ما هي فعالية "ستارت أب ويكند"؟
"ستارت أب ويكند" عبارة عن شبكة عالمية من قادة ورواد األعمال ،يجمعهم شغف مشترك إللهام وتثقيف وتمكين األفراد والمجموعات
ممن يطمحون لترك بصمتهم في عالم ريادة األعمال .ندعوكم لإلنضمام إلينا ،سواء الستعراض أفكاركم أو لتشكيل فرق العمل أو بغرض
تدشين مشاريعكم الناشئة.

هل فكرت يوما ً أن تكون من رواد األعمال؟
 ...بما يتضمنه ذلك من النجاحات واإلخفاقات؟ ومن التحديات الشخصية والمهنية؟
"ستارت أب ويكند"  Startup Weekendمنظمة عالمية منسقة شعبيا ،يرفدها طموح اآلالف من رواد األعمال المبتدئين
ممن يرغبون في اكتساب الخبرة الالزمة لتأسيس المشاريع الناشئة بما يضمن لها النجاح واالستمرارية .تعتبر هذه الحركة
األكبر من نوعها ،حيث شهدت أكثر من  0011فعالية في  021دولة حول العالم عام .2102
ينتشر منظموا الفعالية في أكثر من  211مدينة حول العالم ،من منغوليا إلى جنوب أفريقيا ومن لندن إلى البرازيل ،بالرغم من
اتخاذ المنظمة غير الربحية مدينة سياتل بوالية واشنطن األمريكية مقرا لها .وهكذا ،تشكل الفعالية نقطة تجمع هامة لرواد
األعمال من مختلف دول العالم ،ممن يتوافدون على ورش العمل التي تستمر لفترة نهاية األسبوع ،حيث يمكنهم عرض
أفكارهم على زمالئهم من المشاركين ،وتشكيل فرق العمل ،وحتى البدء في تدشين مشاريعهم الخاصة.
يجمع كافة فعاليات "ستارت أب ويكند" نموذج واحد :فبإمكان أي من المشاركين عرض أفكارهم على الحضور واالستفادة من
ردود الفعل مباشرة .تتيح هذه المنهجية لفرق العمل أن تتكون بشكل تلقائي ،خاصة حول األفكار األكثر شعبية (حسب
األصوات) .أما الخطوة التالية فهي األكثر إثارة ،حيث ينخرط المشاركين في  42ساعة من العمل المكثف على ابتكار نماذج
العمل ،والبرمجة ،والتصميم ،ودراسة السوق .وتتوج الفعالية في ختام اليوم األخير بعرض المشاريع على كبار رواد األعمال
المحليين ،حيث يتمكن أصحاب المشاريع الناشئة من االستفادة من خبراتهم ونقدهم البناء.
وهكذا ،تضمن فعالية "ستارت أب ويكند" الفائدة مقرونة بالمتعة لجميع مرتاديها ،سواء نجحوا في تنمية بذرات مشاريعهم ،أو
كوّ نوا فريق عمل تأسيسي ،أو تعلموا مهارة جديدة خارج نطاق المألوف ،أو بكل بساطة تعرفوا على عقول طموحة صديقة.
فالجميع يترك "ستارت أب ويكند" محمال بخبرة أوسع وتجربة أثرى في عالم المشاريع الناشئة .س ّجل معنا الكتشاف عالم
ريادة األعمال بنفسك!

جدول األنشطة
الخميس  21نوفمبر
  0011مساء :بدء فترة التسجيل.  00:1مساء :العشاء وفرصة للتواصل بين المشاركين.  0011مساء :الكلمة االفتتاحية وكلمات المتحدثين.  00:4مساء :بدء استعراض المشاريع.  0011مساء :التصويت الختيار المشاريع األفضل. 0004 -مساء :بدء تشكيل فرق العمل ومناقشة األفكار الفائزة.

