
 

 

 دهیچیپ سیسرو کیساده،  دهیا کی،  حونیر

از سازمان مدیریت صنعتی است. او سابقه همکاری با  MBA و دارای مدرک کارشناسی ارشد ریحون ، مدیرعاملبابک کبیری

 مدتی که او ه کند.هایی را تجربهایی نظیر نورتل نتورک و نوکیا را در کارنامه دارد و توانسته عملکرد و کارکرد چنین شرکتشرکت

ویی ها را ضمن گفتگاز آن های شنیدنی زیادی دارد که بخشیریحون را بر عهده گرفته است حرف استارتاپ مدیریت مسئولیت است

 دانشکده لدیجیتا بازاریابی درس دانشجویان از جمعی و در دانشگاه صنعتی شریف بیان کرده است. این مصاحبه به همت دکتر رفیعی

 .است یافته بازتاب اکوموتیو وبسایت در و شده انجام شریف نشگاهدا صنایع

 .از بابک کبیری و تجربیاتش بگویید

 ام بخواهم بگویم در ابتدا به عنوانی کاریو در حال حاضر مدیرعامل ریحون هستم. اگر از تجربه 2631من بابک کبیری، متولد 

Junior Engineer   ایران مشغول به کار شدم. این عنوان به این معناست که کسی ندارد که  در داخل ''نورتل نتورک''در شرکت

سازند. درست ها شما را جذب کرده و اصطالحاً شما را میای دارید، همین که کلیات مهندسی را داشته باشید، آنشما چه مهندسی

د خواهنها میات در ایران با آن چیزی که آندانستند تحصیالت مخابرجا که میاست که نورتل یک شرکت مخابراتی بود؛ اما از آن

 .متفاوت است، تصمیم گرفتند به این نحو عمل کنند

جا مسیر جدیدی برای من شروع شد به این معنی که در ایران باشم ولی یک عملکرد و کارکرد به نوکیا پیوستم. از آن 48سال 

جا کار سالی در نوکیا بودم و حتی در مدت خدمت سربازی هم همان 4شرکتی که جزو ده شرکت برتر دنیاست را تجربه کنم. تقریبا 

که به خاطر تحریم، یک شرکت ایرانی از طرف همراه اول آن را خریداری کرد. یکی دو سالی توانستم دوام بیاورم ولی کردم تا اینمی

ی توانمندسازی فردی بود. که یک مجموعه ''آمین''ای به نام جا شدم و کار خودم را راه انداختم. پروژهبعد از آن مجبور به ترک آن

ته ی نوکیا حضور داشآن زمانی که من در نوکیا بودم این شانس را داشتم که به خاطر سن پایینم در فرآیندی به نام رهبران آینده

ها و به روز را در اختیار آن های ویژهای از آموزشکردند و مجموعهسری افرادی که سنشان پایین تر بود را جمع میها یکباشم. آن

 .های حیاتی نوکیا را در اختیار بگیرنددادند تا در آینده، این افراد بتوانند جایگاهقرار می

توانستم با آن سیستم کالسیک ایرانی کار کنم. ها را گذرانده بودم، از طرفی دیگر نمیمن از نوکیا بیرون آمده بودم و این آموزش

های رهبری کردم این بود که همان فحوا و آموزشکه کار خودم را راه بیندازم و آمین را استارت زدم. کاری می ی من این بودگزینه

 سازی کنم. این کار را هم از روی یک الگویی جامعه سبکای را که در سطح پیشرفته در نوکیا یاد گرفته بودم، برای بدنهو مدیریتی

 ی زمانی بود. برای سیمین دانشور تقریباً هزار نفری پاشایی و فوت سیمین دانشور در یک بازهاجتماعی پیدا کردم که آن، فوت مرتض

 .توانستید برویدآمدند؛ اما برای مرتضی پاشایی حتی نزدیک به بیمارستانی که در شهرک غرب بود هم نمی

ز دارد که به زبان خودش باشد. وقتی ما مسائل ی ما اآلن به چه چیزی نیاز دارد. به چیزی نیااین باعث شد من متوجه شوم جامعه

ی هدف گیریم. تصمیم گرفتم همان فحوایی را که یاد گرفته بودم، برای یک جامعهکنیم، جواب خوبی از آن نمیرا خیلی پیچیده می

عث شد من آن را دادند و باای رسید که چند چیز به من نسبت میجدید ایجاد کنم. کارم هم خیلی خوب جلو رفت ولی به نقطه

