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در جهان و ايران با تاكيد بر بخش  هاآپاستارتجايگاه 
  فروشيخرده

الناز میاندوآبچی  زهرا آقاجانی،   

 مقدمه -1
های اخیر با ورود بازیگران نوظهور در صنعت در سال

 هشگرفی در این حوزه بروز کرد تفروشی تغییراخرده
و  برای مصرف کنندگاناست که شاید تا پیش از آن 

مروزه ا قابل تصور نبود.اعضای دخیل در شبکه توزیع کاال 
هستند که خرده فروشی از جمله بازیگرانی  1هاآپاستارت

ا بن بازیگران جدید کنند. ایرا بازتعریف و بازمهندسی می
 عمدتاوکار منحصر به فرد خود که کسباستفاده از مدل

های شیوهآوری اطالعات است و با اتخاذ فنمبتنی بر 
پذیر با توجه به نیازهای جدید و رو به خالقانه و انعطاف

را متحول  فروشیکنندگان، صنعت خردهتزاید مصرف
 اند.ساخته

 کارها،وکرونا بسیاری از کسب گیریهمههمچنان که  
رفتار مشتریان را دچار  الگوهای تجاری، مناسبات و

از این قاعده ها نیز آپاستارت هایی کرده است،دگرگونی
بطوری که این بحران باعث شده که  اند.نبودهمستثنی 

 ظاهر شوند فروشیهای جدیدی در حوزه خردهآپاستارت
ه ای توسعه یابند کهای شکل گرفته به گونهآپاستارتیا 

بتوانند با توجه به نیازهای روز مصرف کنندگان در هنگام 
که برای پایداری در  ای انطباق دهندکرونا خود را به گونه

 های کمتری مواجه شوند.با چالش کاروبازار کسب
( که 0202طبق آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری )

منتشر شده، ایران  سازمان جهانی مالکیت فکریتوسط 
در حالی  ست.اکشور کسب کرده  131را در بین  76رتبه 

به خود اختصاص  را 127رتبه  0212که کشور در سال 
های بود. این امر نشانگر رشد فزاینده شرکتداده 
در چند ها آپخصوص استارتو خالق و به بنیاندانش

گیری کرونا در ایران است. از سوی دیگر همه سال اخیر
به رشد این  توان عاملی برای شتاب دادنرا می
های جدید برای ظهور کارها و ایجاد فرصتوکسب

فروشی صنعت خردهخصوص در های نوآورانه، بهایده

                                                           
1 Startup 

 دانست.
در این نوشتار قصد داریم که عالوه بر پرداختن به اهمیت 

های برتر در صنعت خرده آپاستارتو ویژگی متمایز 
کرونا بر توسعه و گسترش این بازیگران  تاثیرفروشی، به 

اشاره کرده و در نهایت راهکارهایی برای گسترش آنها در 
سازی نظام توزیع نوینفروشی در راستای صنعت خرده

  کاال در ایران ارائه دهیم.
 
 ها های كليدی آنها و ويژگيآپاستارت -2

 تعاریف .الف
 ،توسط اریک ریس بیان شده استطبق تعریفی که 

 سانیای انموسسهوکار نوپا( )یا به فارسی کسب آپاستارت
خدمت جدید در شرایط  است که برای ایجاد یک کاال یا

 گفت توانمی عدم قطعیت فراوان طراحی شده است.
 آزمون ای موقتی است که وظیفهموسسه آپاستارت
برای یافتن مدلی که بتواند از را مختلف  هایفرضیه

درآمد پایدار یک و  کردهکسب درآمد  هدف خودمخاطبان 
طه، رابدر این  .گیردبه عهده میرا  ایجاد کندو تکرارشونده 

حل نوین آفرینی و ارائه راه، ارزشخالقانه و نوآورانه بودن
قرار آپ استارت که )الاقل در محیطی برای یک مساله

 مورد تاکید است. است فعالیت کند(
بر این مسئله تاکیدی وجود  آپاستارتاگر چه در تعریف 
 وریاعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فنندارد که حتماً ف