  01011مساء :العمل على إعالن التشكيالت النهائية لفرق العمل وإعداد القوائم بالمهارات المتطلبة .نشجع المشاركين على التزامالصراحة والمباشرة في تسجيل المهارات والموارد المطلوبة .يمكن للمشاركين العمل لفترة مفتوحة هذا المساء.
الجمعة  20نوفمبر
  0011صباحا :ندعو المشاركين للحضور واالستمتاع بوجبة إفطار بسيطة مع القهوة .سيتم افتتاح التسجيل للمدربين في هذه الفترة.(يمكن للمشاركين أيضا الحضور قبل الثامنة صباحا).
  00:1صباحا :بدء عمل الفرق المُش ّكلة على إعداد مواقع عملها لليومين القادمين.  00:1صباحا :بدء تواجد المدربين لالستشارة والمساعدة.  00:1ظهرا :الغداء.  2011عصرا :بدء اإلعالن عن طلب الموارد والمهارات.  2011عصرا :يقوم المدربون بمساعدة فرق العمل شخصيا .ال تترددوا في طلب المساعدة منهم!  0011مساء :العشاء.  0011مساء :تفقد سير العمل لدى الفرق المشاركة .استعراض التقارير المرحلية .طلب المساعدة.  01011مساء :ختام اليوم األول .يمكن للمشاركين العمل لفترة مفتوحة هذا المساء.السبت  22نوفمبر
  0011صباحا :ندعو المشاركين للحضور واالستمتاع بوجبة إفطار بسيطة مع القهوة .افتتاح التسجيل للمدربين لليوم الثاني في هذهالفترة( .يمكن للمشاركين أيضا الحضور قبل الثامنة صباحا).
  01011صباحا :بدء تواجد المدربين لالستشارة والمساعدة – .ال تترددوا في االستفسار وطلب المساعدة!  010:1صباحا :اإلعالن عن طلبات المساعدة (غير ملزم).  0011ظهرا :الغداء.  :011عصرا :المراجعة األخيرة للمشاريع .بدء التحضير لعرض المشاريع.  4011مساء :العرض الختامي للمشاريع.  0011مساء :بدء عملية التحكيم وإعالن الفائزين.  00:1مساء :العشاء.  00:1مساء :الكلمات الختامية. 10:00-مساء :اختتام الفعالية.

تفاصيل الفعالية
للتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي swbahrain.eventbrite.com
لمعرفة تفاصيل الفعالية ،الرجاء زيارة موقع .bahrain.startupweekend.org
وشكرا،
فريق عمل "ستارت أب ويكند"

تنويه :عذرا ،ال يمكن استرجاع المبلغ المدفوع بعد مضي  0أيام على الفعالية.
عن "ستارت أب ويكند"" :ستارت أب ويكند" فعالية تمتد أنشطتها لمدة  42ساعة خالل عطلة نهاية األسبوع ،وهي مصممة
لتقديم التجربة التعليمية األمثل لرواد األعمال في الحقول التكنولوجية وغير التكنولوجية .تبدأ األنشطة مساء يوم الخميس مع
استعراض المشاركين لمشاريعهم ،وتتواصل الفعالية مع أنشطة العصف الذهني وتطوير خطط العمل وإنجاز النماذج المبدئية
للمنتجات ،ثم تختتم مساء يوم السبت مع استعراض المنتجات المكتملة أو شبه المكتملة .تشكل الفعالية فرصة استثنائية
للتواصل مع رواد األعمال وفرق العمل خارج دائرة معارف المشاركين المعهودة .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف يتمكن
المشاركون من االستماع لكلمات يلقيها المختصون ورواد األعمال من أصحاب التجارب الناجحة محليا ،لتشجيعهم على التعلم
والعمل واالبتكار" .ستارت أب ويكند" مصممة لكي تكون البيئة المثالية الختبار أفكارك واتخاذ الخطوات األولى إلدخال
مشاريعك حيز التنفيذ ،سواء كنت تتطلع لمجرد ردود فعل الجمهور أو تكوين فريق عمل أو تدشين مشروعك مبدئيا.
شروط المشاركة :واجبنا توفير أفضل الفرص لك للتواصل والتعلم ،ونتطلع ألن تستفيد من التواصل مع بقية المشاركين
والمدربين والمتحدثين ،وأن تلتقي بفريق العمل الذي يليق بمشروعك لكي تبدأ في تدشينه .فالفعالية مصممة لكي تكون ملتقى
ممتعا لتداول األفكار والمشاريع والتعلم من تجربتك وتجارب اآلخرين .من هذا الباب ،فإنك في حال تسجيلك في الفعالية
تعترف ضمنيا بالتعاطي مع أفكارك وأفكار الغيركجزء من تجربة جميع الحضور التعليمية .لذا ننصحك بإعادة النظر في
مشاركتك في الفعالية إن كنت قلقا من إشكاليات الملكية الفكرية ،أو أن تمتنع عن كشف تفاصيل مشروعك للحضور.
كجزء من الفعالية ،يتعهد كل مشارك ضمنيا بتقبل كل من يحضر الفعالية واحترام أفكارهم ومشاريعهم .يتعهد كل مشارك
أيضا بالتزام المهنية في تصرفاته ،والتعامل مع الجميع باحترام ،والعناية في استخدام مرافق موقع الفعالية .يتعهد كل مشارك
كذلك بمسؤوليته عن أي حادث أو ضرر قد يتسبب به .وأخيرا ،يتعهد كل مشارك بعدم اتهام "ستارت أب ويكند" ،أو فريق
العمل ،أو أي من منظمي الفعالية أو الداعمين لها ،بالمسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات أو أي حوادث بشكل عام
قد يتعرض لها.
بالمشاركة في هذه الفعالية ،فإنك تتعهد بالسماح لـ"ستارت أب ويكند" بأخذ الصور أو تسجيل الفيديو خالل الفعالية .يمكنك العثور على
تفاصيل التعهدات القانونية في صفحة األسئلة المتكررة (باإلنجليزية) ،لكن باختصار ،فإن هدفنا ببساطة هو تعريف العالم بإنجازاتك.