م و ای باشگفتند که من دیدم حوصله ندارم الگوی کسی در زمینهکنار بگذارم. مثال به من، استاد علوم زندگی و از این چیزها می

 .دوست دارم همان بابک کبیری عادی باشم

گذار به نتیجه نرسیدیم و فایت کلیک هرا شروع کردم که در همان دو ماه اول، با سرمای ''فایت کلیک''ای به نام بعد از آن، مجموعه

مرد. من دیگر یک ریال هم پول نداشتم و هر چیزی که پس انداز کرده بودم از بین رفت. نیاز داشتم که دوباره فعالیتی را انجام دهم 
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سری ا، روی یکگذار خطر پذیر است. در سرآوشدم که یک سرمایه ''سرآوا''ی که درآمد قابل قبولی داشته باشد. وارد مجموعه

سازی کردیم که بتوانیم توانمندها تعامل میکردیم. همچنین با شهرستانگیری کار میمثل مراکز شکل« اکوسیستم بیس»های ایده

دادم که با خود جا هم دیدم که جای من نیست و ترجیح میایجاد کنیم و به نوعی اکوسیستم کارآفرینی را تقویت کنیم. آن

ی های ریحون آشنا شدم که در آن زمان آقای علوی مدیرعامل ریحون بود و این نقطهکنم. طی فرایندی، من با بچهکار  هااستارتاپ

 .آیدبرخورد من با ریحون به حساب می

 بردند به چه صورت شکل گرفت؟ی ریحون که آقای علوی آن را جلو میی اولیهایده

ی تایید شده مثل آمازون وجود دارد. سفارش آنالین غذا، تاکسی آنالین یا های ورتیکال و مسیرهاسری کسب و کاردر دنیا یک

ای هستند که بر اساس نیازهای اولیه شکل گرفتند. های تایید شدهها، مدلنیز به همین صورت هستند. این ebay هایی مانندمدل

ای از اولیه یبینید معموال دستها نگاه کنید، میاگر اکوسیستم کارآفرینی هر کشوری مثل ترکیه، برزیل، اندونزی و حتی امارات ر

جا هم همینطور بوده است. ها به وجود آمده اند که در اینهای بعدی به تبع آنها شکل گرفته است و بعد از آن، استارتاپاستارتاپ

 .کردندرا بازی می ی اولیهکاال، دیوار، اسنپ، ریحون و رقبای دیگر شکل گرفتند که نقش همان دستهدر ایران دیجی

های اصلی بود که بر اساس مدلی که در سراسر دنیا اعتبار آن چک شده بود، پیاده شد. عمال در استارتاپریحون هم یکی از همان 

بود. در آن زمان زود فود محدودیت رستوران داشت، تجربه کاربری خیلی ضعیفی  ''زود فود''در آن برهه « بازیگر اصلی»داخل ایران 

ی کاربری چیزی بود که ما به عنوان ارزش و ی این تجربهها انقدر توسعه پیدا نکرده بودند و عمال فاصلهت و حتی اپلیکیشنداش

جه شود و منطقًا رقبا هم به این نتیی کاربری چیزی است که خیلی راحت کپی میمزیت رقابتی ریحون در نظر گرفته بودیم. تجربه

دیم کری ما یک شکل بودیم و آن چیزی که ما فکر میی مشتری است و عمال بعد از یک مدت، همهدهی برنرسیدند که این، تجربه

 .مزیت رقابتی ماست، بعد از یک سال دیگر مزیت رقابتی ریحون نبود

 مراحل اولیه رشد ریحون چگونه گذشت؟

تیم فارغ  21ی اول آن، و کار است و از دوره ی کسبدهندهاست. آواتک یک شتاب ''آواتک''ی اول ریحون، یکی از متولدین دوره

هایی که موفق به جذب سرمایه شد، ریحون بود که موسسان ها موفق به جذب سرمایه شدند. یکی از آنتای آن 4التحصیل شدند که 

گذاران واتک، سرمایههای ابتدایی بعد از آماهی را در آواتک سپری کردند. ماه 3ی آن، آقای علوی و آقای حیدری بودند که اولیه

نتوانستند با هم کار کنند و باعث شد آقای حیدری از مجموعه جدا شوند و آقای علوی به عنوان مدیر عامل باقی ماندند. تخصص 

