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سخن ناشر

برای اینکه محصوالت خود را در اینترنت عرضه کنید و بفروشــید، دو راه دارید: وب ســایت یا فروشگاهی 
اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید یا از بسترهای عرضه یا فروش آنالین کمک بگیرید. هرکدام از این دو 

حالت، مزایا و معایب خود را دارند. 
در حالتی که شما یک وب سایت یا فروشگاه اینترنتی راه اندازی می کنید، تصمیم گیرنده شما هستید. 
کنترل همه چیز دست شماســت. شما تصمیم می گیرید چه محصوالتی را با چه قیمتی و با چه شرایطی 
بفروشــید. به نظر خوب است. نه؟ اما مشــکالتی هم دارد. هر فروشگاه اینترنتی ســه ضلع دارد: تأمین، 
لجستیک و فروش. در این صورت باید تأمین و انبارداری را انجام دهید، یعنی حمل ونقل از مبدأ )دریافت 
محصول یا خدمت از تأمین کنندۀ اصلی( و حمل ونقل به مقصد )رســاندن به دســت مشتری(. یک ضلع 
»فروش« نیز وجود دارد. اینجا جایی است که باید هاست تهیه کنید، سامانۀ مدیریت محتوا نصب کنید، 
محتوا تولید و منتشر کنید، سئو کنید، انواع تبلیغات بنری و غیربنری داشته باشید تا به تدریج بازدیدکننده 
به ســایت بیاورید. بعد از آوردن بازدیدکننده باید او را قانع کنید که می تواند به شما اعتماد کند و پولش را 

پیش از دریافت محصول یا خدمت به حساب شما واریز کند. 
برای دریافت پول باید درگاه داشــته باشــید. برای داشــتن یک درگاه پرداخت اینترنتی نیز باید مجوز 
دیگری به نام اینماد بگیرید! البته کار فروش اینجا تمام نشــده است. تازه اصل کار، مرحلۀ پس از فروش 

است: ارسال سفارش، پیگیری و کسب اطمینان از رضایت مشتری. 
بعد از آن هم کار تمام نمی شود. حاال باید بکوشید مشتری را قانع کنید که دوباره و دوباره از شما خرید 
کند و حتی پا را از این هم فراتر بگذارید و سعی کنید مشتریان شما، ُمبّلغتان شوند؛ یعنی آن چیزهایی که 

در حوزۀ فروش و بازاریابی و خدمات مشتری شنیده اید و خوانده اید. 
دشــوار بود. نه؟ حــاال یک فضای دیگر هم برای فروش محصول یا خدمت وجــود دارد. این روزها واژۀ 
بازارگاه یا مارکت پلیس را زیاد می شــنویم. مارکت پلیس واسطی اســت میان فروشنده و خریدار و بستری 
را مهیا می کند که تأمین کنندۀ محصول یا خدمت )تولید کننده یا واســطه( بتواند با اســتفاده از امکانات 
مارکت پلیس )بازارگاه(، محصوالت و خدمات خود را به مشــتری ارائه دهد. شاید بد نباشد تفاوت کوچک 

ولی مهم بین »پلتفرم« یا »بسترتبادل« و »مارکت پلیس« یا »بازارگاه« را بدانیم. 
هــر بســتری که امکان تبــادل داده )اطالعات( و تعامــل محتوایی را برای متعامــالن فراهم می کند، 
پلتفرم یا بســتر تعامل اســت، مثل آپارات. چه کار می کند؟ اجازه می دهد ویدئویــی را که تولید کرده اید 
روی آن بارگذاری کنید و از آن طرف اجازه می دهد مخاطبان ویدئوها را ببینند. شما نه به سرور و مباحث 
زیرساخت و سخت افزار کار دارید و نه به مباحث فنی مثل پخش ویدئو و سرعت اینترنت و مرورگر مخاطب و 
بقیۀ موضوعات نرم افزاری و سخت افزاری. خود بستر همۀ کارها را انجام می دهد. کافی است شما ویدئوی 
خودتان را با عنوان و توضیح مناســب در بستر بارگذاری کنید. از آن طرف، بستر، هر کاری را برای جذب 
بازدیدکننده الزم باشد انجام می دهد. تبلیغات می کند، سئو می کند، کمپین های بازاریابی اجرا می کند تا 