أسئلة متكررة
يمكن للمشاركين أو الراغبين في االشتراك إيجاد األسئلة األكثر تكرارا في هذه الصفحة ،مبوبة حسب مراحل الفعالية لتسهيل
البحث .ال تترددوا في مراسلتنا عبر فيسبوك وتويتر للمزيد من المعلومات!
قبل الفعالية








هل هذه الفعالية مناسبة لي؟
هل يمكنني المشاركة دون فريق عمل؟
كيف يمكنني التسجيل للفعالية؟
ما الفرق بين أنواع التذاكر المتوفرة؟
ما الذي ينبغي علي إحضاره للفعالية؟
كيف يمكنني االستعداد للفعالية؟
كيف يمكنني االتصال بمنظمي الفعالية؟

خالل الفعالية













ما هو جدول األنشطة أليام الخميس والجمعة والسبت؟
ما نوع المشاريع المسموح بها؟
هل يمكنني المشاركة بأكثر من مشروع؟
هل يمكنني المشاركة بمشروع موجود في السوق حاليا؟
كيف أحمي أفكاري من السرقة؟
ماذا لو لم يتم اختيار مشروعي؟
هل من المتوقع أن أعمل بشكل متواصل لمدة  42ساعة؟
ما نوع المساعدات والموارد التي تقدمها الفعالية؟
كيف ستتعاطى الفرق المشاركة مع مسألة الملكية الفكرية؟
ما المتوقع إنجازه وتقديمه يوم السبت؟
ما هي معايير التحكيم؟
ما الغرض من المسابقة؟ ما هي الفوائد المترتبة عليها؟

بعد الفعالية



هل من المتوقع أن تواصل الفرق عملها بعد انتهاء الفعالية؟
ما نوع الدعم الذي تقدمه "ستارت أب ويكند" لتدشين المشاريع المشاركة؟

قبل الفعالية



هل هذه الفعالية مناسبة لي؟
يشكل المشاركين من خلفيات تكنولوجية (من مطوري برامج ومبرمجين ومصممين) حوالي نصف الحضور المتوقع في
"ستارت أب ويكند" ،في حين يشكل المشاركين من خلفيات تجارية (من مسوّ قين وماليّين وحقوقيين) النصف اآلخر .ما
يجمع المشاركين هو طموحهم المشترك في دخول عالم ريادة األعمال .فكل من المشاركين يتطلع للعمل مع اآلخرين من
أقرانه من أصحاب المشاريع والرؤى والمهارات ،كل في حقل اختصاصه ،سواء كان ذو خبرة أو حديث عهد بمجال

ريادة األعمال ،بهدف العمل على منتج أو مشروع معين خالل عطلة نهاية األسبوع من  21حتى  22نوفمبر .إن
استثارت فكرة الفعالية اهتمامك ،فأنت حتما الشخص المناسب للمشاركة في "ستارت أب ويكند"!



هل يمكنني المشاركة دون فريق عمل؟
باستثناء المنظمين والمدربين والمتحدثين والصحفيين ،يتوقع من جميع المشاركين االنضمام لفريق عمل .تركز
"ستارت أب ويكند" على هذا الجانب بهدف االستجابة لمغزى الفعالية (التي تحث على العمل دون تضييع الوقت)
ولتجنب تشتيت انتباه الفرق المشاركة.




