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۱. تحلیل دورکاری تیم خود؛
ــد،  ــل کنی ــی و تحلی ــب ارزياب ــاخص های مناس ــا ش ــود را ب ــف خ ــای مختل ــرد تیم ه ــت؟ عملک ــوده اس ــش ب ــه دورکاری رضایت بخ ــا نتیج  آی

سپس تصمیم بگیريد چه تغیيراتی می خواهید اعمال کنید.
۲. پاسخگویی به رفتارهای جدید کاربران؛

ــب  ــخ مناس ــد پاس ــا می توانی ــک از آن ه ــدام ی ــه ک ــد ب ــد و ببینی ــی کنی ــی بررس ــی پاندم ــود را در ط ــان خ ــد مخاطب ــات جدی ــا و ترجیح رفتاره
بدهید. فرصت و ثروت در جایيست که بدانیم چه چیزهایی قرار است با ما بمانند و قرار نیست به حالت قبل از کرونا برگردند.

۳. انجام تحقیقات جـدید در مارکت خود؛
ــه  ــد ب ــش رو داري ــه پي ــدی ک ــای کلی ــد در تصمیم گیری ه ــی می توان ــات تکمیل ــود، تحقیق ــتريان خ ــک مش ــرم و فیدب ــای پلتف ــر داده ه ــالوه ب ع

شما کمک شایانی کند.
۴. پيوت؛

ابتــدا بررســی کنیــد آیــا پيــوت در ایــن شــرایط بــرای نجــات اســتارتاپ شــما مناســب اســت یــا خیــر. در صــورت مثبــت بــودن پاســخ، زمــان را از 
دست ندهید.

اقدامات کلیدی عبارتند از:
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ادامه داشتن بعد از کرونا

کاهش چمشگیر بعد از پيک کرونا

نتایج یک تحقیقات جدید نشان می دهد با سه گروه رفتاری روبرو هستیم:
      گــروه اول: رفتارهایــی کــه پــس از کرونــا بــه طــور قــوی ادامــه پيــدا خواهنــد کــرد؛ 

مانند خريد آنالین از سوپرمارکت .
      گــروه دوم: رفتارهایــی کــه پــس از کرونــا همچنــان باقــی خواهنــد مانــد؛ ماننــد 

توجه به فضای داخلی خانه.
      گــروه ســوم: رفتارهایــی کــه پــس از کرونــا بــه حالــت قبلــی برمی گردنــد؛ ماننــد 

سرگرمی های دسته جمعی

اقدامات کلیدی عبارتند از:
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خريد آنالین خواربار

مراقبت های بهداشتی مجازی

رسیدگی به فضای داخلی

سفر هوایی برای تفريح

آموزش از راه دور

سرگرمی
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اولویت مشــتريان شــما چه تغیـــیری کرده است؟
ــد  ــان می ده ــی نش ــان پاندم ــات در زم ــک تحقیق ــج ی نتای
ــه آن ــل روزان ــاب روش حمل ونق ــراد در انتخ ــات اف ترجیح

 هــا به این صورت تغیير کرده اســت:

۱-ريســک انـتقال ویروس

۲-زمان رسیدن به مـقصد

۳-فضا و حريم خصوصی

۴-راحتی

۵-هزينه سفر

خريد آنالین خواربارقبل از کووید

۱-زمان رسـیدن به مـقصد

۲-هــزينه ســفـر

۳-فضا و حريم خصوصی

۴-راحتی

اوبر۵-میزان شلوغی

۶۶۸۸

۵۶

۸۰

تـاکســی
اشتـراکی

ماشــیـن 
شـخـصی

حمل ونقل
عــمـو    مــی

اسـکوتر،
دوچرخه 

اشتراکی

پياده  روی،
دوچــرخــه 

ســواری
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چیست؟ پيوت 
ــس آن را  ــد پ ــواب نمی ده ــه ج ــد ک ــد و می بينی ــاب کردی ــود انتخ ــتارتاپ خ ــرای اس ــده ای ب ــت. ای ــده اس ــر ای ــِوت، تغیي ــاده پي ــان س ــه بي ب