بازدیدکننده و استفاده کنندۀ بیشتر و بیشتری را به سمت پلتفرم جذب کند. 
یک مثال دیگر از پلتفرم ها، سایت ها و اپلیکیشن هایی مانند دیوار و شیپور )سایت های آگهی آنالین( 
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هســتند. شــما عکس و توضیحات محصول و خدمتتان را آنجا بارگذاری می کنیــد و تمام. مخاطبانی که 
بستر برای گردآوری آن ها هزینه های زیادی کرده است، محصول و خدمت شما را می بینند و با شما تماس 

می گیرند. 
برای مثالی دیگر، شــاید بد نباشد از اینستاگرام به عنوان یک پلتفرم یاد کرد. فرصت حضور مخاطبان 
گســترده برای معرفی و فروش محصول بر این بســتر، یکی از فرصت هایی اســت که طی سال ها در ایران 
از آن به خوبی اســتفاده شد. عکس و ویدئوی مناسب و موردپســند یا موردتوجه مخاطب را تولید کن، آن 
را با یک توضیح یا کپشــن خوب همراه با تعدادی هشــتگ برای دسترســی بهتر منتشــر کن و سعی کن 
مخاطب بیشتری آن را ببیند. محتوایت را در معرض دید افراد بیشتری قرار بده و بعد، از طریق یادداشت ها 

)کامنت ها( و پیام ها )دایرکت( با مشتری بالقوه ارتباط برقرار کن و او را به مشتری تبدیل کن. 
و امــا مارکت پلیس، در واقع همان پلتفرم اســت فقط یک فرق کوچک اما کامــاًل بنیادی دارد: عالوه 
بــر تبــادل داده ای و محتوایی، تبادل مالی نیز بر بســتر پلتفرم انجام می شــود. در واقع، مارکت پلیس ها 

پلتفرم هایی هستند که تبادل مالی نیز در آن ها انجام می شود. 
مزیت اصلی مارکت پلیس ها اینجا مشخص است. بر خالف فروشگاه اینترنتی، کار جمع کردن مشتری، 
جلب توجه  او و اعتمادسازی در ذهن مشتری را مارکت پلیس انجام می دهد. چون یک پلتفرم است، همۀ 
کارهای زیرساختی را نیز مارکت پلیس انجام می دهد. برخالف پلتفرم، امکان دریافت وجه از مخاطب را نیز 
به صورت آنالین دارد. بسته به نوع مارکت پلیس، ممکن است مانند دیجی کاال وظیفۀ توزیع و لجستیک را 

نیز به عهده بگیرد یا مانند ایسام و باسالم، فقط بر انجام عمل ارسال نظارت داشته باشد. 
برای کســب وکارهای بســیاری، از کســب وکارهای کوچک و خانگی گرفته تا کســب وکارهای بزرگ و 
کارخانه هــا، امروزه اهمیت مارکت پلیس ها کاماًل واضح اســت. کار فــروش اینترنتی را که پیچیدگی های 
زیادی دارد برای تولیدکننده و تأمین کننده بسیار ساده می کنند و به آن ها اجازه می دهند به جای اینکه بر 
موضوعات تخصصی مانند بازاریابی محتوایی، ســئو، شبکه های اجتماعی و مانند آن تمرکز کنند، تمرکز 

خود را بر محصول یا خدمتی که ارائه می کنند بگذارند.
با توجه به اهمیت مارکت پلیس ها، نشــر برآیند تصمیم گرفت کتابی در این حوزه منتشــر کند. کتاب 
راهنمای مارکت پلیس ها با هدف آشنایی خوانندگان فارسی زبان با این غول های بزرگ کسب وکار آنالین و 
فرایند شکل گیری شان ترجمه شده است. امیدواریم توانسته باشیم گامی در جهت آشنایی شما با مفهوم 

