
 

 

 دیگویبه شما نم کسچیاستارتاپ ها که ه یدرمورد بودجه بند یقتیحق

تر کند پول خرج کنند. کارشناسان خبرهها را تسریع میبسیاری از استارتاپ ها هستند که حاضرند برای هر کاری که روند رشد آن

هایی بایست تبدیل به داراییهای بازرگانی، حق تکثیرها، محتوا و محصوالت همگی میدانند که مالکیت معنوی، ثبت اختراع، نشانمی

ای در طول مسیر گذاری داشته باشید. یعنی هر هزینهی سرمایهی اینها برنامهجالب. شما باید برای همهارزشمند شوند، نه من

ی شما ذکر شود. مشکل اینجاست که برای این کار باید هزاران دالر خرج گذاری و بودجهی سرمایهبایست با جزئیات در برنامهمی

که باید چقدر  داندای بربیایید، چراکه معموال کسی نمیتوانید از پس چنین هزینهنمییک کارشناس بکنید، که در ابتدای کار احتماال 

سازی، پژوهش و طراحی اختصاص بدهد. این همان موضوعی است که در این بودجه به چیزهایی مثل ثبت اختراع، بازاریابی، نمونه

 .مقاله میخواهیم به آن بپردازیم. با ما همراه باشید

 رج کردن، چرا؟ چه چیزی؟ چه وقت؟جویی و خصرفه

توانید ترتیب میشود یا بدهی، بدیناولین چیزی که باید قادر به تشخیص آن باشید این است که یک مورد آیا دارایی محسوب می

اهش ا ککنید، و چقدر باید خرجتان رجویی کنید، و چه زمانی خرج کنید، و چه زمانی دارید ولخرجی مییاد بگیرید چه زمانی صرفه

ها اغلب که بدهیکنند درحالیها همواره ارزش افزوده ایجاد میدهید. برای تمایز میان این دو باید به یاد داشته باشید که دارایی

 .برندافزایی، از بین میاوقات منابع را بدون ارزش

 اهمیت پژوهش و طراحی

خصوص برای به محصوالت خود، برای پژوهش و طراحی، بهی مربوط هایی که در شاخهکس پوشیده نیست که استارتاپبر هیچ

کاری  یکنند. هر برند دیگری در حوزهکنند، از هر برند دیگری در آن شاخه بیشتر سود مینگر هزینه میطراحی و تحقیقات آینده

تر در همان عرصه مقایسه های بزرگسازید، خود را با برندها هم از لحاظ بازار و هم فروش ارزش کمتری دارد. وقتی برندتان را میآن

وقت باید مبلغ نسبتاً گزافی برای تحقیق و طراحی هزینه کنید. اپل چیزی بین کنید، آنکنید. اگر در بازاری مثالً با اپل رقابت می

 .گیردی تحقیق و توسعه در نظر میعنوان بودجهدرصد از درآمد کلی خود را به 02و  02

 های محتوا محوردارایی

 .کنند، دارایی به حساب خواهند آمدکه به افزایش فروش محصوالت موجود کمک می یاوراق سفید تحقیقات و

 های اختصاصیفناوری

سال آینده  02تا  71نهایت دارد چرا که در عرض فروشید، ارزشی بیشود که شما میهر مزیت رقابتی که منحصر به چیزی می

های اختصاصی خود بکنید، شرکت حقیق و طراحی بیشتری صرف فرآیندها و فناوریمنقضی نخواهد شد. پس در این مورد، هرچه ت

 .شما ارزش بیشتری خواهد یافت

 مالکیت معنوی و ثبت اختراع

های ثبت اختراع خود را تا راه اندازی واقعی محصولتان و مقداری درآمدزایی، به تأخیر شما باید برای محصولتان هزینه کرده و هزینه

ی ی خود را بیهوده به باد ندهید. این تکه کاغذ را در برنامهزده نشوید و سرمایهخودی هیجانبا یک تکه کاغذ مهرشده بی بیاندازید.



 

 

بندی خود در جای مناسب بگنجانید، و صبور باشید. مادامی که فروش شما اثبات نشده ثبت اختراعتان دارایی زمانی و طرح بودجه

 .شودشما محسوب نمی

 درصدی را دنبال کنید 2قانون 

های مالکیت معنوی، مثل ثبت اختراع و نشان بازرگانی کنید. اگر کارهای تحقیق درصد پولتان را صرف هزینه 0هرگز نباید بیش از 

سازی کرده و طراحانی )از داخل شرکت یا خارج( را به خدمت بگیرید، و طراحی شما در واقع همان محصولتان هستند و باید مدل

درصد نگه دارید. چه برای استخدام طراحان باشد، یا کارمندان  2های کلی خود را زیر ست دو برابر آن را درنظر گرفته و هزینهبایمی

های تجاری و... همگی باید در ی قانونی برای ثبت اختراع، ثبت حقوق نشر، ثبت نشانالزحمهداخل شرکت، یا وکال، یا پرداخت حق

 .ه شونددرصد گنجاند 2تا  0همان 

 کنندفروش و بودجه با هم رشد می

های محصول تان هم افزایش یابد، چراکه باید مطمئن شوید در صدر بازار و چرخهخواهید با افزایش فروشتان، بودجهقطعاً شما می

 یرید. درمورد هزینهفهمید، و درک درستی از مشتریان خود داکنید، بازارتان را میی کاری خودتان تحقیق میقرار دارید، در شاخه

دهید بیندیشید، طرح آن را دربیاورید و سپس تعیین کنید که در جریان درآمدی احتمالی این تحقیقات و زمانی که از دست می

ی خود را مهندسی معکوس کنید تا اطمینان یابید شکافی را از قلم ها بربیایید. بودجهخود باید کجا باشید تا از پس این هزینه

 .ایدهنینداخت

سازی کنید، بدون سازی، ثبت اختراع، و پروندهسازی، نمونهی کلی خود را صرف تحقیق و طراحی، مدلدرصد بودجه 02اگر بیش از 

اید و احتمال دارد پولتان تمام شود. راه اندازی یک اینکه درآمد فروشتان تا آن زمان افزایش یافته باشد، بیش از حد خرج کرده

افتد. برای دوربرد کردن آن باید پای شرکت خود بایستید، متر اتفاق می 722ی کمتر از در سطح کشوری و در فاصلهاستارتاپ بیشتر 

 .اش را پرداخت کنیداندازیی تمام نیازهای راهدر آنجا بمانید، و بتوانید هزینه

 