 .بود Product Design و UX آقای علوی موضوعات

 چه موقع به ریحون پیوستید؟

ام با ریحون این بود که ریحون توانسته بود یک محصول و طراحی خیلی یماه پس از تولد ریحون به آن پیوستم.دلیل همراه 8تقریبا 

تا رستوران در ریحون فعالیت  01شدید، چیزی به نام رستوران وجود نداشت. فقط حدود خوب طراحی کند اما وقتی وارد آن می

ار عرضه دارم، یک مقدار هم تقاضا بود؛ یعنی من یک مقد B2C و B2B دانید مدل کسب و کار ریحونطور که میکردند. همانمی

ها ایجاد کنم. عمال تا زمانی که ی من قرار است رشد کند باید تقاضا را هم رشد دهم و یک توازنی بین آندارم. هر مقداری که عرضه

وفقیت ریحون افتاد. شاخص مدادم، در عمل تقاضایی هم اتفاق نمیپوشش نمی -ها هستند که همان رستوران -ی خودم را من عرضه

تحت عنوان  48کند. به خاطر همین مشکلی که وجود داشت، من دی ماه سال میزان سفارشی است که در طول روز دریافت می



 

 

وارد تیم شدم. کارآفرینِ در محل به این معناست که شما هیچ مسئولیتی ندارید و با این حال  ERI یا همان ''کارآفرینِ در محل''

 .گوش کنندهمه باید به حرف شما 

گیرد، در ابتدا یک ایده وجود دارد که بعد از مدتی تبدیل به یک محصول اولیه شکل می استارتاپهنگامی که یک تیم و یک 

سری فاکتورهای اولیه برای آن کسب وکار را ی اولیه، یکخواهید وارد بازار شوید ممکن است آن هستهشود؛ اما هنگامی که میمی

یا  ERI گذاران آن کسب و کار را نشناسند یا بالعکس. در چنین مواقعی، فردی را به عنوانمکن است سرمایهنداشته باشد. مثال م

گذار؛ باشد یا از طرف سرمایه استارتاپتواند از طریق خود کنند. حاال این اضافه شدن میآفرین در محل به گروه اضافه میهمان کار

ها داخل تیم خود استفاده کنید. بعد توانید از آنهایی داخل تیمم دارم که شما میتوانمندیگوید من گذار میبه این نحو که سرمایه

از های گذرا نبودند و نیشدیم، بحرانرو میبهور ها هایی که با آنکه بحراناز مدتی که گذشت با توجه به بزرگ شدن سیستم و این

تحوالتی داخل سازمان ایجاد شد و من به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم. زمانی  سری تغییر وریزی طوالنی مدت داشتند، یکبه برنامه

 .بردیمکه من مدیرعامل شدم آقای علوی داخل مجموعه بود و باهم کار را جلو می

 تمایز ریحون با رقبایی مثل چیلیوری و اسنپ فود یا حتی نتبرگ و چیلیوری چیست؟

ی تواند همین کار را بکند؛ ولی پشت آن، سرویسکنید دیگری هم میبینید و فکر میا میفرم سفارش آنالین غذدر ظاهر شما یک پلت

نتقال ی ای انتقال سفارش است. نت برگ و تخفیفان سامانهوجود دارد که این سرویس را باید طراحی کنید و بسازید. آن هم سامانه

ه، اگر روزی بخواهند چنین چیزی را اضافه کنند که سفارش شما ی پیگیری سفارش شما را ندارند. بلیا سامانه Real time سفارش

 .توان گفت شبیه ما هستندبه رستوران منتقل کنند و پشتیبانی روی آن داشته باشند، می Real time را

بین  توانید زماندر مراکز تماس، شاخصی وجود دارد به نام ارلنگ، داستان این است که در کسب و کار سفارش غذا، شما نمی

از زمانی که شما آن را در پلتفرم وارد  -کردن یک سفارشتر کنید. مثال زمان پردازشدرخواست تا ارائه خدمت را از حدی طوالنی

اال دو کنباید حتی سی دقیقه طول بکشد؛ ولی این زمان مثال در دیجی -دهیم کردید تا زمانی که ما آن را به رستوران انتقال می

ن ترین زمان ممکلی نیست؛ چراکه شما قرار نیست سفارشت را همان روز تحویل بگیری؛ اما ما باید در کوتاهساعت هم بشود مشک

غذای شما را تحویل دهیم. بنابراین اگر قرار باشد من سفارش شما را منتقل کنم تاخیری وجود دارد، در خود رستوران هم معموال 

