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 هب انم آفریننده مهر

1397ماه  اسفند -مسو شماره-امه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال، سال اولنماه   

 1398همراه با هم با شبکه راهبردی اشتغال در سال مدیر مسئول: سخن 

 در این شماره می خوانید

 های موفق مشارکت جمعی )کراودفاندینگ( در جهانبررسی نمونه 

 بازاریابی نوآورانه

 پنج سوال مهم قبل از راه اندازی کسب و کار که باید از خود بپرسید

 معرفی نوآوری های اجتماعی در حوزه کاهش آالینده های هوا

 کارهای نوآورانه حمایت بیمه ای خاص می شوندکسب و 

 

 حامیان اشتغال ماهنامه الکترونیکی پیک

 موضوع: اجتماعی، اقتصادی

 83271:وزارت ارشاد شماره مجوز

 

 :صاحب امتیاز 

 سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

 پرفسور داود فداییمدیر مسئول: 

 مهندس آزاده عباسی سردبیر:

 شیما شجاعی طراح جلد:

 پویان سجادیدبیر بخش کارآفرینی:

 شجاعیشیما  :دبیر بخش خبر

 

 
 راه های ارتباطی:

www.nethami.com 

info@nethami.com 

@nethami 

nethami_ 

02188452687 

 
 

 

 

 

 

 محاسبه کالری غذا از روی عکس

 شش روش کارآمد برای کارآفرین شدناینفوگرافیک: 

http://www.nethami.com/
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 پرفسور داود فدایی

Prof.fadai@nethami.com 

 

مدیر مسئولسخن   

 

 

 راه،همدل،هم افزامسالم به دوستان ه

به پایان رسید با تمامی  لحظات خوب و شیرین و تلخ خود. از تمامی لحظات تجربه آموختیم  97سال 

 .98برای بهتر برنامه ریزی نمودن سال 

ر بدر ابهامات خود مانده اند و کسی خوارد می شویم که هنوز کسب و کارهای کشور  98در حالی به سال 

، از افزایش و یا کاهش قیمت ها اطالعی ندارد و همه چیز در ندارداز چگونگی آینده کسب و کار خود 

 اله ای از ابهام در پیش روی برنامه ریزان کسب و کارهای کوچک و متوسط است.ه

که های راهبردی است. براین باوریم که در بهترین راهکار برای مقابله با این سردرگمی فعالیت در قالب شب

 کنار هم بتوانیم از هم افزایی باالیی برای غلبه بر مشکالت بر خوردار شویم.

قادر باشند در  تافعالیت های اجتماعی ما در قالب حمایت فکری و مالی از کارآفرینان است  98در سال 

      تصمیم بر استفاده از پتانسیل سایر  98ل قالب شبکه راهبرد نوآوری نت حامی فعالیت نمایند. در سا

 سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی هستیم.

 شبکه فروش نوآورانه محصوالت دست آفرین کارآفرینان را راه اندازی خواهیم نمود. 98در سال 

را دنبال می کنیم و بر مان و اهدافبا تمامی سیاه نمایی هایی که هست، با دنیایی از امید کارها  98در سال 

این باوریم که در این مسیر سخت و هدفمند، تنها نیستیم و شما را در کنار خود بعنوان همراه، هم دل و 

 هم فکر داریم. در خاتمه بار دیگر باور قلبی خودم را در قالب متنی تقدیم شما می داریم :

واژه انسانی است،  "هم"است، واژه ساده "پیوند"پروازاست، که "پررمزی"، واژه "هم"واژه ساده

همدلی و هم دردی،همدمی و همسازی، هم نیاز و هم راز، هم هدف و هم پیمان،هم مسیر و همراه،هم 

انسانهاست. کاش می شد "هم زیستی"هستند، اصل،  "هم"پذیر و همیار، هم چراغ و همکار. همه از

 "هم دل و هم افزا "باشیم، ظلم پذیر و هم فهم،  "با هم"

 آرزومندیم  98در سال را برای شما و خانواده ی محترمتان بهترین ها 

 

 1398راهبردی اشتغال در سال همراه با هم با شبکه 
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 (Kick starterکراودفاندینگ)وب سایت 

               نشریه خواندید،  یقبل هایهمان طور که در شماره

یک روش جایگزین برای تامین سرمایه اولیه کراود فاندینگ 

های ر خالف جهت روشبکسب و کارهای نوپا است که 

کند. در این روش به جای اینکه سنتی جذب سرمایه عمل می

یک کارآفرین طرح استارتاپ خود را به موسسات مالی و 

. کندمیسرمایه گذاران ارائه دهد و برای جلب نظر آنها تالش 

 کیک تیسا نگ،یکراودفاند یهاپلتفرم نیبزرگتر از یکی

 .است (kickstarter)استارتر

         یالدیم 2009 سال در (Kickstarter) استارتر کیک

 ستا گونه نیا به پلتفرم نیا کار وهیش. ه استشد یانداز راه

 اآنه به یزیجوا ای هاپاداش مردم، ییاهدا مبالغ هیبرپا که

 کی از که یافراد گرید عبارت به. شودیم داده اختصاص

 در( خاص تجربه کی ای محصول کی) شده ارائه یپروژه

 یگذار هیسرما زانیم به توجه با کنند، تیحما استارتر کیک

 .کرد خواهند افتیدر پاداش خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از شده یآورجمع هیسرما حجم یالدیم 2015 سال در

