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مقدمه
ایــن روزهــا اســتارتاپهای اروپایــی بــا ســرعتی بیســابقه ایجــاد میشــوند ،رشــد میکننــد و توجــه ســرمایهگذاران جهانــی و مصرفکننــدگان و
شــرکتهای دیگــر را جلــب میکننــد.
بــا اینکــه در مســیر اســتارتاپها ،چالشهــای ســاختاری زیــادی از جملــه مشــکالت نظارتــی و فرهنگــی وجــود دارد ،ولــی تعــداد ســرمایهگذار یهای موفــق
همچنــان روبهافزایــش اســت .ایــن بازیگــران جســور بــرای دیگرانــی کــه آرزوهــای مشــابهی در ســر میپروراننــد ،درسهــای بســیار ارزشــمندی دارنــد و
الهامبخــش قــارهای هســتند کــه میخواهــد در اقتصــاد و فنــاوری همچنــان بــا بقی ـهی مناطــق توســعهیافته و روبهتوســعهی جهــان در رقابــت باشــد.
در ایــن گــزارش ،هــزار اســتارتاپ برتــر اروپایــی مطالعــه شــدهاند تــا دالیــل موفقیــت آنهــا شناســایی شــود .در ایــن که اســتارتاپهای بســیار موفقــی همچون
«اســپاتیفای»« ،آدیــن» و «بیونتــک» نیــز در میانشــان حضــور دارنــد .ایــن اســتارتاپها همگــی بعــد از ســال  ۲۰۰۰تأســیس شــدهاند و در  ۳۳کشــور اروپایــی
پراکندهانــد .مکینــزی در ایــن مطالعــه ،پانــزده بُعــد مختلــف از رشــد اســتارتاپها را بررســی کــرد ه و متغیرهایــی مانند جغرافیــا ،مدتزمــان ،بودجــه و درآمد
الزم بــرای تکشاخشــدن یــا همــان رســیدن بــه ارزش بــازار یــک میلیــارد یورویــی را مدنظــر قــرار داده اســت( .نمــودار  ۱و جــدول  ۲را ببینیــد).

تقریبا ً دوسوم از  ۱۰۰۰استارتاپ و اسکیلآپ برتر اروپایی
در انگلیس ،آلمان و فرانسه تأسیس شدهاند.

تراکم باال

تراکم پایین
فقدان اطالعات کافی

 ۱۲کشور ار وپایی برتر در زمینهی میزبانی
از مهمترین استارتاپهای این قاره
انگلیس
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 23استارتاپ
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سایر کشورها

 87استارتاپ
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توجه :از آنجا که این ارقام گرد شدهاند ،ممکن است مجموعشان بیش از ۱۰۰درصد باشد.
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بیش از نیمی از استارتاپهای برتر اروپایی در حوزههای زیستفناوری ،مراقبتهای بهداشتی ،خدمات نرمافزاری ابری و فینتک فعالیت میکنند.

استارتاپها به تفکیک صنعتی که در آن فعالند
هوش مصنوعی

 21استارتآپ

%2

تجار یسازی فناوری هوش مصنوعی در صنایع خاص یا توسعهی ابزارهای
دیجیتال برای دانشمندان و مهندسان داده

خدمات نرمافزاری ابری ()SaaS
برای بنگاههای دیگر

 180استارتآپ

%18

ارائهی خدمات نرمافزاری به شرکتهای دیگر در برابر دریافت هزینهی
ماهانه که بیشتر بر فرایند موفقیت مشتری متمرکز است

زیستفناوری و
مراقبتهای بهداشتی

 243استارتآپ

%24

توسعهی دارو و دستگاههای تشخیصی و پزشکی

تجارت الکترونیک و
محصوالت مصرفی

 114استارتآپ

%11

فروش مستقیم به مصرفکننده و نرمافزارهای کاربردی مانند
اپلیکیشنهای موبایلی

فینتک

 158استارتآپ

%16

محصوالت دیجیتال برای بانکداری ،معامله ،بازار رمزارز و بیمه

سختافزار

 106استارتآپ

%11

طراحی و تولید وسایل الکترونیکی از قبیل دستگاههای اینترنت اشیا

مارکتپلیس

 76استارتآپ

%8

طراحی پلتفرمهایی که عرضهکنندگان و متقاضیان محصوالت و خدمات را
به یکدیگر وصل میکند

رسانه و محتوا

 86استارتآپ

%9

تولید و توزیع محتوای صوتی و تصویری که شامل نرمافزارهای واقعیت
مجازی و واقعیت افزوده نیز میشود

جابهجایی

 16استارتآپ

%2

راهحلهای خالقانه برای استفادهی اشتراکی از خودرو ،خدمات حملونقل
اینترنتی و سایر روشهای جابهجایی

جدول 2 -

در ایــن پژوهــش ،به ســه نکتهی مهم وجود دارد:
 .1استارتاپهای موفق اروپایی یکی از این چهار استراتژی را در پیش گرفتهاند:

شبکهســازی ،افزایــش مقیــاس ،تولیــد محصــول و
فنــاوری عمیــق .هــر کــدام از ایــن مســیرها از بابت رشــد
درآمــد ،توزیــع کارکنــان و شــاخصهای مشــابه دیگــر،
ویژگیهــای خــاص خــودش را دارد.
 .۲هــر کــدام از ایــن چهــار اســتراتژی بــه عوامــل متفاوتــی بــرای کســب موفقیــت نیــاز دارنــد .بــرای نمونــه ،بازیگرانــی کــه میخواهنــد مقیــاس استارتاپشــان
را بزر گتــر کننــد بایــد بــه دنبــال تقویــت شــغلهای تجــاری و بخــش فــروش باشــند ،اســتارتاپهایی کــه محصولمحورنــد بایــد توســعهی محصــول جــذاب
و کاربــردی را در کانــون توجــه قــرار بدهنــد و بازیگــران شبکهســاز بایــد فعالیــت ادغــام و مالکیــت را جدیتــر بگیرنــد.
 .۳تکشاخشــدن اســتارتاپها بهطــور متوســط بــه  ۱۰۰تــا  ۲۰۰میلیــون یــورو ســرمایهگذاری نیــاز دارد ۷۰ .تــا ۸۰درصــد از شــرکتهایی کــه توانســتهاند
بــه ارزش یــک میلیــارد دالری برســند بــه ده ســال زمــان نیــاز داشــتهاند.
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پژوهــش دربــارهی هــزار اســتارتاپ برتــر حــوزهی فنــاوری در اروپــا نشــان داد کــه ایــن شــرکتها یکــی از مســیرهای متمایــز و معــدود بــرای رشــد موفــق
و پایــدار را دنبــال میکننــد کــه حــول محــور یکــی از چهــار رویکــرد اســتراتژیک اصلــی ،یعنــی شبکهســازی ،افزایــش مقیــاس ،تولیــد محصــول و فنــاوری
عمیــق ،شــکل گرفتــه اســت .ایــن رویکردهــا جمعناپذیــر نیســتند ،ولــی هــر کــدام از اینهــا میتوانــد بــه رشــد و توســعهی موفــق ختــم شــود .تصورمــان
ایــن اســت کــه ایــن دســتهبندی بــرای کارآفرینــان ،مدیــران و ســرمایهگذارانی کــه میخواهنــد فعالیــت استارتاپشــان را توســعه بدهنــد ،کاربردهــای
عملــی خواهــد داشــت (نمــودار  ۳را ببینیــد).

