
 

 

 یشگیهم یبازار ،یتکرار یادهی؛ اپوریش

فعالیت خود  0931ها به صورت آنالین است. این استارتاپ از سال گذاری نیازمندیبستری برای اشتراک شیپور

ای کسب کرده است. رقابت با دیوار و همکاری با سال گذشته تجربیات گسترده 7را آغاز کرده است و در 

بیست و سومین "ست. و رویش لوتوس از مهمترین این تجربیات ا Pomegranate گذارانی همچمونسرمایه

فرصتی بود که از نزدیک با رضا اربابیان بنیانگذار این استارتاپ آشنا شویم و از تجربیاتش  "رویداد بانی تهران

های وی در رویداد بانی تهران است که توسط تیم خوانید قسمت اول صحبتمند گردیم. آنچه در ادامه میبهره

 .کاربران عزیز قرار بگیرداکوموتیو پیاده شده تا در اختیار شما 

 .که چه کارهایی انجام داده، شروع کنیمو این ''رضا اربابیان''گفتگو را با 

 7جا زندگی کردم و سال در آن 0۱سالم که بود به کانادا رفتم و  0۱ساله هستم و در تهران به دنیا آمدم.  9۳من 

ها به ایران بازگشتند و من یم؛ اما بعد از دو سال آنسال پیش به ایران برگشتم. به همراه خانواده به کانادا رفت

ی راهنمایی و دبیرستان اتاقی اجاره کردم و در همان سن هم مشغول به کار شدم و هم مشغول به درس. در دوره

کردم و در کنارش، در یک رستوران گارسون بودم. بعد از آن، در دانشگاه قبول شدم و به شهری روزنامه پخش می

 .فتم. در آن دوره، در کنار درس، بیشتر به فروشندگی مشغول بودم که درآمدی هم کنار درس داشته باشمدیگر ر

استم خوای که به کارآفرینی داشتم، میی اقتصاد گذراندم. بعد از آن، بنا به عالقهمقطع کارشناسی را در رشته

وع به کار کردیم. یک سال هم همکاری جا کاری را شروع کنم که از شانس من، با یک آقای ایرانی شرهمان

 MBA یداشتیم؛ ولی دیدیم قرار نیست به جایی برسیم و من تصمیم گرفتم درسم را ادامه دهم و در رشته

جا بمانم یا برگردم که درسم تمام شد، همیشه این مسئله در ذهنم بود که آنی تحصیل دادم. بعد از اینادامه

 .اصرار داشتند که برگردم و در نهایت هم همین کار را کردم و به ایران برگشتمایران. از طرفی پدرم هم خیلی 

جا به شکل سال اولی که به ایران برگشتم، مستقیم به یک روستا در نزدیکی تبریز به اسم خسرو شهر رفتم. در آن

نم و مدام با کارگرها جا پیاده کرا در آن MBA کردیم. من هم انتظار داشتم تجربیاتم درسنتی، حوله تولید می

جا کار کردم؛ ولی رسید. دو سال آنداری به نظر میکردیم؛ اما عمالً کار خندهگذاشتم و هدف تعیین میجلسه می

دیدم. به همین خاطر تصمیم گرفتم به کانادا برگردم. در همین بازه، یاد گرفته بودم که ای در این کار نمیآینده

 .ها را بشنومهای آنگذاشتم تا نظرات و ایدههای مختلفی جلسه میرو، با آدم سازی کنم. از اینباید شبکه

 که لوازم شخصیم را از سایتی -شناختم، متوجه شدم ایشان هم مانند من در جلسه با یکی از افرادی که از قبل می

دند و منعالقه ''هازمندینیا''خیلی به بحث  -دانستم کردم و ارزش این بیزینس را میمثل شیپورِ اآلن تهیه می

رغم یک پیشنهاد کاری که از کانادا داشتم، اند. همین موضوع باعث شد علیپلنی هم برای آن آماده کردهبیزینس

 .تصمیم به ماندن بگیرم



 

 

های ماه روی این موضوع مشغول تحقیق بودم. ابتدا هم با خودرو شروع کردم و به نمایشگاه ۳حدود  ۹3سال 

دادم، ام را توضیح میتم؛ اما چون اصالً بازار آنالین در آن زمان شکل نگرفته بود، برای هر کسی که ایدهرفخودرو می

دیدم، ترکیه بود که از لحاظ مارکت و ترین بازاری هم که به ایران میکرد. نزدیکمن را از نمایشگاه بیرون می

یپور به سبک ش ''نیازمندی''جا یک سایت . در آنفرهنگ و جمعیت و کاربران اینترنتی خیلی به ما شبیه هستند

