
 

 

 دیصبور باش هیاستارت آپ ؛ هنگام جذب سرما یله هجدهم راه اندازمرح

خواهیم به اهمیت صبر و ، درمورد اتخاذ رویکردی آرام برای موفقیت کسب و کارتان صحبت کردیم. در این بخش میدر مقاله قبلی

 .بردباری در هنگام جذب سرمایه بپردازیم

خواهید شد. به  ی کسب و کار خود با آن مواجهبرانگیزترین کارهایی است که در جریان ادارهترین و چالشجذب سرمایه یکی از مهم

خواهد در اختیارش بگذارند، پس گرفتن پول آید که سرمایه گذاران صف بکشند تا هرچه را که یک استارت آپ میندرت پیش می

برد، پس قابل درک ی آن لذت نمیکس از فرآیند تکمیل اسالیدها و ارائهتر، صبر است. هیچنیازمند کار سخت، پشتکار، و از همه مهم

گذارِ کوش بودن و هماهنگ کردن شرکتتان با سرمایهتر شدن این روند، از آن ناامید شوید. اما صبور و سختطوالنی است که با

 .ی کسب و کار شما بسیار مهم بوده، و درنهایت ارزش صبر کردن را دارددرست، برای آینده

شماری که هر رو باشید، یعنی با استارت آپ های بیهاندازی پر ازدحام روبشود که با چشمبرانگیزتر میجذب سرمایه وقتی چالش

ای مشابه با شما رقابت کنند. در این شرایط، ظاهراً الزم است به هر رویکردی متوسل شوید به امید رسند تا بر سر سرمایهروز سر می

ثبات، با برنامه ای متغیر و بیمهاینکه برای جلب توجه سرمایه گذاران خطرپذیر مفید واقع شود. باید توجه داشت که داشتن برنا

ی متمرکزی ی شما نخواهد کرد. قبل از اینکه فرآیند جذب سرمایه را آغاز کنید، نقشهنداشتن یکسان بوده و کمکی به جذب سرمایه

شمارد. وقتی به ی مالقات با آنها را برتهیه کنید که انواع سرمایه گذارانی را که مایلید کارتان را برایشان ارائه دهید، و نحوه

ی حرکت رو تواند راهی برای ادامهای میکنید، داشتن چنین نقشهناپذیر در مسیر جذب سرمایه برخورد میهای اجتنابنشینیعقب

 .به جلو در اختیارتان بگذارد

ست چه چیزی ارائه کنید. گیرید، باید بدانید که در مورد شرکت و محصول خود قرار اوقتی درمقابل سرمایه گذاران خطرپذیر قرار می

ی رشد و نمو آن ی شرکت شما و نحوهانداز آیندهی چشمگذاران بیشتر مایلند دربارهمحصولتان مهم است، اما سرمایه« ی کارنحوه»

ی شرکتتان و اهداف های آیندهای از تمام قدمبایست شامل ترسیم نقشهبدانند. بخشی از آمادگی شما برای جذب سرمایه می

حال که اطمینان به کسب و کارتان خوب است، تالش برای ای باشد که برای رشد و پیشرفت آن در ذهن دارید. درعینبینانهقعوا

 .گویی و توهم تبدیل کندی شما را از مسیر خود منحرف کرده و به گزافهتواند ارائهاش میبزرگنمایی

تواند درمورد جذب سرمایه هم صدق کند. ی هر کسب و کاری، شامل به توافق رسیدن است، و این میهای ادارهبخشی از مولفه

خواهد به دست آورد. کلید انتخاب بهترین ن خطرپذیر، هر چیزی را که میتواند در مواجهه با پیشنهادات سرمایه گذاراهرکسی نمی

پیشنهاد برای شما و شرکتتان، دانستن مواردی است که حاضرید بر سرشان به توافق برسید، و چیزهایی است که حاضر نیستید. 

ید ببینید که آیا ارزش تاخت زدن را دارد، و خواهید یا نیاز دارید، باقدر که آن دور سرمایه گذاری را برای رشد شرکتتان میهمان

آورید ارزشش را برانگیز باشید. شاید چیزی که درنهایت به دست میاگر نه، بایدحاضر به گذشتن از خیر پیشنهادی ظاهراً وسوسه

 !کنیدنداشته باشد اگر مجبور باشید از خیر چیزی بیشتر از آنچه مایلید، بگذرید. همواره به ندای درون خود گوش 

آید که هرچه پول بیشتری برای شاید پیشنهاد درست همانی نباشد که بیشترین عالمت دالر به آن چسبیده است. با عقل جور درمی

شرکتتان بگیرید، بهتر باشد، اما آن پیشنهادات شاید شرایط یا انتظاراتی داشته باشند که حتی در ازای مبلغی بیشتر، با پذیرش آنها 

کند که های شما و ملزوماتی برقرار پیشنهاد درست، پیشنهادی است که بیشترین تعادل را میان نیازها و خواستهموافق نباشید. 

های دیگر در بایست به جز پول دادنِ صِرف، بتواند شما را به روشگذار درست، میعالوه، سرمایهتوانید با آنها کنار بیایید. بهمی

بایست در ترتیب شما میداشتن سرمایه گذار به معنی شراکت در کسب و کارتان است، و بدینی کسب و کارتان یاری کند. توسعه

توانند برای شرکتتان فراهم کنند. یافتن سرمایه گذاری که بتواند جستجوی ارتباطات و نفوذی باشید که سرمایه گذاران احتمالی می



 

 

اش نسبت به پیشنهاد بدهد، بسیار ارزشمند است، حتی اگر کمک مالی درهای درست را برای شما باز کرده و راهنمایی درستی به شما

 .های درست نیاز داردتنها به پول، که به راهبرد و فرصتهرحال، به موفقیت رسیدن در کسب و کار نهجای دیگر، کمتر باشد. به

سخت خواهد بود. اما پیدا کردن سرمایه وقت صبور بودن کنید با کمبود منابع برای رشد شرکت خود مواجهید، آنوقتی احساس می

گذار درست، حتی اگر بیشتر طول بکشد، راهبرد بسیار بهتری برای شرکت شماست تا قبول کردن هر چیزی که سر راهتان قرار 

 .گیردمی

 .کنیم حتما مطالعه کنیدمقاله بعدی ما را که در آن دنده عوض کرده و درمورد خوش گذراندن سر کار صحبت می

 