تحلیل خوشهای نشان میدهد که استارتاپها و اسکیلآپهای برتر اروپایی
برای رسیدن به موفقیت ،چهار مسیر استراتژیک کلی را دنبال میکنند.

فینتک
شبکهسازی

سختافزار

افزایش مقیاس

تولید محصول

ارائهی خدمات
نرمافزاری ابری ()SaaS
به بنگاهها

فناوری عمیق

نمودار 3 -

نمای کلی از استراتژ یهای استارتاپهای موفق اروپایی و جایگاه سه گروه از استارتاپهای تولید محصول

اســتارتاپها و اســکیلآپهای اروپایــی و سرمایهگذارانشــان میتواننــد فعالیــت خودشــان را بــا ایــن چهــار رویکــرد اســتراتژیک بســنجند تــا بــا صــرف وقــت
و انــرژی کمتــر ،پــی ببرنــد کــه در چــه کاری بهترنــد و چطــور میتواننــد ایــن کار را در صحنـهای بزر گتــر بــه انجــام برســانند .بــه ایــن ترتیــب ،میتواننــد وقــت
و انــرژی خودشــان را بــرای تصمیمگیر یهــای بهتــر و ســریعتر صــرف کننــد و از منابعشــان بهتریــن بهــره را ببرنــد .بــا ایــن حــال ،پیداکــرد ِن بهتریــن رویکــرد
اســتراتژیک فقــط بخشــی از معادلــه اســت .نکتـهی بســیار مهــم دیگــر ایــن اســت کــه بدانیــم بــرای رســیدن بــه موفقیــت در هــر کــدام از ایــن رویکردهــای
اســتراتژیک ،بــه چــه تاکتیکهایــی نیــاز داریــم (نمــودار  ۴را ببینیــد).
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هر کدام از چهار استراتژی اصلی استارتاپها
ویژگیهای خاص خودش را دارد.
شبکهسازی

افزایش مقیاس

تولید محصول

فناوری عمیق

استراتژ یها

هرچه تعداد کاربران بیشتر شود ،این
استارتاپها ارزشمندتر میشوند.
موفقیت این استارتاپها در گرو
پذیرش و کاربرد محصولشان از سوی
کاربران است.

مقدار فروش در نخستین مرحلههای
فعالیت استارتاپ رشد میکند تا به
حد مشخصی برسد و اثر صرفهی
مقیاس ایجاد شود.

اولویتدادن به توسعهی محصولهای
ممتاز و ارائهی تجربهی مشتری عالی
که بتواند مزیت رقابتی ایجاد کند و رشد
مستقیم به ارمغان بیاورد.

تمرکز بر تحقیق و توسعه از همان
مرحلهی نخست بهمنظور تجار یسازی
یک فناوری خاص و پیشرفته.

نمونهها

اســتارتاپهایی که در زمینههایی
ماننــد مارکتپلیس ،جابهجایی و
شــبکهی اجتماعی فعالیت میکنند.
ماننــد «دلیوری هرو» که تحویل
غذای آنالین اســت و «تییر» که در
حوزهی جابهجاییهای بســیار خرد
فعالیت میکند.

استارتاپهایی که در زمینههای تجارت
الکترونیک ،محصوالت مصرفی
و رسانه فعالیت میکنند .مانند
«اسپاتیفای» که رسانهای برای موسیقی
و انواع دیگر محتوای صوتی است و
«زاالندو» که در زمینهی مد و سبک
زندگی فعالیت دارد.

فینتکها و استارتاپهایی که به
بنگاههای دیگر خدمات نرمافزاری ابری
( )SaaSارائه میدهند .مانند « »N26که
نئوبانک است و «پرسونیو» که نرمافزار
مدیریت منابع انسانی ارائه میدهد.

استارتاپهایی که در زمینهی هوش
مصنوعی ،سختافزار ،زیستفناوری یا
مراقبتهای بهداشتی فعالیت میکنند.
مانند «لیلیوم» که در زمینهی جابهجایی
هوایی فعالیت میکنند و «گرافکور»
که شتابدهندهی فناور یهای هوش
مصنوعی و یادگیری ماشینی است.

%27
%23

محتوا و رسانه

%27

محتوا و رسانه

%68

مارکتپلیس

%71

تجارت الکترونیک

%35

فینتک

بازار عمودی

%71

%40

جزئیات
بیشتر

محتوا و رسانه

استراتژیشبکهسازی درمرحلههای
نخست خود ،بیشتر از سه استراتژی دیگر
به ارائهی مشوقهای مالی به کاربران نیاز
دارد .در شرایطی که میانگین بودجهی
 ۱۰۰۰استارتاپ و اسکیلآپ برتر اروپایی
 ۱۶۴میلیون یورو است ،استارتاپهای
شبکهساز بهطور متوسط به ۲۴۳میلیون
یورو سرمایه نیاز داشتهاند.

استارتاپهای افزایش مقیاس باید در
نخستین مرحلههای حیات خود به
ابعاد مشخصی برسند .موضوعی که در
مقدار درآمد بسیار باالی این استارتاپها
نیز نمایان است .در شرایطی که میانگین
درآمد هزار استارتاپ برتر اروپایی ۲۷۷
میلیون دالر است ،متوسط درآمد
استارتاپهای افزایش مقیاس به ۸۲۶
میلیون دالر میرسد.