پلنی آماده کردم و به دو شریکم وجود دارد که خیلی هم پرطرفدار است. من هم بر اساس آن سایت، بیزینس

ها در هیئت بردم و آنآغاز کردیم. البته کار اجرایی را من جلو می 31معرفی کردم و سه نفری این کار را در سال 

 .داشتندمدیره حضور 

 دادید؟ها را هم خود شما انجام مییعنی کار کد زنی و این

سری ها نداشتم و فقط درس خوانده بودم و یکی استارتاپی کاری در زمینهنه، من تا آن زمان هیچ تجربه

جور چیزها هم داشتم. چیزی که من در آن خیلی خوب بودم، تحقیق و ی کار اجرایی مثل فروش و اینتجربه

 .کم دانش مربوط به آن را به دست آوردملعه بود و با همین تحقیق کردن، کممطا

 از زمان توافق با شرکا تا روزی که از شیپور رونمایی کردید، چقدر طول کشید؟ چه کارهایی کردید؟

ئله سترین ماندازی شرکت چیست. مهمیک سال و نیم طول کشید. اولین کار این بود که سر دربیاورم فرآیند راه

 CTO ام این بود کهای نبودم و دغدغهای برای سایت شیپور داشته باشم؟ چون من آدم فنیاین بود که چه برنامه

ی جدیدی نبود و چیزی بود که مسئله ''هانیازمندی''را در اختیار بگیرم یا مشاوری داشته باشم که کمکم کند. 

ها ی قیمت آنی زیادی برای آن وجود داشت که بازهای آمادههای از آن را داشتند و سولوشنی کشورها نمونههمه

ها را دیده بودم، کلی ذوق کردم که خب گرفت. اولین بار هم که یکی از آنهزار یورو را در بر می ۱11تا  0111از 

 .مکردها را درک نمیکه نیاز به پشتیبانی دارد و اینکنیم و اصالً اینخرم و کار را شروع میآن را می

های مختلفِ بعد متوجه شدم که حتماً دلیلی برای این تفاوت قیمت وجود دارد و شروع کردم به صحبت با آدم

ا هم هاین صنف در خارج از کشور و در همین فرآیند، یک نفر یک شرکت اسلونیایی را به من معرفی کرد که آن

زد. داشتند که حرف اول را در اسلونی می ''استخدام''دادند و یک سایت چند جوان بودند و همین کار را انجام می

توانند کار فنی ما را انجام دهند. همین گونه هم که میها استفاده کنم، هم اینتوانم از دانش آندیدم که هم می

ما ماه، سایت شیپور را برای ما باال آوردند. در حقیقت تیم فنی  ۱ها سپردیم و در عرض شد و ما کارها را به آن

 .دادیمجا مشغول به کار بود. من و یکی دو نفر دیگر کار پشتیبانی را انجام میآن



 

 

دهنده دارد و از طرف دیگر به و کار پلتفرمی راه انداختید که از یک طرف نیاز به آگهی شما یک کسب

یپور، بازاریابی شکسانی نیاز دارد که به آن آگهی نیاز دارند تا ارتباط مورد نظر برقرار شود. شما در مدل 

 به کدام سمت بیشتر توجه داشتید؟

ها داشته باشی و این آگهی باید ماهیت سایتت را نشان دهد. مثالً اگر آگهی تبلیغاتی در ابتدا، باید یک مبنا از آگهی

یم گشتها میها است و هیچ جذابیتی برایشان ندارد. باید بین آگهیی سایتکنند مثل بقیهباشد، مردم فکر می

ها را متقاعد کنیم و کردیم تا آنها صحبت میکردیم و با آنی ما بود، پیدا میهایی را که متناسب با خواستهآن

 ..ها داشته باشیمها توانستیم یک مبنای اولیه از آگهیاز طریق آن

که  ''ایستگاه''کردند مانند هایی که در آن زمان فعالیت میمزیت رقابتی شیپور نسبت به سایت

 خودتان نام بردید چه بود؟

چرخید تا به روید و در آن میمثل جمعه بازار است که می ''نیازمندی''ها است. اصل مزیت رقابتی، همین آگهی

 .کندها است که آن را جذاب مییک چیز جالب برخورد کنید. در واقع کیفیت آگهی

 رح نبود، چگونه وارد بازار شدید؟که ابزارهایی مثل سئو در آن زمان خیلی مطبا توجه به این

حقیقتاً ما در دو سه سال ابتدایی کار، سختی بسیاری را متحمل شدیم و رشد سریع ما هم بعد از این مدت بود. 

