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ویژه

استارتاپها ،نسل جدید کارآفرینی ایران

فاصله کارآفرینی و مردم
در کشورهای توسعهیافته ،بانکها
و ب ـنـگـاهه ـــای مـال ـــی ،در حـ ـــوزه
ســرمایهگذاری تولید حضوری فعال
احسان دارند و سرمایههای مالی را به سمت
چاووشی نــوآوری و تولیــد هدایــت میکننــد.
وقتی سرمایههای را کد و سرگردان به
سمت تولید روانه شود ،رکود از جامعه زدوده می شود
و تحــرک و پویایــی در آن شــکل میگیــرد .همچنین
نقش مخرب تورم در بازارهای ســرمایهای مانند ارز،
طالیامسکنراخنثیمیکنند.اینسرمایهگذاریها،
شــرکتهای نوپــا و کارآفرینــان را امیــدوار میکنــد و
بــازده خوبــی را در صنعت نشــان میدهــد .بانکها
و بنگاههــای مالــی ،کمــک میکننــد کارآفرینــان و
صنعتگران با فراغ بال به تولید و نوآوری بپردازند.
متاسفانه در کشور ما ،ســرمایههای را کد و سرگردان
نه در بانکهــا و بنگاههای مالی جــای میگیرند و نه
در تولید و صنعت بلکه بهطــور هیجانی در بازارهایی
ماننــد ارز و طــا باعث ایجــاد تــورم و تقاضــای کاذب
میشــوند ،بهطــور مثــال بیــش از  245تــن طــا در
خانههــای ایرانیــان وجــود دارد .این حجم ســرمایه
را کد و انباشــته میتواند کمک بزرگی به بخش تولید
و صنعت انجام دهد .اما جامعه از ســرمایهگذاری در
تولید سرباز میزند .دلیل آن میتواند عدم اطمینان
به صنعت و نوآوری باشد.
دراینبیــن بانکهــا و بنگاههای مالی هم نقشــی در
تقویت نقدینگــی تولید و صنعت ایفــا نمیکنند .آنها
فرامــوش کردهاند اصــول شــکلگیری آنها مشــارکت
در صنایــع و بنگاههــای اقتصــادی اســت ،نهفقــط
سرمایهداری و جذب نقدینگی .آنها فکر و ذکر خود را
به جذب نقدینگی و سودهای حاصل از وام معطوف
کردهاند.از همینروبانکهابایدحجمسرمایهگذاری
خود در تولید و صنعت را شــفاف کنند تا بازدهی آنها
مشخص شــود .باید نشــان دهند به دنبال حمایت
از بنگاههــای اقتصــادی و صنایع هســتند یــا در این
راه ســنگاندازی میکننــد .در ایــن صــورت اســت
کــه جامعــه نیــز بــه آنهــا اعتمــاد میکنــد و به ســمت
سرمایهگذاری در تولید میرود.
مردم باید باارزش سرمایهگذاری در تولید و کارآفرینی
آشنا شوند .سود حاصل از آن را بشناسند و با ریسک
حسابشــده وارد آن شــوند .ســرمایهگذاری در
تولیــد و کارآفرینــی ،ریســک حسابشــدهای اســت
که میتوانــد آینده افــراد را تضمیــن کند و ســودآوری
خوبــی را فراهــم کنــد .فرهنگســازی برای ســاخت
این نگاه در مردم نیازمند
تــاش فراوانــی اســت و
تا کنــون بــه فراموشــی
سـ ـپـ ــرده شــده اســت.
تنهــا در برخــی برهههــا
با شناسایی
آنهم با نگاهــی از باال به
پایین ،برخی دولتمردان
بازارهای
درای ـنب ـــاره صـحـب ــت
جایگزین و
کردهاند.مردم میتوانند
معرفی آنها به
بــا ایجــاد صندوقهــای
مردم ،میتوان
سرمایهگذاری خانوادگی
انتظار داشت
وسرمایهگذاریدر تولیدو
حبابهای
کارآفرینی ،زمینه اشتغال
ایجادشده
فرزنــدان خــود را فراهــم
فروکش کند
کنند .سرمایههای اندک

