
ُ ّای  ( ًَآفزیي ّا)تزرسی عَاهل کلیدی شکست استارتاج ّا ٍ را
اجتٌاب اس آى، تا ًگاُ هَردی تِ فضای کسة ٍ کار چیي

ػلیشهب هضیٌبًی
98آثبى 

ػفبست ایشاى دس پکي

اٍلیي کبسگبُ هجبًی کبسآفشیٌی ٍ تدشثیبت ػولی دس تأػیغ ؿشکتْبی ًَآفشیي



ػشفلل هٌبلت

هقذهِ •

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب•

ساُ اًذاصی اػتبست آح دس چیيهشاحل •



هقذهِ

تفبٍت ػلَم اًؼبًی ثب دیگش ػلَم•

چشا هفَْم اػتبست اح ایدبد ؿذ  •

تؼبسیف اػتبست آح •



)خدهات  -هحصَل(ایدُ . 1

اص ًظش هَػغ حتوب ایذُ اؽ هَسد اػتقجبل قشاس هیگیشُ: عدم تقاضا•
گبُ کَچک ًوبیؾ دٌّذُ هثال دػت: ٍخَد هحلَلی ثْتشQR code
 ثب اتَهبػیَىثْیٌِ ػبصی ػولکشد هٌت پضؿکبى  بلهث: هـتشیبى ّذفػذم تـخیق ًیبصAI-IOT   یب ػیؼتن خبهغ پضؿکی اص

؟(ػوَیت)دٍس
 (اپلیکیؾ کٌذ) کبسایی پبییي تش اص ػٌح اًتظبس ػوَهی (  هَثبیل تبچؾ هؼیف)کیفیت پبییي هحلَل

oساُ حل ّب؟
اهَصؿگبُ صثبى خَثِ ، ایب اهَصؿگبُ سثبتیک ّوشاُ تذسیغ صثبى چٌَس؟ ثبؿگبُ ٍسصؿی؟   ًیبصػٌدی دس حذ اهکبى اًدبم دّیذ؟
  ثبصاس سٍ ًگیشُثضسگتش ؿشکت اهب حبال چِ توویٌی ّؼت کِ یک  -تقبهب ػبصی

(ثبصاس دس حبل اؿجبع، سقبثت ػخت ثشای یک تین اهبتَس)هحصَلی کِ  هشاتِ اش ٍجَد دارًد •
oکٌیذؿوب هحکَم ثِ ًَاٍسی ّؼتیي یب كجَساًِ ثؼیبس اّؼتِ ٍ هحتبًبًِ حشکت : ساُ حل

(کبسثشاى ػٌح هیبًی یب ثبال) ایدُ جذاب اها ًیاسهٌد اعتثار•
اػتبستآحخشیذاس هشاکض دسهبًی پیـشفتِ ، فشٍؿٌذُ یک  -سثبتی ثشای خشاحی ّبی پضؿکی

oساُ حل:
افشادثب ػبثقِ ٍ هؼتجشٍهـَْس دس ایي حَصُ سا ثؼٌَاى هَػغ یب هذیش ػبهل خَد قشاسدّیذ.
 ٍ ًیبصهٌذ صهبى   -(کٌفشاًغ)هشحلِ ثِ خبهؼِ اًْب سا اسایِ ثذّیذّشپشٍطُ سا ثِ ثخؾ ّبی کَچک تقؼین کٌیذ ٍ ّشثخؾ سا هحلَل کٌیذ

اػتجبسثشای کؼت 

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



)خدهات  -هحصَل(ایدُ . 1

کالىگذاراى  تقاضا ٍلی ًیاسهٌد پشتیثاًی ًْادّا یا سزهایِتاایدُ جذاب •
o  ثَد ًِ دس اًتْب اص اٍل ثبیذ فکش استجبًبتؾساُ حل
ًاگْاًیایدُ جذاب ، تقاضا هَجَد ٍلی هشکالت قاًًَی •
oهذیشیت داًؾ ٍ هحلَل داؿتِ ثبؿیذ تب ثتَاًیذ ثِ هحلَل دیگش ؿیف کٌیذ: ساُ حل
یب  ( فٌی یب هبلی) ایدُ جذاب اها اهکاى سٌجی غلط ٍ عدم تَلید هحصَل ًْایی هدًظز •