 کیک سهم. بود دهیرس دالر اردیلیم 34 به نگیکراودفاند

 11 حدود از دالر الردیم 2٫5 حدود ارقام نیا از استارتر

 بازار سهم از ییباال درصد که است بوده خرد یحام ونیلیم

 شده ثبت پروژه 312،000 از پروژه 110،250 نیهمچن. است

 کیک در که ییها پروژه. اند شده موفق امروز تا تیسا نیا در

 جمله از یمختلف یهایبند دسته شامل شوندیم ثبت استارتر

 هنر، ،یعکاس ک،یموز دئو،یو و لمیف  ،یطراح و مد ،یصنعت

  .شود یم یخبرنگار و تئاتر ،یتکنولوژ ،یباز غذا،

 و ییایاسپان ،یفرانسو ،یسیانگل زبان چهار به تیسا نیا

 باعث نکته نیهم. کند یم ثبت و افتیدر پروژه یآلمان

  .است شده خود انیحام از یمال افتیدر گسترش

 گردند،یم ارائه استارتر کیک پلتفرم در معموال که ییهاپروژه

 کیک کردیرو براساس. هستند یانوآورانه یهادهیا یدارا

 یمحصوالت ای جینتا به دیبا حتما شده یمعرف یهادهیا استارتر،

 

 

 موردی موفق(سوم: بررسی نمونه های  )بخش  مشارکت جمعی )کراود فاندینگ( چیست؟

 

انواع روش ها و مزایای این فرایند در شرکت ها   ،این گزارش به مبانی اصلی و تعاریف کراودفاندینگ های قبلیدر بخش 

 دو نمونه موفق از این صنعت را در جهان مورد بررسی قرار می دهیم  پرداختیم. در این بخش

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 
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 یبرا تیساوب نیا جهینت در. کنند دایپ دست عرضه قابل

 کمتر هدف خود وکار کسب یاندازراه از که ینانیکارآفر

 ای هادهیا اگر. ستین مناسب کنند،یم دنبال را یملموس

 درصد 100 نتوانند استارتر، کیک در شده ثبت یهاپروژه

 افتیدر را یمبلغ چیه دهد، شیافزا را خود ازین مورد هیسرما

 5 معادل تیساوب نهیهز صورت نیا در. کرد نخواهند

 نیب زین پرداخت پروسه خود البته و است هیسرما کل درصد

 به که یکسان نیهمچن. داشت خواهد نهیهز درصد 5 یال 3

 دهیا با توانندیم گردند،یم یکاربرد و نوآورانه یهادهیا دنبال

 خود استارتاپ تیسا نیا در موجود یهااستارتاپ از گرفتن

 .کنند یگذارهیپا را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Indiegogoوب سایت کراودفاندینگ)

ها برای کراود فاندینگ سایت یکی دیگر از بزرگترین پلتفرم

indiegogo  .است 

در سانفرانسیسکو تاسیس شد.  2008این سایت در سال 

indiegogo  به صاحبان ایده اجازه میدهد که استارتاپ یا

ایده تجاری خود را بر روی سایت گذاشته و سرمایه مورد 

هایی که ایندیگوگو حمایت پروژه نیاز خود را جذب کنند.

های کارآفرینانه یا خالقانه یا کند، دو نوع است: پروژهمی

، )خیریه دلیل خاصهایی که برای یک عالیق افراد و یا پروژه

گوگو از هر شوند. ایندیاندازی میغیرانتقاعی، شخصی( راه

درصد 4شود، آوری میای که از طریق این سایت جمعسرمایه

هایی هم که خارج از آمریکا در دارد. برای پروژهسهم برمی

شود. اگر دالر هزینه دریافت می 25این سایت ثبت شوند، 

های درصد سرمایه9 گوگوپروژه به برآورد اولیه نرسد، ایندی

کننده پروژه دارد و بقیه را به ثبتآوری شده را برمیجمع

 .دهدمی

 ها حمایت میکند عبارتند از:ازآن indiegogoکه  ییهاحوزه

های مصور، هنر، داستان، موضوعات مربوط به حیوانات

مسائل اجتماعی، طراحی، آموزش، محیط زیست، مد لباس، 

کامپیوتری، موسیقی، عکاسی، دین، های فیلم، غذا، بازی

ین سایت ماهانه . اسالمتو  وکارهای کوچک، ورزشکسب

میلیون بازدیدکننده دارد. از زمان آغاز به کار  15بیش از 

گذاری انجام شده میلیون دالر سرمایه 950بیش از  تاکنون

است. نکته جالب اینجاست که بهترین پروژه از لحاظ جمع 

 174ون دالر بوده است که نزدیک به میلی12کردن سرمایه 

اند بوده است. پلتفرم برابر هدفی که صاحبان ایده داشته

 های خالقانه و یا تکنولوژیکی استارتر بیشتر مناسب ایدهکیک
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گذاری محدود تر است ها برای سرمایهاست و همچینین زمینه

 های بیشتری دارد و میتوانگوگو تنوع پروژهدر حالی که ایندی

های خیریه و یا فیلم یا کتاب یا موسیقی در آن برای کمپین

 سرمایه جمع کرد.

