
 

 

 
 

 

کارهای نوپا  و هنر جذب سرمایه برای کسب

 ها( آپ )استارت

 کارآفرینان بدانند در معامله و هر آنچه نیاز است مذاکره گذاران،ارائه به سرمایه

 
 

 :فتألی

 الِهاندرو کریمیدز

 

 ترجمه:

 سازان دکتر هستی چیت
 ی دانشگاه تهران(علم تیأه)عضو 

 یساره کولج
 دانشگاه تهران( ارشد آموخته کارشناسی )دانش



 

 گرفته از کتاب هنر جذب سرمایه تقدیرهای صورت

طور  کتابی است که خواندن آن برای هر کارآفرینی واجب است. او به 0الِهاندرو کتاب هنر جذب سرمایه"

آمیزی داشته باشند  د طی کنند تا جذب سرمایه موفقیتها بای آپ راهی که استارت شفاف و به اختصار نقشه 

خوبی با اثبات مفهوم خود   را ترسیم کرده است. عصر حاضر عصری طالیی برای کارآفرینان است، هر ایده

 "تواند دسترسی به پول داشته باشد. حال انتخاب با شماست! می
Angelo J. Robles 

 Family Office Associationگذار و مدیرعامل  بنیان

توانند جذب  های خوب نمی ها و تیم آپی این است که ببینیم ایده یکی از بزرگترین گناهان در جوامع استارت"

داشته باشند چرا که برای کارآفرینان فرآیند جذب سرمایه برای اولین بار، فرآیندی غیردوستانه است.  سرمایه

ندرو در پرکردن ماهرانه شکاف دانشی است که در این زمینه وجود دارد و به کتاب هنر جذب سرمایه، سهم الِها

 "دهد. می مورد نیاز آنها ارائه  کارآفرینان بهترین شانس را برای جذب سرمایه
Frank Rotman 

 QED Investorsگذاران  از بنیان

کار  و انداز جذب سرمایه و آغاز به کار یک کسب جاده پر دست مسیر همواری را در کتاب هنر جذب سرمایه"

اندازی روشن )راهنمای مهمی برای کارآفرینانی که در  روز و چشم جزئیات به 2دهد. الِهاندرو کریمیدز می ارائه

 "دهد. کار هستند( ارائه می و پذیری کسب جستجوی ایجاد و مقیاس
Jeanne M. Sullivan 

 Star Vest Partnersگذاران  از بنیان

ها باشد چرا که آنها شرایط واقعاً  آپ کننده برای استارت العاده خسته ای فوق تواند تجربه می جذب سرمایه"

در این فرآیند  گذاران نامساعدی دارند؛ دانش آنها در مورد فرآیند جذب سرمایه نسبت به دانش سرمایه

گذاشت و طرحی دقیق از پشت صحنه این فرآیند ایجاد کرد  بسیار اندک است. خوشبختانه، الِهاندرو وقت 

گذاری در هر سطحی در این زمین بازی کمک خواهد کرد تا این فرآیند را مانند یک فرد  که به هر بنیان

آپ خود هستید، بدون خواندن این کتاب کار  استارتای دنبال کند. اگر در حال جذب سرمایه برای  حرفه

 "خود را شروع نکنید.

Pedro Torres-Picon  
 Quotidian Venturesگذار و مدیرعامل  بنیان

                                                            
1. Alejandro 

2. Cremades 



 

اثبات گذاری موارد  با به اشتراک کند. الِهاندرو کریمیدز ، هنر را به علم ترجمه میکتاب هنر جذب سرمایه"

داده  ها و مطالعات موردیِ کاربردی، آنچه مورد نیاز کارآفرینان آتی است را به آنها ارائه شده، استراتژی

 "است. 
John Cohen 

 City Light Capital 0شریک مدیریتی

 مایهکار و جذب سر و هایی است که تمام کارآفرینان در زمان ایجاد یک کسب از کتاب  این کتاب یکی"

