
 

 

 گذار هیسرمابه  ازیاستارتاپ ها بدون ن هیسرما نیتام یروش ها

هایی که در مراحل اولیه کار خود هستند همکاری کند. به  استارتاپ شود که باامروزه کمتر بنگاه اقتصادی پیدا می
روند کنند به ناچار به سراغ افراد سرمایه گذاری میای را شروع میهمین خاطر است که موسسینی که کسب و کار تازه

 های نوپاکسب و کار ها در میزان سرمایه گذاری 7102که شرط مالکیت بر کسب و کار را دارند. با وجود اینکه در سال 
. های نو سرمایه گذاری کنندشوند که بخواهند روی ایدهبه نسبت باال بود ولی همچنان سرمایه گذاران کمی پیدا می

کنند به طور متوسط تا دو سال اول از سرمایه اندازی میای را راهدهند افرادی که کسب و کار تازهآمارها نشان می
 .روندمی تامین سرمایه و پس از آن به سراغ کنندشخصی برای ادامه کار استفاده می

العاده بدی بر روی مدیران کسب و کار تأثیر فوق تامین سرمایه ذکر این نکته ضروری است که شکست خوردن در
خواهند یک کسب و کار جدید را آغاز کنند؛ مسیری سخت که گذارد. مسیر سختی پیش روی کسانی است که میمی

خارجی تالش کنند. متأسفانه اکثر افراد در این مسیر  تامین سرمایه خود را ثابت کنند و برای در آن باید ارزش ایده
 .کنندشوند و در نهایت یک شکست بزرگ را تجربه میانگیزه میدهند، بیسرمایه شخصی خود را از دست می

Ai رکتهای موفق در این زمینه، برایان چسکی و جو گبیا، موسسین شیکی از بهترین نمونه rbnb  هستند. این دو
خود دست به کار عجیبی زدند و در جو ملتهب و پر حرارت سیاسی موفق شدند  پلتفرم اجاره خانه اندازی نفر برای راه

Obama هزار دالر از نوعی غالت صبحانه به نام 71نزدیک به   O  بفروشند. این کار باعث شد که توانایی اجرای ایده خود
 .ه یکی از بهترین شتاب دهنده های دنیا قرار بگیردها مورد توجرا به دست آورند و در مرحله بعد پلتفرم آن

تواند های خوبی به دست آوریم. در زیر به مواردی که میتوانیم از این نوآوری ها استفاده کنیم و ایدههمه ما می
 .کنیمکمک کند اشاره می تامین سرمایه به شما در زمینه

 قیمت گذاری صحیح و ساختار عضویت

 ها معموالتواند کمک بسیار بزرگی در آغاز راه به یک کسب و کار باشد. عضویتویت میاستفاده از سیستم عض
زی ریشود سرمایه خوبی برای تولید محصول و برنامهماهه و یا ساالنه هستند. این کار باعث می 6ماهانه، سه ماهه، 

ر خود را ادامه دهند. همچنین برای تولید محصوالت بعدی به دست بیاید و کسب و کارها بتوانند کمی بهتر مسی
 .های اولیه کمک کندتواند به تأمین هزینهاین کار می

این کار مزایای دیگری هم دارد. برای مثال به یک رستوران فکر کنید که برای ورود به آن یک صف طوالنی تشکیل 
د ت خیلی باالیی دارد و ارزش دارکنید این است که این رستوران احتماال کیفیشده است. اولین چیزی که به آن فکر می

فروش کردن محصوالت برای ورود به آن در صف منتظر بمانید. فروش محصول هم به همین شکل است. با پیش
برید قادر خواهید بود خود و گرفتن ودیعه قبل از تحویل آن، عالوه بر اینکه ریسک پیدا نکردن مشتری را از بین می

های های تولید و هزینهرا به باقی افراد هم معرفی کنید. این کار به تأمین هزینه که کیفیت محصول و مقبولیت آن
دهد که دارایی و ارزش کسب و کار خود را در مدت کوتاهی کند. همچین به شما این اجازه را میجاری هم کمک می

 .افزایش دهید

https://ecomotive.ir/
https://ecomotive.ir/
https://ecomotive.ir/1397/03/30/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c/
https://ecomotive.ir/1397/03/30/%d9%be%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c/


 

 

 تجارت و مبادله

صوالت و خدمات خود نیاز به سرمایه دارید، این روش به شما اگر در شرایطی هستید که برای ثابت و استوار کردن مح
 .کندکمک زیادی می

های غیرنقدی زیادی به دست شما خواهد رسید. ولی اگر اگر شرکت شما یک شرکت غیرانتفاعی است، معموال کمک
ت. سعی کنید هزار دالر زیاد سخت نیس 01چنین شرکتی ندارید، معموال به دست آوردن کاال یا خدمات به ارزش 

