پیچ استارت آپ چیست و چه ویژگیهایی دارد؟

پیــچ اســتارتاپ چیســت ؟ چگونــه نوشــته مــی شــود و چگونــه یــک پیچ اســتارت آپ
موفــق ارائــه کنیــم؟ در ایــن مقالــه از مدیــر وب بــه پاســخ ایــن ســواالت مــی پردازیــم.

پیــچ اســتارت آپ یــک فــرم اســتاندارد اســت کــه توســط کارآفرینــان تنظیــم شــده
تــا بــه ســرمایه گــذاران ارائــه شــود .در صورتــی کــه ایــن فرمهــا تمامــی جنبههــای
مــورد نظــر را تحــت پوشــش قــرار دهــد و برنامههــای جامــع و کامــل داشــته باشــد،
بــه ســرمایه گــذاران بــرای شــروع فعالیــت کمــک میکنــد.

پیچ استارت آپ چیست و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
همانطــور کــه در بخــش مقدمــه نیــز اشــاره شــد ،پیــچ دکهــا یــا پیــچ اســتارت
آپهــا ،فرمهایــی هســتند کــه بــه ســرمایه گــذاران ارائــه شــده تــا بتواننــد ســرمایه
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مــورد نیــاز بــرای شــروع فعالیــت را تامیــن کننــد .پیــچ دکهــا دارای اصــول و قواعــد
مشــخصی هســتند کــه قبــل از نــگارش بایــد بــا آنهــا آشــنا شــوید.
•ایــن فرمهــا معمــوال بــه صــورت اســاید و توســط پروژکتــور بــه ســرمایه گــذاران
ارائــه میشــود.
•تعــداد اســایدها یکــی از مهمتریــن الزامــات اســت کــه نبایــد بیــش از  19اســاید
شــود.
•ارائــه معمــوال بایــد بــه صــورت حضــوری انجــام شــود و تــا حــد امــکان از ارائــه
آنهــا در ســمینارها و جلســات آنالیــن خــودداری شــود.
•ایــن فرمهــا بایــد تــا حــد ممکــن ســاده و روان نــگارش شــوند تــا ســرمایه گذرانــی
کــه در آن حــوزه اطالعــات تخصصــی ندارنــد نیــز بتواننــد بــه طــور کلــی متوجــه
ســاز و کار اســتارت آپ شــوند.
•پیــچ دکهــا بایــد توانایــی متقاعــد کــردن ســرمایه گــذاران را داشــته باشــند .از
ایــن رو بایــد در تدویــن آن از تمامــی ابزارهــای ســمعی و بصــری بــرای ارائــه
اطالعــات بیشــتر و متقاعــد کــردن افــراد اســتفاده کنیــد.
•فرمهــای ارائــه شــده بایــد مطابــق بــا واقعیــت و قابــل اجــرا باشــند .ممکــن اســت
شــما یــک ایــده متفــاوت و خــاص داشــته باشــید امــا اجــرای آن غیــر ممکــن و
یــا بســیار ســخت باشــد .ســرمایه گــذاران بایــد کامــا متقاعــد شــوند کــه ایــده و
اســتارت آپ شــما قابلیــت اجرایــی شــدن و رســیدن بــه بــازده را دارد.
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مطلــب مرتبــط :اســتارتاپ چیســت؛ مراحــل راه انــدازی اســتارتاپ و نمونههــای
موفــق آن

اسالیدهای پیچ دک باید چه محتوایی داشته باشد؟
در بخــش بــاال بــا ویژگیهــای غالــب فرمهــا و اســایدها آشــنا شــدیم .اکنــون بــه
ایــن ســوال پاســخ خواهیــم داد کــه ایــن فرمهــا بایــد چــه اطالعــات و ویژگیهایــی
داشــته باشــند .اصلیتریــن ایــن عناویــن و محتــوا شــامل مــوارد زیــر اســت:
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توضیح مشکل و یا کمبود موجود
اولیــن اســاید و بــدون شــک یکــی از مهمتریــن آنهــا توضیــح مشــکل و کمبودهــای
موجــود اســت بــه طــوری کــه در ســرمایه گــذار احســاس نیــاز کنــد .همــان طــور کــه
همــه مــا میدانیــم ،بــرای آن کــه یــک ایــده کارآفرینــی موفــق باشــد ،بایــد یــک
کمبــود و نقــص موجــود در جامعــه را کاهــش داده و یــا از بیــن ببــرد.
مشــکلی کــه شــما در فرمهــای پیــچ خــود توضیــح خواهیــد داد بایــد یــک دغدغــه
و مســاله مهــم و همــه گیــر باشــد تــا ســرمایه گــذاران متقاعــد شــوند اگــر محصــول
شــما بــه بــازار عرضــه شــود ،جامعــه آمــاری زیــادی از آن اســتقبال خواهنــد کــرد.
در صورتــی کــه محصــول و یــا خدمــات شــما چندیــن چالــش و یــا مشــکل را کاهــش
داده و یــا رفــع میکنــد ،آنهــا را اولویــت بنــدی کــرده و دســته بنــدی کنیــد .مطالــب
را بــه طــور کامــا واضــح بیــان کنیــد و ســعی کنیــد از ســرمایه گــذاران بپرســید کــه
آیــا آنهــا نیــز بــا آن کمبــود و یــا مشــکل مواجــه شــدهاند یــا خیــر؟