ای است و توسط  برای آن، باید به مطالعه آن بپردازند. این کتاب بسیار خوب نوشته شده و کتاب آموزنده

فردی به رشته تحریر درآمده که هنگام مواجهه با چالش کارآفرین بودن و جذب سرمایه پیام فداکاری و 

 "کند. خالقیت را منتقل می
Carter Caldwell  

 Cross Atlantic Capital Partnersآفرین سریالی و سرپرست کار

 کند. وقتی او در مورد جذب سرمایه فعالیت می مبتنی بر سهام الِهاندرو در خط مقدم تأمین مالی جمعی"

 "های او گوش فرا دهید. کند، به حرف صحبت می
Andrew Ackerman 

 Dreamit Venturesمدیرعامل  

اندازی یک شرکت برای یک کارآفرین فراز و فرودهای زیادی دارد و از مهمترین این فرازو فرودها راه"

با   است. هیچ وِرد جادویی وجود ندارد که این فرآیند را آسان کند اما  کریمیدز چگونگی جذب سرمایه

 "اب هنر جذب سرمایه خود این فرآیند را قابل درک و قابل دسترسی کرده است.کت

Weston Gaddy  
 Bain Capital Venturesسرپرست  

گامی برای تمام کارآفرینان فراهم کرده تا  به تواند دشوار باشد. الِهاندرو راهنمای گام می جذب سرمایه"

قف فکر کردن در خصوص چگونگی جذب سرمایه نمایند، وقف تفکر در جای اینکه و وقت خود را به

 "مورد تغییر جهان کنند.
 Tobias P. Schirmer 

 JOIN Capitalشریک مدیریتی  

 

                                                            
1. Managing Partner 



 

های الِهاندرو کارآفرینان را به ابزارهای ضروری مجهز  . راهنمایییک کتاب عالی در زمینه جذب سرمایه"

 "موفقیت در دورهای جذب سرمایه نزدیک شوند. کند تا به می
Ellen Weber 

 Robin Hood Venturesمدیر اجرایی  

توانند با تعلیماتی  ها در سرتاسر جهان می آپ گذاران استارت کار دشواری است. اما بنیان جذب سرمایه"

های کاربردی الِهاندرو  ود آسان کنند. مشورتبینند این کار را برای خ که قبل از ورود به این فرآیند می

دسترس و  کند. این کتاب با فرمتی قابل در این کتاب بنیاد مستحکمی برای این تعلیمات فراهم می کریمیدز

هایی کلیدی در هر یک از صفحات آن، برای کارآفرینان در هرکجا که هستند کتابی ضروری به  آموزش

 "آید. شمار می
Allen Taylor 

 Endeavorمدیرعامل  

 اکنون منابع جامع بسیار اندکی برای کارآفرینان وجود دارد که آنها را در طی فرآیند جذب سرمایه هم"

جام زدایی از فرآیند جذب سرمایه ان ای در توضیح و ابهام العاده کار فوق هدایت نماید. الِهاندرو کریمیدز

ها، بی چون و چرا، برای کارآفرینان یک نقطه پرش عالی فراهم  آپ داده است. هنر جذب سرمایه استارت

 "کند. می

Sid Paquette 
OMERS Venturesمدیرعامل 
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هیسرما جذب هنر کتاب از گرفتهصورت یرهایتقد  6 

فتارگشیپ  91 

سندهینو درباره  91 

نیمترجم مقدمه  29 

شد شروع وستوان با زیچ همه: اول فصل  23 

(آپاستارت) نوپا وکارکسب یبرا هیسرما جذب: دوم فصل  21 

 21 نیماش سرعت شیافزا

 30 ستین کرانچتک در مقاله کی خواندن یآسان به کارنیا

 39 ماهه 24 تا 98 برنامه کی

 32 عط: اطنق

 33 سر بهسر نقطه

 34 گذارانهیسرما انتظارات

 36 دیباش بهتر خود یرقبا از

 31 یابیبازار

 31 ییسراداستان

 49 گرانید کمک دادن قرار اهرم

 43 مشکالت بر غلبه و :یوظا میتقس

 44 احساسات ییهواترن

 41 دیورز عشق شدن طرد به دیبا که دیریبگ ادی

 46 دیکن وصل هم به را اطنق

 41 هیسرما جذب بیمعا و ایمزا



 9 / هرستف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 دیرینگ کمدست را هیسرما یبرا ازین