 گیرد. پسی خیلی بدی شکل میا از حالت نرمال خارج شوند، برای مشتری تجربهتاخیری وجود دارد و اگر قرار باشد این تاخیره

 .حواس من باید خیلی به این مساله باشد

 کنید؟های سفارش آنالین غذا رقابت میچگونه با دیگر استارتاپ

ت س سفارش آنالین غذا دیگر آبی نیسزنیم. اقیانوی یک اقیانوس آبی حرف نمیی رقبای موجود در بازار باید بدانیم که دربارهدرباره

روع زنیم. قبل از شهای رقابتی خیلی مشابه به یکدیگر، ما داریم در این اقیانوس دست و پا میها و مزیتسری ارزشو اتفاقا با یک

. دهید قرار دتانخو ای را برای یک کسب و کار، خیلی خوب است اقیانوس آبی را پیدا کنید؛ ولی وقتی کار را شروع کردید، آستانه

 موضوعاتی. گرفت نظر در باید هم را هاآن که دارد وجود دیگری هایارزش کنم؟ کار چه بودم قرمز اقیانوس در اگر که است این سوال

یست که تا اقیانوسم قرمز شد باید ن طوراین و هستند بازی در هم هاآن که ایمالی هایسیاست و کار و کسب گذاریارزش مانند

 .کنم و مسیرم را تغییر دهم شیفت

کنم. اگر ریحون را دنبال ها میکنم. برای مثال شروع به گسترش خدماتم در شهرستاندر این شرایط، برای رقبا هزینه ایجاد می

 یاستان به آن اضافه شدند که این به معنی این است که من یک جامعه 26کرده باشید، از مهر سال گذشته تا به امروز، نزدیک 



 

 

خواستم خرج مارکتینگ کنم فقط برای تهران هدف خیلی بزرگ به مخاطبانم اضافه کردم. تا قبل از آن شاید هر ریالی که من می

 .شد، عمال قابل استفاده نبودبود و اگر کسی از جای دیگری وارد این جامعه می

ی بازاریابی خود را کاهش ردیم تا به نوعی هزینهی مخاطبان خود کدرصدی را وارد جامعه 41ی حدوداً ماه یک جامعه 3ما ظرف 

ازار ی خیلی بزرگتری نسبت به زمانی که یک بتوانیم نتیجهکنیم، میای که برای مارکتینگ میدهیم؛ چراکه با این کار، با هر هزینه

یا  41ی توانم از تعرفهمیاست که من االن  CPC فرم تبلیغاتییک پلت ''ای نتورک''خیلی کوچک را داشتیم، کسب کنیم. مثال 

کردم و این خیلی برای من تومان برای آن هزینه می 611که زمانی که در تهران بودم، باید  تومانی آن استفاده کنم؛ در حالی 211

 .داریم هی زیادی در این زمینکه غیر از اسنپ فود که در عرضه تقریبا برابر هستیم، با سایر رقبا فاصلهتاثیرگذار است. ضمن این

وده است. ب ''سپیدز''افزار حسابداری به نام قبال یک نرم ''دلینو''بعضی دیگر از رقبایمان نیز خودشان رقیب خودشان هستند، مثال 

جا انجام داده است. اتفاقی که این« ری برند»سپیدز برای خودش یک ویژگی سفارش آنالین غذا اضافه کرده و تحت قالب دلینو، 

زش افزار حسابداری ارهایی که سپیدز دارند را پوشش می دهد؛ اما آیا برای یک رستوران نرماست که دلینو عمال رستورانافتد این می

شود؟ منطقا تا زمانی که دلینو نتواند آن میزان سفارشی که من برای رستوران شود یا حجم سفارشی که به آن داده میحساب می

 .تواند بازی را از من ببردنمی کنم را داشته باشد، عمالایجاد می

 روند رشد مخاطبین ریحون به شکل بوده است؟

رستوران در ریحون وجود داشت و هرچقدر  01کنم. در ابتدا که من وارد شدم، های زمانی را برای شما تعریف میسری بازهمن یک

دو سویه به سمت عرضه و تقاضا داشتیم. در یک های مختلف می فرستادیم اصال تاثیری نداشت. پس ما یک حرکت ووچر به رویداد

ا های برای شناساندن خودمان انجام دهیم، میزانی از آنکه خودمان زیاد هزینههمکاری استراتژیک با تخفیفان توانستیم بدون این