مارکت پلیس برداشته باشیم. 
مخاطبان گرامی و فرهیختۀ نشر برآیند، ما جدیدترین کتاب ها در حوزۀ کسب وکارهای آنالین و توسعۀ 
مهارت های فردی در کســب وکار را منتشــر می کنیم؛ کتاب هایی که می تواند نیاز بسیاری از اعضای این 
اکوسیســتم را پاســخ دهد و برای بقیه نیز بابی باشد برای آشنایی با این حوزه. در این راه به همراهی شما 
نیاز داریم. اگر نقدی به کار ما دارید یا پس از خواندن کتاب نکته ای به ذهنتان رســید، آن را با ما در میان 
بگذارید. باور داریم که برای پیشــرفت باید نقدها را بشــنویم و اشــتباهات را اصالح کنیم. مانند همیشه 

چشم به راه نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
عادل طالبی
مهر 1400



سخن مترجم

موضوع این کتاب درمورد مارکت پلیس های آنالین اســت و ســاده ترین تعریفی که از آن می توان 
داشــت: یک پلتفرم مجازی اســت که دو ســمت دارد؛ در یک ســمت آن عرضه کنندگانی وجود 
دارند که محصوالت یا خدمات خود را عرضه می کنند و در سمت دیگر مشتریانی هستند که این 

محصوالت یا خدمات را خریداری می کنند. 
نسخۀ اول کتاب »راهنمای مارکت پلیس ها« برای اولین بار در سال ۲01۵ منتشر شد. سپس 
در ســال ۲018 نسخۀ دوم آن منتشر شد که این کتاب ترجمه ای از همین نسخه است. البته در 
زمان چاپ این کتاب به زبان فارســی، نســخۀ ســوم »راهنمای مارکت پلیس ها« هم منتشر شده 
اســت که در سایت versionone.vc در دسترس است. مهمترین تغییر نسخۀ سوم کتاب، معرفی 

»مارکت پلیس های B2B« و »API به عنوان مارکت پلیس« است.
نویسندگان این کتاب از بنیان گذاران و مدیران شرکت سرمایه  گذاری Version one هستند که 
 Ada Support روی بیش از هفتاد شرکت سرمایه گذاری کرده اند، ازجمله دو استارت آِپ یونیکورِن 
و Shippo که یک مارکت پلیس فعال در حوزۀ لجســتیک و زنجیرۀ تامین است. همچنین بوریس 
ورتز ســابقۀ راه اندازی یک مارکت پلیس فروش کتاب در ســال 1999 را دارد که بعدها به آمازون 

فروخته شد.
این تجربیات نویســندگان باعث شده  است تا بتوانند بینش و فهم دقیقی از مارکت پلیس ها را 
به ما منتقل کنند. همچنین شــناخت باالی آن ها از این حوزه، موجب شده که نکات کاربردی و 

تجربی بسیار مفیدی از تولد تا موفقیت یک مارکت پلیس در این کتاب ارائه شود. 
یکــی دیگــر از ویژگی های خوب این کتاب، ارجــاع به مقاالت مهم و تأثیرگذار اســت. ازاین رو 
ما تصمیم  گرفتیم که برای کامل تر شــدن محتوای کتــاب، پنج تا از مهمترین مقاالتی که درمورد 
مارکت پلیس ها نوشته شده اند و در این کتاب نیز دائمًا به آن ها ارجاع شده است را هم اضافه کنیم.