هحصَالت تسیار پزّشیٌِ
o  ساُ حل

 هؼیش سػیذى ثِ هحلَل ًْبیی ًَسی ًشاحی کٌیذ کِ اگش ثِ دلیلی ایي هحلَل اص ّذف خبسج ؿذ، هدوَػِ : فٌی
طُ خذیذی  سا ؿشٍع کٌِ ثخؾ اػظن اى دس دػتبٍسدّبی کبس قجلی هَخَد دػتبٍسدّبیی داؿتِ ثبؿِ کِ ثتًَِ ػشیغ ثِ پشٍ

ّؼت
ثب اسایِ صیش هحلَالت ثذًجبل ػْبم داس یب ػشهبیِ گزاس ثگشدیذ: هبلی

دیگش ًکبت -

ػلویخیبل پشداصی ثذٍى پـتَاًِ •
ثبؿِهحلَل کبسثش پؼٌذ ٍ کبسثبّبؽ اػبى •

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



(راّثزد) استزاتژی . 2
...  -هذیشیت داًؾ -اػتشاتظی ثحشاى -ٍسٍد ثِ ثبصاس -قجل اص ٍسٍد اػتشاتظی

اهب ثشای یک اػتبست اح هَاسدصیش سا هذًظش قشاس دّیذ
ِ ی هحلَل دس صهبى • ًبهٌبػتاسائ
ًبهٌبػتدس هَقؼیت خغشافیبیی •
آىٌّگبم اگبّی اص ًبدسػتی اػتشاتظی تغییش ًذادى  •
دس هَاقغ اهٌشاسیاػتشاتظی تغییش ًذادى •

ّوکبساػتشاتظی ّوکبسی ثب سقجب یب ؿشکت ّبی •

اختوبػیاػتشاتظی •

اػتشاتظی ػیبػی•

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



تین رّثزیهدیزیت ٍ . 3
  اػتشاتظی آل، ایذُ هحلَل)صیش خلَكیبت ثب هذیشی هیتَاًذ آح، اػتبست یک قبتل تشیي خٌشًبک

(...ٍلی ؿذُ تؼشیف ثذسػتی ّب
  ؿخلیت یب ػشهبیِ داؿتي ثب تٌْب هَفقیت )  -کبرة ثٌفغ اػتوبد-سٍ تک - خَاُ صیبدی فشدی•

(هحذٍد هذت ثشای کبسیضهبتیک
...یب ثبال پزیشی سیؼک :هبلی اهَس گیشی دستلوین هؼیف•
  پَؿبًی ّن یب تخلق ثِ تَخِ ػذم ،ٍظبیف ًبدسػت تقؼین ، گشٍُ افشاد ثشای فبیذُ ثی کبس ایدبد•

.هیذٌّذ دػت اص سٍ اػتوبدؿَى اػوب هذتی پغ ... یب کبس دٍثبسُ ٍ ظبیفٍ
ًتیدِ حلَل تب اػوب ثش هذیشیت ػذم ٍ اًگیضُ ایدبد دس تَاًبیی ػذم•

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



تین رّثزی ٍ هدیزیت .3
ؿشکت دس ؿخلی ثِ حذ اص ثیؾ ٍاثؼتگی ػذم•

افضاسی ًشم ثخؾ دس هخلَكب فٌی تین دس هثال

  :حل ساُ•
 ثب ثبؿذ داؿتِ حَصُ ایي دس الصم داًؾ هَػؼیي اص یکی حٌوب ٍلی کٌیذ اهبفِ ؿشکت داساى ػْبم ثِ -خَاى–(ّب) ًَیغ ثشًبهِ•

  ثجشیذ پیؾ سا کبس ّب ثخؾ هؼتقل تَػؼِ ٍ کبس تقؼین
.دّذ اداهِ سٍ کبس اداهِ ثتَاًذ دیگش فشد ًَیغ ثشًبهِ خشٍج كَست دس تب ثَدُ ّن اص هؼتقل کبهال افضاسی ًشم تَػؼِ ّبی ثخؾ•
  تین ًظشات اًدبم ثشای ؿذیذ ًظبست•
ًیؼتٌذ خَدهختبس ٍ ّؼتٌذ هدوَػِ صیش ثذاًٌذ اًْب کِ ٍهبّبًِ ّفتگی یب سٍصاًِ گضاسؽ•

اح اػتبست یک هذیشیت ثشای ػبدُ ساّکبسی
 کبسّب تقؼین ثشای ثـِ اًتخبة کل هؼَل ثؼٌَاى ًفش یک ٍلی ّؼت هذیشیتی تین ّوَى هَػغ تین ؿشکت ثجت اص قجل تب

