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گپ و گفتی با امیررضا محمدی که برگزاری سه «استارتاپ ویکند» در تهران و زنجان را در کارنامهاش دارد  

فقط  54ساعت فرصت داری

15

طبیعت
کارآفرینی

آیدین تبریزی

حسن فرامرزی

فرهنــگ واژگانــی کارآفرینی در این چند ســاله یعنی
در همین ســه ،چهار سال گذشــته متحول شده است.
امروز دیگر شــنیدن واژههایی چون استارتاپ ،استارتاپ
ویکند ،استارتاپ گرایند ،شــتاب دهنده ها ،اکوسیستم
کارآفرینــی و نظایر آن در میان جوانهایی که به این فضا
وارد شــدهاند ،امری رایج شده است اما این واژهها هنوز
در فرهنگ عموميما چشــمها را گرد ميکند .این شماره
ســراغ امیررضا محمدی رفتهایم .او دانش آموخته آی تی
است 29 .ســال دارد و تا به حال سه استارتاپ ویکند در
تهــران و زنجان برگزار کرده اســت .مطابق معمول برای
اختصار پرسشها حذف شدهاند تا فضای بیشتری به گفت
و گوشونده داده شود.

عکس /امیر رجبی

ëëدور دنیای استارتاپی در دو
سطر
اســتارتاپ به زبان ساده یعنی
آدم هایی که ایــدهای دارند ،پروژه
کاری خــود را دنبــال میکنند و
میخواهند مدل درآمدیشــان را
داشته باشند .استارتاپ تیمياست
که نگاه کرده و چالش یا مشکلی را
در جامعه دیده و ميخواهد دنبال
راه حلــی برای آن نیــاز یا چالش
بگردد.
ëëچه اتفاقی در اســتارتاپ
ویکند ميافتد؟
ایده برگزاری اســتارتاپ ویکند
از ایــن جا به ذهنم رســید که در
زنجان آی تــی ميخواندم .آن جا
همکالســیهایم مــدام ميگفتند
ميخواهیم کاری شــروع کنیم اما
نميدانیم از کجا .مــن هم به آنها
گفتم برنامهای وجــود دارد به نام
اســتارتاپ ویکند 60 ،نفر دور هم
جمع ميشــوند و ایدههايشــان را
طرح میکنند و فیدبک ميگیرند.
این شــد که من اولین اســتارتاپ
ویکنــد را در زنجــان برگــزار
کردم.
اســتارتاپ ویکند یــک رویداد
 54ســاعته ایده پردازی در جهت
کمک بــه اکوسیســتم کارآفرینی
است .اولین استارتاپ ویکند ایران
سه ســال پیش برگزار شد اما این
رویداد در دنیا  10ســال ســابقه
دارد 60 .تا  120نفر در این رویداد
شــرکت ميکننــد و در این میان
بیــن  5تــا  10نفر مربــی و داور
هســتند .مربیها صاحبان کسب و
کارهای موفقی هســتند و داورها
هم ميتوانند سرمایهگذارها باشند
یا کسانی که در شــتاب دهندهها
حضور دارند .در این رویداد کسانی
که برنامهنویس هستند با یک عده
گرافیست و کســانی که تخصصی
در رشــته ای از کسب و کار دارند
دور هم جمع ميشوند و در سه روز
یا همان  54ســاعت فرصت دارند
کــه ایدهای را تبدیــل به محصول
اولیه کنند .در واقع در اســتارتاپ
ویکند ،دو دایره با هم به همپوشانی
ميرســند .یــک دایــره آی تی یا
فناوری اطالعات است و دایره دیگر
کســانی که به حوزهای از کسب و
کار ورود کردهانــد .هــر دو گروه
میخواهند اتفاق تازهای بیفتد ،پس
به همدیگر کمک میکنند ایدهشان
سر و شــکل نهایی به خود بگیرد.
البته خروجی استارتاپ ویکند این
نیســت که گروه در آن  54ساعت
به پول برسد ،بلکه هدف بیشتر یاد