های ضعفی اجرا باشد اما نقطهی شما آمادهممکن است ایده

آن را ندانید. کمپین کراودفاندینگ اغلب اوقات بازخورد 

کند و به شما این امکان را صوتی مخاطبانتان را ذخیره می

ی خود وارد تعامل شوید و لقوهدهد که با مشتریان بامی

 .های خود بفهمیدها را درباره ایدهنظرات و انتقادات آن

وکار نشان ی زوایای کسباین ویژگی خودش را در همه

ی خود را مطابق با کند ایدهدهد و به شما کمک میمی

برای مردم، »ترجیحات مشتریان اصالح کنید. امروزه ذهنیت 

 .وکار استالب بازار کسب، استراتژی غ«توسط مردم
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ها به یک نیاز تبدیل شده و بازاریابی نوآورانه در تمام حوزه

صنعت خرده فروشی از این قاعده مستثنی نیست. سوال این 

است که چرا صنعت خرده فروشی به بازاریابی نوآورانه 

احتیاج دارد؟ تاریخچه خرده فروشی در سراسر جهان نشان 

مار دهد که خرده فروشی یک کسب و کار خانوادگی به شمی

گذارند. های بعد پا جای پای پدران خود میرود و نسلمی

حتی در زمانی که جامعه با واژه تکنولوژی آشنا بود نیز، 

استراتژی بازاریابی براساس تجربه، دانش، مشاهده و 

ثابت است.  عاملیافت. ولی تغییر تنها گیری توسعه مینتیجه

متخصص افزایش  ،این حقیقت به خوبی توسط اندرو سویل

رشد در صنعت خرده فروشی، توضیح داده شده است. باتوجه 

های او، بازاریابی خرده فروشی فرآیندی پویاست. به گفته

های پیچیده موجب شده تغییر رفتار مشتری توسط تکنولوژی

تا نحوه دریافت پیام در ارتباط با خرده فروشی و خرید از 

ی غیرقابل تشخیص از برند محبوبمان تغییر کند و به چیز

 ایم تبدیل شود.تجربه خریدی که با آن بزرگ شده

محیط و شرایط خرده فروشی مدام درحال تغییر است. 

شهرنشینی، افزایش قدرت خرید مردم، تغییر سبک زندگی، 

گرایی، افزایش ها، طول عمر، مصرفتغییر اندازه خانواده

 ها موجب رشدسطح سواد، جهانی شدن و دیگر شاخص

 المللی خرده فروشی و افزایش شدید رقابت در این حوزه بین

اند. تحت این شرایط، خرده فروشان با هدف بقا در این شده

 کنند تا بتوانندرقابت سخت از بازاریابی نوآورانه استفاده می

 مزیتی رقابتی بدست آورند.

 

 

 

 

 

 از آنجایی که نوآوری متصل به زمان است، بازاریابی نوآورانه 

با زمان مرتبط است. چیزی که امروز بدیع و جدید است  نیز

شود. عالوه براین، اگر روشی توسط فردا تبدیل به تاریخ می

شرکتی دیگر بکار گرفته شده باشد، بکار گیری دوباره آن 

تواند به عنوان روشی نوآورانه تلقی روش به شکلی دیگر نمی

 شود.

های مورد موفق با بررسی نمونه  شوددر این مقاله سعی می

بازاریابی در جهان، دید مناسبی به خواننده در این خصوص 

مطالعات موردی بازاریابی  ،ارایه شود. اما باید توجه داشت

باید در دوره زمانی خاص مورد  بدلیل ماهیت خود نوآورانه

بررسی قرار گیرد. به عالوه، باید در نظر داشت که شاید روش 

         رکتی خلق شده باشد، ولی بازاریابی نوآورانه توسط ش

عنوان روشی موثر و جدید با آن شرکت وفق داده  می تواند به

 شود.

براساس انواع محصوالت و بررسی شده مطالعات موردی 

های توزیع و ترویج  های قیمت گذاری، مکانخدمات، روش

بازارهای مختلف انجام  انجام گرفته توسط خرده فروشان در

در این مبحث به بررسی سه نمونه آن             که گرفته است

 می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 بازاریابی نوآورانه

 آزاده عباسی، توحید قنبر پور

 abbasi@nethami.com 

 

 پژوهشی مقاله

پژوهش

 ی
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 موفق نوآورانه های بازاریابی از هایی نمونه
 

 (Accor) صاحب برند: آکور  - های مرکیورهتلبرند: 

مناطق: استرالیا، برزیل، فرانسه، آلمان،  -گردشگری صنعت: 

اندونزی، ایتالیا، هلند، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند، بلژیک 

 و بریتانیا، 

 ای: آنالین، کانال رسانه

 (Jan.-May 2015)جذب مشتری جدید. هدف: 

 دوست  6کمپین تئوری روش بازاریابی نوآورانه اجرا شده: 

های مرکیور تصمیم گرفت تا تئوری معروف مجموعه هتل

کند که تمام افراد روی شش درجه جدایی )این تئوری ادعا می

نفر به شخصی دیگر متصل  6توانند حداکثر با فاصله زمین می

شوند( را با ابداع تئوری شش دوست مورد چالش قرار دهد. 