خود را باهم تجمیع کرده
و حسابشــده در بازار ،اســتارتاپ ها یــا نوآوریهای
جدید ســرمایهگذاری کننــد .این مــدل تعاونیهای
خانوادگی نهتنها تضمین آینده فرزندان این مرزوبوم
اســت ،بلکه به اقتصاد خانوادهها هم کمک شایانی
میکند .به آنها کمک میکند سودآوری خوبی در کنار
درآمد اصلی خود داشته باشند و سرمایه خود را با نرخ
تورم هماهنگ کنند.
ارگان هــا و ســازمانهای مربوطــه نیــز میتواننــد بــا
برگــزاری نمایشــگاهها و معرفــی اســتارتاپها
زمینــه آشــنایی خانوادههــا و مــردم را بــا ایــن مــدل
ســرمایهگذاریها آماده کنند .در این نمایشگاهها با
بررسیریسکحسابشده،سرمایهاولیهوبازدهیهر
استارتاپونوآوری،مردم،خانوادههاوسرمایهگذاران
میتوانند دقیقتر و بهتر شرایط را بسنجند و آمادگی
الزم را برای سرمایهگذاری پیدا کنند.
قطعاباشناخت کافیاست کهمیتوانانتظار داشت
سرمایههای را کد به سمت تولید و کارآفرینی حرکت
کند .سرمایههای را کدی که با التهاب و هیجان بازار،
از ارز به طــا ،از طال بــه مســکن و  . . .حرکــت میکند.
این حرکت متاسفانه باعث ایجاد حبابهای کاذبی
در بــازار میشــود ،بهطــور مثــال چنــد روز پیــش در
مصاحبهای ،یکی از فروشندگان ارز ،عمده خریداران
فعلی بازار را خانهداران معرفی کرد .افرادی که نگران
سرمایههای خود هستند و اولین راهحل خود را این
قبیل بازارها میبینند.
با شناسایی بازارهای جایگزین و معرفی آنها به مردم،
میتــوان انتظار داشــت این حبابهای ایجادشــده
فروکش کنــد .بــا ورود این ســرمایهها به بــازار تولید و
صنعت ،رکود کاسته میشود و اشتغال افزایش پیدا
میکند.اینپویایینیازمندشناختبیشتربازارهای
سرمایهگذاری تولید و کارآفرینی است .در چند سال
گذشته ،بازارهای کارآفرینی و استارتاپ ها با موفقیت
ریســک و بــازده خــود را نشــان دادهانــد .انتخــاب
صحیح بــرای ســرمایهگذاری میتواند ســرمایههای
چندمیلیونــی را بــه چندمیلیــاردی تبدیــل کــرده،
جوانان بیکار را مشــغول کنــد و چر خهــای صنعت و
تولید را به حرکت درآورد.
بنابرایــن وجــود نمایشــگاهها حلقــه رابطــی بیــن
کارآفرینــان و مردم اســت .وضعیت ســرمایهگذاری را
برای آنان شرح میدهد و فرصت میدهد با آشنایی
کامل بهتریــن گزینــه را انتخاب کننــد .آنهــا را به این
شــناخت میرســاند کــه چگونــه میتواننــد عــاوه بر
کاهش اثر تورم ،ســرمایههای خــود را افزایش دهند،
اشتغال ایجاد کنند و تولید را بهبود بخشند .اینگونه
نمایشگاهها فاصله بین کارآفرینان و مردم را کاهش
میدهد.

یادداشت

استارتاپها
خوشبختتریناند!

هاین کسبوکارهایاستارتاپیهستند
ستاری:شتابدهندهها یکیاز پایههایجدیتوسع 
سور نـــا ستـــاری ،مـــعاون عـل ــمی و فـــناوری
رئیسجمهور در بازدید از استارتاپ های حاضر
در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بینالمللــی الکامــپ
گفت :فضای این نمایشــگاه با جوانانی کــه موفقیت را در
کارآفرینــی یافتنــد و متکی به اســتخدام دولتی نیســتند،
شورونشــاط ویژه پیدا کرده اســت .این افــراد ضمن آنکه
کارآفرینی و ایجاد اشــتغال میکنند به تولید ارزشافزوده
و سرمایه برای اقتصاد کشور نیز اهتمامی جدی دارند.
ســتاری بابیــان اینکــه جوانــان کارآفر یــن فعــال در
اســتارتاپها ،ارزشــمندترین ســرمایه بــرای زیس ـتبوم
کارآفرینــی و نــوآوری هســتند ،گفــت :ایــن افــراد جدیــد
کارآفرینی ایران را شــکل میدهند و با نــوآوری و خالقیتی
که دارند تحولی جدید در اقتصاد کشور و عرص ه کارآفرینی