 ۹۸۲نفر

 890نفر

تعداد کارکنان

تجارت الکترونیک

خدمات نرمافزاری ابری

این استراتژی بهطور متوسط به ۱۴۵
میلیون یورو سرمایهگذاری نیاز دارد
که در مقایسه با استراتژ یهای دیگر،
کمترین مقدار است .نوآوری در زمینهی
تولید محصول و توسعهی خدماتی
که بتواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد
کند در کانون توجه استارتاپهای تولید
محصول قرار دارد.

متوسط تعداد کارکنان این دسته از
استارتاپها  ۲۱۱نفر است ،در حالی که
میانگین تعداد کارکنان  ۱۰۰۰استارتاپ
برتر اروپایی به  ۴۸۸نفر میرسد.
استارتاپهای فناوری عمیق پیش
از آنکه بخواهند محصول یا خدمت
جدیدی روانهی بازار کنند و فروش خود
را افزایش بدهند ،روی فرایند تحقیق و
توسعه تمرکز و سرمایهگذاری میکنند.
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ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه مجموعـه پنــج عامــل در ایــن موضــوع دخیلنــد .بــرای بازیگرانــی کــه کارشــان شبکهســازی اســت ،بســیار اهمیــت دارد
کــه بازارهــای محلــی را یکــی پــس از دیگــری تصــرف کننــد و بــه دنبــال آن نباشــند کــه در یــک حرکــت ســریع ،رشــدی خیرهکننــده و در ســطح جهانــی داشــته
باشــند .بازیگرانــی کــه میخواهنــد مقیــاس استارتاپشــان را بزر گتــر کننــد بایــد بــرای ایجــاد ظرفیتهــای تجــاری قــوی ،بــه دنبــال تقویــت بخــش فــروش
و ســمتهای شــغلی در ایــن بخــش باشــند .فعالیتهــای ادغــام و مالکیــت هــم بــرای شبکهســازی و هــم بــرای افزایــش مقیــاس مفیــد و مؤثــر اســت.
از ســوی دیگــر ،شــرکتهایی کــه میخواهنــد محصــول عرضــه کننــد بایــد ابتــدا محصولــی ویــژه را در کانــون توجــه خــود بگذارنــد و ایــن محصــول را بــرای
کاربــردی بســیار مشــخص توســعه بدهنــد .بــرای بازیگرانــی هــم کــه رویکردشــان توســعهی فنــاوری عمیــق اســت ،مهمتریــن و اصلیتریــن مســئله ایــن
اســت کــه بــه دنبــال جــذب بهتریــن اســتعدادها بــرای تحقیــق و توســعه باشــند.

شبکهسازی :فتح بازارها یکی پس از دیگری
اثــر شــبکهای میتوانــد جهانــی یــا محلــی باشــد .در اقتصــاد مشــارکتی ،اثــر شــبکهای در ســطح یــک شــهر یــا حتــی یــک محلــه اتفــاق میافتــد ،ولــی
درمــورد شــبکههای اجتماعــی ،اثــر شــبکهای معمــوال ً جهانیتــر اســت .بــرای نمونــه ،کارگزارهــا میتواننــد از مزیتهــای اثــر شــبکهای در مناطــق مختلــف
جهــان بهرهمنــد شــوند ،ولــی کس ـبوکارهایی کــه در قالــب اقتصــاد مشــارکتی فعالیــت میکننــد یــا خدماتدهندگانــی کــه یــک منطق ـهی مشــخص را
پوشــش میدهنــد ،بیشــتر در ســطح محلــی میتواننــد از ایــن پدیــده ســود ببرنــد .در بیــن شــرکتهایی کــه مطالعــه کردهایــم ،آنهایــی کــه اســتراتژی
شبکهســازی موفقــی دارنــد تعادلــی ظریــف بیــن ســرعت و راهبــرد درســت برقــرار کردهانــد:

ایــن اســتارتاپها بــرای رشــدکردن بــه گســترش در ســطح
بینالمللــی نیــاز دارنــد ،ولــی ابتــدا بایــد روی بــازار یــا
بازارهایــی مشــخص و محــدود تمرکــز داشــته باشــند تــا
بتواننــد بــه پلتفــرم برتــر آن بــازار تبدیــل شــوند.

ایــن نــوع شــرکتها معمــوال ً در زمینههــای مارکتپلیــس ،جابهجایــی و شــبکهی اجتماعــی فعالیــت میکننــد« .دلیــوری هــرو» و «تییــر» دو نمونــه
از ایــن نــوع اســتارتاپها بــه شــمار میآینــد« .دلیــوری هــرو» اســتارتاپ تحویــل غــذای آنالیــن اســت و اســتارتاپ «تییــر» در حــوزهی جابهجاییهــای
بســیار خــرد فعالیــت میکنــد .ایــن کس ـبوکارها بــه بــازاری مناســب نیــاز دارنــد کــه در منطق ـهی جغرافیایــی کوچکــی متمرکــز شــده باشــد .از آنجــا کــه
در شــهرهای اروپایــی ،زبــان و فرهنــگ و نــوع حاکمیــت بســیار متنــوع اســت ،اســتارتاپهایی کــه از اســتراتژی شبکهســازی اســتفاده میکننــد یکییکــی
ســراغ ایــن بازارهــا میرونــد و اســتراتژی ورود بــه بــازار ِ خودشــان را ضمــن حرکــت بــه جلــو تعدیــل و تنظیــم میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،رویکردشــان
بــرای ورود بــه بــازار سراســری نیســت و همزمــان وارد بازارهــای متعــدد نمیشــوند ،هرچنــد ایــن امــکان وجــود دارد کــه ایــن نــوع اســتارتاپها در
شــهرهایی بــا ویژگیهــای مشــابه ،بتواننــد همزمــان آغــاز بــه فعالیــت کننــد.
تأثیــر ورود یکبهیــک بــه بازارهــا در تجربــهی اســتارتاپهایی کــه در زمینــهی اســکوترهای برقــی اشــتراکی فعالیــت میکننــد ،مشــهود اســت .ایــن
اســتارتاپها اغلــب در شــهرهایی فعالیــت میکننــد کــه فضــای محــدودی بــرای رقابــت وجــود دارد و اولینهــا همیشــه برنــده نیســتند .در بســیاری
از شــهرهای اروپایــی »Lime« ،اولیــن اســتارتاپ اســکوتر اشــتراکی بــوده اســت ،امــا « »Tierو « »Voiکــه دو رقیــب محلیانــد ،در تعــدادی از ایــن شــهرها
توانســتهاند « »Limeرا کنــار بزننــد (نمــودار  ۵را ببینیــد).
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محبوبیت استارتاپهای اجارهی اسکوتر برقی در جستوجوهای اینترنتی
نشان میدهد که نخستین استارتاپهایی که وارد این بازار میشوند
نمیتوانند برای همیشه مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
محبوبیت استارتاپهای اجارهی اسکوتر برقی در سال  ۲۰۲۰در شهرهای مختلف اروپایی
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محبوبیت استارتاپهای اجارهی اسکوتر برقی در سال  ۲۰۲۰در شهرهای مختلف اروپایی