مهمترین ترجمه ای که برای اصطالح »Marketplace« در زبان فارســی بیان شده است، واژۀ 
»بازارگاه« است که شاید تمام و کمال نمی تواند معنای »Marketplace« را منتقل کند. همچنین 
به نظر می رسد که اصطالح »مارکت پلیس« در میان فعاالن این حوزه کاربرد بیشتری دارد. بنابراین 

تصمیم گرفتیم که از همین اصطالح برای اشاره به »Marketplace« استفاده کنیم.
احتمااًل این ترجمه دارای اشــتباهاتی اســت که از دید من پنهان مانده اســت، پس بســیار 
خوشــحال خواهم شد که آن را به من گوشزد کنید. همچنین گمان می کنم که بسیار لذت بخش 
خواهد شد که درمورد مارکت پلیس ها با هم گفت و گو کنیم و دانش مان را به اشتراک بگذاریم؛ به 

این منظور، می توانیم با این آدرس ایمیل، ارتباط مان را شروع کنیم:
Mzolfaghary29@gmail.com
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و در آخر، به رســم ادب و با شــوق فراوان مایلم از دوستان عزیزم یادی کنم. از سعید رمضانی 
کــه ایــدۀ ترجمۀ کتاب را به مــن داد و در مراحل ترجمه و بازخوانی کمکم کرد، تشــکر می کنم. 
همچنین قدردان سما آشوری هستم که در طول ترجمۀ این کتاب پشتیبانم بود و در ترجمۀ متن 
کتاب نیز کمک شایانی کرد. از جناب حمید محمدی متشکرم که لطف داشتند و پیشگفتار این 
کتاب را نوشتند.  در نهایت ممنونم از عادل طالبی و نشر برآیند، نه فقط به خاطر اعتمادی که به 
من داشتند، بلکه به دلیل تالش هایی که برای گسترش دانش در حوزۀ کسب وکار انجام می دهند.

مجتبی ذوالفقاری
پاییز 1400  



کتاب راهنمای مارکت پلیس ها مقدمۀ 

هوشــمندی، داده و اتصــال از مهم ترین مؤلفه هــای انقالب صنعتی چهارم اســت؛ انقالبی که 
تغییراتی بنیادین و تحوالتی گسترده در نحوۀ زندگی و کارکردن ما بر روی زمین ایجاد کرده است 
و فرصت هایــی را فراهم آورده که پیش از این در طول تاریخ تجربه نکرده بودیم. یکی از مهم ترین 
مظاهر انقالب صنعتی چهارم، اقتصاد دیجیتال و ظهور کســب وکارهای پلتفرمی است؛ مدلی از 
اقتصاد که محصول ادغام اینترنت با تولید، کشــاورزی، تجارت و خدمات در ابعاد مختلف است. 
این امر به ظهور پارادایم های کســب وکاری جدیدی منجر شده که مبنای آن بر ارزش هایی مانند 
بازبودن، دموکراتیزه شــدن فرایندها، به اشتراک گذاری و همکاری استوار است و مهم ترین مزیت 
آن نســبت به مدل های سنتی، موفقیت همۀ طرف ها و خلق ارزش مشترک برای همۀ ذی نفعان 
است. مارکت پلیس ها یکی از موفق ترین این نمونه ها هستند؛ مدلی از کسب وکار که مسیر انتقال 

کسب وکارها به عصر اقتصاد دیجیتال است.
برای درک این تغییرات بنیادین کافی اســت نگاهی به فهرســت ارزشــمندترین کمپانی های 
جهــان بیندازیم. در حالی که در ســال 1970 باارزش ترین شــرکت های جهان از صنایعی مانند 
انرژی، نفت و گاز و خودروســازی بودند، امروز 7 شرکت از 10 شرکت باارزش جهان، شرکت های 
تکنولوژی محور هســتند؛ شرکت هایی مانند علی بابا، آمازون، فیس بوک و اپل که با مدل اقتصاد 
پلتفرمی فعالیت می کنند. امروز مارکت پلیس 14سالۀ Airbnb که بدون داشتن یک اتاق، میزبان 
و میهمان را به هم وصل می کند با ارزشی بالغ بر 100میلیارد دالر، از مجموعه هتل های زنجیره ای 
100سالۀ هیلتون باارزش تر است. امروز قدرت کشورها بیش از آنکه به وسعت خاک و دسترسی 
به نفت و طال و معادن طبیعی باشد، به میزان نفوذ اقتصاد پلتفرمی و تکنولوژی ها و دارایی های 