كيف يمكنني التسجيل للفعالية؟
يمكنك التسجيل للفعالية عبر عدة قنوات:
 )0عبر زيارة موقع "ستارت أب ويكند" ( )bahrain.startupweekend.org/ticketsللتسجيل والدفع عبر
خدمة "باي بال" ( )PayPalااللكترونية (يتم الدفع بالدوالر األمريكي).
 )2عبر االتصال بمنظمي الفعالية على  00002422لشراء التذاكر والدفع نقدا.
 ):عبر التسجيل في اليوم األول للفعالية أمام بوابة الدخول .يبدأ التسجيل عند السادسة مساء .يرجى من الراغبين
في التسجيل بهذه الطريقة إحضار المبلغ المطلوب تحديدا ( 04دينار بحريني).




ما الفرق بين أنواع التذاكر المتوفرة؟
يرجى من المشاركين شراء التذاكر حسب التصنيف اآلتي :فالتذاكر التكنولوجية ( )Technicalمخصصة ألصحاب
المهارات في تقنية المعلومات ،من مبرمجين ومطوري برامج ومصممين ،في حين تختص التذاكر غير التكنولوجية
( )Non-technicalبأصحاب الخلفيات التجارية ،من قبيل إدارة األعمال والتسويق والتمويل .ويأتي هذا الشرط
استجابة لما أثبتته التجربة من نجاح للفعاليات التي تحافظ على نسبة متساوية من المشاركين من كال هذين
التصنيفين.


o
o
o
o
o

علي إحضاره للفعالية؟
ما الذي ينبغي
ّ
جهاز البتوب
بطاقات العمل
كاميرا (نشجع على تسجيل الحدث عبر الصور والفيديو!)
أجهزة إضافية (شاشات ،لوحات مفاتيح ،إلخ ).تحسبا ألي طارئ ولزيادة اإلنتاج
الكثير من الحماس والرغبة في اإلبداع!




كيف يمكنني االستعداد للفعالية؟
قم بالبحث عن المعلومات حول المعدات الالزمة لتدشين المشاريع الناشئة والممارسات المقترحة لالستفادة بأكبر قدر
ممكن من الفعالية – ننصحك بالبدء مع المصادر المدرجة ضمن قاعدة المعلومات على موقعنا:
ف من الراحة قبل الفعالية .وأخيرا :انشر
 .startupweekend.org/resourcesننصحك أيضا بنيل قسطٍ كا ٍ
الخبر بين أصدقائك وقم بدعوتهم! – إن كنت مشاركا لعرض مشروعك الخاص فتأكد من التالي:
 oقم بما يكفي من الدراسة والبحث حول فكرة المشروع ،فالهدف ليس فقط جذب فريق العمل المناسب نحو
مشروعك ،بل إقناعهم به.
 oاختصر فكرة المشروع في عرض قصير ال تتجاوز مدته  01ثانية .تذكر أن مدة قصيرة مثل هذه ال تسمح
بأكثر من الخطوط العريضة لمشروعك ،فاحرص على انتقاء أوجه مشروعك األكثر جاذبية فقط لتضمينها
في العرض ،وتغاضى عن الباقي.
 oتمرن على توقيت العرض وعدم تجاوز الفترة المسموح بها ( 01ثانية) باستخدام عداد وقت أو منبه.




كيف يمكنني االتصال بمنظمي الفعالية؟
يمكنك االتصال بالمنظمين بإحدى الطرق التالية:
 oعبر االتصال هاتفيا بأحد األرقام التالية :2220::: :أو :2220:::
 oعبر البريد االلكتروني100461@btc.com.bh :
 oعبر تويتر@StartupWkndBH :
 oعبر فيسبوكhttp://www.facebook.com/StartupWkndBH :