ایجاد میکنند.او بابیان اینکه تعدادی از
این شرکتهای استارتاپی موفق شدند
بــه درآمدهــای باالدســت پیــدا کننــد و
در جمع اســتارتاپ های میلیاردی قرار
بگیرند ،افزود :این اســتارتاپ ها ،نسل
جدید کارآفرینی ایران را شکل میدهند
و بــا درآمدهــای چنــد هزارمیلیــاردی
تحــول جــدی در نگــرش جامعــه نســبت بــه اقتصــاد
دانشبنیــان و جایــگاه نــوآوری در کســبوکارها شــکل
دادند.معاون علمی و فناوری رئیسجمهور تصریح کرد:
پ هایی که تعدادی از آنها توانســتند رکوردهای
اســتارتا 
بــاالی  ۴۰۰۰و  ۵۰۰۰میلیــارد تومــان فــروش را جابهجــا
کننــد ،نســل آینــد ه کارآفرینی کشــور را شــکل میدهند و

ضمــن تحولــی جــدی کشــور را یکقــدم
بهســوی اقتصــاد دانشبنیــان نزدیکتر
خواهند کرد.

هستند که قطعا با حمایتهایی که صورت میگیرد این
تعداد توســعه مییابند ،همچنین در شــهرهای مختلف
برنامههای شتابدهی دنبال میشود.

حمایت از شرکتهای خالق
او بــا اشــاره بــه ح ـمـای ــت ج ـــدی از
کســبوکارهای خــاق در ســال جــاری
خاطر نشــان کــرد :بخشــی از تســهیالتی که شــرکتهای
دانشبنیــان دریافت میکنند ،به شــرکتهای خالق نیز
اختصاص خواهد یافت و چون شــتابدهندهها یکی از
پایههای جدی توسع ه این کسبوکارها هستند ،حمایت
از آنها نیز در دستور کار است .و ی ادامه داد :ا کنون بیش
از  ۴۰شــتابدهنده حــوزه کس ـبوکارهای خــاق فعــال

دانشگاهها و کسبوکارهای خالق
معاون علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری بابیــان اینکه
دانشــگاههای متعددی بــه این برنام ه شــتابد ه ملحق
شــدند ،ابــراز کــرد :خوشــبختانه محیــط دانشــگاه برای
حمایت و توســع ه کســبوکارهای خالق ب همــرور در حال
آماده شدن بوده و رویکرد دانشگاهها در حال جهتگیری
اســت که از جوانان بــرای توســعه کســبوکارهای خالق
حمایت کند و به این صورت مشــکالت کشــور به دســت
آنان حل شود.