نی مدت ای از هواداران که به طور طوالبرای توسعه جامعه

های های خاصی طی سه فاز در شبکهدرگیر شوند، مکانیزم

فیسبوک به همراه شبکه مرکیور در این با تمرکز بر اجتماعی 

جهت بکارگرفته شدند. در مرحله اول، به روش تماس تلفنی، 

نامزدی برای این پیشنهاد بین المللی که در صفحه فیسبوک 

شد. به فرد برنده، برند به اشتراک گذاشته شده بود انتخاب 

تالیایی بود، ماموریت داده شد که مردی کامال نا آشنا یکه زنی ا

ها فقط در استرالیا را مالقات کند و ثابت کند که بین آن

درجه جدایی وجود دارد. در مرحله دوم، سفر برنده از 6

دوستان و دوستان دوستانش شروع شد. در مرحله سوم، 

های اجتماعی ایجاد شد شبکهروز در  15رویدادی به مدت 

قسمتی به اشتراک گذاشت  7که سفر فرد برنده را در فیلمی 

که در هرقسمت سرگذشت سفر فرد برنده را از نقطه شروع 

 . دیکشیم ریتصو بهتا پایان ماموریت 

 

 

ها و کشفیات غیر منتظره ها پر از احساسات، تقابلاین قسمت

مرکیور در مسیر با های محلی بود. در طی این سفر، هتل

 ابتکارات خود نقش موثری داشتند.

های دوست موفق شد تا ارزش 6در طی این عملیات، تئوری 

خوشحالی، اشتیاق و به اشتراک گذاشتن را ارتقا بخشد که 

های مرکیور انجام شد. تست تئوری البته توسط مجموعه هتل

تقابل منحصربفرد  6مقصد متفاوت و با  6دوست در  6

 گرفت. صورت

نتیجه این کمپین شگفت انگیز بود. پوشش خبری شامل 

ها در اروپا، ها و خبرگزاریمقاله در وبالگ 400نزدیک به 

میلیون  28جنوب آسیا و آمریکای جنوبی منتشر شد و بیش از 

مخاطب از طریق فیسبوک درگیر این کمپین شدند. بیش از 

سبوک، میلیون بازدید از فیلم سفر در یوتیوب و فی 11

طرفدار جدید  241000ویدیو مرتبط ساخته شده، بیش از 12

پست  400در طول کمپین(، بیش از  ٪8با)نرخ تعهد میانگین

منتشر شده در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام در هفت زبان 

 مختلف از نتایج این کمپین بود.

  

 

 

 

 

 

 



 

1397ماه  بهمن-دوم شماره-سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المللی و محلی که در ارتباط با های بسیار بینعلیرغم کمپین

های برند در دسته مشتریان کنند، شاخصصحبت می شادی

انتظار بود. کوکاکوال به  حتر از سطنوجوان در پرو بسیار پایین

این نتیجه رسید که نیازمند تمرکز بر ایجاد ارتباط با نوجوانان 

است. کوکاکوال تشخیص داد  «شاد»از طریق استراتژی برند 

ال نبودند و که باوجود رشد اقتصادی در پرو، مردم خوشح

زدند. بدین های شناسایی خود لبخند نمیهای کارتدر عکس

در سراسر پرو از  شادیترتیب کوکاکوال فرصتی برای انتشار 

طریق عملی ساده و مناسب را پیدا کرد: تشویق اهالی پرو به 

 شان. های شناساییهای کارتلبخند زدن در عکس

اریابی کامل کپارچه بازییک برنامه ارتباطات  این شرکت

برپایه ابزار آنالین )پخش ویروسی توسط یوتیوب، بنرهای 

دها(، رهای خبری مهم(، محیطی )بیلبوآنالین در سایت

ها و ایجاد ایستگاه عکاسی در تلویزیون، رادیو، خبرگزاری

مراکز خرید با نوشابه و عکس رایگان )درصورت لبخند زدن( 

 توسعه داد.