خالل الفعالية



ما هو جدول األنشطة أليام الخميس والجمعة والسبت؟
الخميس :يفد المشاركون إلى موقع الفعالية بين  40:1و 0011مساء ،ويبدؤون في التواصل قبل وخالل فترة تقديم
العشاء .بعد أن يشارك الحضور في لعبة بسيطة لكسر التوتر ،وبعد كلمة افتتاحية قصيرة يلقيها منسق الفعالية،
يستمع المشاركون لثالث كلمات قصيرة إضافية حول ريادة األعمال والتكنولوجيا .من ثم تبدأ فقرة عرض األفكار
والمشاريع ،حيث سيتاح لكل المشاركين الراغبين فترة  01ثانية تقريبا لعرض مشاريعهم بالطريقة المثلى واألكثر
فعالية .بعد انتهاء فقرة العرض سيتمكن جميع الحضور من التصويت الختيار أفضل المشاريع ،وهي المشاريع التي
ستعمل عليها الفرق المشاركة طوال عطلة نهاية األسبوع .سوف يتم تشكيل فرق العمل تلقائيا وبشكل عفوي عبر
تشاور المشاركين وتواصلهم ،ومن هنا يبدأ العمل!
الجمعة :تعمل الفرق المشاركة طوال اليوم ،باستثناء بعض فترات االستراحة حيث سيتمكن المشاركين من تناول
الطعام ،وباستثناء دعوة المشاركين لحضور كلمة قصيرة .أثناء اليوم ،سيطوف المدربون حول الفرق المشاركة
لتقديم النصائح العملية والنقد البناء ،بغرض استفادة المشاركين من خبراتهم.
السبت :تعمل الفرق دون توقف من الصباح حتى العصر .سيتواجد عدد من المدربين في هذا اليوم كذلك لتقديم
المساعدة للمشاركين .تقوم الفرق بإضافة اللمسات األخيرة على مشاريعها أو نماذج منتجاتها والتدرب على العرض
األخير للمنتج النهائي بين  :011و 2011عصرا .تبدأ فترة عرض المشاريع عند وصول لجنة التحكيم ،حيث
ستخصص فترة  4دقائق للعرض إضافة إلى حوالي دقيقتين أو ثالث لألسئلة من لجنة التحكيم .بعدها تختار لجنة
التحكيم الفرق الفائزة ،وتمنح الجوائز ألصحاب المرتبة األولى والثانية والثالثة ،مختتمة الفعالية( .ثم يبدأ االحتفال
بنجاح الفعالية!)




ما نوع المشاريع المسموح بها؟
جميع المشاريع مسموح بها (أكانت ربحية أو غير ربحية أو اجتماعية ،إلخ .).لكن يجدر التنويه بأن الفعالية يطغى
عليها الطابع التكنولوجي .فأكثر من  %04من األفكار المطروحة ترتكز على االنترنت والهواتف الذكية .ونظرا
لقصر الوقت ،فإننا ننصح حتى المشاركين بمشاريع غير تكنولوجية التركيز على إنجاز الجانب التكنولوجي من
المشروع خالل أيام الفعالية (الموقع االلكتروني ،على سبيل المثال).




هل يمكنني المشاركة بأكثر من مشروع؟
تعتمد هذه النقطة على عدد المشاركين وجدول األنشطة .لذا ننصحك بترتيب أفكار مشاريعك التي تنوي عرضها
حسب األولوية ،وأن تكثف استعدادك لتقديم أفضلها.




هل يمكنني المشاركة بمشروع موجود في السوق حالياً؟
ال .الهدف من "ستارت أب ويكند" هو توفير المنبر األكثر فعالية للمشاريع النامية الجديدة وتطويرها من الصفر على
امتداد عطلة نهاية األسبوع .من أسس الفعالية التي نتوقع من المشاركين العمل بها روح التعاون المطلق وااللتزام
بفكرة المشروع .وقد أثبتت التجربة أن السماح بالمشاريع العاملة في السوق حاليا ال تخدم تلك الروح ،إضافة إلى
أنها تتمتع بأفضلية مبدئية على المشاريع المشاركة الجديدة بالكامل.







