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ه هاي در هم بر هم را در دست كه محصول ساخت خود را و يك تكه كاغذ با نوشت آدام آندرسن خوشحال و سر حال در حالي
. خانه اش ساخته بود ناميده مي شد، و در زير زميني"آمپلي فون"او نمونه چيزي را در دست داشت كه .بانك شد داشت، وارد

اين دسـتگاه يـك   . بود كه اپراتور ها استفاده مي كنند واكمن و يك نوع ميكروفن بدون دسته –امپلي فون تركيبي از هدفون 
هر كدام از گوشي ها دكمه مخصوص تنظيم صدا داشت، كـل  . گوشي تلفن وصل مي شد ند دهنده داشت كه به سيمقطعه پيو

آندرسـن از لحـاظ    پدر. مكانيزم فنري كششي برخوردار بود كه به آساني به وسيله يك دست بسته و باز مي شد گوشي از يك
او از تعـداد زيـادي   . عادي اش با تلفـن صـحبت كنـد    شنوايي شنوايي مشكل داشت، بويژه زماني كه مي خواست با استفاده از

يكي از داليلي كه بيشتر دستگاهها رضايت بخش نبود . بيشتر آنها رضايت بخش نبودند دستكاه تقويت كننده كمك گرفت، اما
م صداي خروجـي  بطور همزمان، ه بقيه دستگاهها. بود كه سر و صداي اتاق، گوشي كه جلو گوشي تلفن بود را مي رنجاند اين

از آنجايي كه هر دو گوش پدر آندرسن ضعيف بودند، آندرسن عنـوان   عالوه بر اين،. را تقويت مي كردند و هم پيام فرستنده را
بطـور يكسـان    تنها سر و صداي اتاق را كنترل مي كند بلكه پيام فرستاده شده را براي هـر دو گوشـي   كرد كه اين دستگاه نه

نيازي به دست ها نبود و دست ها مـي توانسـتند،    ب توجه اين دستگاه اين بود كه براي استفاده آنبخش جال. تقويت مي كند
  .نمود صدا را براي هر دو گوشي تنظيم

او . گوشي ي تلفن هاي موجود استفاده كرده بـود  در حقيقت، آندرسن از قطعات راديو ها و. ساختن آن نمونه واقعاً دشوار نبود
 بدون مشكل از آن استفاده كرده بود و توانايي شنوايي خودش را براي مكالمات تلفني داده بود و پدرش آن نمونه را به پدرش

  .بهبود داده بود

و هزينه نيروي كار را به آن افزوده بود و قيمت دسـتگاه   آندرسون قيمت قطعات آن دستگاه را بطور جداگانه محاسبه كرده بود
 ست داشتن دستگاه و كاغذي كه هزينه تخميني بروي آن نوشته شده بود با مسؤل وامهايدر د سپس او با. را تعيين كرده بود

ــود نمايـــــد          ــروع كـــــار خـــ ــزار دالر بـــــراي شـــ ــا تقاضـــــاي ده هـــ ــات نمـــــود تـــ ــاني مالقـــ  .بازرگـــ

مالً اما نا اميدكننـده مسـؤل بخـش كـا     دقيقه بعد آندرسن با حالتي كامالً غم زده بانك را ترك نمود، او با توضيح مؤدبانه چند
نموده كه محاسباتي كه در مورد هزينه صورت گرفته است دقيق نمي باشـد،   مسؤل وام هاي بازرگاني عنوان. مبهوت شده بود
قيمت محاسبه شده  ريزي اقتصادي به چشم نمي خورد و آندرسن هيچ ايده اي براي بازاريابي دستگاه ندارد و هيچ گونه برنامه

 .ي كـــــه يـــــك توليـــــد كننـــــده بخـــــرد    بـــــه درد فـــــروش جزئـــــي مـــــي خـــــورد نـــــه چيـــــز      

همراه با يك هزينـه تخمينـي    او دستگاه اصالح شده اش را. ماه بعد آندرسن مصمم وارد بخش وام هاي بازرگاني بانك شد سه
اين دستگاه را استفاده كرده بودند و يك برنامه ريزي پـنج صـحفه    جديد، منابع تهيه اجزاء دستگاه، چندين نامه از افرادي كه

 .فــــــروش دســــــتگاه بــــــه مالقــــــات مســــــؤل بخــــــش آمــــــده بــــــود ورد چگــــــونگياي در مــــــ

اين بار او مسؤل بخش را براي تأمين اعتبار پرداخت وام متقاعد كـرده بـود، گـر چـه      .دوباره آندرسن مأيوس بانك را ترك نود
بانك همچنـان  . نداشت دستگاه اما بانك تمايلي براي تضمين هزينه شروع توليد گسترده اين. تخميني هنوز هم باال بود هزينه

كه به وسيله پست فرستاده مي شـدند بازاريـابي كنـد را قبـول      شيوه فروش آندرسن، كه كه فصد داشت از طريق كاتالوگهايي
. نماينـد  استفاده كنندگان واقعي اين دستگاه ها بايد در مورد كاركرد اين دستگاه اطمينان حاصـل  او احساس كرد كه. نداشت

و فقط عنوان مي نمود كـه در بـازار افـراد     ورد وسعت بازار اين محصول نيز هيچ گونه اطالعاتي نداشت،آندرسن همچنان در م
اما، مسؤل بخش وام هاي بازرگاني به او پيشنهاد نمود كه آندرسن كـار  .شد سالخورده ، اين محصول به سرعت شناخته خواهد



كاستي هاي باقيمانـده را   د و عنوان كرد كه چنانچه آندرسن بقيهتنظيم يك برنامه ريزي اقتصادي بهتر ادامه ده با او را جهت
 .رفــــــــــع نمايــــــــــد او هزينــــــــــه شــــــــــروع كــــــــــار را تضــــــــــمين خواهــــــــــد كــــــــــرد 

شد كه شعبه يكي از شركت  بعد آندرسن محتاطانه اما با خوش بيني وارد يك دفتر يك شركت سرمايه گذار پر مخاطره مدتي
را ثبت كرده بود، نامه هـايي مبنـي بـر حمايـت از طـرف يـك        حق اختراع خوددر آن زمان او . هاي بزرگ زادگاه آندرسن بود

 ها دريافت كرده بود، و توافق نامه اي از يك شركت الكترونيكي محلي مبني بر ارئه مكان نمايندگي توليد براي فروش سمعك

ــت          ــروش را در دسـ ــي از فـ ــا معينـ ــد نـ ــت در صـ ــر دريافـ ــول در برابـ ــه محصـ ــراي تهيـ ــك بـ ــت و كمـ  .داشـ

آنها از او خواسته بودند تا در جلسه اي ديگـر   هفته بعد آندرسن سر بلند به تلفن شركت سرمايه گذار پر مخاطره پاسخ داد،دو 
 امضاء برسانند كه در آن آندرسن، صاحب سرمايه پر مخاطره و مونتـاژ كننـده ، طـرفين    حضور يابند و قرار دادي با شركت به

شود هيچ تضميني براي كـاركرد ن ايـن    تمام امور به شركت سرمايه گذار پر مخاطره دادهقرارداد باشند و نمايندگي با وكالت 
صورت تمايل آندرسن به دادن سي در صد از درآمـد ، بـراي توليـد و بـازار      دستگاه وجود نداشت، اما يك تيم مي توانست، در

  .دست به كار شدند يابي اين دستگاه

 