ها آپاستارتاطالعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از 
اند، ها شکل گرفتههای اخیر، حول این زمینهدر سال

به این مسئله هم  وکاراین مدل کسبگاهی در تعریف 
های وریناآپ باید در حوزه فاستارتشود که اشاره می

ل آپ بیشتر در مراحد. البته مفهوم استارتنوین فعال باش
اولیه به آن قابل اطالق است و در صورت بقا و دستیابی 
به درآمد پایدار و ورود رقبایی که فعالیت مشابهی را انجام 

 شود.وکار میآپ تبدیل به کسبدهند، استارتمی
 پوشش را متنوعیبسیار  هایحوزه ها،پآاستارت فعالیت

 ودور کمتر برخی به و بیشتر هاحوزه برخی به اما. دهدمی
 فعالیت اصلی حوزه پنج مثال طور به. است شده

 6.1) تکفین: از عبارتند ترتیب به جهان در هاآپاستارت
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 هوش ،(درصد 7.6) بهداشت و زیستی علوم ،(درصد
 و( درصد 7.6) ایرایانه هایبازی ،(درصد 2) مصنوعی
همچنین آمریکا، هندوستان،  (.درصد 3.3) تبلیغات

ها در آپبرتر به لحاظ تعداد استارتانگلستان سه کشور 
 شوند.جهان محسوب می

  ها و وجوه تمایز با کسب وکارهای دیگر ب. ویژگی
 کنیم،می استفاده آپاستارت واژه از هنگامی که

 :گیرند می قرار نظر مد زیر هایویژگی
 د.باش ارزش آفرین ی که قصد داردوکارکسب -
برای اعضای آن دغدغه است و  پایداری ی کهوکارکسب -

 .فرصت جو است اما فرصت طلب نیست
اً تپذیر نیست. اگر چه طبیعی که الزاماً مقیاسوکارکسب -

 پذیری برای آن مزیت و مطلوب است.مقیاس
 .اشدنوین ب هایفناوریمبتنی بر عمدتا ی که وکارکسب -
نوزادی و کودکی خود را  دوران ی که هنوزوکارکسب -

 د.کنطی می
توان وکارهای اینترنتی را نمیباید توجه داشت که کسب

گیری از ابزارهای فناوری اطالعات، معادل به صرف بهره
ها قلمداد نمود و این دو مفهوم یکسان نیستند. آپاستارت
در  اینترنتی هایوکارها و کسبآپاستارت هایتفاوت

انگیزه و اهداف ، وکارکسبموارد کلیدی همچون مدل 
تامین مالی و  هایروش، پذیری و رشدمقیاس ،ریتجا

ت معیار پیشرف، تفاوت مسئولیت کارکنان ،جذب سرمایه
 میزان ریسک و خطر پذیریو  وکارهاها و کسبآپاستارت

 است.
 
 فروشيخردهموفق  هایآپاستارتتجربيات  -3

  2222در سال جهان 
ترین مشخصات کلیدی در اینجا به معرفی مهم

 0202های برتر صنعت خرده فروشی در سال آپاستارت
توجه در مورد هریک از این  قابلپردازیم. نکته می

سال از  2تا  7نه تنها ها این است که آپاستارت
 گذرد و جزو برترین بازیگران در عرصهگیری آنها میشکل
بلکه با اتخاذ راهبرد یا رویکرد  ،فروشی هستندخرده

 و مهمتر از همه اینها نسبت خاصفرد یا به بهمنحصر

                                                           
1 Bulletin 

در یک حوزه مشخص  معرفی یک راهبرد یا روش خالقانه
متمایز  فروشی خود را از سایر رقبا در بازاردر خرده

 سازند.می
 )وفادارسازیبه بولتن  ی نظیرهایآپاستارتنمونه  بطور

های )کاهش هزینه های تجاری(، بارومشتریان به نام
 معکوس(، فارم استد )کیفیت باال ولجستیکی با مهندسی 

و  بندی قابل بازیافت()بسته کاهش ضایعات غذایی(؛ اسنو
پذیری و ارائه محصوالت متنوع )انعطاف نیبرهود گودز

 مطابق با زیست بوم( معروف هستند.
یکی از اهداف اصلی  (:5112)سال  1بولتنآپ استارتالف. 