ی فروشمان را تقویت ها به ما کمک کرد که هستهرستوران به ریحون اضافه شد. همین رستوران 34دفعه قرارداد بگیریم. مثالً یک

 .کنیم

ها را کنند، چرخِ اضافه کردن رستورانکه برندهای برتر با ما همکاری میی اینها توانستند به پشتوانهنفره ساختیم و آن 8یک تیم 

 111رستوران، خود را به  01بود که ما توانستیم از  48ای که عرض کردم، مربوط به دی و بهمن سال در بیاورند. این بازهبه حرکت 

ها تضمین شده بود. بعد از آن، هایی که در مناطقی مثل شهرک غرب یا جردن قرار داشتند و فروش آنرستوران برسانیم. رستوران

تواند پوشش دهد؛ چراکه در غیر سفارش را می 011پذیر است و حداقل تا نیم پلتفرم ما مقیاسیک کمپین ایجاد کردیم که ثابت ک

 .خوردیمگرفت و در همان ابتدای راه شکست میای صورت نمیاین صورت، جذب سرمایه

 به چه طریقی کمپین را پیش بردید؟

روی بورس بود. ما عمال در تمام جاهایی که پیک برتر چاپ در آن زمان خیلی  ''پیک برتر''ی زمانی بعدی نزدیک عید بود که برهه

هزار تومانی گذاشتیم و در تمام مناطقی که به دردمان  21نشده بود، تبلیغات خودمان را قرار دادیم. این تبلیغات را در قالب تخفیف 

ها، از یک ستفاده کردیم. عالوه بر اینای که جلوتر گفتم نیز اخورد پیک برتر پخش شد. در کنار آن، از همان تبلیغات کلیکیمی

ی نتایج این اقدامات بخواهم صحبت کنم، با وجود قرارداد سنگینی که اینفلوئنسر خیلی معروف نیز استفاده کردیم؛ اما اگر درباره

 .ای باید از اینفلوئنسر بکنیم، پولمان سوخت شددانستیم دقیقا چه استفادهکه نمیبسته بودیم به دلیل این

CPC   سفارشی که تعیین کرده بودیم، عبور کردیم و اتفاقا سایتمان کرش  011خیلی برایمان موثر بود و عمال ما حتی از تارگت

م و گونه نیست؛ اما توانستیم خیلی سریع ریکاوری کنیپذیر است، اینکردیم خیلی مقیاسفرمی که فکر میکرد و متوجه شدیم پلت



 

 

ریحون به صورت جدی شروع شد. پیک برتر هم در حد خودش بازدهی مناسبی برای ما داشت؛ اما یکی  هایجا بود که فعالیتاز آن

دانم چه تعداد پیک برتر به جا وجود داشت، این بود که قابلیت بررسی نداشت، به این معنا که من میاز معایبی که برای ما در آن

 .آن در مناطق مختلف به چه صورتی بود تا بعدا بتوانم از آن استفاده کنمشوم که میزان تاثیر مناطق مختلف رفت؛ اما متوجه نمی

خواهند کسب و کار جدیدی راه بیندازند یا در کسب و کار دیگری مفید باشند حائز اهمیت یکی از نکاتی که برای کسانی که می

ماند کنید. تفاوت آن مثل این میا حرکت میاست، اعداد و اطالعات کسب و کار است که چه مقدار شما عدد محور و بر اساس ترنده

ینی ای. شما وقتی در چنین ماشکه شما در ماشینی بشینید که نه گاز داشته باشید نه کالچ، نه ترمز دستی و نه حتی هیچ عقربه

 .درصد محکوم به تصادف هستید 211بشینید، 

ها چه زار قابل کنترل کرده باشید. به این معنی که میزان سفارشتکِ این موارد را تبدیل به ابآن را با زمانی مقایسه کنید که تک

شود؟ امروزِ این کانال نسبت به دیروزِ آن چه تفاوتی کرده است؟ و ها از کدام کانال وارد میمقدار است؟ هر کدام از این سفارش

ه و جواب مطلوبتان را بگیرید. اگر شما ندانید عدد ها بازی کردها جواب داشته باشید تا بتوانید با آنسواالت دیگری که باید برای آن

 .درصد در آخر شکست خواهید خورد 211کسب و کارتان چیست، 

 کدام ابزار مارکتینگ بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد ریحون داشته است؟

ها ای از سفارشا که بخش عمدهاست. چر« سئو»کند و شاید خیلی عادی هم به نظر برسد ابزاری که در حال حاضر برای ما کوالک می

