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ﺑﺮرﺳﯽ  +٢٨٠درﺧﻮاﺳﺖ،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی  ٧اﺳﺘﺎرﺗﺎپ:

زﺑﺎﻧﺸﻨﺎس

۱

social Commerce
Digital Health
Lifestyle

ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

Legal Tech

۲

Services Marketplace

SME Services

آﻣـــﺎر رﺷــﺪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

ﻫﻤﺮاهﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﯿﺶ از  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ

رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ٢٠٠ﻧﻔﺮ

ﮐﺮﻓﺲ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎﻟﺮی ﺷﻤﺎری ،رژﯾﻢ و ورزش

اﻓﺰاﯾﺶ  ٥ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز  ۲/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﮔﺮوه ﮐﺮﻓﺲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺟﯿﻢ

۳

ﮔﻬﻮاره

ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﯿﺎر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک

اﻓﺰاﯾﺶ  ١٣ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل

آﻣـــﺎر رﺷــﺪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

ﻃﺮح روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ٢٠ﻫﺰار ﺳﻮال در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ  ٢٩دﻗﯿﻘﻪای ﮐﺎرﺑﺮان

ﮐﻤﺪا

ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﺎک

ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٣٠درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان

ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ٩٨

دﮐﺘﺮ ﺳﺎﯾﻨﺎ

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ آﻧﻼﯾﻦ

رﺷﺪ  ۷ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻣﺎه

۴

آﻣـــﺎر رﺷــﺪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

زﺑﺎنﺷﻨﺎس

ﭘﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدآﻣﻮز زﺑﺎن
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎس

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ٧ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۶ﻣﺎه

ﻋﺒﻮر ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺮز  ١٠٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

وﯾﺘﺮﯾﻦﻧﺖ

ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

رﺷﺪ  ٣ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در  ٦ﻣﺎه دوم ﺳﺎل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺳﻼم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

رﺷﺪ  ٥ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺪت  ٨ﻣﺎه

۵

آﻣـــﺎر رﺷــﺪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

وﯾﻨﺪاد

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ٣٠درﺻﺪ

 ١٥٠درﺻﺪ رﺷﺪ درآﻣﺪ در ﺳﺎل ۹۸

ﻟﻮﻧﺎﺗﻮ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﺸﻢ

رﺷﺪ  ٣ﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل

اﺳﻤﺎرﺗﻨﯿﺖ

ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺰﻧﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن
دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰار

اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از  ٢٥ﭘﺮوژه ﻣﺨﺘﻠﻒ از اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ

۶

ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ

ﺻﻨﺪوق ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه
اﮐﺴﻞ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ دﯾﺠﯽ زرﮔﺮ

+

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻬﻤﻦ
در اﺳﺘﺎرﺗﺎپ زﺑﺎنﺷﻨﺎس

روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺳﺎل

+۷

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

در  ۷اﺳﺘﺎرﺗﺎپ

روﯾﺪاد اﺳﻤﺎرتﭘﻼس

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل رﺷﺪ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از ﺻﻨﺪوق
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﺧﺮوج از ﮐﻤﺪا

۷

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﻫﺮم رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار

اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﺶ از  ٦٠٠ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﺎت

اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ

ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ
ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری  ١٢٧ﺗﺠﺮﺑﻪ از
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ اﺳﻤﺎرتآپ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راﻧﺪ ﺑﻌﺪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آن

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

۸

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎﻧﺪ اﺳﻤﺎرتآپ
در ﺑﺨﺶ ارﻟﯽ اﺳﺘﯿﺞ

ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۰ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎل ۹۹

و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ اﺳﻤﺎرتآپ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﻤﺎرتآپ

ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ

و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺑﺮای

ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

۹