           میلیون بار  3/1مپین با نتایج خیره کننده بودند. ک

های اجتماعی به موفقیتی ویروسی گذاری در شبکه اشتراک

 های از کارت ٪90آگاهی رسید. همچنین  ٪58و به سطح 

 

 

 

 شناسایی کارت“شناسایی جدید در اولین ماه اجرای کمپین 

های برند شد بودند. این کمپین موجب افزایش شاخص” شاد

از  ٪62افزایش یافت. در نهایت  شادیو ارتباط کوکاکوال با 

 کردند.   ” شناسایی شادکارت “اهالی پرو اقدام به گرفتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کوکاکوال: برند

  یالکل ریغ یها یدنینوش: صنعت

  پرو: منطقه

 ،یچاپ غاتیتبل لبورد،یب ن،یآنال: یارسانه کانال

 . ونیزیتلو

 یمفهوم توسعه: شده اجرا نوآورانه یابیبازار روش

شناسایی  کارت“ جنبش قیطر از گسترش شادی جهت

 "شاد
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 کیت کتبرند:  

 غذایی/ شکالت نعت: ص

 کلمبیا منطقه: 

 دیجیتال و آنالین، بیلبورد، رادیو. ای: کانال رسانه

 عرضه محصول  :هدف برند

استفاده از بیلبورد روش بازاریابی نوآورانه بکارگرفته شده: 

 ” استراحت کن“کمپین  سخنگو )برای اولین بار(

 

 

بوگوتا، پایتخت کلمبیا، بزرگترین شهر این  این شرکت در

اجرا ” استراحت کن، کیت کت بخور“با شعار کمپینی  کشور 

 کرد. 

های سنگین و وسایل حمل و نقل جمعیت زیاد، ترافیک

         عمومی شلوغ موجب شده که این شهر یکی از پر 

ترین شهرهای آمریکای جنوبی باشد، نظماسترس ترین و بی

و کیت کت قصد داشت تا با این کمپین از استرس مردم 

تواند قابلیت آرامش بخشی زیادی داشته می بکاهد. یک پیام

 ها تالش کردند تا از آن استفاده کنند.باشد و آن

های اتوبوس تعبیه کردند که ها بیلبوردهایی را در ایستگاهآن

نوشته شده بود.  ” بیا، من برات یه پیام دارم“ها عبارت روی آن

  یامیپ لبوردها،یب نیا به افراد دادن هیتک و شدن کینزد با

 

 

 

 کت تیک کار نیا با. شدیم پخش هاآن یبرا بخش آرامش

 .دهد آرامش یادیز افراد به توانست

 

 

 

 

 آرامش بخش دریافت می کند.

**** 

  تیاهمآنچه در این نمونه های بررسی شده مشخص است، 

 آوردن بدست درجهت یامروز یایپو یبازارها در ینوآور

  یازهاین می باشد.  بازار رقابت در ماندن یباق و یرقابت تیمز

 در شتریب منفعت دنبال به و کندیم رییتغ سرعت به انیمشتر

 در ینوآور یریبکارگ لیدل نیهم به. هستند خود یدهایخر

 مناسب و عیسر پاسخ هدف با هاسازمان یابیبازار یاستراتژ

 .است یالزام امر کی یمشتر یازهاین به

 عملکرد و یرقابت تیمز و یابیبازار یاستراتژ در ینوآور

 یکردهایرو از که داردیم آن بر را هاسازمان کار، و کسب

 خرج به ینوآور خود یابیبازار ختهیآم در و کنند استفاده یننو

 ای محصول یطراح در توجه قابل راتییتغ شامل که که دهند

 یگذارمتیق ای محصول جیترو محصول، عیتوز ،یبند بسته

 به باتوجه که داد نشان گرفته صورت یهایبررس. است

 در یابیبازار ختهیآم عوامل از کیهر در ینوآور ریتاث صنعت،

 .باشد متفاوت تواندیم یینها جهینت

در هر حال آنچه مسلم است توجه به این موضوع با توجه به 

 روند رقابتی فروش محصوالت در دنیای امروزی است.
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، در «خیر»یا « بله»تواند به یک پاسخ سؤاالت میپاسخ به این 

 .وکار منجر گرددجانبه به کسبورود همه

 قرار است چه مشکلی را حل نماییم؟ -1

در پاسخ به این پرسش باید بر این موضوع تمرکز نماییم که 

وکار و محصول یا فناوری حاصل اندازی کسبایده اصلی راه

که شما هنگامی .حل نماید ای رااز آن، قرار است چه مسئله

 طور معمول بر روی کنید، بهدر مورد حل یک مشکل فکر می

شوید. این در حالی است عملکرد محصول خود متمرکز می

که در برخی موارد، حل یک نیازمندی و تقاضای پنهان نیز 

 .تواند از ارزش باالیی برخوردار باشدمی

 زم داریم؟وکار الچه میزان بودجه برای شروع کسب-2

کار، در ابتدای امر و در رؤیاهای خود یک همه افراد تازه

شوند و یافته را متصور میوکار بزرگ و توسعهکسب

بودجه الزم .نمایندهای خود را بر همین مبنا محاسبه میهزینه

وکار مطمئناً بسیار باال خواهد بود و در برای این حد از کسب

 بسیاری  .مواجه خواهید شد همان ابتدای کار با یک سد بزرگ

تواند بسیار وکار میاز موارد، بودجه الزم برای شروع کسب

  .کمتر از آن چیزی باشد که در فکر شماست

 وکار مشابه دارند؟دیگری کسب افرادچه -3

کنند رقیب شما ی شما کار میباید بدانید کسانی که در زمینه

ها را شناسایی هستند و اگر بتوانید نقاط ضعف و قوت آن

 کنید، میتوانید تجربیات ارزشمندی برای کسب و کار خود 

کسب کنید و در مقابل اتفاقات اطراف، واکنش مناسبی انجام 

 دهید.