گذاری عظیمی روی سئو سال گذشته سرمایهکنند. همین، باعث شده است که ما در یکها به ما مراجعه میاز طریق دایرکت سرچ

انجام دهیم. شما در حال حاضر هر چیزی مثل غذا، پیتزا و ... سرچ کنید، ما سعی کردیم در سه جستجوی اول حتما ریحون مشاهده 

ای که هست این است که سئو یک سرویس کامال مجانی است و فقط باید یکی دو نفر را قرار دهید تا روی این مساله کار شود. نکته

 .ی مطلوب برسید و انگار یک ریال هم خرج تبلیغات نکردیدها را بهینه کنند تا به نتیجهی کلید واژهکنند و شروع کنند همه

برای این  ''بوکفیس''است. اگر خارج از کشور بودیم از  ''گوگل ادوردز''هایی مانند SEA یر گذار است،ای که خیلی تاثابزار بعدی

شود که تا سفارش از آن داده می 21تا  1تا کلیک روی تبلیغ شما بخورد، به طور متوسط بین  211کردیم. اگر منظور استفاده می

گذاشتیم محدود کنار می SEA ای هم که ما برایگذاری را دارد. هزینهسرمایهدهد که ارزش وقتی این مقدار ثابت باشد نشان می

هزار دالر  211کردیم که البته جلوتر که رفتیم، گاهی این هزینه تا هزار دالر کانادا هزینه می 21های ابتدایی حدود بود، مثال در ماه

 .رسیدکانادا هم می

 است؟های تبلیغات ریحون تقریبا چقدر جمع هزینه

میلیون رقم  011تا  811ی تبلیغات برای کسب و کاری که دو سال خود را در این حوزه گذاشته و به این جایگاه رسیده، هزینه

 .طبیعی است

 های آتی شما برای پیشتاز بودن در این عرصه و به نوعی اول بودن چیست؟برنامه

ی عرضه، ما کارهای ی جدیدی داریم. در حوزهبرای سال جدید برنامهبود؛ اما « بهترین دوم بودن»ی ما برای سال گذشته برنامه

ها رستوران ، مناطقی در همین تهران بودند که ریحون در آنشهر فعال شدیم. یک دوره 38استان و  26خیلی بزرگی کردیم. در 

 .کیفیت قرار دادیم دهیم. امسال را در ریحون، سالی مناطق را پوشش مینداشت؛ اما در حال حاضر تقریبا همه



 

 

 هایی برای آن دارید؟گفتید امسال را سال کیفیت گذاشتید، چه برنامه

تن کنیم باال رفای که در ابتدا داشتیم را از دست دادیم و احساس میبه این دلیل کیفیت را انتخاب کردیم که آن مزیت رقابتی

ی تماس تواند شامل موارد گوناگونی مانند تجربهحاال این کیفیت میکند. کیفیت به نوعی برای ما نگهداشت مخاطب رایگان ایجاد می

هایی که در اختیارمان است را به بهترین نحو ها و ... شود. هدف ما این است که تمام زمینهها، تنوع رستورانمشتری، نوع رستوران

ی تجربه یی وب و موبایل با خیال راحت جایزهجشنوارهی خوبی را برای کاربر رقم بزنیم و برای مثال بتوانیم در جلو ببریم و تجربه

 .کاربری را کسب کنیم

 اید؟خودتان مرکز تماس دارید یا برون سپاری کرده

های مربوط به آن را پوشش دهیم. یکی از توانستیم هزینهرا برون سپاری کرده بودیم؛ چرا که در ابتدا نمی call center در ابتدا

را به جایی برون سپاری  call center های دریافتی را چندین برابر کنیم و بایدود که قرار بود ما تعداد سفارشدالیل دیگر هم این ب

هایی که داشت، را با وجود تمام هزینه call center پذیر کردن این موضوع را داشته باشد. پس از مدتیکردیم که قابلیت مقیاسمی

ها توانید فیدبکی ارتباط شما با مشتری است و اگر بیرون از سازمان شما باشد، نمینقطه call center خودمان ایجاد کردیم؛ چراکه

ها و مسائل دیگر باشد و شاید بتوان ی خود ریحون یا رستورانتواند شامل نظرات مشتری دربارهها میآوری کنید. این فیدبکرا جمع

 .ردلیست ساده این مشکالت را از بین بی یک چکبا تهیه

داد. چه مقدار از آن ها قرار میدرصدی هم برای سفارش 08های وحشتناک یک دوره، ریحون تخفیف

