی که در آن وجود دارد می

 های اجتماعی هم فعال هستید؟در شبکه

 هایلینکدین و توییتر هستند. تلگرام هم یکی از گزینه، ها فعالیت کنیمخواهیم در آنهایی که میشبکهمهمترین 

ا مرسان دیگری را انتخاب کنیم. ممکن است پیام، ما بود که البته با توجه به وضعیتی که برایش پیش آمده

افزارهای یا نرم IPTVهای دیگری مثل ارائه شود و این کار از طریق پلتفرم فقط از طریق سایتنباید  PPTمعتقدیم 

نیست که مخاطب تنها از طریق سایت با ما در این به هیچ عنوان هدف نهایی ما  ایلی هم قابل انجام است.موب

 . کنیمای که وجود داشته باشد را بررسی میهر گزینهما  ،برای اینو  ارتباط باشد

 ؟اید جذب سرمایه هم داشته

 ،سایت لچرا که مد ؛کار را پیش ببریم «استرپی بوت»هایی که گرفتیم، تصمیم بر این شد که خیر، طبق مشورت

 مورد نیاز را از طریق کاربران نهایی تامین کنیم. یاست و این امکان وجود دارد که سرمایه B2Cبیشتر 

 تیم جدیدتان چه وضعیتی دارد؟

اما بسته  ؛را انجام می دهند و سئو نفر هم کار تولید محتوا 0نفر مسئول ارتباط با مشتریان و  0نفر نیروی فنی،  9

بخشی از کارها را در تهران  اکنونهمبه حجم کاری که در هر مقطع داریم این تعداد ممکن است تغییر کند. 

ه همکاری مناسبی در تیم شکل گرفت ،کنیم و بخشی از تیم هم در همدان مستقر است. تا اینجای کارپیگیری می

همکاری با افراد حاضر  ،تجربه کردیم PPTترین چیزهایی که در یکی از مهم ایم. است و روند رو به رشدی داشته

عداد اما است ؛ها شاید ابتدای کار مهارت کافی نداشته باشنددر شهرستان بود. نیروی انسانی حاضر در شهرستان

اگر این اتفاق بیفتد و منابعی  کنمها اعتماد شود. احساس میآفرینی را دارند و کافی است به آنالزم برای ارزش



 

 

کامال ها در شهرستانوضعیت کار و کارآفرینی  ،به سمت این استعدادها برود ،که در تهران متمرکز شده است

 .دگرگون شود


