
بسمه تعالی

کسب و کارهای الکترونیکی
ملت استارتاپی

احسان بیگ زاده



 کسب درآمد از روشهای نوین
مبتنی بر فن آوری اطالعات

تولید محتوا

سرویسهای الکترونیکی

 آشنایی با مؤلفه های فضای
کسب و کار الکترونیکی



ملتیکفرانسهمیخواهممن
یکهمانندکهملتی.باشداستارتاپی
.کندمیعملوفکراستارتاپ

امانوئل ماکرون
رئیس جمهور فرانسه



تهدید یا فرصت؟



اولویت با کارآفرینی است نسبت به آموزش و پژوهش

رسالت دانشگاه کارآفرینی است

رشته مهم نیست:
مهندسی
روانشناسی
پزشکی
پرستاری
فیزیوتراپی
...

دانشجو باید یاد بگیرد از تخصصش کارآفرینی نماید.

دانشگاه کارآفرین: دانشگاه های نسل سوم



آموزش کارآفرینی باید از دبستان آغاز شود.

دانشگاه کارآفرین موتور محرک اقتصاد کشور است



میشه از هر تخصصی پول درآورد؟ITواقعاً به کمک 
€b 2650: 2012از اقتصاد جهانی در سال فاواسهم بخش •

€b 3500: 2015از اقتصاد جهانی در سال فاواسهم بخش •

€b 5000: 2020پیش بینی برای •



سهم ايران از بازار جهانی 

سهم ایران با توجه به اینکه یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد، حداقل باید یک درصد از بازار جهانی •

.میلیارد تومانهزار 525حدود یعنی رقمی .باشد( میلیاردیورو35)

استبوده( 2017متناسب با نرخ برابری یورو و ریال در )هزار میلیارد تومان 130حدود 2017در سهم این •

.جذب بازار مستلزم توسعه کسب و کارهای جدید و مشارکت در بازارهای جهانی است



2015تا 2006شرکت برتر دنیا از 10رشد ارزش برند 

9

تغییر بازار به سمت حوزه فناوری اطالعات •



 2015برتردنیابرند 10ارزش 
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لوژیبرند برتر دنیا در حوزه تکنو20
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هزينه خدمت

تومان1000

هزينه خدمت

تومان100
هزينه خدمت 

تومان15

مثالی از کاربرد فناوری اطالعات

...افزايش رفاه، بهره وری، توسعه خدمات بانکی، ايجاد صنايع بانکداری الکترونیکی و 



هواپيمايي تركيه

ارزش شركت

ميليارد دالر8.4

سال100: قدمت

واتس آپ

ارزش شركت

ميليارد دالر19.2

كمتر از يك دهه: قدمت

مثالی از کسب و کارهای جديد در فناوری اطالعات

تغییر روند صنايع در يك دهه اخیر





تحلیل بازار

حوزهاقتصاددر(درصد80ازبیش)راسهمبیشتریناینکهبهتوجهباوگرفتهشکلکشوردرجوانیبسیاربازار•

بخشملشاکهنمودایفاموثرتریسهمجدیدکارهایوکسبتوسعهباتواندمیداشتهارتباطاتواطالعاتفناوری

:باشدمیزیرهای

محتواتولید•

الکترونیکیخدماتوسرویستولید•



چند مثال از تولید محتوا



تولید محتوا

کشورموفق ترین شرکت تولید محتوای انیمیشن

کسب درآمد از تبلیغات

 میلیارد تومان1درآمد ماهیانه!







رضا راد: مدیر کانال

سرگرمی: موضوع

میلیون نفر1.5تعداد عضو بیش از 

میلیون تومان120: درآمد ماهیانه
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محمد ترابی
صفحه اینستاگرام

چوپان: شغل
Salarpolad: صفحهآدرس

هزار نفر40: تعداد فالوئر
ا تصاویر روزانه مسیر طویله ت: موضوع

یچراگاه همراه با گله و زندگی روستای



(2016میلیون بازدید تا 850! )چارلی منو گاز گرفت
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Park Seo-
Yeon (the 

Diva)

:موضــــوع 
محتـــوا آفرینی  از
طریق غذا خوردن 

دلنشین
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Marques 
Brownlee

:موضــــوع 
محتـــوا آفرینی  از طریق 
تست و بررسی از انواع 

موبایل، دوربین و هدفون و 
...

:مشترکیــــن کانــــال 
میلیون مشترک3



Charlis Crafty 
Kitchen

:موضــــوع 
محتوا آفرینی  از طریق
ارائه دستورات آشپزی

:درآمـــد ســــاالنه 
میلیون دالر1.5
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Markiplier

حرکات بامزه و خنده دار : موضوع 
در حین بازی

هزار دالر733: مد ماهیانهآدر
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چگونه از تولید محتوا پول دربیاوریم؟

انواع روشهای درآمدزایی•
تبلیغات•
مصرف ترافیک•
پرداختهای خرد•
•.  .  .

!کسب و کار خود را راه بیاندازیم•





تبلیغات

...شبکه های اجتماعی همانند، اینستاگرام، واتس آپ و •
...تبلیغات مبتنی بر مصرف ترافیک مانند یوتیوب، آپارات و •
تبلیغات در نرم افزارهای موبایلی و صفحات وب•

سایر روشهای تبلیغاتی•



ایجاد رسانه محلی در شبکه اجتماعی

ایجاد کانال محلی•
اخبار•
سرگرمی•
مفاهیم اجتماعی•

•...



