هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده ها بدانید

امــروزه یکــی از فاکتورهــای مهــم در اســتارت آپهــا ،شــتاب دهنــده هــا هســتند .در
ایــن مقالــه قصــد داریــم پرس ـشهای شــما را دربــاره شــتاب دهنــده هــا و عملکــرد
آنهــا در اســتارت آپهــا را پاســخ دهیــم.

اهمیــت و توســعه شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارت آپهــا ایــن روزهــا بــر کســی
پوشــیده نیســت .افــراد بســیاری را پیرامــون خــود میبینیــم کــه بــا داشــتن یــک
ایــده جــذاب ،یــک تیــم حرفــهای و ارادهای قــوی یــک کســب و کار جدیــد را آغــاز
کــرده و عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه چرخــه تولیــد و اقتصــاد ،درآمدهــای
قابــل توجهــی نیــز بــرای خــود ایجــاد کــرده انــد .شــتاب دهنــده یکــی از مهمتریــن
فاکتورهــای تعریــف شــده در اســتارت آپهــا اســت کــه نقــش مهمــی در موفقیــت
یــا عــدم موفقیــت آن دارد .در ایــن مقالــه بــه تمامــی پرس ـشهای شــما راجــع بــه
شــتاب دهنــده بــه زبــان ســاده پاســخ خواهیــم داد.

ویدئوی مرتبط :وبینار :عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها
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شتاب دهنده استارت آپ چیست و چه خدماتی ارائه میدهد؟
همانطــور کــه از نــام ایــن موسســات و شــرکتها پیــدا اســت ،شــتابدهندهها
یــا اکســلریتورها بــه شــکل گرفتــن و رونــق گرفتــن ایــده و کســب و کار شــما کمــک
خواهنــد کــرد .شــتاب دهنــده هــا شــما را در زمینههــای مختلــف یــاری میدهنــد.
بــه صاحبــان ایــده و کســب و کار کمــک خواهنــد کــرد کــه تعریــف درســت و اصولــی
از محصــول یــا خدمــات خــود ارائــه دهنــد .بــه آنهــا در تهیــه و تولیــد نمونــه اولیــه
کمــک میکننــد .بــه صاحبــان ایــده کمــک خواهنــد کــرد کــه مشــتریان اصلــی و
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بالقــوه خــود را پیــدا کــرده و راه درســت ارتبــاط بــا آنهــا را بیابنــد .بــرای تامیــن
ســرمایه بــا اســتارتآپها کمــک میکننــد .در صورتــی کــه نیــاز بــه نیــروی کار
متخصــص داشــته باشــید ،افــراد متخصصــی را بــه شــما معرفــی خواهنــد کــرد.
بــازه زمانــی کــه شــتابدهندهها روی یــک پــروژه زمــان میگذارنــد ،معمــوال کوتــاه
مــدت و حداکثــر ســه مــاه اســت .شــتابدهنده بــرای اســتارت آپهایــی که پتانســیل
رشــد را دارنــد ،دورههــای مدیریتــی ،مالــی ،بازاریابــی و فنــاوری فشــرده برگــزار کــرده
تــا رونــد موفقیــت و بازدهــی آنهــا را کوتاهتــر کننــد.

از دیگــر خدماتشــتاب دهندههــا ،فراهــم آوردن محیــط فیزیکــی مــورد نیــاز بــرای
فعالیــت اســت .ممکــن اســت شــما بــرای کســب و کار خــود نیــاز بــه یــک ســوله یــا
کارگاه داشــته باشــید و اجــاره یــا خریــد آن بــرای شــما ســخت و یــا حتــی غیــر ممکــن
باشــد .شــتابدهندهها در ایــن مــورد نیــز بــه کمــک شــما آمــده و فضــای فیزیکــی
مــورد نیازتــان را فراهــم خواهنــد کــرد.
شــتاب دهندههــا همچنیــن بــه توســعه فعالیــت و کســب و کار شــما در فضــای
بینالمللــی نیــز کمــک خواهنــد کــرد .در صورتــی کــه بخواهیــد یــک کســب و کار و
برنــد بینالمللــی داشــته باشــید شــتابدهندهها شــما را بــه ایــن آرزوی همیشــگیتان
خواهــد رســاند.
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 4عنصر اصلی شتابدهندهها
بعــد از آن کــه بــا تعریــف کلــی شــتابدهنده اســتارتآپ آشــنا شــدیم ،بهتــر اســت
بدانیــم بــه طــور علمــی و تخصصــی ایــن موسســات دارای چــه ویژگــی هــای مشــترک
و منحصــر بــه فــردی هســتند.