  ٍ هذیشُ ّیبت ؿشکت، ثجت اص ثؼذ)ؿَد ػَم چشخـی حتوب یکجبس هبُ ػِ ّش ٍ ... ٍ  هزاکشات ؿشکت ، اًْب تدویغ ٍ
( ایذ هی ثَخَد هذیشػبهل

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



(ّوکاراى تین -سْاهداراى تین -هَسس تین) تین .4
هیـَد حل اػوب ّوِ ٍكجَسی سٍؿٌفکشی ٍ دسایت ثب -ّؼت ّویـِ –هتوبد ًظشات ٍخَد ٍ ًبّوبٌّگی

هَػؼیي دیگش ثِ تؼلي ثشای تالؽ ػذم -ٍظبیف دس دخبلت ػذم -ّب هؼئَلیت ثِ اػتوبد ٍ احتشام•
هذیشیتی تین اص توکیي ٍ ّب هؼَلیت ٍ ٍظبیف اًدبم•
  ثِ کبسّب فَسیت كَست دس (..،افتبدُ اتفبقی اؽ خبًَادُ اػوب هشیوِ، داسُ ثچِ ) تین اػوب هتقبثل دسک•

هیـَد دادُ دیگش اػوبی
 ثشای (ًکٌیذ دلؼشد سٍ اػوب دیگش)هـکالت تحول ٍلی (اًگیضُ ایدبد)اػوب کلیِ ثب ّب ؿبدی تقؼین•

ّؼت هَػؼیي
اػوب دیگش ثِ هٌفی حغ دادى -ثیـتش قذست-ثیـتش ػْن گشفتي ثشای صدى حشف ػذم•
 ػولکشدؽ یب ثکٌٌذ هیتًٌَذ ّوِ کِ ایٌشٍ کبس -حوَسؽ ػذم ٌّگبم دس اػوب اص یکی تخشیت ػذم•

ًیؼت ثخؾ سهبیت
 ثبیذ اػت ثشًٍؼپبسی ثِ هدجَس ٍ ثجشد پیؾ سا پشٍطُ دسكذ 70 اص ثیؾ خَدؽ ًتَاًذ کِ هَػؼی تین•

ثبؿذ داؿتِ کبفی ػشهبیِ
(ًیؼت توویٌی ٍلی هٌظن گیشی گضاسؽ) استجبًبت ٍ اػتجبس ػشهبیِ، ؟ ؟چشا ًِ -دٍس ساُ اص ػوَ•

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



(تین ّوکاراى -تین سْاهداراى -تین هَسس)تین . 4•

oساُ حل

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



سزهایِ ٍ هشکالت هالی. 5

Founders and friends ;Pre-seed ; seed; ….

ثذٍى ػشهبیِ•
(داًـدَیبى داسای ثَسع) صهبى ثبیذ كشف کٌیذ، صهبًی کِ هیتَاًؼتیذ دساهذ ثبى کؼت کٌیذ •
ّضیٌِ ّبی صًذگی خَدتبى•
ّضیٌِ ثخؾ ّبی ثشًٍؼپبسی•
ّضیٌِ ًوًَِ اٍلیِ•

(ػذم ؿجبّت تخویي ثب ٍاقؼیت) ّضیٌِ توبم ؿذُ هحلَل •
كشف ػشهبیِ دس تجلیغبت؟ یک اػتبست اح هحکَهِ کِ اص سٍؽ ّبی ًَاٍساًِ تجلیغبت اًدبم ثذُ •

(فوبی هدبصی؟ثیلجَسد؟ یب)
(خَیٌت یب فشٍؽ ؿشکت) ػذم تَاًبیی افضایؾ ػشهبیِ •
(چشا هحلَل ؟ اػتشاتظی؟ سٍاثي؟) ػذم دساهذ صایی یب ػذم تٌبػت دساهذ ثب ّضیٌِ ّب دس ثلٌذ هذت •

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



هسائل حقَقی ٍ قاًًَی. 6
(حتی یک ٍة ػبیت ػبدُ کلی هدَص هیخَاّذ دسچیي) ػذم آگبّی اص قَاًیي هحلی •
ًَؿتِ هحلیتٌجیق ثب قَاًیي ًب •
(ٍیضای کبسافشیٌی یب کبساهَصی چیي) هـکالت ٍیضا ٍ اهَس هشثًَِ•