گرفتــن کار گروهی و تعریف مدل
کسب و کار و رسیدن به ام وی پی
یا محصول اولیه است.
ëëغربال ایدهها در روز اول
اتفاقــی کــه در اســتارتاپ
ویکند ميافتد این اســت که همه
شــرکتکنندگان روز اول ایدهشان
را مطرح ميکنند .هر شخص برای
معرفی ایــدهاش  60ثانیه زمان در
اختیــار دارد .او در ایــن  60ثانیه،
اول خودش را معرفی ميکند و بعد
هم ميگوید ایده او قرار اســت چه
مشکلی را حل کند.
آن وقت ایدهاش را مينویســد
و ميچســباند بــه دیــوار .وقتی
همه ایدهها مطرح شــد ،شــرکت
کنندگان بــه ایدهها رأی ميدهند
و  10ایــدهای که بیشــترین رأی
را آورده انتخــاب ميشــود .بعد از
آن تیمهاي پنج ،شــش نفره برای
چکــش خــواری ایدهها تشــکیل
ميشود .در این روز روی ایدهها کار
ميشــود و روز آخر محصول اولیه
یــا ام وی پی جلــوی داورها ارائه
ميشود.
ëëایده به تنهایی ارزشی ندارد،
مهم اجرای ایده است
یکــی از مزایــای اســتارتاپ
ویکندها این است که آدمها به مرور
ميفهمند ایده به تنهایی ارزشــی
ندارد ،بلکه مهم اجرای ایده اســت.
چون ممکن اســت ایــدهای که به
ذهن شما رسیده ،به ذهن  100نفر
دیگر هم رسیده باشد .ما این را در
استارتاپها ميبینیم که تازه کارها
فکر ميکنند ایدهشان خیلی خاص
است و حتی ميترســند ایدهشان
در اســتارتاپ ویکند دزدیده شود
اما وقتی کميحرفهای ميشــوند
گاردشان بازتر ميشود.
ëëچطــور اســتارتاپ ویکند
برگزار کنیم؟
اســتارتاپ ویکندهــا معمــوال
چهارشنبه از ســاعت  5بعدازظهر
آغاز ميشود و جمعه  9شب تمام.
روز جمعــه  10تیم ميآیند جلوی
داورها و محصول اولیه یا همان ایده
پخته شــده را مطرح ميکنند و از
بین آنها سه تیم انتخاب و جوایزی
هم از طرف اسپانسرهای محلی به
این ســه تیم داده ميشود .بعد از
این مرحله ممکن اســت یک عده
بروند شــتابدهندهای برای اجرای
ایدهشــان پیدا کنند ،عده ای هم
دنبال تأمین ســرمایه ای کوچک
باشند .کل این روند داوطلبانه است
و هیچ ســازمان و ارگانی پشت این
قضیه نیست .شــیوه برگزاری هم

شباهت و تفاوت استارتاپها
و بچه الکپشتها

یکی از مزایای استارتاپ ویکندها این است که آدمها به
مرور ميفهمند ایده به تنهایی ارزشی ندارد ،بلکه مهم
اجرای ایده است .چون ممکن است ایدهای که به ذهن
شما رسیده ،به ذهن  100نفر دیگر هم رسیده باشد.
ما این را در استارتاپها ميبینیم که تازه کارها فکر
ميکنند ایدهشان خیلی خاص است و حتی ميترسند
ایدهشان در استارتاپ ویکند دزدیده شود اما وقتی
کميحرفهای ميشوند گاردشان بازتر ميشود

این اســت که من مجــوز برگزاری
ایــن رویداد را از ســازمان جهانی
استارتاپ ویکند ميگیرم .با مراجعه
به ســایت این ســازمان فرمي در
اختیار من قرار ميگیرد که در آن
تجارب و تخصص من ارزشــیابی و
در صورت تأیید ،مجوز برگزاری به
من داده ميشود .بعد از این مرحله
سازمان مذکور نمایندهای جهانی -
ایرانی یا خارجی  -به شــما معرفی
ميکند کــه این نماینــده تجربه
چندین اســتارتاپ یا کسب و کار
نوپا را داشته است؛ استارتاپهایی
که موفــق شــدهاند یا شکســت
خوردهاند ،بنابرایــن انتقال تجربه
از طرف ایــن نمایندههــا صورت
ميگیــرد .نکته دیگر حضور - 15

 10مربی در این رویداد اســت که
به گروههای پنج شــش نفره کمک
ميکنند سریع تر و با کیفیت بهتر
به ایده شــان سر و شــکل بدهند.
هزینههــاي برگــزاری اســتارتاپ
ویکندهــا از طرف اسپانســرهای
محلــی تأمین ميشــود .شــرکت
کنندگان در استارتاپ ویکند هیچ
هزینهای بابت شرکت در این رویداد
نميپردازند.
ëëدو مثــال بــرای ایدههاي
استارتاپی
فرض کنید یک عــده معلم در
آمــوزش و پــرورش کار ميکنند.
آنها در حوزه درســی خود تخصص
دارنــد امــا تخصصــی در آی تی
ندارنــد .از طرف دیگر کســانی که

