
 

 

 دیدار ازیپروژه ن تیریمد یکمپ ، آنچه برا میت

 .ی خدمات کنترل پروژه و مدیریت پروژه توسعه یافته استتیم کمپ یک سرویس آنالین مدیریت پروژه است که حول ارائه

Trelloو Asana های خارجی مشابه تیم کمپ هستند. در بازار داخلی نیز تسکولو مهمترین رقیب این استارتاپ به شمار نمونه

 .کنیمی آن دعوت میای داشتیم که شما را به مطالعهان تیم کمپ، مصاحبهآید. با سینا یزدانیان، از بنیانگذارمی

 سینا یزدانیان و دنیای استارتاپی

ی در حوزه 28گذاران تیم کمپ هستم. از سال افزار و یکی از بنیانی نرمالتحصیل در رشته، فارغ3131من سینا یزدانیان، متولد سال 

 اندازیراه همراه یکی از دوستان تصمیم گرفتیم یک کسب و کار شخصی 28در اواخر سال ی تحصیلی خودم فعالیت داشتم، رشته

داغ شده بود، کم  استارتاپ که تب 88آمیز هم بود. در سال افزاری پرداختیم که موفقیتهای نرمکنیم که طی آن به اجرای پروژه

 .ج شدیمقبلی خار کسب و کار دیدن کردیم و بنابر دالیلی از شتاب دهنده کم وارد فضا شدیم و از چند

 ی تیم کمپایده

 آنالین مثل یمدیریت پروژه افزارهایکردیم، با نرمای با مشتریان خارج از ایران همکاری میکه به صورت پروژهما به دلیل این

basecamp،  asana افزارها کردیم سپس یک ی ازاین نرمی داخلو ... سر و کار داشتیم. بعد از مدتی احساس نیاز به یک نمونه

ی گذار دوم در زمینهبنیانتر شد، خانم ریحانه خزانه دارلو به عنوان همکه کار جدی 89اندازی کردیم. در سال ی اولیه راهنمونه

 .تیم کمپ به طور جدی آغاز به کار کرد 83مدیریت پروژه به ما ملحق شد و در اردیبهشت 

 سرویس تیم کمپ

ی خدمات کنترل پروژه و مدیریت پروژه است. ی فعالیت ما حول ارائهیک سرویس آنالین مدیریت پروژه است و زمینه تیم کمپ

ترین رقیب داخلی تسکولو است که در حال فعالیت هستند ولی ما به دلیل تمرکز و اصلی trello ،  asana های خارجی آننمونه

 تر متمرکز بر مدیریت تعامالت بینهای مشابه بیشکنیم به طوری که سرویسار میتر کروی مفاهیم کنترل پروژه، کمی متفاوت

 مدیریت یاعضای تیم هستند اما مفاهیم کنترل پروژه یک مرحله باالتر از این مفاهیم است؛ یعنی ما عالوه بر فعالیت در حوزه

کنیم که مدیران واحدهای مدیریت ابزارهایی تمرکز میدهند( بر روی های مشابه ما هم ارائه میو مدیریت تیم )که نمونه پروژه

 ... ، مدیریت سبد پروژه و گزارشات تحلیلی و آماری :های بزرگ نیاز دارند مثلپروژه سازمان

 ی تیم کمپنفره 7تیم 

ی ن جهت که تعداد بانوان در تیم زیاد است، فضای ایجاد شده از بقیهآقا است و شاید از ای 8خانم و  9در حال حاضر تیم شامل 

تر است و البته بازخورد خوبی هم از این ترکیب متفاوت گرفتیم. تیم کمپ ترکیبی از نیروهای فنی و ها کمی متفاوتاستارتاپ

ی غیرفنی تند و یک تیم هم در حوزهو موبایل در حال فعالیت هس backend و frontend یهای فنی در حوزهغیرفنی است. بچه

هایی که در آموزش کارآموز و ی تیم کمپ بر محور آموزش کارآموز است؛ ما طبق تجربهمثل فروش و بازاریابی فعال هستند. پایه

ی ر حوزهی فروش و چه دای در کسب و کار قبلی داشتیم، در تیم کمپ هم تمام اعضای تیم چه در حوزهها به نیروی حرفهتبدیل آن

 .فنی را با جذب کارآموزان مستعد آغاز کردیم که در حال حاضر به عنوان نیروی تمام وقت در حال فعالیت هستند
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 گذاریسرمایه

ز ی اولیه داشتیم و تا به امروانداز کرده بودیم و سرمایهما از کسب و کاری که قبل از تیم کمپ در آن فعالیت داشتیم، مبلغی پس

گذار ای برای جذب سرمایهتر خواهد بود. هنوز هم عجلهجذب نکردیم؛ چراکه روند کار، تحت این شرایط منعطفگذاری سرمایه

 گذاری مشتری خواهد بود که به تبع آن جذب سرمایهچنین در حوزهنداریم، ترجیحا در حال حاضر تمرکزمان بر ارتقاء محصول و هم