 19 دیزیخ پا به تیموفق یبرا: سوم فصل

 19 کنند یگذارهیسرما خواهندینم گذارانهیسرما

 12 شما کارو کسب یاصل مرکز

 12 استعداد با و تجربه با ریمد

 14 یحقوق میت کی با کاروسبک ساختار میتنظ

 11 سودمند مشاوران

 11 برندهایجاد نیروی پیش

 18 یمیت یهماهنگ

 11 دیبگذار شینما به را خود یرقابت تیمز

 60 دیباش داشته یآگاه خود طیشرا زا

 60 اندازچشم

 62 دارد ازین یصبور به گذارانهیسرما جذب

 63 خود کار یمعرف و ارائه هنر: چهارم فصل

 63 کارو کسب طرح مسأله

 64 دیکن استفاده آن انتقال یبرا خود میت یبانیپشت از و کرده آماده را خود امیپ

 66 (یآسانسور) کوتاه اریبس ارائه

 66 اثربخش یآسانسور ارائه

 61 یآسانسور ارائه در کردن دایپ مهارت یبرا یکاربرد نکته شش

 61 کاروسبفایل ارائه طرح ک

 10 ای عالی و موثرطراحی ارائه

 13 پنجم: بسته بررسی دقیق و موشکافانه فصل

 84 هیسرما جدول



  جذب سرمایهنر ه/  01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 84 هامعرف و نهیشیپ یبررس

 86 مالقات و مصاحبه

 81 تعادل افتنی

 81 هیسرما منابع: ششم فصل

 81 (اندازراه خود یمال تأمین) نگیاسترپ بوت

 19 یباراعت یهاکارت

 12 یتجار یهاوام

 13 خانواده و دوستان

 11 یجمع یمال تأمین

 11 فرشتگان فوق و گذار هیسرما فرشتگان

 902 فرشتگان گروه

 903 گیخانواد دفاتر

 903 )جسورانه( ریخطرپذ یگذارهیسرما

 901 یسکیر یبده

 VC 901 یباز درک: هفتم فصل

 VC 901 کی در هانقش نییتع

 VC 908 از هیسرما جذب ندیفرآ

VC990 ؟کنندیم درآمد چگونه کسب ها 

 990 شما شرکت با VC ارتباط

 999 آوردیم ارمغان به VC که یارزش درک

 VC Noise 999 قیطر از انبُریم

 992 یخصوص یگذارهیسرما و زیآممخاطره یگذار هیسرما نیب تفاوت



 00 / هرستف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 993 یگذارهیرماس یدورها هیتوج: هشتم فصل

 994 خانواده و دوستان

 996 بذرخُرد دور

 998 بذر دور

 A 929یسر دور

 923 یگذار هیسرما  B,C,Dیسر یدورها

 924 (IPO) یعموم هیاول عرضه

 921 یگذارهیسرما انتظارات و زانیم مورد در یریگمیتصم: نهم فصل

 921 آلدهیا و نانهیب واقع از،یموردن یگذار هیسرما سطوح

 928 درخواستی متیق  بازار یگذارارزش مقابل در شما یگذارارزش

 930 یمال یهاینیبشیپ با گذاران هیسرما کردن متقاعد

 939 یآت گذارانهیسرما ییشناسا

  932 گذارانهیسرما با تماس یبرا راه شش

 934 دیکن جادیا پچپچ خود آپاستارت برای

 931 برندهپیشنیروی  و تندباد جادیا: یعموم روابط :دهم فصل

 931 اجرا رسم و راه

 931 یبندزمان

 936 ییافزاهم

 936 یوربهره

 936 نگارانروزنامه به یدسترس

 931 نگارانروزنامه به یدسترس یبرا بخش اثر راه شش

 938 دارند عهدهبه را عیتوز کار خود، که یمطبوعات

 940 خود یمطبوعات مطالب ایجاد یبرا هاروش نیربهت
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 940 مطبوعات در مطلب انتشار یبرا نکته ده