كيف أحمي أفكاري من السرقة؟
اإلجابة المختصرة هي أنه ما من طريقة أثبتت نجاحها لحماية أفكارك من السرقة خالل الفعالية .إن كنت قلقا من
هذه اإلشكالية ،يمكنك أن تقدم مشروعك بخطوط عريضة ،دون أن تذكر التفاصيل .لكن في الواقع ،ليست هذه
مشكلة تستوجب القلق ،إال إن كنت تعتقد بأن مشروعك لم يسبق إلى فكرته أحد أبدا (وهي حالة نادرة جدا) وأنه
إضافة لذلك جاهز تماما للتنفيذ وبسهولة .فاإليجابيات المترتبة على تشكيل فريق عمل نشط واالستفادة من اقتراحات
المشاركين والمدربين ومساعدتهم تطغى على السلبيات المترتبة على احتمال سرقة أحدهم ألفكارك .والحق أن أكثر
من  %01من المشاريع المعروضة في أي من فعاليات "ستارت أب ويكند" حول العالم قد تم طرحها مسبقا وفي
عدة مناسبات .ال يعني هذا أن تلك األفكار غير صالحة ،فالمهم هو كيفية عمل فريقك على تطويرها وتنفيذها" :يمكن
سرقة األفكار ،لكن ال يمكن سرقة التنفيذ".




ماذا لو لم يتم اختيار مشروعي؟
ليس الهدف من تكوين الفرق يوم الجمعة استثناء بعض المشاريع ،بل إبراز المشاريع األكثر جاذبية وشعبية عبر
حصر عدد الفرق المشاركة بشكل يضمن اشتمالها على كافة المهارات التكنولوجية والتجارية المطلوبة .إن لم يتم
اختيار مشروعك ،ال يزال بإمكانك المشاركة في أحد الفرق والعمل على مشروع آخر – ما عليك إال إبالغ أحد
المنظمين.




هل من المتوقع أن أعمل بشكل متواصل لمدة  45ساعة؟
ال ،ولكن الباب مفتوح لك إن أردت ذلك .وسيكون موقع عمل "ستارت أب ويكند" البحرين مفتوحا على مدار
الساعة!




ما نوع المساعدات والموارد التي تقدمها الفعالية؟
تشكل النصائح والمساعدة الشخصية التي يوفرها المدربون والمتحدثون للمشاركين أحد أهم جوانب فعاليات "ستارت
أب ويكند" .فخبرات المدربين تشمل حقوال واسعة ،من ريادة األعمال وتطوير البرامج إلى التسويق والتمويل
والقانون ،على سبيل المثال ال الحصر .وهم متواجدون ليس فقط لالستشارة الشفهية ،بل أيضا لالنخراط في العمل
شخصيا مع الفرق المشاركة .هذا وقد قمنا بجمع الموارد األكثر أهمية لجميع الحقول التي تتضمنها الفعالية بجميع
مراحلها على الصفحة التالية.startupweekend.org/resources :




كيف ستتعاطى الفرق المشاركة مع مسألة الملكية الفكرية؟
يرجع هذا األمر للفريق نفسه .فال يجب على المشاركين توقع أن "ستارت أب ويكند" ستوفر الدعم أو تشارك في
توقيع أي ملفات قانونية خالل الفعالية .وبالرغم من تواجد المدربين الحقوقيين ،فإن مشورتهم ستقدم على وجه
العموم وليس التخصيص .على كل حال ،فقد أثبتت التجربة أن إنتاجية الفرق التي تؤجل التعاطي مع هذه المسألة إلى
ما بعد إنجاز المنتج النهائي أكبر من الفرق التي تقضي وقتها في مناقشة هذه المسألة من البداية.




ما المتوقع إنجازه وتقديمه يوم السبت؟
في حين أن ليس ثمة معايير محددة لما يجب إنجازه بحلول يوم السبت ،إال أننا ننصح الفرق المشاركة باالستعداد لما
سوف تقيمه لجنة التحكيم ،نعني :دراسة الجدوى ،خطة العمل ،والتنفيذ (راجع السؤال التالي) .أما بخصوص عرض
المشروع النهائي على لجنة التحكيم ،فننصح بالتأكد من توفر العناصر التالية (على سبيل المثال):
 )1الموقع االلكتروني (يمكن أن يكون مكتمال أو يحتوي فقط على األساسيات).
 )2تطبيقات الموبايل (يمكن أن تكون مكتملة أو تحتوي فقط على األساسيات).

 )3طريقة لعرض المشروع الكترونيا (عبر استخدام برنامج  Powerpointأو  Keynoteأو  Preziأو
غيرها).
 )5استعراض المنتج سواء عن طريق الفيديو أو مباشرة أمام اللجنة ،أو بكلتا الطريقتين.
 )4أن يكون العرض خفيفا وممتعا.



