
 

 

 آموز و مدرسزبان نیب یپل ارتباط کایت

ت. ای داشته اسآموزش زبان یکی از نیازهایی است که به دلیل ضعیف مدارس و دانشگاه در برآورده کردن آن، همیشه بازار گسترده

هایی برای اندازی پلتفرمگری در این فضا نظیر راهها و معلمین خصوصی را ایجاد کرده است. تسهیلبازاری که بستر فعالیت موسسه

اند. ها در پی انجام آن بودهترین اقداماتی است که استارتاپی آموزش مجازی از رایجآموزان و همچنین ایدهارتباط مدرسین و زبان

نایی پردازد. برای آشی خدمات آموزش زبان با دیگر استارتاپ ها به رقابت میتیکا نیز یکی از استارتاپ هایی است که در فضای ارائه

تان قدیمگذار تیکا، که در ادامه تاست مصاحبه داشتیم با حامد وفایی، هم بنیان تاکنون پیمودهبیشتر با این استارتاپ و مسیری که 

 .کنیممی

 .هایی داشتیداز خودتان شروع کنید. از اینکه قبل از تیکا چه فعالیت

های گذارانبنیین محسنیان، همافزار هستم. علی رضایی و حسی نرمالتحصیل رشتهگذار استارتاپ تیکا فارغبنیانمن حامد وفایی هم

ی مهندسی پزشکی در دانشگاه امیرکبیر تحصیل افزار و علی رضایی در رشتهی نرمدیگر تیم هستند. حسین محسنیان در رشته

ن تو کارهایی مثل تبلیغات تلگرامی، نوشایم و پیش از این هم در کسب اند. من و حسین در چند شرکت کار فین تک انجام دادهکرده

چنین طراحی سایت فعالیت داشتیم که تا حدی هم موفق بودیم؛ به دلیل کار در های عکاسی و همافزارهای مدیریتی برای آتلیهنرم

 .های مشابه، عمال کار برای ما دشوار شدشهرستان و حجم بازار نسبتا کم، با تولید شدن نمونه

 تیکا از کجا شروع شد؟

حلی برای آن ارائه نشده است. با توجه آموزان است و هیچ وقت راهه از دوران مدرسه همراه دانشمشکل آموزش زبان، مشکلی است ک

افتن حلی ارائه دهیم. ابتدا به سراغ یتوانیم راهی تدریس زبان، به این نتیجه رسیدیم که میبه مطالعات علی در نوروساینس و سابقه

رسیدیم. برای فضای کار هم از  MVP به 69ها رفتیم و در خرداد سال آموزشگاهی عملکرد های موجود در بازار و شیوهاپلیکیشن

ست نگار یک هلدینگ بزرگ اها گرفتیم بسیار کمک کننده بود. طرفههایی که از آننگار کمک گرفتیم و مشاورهشتاب دهنده طرفه

نگار راه انداخته که توسط آن وری و کارآفرینی طرفهافزار حسابداری هلو است که یک واحد به نام واحد نوآکه محصول اصلی آن نرم

 .کندهای دیگر معرفی میها را به کارایا و یا مجموعهگیرد و بعد از مدتی تیمها را بر عهده میروند شتابدهی تیم

 دهید؟چه خدماتی ارائه می

ی آموزشی خود را تکرار ی حداقلی، شیوههآموز و مدرس است. مدرسان به دلیل دسترسی به جامعتیکا یک پل ارتباطی بین زبان

ای نیست و به اساتید خوب دسترسی ندارد. همین باعث شد کند، محتوای غنیآموز دریافت میکنند و از طرفی محتوایی که زبانمی

 .ی تیکا بفرستندهای خود را ضبط کرده و به سامانهها دورهما یک پل ارتباطی ایجاد کنیم تا مدرس

که مثل کالس زبان است و یک بخش دیگر به اسم سرگرمی بود. بخش سرگرمی  "کالج"لی ما شامل یک بخش به اسم ی قبنسخه

ی نکات نشود. ساختار بخش کالج هم به شکلی است که از سطح مبتدی شود که فضا محدود به فضای مطلقا آموزشی و ارائهباعث می

 .تا پیشرفته همراه کاربر است



 

 

 چگونه اتفاق افتاد؟تیم سازی در تیکا 

تر های اعضا تا حدودی به هم نزدیک بود. علی بیشگیری تیکا، مهارتدانشگاهی بودن اعضای تیم قبل از شکلباتوجه به رفاقت و هم

کردیم و ی تولید و بازار فعالیت میها فعال بود. من و حسین در حیطههای تیکا و تعامل با مدرسی ساختن الگوریتمدر حیطه

 5 و ثابت عضو 5 شامل تیم. بزنیم محک مختلف، هایزمینه در را های مختلف را تجربه کرده و خودمان بر این بود که مهارتسعی

 ارورمزی یاسین و امینی امیر محتوا، تولید یزمینه در بازدار فاطمه و خراسانی شقایق ، فخاری حدیث ها خانم. است وقت پاره عضو

 .کنندضای اصلی، به ما کمک میاع و دهندهتوسعه عنوان به

  شود؟جذب مدرس به چه صورت انجام می

ی رزومه و پروپوزال مند، درخواست ارائهکنیم و بعد از آن، از مدرسان عالقهابتدا جمعی از مدرسان را به دیدن سرویس دعوت می

 .وجود دارد سری خطوط و فیلترهایی هم برای مدرسین قبل از ورود به سامانهشود؛ البته یکمی

که هر نفر برسانیم؛ ضمن این 04مدرس با ما در حال همکاری هستند و قصد داریم که تعداد مدرسین را تا آخر سال به  31حدود 