بــرای نمونــه »Lime« ،در ســال  ۲۰۱۹وارد بــازار برلیــن شــد و بــه پشــتوانهی ابعــاد بینظیــر خــود در جهــان ،پرتعدادتریــن نــاوگان اســکوتر برقــی را در ایــن
شــهر راه انداخــت .یــک ســال بعــد ،ایــن اســتارتاپ « »Tierبــود کــه بــا ۳۴درصــد از ســهم بــازار برلیــن ،از « »Limeکــه فقــط ۲۸درصــد از ایــن بــازار را در اختیــار
داشــت ،پیــش افتــاد و در ردهی نخســت قــرار گرفــت .بنابرایــن ،نــه فقــط بــرای فتــح بــازاری خــاص در ابتــدای ورود بــه آن ،بلکــه بــرای حفــظ برتــری در
ایــن بــازار نیــز الزم اســت اســتراتژی ورود بــه بــازار بــا ویژگیهــای آن بــازار خــاص تطبیــق پیــدا کنــد .بــرای نمونــه ،اســتارتاپ « »Tierبــا حاکمــان محلــی و
ســازمانهای حملونقــل بومــی شــهر برلیــن قراردادهایــی بــرای ارائ ـهی خدمــات اســکوتر برقــی منعقــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب موفــق شــد در ایــن شــهر
از « »Limeپیشــی بگیــرد.
ایــن تمرکــز میتوانــد هزینهبــر باشــد .بــرای پشــتیبانی از نخســتین کاربــران در بــازاری کوچــک و محلــی ،اســتراتژی شبکهســازی بیشــتر از هــر اســتراتژی
دیگــری بــه منابــع مالــی نیــاز دارنــد .میانگیــن ســرمایهی الزم بــرای شــرکتهایی کــه ایــن اســتراتژی را دارنــد  ۲۴۳میلیــون یــورو اســت ،در حالــی کــه
میانگیــن ســرمایهی مــورد نیــاز بــرای هــزار شــرکت برتــری کــه بــرای تهی ـهی ایــن گــزارش بررســی کردهایــم  ۱۶۴میلیــون یــورو بــوده اســت.
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افزایش مقیاس :تقویت بخش فروش و نقشهای تجاری
اســتارتاپهایی کــه اســتراتژی افزایــش مقیــاس را در پیــش گرفتهانــد تمایــل دارنــد کــه در همــان مرحلههــای ابتدایــی کارشــان ،درآمــد خــود را بهســرعت افزایــش
بدهنــد .تکیـهگاه اصلــی ایــن اســتارتاپها موفقیــت تجــاری زودهنــگام اســت تــا بتواننــد از مزیــت مقیــاس بهــره بگیرنــد و بــازار مشــخصی را در اختیــار بگیــرد.

اســتارتاپهایی کــه اســتراتژی افزایــش مقیــاس را در پیــش
گرفتهانــد بــرای دســتیابی بــه ایــن موفقیــت تجــاری زودهنگام،
ســرمایهگذار یهای هنگفتــی در فــروش ،بازاریابــی و
نقشهــای توســعهی کســبوکار انجــام میدهنــد.
بهطــور میانگیــن ،در ایــن دســته از کسـبوکارها۴۲ ،درصــد از موقعیتهــای شــغلی بــه بخــش فــروش و بازاریابــی مربــوط میشــود ،در حالــی کــه در اســتارتاپهای
دیگــر ،ســهم ایــن شــغلها ۳۳درصــد اســت .ایــن دســته از اســتارتاپها ،بــرای حمایــت از فــروش ،بیشــتر از اســتراتژ یهای تولیــد محصــول و فنــاوری عمیــق بــر
نقشهــای عملیاتــی تمرکــز دارنــد .ســهم نقشهــای عملیاتــی در اســتارتاپهای متکــی بــر افزایــش مقیــاس  ۱۷درصــد و بــرای اســتراتژ یهای تولیــد محصــول و
توســعهی فنــاوری عمیــق ،بهترتیــب  ۹و ۱۴درصــد اســت.
روی هم رفته ،تعداد کارکنان استارتاپهای موفقی که در این دسته قرار میگیرند بیشتر از استارتاپهای دیگر است( .نمودار  ۶را ببینید).

تعــداد کارکنــان ایــن اســتارتاپها تقریبــا ً بــه دو برابــر
اســتارتاپهای تولیــد محصــول و کمابیــش بــه ســه برابــر
توســعهدهندگان فنــاوری عمیــق میرســد .
15