آی تی کار کردهانــد تخصصی در
مباحث آموزشــیای کــه معلمها
ميخواهند ارائه کنند ندارند .اینجا
قسمت آی تی به معلمها ميگوید
محصولشــان را چطور در فضای
مجازی ارائه کننــد تا بازاری برای
آن محصــول ایجاد شــود .در واقع
مهندسان نرم افزار و برنامهنویسها
کمک ميکنند تا فضایی مناســب
برای آن ایده آموزشی ارائه شود.
یا عدهای دیگر ميخواهند زبان
انگلیسی یاد بگیرند اما زمان کافی
برای حضور در کالسهاي حضوری
ندارند .حــال اگر ما بتوانیم فضایی
را فراهم کنیم کــه آنها به صورت
آنالیــن و مجازی آمــوزش ببينند
و مشــکالت آموزشــی خــود را با
کارشناسها در میان بگذارند ،یک
ایده شــکل گرفته است .اینجا یک
گروه از آمــوزش دهندههاي زبان
با مهندســان برنامهنویس کنار هم
جمع ميشوند و پلت فرميرا آماده
ميکنند تا آن ایده اتفاق بیفتد.
ëëکار تیمــي زیــر ذره بین
استارتاپ ویکند
کار تیميدر ایران کميســخت
اســت .اســتارتاپ ویکندها از یک
زاویه ميخواهنــد همین ضعف را
ترمیم کنند تا افراد از هم بپرســند
چقدر ميتوانند هم تیميهایشان را
درک کنند و با اخالق هم ســازگار
باشند؟ مسلماً کسی که ميخواهد
فراتــر از تیــم بایســتد همان جا
خداحافظی ميکند و ميرود .گاهی
حتی در گروهها دعوا هم ميشــود.
مث ً
ال ميبینید یکــی ميگوید ایده
مال من اســت و خــودم ميتوانم
بهتر پیش ببرم .یک وقت هایی هم
ميبینید تیمي روی ایدهشــان کار
ميکند و بعد به جایی ميرســند
که نميخواهند بروند روی ســن و
جلوی داورها ارائه کنند چون فکر
ميکنند ایدهشان خیلی عالی است
و ممکن اســت ایدهشان را بدزدند
در صورتی که این تحلیل درســت
نیست و ما ميبینیم همین تیم بعد
از آن جوگیری زود از هم ميپاشد.

ëëشتابدهندهها زمان بچگی
استارتاپها را کوتاه ميکنند
فلسفه شــتابدهندهها  -جذب
سرمایه  -برای اســتارتاپها برای
این اســت که بروند آنجا سریع یاد
بگیرند یا سریع شکست بخورند .به
این معنا که اگر آن ایده قرار نیست
موفق باشد با حضور در شتابدهنده
سریعتر شکســت ميخورد و وقت
زیادی تلف نميشــود .اگر هم قرار
بر رشد اســت ،این رشد با حضور
در شــتابدهنده ســریع تــر روی
ميدهد .در واقع شــتابدهندهها
زمان بچگی اســتارتاپها را کوتاه
ميکنند .کار شتابدهندهها کمک
به اکوسیســتم کارآفرینی اســت.
شتابدهندهها نه سازمان هستند،
نه شخص و نه شــرکت ،آنها فقط
شــتابدهندهاند .شــتابدهندهها
مربی و کارآفرینهاي موفقي دارند
و آنها هستند که ميگویند آیا روی
طرح شما ســرمایهگذاری ميشود
یا نه.
ëëمهم ترین چالش استارتاپها
چیست؟
بزرگترین چالــش در این باره
جذب سرمایه است .تیمي تشکیل
شــده و روی ایدهای کار کردهاند،
این ایده هر چقدر هم عالی باشــد
نميتوانــد بــدون جذب ســرمایه
جلو برود .چالش بعدی یک ســری
پروتکلهاي دســت و پاگیر است
از قوانیــن مالیاتی تا درگاه بانکی و
پروسههاي اداری که استارتاپها را
آزار ميدهد.
ëëخانوادهها در پرورش «فرزند
کارآفرین» آگاهتر شدهاند
من فکــر ميکنم خانواده ایرانی
آرام آرام دارد ميپذیرد که دســت
از تجویزهای رایج دکتر و مهندس
شــدن بردارد .امروز دور و بر خودم
خانوادههایی را ميبینم که فرزندان
خود را به سمت راهاندازی کسب و
کار ســوق ميدهند و اگر ميبینند
ایدهای برای کســب و کار در ذهن
فرزندشان شکل گرفته سر آن ایده
نميزنند.