چگونه میتوانید در سرمایه گذاران احساس نیاز ایجاد کنید؟
بعــد از آن کــه دانســتیم مشــکل و کمبودهــای موجــود را چگونــه در اســاید و یــا
اســایدهای اول جــای دهیــم ،ایــن ســوال بــرای شــما پیــش خواهــد آمــد کــه در چــه
شــرایطی ارائ ـهی مشــکل میتوانــد ســرمایه گــذاران را بــه ســرمایه گــذاری ترغیــب
کنــد.
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•اول آن کــه ســرمایه گــذاران خــود تجربــهی مشــکل و مســاله معرفــی شــده را
ی شــما برقــرار
داشــته باشــند .در ایــن حالــت ارتبــاط راحتتــر و بهتــری بــا ایــده 
خواهنــد کــرد.
•دوم آن کــه شــما بتوانیــد هــم از نظــر احساســی و هــم از نظــر محاســباتی بــه آنهــا
اطمینــان بازگشــت ســرمایه و بازدهــی را بدهیــد .بدیهــی اســت کــه اگــر ســرمایه
گــذاران در مــورد بازدهــی کار و بازگشــت ســرمایه خــود شــک داشــته باشــند ،روی
ی شــما ســرمایه گــذاری نخواهنــد کــرد.
ایــد ه 
ی تخصصــی یــک یــا چنــد نفر از ســرمایه
•ســوم آن کــه ایــده و طــرح شــما در زمینـه 
گــذاران باشــد .اگــر ســرمایه گــذار خــود بــه طــور تخصصــی بــا موضــوع کســب و
کار شــما آشــنا باشــد ،احتمــال پذیــرش آن و ســرمایه گــذاری بیشــتر اســت.
مطلب مرتبط :هر آنچه باید راجع به شتاب دهنده ها بدانید
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ارائهی راه حل
بعــد از آن کــه مشــکل و یــا نقــص موجــود را بــه طــور کامــل توضیــح داده و در
ســرمایه گــذاران احســاس نیــاز کردیــد ،اســایدهای بعــدی پیــچ اســتارت آپ بــه
ارائــهی راه حــل اختصــاص داده میشــود.
راه حــل شــما هماننــد ارائ ـهی مشــکل بایــد کامــا شــفاف و واضــح باشــد تــا افــراد
بتواننــد بــه راحتــی آن را پذیرفتــه و بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد .مهمتریــن مســاله در
ارائــهی راه حــل آن اســت کــه شــما بتوانیــد مشــکل و مســاله موجــود را در زمــان
حــال حــل کنیــد .یکــی از دالیــل اصلــی عــدم موفقیــت بســیاری از اســتارت آپهــا،
دیرتــر یــا زودتــر رســیدن نســبت بــه زمــان مقــرر اســت.
نکتـهی دیگــر آن کــه ســعی کنیــد از بیــان جمالتــی ماننــد «شــما اولیــن نفری هســتید
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکنیــد» یــا « ایــن ایــده بــرای اولیــن بــار اســت
کــه ارائــه میشــود» خــودداری کنیــد .ممکــن اســت ایــن ایــده در ســراس جهــان
بارهــا توســط افــراد مختلــف ارائــه شــده باشــد امــا بــه هــر دلیلــی بــه مرحلـهی اجــرا
نرســیده باشــد.

