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چگونه کراودفاندینگ1،
 طراحان جوان را به 
کارآفرینان صاحب برند 
تبدیل می کند؟

چکیده 
تـا چنـدی پیـش تصـور بـر ایـن بـود که تنهـا شـرکت های بـزرگ می تواننـد صاحـب »برند« 
 Scott Gross,( باشـند، امـا بـا ظهـور مفهـوم »میکروبرنـد«2  ایـن ذهنیـت تغییـر یافـت
کوچـک و  کسـب وکارهای  2001(. میکروبرنـد یـک ارائـۀ سـاختارمند و مناسـب بـرای 
کـه در ایـن  متوسـط و نیـز بـرای طراحـان و تولیدکننـدگان مسـتقل اسـت؛ امـا مسـئله ای 
میان وجود دارد این است که در ایران، در طول دوران تحصیل به دانشجویاِن طراحی، 
نحوۀ راه اندازی کسـب وکار شـخصی آموزش داده نمی شـود. علی رغم اینکه تربیت یک 
غ التحصیلـی راه  دانشـجوی طراحـی بـه شـیوه ای کـه بتوانـد کسـب وکار خـود را بعـد از فار
بینـدازد، در موفقیـت او در آینـده بسـیار مؤثـر اسـت، در سـیالبس درسـی رشـتۀ طراحـی 
کار در قالـب برنـد شـخصی دیـده نشـده  صنعتـی در ایـران، آمـوزش نحـوۀ ورود بـه بـازار 
کـه درحقیقـت  کیک اسـتارتر4   کراودفاندینـگ3  ماننـد  اسـت. عالوه برایـن، پلتفرم هـای 
بـرای  شـده اند،  ایجـاد  ح هـا  طر انبـوه  تولیـد  بـرای  سـرمایه  تأمیـن  بـه  کمـک  هـدف  بـا 
دانشـجویان ایرانـی تنهـا در سـطح یک مجلۀ اینترنتـی برای محصـوالت خالقانه5  باقی 
آمـوزش روش  بـرای  آمریـکا  ارائه شـده در  یـک مـدل  بررسـی  بـه  ایـن مقالـه  می ماننـد. 
کسـب وکار شـخصی بـه دانشـجویان طراحـی صنعتـی می پـردازد و سـپس بـا  راه انـدازی 
کراودفاندینگ، می کوشـد با تحلیل آن و نیز  کید بر موضوع »جذب سـرمایه« با شـیوۀ  تأ
بررسـی امکانـات و پتانسـیل های داخلـی، راهکارهایـی بـرای دانشـکده های طراحی در 

کارآفریـن ارائـه دهـد. ایـران در جهـت تربیـت دانشـجویاِن 
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دانشکده های طراحی صنعتی با سرعتی روزافزون به سمت استفاده از منابع و ابزارهای اینترنتی برای توسعه و بهبود طراح های 
خود پیش می روند. در کنار این موضوع، بیشتر دانشکده های طراحی در دنیا، سعی می کنند با آموزش روش ها و ابزارهای کارآفرینی به 
کنند )Ball. & Overhill,2012(.درحقیقت، مفاهیم تازه ای  کار آماده  دانشجویان خود، آن ها را برای ورود مستقل به بازار 
غ التحصیالن طراحی به وجود آورده است  کارآفرینی همچون میکروبرندینگ این انگیزه را برای دانشجویان و فار در 
کار شوند، بتوانند کسب وکار و برند خود  که به جای اینکه در یک شرکت بزرگ به عنوان کارمند مشغول به 
زیادی  مقاالت   

ً
اخیرا  .)Australian Businesswomen›s Network, 2013( باشند  داشته  را 

که  درخصوص نیاز به این گونه آموزش ها منتشر شده است؛ اما سؤال اصلی این است 
چطور می شود این ایده را عملی کرد؟

