
 

 

 قسمت دوم - دیاستارتاپ موفق در سال جد کی یاندازراه یبرا دهیا 05

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

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

 .بسیار سریع هستند

در این مجموعه  .ها بودندوکارهای دنیا استارتاپسودآورترین کسب های اخیر نیز مشاهده کردیم کهدر سال

های جهانی ها را براساس رنکینگآشنا خواهید شد. ما این ایده ۸۵۰۲های سال مورد از برترین ایده ۰۵مقاالت با 

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

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

 بستری برای نشر الکترونیکی آنالین 

 مدیوم : ی خارجینمونه

نویسیم را افراد بیشتری مطالعه کنند. مهم نیست شما چند فالوور بر روی ی ما دوست داریم محتوایی که میهمه

کنند اما بعضی اوقات ی اجتماعی خود دارید یا چه تعداد از مردم به صورت ماهانه وبسایت شما را مطالعه میشبکه

لب شما را شود. البته مخاطبان وفادارتان مطبه مطلب عالی شما آن مقداری که الیق آن است پرداخته نمی

ی مخاطبانتان محتوای عالی خیلی مهم است چرا که مخاطبان محدود هستند. اگر هدفتان خوانند. برای تغذیهمی

تواند اید بدهید و به رشد مخاطبانتان ادامه دهید پلتفرم مدیوم میای به متنی که نوشتهاین است که زندگی دوباره

 .نهایت به شما کمک کندبی

اری اجتماعی نگاست. این پلتفرم یک مثال تکامل یافته از روزنامه نشر الکترونیکی آنالین مدیوم یک پلتفرم برای

ای، شود و ترکیبی از مجموعه افراد آماتور، حرفهی وبالگ شناخته میاست که در عمل به عنوان یک سرویس میزبان

توسط ویلیامز تاسیس شد. در آغاز  ۸۵۰۰گیرد. مدیوم در سال های رسمی را در بر میناشران، نشریات و وبالگ

در  ینویسی بود که تنها جنبه دعوتی داشت. در زمان کمبرای مدت کوتاهی، شبیه نوع دیگری از پلتفرم وبالگ

ای مانند بازاریابان و سیاستمداران اجازه یافتند که به سرعت ویروسی شد. تمام نویسندگان غیرحرفه ۸۵۰۲سال 

 .سایت بنویسندنگاران انواع مختلف محتوا را در این وبمانند روزنامه

کاراکتر که در توییتر امکان پذیر بود، توسعه  ۰4۵هایی با بیش از تشار متنویلیامز مدیوم را به منظور راهی برای ان

میلیون ساعت مطالعه در این سایت به ثبت رسیده است. به همین دلیل این  ۰.۰گزارش  ۸۵۰۰داد. در مارس 

سایت  اینکنندگانی که وقت خود را صرف مطالعه در سازی زمان بازدیدسایت بیشتر تمرکز خود را بر روی بهینه

گیرد. همچنین با توجه به آماری های بعدی قرار میکنند قرار داده است و افزایش تعداد مخاطبین در اولویتمی

 .ی یونیک داشته استکنندهمیلیون بازدید 0۵بالغ بر  ۸۵۰2که این سایت ارائه نموده است در سال 
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اند و همینطور چند نفر مطلب شما را تا شما را دیدهدهد چند نفر داستان به شما نشان می Medium همچنین 

تواند برای شما بسیار جذاب باشد که معموال ی مطلبتان توسط دیگران میاند. متوسط زمان مطالعهانتها خوانده

 .دقیقه است ۰۰تا  2این زمان بین 

 ویرگول : ی ایرانینمونه

که  هایی استتوان به استارتاپ ویرگول اشاره کرد. ویرگول نسل جدید وبالگی ایرانی مدیوم میعنوان نمونه به

اند. تمرکز در ویرگول بر روی ساده کردن نحوه از اولین روزهای پیدایش اینترنت مهمان این دهکده جهانی بوده

اهید داشت که بیش از هر چیز دیگر به شما نوشتن است برای همین شما با یک ویرایشگر ساده سر و کار خو

 .مندان به اشتراک بگذاریدکند تا متن دلخواهتان را بنویسید و آن را با عالقهکمک می

 کنند. شما بهدقایقی از زمان خود را صرف خواندن و یاد گرفتن میطرف دیگر اما خوانندگانی هستند که هر روز 

عنوان خواننده در ویرگول تنها با متن و نوشته سر و کار دارید و قرار است به شما کمک شود تا به دور از هر گونه 

 .پیچیدگی مطالب مورد نظرتان را بیابید

نگامی هایتان ندارید. هبه دنبال خواننده برای نوشته به خاطر ساختار اجتماعی ویرگول شما دیگر نیازی به گشتن

کنید، ویرگول با در نظر گرفتن عالیق خوانندگان، مطلب شما را به که شما مطلب خود را در ویرگول منتشر می

کند و به این ترتیب مطلب شما همیشه در حال خوانده مند هستند معرفی میهایی که به موضوع آن عالقهآن

 .شدن است
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