اما  های کوچکوکارکسببولتن کمک به استارت آپ 
 فروشی است.دارای ظرفیت فروش باال در صنعت خرده

اری نام تج خلقبرای تاکنون به صدها برند  آپاستارتاین 
فروشی کمک کرده است. ویژگی ماندگار در بازار خرده

 ،ها نسبت به همتایان خودمتمایز کننده این فروشگاه
های تجاری است. ساختن مشتریان به نام وفادار راهبرد

دند کرخریداری می مشتریان برندهایی را در این فروشگاه
شد. مزیت رقابتی دیگر که در هیچ کجای دیگر پیدا نمی

آن است که به درگاهی برای معرفی  آپاستارتاین 
شده است. از سوی دیگر چون  برندهای ناشناس مبدل

ری کرده و به آن اعتماد پیدا مشتریان از این برندها خریدا
های اند و از خریدهای خود راضی هستند، فروشگاهکرده

بزرگ نیز با توجه به تجربه موفق خرید مشتری از این 
ها اعتماد کرده و آن کاالها را در زنجیره برندها، به نام آن

ه بنیز گذاران سرمایهگاه ند. حتی هدتامین خود قرار می
اند. رخی از این برندها ترغیب شدهگذاری روی بسرمایه

در حال حاضر به فکر هوشمند سازی  آپاستارتاین 
قصد دارد با استفاده از  و برخی از مراحل کاری خود است

هوش مصنوعی و دانش داده، وارد مراحل جدیدتری از 
 .نوپا شود هایآپاستارتارزیابی بازار خرده فروشی برای 

 ، آپاستارتاین  (:5112)سال  5بارو آپاستارتب. 
مرحله لجستیک کاال را هدف قرار داده است.  هایفرآیند

قابل مالحظه کاهش تمرکز خود را بر  "بارو" آپاستارت
هم سها این هزینهکه قرار داده است های لجستیکی هزینه

شده محصول در نظام توزیع از قیمت تمام  قابل توجهی

0 Burrow 
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در حوزه مبلمان  آپاستارتتمرکز این . شودرا شامل می
هزینه لجستیک  و صنایع دستی است. عالوه بر کاهش

 بندی دارای کیفیت باال باعث شدهبا بسته آپاستارتاین 
ونقل چه برای فروشگاه و چه برای های حملتا هزینه

در  آپاستارتکننده بسیار تقلیل پیدا کند. این مصرف
برند برتر خالق )موفقیت  12به عنوان یکی از  0216سال 

در حذف بخشی از پروسه لجستیک( در زمینه 
سال مجله تایم از این همان فروشی انتخاب شد. در خرده

اختراع برتر در زمینه  22به عنوان یکی از  آپاستارت
 .بردلجستیک نیز نام 

که  آپاستارتاین  (:5112) 1دیاست فارمآپ استارتج. 
شود، با استفاده از ای محسوب مینوعی فروشگاه زنجیره

فناوری هوش مصنوعی شکل گرفت. هدف اصلی این 
تامین کاهش هدر رفت مواد غذایی در زنجیره  آپاستارت

های مواد غذایی که به عنوان است. صاحبان آن با شرکت
کردند، وارد فعالیت میمادر کننده های توزیعشرکت

جویی مالی در پروسه همکاری شدند. فارم استد با صرفه
مرحله تولید تا انتقال مواد، موفق شد مواد غذایی را با 

های رایگان در اختیار سوپرمارکت حملکیفیت باال و 
محلی قرار دهد. در حال حاضر این شرکت دارای انبارهای 

ی فارم استد با هابسیار بزرگی است. تمامی فعالیت
استفاده از ساختارهایی مبتنی بر هوش مصنوعی انجام 