توزیع نسبی سمتهای شغلی مهم در استارتاپهایی که از استراتژ یهای
متفاوت استفاده میکنند یکسان نیست.
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در عیــن حــال ،اســتارتاپهایی کــه بــه دنبــال افزایــش مقیاســند بــر ســمتهای شــغلی مرتبــط بــا محصــول تمرکــز کمتــری دارنــد .در ایــن دســته
از اســتارتاپها ،فقــط ۲۸درصــد از شــغلها بــه محصــول مرتبــط اســت ،در حالــی کــه در اســتارتاپهای دیگــر ،بهطــور میانگیــن ۴۰درصــد از
نقشهــا بــه محصــول مربــوط میشــود .ایــن نکتــه نشــانهای از آن اســت کــه موفقیــت ایــن گــروه از اســتارتاپها بیشــتر از طریــق فــروش و نــه
از راه تمایــز محصــول ،بــه دســت میآیــد.
معمــوال ً اســتارتاپهایی کــه در حــوزهی تجــارت الکترونیــک ،کاالهــای مصرفــی و رســانه فعالیــت میکننــد از اســتراتژی افزایــش مقیــاس
بهــره میبرنــد .اســپاتیفای و زاالنــدو دو نمونــه از ایــن اســتارتاپها محســوب میشــوند .اســپاتیفای شــرکتی رســانهای اســت کــه موســیقی و
محتواهــای صوتــی دیگــر پخــش میکنــد و زاالنــدو در زمینــهی مــد و ســبک زندگــی فعالیــت دارد .ایــن نکتــه را میشــود در میانگیــن درآمــد
ایــن گــروه از اســتارتاپها از زمــان تأسیسشــان نیــز تشــخیص داد .میانگیــن درآمــد ایــن اســتارتاپها  ۸۲۶میلیــون یــورو بــوده اســت ،در حالــی
کــه هــزار اســتارتاپی کــه تحلیــل کردهایــم از زمــان تأسیسشــان ،بهطــور متوســط  ۲۷۷میلیــون یــورو درآمــد داشــتهاند.
همزمــان بــا رشــد و بلــوغ شــرکتهایی کــه اســتراتژی افزایــش مقیــاس را در پیــش گرفتهانــد ،ابعــاد عملیــات تجار یشــان کاهــش مییابــد و
در نتیجــه ،اهمیــت نقشهــای دیگــر ،بهویــژه شــغلهای مربــوط بــه محصــول و فنــاوری ،افزایــش مییابــد .در نمونــهی مــا از اســتارتاپهایی
کــه پنــج ســال از تأسیسشــان میگــذرد ،ســهم شــغلهای مرتبــط بــا عملیــات تجــاری بهطــور متوســط ۴۳درصــد اســت کــه ایــن نســبت بــرای
اســتارتاپهایی کــه بیــن شــش تــا ده ســال قدمــت دارنــد ،بــه ۳۹درصــد و بــرای اســتارتاپهای قدیمیتــر بــه ۳۴درصــد کاهــش مییابــد .بــا
نگاهــی دقیقتــر بــه پنــج مــورد از باارزشتریــن اســتارتاپهای افزایــش مقیــاس اروپایــی ،یعنــی «فارفــچ»« ،هلوفــرش»« ،اســپاتیفای»« ،د هــات
گــروپ» و «زاالنــدو» ،ایــن چرخــش بــه ســوی شــغلهای مربــوط بــه محصــول و فنــاوری را بهتــر مشــاهده میکنیــم .ا کنــون ۳۵درصــد از کارکنــان
ایــن پنــج اســتارتاپ کــه تــا حــدودی بــه بلــوغ رســیدهاند ،در ســمتهای شــغلی تجــاری فعالیــت میکننــد.

شبکهسازی و افزایش مقیاس :گسترش و تثبیت از راه ادغام و تملک
شــرکتهایی کــه یکــی از اســتراتژ یهای شبکهســازی یــا افزایــش مقیــاس را دنبــال میکننــد بــرای گســترش فعالیــت خــود در منطقههــای جدیــد ،بــه جــای اینکــه
فعالیــت معمولــی خودشــان را در ایــن بازارهــا آغــاز کننــد ،تمایــل دارنــد از روش ادغــام و مالکیــت بهــره ببرنــد .ایــن رویکــرد بهویــژه بــرای اســتارتاپهای اروپایــی
مؤثــر بــوده اســت ،چراکــه ایــن اســتارتاپها بــرای نائلشــدن بــه بــازاری بــا ابعــاد مناســب ،ناچارنــد در چندیــن کشــور فعالیــت داشــته باشــند .اســتارتاپهای
شبکهســاز و افزایــش مقیــاس ،در دورههــای تأمیــن مالــی خــود ،بیــن  ۱٫۶تــا  ۱٫۹معاملــه از نــوع ادغــام و مالکیــت بــه انجــام میرســانند کــه دو برابــر میانگیــن
نمونـهی مــا اســت (نمــودار  ۷را ببینیــد).

استارتاپهایی که فعالیتشان در چارچوب استراتژ یهای شبکهسازی
و افزایش مقیاس قرار میگیرد بیشتر از استارتاپهای دیگر ادغام و
مالکیت را دنبال میکنند.
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در مقابــل ،در بیــن اســتارتاپهای تولیــد محصــول ،فعالیــت ادغــام و مالکیــت کمتــر از میانگیــن هم ـهی اســتارتاپهای نمون ـه اســت و فقــط
بــه حــدود  ۰٫۷معاملــه میرســد .عــاوه بــر ایــن ،در بیــن اســتارتاپهای فنــاوری عمیــق ،فعالیــت ادغــام و مالکیــت بســیار نــادر اســت .ادغــام
و مالکیــت فرصتــی بــرای سرعتبخشــیدن بــه رشــد فراهــم میکنــد و وقتــی اســتارتاپی بــزرگ و موفــق مالکیــت اســتارتاپ کوچکــی را بــه
دســت م ـیآورد کــه بــا اســتفاده از ضرایــب کمتــری ارزشگــذاری شــده اســت ،ایــن امــکان وجــود دارد کــه بتوانــد از اثــر آربیتــراژ هــم بهرهمنــد
شــود .از ســوی دیگــر ،ا گــر فعالیــت ادغــام و مالکیــت بیــش از انــدازه تهاجمــی باشــد ،میتوانــد بــه انحرافــی پرهزینــه تبدیــل شــود .بهویــژه
اینکــه ادغــام و مالکیــت تهاجمــی میتوانــد بــر رشــد ارگانیــک اســتارتاپهایی کــه نخســتین مرحلههــای رشــد را پشــت ســر میگذارنــد ،اثــر
منفــی داشــته باشــد .اســتارتاپهایی کــه در تهیــهی ایــن گــزارش بررســی کردهایــم ،بــرای تصمیمگیــری درمــورد شــدت فعالیــت ادغــام و
مالکیــت ،ابتــدا ظرفیــت و منابــع ســازمانی خــود بــرای ادغــام بــا شــرکت جدیــد را ارزیابــی میکننــد.