•ویژگــی نخســت آن اســت کــه دوره فعالیــت ایــن موسســات در اســتارتآپها
ثابــت اســت .همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ایــن دوره کوتــاه مــدت و
معمــوال  3ماهــه اســت.
•فعالیــت ایــن موسســات بــر پایــه کار گروهــی و هــم فکــری اســت .صاحبــان ایــده،
افــراد متخصــص در موسســات شــتابدهنده و افــرادی کــه در زمینــه فعالیــت
صاحــب نظــر هســتند ،بارهــا و بارهــا بــا یکدیگــر وارد جلســه شــده و بــه صــورت
گروهــی هــم فکــری و تصمیمگیــری میکننــد.
•هدایــت ایــن موسســات از ابتــدا تــا انتهــا بــر پایــه آمــوزش و منتورینــگ اســت.
ممکــن اســت شــما و تیمتــان در حــوزه کاری خــود از بســیاری از مســائل غافــل
باشــید و یــا اطالعاتــی راجــع بــه آنهــا نداشــته باشــید .تیــم شــتابدهنده از
همــان ابتــدا هــر آنچــه کــه مــورد نیــاز شــما اســت را بــه صــورت تخصصــی بــه
شــما آمــوزش میدهــد.
•بعــد از مــدت زمــان تعییــن شــده ،همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد،
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شــتابدهنده از رونــد فعالیــت اســتارت آپ خــارج شــده و بــه یکــی از ســهام داران
آن تبدیــل خواهــد شــد.

بعد از پایان دوره شتابدهنده چه اتفاقی برای کسب و کارها میافتد؟
همانطــور کــه در بــاال نیز اشــاره شــد ،بعــد از دوره شــتابدهنده ،در یک روز مشــخص
تعــدادی از پروژههــای اکســلریتور در روز نمایــش بــه ســرمایه گــذاران معرفــی شــده
تــا بتواننــد ســرمایهگذار کالن و اصلــی خــود را پیــدا کننــد .امــا آیــا تمامــی پروژههــا
موفــق بــه جــذب ســرمایه خواهنــد شــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال خیــر اســت .بــرای
پروژههــای معرفــی شــده در روز نمایــش ســه حالــت کلــی میتوانــد اتفــاق بیفتــد.

ایــده اســتارت آپ میتوانــد ســرمایه گــذار کالن و اصلــی خــود را پیــدا کــرده و
فعالیــت حرفــهای خــود را آغــاز کنــد.
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ایــده اســتارت آپ ممکــن اســت بــه طــور کامــل در روز نمایــش رد شــده و نتوانــد
هیــچ ســرمایه گــذاری پیــدا کنــد.
در حالــت ســوم ،ایــده ممکــن اســت مــورد توجــه ســرمایه گــذاران قــرار گرفتــه امــا
نمیتوانــد در ارزش گــذاری ،ســرمایه گــذار اصلــی خــود را پیــدا کنــد .در ایــن شــرایط
بــه ایــده اســتارت آپــی و تیــم آن چند مــاه فرصــت داده میشــود تــا بتوانــد ایرادهای
احتمالــی را رفــع کــرده و در روزهــای نمایــش دیگــر شــانس خــود را امتحــان کنــد.

سود شتابدهندهها از کجا تامین میشود؟
در یــک شــتاب دهنــده معمــوال بــه طــور همزمــان چنــد پــروژه و اســتارت آپ
وارد میشــوند و ایــن موسســات تنهــا وقــت و انــرژی خــود را روی یــک مســاله
نمیگذارنــد .امــا در ایــن میــان چــه ســودی نصیــب ایــن موسســات خواهــد شــد؟
شــتابدهندهها قبــل از آغــاز فعالیتشــان بــا صاحبــان کســب و کار قــرارداد بســته
و بخشــی از ســهام شــرکت را میخرنــد .در ایــن صــورت اگــر ایــده و کســب و کار
بــه نتیجــه برســد ،شــتابدهندهها جــز ســهام داران شــرکت بــوده و ســود ســاالنه
دریافــت خواهنــد کــرد.