با استفاده از تکنولوژی ارزیابی و  آپاستارتاین  .شودمی
ها از طریق هوش مصنوعی قادر به ارسال تحلیل داده

محصوالت حتی به مناطق دوردست است. ارسال 
 آپاستارتسفارشات لحظه آخری از دیگر خدمات این 

این است: دیگر نگران کیفیت  فارم استد عاراست. ش
گوشت، لبنیات و محصوالت خود در پروسه انتقال 

 .نباشید
یکی از  آپاستارتاین  (:5112)سال 5اسنو آپاستارتد. 

های حوزه خرده فروشی در زمینه کاالهای آپاستارت
لوکس خانگی است. مزیت رقابتی اسنو عالوه بر شناسایی 
نیازهای مشتریان در زمینه کاالهای لوکس در حوزه 

ها در دنیای مدرن به تفکر آن توجهصنعت خرده فروشی، 

                                                           
1 Farmstead 
0 Snowe 

است. یکی از دالیلی که باعث شده اسنو در حوزه 
صنعت خرده فروشی پررنگ شود، توجه  هایآپاستارت

های بندیبندی است. اسنو تمامی بستهبه مقوله بسته
 کند. اینقابل بازیافت تهیه می درصد 122خود را از مواد 

دارای دو فروشگاه بزرگ در شهر نیویورک است.  شرکت
هایی که کاالهای لوکس خانگی از سرویس خواب فروشگاه

 .اندرسپزخانه را به فروش میو حمام گرفته تا سرویس آش
این  (:5112سال ) 3نیبرهود گودزآپ و. استارت

 گسترش مبتنی برطرز تفکر خاص یک با  آپاستارت
و با حفظ  های بزرگ سنتی اما به روشی مدرنفروشگاه

های بزرگ تاسیس شد. ویژگی مدل قدیمی فروشگاه
ارائه محصوالت متنوع مطابق با  آپاستارتاصلی این 

کنندگان هر منطقه است. در زیست بوم مصرف
های مختلف نیبرهود گودز، کاالهای محلی فروشگاه

اما فروشگاه  ،رسدمطابق با نیاز آن منطقه به فروش می
های نیبرهود فروشگاه اکنون و هدف دیگری هم داشت

 اند که عالوهای تبدیل شدههای زنجیرهگودز به فروشگاه
کاال مطابق با نیاز مصرف  بر اینکه در هر منطقه همه نوع

در عین حال این  ،رسدکنندگان آن منطقه به فروش می
ا ر ها، فضایی برای گپ و گفت )تعامل اجتماعی(فروشگاه

جزو معدود  آپاستارتاین . اندفراهم کرده
پذیری در صنعت انعطاف مفهومهایی است که آپاستارت

 خوبی مدنظر قرار داده است. هفروشی را بخرده
ها در حوزه آپهای فعالیت استارتاز جمله دیگر حوزه

های تحت آپتوان به استارت، میدر جهان فروشیخرده
اشاره نمود که ماموریت آنها ارائه  7عنوان ریتیل تک

فروشی های خردهخدمات و امکانات فناورانه به شرکت
ها در آپهای فعالیت این استارتاست. از مهمترین زمینه

های تجارت الکترونیک، توان به پلتفرممی 0202سال 
های فناورانه عملیات حلراههای پرداخت آنالین، حلراه

قعیت ها، واوکار )مبتنی بر رباتفروشگاهی و تحلیل کسب
، پردازش و مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و ...(

 مدیریت موجودیتحویل سفارشات به صورت رباتیک و 
 اشاره نمود.