ی چندانی نداشتم و از نظر فنی هم خوب نبودیم. کنم خود من بودم؛ چرا که تجربهدلیل این فشار هم فکر می

زار کردیم و با توجه به جهش دالر از هباید به آن تیم فنی اسلونیایی یورو پرداخت می تر شده بود و ماشیپور بزرگ

به سه هزار تومان، دیگر توان پرداخت نداشتیم. به همین خاطر به آن شرکت پیشنهاد دادیم که با ما شراکت 

 .کنند

کم ه افتاد این بود که شپپور کمها هم بعد از کلی کش و قوس باالخره این موضوع را پذیرفتند؛ اما اتفاقی کآن

توانستند منابع مورد نیاز شیپور را فراهم کنند ها هم شرکت کوچکی بودند که بعد از مدتی نمیتر شد و آنبزرگ

 CTO ها را به ایران بیاوریم و من در همان زمانو خودشان تبدیل به گلوگاه شده بودند. بعد از آن قرار شد آن

افی ی فنی کها نپذیرفتند به ایران بیایند و چون من تجربهدانش آن را نداشتم؛ اما آن شیپور شدم در حالی که

گرفت. نداشتم، کارهایی که روی سایت پیاده کردیم باعث شد سایتمان کند باشد. این مسئله، جلوی رشدمان را می

ک ماه تیم خود را تشکیل دادیم ها تحویل بگیریم. در عرض یبه همین خاطر قرار بر این شد که ما سایت را از آن

 .ها با زحمت بسیاری که کشیدند، توانستند کد را تحویل بگیرندو بچه



 

 

های زیادی برای یک مدیرعامل دارد، کمی از تجربیاتتان از آن قطعاً رونمایی از یک سایت جدید چالش

 .دوران برایمان بگویید

ولمان تمام شده بود و واقعاً به جاهای باریکی رسیده بودیم؛ گذار بودیم و پیک سال و نیم اول، ما همان سه بنیان

ی زیادی ها تجربهی نیازمندیبا یک شرکت سوئدی آشنا شدیم که در زمینه 39ولی شانسی که آوردیم، سال 

ها داشتیم، مجاب گذاری کند و بعد از تعامالتی که با آنداشت و به ایران آمده بود که در همین زمینه سرمایه

 .گذاری کنندند که روی ما سرمایهشد

یک اتفاق خوبی هم که افتاد این بود که همان ابتدا، من را به یک شرکت نیازمندی فرستادند که یکی از سه سایت 

قدر به من اطالعات داد که من متوجه ها رفتم و در یک روز، آنآن CEO بزرگ دنیا در این زمینه است. من نزد

برویم متفاوت با مسیر فعلی است و ما در عرض یکی دو ماه، سایت را به کل تغییر دادیم؛  شدم کالً مسیری که باید

ای عمل کردیم، سایتی که باال آمده بود باز هم سایت کندی بود و این باعث شده بود که با ولی خب چون عجله

 .وجود تبلیغات ما، مردم به جای شیپور، از رقیب استفاده کنند

کردیم تا ببینیم چه چیزی بهتر کار کردیم، همه چیز را مثل روزنامه، اینترنت و ... امتحان میزمانی که شروع به 

که به تر بکنیم. با تمام این اوصاف، در حال رشد بودیم. تا ایندهد و سبک مارکتینگمان را بتوانیم بهینهجواب می

است، قرار است به ایران بیاید و  ''ازمندینی''ی ها در زمینهما خبر رسید که یک سایت خارجی که یکی از غول

دی گذاران سوئخب ما خیلی استرس این موضوع را داشتیم که به چه نحوی جلوی این مسئله را بگیریم. سرمایه

بنا بر دانشی که در این زمینه داشتند به ما گفتند که حتماً باید به تلویزیون بروید تا اولین گروهی باشیم که به 

ایم. ما هم سریع خودمان را آماده کردیم، یک تیزر ساختیم و یک کمپین تشکیل دادیم و به هر آن ورود کرده

 .ها وارد تلویزیون شویمنحوی بود، سعی کردیم قبل از آن

 مقیاس پذیری جا بود که ما برای اولین بار فهمیدیم مفهوماتفاقی که افتاد، ما کامالً شکست خوردیم و در آن

های ما هر شب این شده بود شد و کار بچه crash چیست؛ چرا که در این کمپین، سیستم به علت فشار، دچار

این ذهنیت را ساخته بود که شیپور ی خیلی بدی بود و از شیپور هم کنند. در کل تجربه بازآوری که سیستم را

ا کردیم تا این ذهنیت رکند. تا یک سال و نیم بعد از آن تالش مییک سایت بسیار کندی است و خوب کار نمی