 .تر اتفاق خواهد افتادهم راحت

 ی سامسونگمرکز فناور

اندازی شده است. مدتی در باشگاه کارآفرینی تیوان مستقر شدیم و در همان زمان متوجه شدیم مرکز سامسونگ راه 89اواخر سال 

های مرکز ای صورت گرفت و در مرکز مستقر شدیم. یکی از ویژگیبا ما مصاحبه 83ها درخواست دادیم و در بهمن سپس به آن

چنین باال بودن کیفیت اجرایی تیم سامسونگ است که به های مستقر در آن و همودن کیفیت مجموعه تیمفناوری سامسونگ، باال ب

 .ها کنترل دارندشدت بر روند رشد تیم

 چالش

ر استارتاپ ها کنم در اکثحل، مسئله و ... وجود دارد. من فکر میها مثل عدم قطعیت مشتری، راهدر هر استارتاپ انواع عدم قطعیت

طور که ما های مختلف مدل کسب و کار خود را بازتعریف کنند، همانکه بخشهم چالش عدم قطعیت مسئله وجود دارد؛ مثال این

مند به ای را که تشخیص داده بودیم را بازتعریف کردیم. چالش دیگر، جمع کردن یک تیم متعهد و عالقهسه بار مسئله و نیازمندی

 گذاران در یک مسیر باشدی بنیانهای اولیهاست؛ چرا که متخصص، قابل جذب است ولی جذب تیمی که با ارزشیادگیری تخصص 

ی تشکیل تیم هم زمان زیادی از ما گرفت. ورود به بازار یکی از بر است و پروسههایی به جز صرفا مالی باشد، زمانو به دنبال ارزش

ی کسب و کارهای بالغ و پخته ها در حوزهی مشتریان آناست؛ چون عمده B2B یحوزههای ها برای استارتاپترین چالشبزرگ

 .کنند. روش مقابله با این تمرکز بر باال بردن ارزش سرویس استهستند و به راحتی به یک تیم جوان اعتماد نمی

 .برانگیز استها چالشی اینگذار و ... هم به نظر من بعد از همهجذب سرمایه

 زاییدرآمد

بینی های سرور و نیروی انسانی را پوشش دهد. پیشما از اول امسال شروع به درآمدزایی کردیم که البته به قدری نیست که هزینه

سر خواهیم رسید و پتانسیلی که در بازار، به خصوص بازار خارج از ایران شاهد آن ی سربهسال دیگر به نقطه 1ما این است که 

 .کنده در این حوزه بسیار امیدوار میهستیم ما را به آیند

هزار تومان قابل استفاده است و هر سطح  955و  355، 95های تیم کمپ در قالب سه پکیج پایه، متوسط و پیشرفته با قیمت

ی هایی هم در تعداد کاربر و پروژه تعریف شده است. ما برخالف رقبا ارائهسری محدودیتکند و یکامکانات مختلفی ارائه می

های کوچک استارتاپی خارج که ما قسمتی از بازار را هدف گرفته ایم که مشتریان از فاز تیمرایگان خدمات نداریم، به دلیل این

 .شان قادر به پرداخت هزینه هستندو تیم دانند برای رفع نیاز خود باید هزینه کنند و به دلیل گستردگی پروژهشده اند و می



 

 

 بازار

های فعال در حال حاضر وجود نداشته باشد و ی کاری مجموعهقسمتی از بازار مدیریت پروژه است که در حوزه هدف ما ورود به

درصد سهم این بازار بگیریم؛  89تا  85ی تلکام است. حدس ما این است که تا آخر امسال بین قسمتی که انتخاب کرده ایم در حوزه

ریان خوبی داریم مثل: هلدینگ پیشگامان، شرکت فکور و.. که از همکاران اپراتورهای کما اینکه در حال حاضر هم در همین حوزه مشت

 .اصلی کشور هستند

 ی محصولتوسعه

 3ی های مختلف سازمان عالوه بر مدیریت پروژه و مدیریت تیم را هدف قرار داده، یک برنامهکه الیهبله تیم کمپ به دلیل این

 . ها را پوشش دهد دارداین الیه که خدماتی تکمیل راستای در  ماهه

 بازاریابی

مدیریت  یعمده تمرکز ما در بازاریابی و معرفی تیم کمپ به بازار، بر خلق ارزش است؛ که در این راستا پادکست و وبینارهایی درحوزه

 .داشتیم تمرکز ابزار خودمان از این ابزارها من جمله پروژه ارائه داده ایم که در این وبینارها بر معرفی ارزش حاصل از استفاده

 اکوسیستم استارتاپی

ها بازارهای جدید  پذیری است و اینکه استارتاپو ریسک خالقیت ها نداشتن گیری استارتاپشکل ترین مسئله دراز نظر من بزرگ

ی سرویس هم غالبا محدود به تهران است. ی ارائهکنند و حوزهی خدمات فعالیت میکنند و اکثرا حول حوزهرا امتحان نمی

ها کنار پذیری استارتاپسکی ریکنند و خیلی حاضر نیستند با جنبههای خود بررسی میگذارها هم مسائل را اصوال از جنبهسرمایه

 .بیایند
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