3 Neighborhood Goods 
4 Retail Tech 
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ايراني در حوزه  هایآپاستارت تجربيات -4
 فروشيخرده

آپ یا ایده متمایز ایرانی سه استارت نحوه فعالیتدر این بخش 
  شود.می تشریحفروشی در حوزه خرده

 ینکتپ (:1311ورود موثر به بازار در سال ) پینکت الف.
فروشان منتخب برخی خردهیک پلتفرم برای خرید آنالین از 

 .است (بارو میادین میوه و تره ایهای زنجیرهفروشگاه)اعم از 
ید پرورش دستیاران خر ، خالقانه پینکتویژگی متمایزکننده و 

به بازار خرده فروشی  آپاستارتاست که تا قبل از ورود این 
مورد توجه قرار نگرفته بود. در ایران ی این ایده توسط کس

آوری لیست جمع برای را الزم هایآموزش دستیاران خرید
اند تا لیست خرید هر مشتری را به طور خرید مشتریان دیده

)یا حداقل نزدیک به کیفیت مد  اختصاصی، با همان کیفیت
رای بانطباق دارد مشتری با سلیقه و دقتی که  نظر مشتری(

های خرید این شیوه، اشکاالت سیستم آوری کنند.جمعوی 
ت که ممکن اسرا آنالین یا سفارشات تلفنی تحویل درب منزل 

فته رنوع و کیفیت محصوالت و سلیقه مشتری در نظر گ بعضا
 .کندداده و برطرف میپوشش را  نشود

ای هفروشگاه ،پینکتاپلیکیشن  قتواند از طریکاربر می
را خود  بار نزدیک به مکانای و میادین میوه و ترهزنجیره

زمانی دلخواه ثبت کند.  همدنظر را در بازاقالم و مشاهده کرده 
ست لیسفارشات را مطابق با بعد از ثبت خرید، دستیار خرید 

در کمترین زمان  تادهد آوری و تحویل پیک میخرید جمع
در حال  .برساند مشتری دست )ظاهرا حدود دو ساعت( به
باب(،  16) بارترهمیادین میوه و  حاضر این شرکت با برخی

قرارداد تهران و کرج شعبه( در  6پرمی )های شعبه( و 9) شهروند
 منعقد کرده است. 

بار منتخب تهران با یکی و تره ب. همکاری میادین میوه
ها اگر چه این اپلیکیشن سال های ایران:از سوپر اپلیکیشن
 شیوع کرونا قابلیت خریداما به دنبال  ،قبل شکل گرفته بود

، سبزی، صیفی و محصوالت پروتئینی از میادین آنالین میوه
میلیون  72با توجه به اینکه از  .بار به آن اضافه شدمیوه و تره

میلیون نفر از این اپلیکیشن استفاده  37کاربر آنالین ایرانی، 
کنند، با همکاری میادین شهرداری تهران تصمیم بر آن شد می

امکان خرید آنالین میوه و سبزی و پروتئین با قیمت مصوب 
البته این همکاری  .دشوایجاد  آنبار برای کاربران میوه و تره

متوقف شده است. شایان ذکر غییراتی برای ایجاد اصالحات و ت
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بار تهران حدود است سهم فروش آنالین از میادین میوه و تره
گردد. به بیان دیگر درصد از کل فروش میادین را شامل می 2

 هنوز غلبه با خریدهای فیزیکی است.
هایی با مدل خرید حجمی در برنامه ظهور فروشگاهج. 

 نمایشگاه مجازی ویترین یاخرید از  تهران از طریق
یکی از برندهای معروف فروشگاهی به تازگی : (1311سال )

ای برای فروش حجمی کاالهای مصرفی پرگردش با مدل برنامه
C0B1  طراحی نموده است که قصد دارد در تهران به صورت

پایلوت این اقالم را به صورت عرضه در نمایشگاه مجازی بفروش 
حضوری به بصورت مشتری  ،آپاستارتبرساند. در این 

خرید از ویترین و پرداخت از  پسکند و نمایشگاه مراجعه می
ن کارکنا ،وجه بصورت اینترنتی )یا اپلیکشن فروشگاهی(

وی را از انبار فروشگاه که در یکی از طبقات مثال سفارش 
به وی تحویل  زیرزمین است با سرعت آماده سازی کرده و

کند. آنچه این ارسال میتری مشدهند یا به محل مدنظر می
خرید  ،فروشان در ایران متمایز خواهد کردالگو را از سایر خرده