ِ ی ارتثاطات. 7 شثک
ِ ی استجبى • ؿٌبػٌذى ثِ  هٌلغ ؿذى،استجبًبت هبًٌذ اًالع سػبًی ٍ-استجبًبت ساًت ًیؼت: ًذاؿتي ؿجک

دیگشاى ٍ کوک گشفتي 
 یک هذیش ثب دٍ تب ) تین فٌیهثبل  دس ّوِ حَصُ ّبCTO  ٍِقویِ کلَد ( )ػِ تب ثشًبهِ ًَیغ ثقیِ ثخؾ ّب ثشًٍؼپبسی هیـ

(ٍ خبیگضیي
(قویِ افضایؾ قیوت کیؼِ) استجبى ثب دیگش ّوکبساى ٍ حتی سقجب •
پیذا کشدى پشٍطُ، ًیبص، تقبهب ثب استجبًبت •
حبال تؼوین ّویي ثِ کؼت کبس -خبًَادُ سییغ خوَْس–تغییشًگشؽ خْبى ثِ استجبًبت ثیي افشاد •

ػَاهل ؿکؼت اػتبستبح ّب ٍ ساُ حل ّب



راُ اًداسی استارت آج در چیي
:هزحلِ صفز

اػت ثؼیذ چیٌی دٍػتبى ثذٍى چیي دس اح اػتبست یک اًذاصی ساُ ّوچَى هَفق ٍکبس  کؼت ٍ صًذگی -
هؼتجش ّبی ؿشکت یب ؿْشٍ ػٌح دس هختلف ّبی ّوبیؾ  ؿشکت ًجبؿٌذ، هحیي یکاص فقي ٍ کٌیذ اًتخبة َّؿوٌذاًِ سا خَد دٍػتبى -

ًوبییذ 法人اؽ ػبهل هذیش ثبؿیذ هدجَس هلیت  التهـک ثخبًشؿبیذ ، ثبؿیذ داؿتِ چیٌی هؼتوذ دٍػت یک حذاقل ثبیذ کِ ثذاًیذ سٍ ایي -
 ًیؼت هْن تحلیلی سؿتِ)ثگیشیذ کوک آًْب اص الصم صهبى دس ثتَاًیذ تب ثـٌبػیذ سا تبى اًشاف دس هختلف ّبی تَاًوٌذی ثب افشاد کٌیذ ػؼی -

 ّذف یک تؼشیف ٍ تین تـکیل فقي ٍ ثبؿیذ داؿتِ حتوب کبسثشدی فٌی هْبست چٌذ یب یک ثبیذ ؿوب ًکٌیذ فشاهَؽ .(ّؼت هْن ّب هْبست
کبفی ػشهبیِ ًیبصهٌذ ٍ اػت ثشًٍؼپبسی ثِ هدجَس ٍ ثجشد پیؾ سا پشٍطُ دسكذ 70 اص ثیؾ خَدؽ ًتَاًذ کِ هَػؼی تین -.ًیؼت کبفی

  .اًذ یبفتِ سا کبسّب ساُ ٍ اًذ کشدُ تدشثِ پیـتش سا هـکالتی اًْب کِ صیشا کٌیذ اػتفبدُ هـبٍس ثؼٌَاى حذاقل چیي دس تش ثبتدشثِ ایشاًیبى اص-

سٍ پیؾ حؼبثشػی ٍ هبلیبتی اهَس اص ًؼجی آگبّی ٍ هشثًَِ اهَس ٍ ٍیضا اهَس اص اگبّی، ًَؿتِ ًب قَاًیي ثب تٌجیق هحلی، قَاًیي اص آگبّی-
 حتوب کٌیذ اػتفبدُ ّب ثشًبهِ دس هدلَل اسایِ ثشای اسٍپبیی ظبّشی ٍ صثبى اًگلیؼی ًیتَ ًفش یک اص تبى تین دس هحلَل ثِ سػیذى اص پغ-

.ًوبییذ تؼَین پَصیـي ایي افشاد هبُ ؿؾ تب ػِ ّش حتوب ٍ ًوبییذ اػتفبدُ اًذ اهذُ چیي ثِ تبصُ کِ افشاد اص ٍ کٌیذ خزة ٍقت پبسُ ثلَست
ثبؿیي سػیذُ ّب چیٌی ٍ چیي اص تقشیجی ؿٌبخت ثِ-

o(win-win40- 60یؼٌی)
o(ًیؼت خَة یب ایشاًیِ یب هیگَیٌذ ثیبسیي هلش اص سا تشیي هشغَة حبال ثْتشیٌِ ایشاى صػفشاى ؿذُ سایح ػَام دس اگش )