تغیيــر می دهیــد. خواه در مقیاس بزرگ یا کوچک. هدف از این كار رشــد بيشــتر یا نجات اســتارتاپ اســت.
تـــعريف اول: پيــوت تغیيــر اســتراتژی اســت بــرای همــان چشــم اندازی کــه از قبــل تعیيــن شــده اســت. ممکــن اســت بارهــا پيــوت کنیــم 

ولی برای همان چشــم انداز.
تعريــف دوم: بگویيــم پيــوت نــوع خاصــی از تغیيــر اســت کــه بــرای تســت فرضیه هــای اساســی و جدیــد دربــاره محصــول، مــدل کســب

 وکار و موتور رشــد طراحی شده است.
ــت  ــی اس ــال طبیع ــچ کام ــد از الن ــون بع ــد چ ــوت نمی گوین ــد پي ــه می دهی ــی ک ــه تغیيرات ــد ب ــروع می كنی ــود را ش ــتارتاپ خ ــازه اس ــه ت ــی ک زمان
ــازار  ــه ب ــول ب ــه محص ــی رود ک ــکار م ــی ب ــالح زمان ــن اصط ــوال ای ــه معم ــد. بلک ــر دهی ــود را تغیي ــول خ ــران، محص ــک کارب ــاس فیدب ــه براس ک

ارایه شــده اســت، تعدادی کاربر و فروش دارد و اصطالحا زنده اســت.

پـیوت: انـواع 
Zoom-in، پيوت Zoom-out، گروه مشــــتريان، نیاز مشــتــــريان، پلتفرم، معماری کســـب وکار، ارزش گذاری، موتور رشد، کاـــنال و تکـنولوژی.

discopp.com/research1400
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۱- دیجــی کاال؛ بــا فــروش لــوازم الکترونیکــی شــروع کــرد و تبدیــل بــه مرجــع مقایســه و اســتعالم قیمــت گوشــی موبایــل، لپ تــاپ و تبلــت 
شــد. پــس از بدســت آوردن میلیون هــا کاربــر، پيــوت کــرد و تبدیــل شــد بــه فروشــگاه اینترنتــی کــه همــه چیــز می فروشــد. در ادامــه تبدیــل 

به مارکت پلیس شد، … تا در قالب دیجی کاالی امروزی درآمد.
۲-کافــه بــازار؛ در ســال ۹۸ پــروژه ای بــه نــام «فارســی تل» آغــاز می شــود کــه هدفــش فارسی ســازی اندرویــد و تولیــد چنــد برنامــه ضــروری 

فارسی بود. اما یکی از هم بنیانگذاران کافه بازار آن پروژه را متوقف می کند و به جای آن کافه بازار را راه اندازی می کند.
۳- میــاره؛ یــک راه حــل دلیــوری B۲B بــا تمرکــز روی رســتوران ها و ســوپرمارکت ها توســط پيــک موتــوری بــود. علیرغــم موفقیتــی کــه در ســال 
اول بدســت آورد بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی در ســال بعــد، افــت زيــادی را تجربــه کــرد. در ابتــدای شــیوع کرونــا مجــددا بــه مشــکل خــورد 

و برای نجات استارتاپ خود پيوت کرد.
۴ ســال بعــد بــه دنبــال ایجــاد یــک ارزش واقعــی بــرای یــک بــازار خــاص بــود و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در مــدل کســب وکار خــود پيــوت کنــد. 

همه بازار را کنار گذاشت و فقط روی بازار ماشین آالت و تجهیزات صنعتی متمرکز شد. 
۵. فــون پــی؛ ایــن پلتفــرم پرداخــت موبایلــی در ســال ۹۶ بــه عنــوان جایگزينــی بــرای پرداخــت پــول خــرد در تاکســی ها راه اندازی شــد. فون 
پــی بــا شــیوه پرداخــت آنالیــن از طريــق QR code  کار می کــرد و پــس از پيــوت تبدیــل بــه ســرویس و اپلیکیشــن پرداخت هــای موبایلــی آنالیــن 

شد و نه تنها برای پرداخت تاکسی، بلکه برای خريد از فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، سایت ها و صفحات اجتماعی نیز کاربرد دارد.