نسبت به سطح شهر است. البته تر حجمی کاال با قیمت مناسب
 توسطهای متروی کره جنوبی این الگو در ایستگاه مشابه

و با برند  )متعلق به کشور انگلیس( 0تسکو هایفروشگاه
. بدین صورت که استفعالیت نیز درحال  3پالسهوم

که روی آن تنها عکس  اندشده ی نصببیلبوردهای بزرگ
الصاق شده است.  ،برای سفارش 7محصول و یک بارکد ماتریسی

 هایالبته به لحاظ فضای نمایشگاهی مدل جدید ایرانی تفاوت
نیازمند نمایشگاه مجازی و انبار متصل یا و  با آن دارد زیادی

   .است به آن در همان نقطهمرتبط 
 ايران برای هاييتوصيه -5

با این توصیفات، پیشنهاداتی در راستای ایجاد یا گسترش 
 شرایطایران با توجه به  حوزه خرده فروشی درها در  آپاستارت

 قابل ارایه است:به شرح ذیل  کرونابحران ناشی از 

ر د ی نوینهاآپاستارتآفرینی در ایجاد شزتاکید بر ار
فعالیت پیش از آغاز به مهمترین اقدام  :فروشیحوزه خرده

 حل نو برای مسائل موجود،و راه ایدهیک ، خلق آپاستارتهر 
ایده و ایجاد مزیت رقابتی برای آن  آفرینیاطمینان از ارزش

ری بردابه جای الگودر همین ارتباط الزم است است. وکار کسب
نوین  هایحمایت از ایده ،یا داخلی های جهانیمدلصرف از 

در این حوزه که برای اولین بار طراحی و به مرحله اجرا در 
ریزان و سیاستگذاران مربوطه قرار نظر برنامه آید نیز مدمی

3 Home Plus 
7 Quick Response (QR) 
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 .گیرد
ها باید به نیازهای جامعه ایرانی توجه نشان آپاستارتصاحبان 

 ادهند تا بتوانند با خالقیت خود رضایت مشتریان ایرانی را ب
های ذهنی مصرف کننده برآورده نمایند. بطور توجه به دغدغه

توان به دغدغه انجام خریدهای کیفی برای نمونه می
همچون  یهای مهمکننده ایرانی با توجه به مولفهمصرف

ت( مانند پینک)برای خرید کاالی جایگزین  مشتریاستعالم از 
در فروش آنالین و یا سیستم زیرا  در صورت نیاز اشاره نمود

 اال باتطابق کیفیت کسفارش تلفنی یا تحویل کاال درب منزل 
ی اجتماع فرهنگی وفنی، معموال متاثر از عوامل  تقاضای مدنظر

 با ایراداتی مواجه است. 
ها و عواملی ها باید به چالشآپاز سوی دیگر صاحبان استارت

تواند منجر به شکست آنها شود نیز توجه داشته باشند. که می
چون مشکالت تامین مالی )با توجه وان مثال مسائل همبه عن

 وکارها(، بروزبینی نشده این کسبهای باال و پیشبه هزینه
نارضایتی مشتریان )به دلیل مسائل لجستیکی و عدم تحویل 

ها و نامشخص بودن برخی ابعاد به موقع کاال( و پیچیدگی
 ر برایهای متصو، از جمله ریسکهاآپحقوقی فعالیت استارت

 وکارها هستند.این کسب

قانونی برای کمك به  هایزیرساختاصالح و بهبود 
در این رابطه ضروری است حمایت ها: آپگسترش استارت

ها در چارچوب آپاز حقوق مالکیت معنوی صاحبان استارت
جدید مورد توجه قرار گیرد. مصوبات قوانین و مقررات موجود یا 

همچنین ضروری است قانون تجارت الکترونیک و در صورت 
و مطابق با شده ای، بررسی نیاز قانون نظام صنفی رایانه

ر و تفاسیبروزآوری فروشی آنالین مقتضیات و تحوالت خرده
 جدید از آن صورت پذیرد.