 942 هوشمند یهاآپاستارت یبرا یکیتاکت شتریب پچپچ جادیا

 941 ؟میباش گذارهیسرما در ییهایژگیو چه دنبال به: ازدهمی فصل

 941 گذاران هیسرما نیبهتر به یابیدست یبرا دیکل سه

 941 است مهم اریبس مناسب گذارانهیسرما انتخاب چرا

 946 گشت آن دنبال به گذاران هیسرما در دیبا که عامل سه

 948 گذاران هیسرما ورود از یریجلوگ یبرا عامل سه

 910 شود دهیپرس بالقوه گذاران هیسرما از دیبا که یدیکل الؤس شش

 910 طرفه دو یابانیخ در سرعت،

 919 سؤاالت به ییپاسخگو یبرا خود کردنمادهآ

 911 یگذارهیسرما طیشرا و نامهتوافق: دوازدهم فصل

 911 909 یگذارهیسرما طیشرا نامهتوافق

 963 دیباش داشته یآگاه آن از است الزم که یگذارهیسرما طیشرا نامه توافق در یطیشرا

 963 لیتبدقابل اوراق

 SAFE 961 وراقا

 961 یگذار هیسرما یهابخش

 966 رهیمد ئتیه یکرس

 966 یساز قیرق از یریجلوگ به مربوط شروط

 961 متفرقه ضوابط و طیشرا

 961 یگذارهیسرما طیشرا نامهتوافق به مربوط یهاکیتاکت

 961 رندیبگ قرار توجه مورد دیبا یگذارهیسرما طیشرا نامهتوافق در که یقرمز یهاپرچم

 968 هوشمندانه یگذارهیسرما طیشرا نامهتوافق یها یاستراتژ

 961 روندینم شیپ کارها اگر



 01 / هرستف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 919 قرارداد انعقاد: زدهمیس فصل

 919 عملکرد در سرعت تیاهم

 912 یلیتکم یبندزمان برنامه کی جادیا

 913 انتظارات تیریمد

 911 گذاران هیسرما اطالعات یرسان روزبه

 916 ستین معامله انیپا قرارداد تنبس

 911 هیسرما جذب در جیرا اشتباهات از اجتناب: چهاردهم فصل

 911 ارتباط یبرقرار در شکست

 911 دیکن عمل دییگویم آنچه به و دیباش شفاف

 982 معامله انجام ندیفرآ در یبیتخرخود

 981 جابز اکت با ییآشنا: پانزدهم فصل

 981 یباز قاعده اندهندگ رییتغ

 986 جابز اکت

 911 نیآنال هیسرما جذب و هاآپاستارت یبرا جابز اکت یامدهایپ

 200 منفرد گذارانهیسرما یبرا جابز اکت یامدهایپ

 203 هیسرما جذب یبرا یشنهادیپ یابزارها: شانزدهم فصل

 203 سبمنا یابزارها از استفاده

 203 یسازمانده

 201 پژوهش

 208 یاجتماع یهارسانه

201 یسپاربرون

 299 فروش و یادار

 299 شما یبرا مناسب گذاران هیسرما کردن دایپ
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 293 قرمز یهاپرچم: هفدهم فصل

 293 هاآپاستارت یبرا تیاهم با قرمز یهاپرچم

 293 گذاران هیسرما یبرا قرمز یهاپرچم

 291 فهرست اعالم



 

 گفتار پیش
دار شدن هیچ زمان مناسبی وجود ندارد اما او ده بچه به دنیا آورد. هر زمان  برای بچه گفت مادرم همیشه می

خواب جدیدی  تخت رفت و  پدر به سرعت می "دیگری در راه است  ، بچه9ادی"گفت  که او به پدرم می

برای  را تشکیل دادم سبک مادرم در رشد خانواده را 2خرید. زمانی که من کورکرن گروپ برای آن بچه می

 9000به  60و از  60به  6کار خود به اجرا درآوردم. ما فروشندگان خود را در پنج سال اول از  و رشد کسب

کار این است که هرگز برای  و دانستم راز رشد سریع یک کسب در بیست سال بعد افزایش دادیم، چرا که می
 آمادگی پیدا کردن صبر نکنم. 