(فزاخَاًی تزای اقدام)طزح  ًاهِتْیِ پیشٌْاد: هزحلِ اٍل•
(ًیبصػٌدی) تؼشیفی اص ػولکشد هحلَل یب خذهبت، فَایذ ٍ دالیل تقبهب•
اٍلیِ ػبدُاهکبًؼٌدی ًوًَِ ،تخویٌی ػبدُ اص هشاحل پیـشفت پشٍطُ داؿتِ ثبؿیذ•
دارای خزٍجیاٍلیِ سادُ راُ اًداسی یا ساخت ًوًَِ : هزحلِ دٍم•
سٍثشٍ ؿذى ثب هـکالت•
تخویٌی اص ّضیٌِ ّبی آیٌذُ•
تخویٌی اص صهبى هَسد ًیبص•
تْیِ طزح کسة ٍکار: هزحلِ سَم•
(هثال ػٌؼَس الَدگی-تَهیح کلیِ کبسثشدّب) هؼشفی هحلَل ٍ خذهبت :ثخؾ اٍل •
ًیبص ػٌدی، چقذس ثِ ٍخَد ًیبص ّؼت؟ چِ هٌفؼت ّبیی داسد؟ چِ هـکالتی سٍ حل هیکٌِ؟  : ثخؾ دٍم•

!اهبسی
اهکبًؼدی، تفؼیش ًوًَِ اٍلیِ، ثیبى هـکالت احتوبلی  : ثخؾ ػَم•

راُ اًداسی استارت آج در چیي



تحلیل ثبصاس: ثخؾ چْبسم•
(ػولکشدی ٍ ّضیٌِ توبم ؿذُ) هقبیؼِ هحلَل ثب هحلَالت کبسثشدی هـبثِ •
هقبیؼِ هحلَل ثب سقجب•
اهبس اص گزؿتِ، تخویٌی ثشای ایٌذُ -تفؼیش ثبصاس ّذف•
ثشسػی ٍ رکش دالیل ثشای ایٌکِ هیتَاًذ دس ثبصاس خبیگبّؾ سا پیذا کٌذ: هیضاى ًفَر پزیشی دس ثبصاس•
اػتشاتظی ٍسٍد ثِ ثبصاس•

تحلیل هبلی:ثخؾ پٌدن•
تحلیل هبلی ًوًَِ اٍلیِ•
ثشاػبع تقبهب تخویٌی ٍ ّضیٌِ ّب یک ػشهبیِ اٍلیِ ٍ  یک فشایٌذ دساهذی تؼشیف هیکٌیذ•

(خضییبت ًکبت کلیذی ٍ اًحلبسی سا ثیبى ًٌوبییذ-اختیبس)ثب خضییبتهحلَل  ػولکشدًحَُ : ثخؾ ؿـن•

...ٍ هؼشفی هَػؼیي ٍ تَاًوٌذّبیـبى : ثخؾ ّفتن•
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ٍرٍد تِ هزاکش رشد:هزحلِ چْارم•
ػبخت ًوًَِ اٍلیِ ّبی هتؼذد، ثبصخَسد ًظش کبسثشاى•
ثجت ؿشکت، اکٌَى ؿوب یک حذاقل اػتجبسی داسیي، ثشای پیـشفت توبم تالؽ ّبیتبى سا ثکٌیذ  •
هبُ ثبیذ هحلَل ثِ ثلَؽ ثشػِ 12تب حذاکثش  6اًتظبس هیشٍد  •
حوَس هَقت•
ّضیٌِ ّبی صًذگی ثبال ٍ ٍقت هلشف ؿذُ•
دلؼشدی اػوب•
... -هزاکشُ ثب ؿشکت ّب -اسایِ هحلَل دس خبّبی هختلف -خؼتدَ ػشهبیِ گزاس •
ػذم توبیل ثِ ایذُ قجلی ٍ ؿشٍع ایذُ خذیذ•

یافتي سزهایِ گذار یا شتاب دٌّدُ: هزحلِ پٌجن•
دسكَست هَفقیت یبفتي ػشهبیِ گزاس ؿوب ػٌح یک اػتبست آح سٍ پـت ػش گزاؿتِ ایذ
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