 

 

 

 

 

 وکار ما چیست؟چاشنی خاص کسب-4

قابتی چیست. به مشخص کنید تمایز اصلی شما در فضای ر

گذار و تاجر آمریکایی، چاشنی ، سرمایهگفته مارک کوبان

تواند شرکت شما را از مخصوص شما، کیفیتی است که می

ها جدا نماید. اگر بخواهیم این مفهوم را با توجه بقیه شرکت

های مدیریت و کارآفرینی به ادبیات آکادمیک مرتبط با حوزه

و « های رقابتی پایدارمزیت»های بیان نماییم، کلیدواژه

نماید. در واقع به ذهن خطور می« های محوری بنگاهیتقابل»

تواند شما را در این سؤال باید به دنبال مواردی باشید که می

 در غلبه بر رقبای خود و گرفتن سهم بازار کمک نماید. 

ها توان از آندر حال حاضر چه منابعی داریم که می -5

 وکار استفاده نمود؟برای شروع کسب

خواهند یک ایده تازه را شروع نمایند، در اغلب افرادی که می

زنند. با این حال، به نظر های خود حرف میمورد نداشته

که چگونه از آن استفاده شود ها و اینرسد تمرکز بر داشتهمی

ای بهتر خواهد نتیجهتا بیشترین خروجی را داشته باشیم، 

وکار، لیستی از بهتر است پیش از آغاز یک کسب .داشت

تواند به شما در چیزهایی که در دسترس شما است و می

وکار کمک نماید، تهیه کنید. این لیست شامل اندازی کسبراه

ترین مواردی است که شاید در ها و حتی کوچکتمامی داشته

جلب ننماید. منابع مالی قابل  ابتدای امر، نظر شما را به خود

های موجود در تیم فعلی شما ها و تخصصدسترس ، مهارت

و نیز افرادی که به هر نحو، ممکن است بتوانند به شما کمک 

ترین مواردی است که باید به آن توجه داشته نمایند، از مهم

 باشید.

دیبپرس خود از دیبا وکارکسب کی یاندازراه از قبل که مهم سؤال پنج  

 

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 

 

 Entrepreneurمرجع:  

 

mailto:sajadi@nethami.com
https://goo.gl/eZx7Fy
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 شدهتاسیس در موریتانی  2011در سال Up energy شرکت

 دارایبا فروش محصوالت ارزان قیمت  . این شرکتاست

جاق های آشپزی و ن آالیندگی در حوزه های ایزان پاییم

شتافته و در آفریقا روشنایی به کمک مناطق کمتر برخوردار 

 گردد. محصوالت آنها باعث کاهش انتشار کربن می

این استارت آپ میزان صرفه جویی در سوخت های فسیلی 

          را به صورت اعتبار به کارخانجات مختلف به فروش 

 می رساند.

محصوالتی که این شرکت به فروش می رساند باعث صرفه 

جویی در مصرف انرژی ، حفاظت از جنگلها و ارتقا سالمت 

 دهد.  می شود. همچنین انتشار کربن را کاهش می

          این گروه با  راه اندازی شبکه های توزیع و اجرای 

پروژه های کاهش دهنده کربن بر روی مناطق پرآسیب 

               اجرای پروژهمحیطی و اجتماعی تمرکز دارد. به طور مثال 

SMART HOME   در آفریقای شرقی به خاطر کیفیت و

بود معیشت ساکنین قابل اطمینان بودن محصوالت منجر به به

بیش    UP ENERGYگردیده است. قابل ذکر است شرکت 

زمینه انجام پروژه های از سی سال سابقه تجربه جمعی در 

 منجر به سوددهی برای کاهش انتشار کربن را دارد که موفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردم شده است.

محصوالتی که این شرکت به فروش می رساند به طور 

دستگاه های تصفیه آب و  مشخص شامل اجاق های آشپزی،

روشنایی خورشیدی می باشد.  البته هزینه ای که مردم کم 

درآمد بابت خرید این محصوالت با کیفیت می پردازند، کمتر 

از قیمت واقعی آنها است و شرکت ما به التفاوت این قیمت 

را از طریق سازمان های جهانی فعال در زمینه تامین بودجه 

نده های هوا و حفظ محیط زیست پروژه های کاهنده آالی

 جبران می کند. 