کار آنها آمادگی الزم را پیدا کند برای  و که کسب شناسم قبل از این ه میای ک العاده تمام کارآفرینان فوق
  3شناسم. اند. این تنها فرمولی است که من برای رشد پویا و پرحرارت می گسترش آن اقدام کرده

کند تا با سرعت بیشتری اندیشیده و با هوشمندی بیشتری حرکت کنید چرا که بیش  کار شما را وادار می این

ها را پرداخت نمایید. در بیشتر مواقع برای  اید و ناچار هستید اجاره کار خود را گسترش داده و د کسباز ح
 شرکت مورد نیاز است.  رشد، سرمایه اضافی برای پشتیبانی از عملیات

نشینم. در هر  می 6امی وینینگ 1تنک روی صندلی امتیازدهی برنامه شارک 4گذار عنوان کوسه/سرمایه من به
تالش  صمیمانه از کارآفرینان پرشور و اشتیاقی هستیم که برای جذب سرمایه ما شاهد صدها ارائه فصل

دهیم چراکه در انتها  دار و مضحک گوش فرا می کنند. ما به هر ارائه از هوشمندانه گرفته تا خنده می
ایم روی مفاهیمی که باور داریم به موفقیتی بزرگ  خواهیم پولی را که به سختی به دست آورده می

شود، زمانی که  شدن قرارداد آغاز می گذاری کنیم. قسمت جالب ماجرا بعد از بسته خواهند رسید سرمایه

ام را شروع کنم. باید آنها را هدایت  گذاری کرده باید کار فرد به فرد با کارآفرینی که روی ایده او سرمایه
شانس  ها عبور کنند و اگر کمی خوش را اجرایی کرده و از تمام موانع و دشواری کنم تا رؤیای خود

 کنیم. باشیم در این فرآیند که به صورت واقعی طراحی شده است به موفقیت دست پیدا می

که زمان و پول خود و شرکا را برای پشتیبانی از کارآفرینی به کار بگیرم، الزم است  با این حال، قبل از این
ام حتماً به موفقیت دست  کاری که انتخاب کرده و چیز را در مورد آنها بدانم و اطمینان حاصل کنم کسب همه

آپ کار بسیار پرریسکی است. بیشتر آنها شکست  گذاری روی یک استارت پیدا خواهد کرد. سرمایه

دست  به 9به  20ای معادل  رسند اما تنها تعداد اندکی بازده خورند، بعضی از آنها در نهایت به موفقیت می می
 آورند. می
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ای که در آن مشغول به فعالیت است  اول، به دنبال کارآفرینی با مهارت و دانش الزم برای بقا در زمینه

کنم از این دانش و مهارت برخوردار نیستند و بسیاری از آنها  گردم. بیشتر کارآفرینانی که مالقات می می

  برنده کنم به افراد می ای نیست. تالش که اعتماد کردن به آنها کار سادهدهند  طوری پاسخ سؤاالت مرا می

کرده و به آنها  اعتماد ها نشانه این که قادر باشند به هستند هوشمند کافی اندازه به هایی بدهم و آنها نشانه

کرده و به  توانند توجه مردم را به خود جلب پاسخ دهند. من به دنبال کارآفرینانی هستم که به سرعت می

بینند. برای  هایی را درک کنند که افراد دیگر آنها را تنها موانعی بر سر راه خود می آنها انگیزه دهند و فرصت

ها داشتن هوشمندی معمول کافی نیست بلکه هوشمندی و مهارتی که الزمه بقا در  تشخیص این فرصت