استارتاپها شباهت عجیبی به بچه الکپشتهایی دارند که میخواهند
راه خــود را به ســمت دریــا پیدا کننــد .حتماً سرنوشــت غریب بچه
الکپشتها را میدانید .الکپشــتهایی که از دریا میآیند به سمت
ســاحل می رونــد و تخمگذاری می کنند اما ایــن تخمها یک نیمروی
عجلهای خوشــمزه برای جانورانی است که آن دور و اطراف می چرخند،
بنابرایــن با وجود مراقبتها گاه بچه الک پشــتها پیش از ترکاندن آن
پوســته آهکی ،طعمه شکارچیها میشــوند .با این حال بعضیها موفق
میشــوند از این مرحله عبور کنند و از تخــم بیرون بیایند و تاتی تاتی
کنان به ســمت دریا بروند اما در این مرحله هم بسیاری از آنها پیش از
رسیدن به دریا ،طعمه پرندهها و خزندهها میشوند و سرانجام آنهایی که
اقبال بیشــتری داشــتهاند ،راه دریا را پیش می گیرند اما آنجا هم فرش
قرمز برای بچه الکپشــتها پهن نشــده اســت و چندان ایمن نیست،
شــکارچی های دریا آنجا منتظرند که این غذاهای ترد و تازه را به نیش
بکشند ،با این همه بچه الکپشــتهایی پیدا می شوند که از این بازی
مار و پله دشوار بگذرند و به خانه آخر برسند.
استارتاپها هم از همان دوره شکلگیری ایده تا رسیدن به کسب و
کار خالق و نوآور ،مســیر مشابهی طی میکنند .برخی از آنها پیش از
آن که از پوســته چالش تیمی خارج شوند در همان تیم و از سوی اعضا
به سمت فروپاشی میروند .بعضیها می توانند یک گام رو به جلو بردارند
امــا در مرحله بعد صید شــکارچیهایی از درون و بیرون میشــوند و
سرانجام از میان آن همه تیم و ایده و استارتاپ تعداد کمی باالخره موفق
می شوند کسب و کار پیشرو خود را جلو ببرند .اما تفاوت استارتاپها با
بچه الکپشتها در این است که برخالف سرنوشت بچه الکپشتها ،در
صورت برخورد هوشــمندانه ،وجود روحیه تیمی و توجه دقیق به بیرون
بخش قابل توجهی از ریســکها میتواند در کنترل اســتارتاپها باشد.
آنها هســتند که میتوانند با کار تیمی ،داشتن افق و چشمانداز وسیع و
نه رســیدن به سود مالی در اندک مدت و مطالعه و غنی کردن دانش و
شناخت بازار هدف امیدوار باشند که راهشان را به سمت دریا باز خواهند
کرد و در دریا هم از سوی شکارچی های بزرگتر بلعیده نخواهند شد.