ارتــــــباط دانـــــــشکده های طـــــــراحی بــا مــــــدارس 
کــسب وکــــار

کوتاه مــدت و بلندمــدت، اینکــه  کســب وکار در طــول دوره هــای  مــدارس 
»چطــور می شــود از یــک ایــده بــه یــک تجــارت واقعــی رســيد؟« را آمــوزش 
ایــده و  امــا مــدارس طراحــی بیشــتر روی روش هــای توليــد  می دهنــد؛ 
کســب وکار اخيــرًا  راه هــای رســيدن از ایــده بــه طــرح متمرکزنــد. مــدارس 
و  طراحــی  تيم هــای  همــکاری  بــا  ویــژه ای  دوره هــای  کرده انــد  تــالش 

6.)Rivera, 2014( کننــد برگــزار  برندینــگ 
از مســئلۀ  غ  فــار کســب وکار جدیــد در حيــن تحصيــل،  یــک  شــروع 
ــاد  ــان ایج ــرای آن ــه ب ــی قابل توج ــاِر ذهن ــک ب ــجویان، ی ــی دانش ــع مال مناب
گيــری تئوری هــای مربــوط بــه  می کنــد؛ اینکــه آن هــا بتواننــد در عيــن فرا
کســب وکار  طراحــی و تبدیــل شــدن بــه یــک طــراح، بــرای راه انــدازی یــک 
کامــاًل حساب شــده دارد.  ــه یــک برنامه ریــزی  ــد آمــاده شــوند، نيــاز ب جدی
کســب وکار را بعــد  بعضــی از دانشــکده ها، دوره هــای مربــوط بــه راه انــدازی 
غ التحصيــالن  از اتمــام تحصيــل، به عنــوان واحدهــای اضافــی، بــرای فار
خــود برگــزار می کننــد. امــا در برخــی از دانشــکده ها، آموختــن مهارت هــای 
مربــوط بــه راه انــدازی کســب وکار در طــول دوران تحصيــل صــورت می گيرد. 
کــه در دانشــکده های طراحــی برگــزار می شــود در دو قالــب  دوره هایــی 
کامــل( اســت. در  زمانــی ده هفتــه ای یــا پانزده هفتــه ای )یــک نيمســال 
کــه یــک ســوژۀ طراحــی را تــا مرحلــۀ  ایــن دوره هــا، دانشــجویان می آموزنــد 
ترســيم مــدل کســب وکار، طراحــی وب ســایت، تبليغــات و آماده ســازی ارائۀ 
 Elwell,( ویدئویــی7 بــرای یافتــن ســرمایه گذاران احتمالــی پیــش ببرنــد

.)2013
 
 

کســب وکار بــرای دانشــجویان دانشــکدۀ  برنامــۀ آموزشــی راه انــدازی 
ــا8 کالیفرنی ــی  ــگاه ایالت ــی دانش ــی صنعت طراح

کاليفرنيــا یــک تجربــۀ  خــوزه ریــورا9 در دانشــکدۀ طراحــی دانشــگاه ایالتــی 
ــا دانشــجویان ایــن دانشــکده انجــام می دهــد. عملــی ده هفتــه ای ب

کنار  که دانشــجویان بیاموزنــد در  هــدف اصلــی از ایــن برنامــه ایــن اســت 
کارآفرینــی بــرای شــروع  مهارت هــای طراحــی، از مهارت هــای مرتبــط بــا 
کننــد. ممکــن اســت  غ التحصيلــی اســتفاده  کســب وکار خــود پــس از فار
کســب وکار توســط دانشــجویان  گذرانــدن ایــن دوره، الزامــًا بــه راه انــدازی 
کنــار مهارت هــای مرتبــط بــا  منجــر نشــود؛ امــا اینکــه آن هــا بداننــد در 
طراحــی، در چــه زمينه هایــی بایــد خــود را توانمنــد ســازند، بســيار مهــم 

اســت.
و  اســت  شــده  طراحــی  هــدف  هميــن  بــا  ده هفتــه ای  برنامــۀ  ایــن 
کســب  بــرای  آنالیــن  ابزارهــای  و  امکانــات  بــا  را  می کوشــد دانشــجویان 
تجربه هــای عملــی در دنيــای تجــارت؛ ماننــد ســاخت شــبکه و تأميــن 