توضیح راجع به بازار
در اســایدهای بعــدی پیــچ اســتارت آپ بهتــر اســت شــما اطالعــات جامــع امــا
مختصــری راجــع بــه انــدازه بــازار ،بــازار هــدف ،الگــوی احتمالــی رشــد ،رونــد بــازار از
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گذشــته تــا امــروز ،تاثیــر شــرایط اقتصــادی و سیاســی بــر بــازار و غیــره را در اختیــار
ســرمایه گــذاران قــرار دهیــد .در صورتــی کــه ایــن بخــش از پیــچ دک اســتارت آپ
شــما قــدرت و کیفیــت کافــی داشــته باشــد ،میتوانــد دیــد کلــی بــه ســرمایه داران
راجــع بــه شــرایط احتمالــی اســتارت آپ در آینــده داده و آنهــا را متقاعــد بــه ســرمایه
گــذاری کنــد.

محصول
بخــش مهــم دیگــر پیــچ اســتارت آپ کــه میتوانــد جــذب ســرمایه و یــا عــدم جــذب
آن را تعییــن کنــد ،نحــوه ارائــه و توضیــح محصــول اســت .شــما بایــد بتوانیــد بــه
خوبــی محصــول طراحــی و ســاخته شــده خودتــان را بــه ســرمایه گــذاران معرفــی
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کــرده و بــه آنهــا ثابــت کنیــد کــه محصــول شــما میتوانــد بــه خوبــی کمبــود و
مشــکل ذکــر شــده در اســایدهای اولیــه را رفــع کــرده و یــا کاهــش دهــد.
بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر میتوانیــد از تجربــه مثبــت مشــتریان خــود کــه از محصــول
شــما اســتفاده کردهانــد نیــز اســتفاده کنیــد.

نقاط قوت و مسیر پیشرفت مالی
در اســایدهای بعــدی پیــچ اســتارت آپ بایــد بتوانیــد مزایــا و نقــاط قــوت محصــول
خــود را توضیــح داده و مســیر پیشــرفت ماهیانــه چــه از نظــر مالــی و چــه از نظــر
کیفیــت را بــه ســرمایه گــذاران نشــان دهیــد .روی ایــن بخــش از پیــچ دک اســتارت
آپ خــود بایــد بــه خوبــی کار کنیــد زیــرا میتوانــد میــزان اطمینــان ســرمایه گــذارن
بــه ایــده شــما را تــا حــد بســیار زیــادی افزایــش دهــد.

تیم کاری
بــدون شــک یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای موفقیــت در هــر کاری ،داشــتن تیمــی
متخصــص و همــدل اســت .یکــی از مســائل مهمــی کــه ســرمایه گــذاران هنــگام
ی پیــچ دک بــه آن توجــه میکننــد ،تیمــی اســت کــه بــرای کســب و کار خــود
ارائ ـ ه 
انتخــاب کــرده ایــد.
از آن جــا کــه هــر ایــده و کســب و کاری شــاخههای شــغلی و تخصصهــای مختلفــی
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را بــرای موفقیــت نیــاز دارد ،شــما بایــد در هــر حــوزه از افــرادی متخصــص ،متعهــد
و خــاق اســتفاده کنیــد .قبــل از آغــاز اســتارت آپ شــما هزینــه و وقتــی را بــرای
آمــوزش پرســنل خــود در نظــر خواهیــد گرفــت .ســعی کنیــد در اختصــاص زمــان و
هزینــه بــرای اعضــای تیــم وســواس کافــی بــه خــرج دهیــد تــا تیمــی یــک پارچــه و
متخصــص داشــته باشــید.

رقبا
در هــر کســب و کاری کــه وارد میشــوید ،بایــد رقبــای ضعیــف و قــوی خــود را
بشناســید .بــدون شــک بــرای آن کــه بتوانیــد وارد رقابــت بــا قدیمیهــای بــازار
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شــوید بایــد محصــول شــما ویژگیهایــی جدیــد و متنــوع و یــا کیفیــت باالتــری
داشــته باشــد .در بخــش بعــدی از پیــچ اســتارت آپهــا بایــد رقبــای اصلــی خــود را
بــه ســرمایه گــذاران معرفــی کــرده و بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه محصــول شــما چــه
ویژگــی منحصــر بــه فــردی دارد کــه میتوانــد در بــازار و در کنــار رقبــا وارد میــدان
شــود.

منابع مالی
در بخــش بعــدی از فرمهــای پیــچ اســتارت آپ بایــد بتوانیــد یــک برنامــه مالــی
جامــع  3تــا  5ســاله بــه ســرمایه گــذاران ارائــه دهیــد .مراقــب باشــید کــه صداقــت
مهمتریــن فاکتــور بــرای موفقیــت اســت ،بنابرایــن از عــدد ســازی و ارائـهی آمــار غیــر
واقــع خــودداری کنیــد .ارائــه برنامــه مالــی باعــث میشــود ســرمایه گــذاران دیــد
بهتــری نســبت بــه ایــده و کســب و کار شــما پیــدا کــرده و احســاس بهتــری نســبت
بــه آن پیــدا کننــد.