پيوت استارتاپ های ایرانی:
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۶- ادرو؛ از ســال ۹۳ شــروع بــکار کــرد و در ابتــدا یــک ادنتــورک بــود ولــی بــه دلیــل حضــور رقبــای بــزرگ و قدرتمنــد نتوانســت بــازار خوبــی 
ایجــاد کنــد و پــس از اینکــه تعــداد ادنتورک هــا زيــاد شــد، پيــوت کــرد و تبدیــل بــه یــک اداکســچنج یــا پلتفــرم مبادلــه تبلیغــات بيــن ادنتــورک

 ها شد. پس از آن نیز سرویس ها و پلتفرم های مدیريت داده و تبلیغات هوشمند داخل اپلیکیشن ها را توسعه داد.
۷- اســپيد؛ در گذشــته زمانــی کــه بــه پيــک موتــوری نیــاز داشــتیم بــا مشــکالتی ماننــد تاخیــر در ارســال پيــک و متغیــر بــودن نرخ هــا روبــرو 
بودیــم. اســپيد در ســال ۹۵ بــه منظــور رفــع ایــن مشــکالت شــکل گرفــت ولــی دو ســال بعــد روی مــدل کســب وکار پيــوت انجــام داد و تبدیــل 

به یک پلتفرم پست و ارسال انبوه و تجمیعی شد. 
ــروش  ــه ف ــرد و ب ــوت ک ــی پي ــس از مدت ــی پ ــود ول ــال ب ــایل فع ــاره دادن وس ــه اج ــت در زمین ــام آن پيداس ــه از ن ــر؛ همانطورک ــران رنت ۸- ای
اقســاطی روی آورد و امــکان خريــد اقســاطی از فروشــگاه های آنالیــن را فراهــم کــرد. در حــال حاضــر ایــن اســتارتاپ دیگــر در زمینــه اجــاره کاال 

فعالیت نمی کند به همین دلیل برند خود را به لِندو تغیير داده است.

پيوت استارتاپ های ایرانی:
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ماه ها روی استارتاپ خود کار کرده اید ولی رشد نمی کند.
شما فرد مناسب این کار نیستید.

از کار کردن روی آن بيزاريد.
برای بلند شدن استارتاپ خود از زمین روی یک فاکتور بيرونی حساب کردید ولی محقق نشده است

ایده ای نداريد که چگونه می توان در این بازار به شکل متفاوتی شروع کرد.

با چه دالیلی پيوت کنید:

از کار سخت فراری هستید.
به طور مکرر ایده ها را تغیير می دهید و قبل از اینکه النچ کنید و بفروشید از کار دست می کشید.

زمانی که یک مقاله جذاب در مورد جلب توجه سرمایه  گذاران به یک ایده جدید را می خوانید، کار خود را رها کنید تا آن را امتحان کنید.

اگر به دالیل زير قصد پيوت داريد، بهتر است پيوت نکنید:
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ــا:  ــی از ترنده ــود. نمونه های ــازگار ش ــده، س ــدید ش ــا تش ــاد ی ــری ایج ــر همه گی ــه در اث ــی ک ــد مدت ــای بلن ــی از ترنده ــا یک ــت ب ــر اس ــتارتاپ بهت ۱- اس
فاصله اجتماعی، دورکاری افراد، زنجیره تامین کوتاه تر، استفاده زياد از تکنولوژی و درون نگری مصرف کننده ها.

ــه  ــد ن ــتراتژيک آن باش ــدف اس ــت ه ــتای تقوی ــد و در راس ــتارتاپ باش ــی اس ــای فعل ــی از قابلیت ه ــعه افق ــت توس ــر اس ــر بهت ــوت موردنظ ۲- پي
تضعیفش.

۳- پيوت یک راه پایدار برای سودآوری ارایه کند که ارزش برند را در ذهن مشتری تثبیت نماید.

حال زمان محک ایده پيوت است.
اگر برای پيوت تصمیم گرفته اید آن را با این سه معیار بسنجید:

ــاص  ــرو اختص ــا نی ــد ی ــم بگیري ــد تی ــد و بع ــام بدهی ــذار آن را انج ــوان بنیانگ ــه عن ــما ب ــود ش ــود خ ــه می ش ــد توصی ــوت گرفتی ــه پي ــم ب ــر تصمی اگ
بدهید؛ چون این چرخش در کسب وکار می تواند برای آن ها سخت باشد.