کارآفرینی
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ی در مسیر گذر شهرها از سنت به مدرنیته میتواند تسهیلگر باشد
شهردار 
نگهداری گل و گیاه در منزل برای بسیاری خانوادهها
لذتبخش است اما همه ،وقت یا حوصله نگهداری
از گل را ندارنــد ،پــس احتمــاال بیخیــال میشــوند
امــا خالقیت انســان همیشــه چیــزی در چنتــه دارد.
حــاال اســتارتاپ جدیــد اصفهانــی بــا همیــن رویکــرد
وارد زمینبــازی شــده ،مجموع ـهای از چنــد جــوان
تحصیلکرده در دانشــگاه صنعتی که حاال یکیشان
ام بی ای میخواند در تهران و چهــار نفر دیگر در حال
گذرانــدن ارشــد هســتند؛ دوبــاره در همان دانشــگاه
صنعتی.
حســین کریمیان مدیر این اســتارتاپ اســت که حاال
یشــود ،او درباره
بانــام گلــدان هوشــمند شــناخت م 
اینکه چطــور چنین ایــدهای بــه ســرش زد ،میگوید:
مســافرتها ،دلمشــغولیها و درگیر شــدنها باعث
یشــود تــا نگهــداری گل و گیــاه در خانــه تــا حــدی
م 
خســتهکننده بــه نظر برســد تــا جایی کــه برخــی قید
داشــتن آن را بزنند اما بــا گلدان هوشــمند میتوانند
خیال خود را راحت کنند.
درواقــع ایــده اولیــه بــه دنبــال یافتــن راهحــل بــرای
نگهداری گیاه بوده و نه پا ک کردن صورت مسئله که
ابتدا توســط گروه در رویداد ایکاپ دانشــگاه صنعتی
معرفی شــد و پسازآن بود که فعالیت جدی ما شروع
شد.
او دربــاره کارکــرد ایــن گلــدان و نحــوه کار آن پاســخ
میدهد :گلدانها با توجه به گیاهی که در آن کاشته
میشود به آبیاری و نگهداری از گل میپردازد ،به این
صورت کــه اطالعات مربــوط به هر گل بهوســیله یک
اپلیکیشــن از بانک اطالعــات و مرکــز دادهای که برای
یشــود و ازآنجا به بعد
این کار طراحیشده ،منتقل م 
گلدان تا یــک مــاه کار خــود را بهصورت منظــم انجام
میدهد،ضمناینکهاینسیستمباتوجهبهنوع گیاه
و نیازهای آن ،بهترین نقاط خانه یــا محل کار را برای
نگهداریآنمعرفیمیکند.مثال گیاهشفلرا،هفتهای
دو بــار آب الزم دارد و نــور زیــادی نیــز نمیخواهــد ،بــا
استفاده از این گلدان ،جانمایی بهتر ،آبیاری منظمتر
و دارنــده گیــاه از اطالعــات بیشــتری نســبت بــه قبل
برخوردار میشود.
ایده در ذهن و روی کاغذ ،خیلی زیاد هست ،اما بعد از
یشــود؟ ا گر سراغ شتابدهندهها
ایده پردازی چه م 
بروند چه اتفاقی برایشان میافتد؟
مدیــر جــوان گلــدان هوشــمند تصریح میکنــد :پس
از شــرکت در ایــکاپ ،بــه مســابقه بســنده نکردیــم و
بهطورجــدی پیگیــر عمری شــدن ایــن ایــده بودیم،
پ ـسکار را با ســنجش بــازار شــروع کردیم ،نمایشــگاه