نامشهود دیجیتال وابسته است.
با وجود اهمیت حیاتی مفهوم مارکت پلیس ها و گره خوردن آیندۀ اقتصاد و قدرت نرم کشورها 
به این مدل، هنوز آشنایی بسیار اندکی از آن در کشور ما وجود دارد. مارکت پلیس مفهومی ناآشنا 
در میان فعاالن اقتصادی کشــور، کســب وکارها، فروشــندگان و تجار، تولیدکنندگان، صاحبان 
صنایع، دولتمردان و مردم در کشــور ماست. من این ناآشنایی را در جلساتی که با افراد اثرگذار و 
تصمیم گیر داشته ام، از نزدیک دیده ام. این ناآشنایی در اعداد و ارقام هم مشخص است. در سال 
1399 تنها 3درصد از ســهم خرده فروشــی ایران، آنالین بود. این عدد در چین حدود 4۵درصد 
و در ترکیه حدود 9درصد اســت. البته رشد ســهم تجارت الکترونیک در کشور فقط به شناخت و 
آگاهی از مدل های اقتصاد پلتفرمی وابســته نیســت، اما این آگاهی و آشناشدن فعاالن، مردم و 

سیاست گذاران با این مدل ها یکی از شروط الزم رشد است.
مارکت پلیس هــا به عنوان مدل دیجیتال شــدۀ تجارت در جهان امروز، منافع ُپرشــماری برای 
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ذی نفعــان مختلف دارند. این مدل وقتی رشــد می کنــد و مقیاس پذیر می شــود که منافع همۀ 
طرف ها تأمین شــود. برخالف مدل های ســنتی، ســود یک طرف در گروی زیــان طرف مقابل 
نیســت و اگر چنین اتفاقی رخ دهد آن مارکت پلیس خیلی زود شکســت می خورد یا مقیاس پذیر 
نمی شــود. ذی نفعان یک مارکت پلیس رشــدیافته، مشــتریان یا خدمات گیرندگان، فروشندگان 
یا خدمات دهندگان، صاحبان و کارکنان کســب وکار پلتفرمــی، دولتمردان و به طور کلی اقتصاد 
کشور است. در این بستر مشتریان به میلیون ها کاال یا خدمت دسترسی دارند و مدل بازار رقابت 
کامل ایجاد می شــود و کاربر به بهترین کاال یا خدمت با کمترین هزینه دسترسی خواهد داشت. 
فروشنده با دسترسی به میلیون ها مشتری به بازاری دسترسی دارد که مرز یا محدودیت فیزیکی 
ندارد و با رشــد این مدل، اقتصاد کشور و زنجیرۀ تأمین و توزیع خدمات و کاالها در شفاف ترین و 

بهینه ترین حالت خود قرار می گیرد و منجر به رشد اقتصادی کشور می شود.
کتاب راهنمای مارکت پلیس ها انتخابی بسیار مناسب برای ترجمه بود. از این جهت که تقریبًا 
همۀ مدل های مهم معرفی شده و نمونه های عملی فراوانی با مرور موفقیت ها و شکست ها بررسی 
شده است. انتشار این کتاب گامی بسیار مهم و اثرگذار برای ترویج این مفهوم در کشور است که 

