ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از دوﻣﯿﻦ روز اﺳﺘﺎرت آپ
وﯾﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﮑﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح
ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﯾﺮوز و در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﮑﻨﺪ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﮐﺎر ﺑﺮ روی
ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﺰرگ را در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺑﺎزارﯾﺎب و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود.
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ  Canvasﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﻓﮑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻃﺮح ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺮی را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﮑﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﺪه آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺣﺪاث
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﮑﻨﺪ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دوره ﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﺆال
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ
ﺗﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آﯾﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره را اﻧﺪﮐﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮش ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در روز ﺳﻮم اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺳﻌﯿﺪه ﻋﻠﯿﺰاده ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه اش در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رای ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .او ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر

ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه اش ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻮد دﻫﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ

ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ از ﺳﻌﯿﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ روی ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 50-50ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻌﯿﺪه دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﺪه ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮان در اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﮐﻤﺒﻮد
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی
ﺷﺪه ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ زﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎرا اوزﯾﻨﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺘﺎرت وﯾﮑﻨﺪ ﻧﻬﻢ اﺳﺖ .او در آﻟﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺟﻮان دارد و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ دوره از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ روز ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖ داوران اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