افزایش قیمت مواد اولیه ،کمبود تجهیزات و بیثباتی
در سیاستهای مالی دولت مقابله کند که هرکدام از
آنها یک کسبوکار کوچک را زمین میزند.
اما مهمتر از آن ،ترجمه بد و ناخوانای این کسبوکارها
در میان خانوادههاست ،آنها بهشدت با ورود فرزندان
جوانشــان به عرصههای موردعالقهاش هراس دارند
و مانع پذیرفتن ریســک چنین کارهایی از ســوی آنها
یشــوند .هنوز خانوادهها کارمنــدی و حقوق ثابت
م 
را بر دیگر روشهای کسب درآمد ترجیح میدهند.
اما چه بایــد کرد تــا جامعــه بهخصــوص خانوادهها با
چنین کسبوکارهایی آشنا شــوند و نسل جدید آنها
یتــوان بــاارزش آفرینــی و کارآفرینی به
بپذیرنــد کــه م 
ایدههای خود جامعه عمل بپوشانند؟
مدیــر گلدان هوشــمند پاســخ میدهــد :رویدادهای
عرصه محور و بیان سرگذشتها و خاطرات استارتاپ
بــرای شــهروندان در ایــن رویدادهــا میتوانــد باعــث
آ گاه شــدن مخاطبان شــود ،به این معنــی که ببیند
یشــود! فرهنــگ کس ـبوکارهای نوپا
اینگونه هم م 
نیاز به شناخته شدن و مشــخص شدن نقاط ضعف
چنـد گلـدان خشـکیده و تعـداد زیـادی پشـه به همـراه گردوخـاک روی میز و صندلیهـا ،گروه اسـتقبال از
و قوت خود درگذر زمان و در میان جامعه دارد .یکی از
حسـن را تشـکیل میدادنـد .او یکهفتـهای را خانـه نبود تا در سـواحل جزیره قشـم به شـمارش ماسـهها
دالیل بیانگیزگی بســیاری از جوانان برای راهاندازی
بپـردازد (مسـافرت بـود دیگـر) .کلید کاشـانهاش را هم در اختیار همسـایه باالیی قرارداد تا سـری به گلهـای عزیز او
کس ـبوکار ،همین سد ذهنی و نداشــتن اطالعات بال
بزنـد و بـه آنهـا آب بدهـد .از شـانس حسـن ،همسـایه باالیی هـم به دلیلـی فرصت نکـرد و حاال هر چه کاشـته بود
واسطه از صاحبان کسبوکارهای نوپاست.
در حال خداحافظی با دنیای فانی هسـتند ،اما حسـن از پا ننشسـت تا این بار که از شـمردن ماسـههای یک سـاحل
مدیریت شهری چه کمک یا تسهیالتی میتواند برای
دیگر برمیگردد ،گلهایش را خشکیده ببیند ،پس قید گل و گیاه را زد.
کسبوکارهای نوپا و ایده پردازانی که قصد کارآفرینی
دارند ،قائل شود؟
از استان و حتی کشــور میتواند مدنظر چنین محصولی
گل و گیــاه در اســفند  95اولیــن جایــی بود کــه ما بــا ارائه
حســین کریمیان دربــاره مدیریــت شــهری میگوید:
باشــد؟ مدیر این اســتارتاپ توضیح میدهــد :ابتدا تنها
مفهومی ایــده از حاضــران در نمایشــگاه ،پرس ـشهایی
شهرداریها در مسیر گذر شهرها از سنت به مدرنیته
شهر اصفهان را در قالب بازار محصول خود در نظر گرفتیم
درباره گل و گیاه خانگی و نحوه نگهداری آنها پرســیدیم
میتواند تســهیلگر این عبور باشد ،کســی از مدیریت
اما حاال عالوه بر اینکه گلدان هوشــمند در سراســر کشور
که نتایج خوبی در پی داشت تا با تشکیل شتابدهنده
شــهری تســهیالت مالی یا وام نمیخواهد،
قابلدسترســی و دریافــت اســت ،در حــال
ا کســل ،گروه ایده خــود را به ایــن شــتابدهنده معرفی
بلکه آنچــه ما خواهــان آن هســتیم ،اعتماد
آمــاده کردن طــرح بعدی بــا نام ســبزیهای
کرد تــا از رهــاورد آن ،ســرعت و دقــت در تولیــد و عملیات
اســت .بســیاری از محصــوالت و خدمــات
خانگــی و هوشــمند کــردن کنتــرل آنهــا برای
یســازی محصول را افزایش دهد.اما ایده پردازانی
تجار 
کسبوکارهای نوپا و استارتاپ ها در راستای
استفادهدر خانههاهستیم.بااینحال گلدان
که بازاری نیســتند ،قبــل از ورود بــه آن ،پیشفرضهای
توســعه پایــدار اســت و نهادهــای شــهری
هوشــمند میخواهد از یک استارتاپ محلی
خودشان رادارند و برای رســیدن به آنها تالش میکنند،
میتواننــد بــه محصــوالت مــا اعتمــاد کنند
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نوپا نیاز به
داشته باشــد ،اعضای کس ـبوکارهای نوپا،
کسبوکارهاینوپااینموفقیترانداشتهاندو
در شــروع کار ،بیشــتر فنی و علمی بود .اصــوال بچههای
شناخته شدن و
چندان با امور پیچیده اداری آشنا نیستند و
در مراحل اولیه شکست خوردند! چه موانعی
دانشــجو چنــدان اطالعــی از بــازار ندارنــد ،امــا مرحلــه
مشخص شدن
موقعیت شرکتهای بزرگ تجاری را ندارند،
نبــاره به
بر ســار کار آنهاســت؟ کریمیان در ای 
شــتابد ه با آموزشهای مهمی برای شناخت بازار ،بازار
نقاط ضعف و
یکــه مدیریــت شــهری بتوانــد
پــس درصورت 
عــدم آشــنایی گرو ههــای محصــول محــور بــا
شهــای نوین برای
یشــود و رو 
ســازی و بازاریابــی طی م 
بازار اشاره میکند و ادامه میدهد :بسیاری از قوت خود درگذر امور اداری این مجموعهها را تســهیل کند،
معرفی محصول یا خدمات را ارائــه میدهد .از این منظر
زمان و در میان
کارآمــدی بســیاری از خــود نشــان خواهــد
همکاران ما از جوانان دانشگاهی هستند که
مــا بــه انتظــارات خــود رســیدیم ،امــا جامعه هــدف این
داد.
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توانمندسازی فناوری محور