تولید محصول :پیشنهادی فوقالعاده و کاربردی مشخص
اســتارتاپهای تولیــد محصــول موفــق معمــوال ً بــا محصولــی چشــمگیر و کاربــردی محــدود و مشــخص آغــاز میکننــد و ســپس مجموعـهی کاملتــری ارائــه
میدهنــد .بــرای ایــن دســته از اســتارتاپها ،ارائـهی ســریع محصولــی مناســب و متناســب بــا بــازار بیشــترین اهمیــت را دارد و بــه همیــن دلیــل ،در ایــن نــوع
اســتارتاپها نقشهــای مرتبــط بــا محصــول و فنــاوری ،یعنــی شــغلهایی کــه بــه تحقیــق و توســعه ،مهندســی ،مدیریــت محصــول ،فنــاوری اطالعــات و غیــره
مربــوط میشــود ،از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .در عیــن حــال ،توجــه ایــن اســتارتاپها بــه نقشهــای تجــاری و عملیاتــی بســیار کمتــر از اســتارتاپهای
دیگــر اســت .اســتارتاپهای تولیــد محصــول اغلــب بــه شــرکتهای دیگــر خدمــات نرمافــزاری ابــری ( )SaaSارائــه میدهنــد یــا در ردیــف فینتکهایــی ماننــد
«پرســونیو» و « »N26قــرار میگیرنــد« .پرســونیو» نرمافــزاری بــرای مدیریــت منابــع انســانی اســت و « »N26در حــوزهی نئوبانــک فعالیــت میکنــد .یکــی دیگــر از
یافتههــای مــا ایــن بــوده اســت کــه اســتارتاپهای تولیــد محصــول بــه کمتریــن میــزان بودجــه نیــاز دارنــد .میانگیــن بودجـهی اســتارتاپهایی کــه تحلیــل کردهایــم
 ۱۶۴میلیــون یــورو بــوده اســت ،ولــی اســتارتاپهای تولیــد محصــول بهطــور متوســط  ۱۴۵میلیــون یــورو بودجــه داشــتهاند .نکتـهی دیگــر اینکــه اســتارتاپهای
تولیــد محصــول در اروپــا دســت بــاال را دارنــد و ۴۵درصــد از هــزار اســتارتاپ برتــر منطقـهی اروپــا در همیــن دســته قــرار میگیرنــد.
تأکیــد ایــن اســتارتاپها بــر کیفیــت و برتــری محصولشــان را میتــوان در رتبهبنــدی اپاســتور نیــز مشــاهده کــرد .در بیــن اســتارتاپهایی کــه اپلیکیشــن موبایلــی
آنهــا بــرای محصــول اصلیشــان اهمیــت دارد ،حــدود ۳۵درصــد از اســتارتاپهای تولیــد محصــول اپلیکیشــنی توســعه دادهانــد کــه در اپاســتور باالتریــن رتبــه
را دارد .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نســبت بــرای اســتارتاپهای دیگــری کــه مطالعــه کردهایــم بــه ۳۰درصــد میرســد .رشــد اســتارتاپهای تولیــد محصــول بــا
کیفیــت محصولشــان نیــز ارتبــاط مســتقیم دارد .چنانچــه اســتارتاپی از ایــن گروه اپلیکیشــنی با رتبهی باال در اپاســتور داشــته باشــد ،در مقایســه با شــرکتهایی
کــه اپلیکیشــنی بــا رتبـهی پایینتــر دارنــد۲۷ ،درصــد ســریعتر رشــد میکنــد .اســتارتاپهای تولیــد محصــول کــه در ابتــدای کارشــان منابــع بســیار محــدودی دارنــد،
بهشــدت تــاش میکننــد کــه هرچــه ســریعتر وارد بــازار شــوند و تجربـهی مشــتری راضیکننــدهای ارائــه بدهنــد .ایــن اســتارتاپها بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف،
نخســتین محصولشــان را معمــوال ً بــرای کاربــردی محــدود و مشــخص توســعه میدهنــد .ایــن روش بــه کاربــرد زودهنــگام و دریافــت بازخــورد از مشــتریان
واقعــی میانجامــد .فراینــدی کــه بــرای مرحلههــای بعــدی توســعهی محصــول و خدماترســانی بــه گــروه بزر گتــری از مشــتریان ضــرورت دارد .بــرای نمونــه،
اســتارتاپ « »N26کــه نئوبانکــی آلمانــی اســت ،در ابتــدا فقــط بــر پذیــرش زودهنــگام از طــرف گــروه کوچکــی از مشــتریان متمرکــز بــود و خدمــات بانکــی ســادهای
همچــون حســاب جــاری و کارت اعتبــاری ارائــه مـیداد .بعــد از ایــن مرحلــه بــود کــه « »N26خدمــات و محصوالتــش را گســترش داد .بعــد از اینکه مقیــاس «»N26
از حــد مشــخصی فراتــر رفــت ،ایــن اســتارتاپ رفتهرفتــه خدماتــی بــا حاشــیهی ســود باالتــر از قبیــل اعطــای وام و ســرمایهگذاری ،ارائــه داد .در ایــن مرحلــه»N26« ،
دیگــر بــرای مشــارکت بــا بقیـهی فینتکهــا آمــاده بــود و میتوانســت بــا همــکاری آنهــا فــروش متقابــل داشــته باشــد.