روش توزیع و فروش این مجموعه هم از طریق شبکه های 

توزیع منطقه ای است و هم از طریق ساخت روابط توزیعی 

با خرده فروشان. همچنین برای شناخت مشتریان واقعی و 

 نظرات آنها از نیروی فروش مستقیم نیز استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

 

و مسایل  و ... سبک زندگی  در دهه های اخیر پدیده هایی مانند تغییرات آب و هوایی ، آلودگی هوا ،کمبود منابع آبی پایدار ، پسماند

روند رو به رشد  شرکت های نو پا و اکو سیستمهای  به با توجه. از این رو ما را با چالشهای جدی مواجه کرده است  اجتماعی مرتبط با آن

جهانی در حوزه نوآوری اجتماعی می پردازیم . به امید آنکه با استفاده از  نوپایاز این پس در این بخش  به معرفی شرکتهای  آپی استارت

 یان داخلی نمایان گردد.تجربیات این شرکتها مسیرهای جدید و ایده های نو برای اکو سیستم شرکتهای نو پا و دانش بن

 

 

هوا های معرفی نوآوری های اجتماعی در حوزه کاهش آالینده  

 تهیه و تنظیم: معصومه صفایی
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با بنیادهای مختلفی شراکت دارد   UP ENERGYشرکت 

          (WWF)آنها بنیاد جهاتی حیات وحش  مهمترینکه 

می باشد. این بنیاد بر روی محافظت از جنگل های طبیعی 

منطقه غربی اوگاندا تمرکز دارد. منطقه ای که ساکنین محلی 

تخریب        آن برای تامین سوخت چوبی خود جنگل ها را 

استفاده از چوب . همکاری بین این شرکت و بنیاد، می کنند.

درصد کاهش داده  60سوخت را تا  های جنگل به عنوان

 است.

باید اضافه کرد تیم این شرکت سابقه طوالنی در صنایع پیشرو 

ساخت و مدیریت پروژه های کاهش انتشار کربن،  از جمله

  در مقیاس بزرگ و  تامین سرمایه مالی مورد نیاز آنها دارد.

حرکت در برای دو مکانیزم  UP ENERGY مجموعه

به کار  راستای فروش پروژه های کاهنده آالینده کربن را

 گرفته است : 

 پروژه ثبت شده اجاق آشپزی پاک -1

   پاک سازمان مللمکانیسم توسعه برنامه  -2

این دو پروژه هم مقابله محصوالت شرکت با تغییرات آب و 

هوایی را تضمین می کند و هم بهبود معیشت را. به گونه ای 

دستگاه اجاق آشپزی پاک در  600000که تا کنون بیش از 

سرتاسر جهان به فروش رسیده است. استفاده از این اجاق ها 

درصد، مصرف  80تا تولید دود و گازهای خطرناک را 

 50درصد و زمان پخت را تا  60سوخت های زیستی را تا 

 درصد کاهش می دهد.

همچنین با توجه به اینکه شبکه برق رسانی کشورهای 

    محدوده فعالیت این شرکت، سرویس کافی به مردم ارایه 

های با  نمی دهند، ساکنین این مناطق مجبور به تهیه المپ

ند که هم آالینده هستند و هم سوخت نفت سفید می شو

های چراغ  UP ENERGYگران. طبق این نیاز،گروه

 Sun King Soloو  Sun King Proهای   با نام خورشیدی

 را به فروش می رساند.

مشاوره دادن و طراحی  مورد توجه در این شرکتو نکته آخر 

آزمون های بازاریابی و بینش مشتری برای محصوالت 

می باشد که درآمد ثانویه ای برای آن های گوناگون شرکت

  ایجاد نموده است.

 

 

 

 منابع :

مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و  -1

  WWW.ISTI.IR  فناوری ریاست جمهوری    

2-  WWW.UPENERGYGROUP.COM  

 

 

 

http://www.isti.ir/
http://www.isti.ir/
http://www.upenergygroup.com/
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کسب و کارهای نوآورانه حمایت بیمه ای خاص 

 می شوند

محمد شریعتمداری در خصوص برنامه های وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در دوره جدید برای حمایت از حوزه 

دانش بنیان کشور گفت:رفع مسائل و مشکالت موجود بین 

حوزه های مختلف با نوآوران  تعاونی ها و مشاغل سنتی در

و فعاالن کسب و کارهای نوپا و استارتاپی و تنظیم روابط کار 

 .یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است

وی با ذکر مثالی وجود برخی مسائل بین تاکسی های اینترنتی 

و تاکسی های سنتی یا کاریابی از طریق فضای مجازی و 

ادارات تعاون، رفاه و تامین اجتماعی کاریابی از طریق دفاتر 

را ناشی از نبود بستر الزم در حوزه فناوری های اطالعات و 

 .دانست ارتباطات

شریعتمداری درادامه، ضمن تاکید بر ضرورت گسترش 

زیرساخت و بستر الزم برای حمایت از حوزه دانش بنیان، 

انتصاب یک مشاور در امور علمی و نوآوری در وزارت 

 تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی را در راستای پایه گذاری هرچه صحیح 

تر سیاست گذاری در سطوح مختلف وزارت رفاه از جمله 

 .حوزه آسیب های اجتماعی خواند

 وی همچنین با بیان اینکه، سهم تعاونی های دانش بنیان و 

 250هزار تعاونی کشور فقط  90استارتاپی از مجموع حدود 

 د: این بیانگر آن است فرهنگ تعاونی تعاونی است، اظهارکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعنوان یک فرهنگ مشارکت جویانه در عرصه کسب و 