توسط ناشر و مترجم محترم برداشته شد.
این کتاب بیشــتر از زاویه دید صاحبان، متخصصان و برنامه ریزان پلتفرم ها نگاشته شده است 
و به کار افرادی می آید که درصدد راه اندازی یا رشــد یک مارکت پلیس هســتند و با آشنایی بیشتر 
با مفاهیم کلیدی و درس آموزی از نمونه های عملی می توانند به عملی شــدن اهداف تعیین شده 
کمک کنند. ضمن اینکه این زاویه دید بســیار پراهمیت اســت اما جنبه هــای دیگری هم وجود 
دارد. ارزش هایــی کــه مارکت پلیس ها برای اقتصاد کشــور و مردم ایجاد می کننــد، منافعی که 
برای تولیدکنندگان و فروشــندگان کاال و خدمات از مارکت پلیس ها ایجاد می شــود و همین طور 
فرصت هایی که این مدل برای رشد اقتصادی کشور و توانمندسازی مردم در اختیار سیاست گذاران 
و تصمیم ســازان قرار می دهد، جنبه هایی است که همچنان در متون و کتاب های فارسی مغفول 

مانده است و فضای کار در این حوزه ها برای مؤلفان و مترجمان و دانشگاهیان وجود دارد.
در پایان باید از مترجم محترم کتاب جناب آقای مجتبی ذوالفقاری و نشر محترم برآیند تشکر 
کنم برای کار ارزشمندی که با ترجمه و معرفی این کتاب مهم به مخاطب فارسی زبان انجام دادند.

حمید محمدی
هم بنیان گذار دیجی کاال

مهر 1400



فهرست مطالب

فصل اول. مقدمه ای بر مارکت پلیس ها ................................ 17
فصل دوم. مراحل ِکشت ایده، رشد و مقیاس  کردن یک مارکت پلیس  39
59 .... فصل سوم. پیدا کردن مدل کسب وکار مناسب  برای مارکت پلیس 
77 .............................. فصل چهارم. انواع جدید مارکت پلیس 
99 ................................. فصل پنجم. معیارهای مارکت پلیس 
107 .................................. فصل ششم. ابزارهای مارکت پلیس 
فصل هفتم. کار با سرمایه گذاران ..................................... 111
فصل هشتم. خروج از مارکت پلیس .................................. 151



تقدیم به
احمد ذوالفقاری 

از او بود که آموختم از انجام کارهای سخت نترسم.



مقدمه ای بر چاپ دوم 

اکنون بیش از دو سال از انتشار اولین نسخۀ راهنمای مارکت پلیس ها1 می گذرد. این کتاب اولین 
تجربۀ ما از این نوع پروژه ها بود و مطمئن نبودیم که باید انتظار چه چیزی را داشــته باشیم. دائم 
از خود می پرســیدیم: آیا کســی این کتاب را می خواند؟ یا اصال آن را پیــدا می کند؟ بااین حال، 
می دانســتیم که مارکت پلیس ها بخش مهمی از پرتفوی و پیشنهادات ســرمایه گذاری ما بودند. 
همچنین، احســاس می کردیم که محتوای موجود در این زمینه، برای اســتارت آپ های فعال در 

حوزۀ مارکت پلیس، پراکنده و گاهی اوقات متناقض هستند. 
ُپر بیراه نیست اگر بگوییم از اســتقبال باورنکردنی نسبت به این کتاب شگفت زده شدیم. این 
کتاب از زمان انتشارش بیش از ۲۵ هزار بار دانلود و به زبان ژاپنی ترجمه شده  است. درعین حال، 
ایمیل های تشکر بی شماری را از بنیان گذاران کســب وکارها و دیگران دریافت کردیم که قدردان 

پیام هایشان هستیم.
در دنیای فناوری، »دو سال« سرمایه گذاری، زمان زیادی است. درواقع، از زمانی که برای اولین 
بار این کتاب را منتشر کردیم، میلیون ها دالر به سمت پروژه های بالکچینی و رمزارزی سرازیر شده 
است. همچنین، شاهد ظهور مارکت پلیس هایی بودیم که به تدریج از مارکت  پلیس های مبتنی بر 
کاال به سمت مارکت پلیس های مبتنی بر خدمات و درنهایت مارکت پلیس های مبتنی بر اطالعات 
تکامــل یافتند. در عین حال، تعامل ما با بنیان گذاران و اســتارت آپ ها همچنــان ادامه پیدا کرد 
و موجب شــد تا فهم مــا از چالش ها و فرصت هایی که یک مارکت پلیس با آن ها روبه رو می شــود، 
افزایش پیدا کند. درنهایت، این ها عواملی بودند که ســبب شدند متوجه شویم زماِن به روزرسانی 