تاریخچه تشکیل شتاب دهندهها
تاریخچــه تشــکیل شــتابدهندهها بــه ســال  2005در بریتانیــا بــاز میگــردد .ایــن
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شــرکت توســط پــل گراهــام و شــرکایش بــا نــام وای کامبینیتــور ( )Y Combinator
تاســیس شــد .ایــن شــرکت در هــر ســال اســتارتاپهای زیــادی را بــه مصاحبــه
دعــوت کــرده و از میــان آنهــا دو ایــده خــاص و قــوی را انتخــاب میکنــد.
بعــد از انتخــاب اســتارتآپها ،بــه طــور کامــل بــه آنهــا در زمینههــای مختلــف
مشــاوره ،ســرمایه بــرای رشــد و ارتباطــات کمــک کــرده و در ازای آن  7درصــد از ســهام
شــرکت را بــه نــام خــود میزنــد .در حــال حاضــر شــرکتهای اکســلریتوری بســیاری
در سراســر جهــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند امــا هنــوز شــرکت وای کامبینیتــور
یکــی از بزرگتریــن و قدرتمندتریــن آنهــا در دنیــا بــه شــمار م ـیرود.
ایــن شــرکت تــا کنــون در بیــش از  700پــروژه بــزرگ دنیــا همــکاری داشــته ،بــا 1400
ســرمایه گــذار در ارتبــاط بــوده و ارزشــی بیــش از  30میلیــارد دالر دارد.
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شتابدهندهها در ایران
ســابقه تاســیس و فعالیــت ایــن شــرکتها در ایــران ،چنــدان زیــاد نیســت .ســال
 1393را میتــوان آغــاز فعالیــت چنــد شــرکت بــه عنــوان شــتاب دهنــده دانســت کــه
توانســتند بــه تعــدادی از صاحبــان ایــده بــرای آغــاز فعالیــت حرف ـهای خــود کمــک
کننــد.
در چنــد ســال گذشــته اســتارت آپ و هــر آنچــه کــه بــه آن مربــوط میشــود ،بیــش
از پیــش مــورد توجــه افــراد قــرار گرفتــه اســت .بــه طــوری کــه ســاالنه شــاهد آن
هســتیم کــه تعــداد شــرکتهای شــتاب دهنــده و ایدههــای اســتارت آپ رو بــه
افزایــش اســت.

مراحل همکاری با شتاب دهندهها چگونه است؟
اگــر شــما نیــز یــک ایــده اســتارت آپ و فکــری نــو داریــد ،کافــی اســت بــا تعــدادی از
شــتاب دهندههــا آشــنا شــوید .شــتاب دهندههــا در هــر ســال ایدههــای مختلفــی
را دریافــت کــرده و آنهــا را توســط تیــم تخصصــی خــود بررســی میکننــد .اگــر
اســتارت آپ شــما از فیلترهــای اولیــه آنهــا بگــذرد ،شــما را در مرکــز پذیــرش میکنند.
در یــک دوره یــک تــا ســه ماهــه ،فعالیــت حرف ـهای شــتاب دهندههــا آغــاز شــده و
مفاهیــم اصلــی مــورد نیــاز کســب و کار شــما ماننــد آینــده کاری ،تشــخیص وضعیــت
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بــازار ،شــناخت هویــت مشــتری ،کار بــر روی نمونــه اولیــه و مــدل تجــاری ،تشــکیل
تیــم متخصــص و غیــره را بــه شــما آمــوزش خواهنــد داد.
مرحلــه دوم کــه بــه آن مرحلــه شــتاب نیــز میگوینــد ،زمــان آغــاز بــه کار اســت .اگــر
کســب و کار شــما از مرحلــه دوم نیــز امتیازهــای الزم را کســب کــرده باشــد ،شــتاب
دهنــده ســرمایه الزم جهــت آغــاز کار را در اختیــار شــما قــرار داده و در ازای آن بخشــی
از ســهام شــرکت بیــن  10تــا  20درصــد را بــه نــام خــود میزنــد.
ایــن بــازه زمانــی معمــوال بیــن  3تــا  6مــاه طــول میکشــد و شــما بــه عنــوان صاحــب
ایــده و کســب و کار بایــد تمــام تــاش خــود را بــرای دریافــت نتیجــه و بازدهــی بــه
کار بگیریــد .البتــه خوبــی همــکاری بــا شــتاب دهندههــا عــاوه بــر تامیــن ســرمایه
آن اســت کــه شــما در تمامــی مراحــل و چالشهــا تنهــا نیســتید و کادر متخصــص
شــتاب دهندههــا در هــر زمین ـهای پشــتیبان شــما خواهنــد بــود.
در انتهــای دوره شــتاب ،نمونــه تجــاری آمــاده شــده تــا بــه ســرمایه گــذاران معرفــی
شــود .خدمــات یــا محصــوالت اســتارت اپ در روز نمایــش یــا  Demo Dayدر یــک
رویــدادی بــه ســهام داران معرفــی میشــود تــا بــرای فعالیــت اصلــی و حرفــهای
ایــده ،ســرمایه گــذاری کننــد .البتــه همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد ،شــرکت
شــتاب دهنــده تــا پایــان فعالیــت شــرکت اســتارت آپ بــه عنــوان یکــی از ســهام
داران باقــی مانــده و ســود دریافــت میکنــد.
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شتاب دهندهها با مراکز رشد چه تفاوتهایی دارند؟
در صورتــی کــه بــا دنیــای اســتارت آپهــا و کارآفرینــی آشــنا باشــید احتمــاال بیشــتر
از شــتاب دهنــده نــام مراکــز رشــد را شــنیده باشــید .مراکــز رشــد بیــش از یــک دهــه
اســت کــه در کشــور مــا بــه شــرکتهای دانــش بنیــان و ایدههایــی کــه قابلیــت
توســعه دارنــد کمــک میکنــد .امــا آیــا شــتاب دهندههــا همــان مراکــز رشــد هســتند؟
چــه تفاوتهایــی میــان آنهــا وجــود دارد .در حالــت کلــی میتــوان گفــت کــه ایــن
موسســات  3اختــاف کلــی بــا یکدیگــر دارنــد:

مدت زمان همکاری:
یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای شــتاب دهندههــا و مراکــز رشــد مــدت زمانــی اســت
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کــه موسســه کســب و کار شــما را تحــت حمایــت خــود قــرار میدهــد .همــان طــور
کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد مــدت زمانــی کــه یــک شــتاب دهنــده بــرای هــر کســب و
کار زمــان میگــذارد ،محــدود و حداکثــر  6مــاه اســت ،در حالــی کــه ایــن زمــان بــرای
مراکــز رشــد میتوانــد تــا  5ســال و گاهــی بیشــتر نیــز طــول بکشــد.

میزان سود مشارکت:
همانطــور کــه در بــاال نیــز ذکــر شــد ،شــتاب دهندههــا بــه عنــوان حــق الزحمــه
خدمــات خــود ،بخشــی از ســهام شــرکت تاســیس شــده را بــه نــام خــود ثبــت
میکننــد ،امــا مراکــز رشــد معمــوال خدمــات خــود را بــدون دریافــت هزینــه و ســودی
بــرای شــما انجــام میدهنــد.

نوع همکاری:
تفــاوت دیگــری کــه میتــوان بــرای شــتاب دهندههــا و مراکــز رشــد بیــان کــرد،
نــوع همــکاری و مشــارکت آنهــا اســت .شــتاب دهندههــا در رونــد انجــام کار و
تصمیــم گیر یهــا تاثیــر مســتقیم میگذارنــد ،در حالــی کــه مراکــز رشــد ،در رونــد
کار دخالــت زیــادی نداشــته و تنهــا شــرایط مــورد نیــاز ماننــد ســرمایه و فضــای مــورد
نیــاز را در اختیــار شــما قــرار میدهنــد.
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مزایا و معایب شتاب دهندهها
در ایــن بخــش شــما را بــا مزایــا و معایــب شــتاب دهندههــا آشــنا میکنیــم .بــدون
شــک از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از شــتاب دهندههــا ،تامیــن ســرمایه ،فراهــم
نمــودن فضــای فیزیکــی ،مشــاوره تخصصــی و در مجمــوع ســرعت بخشــیدن بــه آغــاز
فعالیــت شــما اســت .امــا آیــا بهــره گیــری از خدمــات شــتاب دهندههــا هیــچ گونــه
معایبــی بــرای کســب و کارهــا بــه دنبــال نخواهــد داشــت؟
یکــی از معایبــی کــه میتــوان بــرای اســتفاده از شــتاب دهندههــا بیــان کــرد آن
اســت کــه شــما بــرای تصمیــم گیــری در کســب و کار خــود تنهــا نیســتید ،شــتاب
دهندههــا چــه در آغــاز فعالیــت و چــه بعدهــا بــه عنــوان ســهامدار ،میتواننــد در
فعالیتهــای شــرکت و تصمیــم گیر یهــای آن تاثیــر مســتقیم بگذارنــد .همیــن
مســاله ممکــن اســت کــه در مــواردی طــرز فکــر شــما بــه عنــوان مدیــر شــرکت و
صاحــب کســب و کار بــا نظــر متخصصــان شــتاب دهنــده همســو نباشــد.
آیــا بــرای همــه کســب و کارهــای نوپــا در مراکــز اســکلریتوری پــول و ســرمایه کافــی
وجــود دارد؟ پاســخ خیــر اســت .یــک شــرکت شــتاب دهنــده در یــک محــدوده زمانــی
ممکــن اســت بیــش از  100پــروژه را مــورد بررســی قــرار داده و تنهــا تعــداد انگشــت
شــماری از آنهــا را بــرای ســرمایه گــذاری انتخــاب کنــد .ممکــن اســت شــما در ایــن