 کارهای جدید نیازمند توجه بیشتراز سوی فعاالن این عرصه 

 .است

کار و رفاه اجتماعی در ادامه در خصوص برنامه وزیر تعاون، 

این وزارتخانه برای حمایت بیمه ای از فعاالن استارتاپی نیز 

بیان کرد:ما برای همه مشاغل بصورت عام حمایت بیمه ای 

داریم اما برای مشاغل نوپا و استارتاپی بایستی حمایت های 

 .بیمه ای خاص پیش بینی شود

ت های اصلی حوزه مشاوره شریعتمداری یکی از ماموری

علمی و نوآوری وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی را 

پیگیری به منظور ایجاد زیرساخت های الزم به منظور فراهم 

کردن بیمه خاص فعاالن عرصه نوآوری و استارتاپ ها بعنوان 

 .یک تبعیض مثبت عنوان کرد

 

 

 

 

 

 

 

  

 اخبار مهم کسب و کار در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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 محاسبه کالری غذا از روی عکس

زودی بتوان با کمک یک شاید به ،ترندز اعالم کرددیجیتال

اپلیکیشن جدید، میزان کالری و مواد مغذی غذاها را تنها با 

عکس گرفتن مشخص کرد. این اپلیکیشن موسوم به 

تواند ترکیبات غذا را بررسی می (Foodvisor)”فودوایزر“

 .های آن را محاسبه کندو کالری

 (Aurore Tran)ر گفت: ، بنیانگذار و مدیر تجاری فودوایز

با استفاده از این اپلیکیشن، تنها کافیست از غذای خود عکس 

 .بگیرید تا ترکیبات متفاوت غذا و مواد مغذی آن بررسی شود

در فرانسه ابداع شد و در حال حاضر  2018فودوایزر در سال  

 آلمان، انگلستان، در یک میلیون کاربر دارد. این اپلیکیشن

ریزی شده که برنامه و است گسترش حال در ایتالیا و اسپانیا

 .تا پایان سال در آمریکا نیز کار خود را شروع کند

تواند پس از ثبت تصویر غذا، آن را می این اپلیکیشن رایگان

تحلیل کند و اطالعاتی شامل میزان کلی کالری، چربی، 

ها و فیبرهای موجود در آن ارائه ها، کربوهیدراتپروتئین

وزن و محاسبه ترکیبات مورد نیاز  دهد؛ در نتیجه کاهش

شود. کاربر باید وزن، قد، جنسیت و سن خود پذیر میامکان

 .را در اپلیکیشن ثبت کند تا برنامه مورد نیاز او ارائه شود

میلیارد  9/1سازمان جهانی بهداشت، تعداد  به گزارش  

وزن داشتند و این رقم در حال اضافه 2016بزرگسال در سال 

ها تصریح کرد: روزانه میلیون "ترن" .است حاضر باالتر رفته

مای فیتنس “هایی مانند نفر، از اپلیکیشن

 کنند؛ اما کار با این گونه استفاده می (MyFitnessPal)”پل

 

 

 

 

ها معموال به زمان زیادی نیاز دارد و بیشتر افراد به اپلیکیشن

 دهند. هدف از ساخت لیل استفاده از آن را ادامه نمیهمین د

تر برای رسیدن به تناسب اندام فودوایزر، ارائه روشی ساده

 .است

توانست پنج یا شش وی افزود: فودوایزر در آغاز تنها می

عنصر را در غذا تشخیص دهد، اما اکنون از عهده تشخیص 

یکیشن، مبتنی آید. این اپلنوع ماده غذایی برمی 1000بیش از 

بر یک الگوریتم یادگیری عمیق است؛ در نتیجه ما برای 

دهند، تر آن، از تصاویری که کاربران ارائه میآموزش دقیق

 .کنیماستفاده می

تواند بارکد محصوالت فودوایزر عالوه بر تحلیل غذا می

هزار  700غذایی را اسکن کند و در حال حاضر، بیش از 

های خود دارد و روزانه به این تعداد دهبارکد را در مجموعه دا

ها شود. اگر بارکد اسکن شده، در مجموعه دادهافزوده می

های بعدی شود تا هنگام اسکنموجود نباشد، به آن اضافه می

 .بتواند قابل تشخیص باشد

و نتایج آن با  ه این اپلیکیشن در انگلستان آزمایش شد

مورد مقایسه قرار ” مای فیتنس پل“هایی مانند اپلیکیشن

تواند گرفت. در این آزمایش مشخص شد که فودوایزر می

همه نوع ماده غذایی را با دقت باال تحلیل کند، اما هنوز برای 

 .تر باید روی آن کار کردثبت دقیق

 

 

گذشتاخبار مهم کسب و کار در ماهی که   

 ایسنامرجع:  

 

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
 

https://goo.gl/eZx7Fy
https://goo.gl/eZx7Fy


 

 

 