چگونه یک پیچ استارت آپ موفق ارائه کنیم؟
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه ســرمایه گــذاران بــه طــور میانگیــن حــدود  4دقیقــه
بــرای هــر پیــچ دک وقــت میگذارنــد و بــرای آن کــه بتوانیــد در ایــن زمــان کوتــاه
آنهــا را بــرای ســرمایه گــذاری قانــع کنیــد ،بایــد اســایدهای شــما قــوی و منحصــر بــه
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فــرد باشــد .بــرای آن کــه پیــچ دک شــما بتوانــد تاثیرگــذار و عالــی باشــد ،بــه نــکات
زیــر توجــه کافــی داشــته باشــید.

پیچ دک را با محصول آغاز نکنید
شــاید برایتــان وسوســه کننــده باشــد کــه اســایدهایتان را بــا معرفــی محصــول و
ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد آن شــروع کنیــد امــا جالــب اســت بدانیــد کــه طبــق
تحقیقــات ،تمامــی پیــچ اســتارت آپهایــی کــه اســایدهای خــود را بــا معرفــی
محصــول خــود آغــاز کردهانــد در جــذب ســرمایه گــذار بــا شکســت مواجــه شــدهاند.
تحقیقــات نشــان میدهــد زمــان معرفــی محصــول در پیــچ دکهــای موفــق حــدود
 2دقیقــه اســت.
اگــر در اســایدها بیــش از مــوارد دیگــر بــه معرفــی محصوالتتــان بپردازیــد ،ســرمایه
گــذاران را بیشــتر از آن کــه مجــذوب کنیــد ،گیــج خواهیــد کــرد .شــما بایــد بتوانیــد
در اســایدها دیــد کافــی راجــع بــه بــازار ،رقبــا و ویژگیهــای محصــول در اختیــار
ســرمایه گــذاران بگذاریــد تــا بتواننــد بــا دیــد بهتــری تصمیــم بگیرنــد.
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داستان سرایی کنید
شــاید برایتــان عجیــب بــه نظــر برســد کــه رســاندن یــک پیــام در قالــب داســتان
بــرای افــراد در همــه ردههــای ســنی و در هــر جایگاهــی ســادهتر اســت .شــما
میتوانیــد اطالعــات مــورد نظرتــان را در قالــب یــک داســتان ســاده بیــان کنیــد تــا
بــرای مخاطبانتــان جذابتــر باشــد.

توضیحات را با چرا شروع کنید
زمانــی کــه میخواهیــد محصــوالت و ایــده خــود را بــه مخاطبانتــان توضیــح دهیــد،
بهتــر اســت جمــات و اســایدها را بــا چــرا آغــاز کنیــد .چــرا االن؟ و چــرا محصــول
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مــا؟ ســوالهای اساســی اســت کــه بایــد در پیــچ اســتارت آپ خــود بــه آن بپردازیــد
و بتوانیــد در زمانــی کمتــر از  1دقیقــه ســرمایه گــذاران را متقاعــد کنیــد.

تیم خود را به خوبی معرفی کنید
بعــد از آن کــه ســرمایه گــذاران بــا محصــول و ایــده شــما آشــنا شــدند ،میخواهنــد
بداننــد کــه شــما ایــن ایــده را بــا چــه افــرادی اجرایــی خواهیــد کــرد .آنهــا میخواهند
بداننــد کــه آیــا تیــم شــما توانایــی انجــام اهــداف مــورد نظرتــان را دارنــد یــا خیــر؟
بهتــر اســت در اســایدهای انتهایــی ،اعضــای تیــم خــود را بــه اختصــار معرفــی کــرده
و راجــع بــه ســابقه و مهارتهــای آنهــا توضیــح دهیــد.