 ها تاثیر مثبت گرفتید؟

درصدی جاهای مختلف  41های درصد مطرح شد به این صورت که کوپن 41تابستان گذشته یک کمپین تبلیغاتی تحت عنوان 

بسیار باال  هاند از این فرصت استفاده کنند. اتفاقی که افتاد این بود که حجم سفارششد و همه هم به گوش بودند که بتوانپخش می

ی خوبی های رقیب را کامال با مشکل ایجاد کردیم و بعد از آن توانستیم سرمایهفرمرفته بود، کاربران زیادی را جذب کرده بودیم، پلت

ها در بازار شروع شد و به نوعی بازار خراب ؛ چراکه بعد از آن، جنگ تخفیفتوان گفت اقدام درستی نبودهم بگیریم؛ اما در مجموع می

 .شد

ین های بازار را به هم نزنیم. البته اکنیم با احتیاط عمل کنیم و عرفبینید که سعی میاگر در حال حاضر عملکرد ما را نگاه کنید می

 تواند خیلی راحت ترآنالین غذا را با من تجربه کرده است، میاتفاق در نهایت باعث رشد رقیب هم شد؛ چراکه کاربری که سفارش 

دادند، خیلی بیشتر از واقعیت قضیه بود؛ اما کل پولی که کنند و به ما نسبت میبه کاربر رقیب هم تبدیل شود. اعدادی که مطرح می

 .ی بعدیمان را جذب کنیما بتوانیم سرمایهمیلیون باعث شد م 111میلیون تومان بود؛ اما این  111ما برای این قضیه خرج کردیم، 

ماهی است گرفته است این است که  3ای که تیم ما حدود خواهی برای رقیبت چه کار کنی؟ نتیجهپرسند میها از من میخیلی

م جمع زه را با هبرند نیستند. رقیب ما فضای آفالین است. اگر تمام میزان سفارش تمام کاربران این حوهایی که نام میرقیب ما این

ر های بیرون بکه در نیویورک، نسبت سرویسشود. در حالیها را شامل میدرصد کل سفارش بیرون بر رستوران 20هم کنید، حدود 

 .درصد را شامل می شود 41های تلفنی، حدود آنالین به سرویس

 01درصد رقیب را جذب کنم، روی  0ه سعی کنم کتوانم به جای اینپس یک بازار بزرگی در کشور ما دست نخورده است و من می

های خیلی باالیی دارد؛ اما استراتژی من به سمت جذب مخاطبان آفالین گذاری کنم. هر چند که هزینهدرصد دست نخورده سرمایه



 

 

یم و به نوعی رقبایمان ی دانشجو را مورد هدف قرار دادهای مختلفی هم برای آن داریم، مثال ما فعال فقط جامعهکند. برنامهحرکت می

 .وار به همین موضوع روی آورده اندهم اتوماتیک

ای های دارید که از روشگفتید که استارتاپ مشابه خود را در در نیویورک بررسی کردید، آیا برنامه

 ها برای جذب مخاطب آفالین استفاده کنید؟مشابه آن

ا تر است و می توان گفت خیلی به ماره ی استانبول صحبت کنیم خیلی ملموسهای مربوط به نیویورک را گفتم؛ اما اگر دربمن آمار

های زیادی داریم مثال در خارج مردم به شدت دنبال این هستند که یک دقیقه از وقت خود تر هستند اما با این وجود هم تفاوتشبیه

هایی را نیز در نظر د در حالی که اینجا باید تخفیفشونتر میهایی که برای این منظور وجود دارد گرانرا ذخیره کنند و سرویس

 .بگیرید. ما به صورت عمده با توجه به شرایط ایران مارکتینگ خود را طراحی کردیم

ی خاصی ها کار و هدف گذاری کرد. برای مثال ما در حال حاضر یک جامعهموضوعات خیلی متنوعی وجود دارد که می توان روی آن

وار به همین سمت آمده اند. ی دانشجویان است. البته رقبای ما هم اتوماتیکتارگت کردیم و آن هم جامعهرا به صورت متمرکز 

 .ی دانشجو را به این دلیل انتخاب کردیم که خیلی کاراتر بود و نوگرایی بیشتری داشتندجامعه

ها شویم. البته وارد سازمان B2B به صورتی کارمندان است و قصد داریم گذاری کردیم جامعهی بعدی که برای آن هدفجامعه