       چـگونه استارتاپ خود را با شرایط
فـعـلی ســازگار کنید؟

techpark.sharif.ir discopp.com/research1400

اگــر امتیــاز بيــش از ۷ باشــد آن ایــده را انتخــاب کنید و اگــر کمتر از 
ــه  ــد. همانطورک ــر کنی ــری فک ــده دیگ ــت روی ای ــر اس ــد بهت ۳ باش
مشــاهده می کنیــد بيــن ایــن دو حــد یــک ناحیــه خاکســتری نیــز 
وجــود دارد؛ اگــر امتیــاز شــما وســط قــرار گرفــت توصیــه می کنیــم 

روی جوانب این تغیير بررسی بيشتری انجام بدهید.
تجربــه اســتارتاپ Brex بــا اســتفاده از ایــن روش را می توانیــد در 

گزارش کامل بخوانید. 

آیا راهی هست که مناسب بودن
یک ایـــده بـرای پـــیوت را به صـــورت کمی بســنجـــیم؟

یا آرتبورد ۱۲ یا ۱۳

۸

۶

۴

۵

شاخص

۵.۷۵میانگین امتیاز ها

امتیاز 
از ۱ تا ۱۰

۱-بازار شما چه قدر بزرگ است
۲-بنیانگــذار اســتارتاپ چه قــدر بــا 
ایــــن مارکــت آشــــنا اســت و چه قدر 

به آن عـالقه دارد
۳-شــروع اجــرای ایــن ایــده چه قــدر 

آسان است
۴-فیدبــک اولیــه مشــتريان چگونــه 

بوده اســت
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اوبــر بــا چشــم انداز «حمل ونقــل قابــل اعتمــاد، بــرای هــر کــس در هــر جــا» چهــار مــاه پــس از شــروع قرنطینــه، کاهــش شــدیدی در رفت وآمــد 
مشتريانش را تجربه کرد. به همین دلیل با ارایه سرویس های جدید پيوت کرد. یکی از این سرویس ها:

علت پيوت: کاهش تقاضای مشتريان، تمایل شرکت به بهره بردن از فرصت های پيش آمده
نتیجه پيوت: راه اندازی سرویس های نوآور، افزایش درآمد و تعداد سفارش ها

تجربه پيوت اوبر

تجربه این پيوت نشان می دهد:

خواسته: افراد برای تعطیالت آخر هفته بتوانند به راحتی یک خودرو اجاره کنند و به خارج از شهر بروند.
شــرایط فعلــی: بــرای اجــاره خــودرو بایــد بــه یکــی از شــرکت ها مراجعــه کننــد و پــس از ثبــت نــام، احــراز هویــت و مراحــل دیگــر می تواننــد 

خودرو را تحویل بگیرند.
ســرویس جدیــد: فــرد مشــابه درخواســت تاکســی، از طريــق اپلیکیشــن اوبــر می توانــد بــه راحتــی خــودرو اجــاره کنــد و بــه ســفر جــاده ای 
بــرود. یــک راننــده از طــرف اوبــر، خــودرو را جلــوی درب منــزل تحویــل می دهــد و زمانــی کــه ســفرش بــه پایــان رســید آن را تحویــل می گیــرد. 

بدین ترتیب در زمان و هزينه فرد صرفه جویی می شود.



استارتاپ های ایرانی به پاندمی
چه واكنشی نشان دادند؟ 
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برخــی از اســتارتاپ های شــناخته شــده ای کــه توانســتند بــه ســالمت از ایــن بحــران عبــور کننــد را مــرور می کنیــم. می خواهیــم عکس العمــل آن
 ها را در مقابل این شرایط ناگهانی و سخت ببینیم.

گروه اول: استارتاپ هایی که در کنار خدمات/محصوالت قبلی، خدمات جدیدی به بازار ارایه کردند.
مثــال: دیــوار در توســعه مارکت پلیــس خــود، دیــوار فروشــگاه ها را راه انــدازی کــرد تــا صاحبــان فروشــگاه ها بتواننــد فروشــگاه مجــازی خــود 

را ایجاد کنند.
گروه دوم: استارتاپ هایی که با حفظ همان خدمات/محصوالت گذشته خود، تغیيراتی متناسب با بازار ایجاد کردند.