بازارتان را به خوبی معرفی کنید
نکتــه مهــم دیگــری کــه در ارائ ـهی یــک پیــچ دک موفــق بایــد بــه آن توجــه کنیــد،
توضیــح کامــل بــازار اســت .ســرمایه گــذاران در نهایــت دوســت دارنــد بداننــد کــه در
چــه بــازاری فعالیــت خواهنــد کــرد و میــزان موفقیــت و فــروش آنهــا چگونــه اســت.
در اســایدهای خــود بــه طــور کامــل توضیــح دهیــد کــه بــازار شــما و مشــتریان
هــدف چگونــه و چــه کســانی هســتند و شــما میــزان مشــتری و فــروش را بــرای آنهــا
تخمیــن بزنیــد.
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طرح کسب و کار منحصر به فرد داشته باشید
متاســفانه یکــی از دالیــل عــدم موفقیــت بســیاری از پیــچ اســتارت آپهــا ،اســتفاده از
طرحهــای کســب و کار آمــاده اســت .بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه ســرمایه
گــذاران ممکــن اســت بیــش از صــد طــرح کســب و کار و پیــچ دک را دیــده باشــند
و بــه راحتــی میتواننــد متوجــه طر حهــای کســب و کار آمــاده شــوند .ایــن مســاله
میتوانــد در آنهــا احســاس عــدم اطمینــان ایجــاد کنــد.
ســعی کنیــد بــا توجــه بــه ایــده و محصــول خودتــان یــک طــرح کســب و کار جامــع
تهیــه کنیــد و بــه تمامــی ســوالهای احتمالــی ســرمایه گــذاران در آن پاســخ دهیــد.
طــرح کســب و کار بــه ســرمایه گــذاران یــک دیــد کلــی و شــفاف میدهنــد تــا بــا
آینــده آن بیشــتر اشــنا شــوند.
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هزینه درخواستی خود را تعیین کنید
شــاید برایتــان ســخت باشــد کــه بــه طــور مســتقیم از ســرمایه گــذاران تقاضــای پــول
کنیــد ،امــا اصــا بــرای انجــام ایــن کار خجالــت نکشــید .در انتهــای پیــچ اســتارت آپ
خــود میــزان ســرمایهی درخواســتی خــود را عنــوان کــرده و حداقــل و حداکثــر آن را
تعییــن کنیــد.

تکنولوژی منحصر به فردتان را توضیح دهید
اگــر ایــده و محصــول شــما از یــک تکنولــوژی و نــرم افــزار خــاص اســتفاده کــرده
اســت ،در اســایدهای خــود حتمــا روی آن مانــور دهیــد .البتــه بــه ایــن نکتــه توجــه
داشــته باشــید کــه الزم نیســت بیــش از انــدازه بــه جزئیــات تکنیکــی و نــرم افــزاری
وارد شــوید زیــرا مخاطبــان شــما را گیــج خواهــد کــرد.
در اســایدهای خــود بــه تکنولوژ یهایــی اشــاره کنیــد کــه رقبــای شــما از آن محــروم
هســتند ،مزایــا و ویژگیهــای محصولتــان را معرفــی کنیــد ،بــه ایــن اشــاره کنیــد کــه
چــرا رقبــای شــما توانایــی دســت یابــی بــه تکنولــوژی شــما را ندارنــد؟ ایــن اســایدها
میتوانــد بــرای ســرمایه گــذاران جــذاب باشــد و آنهــا را بــه ســرمایه گــذاری ترغیــب
کنــد .اگــر نمون ـهی اولیــه از محصــول خــود داریــد آن را حتمــا در پیــچ اســتارت آپ
خــود ارائــه کــرده تــا ســرمایه گــذاران ملموستــر بــا محصــول و ایــده شــما آشــنا
شــوند.
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راه و روش خود را به طور کامل توضیح دهید
ســرمایه گــذاران دوســت دارنــد بداننــد کــه محصــوالت شــما بــا چــه ســرعتی وارد
بــازار خواهــد شــد ،چــه اســتانداردهایی دارد ،چگونــه بازاریابــی خواهــد شــد ،در چــه
زمانــی بــه بازدهــی خواهــد رســید و چــه زمانــی ســرمایه گــذاران بــه ســود دهــی
خواهنــد رســید .ایــن فاکتــور یکــی از مهــم تریــن مــواردی اســت کــه هنــگام ارائــه
پیــچ اســتارت آپ بایــد بــه آن توجــه کنیــد.

جمع بندی
پیــچ اســتارت آپهــا اســایدهایی هســتند کــه شــما بــه وســیلهی آن ایــده و محصول
خــود را بــه ســرمایه گــذارن معرفــی خواهیــد کــرد تــا آنهــا روی پــروژه شــما ســرمایه
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گــذاری کننــد .ایــن اســایدها بایــد قابــل درک و جــذاب باشــند ،بیــش از  19اســاید
نباشــد ،محصــول و بــازار را بــه خوبــی معرفــی کنــد ،طــرح کســب و کار داشــته باشــد
و بتوانــد بــرای ســرمایه گــذاران جــذاب و عملــی بــه نظــر برســد.
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