مــدت منتظــر اعــام نتیجــه بمانیــد و فرصتهــای دیگرتــان را از دســت دهیــد.
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شتاب دهنده ها چه کمکی به اقتصاد ملی خواهند کرد؟
در صورتــی کــه اســتارت آپهــا و شــتاب دهندههــا در یــک کشــور توســعه پیــدا کننــد،
اقتصــاد یــک کشــور میتوانــد جهــش عظیمــی داشــته باشــد .شــتاب دهندههــا
باعــث میشــوند کــه فضــای بیــن دانشــگاه و کار نزدیکتــر شــود .شــتاب دهندههــا
بــا بیــش از هــزاران فــارغ التحصیــل دانشــگاهی ارتبــاط داشــته و باعــث میشــوند
کــه ایــن افــراد بــه راحتــی و در زمــان کوتــاه تــری وارد بــازار کار شــوند.
ایــن موسســات همچنیــن بــه بومــی ســازی دانــش و فنــاوری ملــی نیــز کمــک
میکننــد .بســیاری از ایدههــای نــاب در کشــور بــه دلیــل عــدم ســرمایه گــذاری
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داخلــی بــه کشــورهای خارجــی فروختــه میشــود .ایــن مســاله باعــث میشــود کــه
فناور یهــا در کشــور بومــی ســازی شــود.
منابــع درآمــد ملــی در کشــور بــا کمــک ایــن موسســات ،اســتارتاپها و مراکــز رشــد
و فنــاوری متنــوع میشــود .در صورتــی کــه منابــع درآمــدی یــک کشــور متنوعتــر
شــود ،اقتصــاد کشــور یــک حاشــیه بســیار امــن بــرای خــود ایجــاد خواهــد کــرد.
شــتابدهندهها باعــث فرهنگســازی و افزایــش روحیــه کار تیمــی ،انتشــار
فرهنگ،خالقیــت و نــوآوری شــده و فضــای کشــور را بــه فضایــی پویــا تبدیــل میکنــد.
نــرخ بیــکاری در کشــور بــا کمــک شــتاب دهندههــا و کارآفرینــان تــا حــد ممکــن
کاهــش خواهــد یافــت.
در صورتــی کــه شــما از یــک شــهر یــا اســتان دورافتــاده بــا کمتریــن امکانات هســتید،
داشــتن کســب و کار خودتــان دیگــر یــک رویــا نیســت! شــما میتوانیــد بــه کمــک
شــتاب دهندههــا ،فعالیــت خــود را در همــان محــل ســکونت خــود آغــاز کــرده و بــه
آبادانــی و پیشــرفت آن کمــک کنیــد.

جمع بندی
شــتاب دهندههــا موسســاتی هســتند کــه بــه ایدههــای اســتارت آپــی کمــک میکننــد
کــه در زمــان کوتاهتــری بــه مرحلــه اجــرا برســند .ایــن شــرکتها بــه صاحبــان ایــده
مشــاوره تخصصــی میدهنــد ،افــراد متخصــص را جهــت تکمیــل تیــم کاری معرفــی
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میکننــد ،فضــای فیزیکــی و دســتگاههای مــورد نیــاز را تهیــه و ســرمایه گــذاری
میکننــد .در صورتــی کــه ایــده کســب و کار بــه نتیجــه برســد ،شــرکتهای شــتاب
دهنــده بیــن  10تــا  20درصــد ســهام شــرکت را بــه نــام خــود خواهنــد زد .شــتاب
دهندههــا هــم بــرای خــود موسســات ،هــم بــرای صاحبــان ایــده و هــم بــرای اقتصــاد
کشــور بســیار مفیــد و تاثیرگــذار خواهنــد بــود.
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