دومین رویداد کارآفرینی هنر

فناوری فرصتی برای بومی سازی تجارب بین المللی

هم اندیشی دانشجویان با کارآفرینان و سرمایهگذاران

همز مــان بــا بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی الکترونیــک ،ک ــامپیوتر و تجــارت
الکترونیک (الکامــپ ،)۲۰۱۸ســمیناری بینالمللی با نام
نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توانمندسازی زنان
با هدف ترویج و تبادل تجارب بینالمللی در این زمینه و
بهمنظور ارتقای مهارت زنان در اســتفاده از فناوریهای
ارتباطاتــی و اطالعاتــی برگــزار شــد .ایــن رویــداد فرصــت
مناسبی برای صاحبنظران بینالمللی و داخلی بود تا با
تبادل تجارب ،نوآوری و اقدامات در زمینهتوانمندسازی
زنــان و دختــران از طریــق فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
فرصتی برای بهرهگیری و برای بومیسازی این تجارب در
کشــور داشــته باشــد  .از اهــداف و محورهای ایــن رویداد

میتوان به تبادل ایدهها و بهرهمندی از دانش تخصص و
تجارب مقامات دولتی و اجرایی کشورهای شرکتکننده
و متخصصان داخلی و بینالمللی دو حوزه زنان و خانواده
و فناوری اطالعات اشــاره کرد .همچنین برقراری عدالت
جنســیتی از طر یــق ارتبا طــات و فنــاوری اطال عــات و
توانمندســازی زنان و دختران با اســتفاده از فرصت های
فناوری های نوین را در اختیار جامعه امروز قرار داده است
و اینهــا جــزو محورهــای مــورد بحــث ایــن همایــش بــود.
همچنیــن آشــنایی بــا ظرفیــت همکاریهــای مشــترک
فناورانه در عرصههای بینالمللی و ایجاد زمینه اشتغال و
کارآفرینی زنان بر بســتر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات نیز
مورد بحث قرار گرفت.

دکتــر محمــد تقــی طغرا یــی گفــت :رویــداد
کارآفرینــی هنــر بــا هــدف توانمندســازی
دانشجویان برای بهره برداری از فرصتهای کارآفرینی
و آشنایی با بازار کسب و کار ،ایده پردازی ،هم اندیشی
کارآفرینانه ،ارتباط با کارآفرینان موفق و سرمایه گذاران
برگزار می شود.
وی افــزود :ایــن رویــداد از هفتــم تــا نهــم شــهریور
امســال بــا مشــارکت کارآفرینــان ،ســرمایهگذاران،
ا فــراد صاحــب ایــده و خیــران کســب وکار اصفهــان
برگــزار مــی شــود و تــاش مــی کنیــم تــا ارتبــاط مفیدی
بیــن صاحبــان ایــده بــا ســرمایهگذاران ایجــاد شــود.
طـغ ــرایی تـص ــریح کــرد :زمینههــای شــرکت در ا یــن

هفته

رویداد همه رشــته هــای هنــر از جمله صنایع دســتی،
هنرهــای نمایشــی ،تجســمی ،گرافیــک و موســیقی
اســت و مهلــت ثبــت نــام بــرای شــرکت در ایــن رویــداد
تــا 31مــرداد خواهــد بــود.وی توضیــح داد :روز
نخســت مطــر ح کــردن ایــده هــا بــا ملحــق شــدن بــه
ایــده هــای دیگــران ،روز بعــد شــامل توســعه طــرح و
تجــاری ســازی و تولیــد ایــده و روز ســوم شــامل ارائــه
و شــر ح ایــده بــه داوران و آغــاز کســب و کار ا ســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تعریــف و طراحــی مــدل
کارآفرینی فرهنگــی در این دانشــگاه بیان داشــت :این
مدل بــه دنبــال حفــظ و احیــای ارزش هــای فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی جامعه در کنار یکدیگر است.

