
 

 

 لبراهنمای آماده کردن ارائه استارتاپی مدلین
 

 یلیخهنوز دانید که یک مشکل وجود دارد که شما راهکاری احتمالی برای آن دارید. میدر این مرحله، شما 
خوب  یلیو خ  تمرکز کنیدموضوع  ود  نیهم یرو پس بهتر است د ینا د ینمتان کار و ر مورد کسبرا د دیگر موارد 

 .شودنظر مخاطب جلب  هید تاارائه بد  اموضوعات ر  نیا 

 د:ها باشسرفصل نیشامل ا  دیبا شما  ارائه

 و چرا حل  ستیمشکل ک ،ستیچ دینکحل  هیدخوا یکه م یمشکل شودمتوجه  دی: مخاطب با مشکل
 .رددا  تیگروه اهم آن یکردنش برا 

 دحل کن امشکل ر  اندتو یم یچطور  شودکه مشخص  دیکن یمعرف یبه شکل خود را راهکار باید : راهکار 
 است.موجود  یو چرا بهتر از راهکارها 

  م و باید اطالعات مه نیهم یبرا  شناسید.تان را خیلی خوب میباید نشان بدهید که مشتری: یمشتر
 و غیره دارید بیان کنید. ، پروفایل مشتریانهایتعداد مشتر  جذابی را که درباره

 پس مهم دییا یبرب نکاریاز پس انجام ا  دیتوانیم دیاست که نشان ده نیا  میت ی: هدف از معرفمیت .
 موضوع را مشخص کند. نیباشد که ا  یطور  میت یاعضا  یاست که  معرف

  صحبت  مورد آندر  نجایکه ا  است خوب ایددهیرس یمشخص یدرآمد  انی: اگر به جر یدرآمد  انیجر
 ای بکنید.رد آن مطمئن نیستید، نیازی نیست اشارهاگر در مو  یولکنید، 

 یلوگو  کی انید. اگر بتو دیانتخاب کن تانکار و کسب یاسم و برند خوب برا  کی دیو لوگو: حتما با  اسم 
 .ستین یهرچند که الزام است، یعال دیهم داشته باش هیاول

 ها توجه کنید.نیز هست که الزم است به آن نکات یسر  یک نیعالوه بر ا 

   ت، تان باشد خیلی بهتر اسوط به خود داستان مرببهتر است مشکل را به صورت داستان بگویید. اگر
 توانید داستان شخص دیگری را که این مشکل را دارد بگویید.ولی اگر تجربه شخصی ندارید می

 هید خوا شنود به راحتی بفهمد شما میهرکسی آن را میویید، طوری که ساده بگممکن  یتا جا  ار  راهکار
ر گید  یها آدم شوید مطمئند تا یکنتست ا با شنوندگان دیگری ر  بخش نیحتما ا چه کاری انجام دهید.

 د کارتان چیست.فهمنیم

 کامل  نتا میتی اعضا  ایدانید را نمی هایمشتر  قیتعداد دق مثال) یدندار  ای دینا د ینم ار  یز یچ اگر
ارائه  دیکه دار را  یز ین چا . همدآماده و کامل باش زیاالن همه چ ستی، قرار ندندار  یاشکال (ستین

 .دهیدب جواب انیدسوال شد بتو  شما که اگر از چه چیزی را به چه علتی نداریدکه  دینا بد  دیبا  یول دهید

 



 

 

 

 

 است از راهکارها ممکن یلیخد، مزیت بزرگی خواهد بود. چون یآماده کن ار  یدرآمد  انیجر بتوانید   اگر 
 مانیمدل مال یوقت نیهم یکرد. برا  دایپ یشانبرا  یمناسب یمدل مال نتوان یول دخوب باشن
وکار شود یا تواند تبدیل به کسبمی نیکه اصال ا  دکنیم جادیا  زیادی شک و شبهه ،ستیمشخص ن

 نه.

  به . دکنیکمک م خیلیانتخاب اسم و لوگو نکات و  نگیبرند  ، جستجو دربارهانتخاب اسم و لوگو یبرا
از  دیتالش کن است و بهتر ویدشین اسم شناخته مآبا چون  است مهم یلیر مورد اسم خخصوص د 

 د.یانتخاب کن ین اول اسم مناسبا هم

 

به طور همزمان و هماهنگ  دهد،یرا نشان م دهایکه اسال یشگر یدهنده و نما فرد ارائه دیبا  ارسالی وید یو  رد 
 یشما بستگ تیموارد به خالق یضبط شده باشد. باق (landscape) یبه صورت افق دیبا  وید یباشند و و  ریدر تصو 

 دارد.