فناوری عمیق :کسب برتری به کمک استعدادهای تحقیق و توسعه
پیش از اینکه این استراتژی را شرح دهیم deep tech ،یا فناوری عمیق را کوتاه شرح میدهیم.
یــا فنــاوری عمیــق ،بــه فناور یهایــی گفتــه میشــود کــه عــاوه بــر ایجــاد ارزش اقتصــادی قابلتوجــه ،روی زندگــی روزمــرهی افراد جامعــه اثــر میگذارند .بــرای نمونه
بسیاری از استارتآپهای مبتنی بر فناوری عمیق ،با هدف افزایش سطح سالمت و مقابله با چالشهای زیستمحیطی شکل گرفتهاند.
فناور یهــای ژرف زمــان زیــادی نیــاز دارنــد تــا از تئــوری بــه ســطحی برســند کــه کاربــردی عملــی داشــته باشــند .ایــن زمــان وابســته بــه نــوع فنــاوری متغیر اســت ولی
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تقریبـا ً همیشــه از زمــان مــورد نیــاز بــرای توســعه نــوآوری مبتنــی بــر فناور یهــای در دســترس ،بیشــتر اســت .برای نمونه توســعه فنــاوری هوش مصنوعــی دههها
طــول کشــید .امــا امــروزه شــرکتهای هــوش مصنوعــی به ســرعت در حــال توســعه در بســیاری از زمینهها هســتند.
مفهــوم فنــاوری عمیــق  deep techرا موسســه مشــاوران بوســتون BCG groupتوســعه داده اســت BCG .بــر اســاس حجــم ســرمایهگذار یهایی کــه در ســالهای
 ۲۰۱۵تــا  ۲۰۱۸روی اســتارتاپهای فناور یمحــور انجــام شــده اســت ،حوزههــای فنــاوری عمیــق آینــدهدار را زیســتفناوری ،هــوش مصنوعــی ،فتونیــک و
الکترونیــک ،پهبــاد و روباتیــک ،مــواد پیشــرفته ،بالکچیــن و رایانــش کوانتومــی میدانــد.
اســتارتاپهایی کــه از اســتراتژی فنــاوری عمیــق بهــره میبرنــد بیشــتر تمایــل دارنــد در حوزههایــی از قبیــل هــوش مصنوعــی ،ســختافزار ،زیس ـتفناوری و
مراقبتهــای بهداشــتی فعالیــت کننــد و تمرکزشــان بــر تحقیــق و توســعه بیشــتر از اســتارتاپهای دیگــر اســت .اســتارتاپهای «لیلیــوم» و «گرافکــور» دو نمونــه
از ایــن اســتارتاپها بــه شــمار میآینــد« .لیلیــوم» خــودروی پرنــده توســعه میدهــد و «گرافکــور» شــتابدهندهای بــرای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی
اســت .ویژگــی اســتارتاپهایی کــه در ایــن دســته قــرار میگیرنــد ایــن اســت کــه تعــداد کارکنانشــان بهنســبت کمتــر اســت .ایــن اســتارتاپها بهطــور متوســط ۲۱۱
کارمنــد دارنــد ،ولــی میانگیــن تعــداد کارمنــدان بقیـهی اســتارتاپهایی کــه تحلیــل کردهایــم بــه  ۴۸۸نفــر میرســد .همــان گونــه کــه میشــود حــدس زد ،بیشــتر
کارکنــان ایــن اســتارتاپها ،یعنــی ۴۶درصــد از آنهــا ،در بخــش تحقیــق و توســعه مشــغول بــه کارنــد .در عــوض۳۸ ،درصــد از کارکنــان اســتارتاپهای تولیــد محصول
در بخــش تحقیــق و توســعه فعالیــت میکننــد و ایــن نســبت در اســتارتاپهای شبکهســاز و افزایــش مقیــاس بــه ترتیــب ۳۰ ،و ۲۸درصــد اســت .نتیجــه اینکــه ایــن
اســتارتاپها ســاالنه بهطــور متوســط  ۱٫۸۷حــق اختــراع ثبــت میکننــد کــه بســیار بیشــتر از حــق اختراعهــای اســتارتاپهای تولیــد محصــول ( ۰٫۱۹حــق اختــراع در
ســال) ،اســتارتاپهای افزایــش مقیــاس ( ۰٫۲۱حــق اختــراع در ســال) و اســتارتاپهای شبکهســاز (صفــر حــق اختــراع در ســال) اســت.

یکــی از مهمتریــن روشهایــی کــه اســتارتاپهای فنــاوری
عمیــق بــرای متمایزکــردن خــود از اســتارتاپهای دیگــر
بــه کار میگیرنــد ایــن اســت کــه تــاش میکننــد بهتریــن
اســتعدادهای پژوهشــی اروپــا را بــه خدمــت بگیرنــد.
بهطــور میانگیــن۲۷ ،درصــد از کارکنــان ایــن اســتارتاپها در یکــی از صــد دانشــگاه بینالمللــی برتــر تحصیــل کردهانــد کــه ۵۱درصــد بیشــتر از میانگین اســتارتاپهایی
اســت کــه بررســی کردهایــم (نمــودار  ۸را ببینید).

استارتاپهای فناوری عمیق تمایل دارند کارکنانشان از فارغالتحصیالن
دانشگاههای برتر اروپایی باشند.
%27

+%51
میانگین%۱۸ :
%16

%12
%11

شبکهسازی
نمودار 8 -

تولید محصول

افزایش مقیاس

سهم فارغالتحصیالن صد دانشگاه برتر اروپا در هر کدام از چهار استراتژی اصلی استارتاپها

12

فناوری عمیق

فرمول برنده :استارتاپهای برتر فناوری اروپا چگونه به موفقیت میرسند؟

ارزشگــذاری ایــن اســتارتاپها نیــز بــا انــدازه و ظرفیــت تیــم تحقیــق و توســعه ارتبــاط مســتقیم دارد .ا گــر اســتارتاپهای فنــاوری عمیــق بــا
بودجــهی مشــابه را مقایســه کنیــم ،متوجــه میشــویم اســتارتاپهایی کــه ســهم بیشــتری از محققــان برجســته دارنــد ۴۳درصــد بیشــتر از
اســتارتاپهای رقیــب ارزشگــذاری شــدهاند (نمــودار  ۹را ببینیــد).

ارزش استارتاپهای فناوری عمیق رابطهی مستقیمی دارد با تعداد کسانی
که از جمع فارغالتحصیالن صد دانشگاه برتر اروپا به خدمت گرفتهاند.
میانگین سه چهارم باال
(میلیون یورو)

میانگین چارک پایین
(میلیون یورو)

685

479

× 2/8

× 4/1
172

سرمایهگذاری
نمودار 9 -

162

سرمایهگذاری

ارزش بازار

ارزش بازار

مقایسهی استارتاپهای فناوری عمیق از نظر سهم کارکنانشان از جمع فارغالتحصیالن صد دانشگاه برتر اروپا

اســتارتاپهایی کــه در چارچــوب اســتراتژی فنــاوری فعالیــت میکننــد بــرای موفقیــت ،بــه ســرمایهگذاری بیشــتر و جامعتــری نیــاز دارنــد.
ایــن دســته از اســتارتاپها بــه ســرمایهگذارانی احتیــاج دارنــد کــه چشماندازشــان بلندمــدت باشــند و از مرحلــهی طوالنــی تحقیــق و توســعه
پشــتیبانی مالــی کننــد .بــرای نمونــه« ،لیلیــوم» کــه مشــغول توســعهی هواپیمــای شــخصی بــا توانایــی برخاســت و فــرود عمــودی اســت،
مدتهــا پیــش از تجار یســازی ،توانســته بــود ســرمایهی چشــمگیری را جــذب کنــد.