اســتارتاپها در دنیــای کســب و کار امــروزی
نمایش یکی از ارکان مهم بازرگانی به حســاب
میآیند .تغییــرات روزانــه فنــاوری ،پیدایــش کاالهای
جدیــد ،تنــوع و ناآشــنا بــودن مصرفکننــده بــا رقابــت
تولیدکنندگاندلیلیواضحبرایتشکیلنمایشگاهدرهر
حــوزه از کســب و کار اســت .قطــع رابطــه بین خریــدار و
فروشندهبه گونهای کهرابطهبینمصرف کنندهوتولید
کننــده از بین برود میتواند باعث توســعه نمایشــگاهها
شود.در هر کشوریافزایشدرآمدسرانهبههمراهدرآمد
ملی قدرت خریــد را افزایش داده ،ســبب تغییر در تولید
شدهوتولیداترانیازمندبهمعرفیبرایشناختهشدن
کرده کــه ایــن امــور بــا نمایــش کاال در نمایشــگاه اتفاق
میافتد .اینجاست که اهمیت حضور کسب و کارها در
نمایشگاههابهوضوحقابلمشاهدهمیشود.
حضــور کســب و کارهــا در نمایشــگاههای داخلــی و
خارجی روشی ساده و محبوب برای بازاریابی محصول،
خدماتوخود کسبو کار است.باپیشرفتدر بازاریابی
رســانههای اجتماعــی ،بازاریابــی آنالیــن ،دیجیتــال
مارکتینگ و تکنولوژی اینترنت اهمیت حضور کسب و
کارها در نمایشگاه آشکارتر شده است .هر چند فناوری
مدلهای بازاریابی کســب و کار را ســریع تغییر میدهد
اما حضور کســب و کارها در نمایشــگاهها مزایای زیادی
بههمراهدارد.بانگاهیاجمالیبهاهمیتحضور کسب
و کارها در نمایشــگاه پی میبریــم که این عمــل به طور
گســترده تولید را افزایش داده و رابطهای دوســتانه بین
شــرکتکنندگان در نمایشــگاه و صاحبــان آن کســب و
کار ایجاد میکند .حضور در نمایشــگاه امــر مهمی برای
کسب و کار به حساب میآید که نداشتن تجربه و دانش
کافی میتوانــد موجــب تردید یا حــذف برای حضــور در
نمایشگاه شود .برای پیشگیری از این اتفاق الزم است
تمــام دادهها یــا اطالعــات ضــروری چون محصــوالت،
محدوده محصــوالت و اطالعات مشــتریان جمعآوری
و تجزیــه و تحلیــل شــود .همیــن امــر نشــان از اهمیــت
نمایشــگاه در قالــب ابــزار بازاریابــی اســت.در یــک دهه
گذشــته نمایشــگاهی کــه انتظــار میرفــت جدیدترین
تکنولوژیهاومحصوالترایانهایدر آنمعرفیشودبعد
از پشت سر گذاشتن دعواهای همیشگی بر سر انتخاب
مسئولبرگزارکنندهآن،بهجاییبرایبرگزاریمسابقات
ســرگرمکننده برخــی شــرکتها و در نهایــت قرعه کشــی
و اهــدای جوایــز تبدیــل شــده اســت .نمایشــگاهی که
الکامپ نام دارد و بازدیدکنندگان آن را گروهی تشــکیل
میدهند که در صف گرفتن شارژ و بستههای تبلیغاتی
در محیــط نمایشــگاه در
حال رفــت و آمد هســتند.
از سوی دیگر با وجود تمام
قولهایــی کــه مســئوالن
برگــزاری نمایشــگاه بــرای
حضور کسب
ح ـضـ ــور شــرک ـته ـ ــای
خارجــی حداقــل در چهار
و کارها در
نام
سال گذشته دادهاند،
نمایشگاهها
ـی
ـ
ل
هیــچ شــرکت بینالمل
روشی ساده
بزرگ و شــناخت ه شــدهای
برای بازاریابی
در ف ـهـرسـ ــت حــاض ــران
محصول،
نــمایــشگ ـ ــاه ال ـکــامـ ــپ
خدمات و خود
یشــود .امــا ایــن
دیــده نم 
کسب و کار
نمایشگاه در دو سال اخیر
است
بــا جــا دادن گروههــای