 .عوض کنیم که خداروشکر تا حدود زیادی هم در این موضوع موفق بودیم

خواهیم جلو ببریم، به هیچ جایی نخواهیم جا بود که ما متوجه شدیم اگر سیستم فنی شیپور را با همین روش بآن

 کردیم. ما دربنویسیم و باید منابع الزم برای آن را فراهم می ''دات نت''رسید. قرار شد دوباره سایت را به زبان 

ماه، هیچ کاری جلو نرفته باشد. باز هم  6نیروی جدید گرفتن خیلی سختگیر بودیم و این باعث شده بود بعد از 

ک سایت ها بود و یی نیازمندیکه آوردیم این بود که با آقایی آشنا شدیم که به تعبیری پدرخواندهشانس دیگری 

ای هم هستند، عالقه خیلی قوی CTO کهکردند و با توجه به اینها داشت که دیگران از روی او کپی مینیازمندی



 

 

 یز ما هم خواستند یک تیم در زمینهنشان دادند که به ما کمک کنند. تیمی جمع کردند و به دبی آوردند. ا

PHP جا ببریمآوری کنیم و به آنجمع. 

ی کارکرد سایت را به ما یاد اتفاقی که افتاد این بود که در عرض سه ماه، کل سایت را برایمان نوشتند و نحوه

دادند که باعث شد درک خیلی بهتری از موضوع پیدا کنیم. از آن زمان، ما هر کاری کردیم جواب مثبت گرفتیم؛ 

هم دید خیلی بهتری در این زمینه پیدا کرده  ی قوت تبدیل شده بود. خود منیعنی نقطه ضعفمان به یک نقطه

 .ها پیدا کنمها را درک کنم و راه حل مناسب برای آنتوانستم دغدغهبودم و می

 ؟دادید انجام کارهایی چه  عرضه کردید، برای بازاریابی شیپور ۵۹که محصولتان را اوایل سال بعد از این

ود. ب ''فرغون''داستان  -های ما نیز بود ترین کمپینتفاقاً یکی از موفقا -کاری که ما در آن زمان انجام دادیم که 

 قیمت را هم در آنبه این صورت که بیلبوردهایی رفتیم که در آن یک فرغون قرار داشت و یکسری کاالهای ارزان

رد برای آن بیلبوخواهیم این فرغون را بفروشیم و رسید که ما واقعاً میریخته بودیم و به این صورت به نظر می

 .ایمزده

و کار و بازاریابی راجع به این کمپین شیپور خیلی صحبت شد. خودتان در نشریات مربوط به کسب 

 .برایمان تعریف کنید که چه اتفاقی در آن زمان افتاد

وتی رد ها از کنارشان بدون تفاخب بیلبوردها در تهران خیلی زیاد است و معموالً هم به این نحو است که آدم

ی آن صحبت شود و جلب توجه صورت شوند؛ ولی ما به دنبال آن بودیم که کاری انجام شود که بعداً هم دربارهمی

گیرد. تا حدود زیادی هم در این مسئله موفق بودیم و از نظر اعتبار و برندینگ، شیپور بعد از آن کمپین یک تکان 

ای است که انجام  Top of mind کنند بحث برندینگ ومیترین کمکی که خیلی خوبی خورد. بیلبوردها اصلی

و کار دیگری تا این  که ممکن است در کسبوکار ما خیلی مهم است؛ در حالیدهند و این مسئله در کسبمی

ها صحبت شد، نام شیپور را در ی نیازمندیاندازه مهم نباشد. برای ما از این لحاظ مهم است که هر زمان درباره

شود این است که بعد از تر از ترافیکی که در زمان کمپین ایجاد میی بعدی و مهمداشته باشند. نکتهذهنشان 

 گردند یا خیر که خوشبختانه برای ما این موضوعافتد و آیا کاربرها به سایت باز میتمام شدن کمپین چه اتفاقی می

 .م دوست داشتند و ریزش خاصی نداشتیمآمیز بود و نشان داد محصوالتمان چیزی داشت که مردهم موفقیت

 رشد و مقبولیتی نسبی که به دست آوردید، به چه نحو عمل کردید؟ بعد از این

 کردیم مشکل مردمبعد از آن، تالش اصلیمان در سالم و خوب نگه داشتن سایت بود و از طرف دیگر، تحقیق می

ها را برای مردم فراهم توانیم آنند و به چه نحوی میها چیست و یا به چه چیزهایی عالقه داربا سایت نیازمندی

 کنیم؟



 

 

 گذاری برای کسب درآمد شیپور چگونه است؟هدف

من همچنان رویکردم بیشتر ارتقای جایگاهمان است تا کسب درآمد. اگر بخشی هم اضافه کنیم در جهت بهبود 