این راهنما فرا رسیده است. 
هدفمــان ایــن بــود که کتــاب را برای مطالعۀ ســریع و آســان آمــاده کنیــم، بنابراین بخش 
زیــادی از چارچوب قبلی را حفظ کردیــم. اضافات اصلی به ویرایش دوم افزوده شــدند و بخش 
مارکت پلیس های غیرمتمرکز و بخش خروج از   آن ها با تجدیدنظر کاملی همراه شــد. همچنین، 
بسته به نیاز، در سراسر کتاب مثال ها را به روزرسانی کردیم. امیدواریم ویرایش دوم به اندازۀ ویرایش 

اول مفید باشد. 

1. Guide to Marketplaces





مقدمه

وب همه چیز را تغییر می دهد. فقط در بیست و پنج سال گذشته، اینترنت چنان فراگیر شده است 
که به سختی می توان به خاطر آورد کارها قبال چطور انجام می شدند.

این تغییــرات بیش از هر جایی در حوزۀ مبادلۀ کاال و خدمات رخ داده اند. تا همین گذشــتۀ 
نه چندان دور، مارکت پلیس ها صرفا یک رخداد محلی محسوب می شدند. به طوری که، صنعتگران 
و کشــاورزان کاالهای خود را به آنجا می آوردند تا ازطریق آن ها به فروش برســانند. اما با گسترش 
وب، مخصوصــا ظهور مارکت پلیس های آنالین، خیلــی از مفاهیم محلی و جهانی در هم ریخت. 
اکنون می توانید، فقط با چند کلیک، هر چیزی را که  می خواهید بخرید. درمقابل، فروشــندگان 

نیز دسترسی بی سابقه ای به مخاطبان جهانی دارند. 
اجازه دهید بحث را با یک مثال از بازاِر کتاب شــروع کنیم. زمانی بازار کتاب های دســت دوم 
و کمیاب محدود به فروشــندگان خیابانی بود. آن ها اگر خوش شــانس بودند، دوستداران کتاب 
ممکــن بود در حین گشــت وگذار، و به صورت اتفاقی، نســخه ای از کتاب خاصــی را که دیگر در 
بازار نبود مشــاهده می کردند و می خریدند. اما آنالین شــدن منجر به یک تغییر اساســی در این 
فرایند شــد. کافی است فقط نام نویسنده و عنوان را تایپ کنید. سپس با انتخاب های فراوانی از 
فروشــندگان کتاب در سرتاسر دنیا مواجه می شوید. اگر یک کتاب آن بیرون باشد، می توان آن را 
در فروشــگاه های آنالین پیدا کرد. شــما به راحتی می توانید یک نسخۀ چاپی از کتابی را که پیدا 
کردنش سخت است از کسی در سان فرانسیسکو1 بخرید. آن را بخوانید. سپس آن را به فرد دیگری 

که در دوبلین۲ زندگی می کند بفروشید.
بوریس ِورتز3 اولین کســی بود که متوجه این تحول شد. او در سال 1999 به آلمان بازگشت و 
یک مارکت پلیس آنالین کتاب  با  نام JustBooks راه اندازی کرد. در سال ۲00۲، این مارکت پلیس 
توسط Abebooks خریداری شد و تا سال ۲008 ساالنه چند صد میلیون دالر از معامالتی که بین 
خریداران و فروشــندگان آثار چاپی نادر، کتاب های چاپ محدود و کتاب های درســی دست دوم 

انجام می شد، به دست  آورد. نهایتا Abebooks در سال ۲008 توسط آمازون4 خریداری شد.
مارکت پلیــس آنالین یک نمونۀ واقعی از فرصِت گرینفیلد۵ اســت. یــک مارکت پلیس آنالین، 
خریداران و فروشندگان را به روش هایی که قبال هرگز امکان پذیر نبود، به هم می رساَند و فرصت های 
خریــد و فروش جدید ایجــاد می کند؛ حال چه کتاب های نادر باشــد و چه خدمات تعمیر خانه. 