اســتارتاپی در دل خــود
راهی جدید بــرای قــرار گرفتن در مرکــز توجه پیــدا کرده
و توانســته تــا حــدودی بازدیدکننــدگان تخصصــی را به
نمایشگاه بکشاند .الکام استارز نام سالنی از نمایشگاه
الکامپ اســت که شــرکتهای اســتارتاپ یــا نوپــا در آن
جای میگیرند .سالنی که امسال نزدیک به 340شرکت
کننــده داشــت و نســبت بــه ســالنهای دیگــر از شــور و
هیجان زیــادی برخــوردار بود و رفــت و آمد بیشــتری در
آن صورت میگرفت .اســتقبال قابل توجه استارتاپها
از حضــور در الکامــپ  21و  22باعــث شــد تــا در الکامــپ
نســالن نمایشــگاه به این شرکتهای
امسال بزرگتری 
نوپا اختصاص داده شــود  .این شــرکتها عالوه بر ارائه
گهــا و معرفــی مختصــر از کارایــی سرویسشــان،
کاتالو 
امکانتستمحصوالترانیزبرایبازدیدکنندگانفراهم
کرده بودند .از نظر کارشناسان مهمترین کارکرد حضور
استارتاپها در الکا ماستارز شبک هسازی و متصل شدن
به کسب و کارهای دیگر برای گسترش بازارشان است.
آنهــا معتقدند کــه  40درصد از مشــتریان این شــرکتها
را کاربران خارجی تشــکیل میدهنــد اما در ایــران هنوز
کاربرانبهسیستماینشرکتو کاراییآناطمینانپیدا
نکردهانــد ،بنابراین این نمایشــگاه میتوانــد به معرفی
شرکتوخدماتآنبه کاربرانایرانینقشمهمیداشته
باشــد .همچنین حضور کســب و کارها در نمایشگاهها
میتواندفرصتدیگریبرایدیدار بامشتریانبالقوهبه
وجود بیاورد .ارتباط رو در رو با مخاطب به شــرکتهای
نوپا در قالب صاحبان کسب و کار این امکان را میدهد
کهدربارهطر حهایبلندمدتخودبامشتریانصحبت
کننــد .ایــن رابطــه بــا حضــور در نمایشــگاه امکانپذیــر
خواهــد شــد ،زیــرا بــه اســتارتاپها فرصــت ارتباطــی را
میدهــد کــه ارزش آن در آینده مشــخص خواهد شــد.
حفظ این ارتباط آنها را قادر خواهد ساخت کسب و کار
خود را به وسیله سایر مشتریان توسعه دهند .درنتیجه
استارتاپهانبایدالکامپرافراموش کنند.آنهامیتوانند
در ایــن نمایشــگاه شــرکت کننــد و اید ههــای خــود را به
دیگران معرفی کنند .این ذهنیت اشــتباه در جوانها
پیش آمده کــه ا گر ایده دارد می تواند بنشــیند تا کســی
ایدهاش را بخــرد و ثروتمندش کند و تنهــا کاری که الزم
است انجام دهد نشستن و ایده پردازی است و به چند
جایی زنگ یا ایمیل بزند که من ایده خفنی دارم ،چند
می خرید! شاید دلیلش این است که به ما یک درصد از
مسیر موفقیت بیل گیتس ،استیو جابز و مارک زا کربرگ
و امثال آنها را نشان دادهاند .اینکه در گوشهای ایدهای
به سرشان زده و ا کنون بسیار موفق و ثروتمند هستند و
یکشبهرهصدسالهراپیمودهاندوخوشبختتریناند.
اماجوانهایایدهپرداز بایدبدانندهمینمسیرتبدیل
ایده به یک کسب و کار فوق موفق  ،سختیهای خاص
خودش را دارد.