چگونه استارتاپ تکشاخ اروپایی بسازیم؟
در تحلیــل خــود از موفقتریــن اســتارتاپهای فنــاوری اروپایــی ،مدتزمــان ،حجــم ســرمایهگذاری و میــزان درآمــد الزم بــرای ایجــاد اســتارتاپهای تکشــاخ در هــر
کــدام از ایــن چهــار اســتراتژی را بررســی کردهایــم (نمــودار  ۱۰را ببینیــد).
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بیشــتر اســتارتاپهای برتــر اروپایــی ظــرف ده ســال وارد جمــع تکشــاخها
میشــوند و بعضــی از آنهــا ،بســته بــه اســتراتژی خاصشــان ،زودتــر از
بقیــه بــه ارزش بــازار یــک میلیــارد دالری میرســند.
عمومی و اداری

شبکهسازی

تجاری

عملیاتی فناوری محصول

5

بیش از  ۱۵سال

10

 ۱۱تا  ۱۵سال

45

 ۶تا  ۱۰سال

40

 ۱تا  ۵سال

نمودار  10 -مدتزمان الزم برای رسیدن به ارزش بازار یک میلیارد یورویی به تفکیک استراتژی

ســرمایهگذاری و درآمــد الزم بــرای رســیدن بــه ارزش بــازار یــک میلیــارد
یورویــی در اســتراتژ یهای مختلــف یکســان نیســت.
متوسط بودجهی الزم برای رسیدن به ارزش بازار
یک میلیارد یورویی به تفکیک استراتژی

متوسط درآمد الزم برای رسیدن به ارزش بازار یک
میلیارد یورویی به تفکیک استراتژی

(میلیون یورو)

(میلیون یورو)

220

215
194

164

88

83

52

8

نسبت ارزش بازار به
حجم سرمایهگذاری

شبکهسازی

افزایش مقیاس

تولید محصول

فناوری عمیق

 ۴تا ۵

 ۱۰تا ۱۲

 ۵تا ۷

 ۴تا ۶

ضریب درآمد

شبکهسازی

افزایش مقیاس

تولید محصول

فناوری عمیق

 ۱۰تا ۱۵

 ۴تا ۶

 ۱۵تا ۲۰

 ۱۰۰تا ۱۵۰

نمودار  11 -متوسط بودجهی الزم برای رسیدن به ارزش بازار یک میلیارد یورویی به تفکیک استراتژی (میلیون یورو)
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تزمانالزم
مد 
بیشــتر اســتارتاپهایی کــه بررســی کردهایــم طــی ده ســال از زمــان تأســیس ،توانســتهاند تکشــاخ شــوند .اســتارتاپهای شبکهســاز و فنــاوری عمیــق
زودتــر از بقیــه بــه وضعیــت تکشــاخ رســیدهاند و بخــش قابلتوجهــی از اســتارتاپهای افزایــش مقیــاس (۲۴درصــد) و تولیــد محصــول (۳۱درصــد) بــرای
رســیدن بــه ایــن مرحلــه ،بــه بیــش از ده ســال زمــان نیــاز داشــتهاند.

سرمای هگذاریالزم
ایــن اســتارتاپها بــرای اینکــه ارزش بازارشــان بــه یــک میلیــارد یــورو برســد ،بهطــور میانگیــن بــه  ۱۰۰تــا  ۲۰۰میلیــون یــورو ســرمایه نیــاز داشــتهاند .بــه
عبــارت دیگــر ،ارزش اســتارتاپهای تکشــاخ اروپایــی بیــن پنــج تــا ده برابــر ســرمایهی جذبشــده بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،در هــر کــدام از ایــن چهــار
اســتراتژی ،حجــم ســرمایهی الزم بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه کامـا ً متفــاوت بــوده اســت .اســتارتاپهای شبکهســاز و فنــاوری عمیــق بــرای رســیدن بــه
ارزش یــک میلیــارد یورویــی ،بیشــترین ســرمایهگذاری را نیــاز دارنــد .حجــم ســرمایهگذاری الزم بــرای ایــن دســته از اســتارتاپها کمابیــش  ۲۰۰میلیــون یــورو
اســت .در مقابــل ،اســتارتاپهای افزایــش مقیــاس بــه حــدود  ۸۰میلیــون یــورو ســرمایه نیــاز دارنــد تــا ارزش آنهــا بــه ده تــا دوازده برابــر حجــم ســرمایهی
جذبشــده برســد و اســتارتاپهای تولیــد محصــول بــا حــدود  ۱۶۰میلیــون یــورو ســرمایهگذاری میتواننــد بــه ارزش بــازار پنــج تــا هفــت برابــری برســند.

درآمد الزم
ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه درآمــد معمــول اســتارتاپهایی کــه اســتراتژ یهای متفاوتــی را دنبــال میکننــد ،تــا زمانــی کــه بــه ارزش بــازار یــک میلیــارد
یورویــی میرســند ،تفــاوت بســیار زیــادی دارد .در ایــن بــازه ،درآمــد اســتارتاپهای افزایــش مقیــاس حــدود  ۲۰۰میلیــون یــورو اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن
اســتارتاپها چهــار تــا شــش برابــر ســرمایهای کــه جــذب میکننــد درآمــد دارنــد .اســتارتاپهای شبکهســاز و تولیــد محصــول نیــز چیــزی در حــدود  ۵۰تــا
 ۹۰میلیــون یــورو درآمــد دارنــد کــه ده تــا بیســت برابــر ســرمایهی جذبشــده اســت .امــا وضعیــت اســتارتاپهای فنــاوری عمیــق بهکلــی متفــاوت اســت.
درآمــد ایــن دســته از اســتارتاپها در ایــن مرحلــه بــه حــدود  ۸میلیــون یــورو میرســد .در ارزشگــذاری اســتارتاپهای فنــاوری عمیــق ،ضریــب درآمــد بیــن
 ۱۰۰تــا  ۱۵۰اســت .در واقــع ،امیــد بــه کســب درآمدهــای هنگفــت در آینــده در ارزشگــذاری ایــن اســتارتاپها منعکــس شــده اســت.
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فرمول برنده:
استارتاپهای برتر فناوری اروپا چگونه به موفقیت میرسند؟
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