Adsenseگوگل 

.کافیست محتوایی داشته باشید که بازدید کننده داشته باشد•
سایت•
وبالگ•
نرم افزار موبایلی•
•...

با اضافه کردن این کد به نرم افزار •
(مسائل مربوط به تحریم و جابجایی پول وجود دارد)یا سایت ماهانه از گوگل پول دریافت میکنید 



ترافیک و پهنای باند

یوتیوب

آپارات

  ...





آپارات: سرويس الکترونیکی

74میلیون بازدید در روز

بزرگترین سرویس اشتراک ویدیو در ایران

نترنتبستر کانالهای تلویزیونی مبتنی بر ای





دیجی کاال: سرویس الکترونیکی

بازار خرده فروشی آنالین کشور% 90:دیجی کاال•

بیشترین بازدید یک فروشگاه آنالین در غرب آسیا•



رانبزرگترین نرم افزار جابجایی مسافر در ای

100 95سفر روزانه در خرداد

1000000 97سفر روزانه خرداد



...اما راه پایدار درآمدزایی

...ایجاد کسب و کار شخصی•
!استارتاپ•
...(بازی، سرگرمی، خرید، تاکسی، )تولید نرم افزار موبایلی •
ایجاد یک ساختار الکترونیکی برای رفع نیازهای موجود•



نمونه های موفق جهانی
 ( شهری-تاکسی)اوبرUber-

48 2014مین کمپانی قدرتمند آمريکا در سال

 میلیارد دالر120ارزش کمپانی

ّشهر دنیا300کشور و 58در ال فع

 سانفرانسیسکو، 2009آغاز به کار

 میلیون راننده در دنیا2بیش از

 در آمريکاهزار راننده 750از بیش

(ی اوبررنگ خاکستر)رشد تقاضا برای استفاده از اوبر 







محیط فعالیت و رشد کسب و کار الکترونیکی



حمايت از صاحبان ايده برای تشکیل شرکت های دانش بنیان





شتابدهنده ها در دنیا

•Y combinatorدنیاشتابدهنده هایمعتبرترینازیکی
2015تا2005ازکمپانی940رویبرسرمایه گذاری•
دالرمیلیارد7.7:سرمایه گذاریکل•
دالرمیلیارد65:(2015)شتابدهندهاینزیرمجموعهکمپانی هایکلارزش•
میلیون100ازبیشکمپانی40ارزشدالر،میلیارد1ازبیشکمپانی8ارزش•

دالر







:Dropbox دالر 1ارزش ميليارد دالر، 2سرويس به اشتراك گذاري فايل، ارزش بيش از
هزار دالر شده است، يكي از سرمايه گذاران اصلي 2000در سرمايه گذاري اوليه تبديل به 

!ايراني است
Airbnb : ميليارد دالر1سرويس اجاره خانه، ارزش بيش از





شتابدهنده های ایرانی

ر بازار در حال رشد، چندین شتابدهنده دیگ•
ه نیز در چند ماه اخیر آغاز به کار کرده اند، ک

.هنوز در لیست قرار ندارند









Incubator (مرکز رشد)

:این خدمات را می توان بدین ترتیب برشمرد. رشد، خدمات متعددی را به شرکت های پذیرفته شده ارایه می دهندراکز م

ی مجازی، تلفن، نمابر، اینترنت، اتاق مذاکره و کنفرانس، دفتر کار مجازی، منشی و کارهای دفتری، منش: خدمات عمومی و دفتری

...رایانه، دبیرخانه، نظافت و

...وام ها و تسهیالت دولتی، شبکه، کمک های مالیاتی، اجاره بها و: خدمات اداری و اجرایی

...وفضای اداری، پارکینگ، تجهیزات اداری و دفتری، منابع آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی: خدمات تجهیزاتی و تسهیالتی

...مدیریتی، دوره های آموزشی، دسترسی به منابع مالی ووحقوقیمشاورهبازاریابی، مشاوره مالی و: خدمات فنی و تخصصی



Aggregator

.قرار میگیردOperatorو (CP)ساختاری که بین شرکتهای تولید کننده محتوا 
دریافت کرده و به اپراتور منتقل می کندCPمحتواها را از شرکتهای 

را CPدرآمد حاصل را از اپراتور گرفته و ضمن برداشتن سهم کوچک خود سهم شرکت 
پرداخت می کند

:نمونه
شرکت پردیس اول کیش

زیرمجموعه دانشگاه صنعتی شریف
و

هاب زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی



پارک علم و فن آوری

ویقتشوطریقازجامعهثروتافزایشآناصلیهدفومی شودادارهحرفه ایمتخصصانوسیلهبهکهاستسازمانی

پارکیطمحدردانشوعلمبرمتکیکهاستمؤسساتیوشرکتهامیاندررقابتتوانافزایشونوآوریفرهنگارتقاء

میاندرناوریفودانشجریانمدیریتوانگیزشایجادباعلمیپارکیکهدف،اینبهدستیابیبرای.می کنندفعالیت

مراکزیقطرازرانوآوریبرمتکیشرکتهایرشدوایجادبازار،وخصوصیشرکتهایتوسعه،وپژوهشمراکزدانشگاه ها،

ویکارفضاهایوباالٔ  افزودهارزشباخدماتیهمچنینعلمیپارکهای.می نمایدتسهیلزایشیفرایندهایورشد

می نمایندارائهپارکدرمستقرمؤسساتبهکیفیومناسبتأسیسات





.دباشیاستارتاپیملتیکایجادآغازگرشمامیخواهممن
.کندمیعملوفکراستارتاپیکهمانندکهملتی

یک معلم دانشگاه