 .ی مختص به خود داشته باشدتواند چند دورهمدرس می

ی تحصیل قطع فوق لیسانس در حال ادامهی زندگی در خارج از کشور داشته اند و در حال حاضر هم در مدو نفر از مدرسین ما سابقه

 .ی زبان هستند؛ ولی در کل، تنها افرادی که رویکرد آموزشی داشته باشند، مدنظر ما هستنددر رشته

 ای برای ورود به بازار دارید؟چه برنامه

رند که هم در حال یادگیری آموز داشده است؛ مدرسان، خودشان تعداد زیادی زبان نخستین استراتژی، بر محور خود مدرسان چیده

توانند به عنوان کاربر در تیکا آموزش بگیرند. استراتژی بعدی ما، استفاده از محتوا است. ها میمند، که اینزبان هستند و هم عالقه

نه زیهای اجتماعی مختلف گسترش بدهیم. معموال برای تبلیغات، زیاد همحتوایی که قوی کار شده و سعی داریم آن را در شبکه

 .های سرویس، کاربر جذب کنیمی مزیتکنیم و سعی داریم از طریق ارائهنمی

 اکنون تیکا چند کاربر دارد؟هم

کنند. کنند و بخشی از این افراد، به شکل رایگان سرویس را امتحان میکاربر داریم که از تیکا استفاده می 33444ما در حال حاضر 

 .کنند استفاده اپلیکیشن  یروزه 5توانند به طور رایگان از اشتراک ست که در تیکا، کاربران میی رقبا در این افرق تیکا با بقیه

 تان به چه صورت است؟درآمدزایی

هایی فروشیم که مدل اصلی ما همین مدل اشتراکی است و در کنار آن، دورههای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه میما اشتراک

 .خردها را میآن داریم که کاربر با پرداخت،



 

 

 عالوه بر اپلیکیشن، به فکر وبسایت هم هستید؟

یم که تر با پلتفرمی کار کرددهنده اندروید بودیم، بیشکه خودمان توسعهشود. ما به دلیل اینوبسایت تا یک ماه دیگر آماده ارائه می

کند. کاربر را به سمت اپلیکیشن هدایت میخودمان بر آن تسلط داشتیم و در حال حاضر سایت تنها یک لندینگ پیج است که 

تواند با اکانت خود هم از طریق اپلیکیشن و هم از طریق سایت وارد شود. از سایت، امکانات اپلیکیشن را خواهد داشت و کاربر می

 .یاپلیکیشن استواسطه تر از جذب بهطرفی هم جذب کاربر از طریق وب خیلی راحت

 ی هستند و مزیت رقابتی شما چیست؟هایرقیبانتان چه استارتاپ

ی طیف مخاطب اغوا کننده است. ما دو مزیت ی مالی و هم از جنبهبازار رقیبانمان اتفاقا بسیار داغ است؛ چون این بازار هم از جنبه

 :کندرقابتی اصلی داریم که ما را از رقبا متفاوت می

 ی روز بارگذارها، بهو محتوای ما در قسمت موزیک، ویدئو و یا دوره کنیمما حول پلتفرم فعالیت داریم و استادان را دعوت می

 .شوندمی

 کنیم؛ این متد روند یادگیری را تثبیت و روند فراموشی را به تعویق که ما یک متد داریم که طبق آن عمل میدو این

ریزی ه این متد براساس آن پیسری الگو داریم کهای تیم در این حوزه است، یکیکی از بچه اندازد و چون تخصصمی

شود و از راه هایی است که برای مرور ارسال میها در راستای این متد، ارسال نوتیفیکیشنترین برنامهشده؛ ساده

 .تر کردیم که بعضی از رقبا هم به سمت گیمیفیکیشن رفته اندگیمیفیکیشین، این مرور را جذاب

     ی آموزش زبان چه سهمی از بازار را دارد؟حوزه

میلیارد تومان بوده است. در سطح خاورمیانه هم آموزش دیجیتال زبان انگلیسی  3444های تهران ، درآمد آموزشگاه61طبق آمار سال 

 .میلیون دالر بوده است 014

 خدمت جدیدی بر بستر تیکا دارید؟ آیا قصد توسعه

م که های دیگر را وارد تیکا کنیهای دیگر برویم و زبانقسمت پشتیبانی را تقویت کنیم و بعد از آن سراغ زبان در ابتدا قصد داریم

برای ورود به این حیطه و گرفتن سهم بازار، نیاز به جذب سرمایه داریم و امیدواریم که این مبلغ وارد تیکا شود تا بتوانیم سرویس را 

 .بسط دهیم

 های مهمی برخوردید؟الشدر طول مسیر به چه چ

گیری تیم و هماهنگ بودن روحیات اعضای تیم با هم است و یکی از دالیلی که ما خوب پیش رفتیم، معموال اولین چالش، شکل

ترین چالش، همکاری با اعضای دیگر تیم بود که حدود ده نفر در این مدت به ما ی اصلی اعضای تیم از هم بود. بزرگشناخت هسته

ی ما در حال فعالیت ای مشابه ایدهها هم در استارتاپی جدا، در حال فعالیت روی ایدهسپس جدا شدند که اتفاقا دو نفر از آنملحق و 

 .نگار گرفتیم، بخشی از مشکالت حل شدهستند. چالش دیگر ما هم بحث مالی بود که با مبلغی که بابت شتابدهی از طرفه



 

 

 ...سخن آخر

یشرفت تواند مانع پتواند به استارتاپ بال بدهد و هم میتاپ، تیم اهمیت بسیار زیادی دارد. یک تیم هم میگیری استاردر مسیر شکل

 .آن شود که خداروشکر تیم خوبی داشتیم و خیلی از مسیرها را با هم طی کردیم و امیدوارم مابقی مسیر هم به خوبی طی شود

 