در زمینه تامین مالی  هاآپاستارتاز  دولت حمایتلزوم 
از آنجا که  :هاوکارو دیگر موارد مرتبط با کسب

دل و تغییر م گسترش ،سرمایه برای ایجاد مندها نیازآپاستارت
وقوع  در معرض اخیرامختلف و خود در شرایط  وکارکسب
ذا لکرونا هستند، شیوع های مختلف منجمله و ریسک هابحران

ها به آنمل برای کمک مالی عا هایها و بانکمعرفی صندوق
در صورت لزوم  تواندمیدولت رسد نظر میبه  .ضروری است

بطور نمونه . طراحی کندجدید تامین مالی برای آنها  هایحلراه
های صندوق نوآوری و شکوفایی برای توان از ظرفیتمی

  فروشی استفاده نمود.های خردهآپاستارتحمایت از 
در صورت دستیابی به  1تکهای فینآپاستارتعالوه بر این، 
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ن تامی نوینبه عنوان ابزارهای توانند رشد و بلوغ مناسب می
عمل  فروشیهای خردهآپوکارها از جمله استارتمالی کسب

ها در ایران هنوز به جایگاه واقعی خود تکهر چند فین .کنند
 و توریاند و با مشکالت مختلفی اعم از موانع رگوالنرسیده
ک و رشاپارائه قابل  خدماتدر  یانحصارشبه  گریتنظیم
ها و بازیگران سنتی حوزه مالی رقابت بانکهمچنین ... و شتاب 

 مواجه هستند. به جای همکاری با آنها ها تکفینبا 

در نظر گرفتن یك دوره فعالیت آغازین کوتاه برای 
از آنجا که بسیاری از  ها به صورت پایلوت:آپاستارت
های فعال در حوزه آپاستارتها از جمله آپاستارت

فروشی ممکن است با موفقیت روبرو نشوند و در همان خرده
شود این های ابتدایی ورشکست شوند، پیشنهاد میسال

وکارها بتوانند به صورت موقت )اما قانونی( فعالیت کرده کسب
مینان از موفق بودن به اطحصول و در صورت لزوم بعد از 

صورت کامال رسمی در نهادها و مراکز مربوطه ثبت شوند. البته 
 باطی نیست، بلکهضانمنظور ایجاد و گسترش بیاین امر به 

 وکار خودبرای تثبیت کسبصرفا ها آپاجازه دادن به استارت
 کنندگان است.در بازار و جلب اعتماد مصرف

یکی از  های کوچك:آپاستارتی شدن رقابتکمك به 
تواند ، موضوع رقابت است که میهاآپاستارت مهم هایچالش

محصوالت و ارائه ها، قیمت هایی همچوندر خصوص مولفه
شد. در این ارتباط شاید ارائه به مشتری باقابل حتی خدمات 

های کوچک به ادغام آپاستارتترغیب  نظیربتوان راهکارهایی 
ادغام تملک و مورد توجه قرار داد. امروزه موضوع را با یکدیگر 

معمول روندهای کارها و راهبرای افزایش قدرت رقابت، یکی از 
وکارهای در حوزه کسبافزایش قدرت حضور در بازار خصوصا 

 جهان است. مختلف آنالین در کشورهای 
 منابع:

 پایگاه اینترنتی شاخص جهانی نوآوری، 
 https://www.globalinnovationindex.org 

 وکارهای مجازی پایگاه اینترنتی اتحادیه کشوری کسب
 https://ecunion.ir/ 

 https://pinket.com کت، نپی
 https://ln.rubika.ir  روبیکا،

 https://blog.okcs.com های افق کوروش، فروشگاه
  ،یپایگاه خبری تجارت طالی

 http://www.tejaratetalaeenews.ir  
 آپ،اندازی استارتوکار و آموزش راهمجله کسب

 https://ecomotive.ir  
First Site Guide, Startup Statistics (0201) Startup 
Ranking, 