کنــد. ســرمایه از طریــق اینترنــت آشــنا 

در ایــن برنامــه دانشــجویان موضــوع طراحــی را خــود انتخــاب می کننــد. 
ایــن موضــوع بایــد تابــع چارچوب هــای زیــر باشــد:

1- در یکی از دسته بندی های موضوعی زیر بگنجد:
تجهيزات و لوازم جانبی برای اسکوتر، دوچرخه یا اسکيت؛

• لوازم جانبی تبلت، موبایل یا کامپیوتر؛
• تجهيزات مربوط به سفرهای کوله پشتی10؛

• لوازم مرتبط با وسایل ورزشی یا تفریحی؛
• لوازم جانبی اتومبيل.

کثر شــامل ســه قطعه  2- هيــچ قطعــۀ الکترونيکــی نداشــته باشــد و حدا
باشد؛

3- یک بازاِر هدف کاماًل مشخص داشته باشد؛
4- توليــد آن بــا دوهــزار دالر ســرمایۀ شــخصی یــا ده هــزار دالر ســرمایه ای 
کــه از طریــق اینترنــت جمــع آوری می شــود )کراودفاندینــگ( امکان پذیــر 

باشــد؛
5- از منابــع اینترنتــی به صــورت وســيع در آن اســتفاده شــود )منابعــی 
کراودفاندینــگ، طراحی وب ســایت یا فروشــگاه  همچــون جمع ســپاری11 و 
اینترنتــی، اســتفاده از چــاپ ســه بعدی بــرای بســته بندی، ســاخت نمونــۀ 

اوليــه و توليــد انبــوه(؛
6- بــرای معرفــی محصــول بــرای تأميــن مالــی به صــورت جمعــی یــا 
ســرمایه گذاران خصوصــی، یــک ارائــۀ ویدئویــی ســه دقيقه ای بــا ســبک 

توليــد شــود؛ کيک اســتارتری12  ویدئوهــای 
ــاری  ــان تج ــام و نش ــب ن ــرکت در قال ــول و ش ــرای محص ــد ب ــک برن 7- ی

طراحــی شــود.
در هفتــۀ اول و دوم ایــن برنامــه، دانشــجویان از طریــق طوفــان فکــری 
ایده هــای خــود را بیــان می کننــد و ســپس بــا جســت وجوی بــازار مناســب، 

کــرده و بــرای آن برندســازی می کننــد. ایــدۀ نهایــی را انتخــاب 
کــردن  کســب وکار و پیــدا  هفته هــای ســوم و چهــارم بــه طراحــی مــدل 
ــه طراحــی  ــا هفــت ب توليدکننــدگان قطعــات مختلــف و هفته هــای پنــج ت
وب ســایت، توليــد نمونــۀ اوليــه و تبليغــات اختصــاص دارد. در هفته هــای 
هشــت تــا ده، دانشــجویان بــا ســاخت ارائــۀ ویدئویــی، خــود را بــرای پیــدا 
کــردن ســرمایه گذار آمــاده می کننــد و حقــوق مربــوط بــه مالکيــت فکــری 

.)Rivera, 2014( محصــول خــود را ثبــت می کننــد
از طراحــِی صــرف متمایــز  را  آنچــه طراحی-کارآفرینــی13  درحقيقــت، 
کــه بــه جهــت جلب توجــه ســرمایه گذاران بــرای  می ســازد، مراحلــی اســت 

توليــد انبــوه ایــن محصــول صــورت می گيــرد.
گــر صاحــب طــرح بخواهــد درنهایــت، طــرح خــود را در فروشــگاه های   ا
کنــد، بــرای تأميــن  اینترنتــی؛ ماننــد آمــازون،  ای ِبــی یــا علی بابــا عرضــه 
ســرمایۀ مرحلــۀ کشــت ایــدۀ خــود14 به ســرمایه گذار نيــاز دارد. در ایــن دوره، 
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)www.kickstarter.com( .تصویر 1. ساعت پبل تایم رکورددار سریع ترین پروژۀ کيک استارتر: پروژه ای که توانست در ظرف هفده دقيقه، یک ميليون دالر سرمایه جمع آوری کند   