ه هایی بگردید کپذیر باشید. به دنبال راهشود انعطافمذاکره کنید و در مقابل چیزهایی که به شما پیشنهاد می
 .بتوانید در مقابل یک تخفیف نه چندان بزرگ، منابع خود را تأمین کنید

د. برای مثال، بسیاری از برندها های موثر، پیدا کردن اسپانسری است که اهدافش با شما مشترک باشیکی دیگر از راه
 مشتاقند تا در حل کردن یکی از معضالت اجتماعی مشارکت کنند. اگر از این طریق وارد شوید، معموال برگزاری

ها با کند. بسیاری از شرکتمی تر خواهند بود چرا که اسپانسرتان به شما در تأمین هزینه کمکارزان رویدادها
ها سیستم سرمایه گذاری مجدد دارند و کنند، بانکهمکاری می (CSR) های دارای مسئولیت اجتماعیسازمان

 .دهندها قرار میرسانی رایگان را در اختیار شرکتها تأمین نیرو و کمکبسیاری از دولت

رنامه هایی که رشته باپلیکیشن هستید. به سراغ دانشگاه به عنوان یک مثال دیگر فرض کنید به دنبال طراحی یک
نویسی دارند بروید و بخشی از کار را به دانشجویان مشتاق یادگیری و فعالیت بسپارید. از این طریق به کاهش حجم 

خواهید به دنبال تجهیزات هستید و می راه اندازی دفتر کار کنید. یا اگر برایمیجویی در هزینه کمک کار و صرفه
تر بروید. شاید بتوانید از وسایل قدیمی یا به تازگی تعویض های بزرگهای کاری را فراهم کنید، سراغ شرکتزیرساخت

ایی بروید که این مدل لوازم را اجاره هتوانید به سراغ مکانها به صورت رایگان استفاده کنید. یا میشده آن
توانید در سود حاصل از فعالیت با فردی شریک شوید و این وسایل را از طریق آن فرد تأمین دهند. همچنین میمی

 .کنید

 پیش خرید و استفاده از اهرم مالی بدهی

هایی با سود کم بگیرید. وامکنند که های بزرگ کمک میاستفاده از اهرم مالی، امضای تفاهم نامه و ثبت سفارش
ای برای تأمین هزینه ندارید، محصول تولید کنید ولی سرمایه 011برای مثال اگر در حال حاضر سفارشی دارید که باید 

دار به اشتراک گذارید و وام با سود کم دریافت کنید. البته انجام این کار فقط زمانی توانید این خرید را با سرمایهمی
دهنده تحویل دهید و فقط نیاز توانید تمام آن محصوالت را به موقع به سفارشه مطمئن باشید میممکن است ک

 .شما لطمه وارد کند  کسب و کار تواند بهمالی برای تولید دارید. در غیر این صورت این کار می

تان را تأمین کنید. کنند کمک بخواهید و خودتوانید از موسسات محلی که در زمینه وام فعالیت میهمچنین می
ت دهند تا بتوانند به فعالیهایی نیز هستند که وام با سود خیلی کمتر از مدل سنتی آن به کسب و کارها میشرکت

 .بپردازند
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 کننده مالیهای کمکهای شتاب دهنده و سازمانسازمان

تا بتواند به بهترین شکل  کنندکننده مالی موسسان شرکت را یاری میهای کمکهای شتابدهی و سازمانبرنامه
 هادهند. در موارد دیگر نیز این برنامهکسب و کار خود را رشد دهند و احتمال موفقیت آن کار را به مراتب افزایش می

 .آیندهای تازه تأسیس میریزی به کمک شرکتدر نقش راهنما ظاهر شده و در برنامه شتاب دهنده هایو سازمان

Y Combi  اگر بخواهیم از چند شتاب دهنده بزرگ دنیا نام ببریم باید به nat or و Techst ars   اشاره کنیم که در
 کنندهایی که در زمینه کمک هزینه مالی فعالیت میاند. سازمانبخش بزرگی از کسب و کارها سرمایه گذاری کرده

Kel مثل l ogg  Fel l ows  Leadershi p Al l i ance Kauf و  f man Fel l ows  Program و Echoi ng  
Greea  توان بهها میاند. از دیگر سازماننیز نقش مهمی در کمک به کسب و کارهای نوپا داشته Urban League  

اشاره کرد که بعد از مشاهده یک پیشرفت خوب، کمک مالی و یا چندین جلسه راهنمایی را به کسب و کار هدیه 
 .دهدمی

خواهد ریسک کند گذار که نمیدر ابتدای کار این است که درخواست از یک سرمایه تامین سرمایه یکی از معایب
 های باال استفاده کنیدبسیار سخت خواهد بود. در نتیجه بهتر است قبل از کار کردن با یک سرمایه گذار از استراتژی

 .و از منابع رایگان بهره ببرید
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