
 

 

 یمشکل واقع کیاستارتاپ ؛ حل کردن  یمرحله راه انداز نیاول

موفقیت یک کسب  گانهدر کنارتان هستیم؛ این نخستین مرحله از مراحل بیست آموزش راه اندازی استارتاپ با نخستین قدم از

 :توانید به مطلب زیر مراجعه نماییدرا بدانید می راه اندازی استارتاپ مرحله 02ای از خواهید خالصهاست؛ اگر می و کار

هایی که شوند. درواقع فقط آنها به فراموشی سپرده میگردند و اکثر آنال مطرح میهای جدید بسیاری وجود دارد که هر سایده

توانند کسب و کاری را آغاز نموده و آن ایده را به تحقق برسانند. بسیاری از افرادی که وارد کسب و دارای نگرشی خاصی هستند می

شوند. درمیان دالیل مختلف شکست ها موفق میند که فقط درصدی از آنآوردای با خود به همراه میالعادههای فوقشوند، ایدهکار می

کرده، و یا پاسخگوی نیازهای فعلی مشتریان شده مشکلی را حل نمیی مطرحکسب و کارها، دو دلیل اساسی وجود دارد؛ اینکه ایده

 .نبوده است

یک بازار برآورده نشده یا بازاری پیدا کند که قبالً کشف برای اینکه یک محصول موفق شود، باید نیازی را پیدا کند که تا به حال در 

نشده بوده است. باید مردم را متقاعد کند تا با درآمدی که به سختی آن را به دست آورده اند مشارکت کرده و محصول استارتاپشان 

 .ها را بهبود خواهد بخشیدرا خریداری کنند چرا که باور دارند این محصول زندگی آن

کنند آن را به زور در بازار رسند و بعد سعی میای میشوند که به ایدهها و نوآوران درست در جایی مرتکب اشتباه میرآفریناما کا

بچپانند. هرچقدر هم این ایده جذاب و تازه باشد، اگر در خدمت تأمین نیاز یا تسکین دردی از مخاطب هدف خود قرار نگیرد، احتماالً 

 .پیدا نخواهد کرد به موفقیت زیادی دست

 اند،کنیم که تمام انرژی شرکتی را به خود معطوف ساخته و درنهایت زمین خوردهای فکر میخوردهوقتی به محصوالت شکست

گوگل  یخوردهتوانند اشتباه کنند. برای مثال چند محصول شکستالمللی هم میهای بینبینیم که حتی بزرگترین شرکتمی

اند که را در نظر بگیرید. هریک از این محصوالت با یک هدف بنا شده Google Video Player تا Google Wave جمله  از

گیری کارها، دشواری بهی خوب است، اما درنهایت به دالیلی )از قبیل تکثیر محصوالت موجود بدون ارتقای آنطور نظری یک ایدهبه

اند که شوند: اینکه این محصوالت چیزی نبودهر یک چیز خالصه میی دالیل داند که همهمحصول و ...( شکست سختی خورده

 .خواسته یا نیاز داشته استکننده میمصرف

آوری، حاضر، وجود فناشتباه احتمالی دیگر، بازماندن از اصل مطلب و وفق دادن خود با مطالبات در حال تغییر بازار است. درحال

ی هنه شدن در امان بمانند باید از تغییراتخواهند از کسازد، و کسب و کارها اگر میبروز تغییرات را با سرعتی بیش از همیشه میسر می

کردند، اما با قبالً بر صنعت خود حکمرانی می Sears و Blockbuster مانند هاییکه در راه است آگاه باشند. برای مثال شرکت

ت و اند اما موج تبلهایی مثل موتوروال و مایکروسافت که هنوز هم موفقطور شرکتتغییر یافتن اطرافشان از قافله جا ماندند، همین

 .گوشی هوشمند را از دست دادند

دهند بسیار آسان است. های دیگر انجام میکنید و پرت شدن حواستان از جهان خارج و کاری که شرکتغرق شدن در کاری که می

ر کردن اید، دواشتههای اصلی خود تمرکز کرده و محصولی را تولید کنید که از ابتدا رویایش را در سر دخواهید روی قابلیتوقتی می

و تواند به جلکنندگان است، بلکه میی خاصی از مصرفداد یا بازخورد خارجی، نه تنها راهی مطمئن برای ندیدن مشکل عدههر درون

 .های فعلی بازار هماهنگ هستندزدن رقبایی از شما بیانجامد که در حال حاضر با جریان



 

 

به دانستن اینکه بازار محصولتان کجاست هم نیازمند است، و اینکه بازار دارد به کجا شانسی نیاز دارد، اما موفقیت به کمی خوش

های مردم را به شما دیکته کنند، هایی درمورد خواستهفرضرود. خیلی بهتر است به جای اینکه اجازه دهید باورهایتان، پیشمی

 .ای داشته باشیدایده خواهندنسبت به آنچه مشتریان احتمالیتان در زمان حال و آینده می

کند و آیا بازار آن ها وقت و هزینه برای یک پروژه، تشخیص دهید که این پروژه چه مشکلی را حل میرو، قبل از صرف ساعتازاین

تر از همه این که، با شناسید، نظرشان را بخواهید. و مهممدت زیادی دوام خواهد آورد یا خیر. اگر افرادی را در این صنعت می

مشتریان احتمالی صحبت کنید. درمورد گرایشات بازار و مقصد این صنعت، تحقیقات خود را انجام دهید. وقتی به این نتیجه رسیدید 

ش توانید از تالتوانید مشکلی را برای مشتریان حل کنید، با اطمینان از قرار گرفتن در مسیر درست میکه حاال و در درازمدت می

 .ان احساس آرامش کنیدکردن برای فروش محصولت

 .را حتماً مطالعه کنید ی رهبری یک استارتاپنحوه هایی درموردمقاله بعدی ما درخصوص نکته

 