 ای که در آن مشغول به فعالیت هستند نیاز است. زمینه

ای که با آنها به موفقیت  العاده گذاری کنم. تمام کارآفرینان فوق پذیر سرمایه دارم روی افراد ریسکدوست 

اند، در حقیقت موتور آنها در مواجهه  اطمینان داشته ام توانایی غیرمعمولی برای تحمل عدم دست پیدا کرده

هایی پر زرق و برق و  رقام باال، ارائهکاری با ا و های کسب شود. کارآفرینان زیادی با طرح با ریسک روشن می

اند اما آنها کارآفرینانی که من دوست داشتم با آنها کار کنم  استنتاجات معقول در این برنامه شرکت داشته

نبودند.  من دوست دارم پول خود را در اختیار کارآفرینانی قرار دهم که وقتی ضربه محکمی به آنها اصابت 

خورند اما برخالف  زود دوباره روی پای خود بایستند. آنها مثل ما شکست میکند قادر باشند خیلی  می

کنم برای  کنند. گاهی فکر می خوردن و دلسوزی برای خود سپری می بیشتر ما زمان اندکی را برای افسوس

و شود  ای به شما وارد می پایینی برخوردار باشید تا زمانی که ضربه IQکارآفرین خوب بودن الزم است از 

طور روی زمین باقی بمانید از جای خود بلند  که همان جای این خورید آنقدر احمق باشید که به زمین می

پذیری نگرشی  پذیر بودن قابل یادگیری باشد؛ انعطاف کنم انعطاف . فکر نمی"دوباره بزن!"شده و فریاد بزنید 

ها  واند باعث موفقیت یا شکست ارائهت است که باید در شما ساخته شود. از نظر من این چیزی است که می

پذیری  گذارند. انعطاف ها مواجه شده و آنها را زیر پا می شود. بهترین کارآفرینان افرادی هستند که با چالش

طور  گردم )و همین ها هستم به دنبال آن می ایده چیزی است که زمانی که در برنامه شارک تنک شاهد ارائه

 در زندگی(.

های  کاری و ام کسب دانند چطور ارتباط برقرار کنند. آموخته گذاری کرد که می گذارانی سرمایه باید روی بنیان

کجا نخواهند رسید. یک نفر باید توانایی فروش محصول یا   خوبی نداشته باشند به هیچ  نوپا اگر فروشنده

آیا من از "پرسم  ان هر مصاحبه از خود میگذار. در پای خدمت را داشته باشد و آن کار کسی نیست جز بنیان

درصد از  11بر اساس پاسخ به این سؤال  "العاده بود؟ فروش او خارق این فرد خرید خواهم کرد؟ آیا ارائه

 کنم. بینم رد می هایی را که می ارائه
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خواهند و  همه آن را میام قانون شماره یک فروش این است که اگر تقاضا برای چیزی زیاد باشد  آموخته
تواند چیز خاصی را داشته باشد،  شود نمی خواهد. وقتی به فردی گفته می اگر نه هیچ کس آن را نمی

شود، اما اگر به همان فرد گفته شود تعداد زیادی از چیزی که  تمایل او برای خواستن آن چیز بیشتر می
ه و در مورد خواستن آن دوباره فکر کنند. اگر گیرد به خانه رفت خواهد موجود است همیشه تصمیم می می

ای برای به وجود آوردن این نوع از  کنید وجود ندارد، باید چاره ای برای آنچه عرضه می تقاضای مصرانه
 کند. پیدا می اهمیت کلیدی برای جذب سرمایه بازاریابی که است دلیل همین تقاضا بیندیشید. به

های منفی نیست و اگر  اهمیت جلوه دادن جنبه های مثبت و کم خوب چیزی به جز تأکید بر جنبه بازاریابی
موفق به پیدا کردن ترفندی منحصر به فرد شوید، گام بزرگی برای رسیدن به موفقیت  در زمان جذب سرمایه