نشریههای
کارآفرینی

استارتاپهای بزرگ دنیا
از دل خدمات بیرون نميآیند

هفتهنامه شــنبه که بــه صورت تخصصــی درباره
کارآفرینــی و اســتارت آپها فعالیــت ميکند در
شکوفه شیبانی
آخرین شــماره خود در گفتوگویــی با دکتر رضا
کالنتری ،بنیانگذار استارتاپ «آفرینشگاه شزان» به
ماهیت اســتارتاپ پرداخته اســت .کالنتری در این گفتوگو ميگوید :این
سرویسدهی نیست که استارتاپ را استارت آپ ميکند .خالقیت و نوآوری
اســت که آن را اســتارتاپ ميکند .خالقیت ضامن ادامه حیات استارت آپ
است .به نظر شما استیو جابز دنیا را تکان داده یا آمازون؟ استارتاپهای بزرگ
دنیا از دل خدمات بیرون نميآیند ،بلکه زاییده نوآوریهای نابی هستند که
دنیا را دچار شیفت پارادایم ميکنند .فکر ميکنید چرا من «مامان پز» را یک
اســتارت آپ منحصر به فرد در ایران ميدانم چون همین شیفت پارادایمي
را ایجاد ميکند.
ëëاستارت ژاپن برای استارت آپهایش
این نشریه در مطلب دیگری با نام «روشهای سرمایهگذاری در استارت
آپهاي ژاپن» به قلم حامد رسولی مينویسد :پروژههاي دولتی جدید برای
حمایــت از کارآفرینان فنــاوری ژاپن به وجود آمده انــد و از طریق اهدای
مالی ،آموزش مربی و حمایت تخصصی از این افراد حمایت ميکنند .برنامه
اســتارت توسط وزارت آموزش و پرورش ،فرهنگ ،ورزش ،علوم و فناوری در
ســال  2012ایجاد شــد .این برنامه دارای یازده تقویتکننده پروژه از قبیل
سرمایه گذاران است .استارت ،راهکارهای پروژه  IPرا برای بخشهاي فناوری
مطرح ميکند که ریســک و پتانســیل کار دارند .از این طریق پروژه قصد
دارد دســتاوردهای تحقیقاتی دانشگاهها و ســازمانهاي اداری را از طریق
استارتاپها به جامعه بازگرداند ،در حالی که یک مدل نوآوری به سبک ژاپنی
ایجاد ميکند که نقش مکانیسميپایدار را ایفا ميکند.
تیمهاي استارت ،بودجه دولت و چگونگی تجاری سازی بخش خصوصی
ي با هم ترکیب ميکنند و
را از مرحله قبل از راه اندازی استارت آپهاي علم 
قصد دارند ازآن فناوریها برای بازارها و خروجیهاي جهانی استفاده کنند.
ëëچرا کره سالم ترين اکوسيستم استارت آپي آسيا را دارد؟

گاهی رسانه ها نسبت هایی به فرهنگ عمومی می دهند که شاید واقعی نباشد

این کارآفرین موفق ایرانی ميگوید ایرانیها تنبل نیستند
این هفتــه در جســتوجوهایم
به یــک فایل ویدئویــی در یکی
فرهنگ کار
از اســتارتاپ گرایندها برخوردم
کــه در آن فریدون کورنگی ،و
یکی از شــتابدهندههاي ایرانی
محمد مهر
کــه روی اســتارتاپها ســرمایه
گــذاری ميکند ،صحبت ميکرد.
او در خــال صحبتهاي خود به
مفهومياشاره کرد که ميتواند ذهن ما را دور بزند .بین
ما ایرانیها این فکر در این ســالها جا افتاده و رسانهها
هم روی آن تمرکز کرده اند و به عنوان یک اصل مســلم
به مخاطبــان خود دیکته کردهاند کــه« :ایرانیها تنبل
هســتند ».عموماً وقتی این اصل بیان ميشود به عنوان
ســند و مبنا به میزان اندک و ناچیز ســاعات کار مفید
ایرانیها هم اشــاره ميشود و شــواهد دیگر ،اما در این
سخنرانی ،کارآفرین برجسته ایرانی مثل ماهیای که در
خالف جریان رود شنا ميکند اعتقاد دیگری در این باره
داشــت .او بــر این باور بود که «این فکر غلط اســت که
ایرانی کار نميکند .ایرانی باهوش تر از آن اســت که کار
عبث انجام دهد ».ادامه حرفهاي این کارآفرین ایرانی،

نقد فرهنگ ســازمانی بود .او در این باره اشــاره ميکند
که « اگر ایرانی را در محیطی گذاشــتید که دید بازدهی
کارش پایین اســت کار نميکند .خب در یک ساختاری
که جوابده نیســت برای چه کار کند؟ یکی از مهندسان
مکانیک که آمده بود پیش من و طرحی را معرفی ميکرد
ميگفت من شــاگرد اول فالن دانشگاه معتبر بودم .حاال
دارم در یک شرکت خودروسازی ایرانی کار ميکنم .این
جوان به من گفت سیســتميکه من با آن در این شرکت
کار ميکنم  20ســال است در دانشگاهها - Obsolete
منسوخ  -شــده است .تعریف ميکرد به مدیرانش گفته،
ميتواند طراحی بهتری به شرکت ارائه کند اما آنها به او
گفته اند به تو مربوط نیســت و راجع به این چیزها فکر
نکن! توجه ميکنید؟ حاال شــما انتظار دارید که این فرد
در این سیستم ،فعالیت مثبتی داشته باشد؟ خب توهین
به عقالنیت جوانهاي ماست که تصور کنیم این جوانها
 18ساعت از عمرشان را هر روز باید در یک ساختار غیر
جوابگو صرف کنند .من بر این باورم که قضاوت ما درباره
« تنبل بودن ایرانیها» قضاوت بدون مبنا و داده اســت.
اگر این طور است پس چرا همین فرد ایرانی وقتی ميرود
آن طرف جواب ميدهد؟ چرا جواب ميدهد؟ چون آنجا