مثال: کافه بازار سهم کمیسیون خود از فروش توسعه دهندگان اپلیکیشن ها و بازی ها را ۵۰٪ کاهش داد. (از ۳۰٪ به ۱۵٪ رساند)
گــروه ســوم: اســتارتاپ هایی کــه بــا شــروع کرونــا تغیيراتــی در خدمــات خــود ایجــاد کردنــد ولــی پــس از طوالنــی شــدن پاندمــی (تــا حــدی 

عادی شدن شرایط)، آن خدمت حذف شد.
مثــال: اوایــل شــیوع کرونــا تپســی خدمــت ســپيد را راه انــدازی کــرد کــه در ایــن ســرویس فضــای بيــن مســافر و راننــده جــدا شــده بــود ولــی 

پس از مدتی دیگر این سرویس فعال نبود.
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ــد و  ــر برن ــن دوران تغیي ــه در ای ــتارتاپ هایی ک ــارم: اس ــروه چه گ
تغیير هویت بصری انجام دادند.

شــدن  اضافــه  بــا  همزمــان  کرفــس  رژيــم  اپلیکیشــن  مثــال: 
امکانات جدید به آن، به بنتو تغیير کرد.

گروه پنجم: کسب وکارهای آنالینی که با هم ادغام شدند.
مثــال: پلتفــرم تبلیغاتــی ادرو بــه طــور کامــل در دیجــی کاال ادغــام 

شد و به یکی از سرویس های تبلیغات دیجی کاال تبدیل شد.
گــروه ششــم: کســب وکارهای آنالینــی کــه بــا همــکاری یکدیگــر و 

به طور مشترک به کاربران خود ارزش افزوده ارایه کردند.
مثال هــا: همــکاری مشــترک علــی بابــا و دکتر ســاینا، پذیــرش ۲۴ و 
ــل،  ــپ و ایرانس ــنپ تري ــر، اس ــنپ دکت ــپ و اس ــنپ تري ــو، اس هلثی

باما و ماشینچی.

•    دستیاران خريد پينکت برای خريد اقالم سوپرمارکتی با رعایت حساسیت ها و ترجیحات خريد کاربران فعال شدند. 

•    قابلیت ویدیو کنفرانس به پلتفرم تسکولو اضافه شد.

•    بستر تبلیغات هوشمند موبایلی، عدد به دلیل کمبود ســـرمایه، شرایط بد اقتصادی و کاهـــش تقاضا مـنحل شد.   

•    اينشورتک های بيمیتو و از کی ادغام شدند و در شــرکت جدید به هر یک از آنها نیمی از ماـلکیت شــرکت تعلق گرفت.

•   اسمارت آپ ونچرز از استارتاپ گمدا خروج کرد و گمدا با دیجی کاال ادغام شد.

اســـفند ۹۸
و بــهـــار ۹۹

•    سرویس پرداخت قبض اسنپ برای پرداخت قبوض آب، برق و ... با اسکن بارکد با ورود شــناسه قـبض اضـافه شد.

•    بيت راه، درگاه خدمات ارزی با استفاده از رمزارزها را برای انتقال درآمدهای ارزی به ایران ارایه کرد. 

•    دیجی پالس، سرویس اشتراک دیجی کاال برای ارایه تخفیف ها و خدمات متنوع به کاربران دارای اشـتراک، ارایه شد. 

•    کافه بازار پلتفرم ویدیویی قرار را برای برگزاری جلسات صوتی یا تصویری عرضه کرد. 

•    شبکه اجتماعی عکس محور لنزور متعلق به صبا ایده که با هدف جایگزينی اینستاگرام طراحی شده بود، تعطیل شد.

تابستان ۹۹

•    لحظه نگار قابلیت ضبط خودکار وبينار را با کیفیت اچ دی و انتشار آن بالفاصله پس از اتمام مراسم را اضافه کرد.

•    تپسی برای مسافرانی که ترجیح می دهند با ماشین مدل باال سفر کنند، سرویس تپسی پالس را راه اندازی کرد. 