ما هي معايير التحكيم؟
سيتم تقييم المشاريع حسب المعايير التالية (لكل منها نفس القيمة):
 )1خطة العمل
وهي قلب المشروع ،فتأكد من امتالكك ألجوبة على األسئلة التالية قبل أن تمضي وقتك على جوانب
ثانوية:
من هم زبائنك؟ ما هي القيمة األساسية التي ترغب بإضافتها للسوق؟ ما هي أنشطتك الرئيسية؟ ما هي
قنوات الريع لمشروعك؟ ما هو هيكل التكاليف لمشروعك؟ من هم شركاؤك الرئيسيون وما هي الموارد
الرئيسية التي تعتمد عليها؟ ما هي قنوات توزيع المنتج؟ ما مراحل إدخال المشروع حيز العمل؟
 )2دراسة الجدوى
هل اتخذت الخطوات الالزمة لضمان تقبل زبائنك المتوقعين للمنتج؟ تشكل دراسة الجدوى الشاهد األكبر
على فاعلية منتجك في السوق ،فكلما زادت كمية ردود الفعل المتوقعة التي تسجلها ،كلما تعرفت أكثر على
نوع الزبون الذي يجب أن توجه منتجك إليه ،مما يساعدك على تطوير خطة العمل بدقة أكبر وزيادة
فرص نجاح تنفيذك للمشروع.
 )3التنفيذ
هنا ندخل في التفاصيل المهمة :ماذا تمكن فريقك من إنجازه خالل فترة الفعالية؟ فحتى أقوى خطط العمل
ستكون بال فائدة إذا كان التنفيذ ضعيفا .من هنا تأتي أهمية إدخال مشروعك حيز التنفيذ قدر المستطاع مع
نهاية فترة الفعالية ،من أجل إقناع لجنة التحكيم أوال بفعالية مشروعك وثانيا ،وهو األهم ،بقدرتك على
العمل وتنفيذ المشروع بنجاح .فاالستثمار ال يكون في األفكار المجردة ،بل في فريق العمل.




ما الغرض من المسابقة؟ ما هي الفوائد المترتبة عليها؟
ليس الهدف من الفعالية التسابق على نيل جائزة ما ،ما تشهد عليه مرونة القوانين واتساع رقعة الجوائز الممنوحة
على كافة األصعدة .فنحن نفضل دائما رعاية جو عمل إيجابي على تشجيع المنافسة بين المشاركين .بالرغم من هذا،
فإننا نؤمن بأن التنافس يرفد روح االبتكار ويشجع على العمل ،تماما كما في السوق خارج أسوار الفعالية .لذا نرى
أنه من المفيد أن يختبر المشاركين التحديات المترتبة على التنافس في سوق العمل قدر اإلمكان.

بعد الفعالية



هل من المتوقع أن تواصل الفرق عملها بعد انتهاء الفعالية؟
يرجع األمر لك ولفريق عملك إذا ما أردت مواصلة العمل بعد انتهاء الفعالية .يجدر بالذكر أن ما يقارب  %44من
المشاركين في فعاليات "ستارت أب ويكند" حول العالم يواصلون العمل على مشاريعهم مع فرق عملهم ،في حين أن
 %2:منهم يواصلون العمل مع تغيب جزء من فريق العمل.




ما نوع الدعم الذي تقدمه "ستارت أب ويكند" لتدشين المشاريع المشاركة؟
أوال ،يمكننا مساعدتك عبر توجيهك للمراجع والموارد المناسبة .ننصحك بزيارة صفحة
 startupweekend.org/resourcesلالستفادة من قائمة الموارد واألدوات الفعالية لمتابعة العمل على مشروعك
وتطويره بعد الفعالية إلى أن يصل لمرحلة التدشين.
ثانيا ،إذا كنت من أصحاب المشاريع المتميزة ،يمكن لـ"ستارت أب ويكند" المساعدة في تسويق اسمك عبر برنامج
"قصص نجاح ستارت أب ويكند" ( ،)Startup Weekend Success Storyالتي يمكنك التقديم لاللتحاق به على

الصفحة التالية .startupweekend.org/yourstory :باإلضافة إلى ذلك ،إن كنت ترغب بتعريف أحد األفراد
أو الشركات بك ،يمكنك مراسلتنا على ( .info@startupweekend.orgيسعدنا أن نخدمك ،لكن تذكر أن جدولنا
مزدحم جدا وأننا ال نملك صالت مع جميع األفراد والشركات!)
* الصفحة المتكررة مأخوذة عن  ، startupweekend.orgبتصرّف.