ــرای ایــن هــدف به طــور متوســط هشــت هزار دالر اســت  مبلــغ موردنيــاز ب
کراودفاندینــگ اســتفاده می شــود.  و درنتيجــه، بــرای تأميــن آن از روش 
کــه بــرای بخــش مربــوط بــه توليــد ارائــۀ ویدئویی درنظــر گرفته  طــول زمانــی 

کســب وکار صــرف شــده، برابــری  کــه بــرای تدویــن مــدل  شــده بــا زمانــی 
کمپیــن  کــه ایــن موضــوع نشــان دهندۀ اهميــت راه انــدازی یــک  می کنــد 
کل فراینــد اســت. کيفيــت مناســب در جهــت موفقيــت  کراودفاندینــگ بــا 

از  کـــــــراودفاندینگ  از طــــــریق  تـــــأمین ســـــرمایه 
کـــــشت ایـــــده تــا تـــــولید انـــــبوه مــــرحلۀ 

کراوفاندینگ چیست؟
به معنــای   crowd واژۀ  دو  از  کراودفاندینــگ  یــا  جمعــی  مالــی  تأميــن 
انبــوه مــردم و funding به معنــای تأميــن ســرمایه تشــکيل شــده اســت. 
کراودفاندینــگ بــرای حمایــت از هنرمنــدان، اســتارتاپ ها و صاحبــان ایــده 
کمــک می کنــد ســرمایۀ  ــه آن هــا  ــا مناســب اســت و ب کســب وکارهای نوپ و 
کننــد.  ــرای یــک پــروژۀ خــاص را از طریــق اینترنــت جمــع آوری  موردنيــاز ب
کارآفریــن یــا صاحــب ایــده، ایــدۀ خــود را  کراودفاندینــگ،  در یــک پــروژۀ 
گروه هــا از طریــق  کــرده و کمپیــن خــود را راه انــدازی می کنــد و افــراد و  مطــرح 

حمایت هــای مالــی خــود، ســرمایۀ موردنيــاز وی را تأميــن می کننــد.
بنابراین در یک پروژۀ کراود فاندینگ سه گروه مشارکت دارند:

1. صاحب ایده که شروع کنندۀ پروژه است؛
2. افراد یا گروه هایی که ایده را حمایت می کنند؛

گــرد هــم  گــروه را بــرای اجــرای پــروژه  کــه ایــن دو  3. ســامانه ای )پلتفــرم( 
جمــع می کنــد.

بــه روش هــای  و  دارنــد  انــواع مختلفــی  کراودفاندینــگ  ســایت های 
می کننــد: عمــل  مختلفــی 

کــه سال هاســت  روش نخســت، روش اهــدا15 اســت. ایــن روشــی اســت 
کمــی بــه  رواج دارد. در ایــن شــيوه هــر شــخص می توانــد بــا پرداخــت مبلــغ 

کنــد. کمــک  کــه بــه نظــر خــود بــاارزش یــا مفيــد اســت  یــک پــروژه 
ــه دو شــکل  ــه به طورمعمــول ب ک روش دوم روش پاداش محــور16 اســت 

عمــل می کنــد:
گرفتــن ســفارش یــا پیش خریــد محصــول: در ایــن روش افــرادی از   .1
کمپیــن با پروژه آشــنا می شــوند و محصول نهایــی این کمپین  طریــق یــک 

کننــد؛ را پیش خریــد می کننــد تــا پــس از توليــد دریافــت 
اســت.  قبلــی  مــدِل  از دو  ترکيبــی  مــدل  ایــن  2. روش جایزه محــور: 

کــه پرداخــت می کننــد،  کمکــی  کــه ســرمایه گذاران در قبــال  به این معنا
ــرای  ــه باعــث می شــود ب ک ــا امتيــازی دریافــت می کننــد  ــه ی ــه هدی بالفاصل
ســرمایه گذاری مجــدد تشــویق شــوند. ایــن هدیــه ممکــن اســت یــک 
تقدیرنامــه، دعوت نامــه بــه جشــن رونمایــی یــا یــک ليــوان بــا نشــان پــروژه 