•    دیجی کاال سرویس پيندو را برای پاسخگویی به نیاز کاربران برای خريد کاالهای دست دوم ارایه کرد. 

•    تپسی پيک موتوری خود را با نام موتوپيک راه اندازی کرد. 

•    اسنپ به منظور کاهش مراجعه به مراکز درمانی، سرویس تهیه نسخه دارو را به اپلیکیشن خود اضافه کرد.

زمستان ۹۹

•    دیجی کاال ارسال مستقیم کاال توسط فروشندگان را راه اندازی کرد. 

•    الندو، مارکت پلیس تیمچه را برای فروش همه چیز در سراسر کشور راه اندازی کرد. 

•    تپسی ارتباط مناسب مسافران با رانندگان ناشنوا را فراهم کرد.

•    صبا ایده پلتفرم ویدیوهای کمک آموزشی فیلیمو مدرسه را راه اندازی کرد.

پـــایـیــز ۹۹

•    اسنپ با راه اندازی اسنپ تیکت به حوزه فروش بلیت سینما، تئاتر و رویدادهای تفريحی ورود کرد .

•    اسنپ برای کمک به تامین مواد اولیه رستوران ها، سرویس اسنپ ساپالی را راه اندازی کرد. 

•    آی هوم، فعال در حوزه مسکن فعالیت خود را متوقف کرد تا در آینده با محصولی جدید برگردد. 

•    الوپيک برای پرداخت در محل سرویس الوفروش را راه اندازی کرد.

بــهـار ۱۴۰۰

•    سرویس تمدید خودکار حق اشتراک کاربران نماوا فعال شد.

•    سرویس ارسال سريع و رایگان سفارش های سوپرمارکتی دیجی کاال با نام دیجی کاال جت شروع به کار کرد.

•    اسنپ سرویس اعتباری خود را بدون اخذ وثیقه و ضامن برای بسیاری از کاربرانش فعال کرد. 

•    اسپيد خدمت لجستیکی کورير سرویس را راه اندازی کرد.

تابستان ۱۴۰۰
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۱- استارتاپ چقدر توانسته با شرایط جدید سازگار شود.
آیا روی موج جدید سوار شدید و نه تنها افت اولیه را جبران کردید بلکه االن در وضعیت بهتری نیز قرار داريد؟ یا

علیرغم اینکه فروش شما به شدت افت کرد همچنان با همان مدل کسب وکار پيش می روید؟
۲- میزان رشدی که استارتاپ در طی دوران پاندمی داشته است.

نصب فعال، تعداد کاربران، میزان سفارشات و سایر سنجه های شما چند درصد رشد داشته است؟
۳- اشتیاق و کنجکاوی تیم برای حل مساله ای که انتخاب کرده است.

چند فرضیه را تا حاال امتحان کرده اید و چگونه آزمایش های عملی برای تایيد ارزش پيشنهادی خود انجام داده اید؟
۴- قابلیت مقیاس پذیری در شرایط فعلی فراهم باشد.

آیا موانع بوجود آمده در این دوران روی مقیاس پذیری استارتاپ شما تاثیر منفی گذاشته است؟

بــه منظــور آنکــه بدانیــم در حــال حاضــر ســرمایه گذاران بــه دنبــال چــه نــوع اســتارتاپ هایی هســتند و ســرمایه خــود را بــه 
چه تیم هایی می دهند، توصیه های جدید آن ها را جمع بندی کرده ایم:
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۵- تیم استارتاپ در مارکت انتخابی خود سررشته و تجربه اجرایی داشته باشد.
آیا پيچ وخم، سازوکار، فرصت ها و تهدیدهای این مارکت را به خوبی می شناسید؟

۶- حجم بازار و اندازه بازار پتانسیل باالیی داشته باشد.
آیا بازار کوچکی انتخاب کرده اید یا بالعکس محصول/ خدمت شما بازار جهانی دارد؟

۷- نرخ سوخت سرمایه، نحوه خرج سرمایه و سایر شاخص های مالی بهینه باشد.
سرمایه تزريق شده قبلی چگونه خرج شده است؟

۸- تعامل سازنده و همکاری قوی بين اعضای تیم برقرار باشد.
بهره وری تیمی و همکاری بين اعضای تیم شما باوجود دورکاری چگونه است؟