1. San Francisco
2. Dublin
3. Boris Wertz
4. Amazon
5. Green-field opportunity
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همچنین، بر خالف یک سایت تجارت الکترونیک، هرکس می تواند مارکت پلیسی را که می خواهد 
با حداقل سرمایه ایجاد کند، زیرا به هیچ انباری  برای خرید، ساخت و یا مدیریت نیاز نیست.

این مدل کســب وکار توانسته اســت کارآفرینان بی شماری را به خود جذب کند. وقتی که یک 
مارکت پلیس به درســتی کار می کند، نتیجه اش واقعا خوب می شود. چون در آن پتانسیل باالیی 
برای ســودهای بلندمدت در مقیاس های بزرگ وجود دارد. همچنین، وقتی یک مارکت پلیس به 
سطح مناسبی از نقدشوندگی1 می رسد، مابقی به دشواری می توانند با آن رقابت کنند. احتماال به 

همین دلیل است که شما فقط می توانید یک سایت حراج آنالین نام ببرید. 
اما، همان طور که بســیاری از کارآفرینان متوجه آن  شده اند، رسیدن به چرخۀ مطلوب عرضه 
و تقاضا به منظور دســتیابی به نقدشوندگی بســیار دشوار است. شما باید عرضه و تقاضا را به طور 
تقریبا یکنواخت رشــد۲ دهید. اگر تعداد خریداران زیاد اما فروشندگان کم باشد، خریداران آنجا 
را ترک می کنند، و متقابال، اگر هیچ خریداری وجود نداشته باشد، چگونه فروشندگان را متقاعد 

می کنید تا در مارکت پلیس حضور داشته باشند؟
بعد از خرید Abebooks توســط آمازون، بوریس وارد دنیای سرمایه گذاری شد؛ ابتدا به عنوان 
یک ســرمایه گذار فرشــته3 و اکنون در قالب صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیــر Version Oneـ  
که آنجال کینگ ینس4 نیز در ســال ۲013 به آن پیوســت. در طول دهۀ گذشــته، این شرکت در 
 Drover، Dwellable، Headout، Indiegogo، Kinnek، Shippo، مارکت پلیس های بزرگی مانند
Top Hat و VarageSale ســرمایه گذاری کرده  اســت. ما از کارآفرینان پرشوری که می خواستند 

حصارهــا و دیوارهای چگونگی خرید و فروش را در دنیای خودشــان بشــکنند، چیزهای زیادی 
آموختیم.  

آنچه در ادامه می خوانید، برخی از بینش هایی است که ما در حین مشاهده، سرمایه گذاری و 
ساخت مارکت پلیس ها، در طول بیش از دو دهه آموختیم. هیچ روش مدون و خاصی برای ساخت 
و مقیاس  کردن یک مارکت پلیس وجود ندارد. امیدواریم این کتاب راهنما، بینشــی به شما بدهد 

که در این مسیر کمکتان کند. حال، تا دیر نشده بیایید دست  به کار شویم. 
بوریس و آنجال، 1 مارس ۲018 

1. Liquidity
2. Ramp up
3. Angel Investor
»سرمایه گذار فرشته« به سرمایه گذاری گفته می شود که عمدتا در مراحل اولیۀ یک استارت آپ سرمایه گذاری می کند و معموال 
دخالت زیادی در مدیریت اســتار  ت آپ ندارد. در مقایســه با شرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاران فرشته مبلغ 

کمتری در استارت آپ ها سرمایه گذاری می کنند )مترجم(.
4. Angela Tran Kingyens