 .رای رسیدن به چشم اندازی که برای شرکت دارید پیشی خواهید گرفتو از رقبای خود ب  برداشته
یاد گرفتم  9من برای اولین بار قدرت استفاده از یک ترفند مناسب را از پیشخدمت جوانی در نیوجرسی

های یک هنرپیشه معروف را تقلید کند. آنجا بود که انعامی که به او پرداخت  کرد ژست که تالش می
اندازی کردم از  مستغالت خود )کورکرن گروپ( را راه و امالک د. زمانی که کارگزاریکردم دو برابر ش

 ترفندهای زیادی برای ساختن نام تجاری خود استفاده کردم.
همیشه دنبال افرادی بودم که کمی متکبّر باشند، چراکه آموخته بودم کارآفرینان متکبّر باالخره به 

شوند، با افراد صاحب اختیار  کارکنان بسیار بدی محسوب میموفقیت دست پیدا خواهند کرد. آنها 
مشکل دارند و دوست ندارند به آنها گفته شود چه کاری را باید انجام دهند. من دوست دارم پول خود 

داند. آنها به این اعتماد به نفس برای  کند بیشتر از من می را در اختیار کارآفرینی بگذارم که فکر می
 عظیمی که بین آنها و نقطه پایان وجود دارد نیاز دارند.پریدن از موانع 

گذاری به عنوان یک فرشته در برنامه شارک تنک به آن عالقه دارم  بیشترین چیزی که در مورد سرمایه
 قرار تاثیر تحت را فرشته یک استفاده از تمام دانش قبلی خود برای رسیدن به موفقیت است. چگونه

های جدید بسیار زیادی در  کنید؟ ایده گذاری جلب می و را برای سرمایهدهید؟ چگونه اعتماد ا می
 .ام دیده هایی ارائه از هر نوع آنها به اندازه کافی من فضای بیرونی وجود دارد، خوب، بد، احمقانه و... و

 ."ایده باید منطقی به نظر برسد"  است و آن این است که  ساده ساز ایده پول و خوب ایده بین تفاوت
تواند اختراعی کامالً جدید باشد که سرانجام مورد استفاده تعداد زیادی از افراد قرار  یک ایده می

 از دیگر خواهد گرفت یا استفاده بهتر از چیزی است که صدها بار مورد استفاده قرار گرفته است. یکی
 اخالق دهم، مورد توجه قرار می جدید شرکت روی یک گذاری سرمایه برای من که کلیدی عناصر
کنم. ممکن است  گذاری کنم به شرکا توجه می کاری سرمایه و که روی هر کسب قبل از این .است کاری
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ای را  سایت پر زرق و برق توجه افراد را به خود جلب کند، اما اگر قادر نباشید توجه فرشته  یک وب
ب کرده و به آن موفقیت بزرگ به خود جلب کنید، مطمئناً قادر نخواهید بود توجه مشتریان را نیز جل

 دست پیدا کنید.

 به دستیابی به رشته تحریر درآمده، به کارآفرینانی مثل خود من در این کتاب که توسط الِهاندرو کریمیدز

این  دهد برای موفقیت در کمک کرده و نشان می روشن از چگونگی کارکرد فرآیند جذب سرمایه درکی

 . ها چه اقداماتی باید انجام شود آپ در اکوسیستم استارت گذاران فرآیند و تأثیر بر سرمایه

سازد، چراکه که با قانون جدید  الِهاندرو، این کتاب را منحصر به فرد می 9وست گذار وان تجربیات بنیان

طور کلی متحول شده است. از آنجا که  در چند سال اخیر به ین بازی جذب سرمایهقوان 2جابز اکت

سرمایه به سرعت به سوی دنیای آنالین در حرکت است، خواندن این کتاب برای هر کارآفرینی که 

 .است کار خود را شروع کرده یک ضرورت و فرآیند جذب سرمایه برای ایجاد کسب

 

 
Barbara Corcoran 

 ABCشبکه  Shark Tankگذار برنامه  سرمایه
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