ــد. باش
ــورت وام  ــود را به ص ــای خ کمک ه ــراد  ــت. اف ــوم روِش وام17 اس روش س
کــه بــه  در اختيــار صاحــب پــروژه قــرار می دهنــد و او موظــف اســت زمانــی 

ســوددهی رســيد، پــول آن هــا را همــراه بــا ســود توافقــی بازگردانــد.
روش چهــارم روش مشــارکتی18 به صــورت خریــد ســهام اســت. ایــن 
کــه بــا مبالغ کم  کــه جدیدتریــن روش اســت، افــراد را تشــویق می کنــد  روش 
کننــد و ســپس درصــدی  به صــورت آنالیــن در اســتارتاپ ها ســرمایه گذاری 
کننــد  از ســود پــروژه را براســاس ميــزان مبلــغ سرمایه گذاری شــده دریافــت 

.)www.crowdfunding.ir(

کراودفاندینگ را بــرای راه اندازی کســب وکارهای کوچک  چــه عواملــی 
از ســایر روش های تأمین ســرمایه متمایز می ســازد؟

کــه بــا وجــود روش های  کــه در ایــن مرحلــه پیــش می آیــد ایــن اســت  ســؤالی 
کســب وکار وجــود دارد، چــه  کــه بــرای تأميــن ســرمایه بــرای یــک  مختلفــی 
غ التحصيــالن طراحــی  کراودفاندینــگ را بــه انتخــاب اول بــرای فار عواملــی 

مبــدل می کنــد.
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  زیــاد  ریســک  و  گير  دســت وپا قوانيــن 
فرشــتگان  حتــی  یــا  بانک هــا  طریــق  از  ســرمایه  تأميــن  امــکان  نوپــا، 
کراودفاندینــگ  کــه  ازآنجا امــا  می رســاند.  صفــر  بــه  را  ســرمایه گذاری19 
کوچــک تعــداد زیــادی از افــراد  ســرمایۀ موردنيــاز را از طریــق حمایت هــای 
جمــع آوری می کنــد و از قــدرت اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بــرای 
کمــک می گيــرد )Kawasaki, 2004(، نه تنهــا احتمــال  جــذب حاميــان 
بــاال می بــرد  تــا ســی درصد  به صــورت پیش فــرض  را  کمپیــن  موفقيــت 
)www.kickstarter.com(، بلکــه درصورتی کــه از روش اهــدا بــرای تأميــن 
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   تصویر 2. انواع مختلف کراودفاندینگ در چه مرحله ای از تبدیل شدن یک ایده به یک کسب وکار مؤثرند؟

کمپیــن تعهــدی  ســرمایه اســتفاده شــود، بــا توجــه بــه اینکــه صاحــب 
کــه الزم اســت،  نســبت بــه حاميــان نــدارد، می توانــد در آرامــش تــا حــدی 
کــه بــرای فــروش عرضــه  کنــد و نســخۀ نهایــی را  کار  روی توســعۀ طــرح خــود 
می کنــد، بــه نســخۀ اصالح شــده و بــدون نقــص مبــدل ســازد. عالوه بــر 
روش اهــدا، امــکان عرضــۀ محصــول بــرای پیش خریــد نيــز در پلتفرم هــای 
کمــک می کنــد تــا بــا فــروش تعــداد  کراودفاندینــگ وجــود دارد. ایــن روش 
گيــرد و نقــاط  کامل تــری از محصــول صــورت  محــدودی نمونــه، ارزیابــی 

ضعــف آن شناســایی و بــرای نســخه های بعــدی اصــالح شــود.
کــه طــرح توانســت در قالــب یــک ميکروبرند بــه تعداد محــدودی  زمانــی 
کــه تأميــن ســرمایه بــرای  خریــدار دســت یابــد، مرحلــۀ نهایــی فــرا می رســد 
گســترش بــازار اســت. در ایــن مرحلــه بــا وجــود  شــروع بــه توليــد انبــوه و 
اینکــه فرشــتگان ســرمایه گذاری و ســرمایه گذاران خطرپذیــر02 می تواننــد 