 91م و دلیل آن هم این بود که ما روزانه سایت شیپور است. مثالً ما در حال حاضر به روز رسانی را پولی کردی

ه آورد و باید بکه دیده شوند را پایین میهای جدید را برای اینهزار تا به روز رسانی داشتیم و این، شانس آگهی

 .کردیمنحوی این موضوع را کنترل می

 ی کاری شیپور دارید یا خیر؟تمایل به گسترش حوزه

درصد  ۳1ی همین اجناس دست دوم انجام دادیم، ن تحقیقاتی که در زمینهببینید ما در حال حاضر طبق آخری

کنند، درصدی هم که از آن استفاده می ۳1کنند. از مردم ایران اصالً اجناس دست دوم را خرید و فروش نمی

 یفتادهدهند؛ یعنی این فرهنگ هنوز به صورت کامل جا نبار این کار را انجام میها سالی یکدرصد آن 71حدود 

 .ی جدیدی را نداریمتوان روی همین موضوع کار کرد و قصد ورود به حوزهاست و حاالحاالها می

 چقدر بوده است؟ ۵۹ی شما برای شیپور در سال ی اولیهسرمایه

 میلیون تومان ۳11

 گذاری هنگام جذب سرمایه، چه تجربیاتی داشتید؟ی ارزشدرباره

ی ایران رفتیم و شیپور را ارائه دادیم. گذاری اخیر بود که واقعاً برای آن به همهیهگذاری ما، سرماترین سرمایهاصلی

گشتیم که میتوان جلو رفت که ما هر دو حالت را انجام دادیم. نخست اینگذاری هم به دو صورت میبرای ارزش

ها و با توجه جمعیت هدف آن کردیم و بر اساس بازار وای که در جهان هستند را شناسایی میهای نیازمندیسایت

های بازار بخواهیم جلو برویم  KPI گفتیم که اگر بر اساسگذار میکه هنوز درآمدی نداشتیم، به سرمایهبه این

خواستیم گفتیم اگر میگذاری انجام دهی. روش دوم هم این است که با خودمان میباید این مقدار روی ما سرمایه

سال آینده  ۳توانستیم این کار را انجام دهیم و چه مقدار درآمد مثالً در هایی میدرآمد کسب کنیم از چه راه

ذاری گتوانستیم روی خودمان ارزشآمد، میتوانستیم داشته باشیم. سپس بر اساس آن رقمی که به دست میمی

 ن و داشتن سهم بیشترتر شدانجام دهیم. در حال حاضر هم درآمدزایی برایمان در اولویت نیست و اولویتمان بزرگ

 .از بازار است

 رو نشدید؟گذار خارجی داشتید، به خاطر تحریم با مشکل روبهکه سرمایهبا توجه به این

گذاری های ایرانی سرمایهکنند و بعد از آن روی استارتاپهای خارجی حل میمشکل تحریم را خود شرکت

گذاری انجام دهند، بعضاً به خاطر یک عضو آمریکایی رند سرمایهها که تمایل داکنند. مثالً خیلی از این صندوقمی



 

 

توانند با ایران رابطه داشته باشند؛ اما هاست که نمیدهند و مشکل اصلی برای آمریکاییخود این کار را انجام نمی

این موضوع  - گذاری داشته باشنداگر تمایل به سرمایه -برای کشورهای اروپایی که خیلی به آمریکا متصل نیستند 

 .قابل حل است

 اش؟تر بوده است یا وبسایتاپلیکیشن شیپور موفق

 .درصد ترافیکمان روی اپلیکیشن است 31در ایران صد در صد اپلیکیشن. در حال حاضر هم حدود 

هایی که در خارج وجود دارد را فقط خوشی ,با این حرف موافقید که از نظر فرهنگ کاری و استارتاپی

 ایم؟یاد گرفتهها از آن

گذرد، خود به طور است. مثالً تیم خود ما به خارج رفت و این فرهنگ را دریافت کرد؛ اما هرچقدر میبله همین

 .باشد ما شدن تربزرگ تواندمی هم کند. البته یک دلیل آنجا غلبه میخود فرهنگ این

 سوال آخر اینکه چرا شیپور؟

هایی در دسترس بود که چه دومین ''هادومین''شتیم. یکی همین بحث زمان گذا شیپور ما چند ماهی روی اسم

ها استفاده کرد و این مسئله تا حدودی ما را محدود کرده بود. اسم شیپور را هم به این توان از آنهستند و می

 .خواهم آن را بفروشمزنم که میخاطر انتخاب کردیم که مثالً من جنسی دارم و جار می

  

 

 