من بر این باورم که قضاوت ما درباره
« تنبل بودن ایرانیها» قضاوت بدون مبنا
و داده است .اگر این طور است پس چرا
همین فرد ایرانی وقتی ميرود آن طرف
جواب ميدهد؟ چرا جواب ميدهد؟

این آدم را نميگذارند ســر کار عبث .این جا این فرد را
جایی ميگذارند که چشم انداز ندارد .اکثر دوستانی که از
ایران ميآیند وقتی ميپرسی چشمانداز سه ساله و پنج
سالهات را بگو ،نميداند چه بگوید ،چون فکر نکرده است.
اص ً
ال به او نگفته اند که راجع به این مسأله فکر کن ».اما
اگر بخواهیم حرفهاي قابل تأمــل این کارآفرین موفق
ایرانی را در یک بســته کوچک بستهبندی کنیم احتماالً
ميشــود اینکه :فرهنگ کار سازمانی در جوالن دادن به

نــوآوری و خالقیت کارکنان مثل هوا برای ریههاســت؛
پس نميشود قاعده کلی تراشید و تجویز کرد که اگر هر
کســی در جای خود خوب کار کند ،همه چیز به سامان
ميشــود .این حرف اگرچه از یک زاویه درست است اما
وقتی مدیران و باالدستیها اجازه ندهند هر فرد در جای
خود خوب کار کند ،این رؤیا تعبیر نخواهد شد مثل این
ميماند که ماهیای بیرون از آب رؤیای شــناور بودن را
دنبال کند.

شــنبه در مطلب ديگري در اين شماره به يکي از فعال ترين کشورهاي
آسيا در بها دادن به اســتارتاپها يعني کره جنوبي پرداخته و نوشته است:
بزرگترين مشکل استارتآپهاي کرهاي نداشتن پلتفرم به زبانهاي ديگر
جهان است .نسل بعدي کارآفرينان در کره اين تفکر جهاني را در ذهن دارند
کــه ميتوانند دنيا را احاطه کنند .کره اقتصاد خــود را حول محور فناوري
ميچرخاند .برخي از افراد ادعا ميکنند که هند و چين در اين حوزه پيشرو
هســتند ،با اين حال با نــگاه دقيقتر ميتوان فهميد کــه وقتي صحبت از
شتابدهندگان استارتآپ و انکوباتورها ميشود ،کره سالمترين اکوسيستم
است که ساير کشورهاي آسيايي از آن ب ه عنوان معيار استفاده ميکنند.
آنچه کره را براي ســرمايهگذاران به جاذبهاي ســودزا تبديل کرده است،
اندازه بازار و محيط کره اســت .بازار و محيط کره بســيار شبيه به بازارهاي
اصلي مانند چين و ژاپن است و درواقع در مرکز بازار فناوري آسيا قرار دارد.
کرهايها بســيار تحصيلکرده و ماهر هستند و جمعيت اين کشور هرسال رو
به افزايش است.نســل بعدي کارآفرينان در کره اين تفکر جهاني را در ذهن
دارد که ميتوانند دنيا را احاطه کنند .بســياري از آنها حداقل يک شــرکت
کره -امريکايي دارند که در آن زبان انگليســي زبان اول شناخته شده است.
اين يک عامل مهم براي رســيدن به بازار امريکا و نيز بازارهاي اروپايي است.
موانع زباني بهعنوان دليل اصلي عدم توانايي کره در توسعه جهاني فهرست
شــده است .شرکتهاي استارتآپي کرهاي در حال حاضر تعداد بيشتري از
افراد خارجي را استخدام ميکنند تا يک محيط کاري را به وجود آورند که در
آن افراد به زبان انگليسي صحبتکنند.