کراودفاندینــگ بــه شــيوۀ  راه هــای مناســبی بــرای جلــب مشــارکت باشــند، 
گزینــۀ قابل توجهــی اســت )Kawasaki, 2004(. ایــن  ســهامی همچنــان 
کــم به صــورت آنالیــن در یــک  ــغ  ــا مبال ــا ب روش، افــراد را تشــویق می کنــد ت
www.( کننــد و در ســود حاصــل از آن ســهيم باشــند پــروژه ســرمایه گذاری 
گزینــۀ قابل تأمــل در  marketwired.com(. هرچنــد روش وام همــواره یــک 
ــه طبيعــت  ــا توجــه ب هنــگام جــذب ســرمایه اســت؛ امــا به نظــر می رســد ب
کارایی بیشــتری  موضوع ميکروبرندینگ، ســایر روش ها در برابر این روش 
ــارکتی در  ــور و مش ــدا، پاداش مح ــای اه ــدام از روش ه ــند. هرک ــته باش داش
بخشــی از فراینــد تأميــن ســرمایه برای یک کســب وکار برای طراحــان جوان 
کمپیــن بایــد بــا توجــه بــه  بازدهــی بیشــتری دارنــد و در هنــگام طراحــی 

کــرد. نيازهــای پــروژه روش مناســب را انتخــاب 

چطور می توان یک کمپین کراودفاندینگ طراحی کرد؟
گام  کراودفاندینــگ، هفــت  کمپیــن  بــرای طراحــی و اجــرای موفــق یــک 

اصلــی وجــود دارد:
1. پــرورش ایــده: بررســی جوانــب مختلــف آن و پاســخ دادن بــه ســؤاالتی 

کــه ممکــن اســت بــرای مخاطبــان به وجــود آیــد؛
توليــد،  هزینه هــای  شــامل  کمپیــن:  موردنيــاز  مبلــغ  تخميــن   .2
کارمــزد پلتفــرم  هزینه هــای پاداش هــا )خریــداری و هزینــۀ ارســال(، هزینــۀ 
کراودفاندینــگ و هزینــۀ بازاریابــی و مدیریــت ارتباطــات بــا مخاطبــان؛

گســترش پــروژه و ایجــاد یــک شــبکه )نتــورک( از  3. تحقيــق، توســعه و 
حاميــان احتمالــی؛

کمپیــن و جمــع آوری محتــوای موردنيــاز )عکــس،  4. نوشــتن متــن 
ویدئــو و غيــره(؛

5. تعریف پاداش های مناسب؛
6. آپلود اطالعات پروژه در پلتفرم کراودفاندینگ؛

7. فعاليت هــای آفالیــن )رویدادهــا( و آنالیــن )شــبکه های اجتماعــی( 
بــرای اطالع رســانی در خصــوص کمپیــن و جــذب حامــی )غفــوری، 1395(.
کراودفاندینــگ از سياســت  کــه بیشــتر پلتفرم هــای  بایــد توجــه داشــت 
گــر یــک  کــه ا همه یاهيــچ12 پیــروی می کننــد. ایــن سياســت بدین معناســت 
کنــد، تمــام  پــروژه نتوانــد در مــدت تعيین شــده مبلــغ هــدف خــود را تأميــن 

پــول جمع آوری شــده بــه حاميــان بازگردانــده می شــود.
سياســت همه یاهيــچ هــم بــرای تعریف کنندۀ پــروژه و هم بــرای حاميان 

به دالیــل زیر ســودمند اســت )همان(:
کمکشــان  • بــرای حاميــان: آن هــا بــا ایــن روش مطمئــن هســتند مبلــغ 

