
   

 کارایا اندیشنیک گذارانسرمایه گروه برایارائه  تهیه فایل مستند راهنمایی

ارایا اندیش کگذاران نیکی بهتر در جلسات گروه سرمایهبرای ارائه هااستارتاپ تند جهت راهنماییاین مس

ت، اس شدهادهآمگذاران این گروه در این مستند با نظر سرمایه شدهبیانموارد  کهازآنجاییاست.  ایجادشده

ت رعای ما برید خواهد بود و پیشنهاد مف هاتیم تررعایت این موارد در ارائه و همچنین بررسی راحت و دقیق

 این موارد هست.

 .نکته مهم : اسالید ها حتما باید به زبان فارسی تنظیم شوند

  دید(.ج فرد خودتان استفاده کنید)خالقانه، زیبا وی منحصربهسعی کنید از قالب ارائه

 را به نام استارتاپ خود ذخیره و ارسال کنید. فایل ارائه

 وجود داشته باشد:مطالبی که باید در اسالیدهای شما لیست 

 آن گذارانبنیان و شرکت معرفی .1

 ... و ثبت تاریخ شرکت، اطالعات .1.1

 ترکیب سهامداران .1.2

 معرفی تیم .2

 گذارانبنیان اطالعات .2.1

 .گردد درج کامل صورتبه تیم اعضای شغلی/  علمی رزومه همراه به اعضا ترکیب .2.2

 فرصت /مسئله  .3

 دهید. شرح را کندمی حل شما محصول که مشکلی/کندمی ایجاد شما محصول که تیفرص .3.1

 آن افزوده ارزش و شما پیشنهادی کار و کسب .4

  دهید توضیح اسالید یکتوانید در قالب را می 4و  3مورد. 

  



   

 شما حل راه بفرد منحصر ویژگیهای .5

 ،شکل بکارگیری. شود انجام یداسال این در دمو و کاتالوگ ،(MVP) قبول قابل محصول حداقل ارائه .5.1

 .شودمی توصیه شما حل راه یا محصول کامل تبیین منظور به فرآیند و نمودار

 بازار فرصت .6

 مشتریان بازار اندازه برآورد .6.1

 کنونی بالفعل و بالقوه مشتریان لیست .6.2

 فروش بازار به ورود طرح .6.3

 وکارمدل کسب .7

 اهبنگ یک که دهد می نشان چارچوب این. است ثروت و پول خلق برای چارچوبی کار و کسب مدل .7.1

 هبنگا از که آنچه از مشتریان تا دهد انجام باید زمانی چه در و چگونه را، هایی فعالیت مجموعه چه

 یابد دست سود به نیز بنگاه و شوند مند بهره دارند انتظار

 چه-3 و چگونه-2 فعالیتها، کدام-1 شما، شرکت در سازیپول منظور به دهید شرح اسالید این در .7.2

 .(نمائید ارائه جدولی صورت به لطفا)شوند؟ انجام باید وقت

( 1 ستپیو در)شده ارائه کار و کسب بوم از ابتدا خود کار و کسب مدل کامل ارائه منظور به توانیدمی .7.3

 رحط اینکه. است درآمدی جریان بحث کنید ارائه اسالیدها در میخواهیم که چیزی. نمائید استفاده

 ساختار شده، ارائه درآمدی جریان مبنای بر و دارد آمدی در های جریان یا جریان چه یپیشنهاد

 .نمائید ارائه یدقیق سر به سر نقطه و سود، هزینه

 رقابتی تحلیل .8

  بازار به ورود برای شما های محدودیت و رقابتی مزایای .8.1

 (کنید ارائه رقابت فضای از کاملی نمای) بالفعل و بالقوه رقبای .8.2

 (تومان) سال هر برای واقعی/ بینیپیش مالی اتاطالع .9

 5تا  3و کل پیش بینی برای  باشد فصلی صورت به دوم و  اول  سالهای در ها بینی پیش است بهتر 

 نظر گرفته شود . سال آینده در 

 



   

 کلیدی شاخصهای و مالی هدافا .10

 ... و سر به سر نقطه تحلیل و تجزیه نقدی، جریان نمودار رائها .10.1

 الیم اطالعات .11

 قبلی سرمایه افزایش .11.1

 جاری سال درآمد .11.2

 نیاز مورد سرمایه مقدار .11.3

 هب دهید انجام خواهیدمی که اقداماتی جدول لطفا.)کنیدمی جذب که ایسرمایه برای شما برنامه .11.4

 .(نمائید ارائه را اقدام هر مبلغ و زمان همراه

 استارتاپ گذاریارزش .12

 گذاریسرمایه از پیش گذاری ارزش .12.1

 .نمائید ارائه را الزم توضیحات خود استارتاپ گذاریارزش روش صوصخ در لطفا .12.2

 خروج استراتژی .13

 به ماحت پس نمایند، گذاریسرمایه خروج استراتژی فاقد طرحهای روی ندارند تمایلی گذارانسرمایه 

 !کنید فکر خوب سوال این پاسخ

 کارایا اندیشنیک گذارانسرمایه از شما هایخواسته .14

 (  مالی بحث جز به.) دهید شرح را گذاران سرمایه از تانتیم انتظارات کلیه .14.1

 چیست؟ شما شرکت به ورود برای کارایا به شما پیشنهاد .14.2

 

  



   

 وکار:( بوم مدل کسب1پیوست )

 

 


