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اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ از ﻗﻮل ﺑﯿﻞ ﮔﺮاس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﯿﻞ ﮔﺮاس اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ اﺳﺖ .او ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  Idealabرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد؛ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ.
ﮔﺮاس ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﺳﺖ .او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻧﺴﺎن را آزاد
ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺑﺮﻫﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ

را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ،روﯾﮑﺮدی ﮐﻤﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮاس  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی  Idealabو  ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد؛ از ﺟﻤﻠﻪ
 Flooz، YouTube، Pets، AirBNB، Kozmo، Linkedin، Friendsterو ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
او ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد از ﺑﻘﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ:
ﮐﻪ
ً

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری٪۱۴ :
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ روی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ روﯾﺸﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ  ٪۱۴از ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر٪۲۴ :
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﺑﯿﻞ
ً
ﺑﻌﺪا ﻣﺪل
ﮔﺮاس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اول ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮد و
را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .او ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺪه٪۲۸ :
ﺑﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را  Idealabﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺖ
ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﺪه ﻋﻼﻗﻪ ی واﻓﺮی دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل  ۲۸درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ

ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ٪۳۲ :
ﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .او در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﺪ ﺧﻮد از ﻣﺎﯾﮏ
ﺗﺎﯾﺴﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺸﻪ ای دارد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﺣﻮاﻟﻪ ی ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽ
ﺷﻮد« .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻮب اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻮﻗﻊ اش وﻓﻖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۲درﺻﺪ از ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

زﻣﺎن ﺑﻨﺪی درﺳﺖ٪۴۲ :
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ  ۴۲درﺻﺪ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﯿﺮوز اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ .ﺑﯿﻞ ﮔﺮاس ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران AirBNB ،را رد

ﮐﺮدﻧﺪ .اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ اﺗﺎق از ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ  AirBNBﺟﺪا از ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﯿﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اش ،زﻣﺎن را ﻧﯿﺰ در ﺟﺒﻬﻪ ی ﺧﻮد داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم

داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮادات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪ.

 Uberﻧﯿﺰ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در دوران رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺎﯾﺘﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ و ﭼﯿﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻔﺰاﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