کننــد. کمــک  کــه قصــد داشــتند بــه آن  صــرف هدفــی می شــود 
باعــث  سياســت  ایــن  ازآنجایی کــه  پــروژه:  تعریف کننــدگان  بــرای   •
بــه  پولــی  هيــچ  پــروژه،  مبلــغ  کل  نشــدن  تأميــن  صــورت  در  می شــود 
کــه می توانــد ایــدۀ  صاحــب ایــده تعلــق نگيــرد، او تــالش می کنــد تــا جایــی 
کنــد. ایــن شــفاف شــدن، ســبب جــذب حاميــان بیشــتری  خــود را شــفاف 
می شــود. عالوه برایــن، سياســت همه یاهيــچ، حاميــان احتمالِی بیشــتری 
کــردن بــه پــروژه شــک دارنــد بــه حاميــان بالفعــل  کمــک  کــه در مــورد  را 

تبدیــل می کنــد و احتمــال موفقيــت پــروژه را باالتــر می بــرد.
کمپیــن به شــمار  کــه عامــل اصلــی موفقيــت یــک  درحقيقــت، چيــزی 
کثری اخبــار مربوط به  مــی رود، انگيــزۀ صاحبــان کمپیــن بــرای انتشــار حدا
پــروژه اســت. افزایــش تعــداد پشــتيبانان، باعــث افزایــش احتمــال موفقيت 
پــروژه می شــود و سياســت همه یاهيــچ بــر افزایــش انگيــزۀ صاحبان کمپین 
کســانی  در اطالع رســانی و تبليغــات و نيــز افزایــش احتمــال تبدیــل شــدن 
کــه از صفحــۀ پــروژه دیــدن می کننــد به حاميــان بالفعل، تأثيــر قابل توجهی 

.)www.crowdfunding.ir( دارد 
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جمع بندید
کسب وکارهای  کراودفاندینگ در جهت توليد ميکروبرند برای  استفاده از 
کار تجربــه  کــه نخســتين حضــور خــود را در بــازار  نوپــا و نيــز بــرای طراحانــی 
کــه از ایــن ميــان می تــوان بــه ایجــاد هویــت،  می کننــد، مزایــای زیــادی دارد 
کــرد. عالوه برایــن، فعاليــت در ایــن  اعتبــار و ارزش بــرای محصــول اشــاره 
قالــب، امــکان رقابــت در بازارهــای منطقــه ای و رشــد و توســعه در طــول 

زمــان را بــرای آنــان فراهــم می کنــد.
کــه از ســال 2009 تــا  بــا توجــه بــه حجــم ســرمایۀ صدميليــارد دالری 
crowdsourc-( کراودفاندینــگ در دنيــا جمــع آوری شــده 2015 از طریــق 
بــه  ایــده  ایــن  معرفــی  ایرانــی،  پلتفرم هــای  تجربــۀ دوســالۀ  و   )ing.org
دانشــجویان طراحــی صنعتــی می توانــد در توانمنــدی آنــان بــرای ورود 
کار به صــورت یــک طــراح مســتقل و صاحــب برنــد شــخصی، تأثيــر  بــه بــازار 
کراودفاندینــگ بــا دو روش اهــدا و  قابل توجهــی داشــته باشــد. اســتفاده از 
کــه پیش فــروش محصــول، زیرمجموعــه آن قــرار می گيــرد -  پاداش محــور - 
در ایــران امکان پذیــر اســت و تجربه هــای موفقــی نيــز در ایــن زمينــه وجــود 
کراودفاندینــگ به شــيوۀ  دارد. عالوه برایــن، زیرســاخت های قانونــی بــرای 
کــه بــه زودی ایــن روش را بــرای  مشــارکتی هــم در حــال تدویــن اســت 

نوپــا قابل اســتفاده می ســازد. کســب وکارهای 
عــدم نگرانــی درخصــوص تأميــن ســرمایه بــرای توليــد محصــول، بــرای 
ــان  ــه خالقيــت آن ــۀ آزاد را فراهــم می کنــد و ب طراحــان جــوان فرصــت تجرب
گــذر زمــان  مجــال بــروز و ظهــور می دهــد. ایــن ميکروبرندهــا بــا توســعه در 
بــه برندهــای توانمنــد داخلــی بــدل خواهنــد شــد و بــه ارتقــای محصــوالت 

کــرد. کمــک خواهنــد  کشــور  توليــد داخــل و رشــد اقتصــاد توليــدی 
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