خب کارمندان بنا به کاری که دارند معموالً از صبح تا عصر سر کار هستند بعد از آن هم بدون اینکه تبلیغاتی را دنبال کنند به خانه 

هایی اریم از طریق تخفیفها به سفارش آنالین غذا کار دشواری است، به همین دلیل است که ما قصد دگردند و مجاب کردن آنبر می

ها ها وارد تعامل شویم تا کارمندان طعم این اتفاق را بچشند بعد از آن بتوانیم که از نشر آن توسط کارمندان به داخل خانهبا سازمان

 .استفاده کنیم

های ای که کردید را متضرر شدید، چه چالشدرصد از هزینه 67ی اخیر با آقای جهرمی گفتید در جلسه

 اید؟یگری را تجربه کردهد

ا دهم یی تبلیغات میای بود. شما تصور کنید من این مقدار هزینهی یک هفتهدرصدی که به دکتر جهرمی گفتم در آن بازه 76

ی آن را ببینم اینترنت قطع است. فاند اولیه همان خواهم نتیجهکنم اما زمانی که میهای تلگرامی را تارگت میبسیاری از کانال

دهی دریافت کردیم. ی شتابماهه 3ی میلیون در آن برهه 211میلیون تومان در ابتدا و بعد از آن  10ی آواتک بود که دیفالت اولیه

گذاری دیگر داشتیم دهی بیرون آمدیم جذب سرمایه از سرآوا صورت گرفت. بعد از آن هم دو راند سرمایهدو ماه بعد از آن که از شتاب

 .میلیارد تومان هزینه کردیم 1.0توان گفت برای اسکیل کردن هم در پیش داریم. می و یک راند دیگر

نفر بودند که تا حدود زیادی هم فنی بودند و رفته رفته تالش کردیم افراد بیزینسی هم به تیم اضافه کنیم در  4تیم ریحون در ابتدا 

نفر بودیم  14خ رشد جمعیت هم بخواهم یک عدد بگویم شهریور نفر در ریحون مشغول به کار هستند. اگر برای نر 211حال حاضر 

 .نفر 211و در حال حاضر 

را کامل  PR درباره ی آقای علوی هم باید بگویم که یک همزمانی برای سهیل به وجود آمده بود و آن هم این بود که باید یک

انجام دهد و خب چنین مسائلی انرژی زیادی از آدم  کرد و یک سری ترید آف ذهنی برایش به وجود آمده بود که کدام کار رامی

 کنم و به نظرم اتفاقاتی که در اینگیرد و باعث شد این مسائل را به اکوسیستم مرتبط کند، اما من خیلی اینگونه فکر نمیمی

 .ستافتد، مقتضی این شرایط است و نمی توان خیلی به آن ایراد گرفت و تا حدود زیادی طبیعی ااکوسیستم می



 

 

 خواهند استارتاپ خودشان را راه بیاندازند چه پیشنهادی دارید؟برای کسانی که می

اندازی کند باید بداند که قرار نیست همان کاری را که در آن تخصص دارد انجام دهد، بلکه قرار اگر کسی قرار است استارتاپی راه

 سازی وی حسابرسی، استخدام، اخراج، تیممه، مالیات، دغدغهی آفیس، بیاست بیزینس ران کند. بیزینس ران کردن شامل اجاره

 .گیردکردید و انرژی بسیار زیادی از شما میها را نمییک سری کارهای دیگر است که در ابتدا اصال فکر آن

ایی که موضوع دوم این است که بدانید قرار نیست کسی شما را حمایت کند و هر کمکی در ازای دریافت چیزی است، پس تا ج

های خودتان حل کنید و قبل از اینکه کس دیگری را برای انجام کاری وارد کنی، توانید سعی کنید مسائل را با استفاده از مزیتمی

یب و های عجی بعدی این است که خیلی خیلی جاه طلب باشید و قصهببین آیا خودت می توانی آن کار را انجام دهی یا خیر. نکته

ن تعریف کنید. به خودتان بگویید هیچ دردی در این دنیا نیست که نتوان آن را درمان کرد و کافی است کسی مثل غریب برای خودتا

شما پیدا شود و با یک سناریوی خیلی جاه طلبانه آن را حل کند. چرا که شما وقتی قرار است یک استارتاپ راه بیاندازید قرار است 

 .گذاری کندذار را مجاب کند که روی شما سرمایهگقصه بگویید و قصه ی شما باید سرمایه

 


