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بررسی ٢٨٠+ درخواست،

سرمایه گذاری بر روی ٧ استارتاپ:

۱

زبانشناس



Legal Tech 

SME Services

Lifestyle

۲

صنعت و حوزه های  
 سرمایه گذاری

Digital Health

 Services Marketplace

social Commerce



۳

همراه مکانیک
پلتفرم آنالین ارائه خدمات خرید، فروش و کارشناسی خودرو

دستیابی به رکورد فروش ماهیانه ١٠٠ میلیارد تومان 

 بیش از ۱.۵ میلیون بازدید ماهانه

رشد و گسترش تیم به میزان بیش از ٢٠٠نفر

کرفس
اپلیکیشن کالری شماری، رژیم  و ورزش

افزایش ٥ برابری درآمد ماهانه در کمتر از یک سال

گذشتن از مرز ۲/۵ میلیون نصب اپلیکیشن های

 گروه کرفس

توسعه اپلیکیشن تناسب اندام جیم

آمـــار رشــد
 استارتاپ ها



آمـــار رشــد
 استارتاپ ها

آمـــار رشــد
 استارتاپ ها

۴

کمدا
پلتفرم اجتماعی اشتراک گذاری و خرید و فروش پوشاک

ماهانه ٣٠ درصد رشد تعداد کاربران

گذشتن از مرز نیم میلیون کاربر در پاییز ٩٨

گهواره
پلتفرم اجتماعی والدین و همیار تربیت کودک

افزایش ١٣ برابری درآمد ماهانه در کمتر از یک سال

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

رسیدن به میانگین زمان استفاده روزانه ٢٩ دقیقه ای کاربران 

دکتر ساینا 
پلتفرم مشاوره آنالین پزشکی، مشاوره تلفنی و نوبت دهی آنالین

رشد ۷ برابری درآمد در کمتر از ۲ ماه



آمـــار رشــد
 استارتاپ ها

سالم ساختمان
 پلتفرم آنالین تامین کاال و خدمات ساختمانی

رشد ٥ برابری درآمد ماهانه در مدت ٨ ماه

۵

ویترین نت
پلتفرم  آنالین خرید و فروش محصوالت صنعتی

رشد ٣ برابری درآمد ماهانه در ٦ ماه دوم سال

توسعه عمودی و افقی در صنعت های مختلف از جمله 

صنعت کشاورزی، بسته بندی مواد غذایی و صنایع غذایی 

زبان شناس
پتفرم آنالین خودآموز زبان

دستیابی به درآمد ماهانه ٧ برابر در کمتر از ۶ ماه

عبور تعداد کاربران از مرز ١٠٠  هزار نفر
زبانشناس



آمـــار رشــد
 استارتاپ ها

۶

لوناتو
فروشگاه اینترنتی تخصصی محصوالت مراقبت چشم

رشد ٣ برابری درآمد در کمتر از یک سال

اسمارتنیت
پلتفرم آنالین اتصال بیزنس ها با برنامه نویسان

 دیزاینر ها و متخصصان حوزه نرم افزار

انجام بیش از ٢٥ پروژه مختلف از اروپا و امریکای شمالی

وینداد
پلتفرم خدمات حقوقی آنالین

میانگین رشد ماهیانه ٣٠ درصد

١٥٠ درصد رشد درآمد در سال ۹۸



۷

همکاری استراتژیک با 

صندوق فناوری های نوین

همکاری با شتاب دهنده 
اکسل برای سرمایه گذاری 

در استارتاپ دیجی زرگر

جذب سرمایه همراه 

مکانیک از صندوق 

دانشگاه تهران

رویداد اسمارت پالس

خروج از کمدا

سرمایه گذاری

 در ۷ استارتاپ

سرمایه گذاری مشترک با 

شرکت سرمایه گذاری بهمن 

در استارتاپ زبان شناس

+۷ رویداد های
مهم سال +

توسعه مدل رشد 

استارتاپ ها 



۸

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 

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 

انواع خدمات غیر مالی
عرضه شده به استارتاپ ها

ثبت و به اشتراک گذاری ١٢٧ تجربه از 

استارتاپ های پورتفولیو اسمارت آپ

اختصاص بیش از ٦٠٠ ساعت جلسات 

منتورینگ برای استارتاپ های پورتفولیو



۹

برنامه های سال آینده اسمارت آپ

تشکیل فاند اسمارت آپ
 در بخش ارلی استیج

هدف گذاری حداقل ۱۰ سرمایه گذاری در سال ۹۹
و گسترش پورتفولیو اسمارت آپ

گسترش حوزه های سرمایه گذاری
تقویت رابطه با سرمایه گذاران خارجی از جمله در حوزه سالمت و اینترنت اشیا

و حمایت از استارتاپ های پورتفولیو برای 
ورود به بازارهای خارجی 


