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نقطه تمرکز و ساختار اصلی

بریج تیم های در انتظار جذب سرمایه مرحله اول + تمرکز روی پیش بذری و بذری 

و سرویس محور  بندی بر اساس تیم های محصول محوردسته

ساختار غیرمتمرکز

نهاد ثبت وپشتیباننهاد
جذب تیم ها

شبکه داوری و صندوق بذرمایه 
مربی گری



حجم سرمایه گذاری

پیش بـذری

بـذری
(تطابق راهکار با نیاز)

(بازارتطابق محصول با)

50100

500الی 300300الی 100

محصول محورخدماتی



حداقل ویژگی تیم های قابل پذیرش

پیش بـذری

بـذری

تیم با انگیزه و توانمند. 1
2 .UI/UX ایده مورد نظر
مدل مشخص کسب و کار. 3

تیم با انگیزه و توانمند. 1
ولمستندات طراحی و شبیه سازی محص. 2
مدل مشخص کسب و کار. 3

انمندتیم با انگیزه و تو. 1
دموی محصول. 2
ر استراتژی جذب کارب. 3

دتیم با انگیزه و توانمن.1
دهمحصول اولیه ساخته ش. 2
لاستراتژی فروش محصو. 3

(تطابق راهکار با نیاز)

(بازارتطابق محصول با)

محصول محورخدماتی



اولویت های سرمایه گذاری



فرآیند  سرمایه گذاری

داوری نهاییمچ میکینگ پایان دورهغربالگری اولیهارسال درخواست راهبریانعقاد قرارداد

پیچ دک
فایل مالی
رزومه تیم
در فیلم چند دقیقه ای

مورد کسب و کار

غیر حضوری
ریزش داده های پرت!
ی کنار گذاشتن تیم هـا

ضعیف
 ـــــار گذاشـــــتن کن

پیشــنهادات ضــعیف 
کسب وکاری

و تهیه لیست افراد کلیـدی
ــا ایشــان  ــراداد ب ــاد ق انعق

(راهبر اصلی کسب و کار)
ــیم ــتولیت ت ــذیرش مس پ

دیتوسط یکی از افراد کلی

 افراد حقیقـی )هیات داوری +
(نماینده سرمایه گذاران

 اخذ نظر حـداقل سـه ن ـر از
هیات داوری

ــایی ــا رد نه ــد ی ــ  /تایی مبل
ی شاخص ها/پرداختی بذرمایه

هر مرحله

متقرارداد کانورتیبل بدون قی
غیرقابل مذاکره
 رم در دسترس عموم روی پلت

استارت آپ100
 ــــه ای پرداخت هــــای مرحل

ـــرفت  ـــا پیش ـــب ب متناس
شاخص ها

 ــلی ــدی مســتول اص ــراد کلی اف
ــکیل جلســات  ــری و تش راهب

ادوایزری بورد
 ــا و ــعیت پرداخت ه ــد وض رص

رم هزینه های نقدی از طریق پلت 
استارت آپ100

 ارائـــه گزارشـــات ماهیانـــه از
ط وضعیت پیشرفت کارها توسـ

افراد کلیدی

 ارائــــه بــــه شــــبکه
ـــــــــرمایه گذاران  س

استارت آپ100
 ــــه صــــندوق های ارائ

خطرپذیر تخصصی
 واگــذاری ســهام بــه

کار آفرین
فروش دانش فنی



ساختار و مدل شبکه راهبران و داوران

کمک به جذب سرمایه دور بعدی تیم ها

افراد سرشناس اکوسیستم و نماینده سرمایه گذارها

 (غیرحضوری)غربالگری اولیه

 تایید یا رد نهایی درخواست یک تیم در جلسه حضوری(: داوری نهایی)گیت اول

درصد سرمایه50-30تصمیم گیری در خصوص ادامه همکاری با تیم پس از تزریق : گیت دوم

 استارت آپ100درج نظرات کمیته داوری در پلت رم

ارائه خدمات مشاوره و مربی گری به تیم ها

معرفی افراد کلیدی در حوزه های تخصصی



مدل همکاری و ویژگی های راهبران ارشد

ارزش آفرینی/سابقه کارآفرینی

عالقه مند به اختصاص وقت، تجربه و ارتباطات به تیم های جوان

به صورت ه تگی (Advisory Board)تشکیل جلسات هیتت مشاوران 

درصد بذرمایه10قبول مستولیت یک یا چند تیم؛ تامین حداقل 

استارت آپ100ارائه گزارشات منظم ماهیانه به 

(مدیریت پرداخت ها)صاحب امضاء در پلت رم مالی 

تعیین اعتبار افراد کلیدی بر اساس شاخص های عملکردی

(Carry)درصد سود انتقالی 20+ درصد سهام تشویقی در هر کسب و کار 3-5

پاداش نقدی در صورت موفقیت در جذب سرمایه  مراحل باالتر



کمیته تضاد منافع

سه یا پنج ن ر از افراد معتمد

اظهار نظر در خصوص موارد تضاد منافع یا عدم رقابت
 استارت آپ را معرفی نمایند100افراد کلیدی باید تمامی تیم های هدف.

 استارت آپ یا پورت وی سرمایه گذاری شده بپرهیزند100از رقابت مستقیم و غیرمستقیم با.



ویژگی  ها و مزیت ها

رد تیم هاتیم های رد یا پذیرفته شده؛ نتایج داوری؛ نتیجه عملک:ش افیت کامل

کل سال، رویدادهای فصلی:مهلت ثبت نام

تهران و استان های بزرگ:جغرافیای طرح ها

شروع فراخوان:مهرماه

یارسال درخواست تا اعالم نظر من :روز14

ردادپذیرش یک تیم و انعقاد قرا:روز30

دافزایش چندبرابری منابع راهبران ارش :اهرم منابع



قواعد سرمایه گذاری

قرارداد کانورتیبل
اخذ سهام در صورت موفقیت کسب و کار

تحقق شاخص های موفقیت/ارزشگذاری پس از جذب سرمایه راند بعد

RBF
RBF

بدون نیاز به ارزشگذاری
فروش سهام به تیم از محل درآمد فروش
پتانسیل خلق جریان درآمدی مناسب–مخصوص کسب و کارهای محصول محور 



نهاد پشتیبان

تامین فضای کاری

خدمات مالی، حقوقی و مالکیت فکری

...اد؛ درگاه پرداخت؛ ثبت شرکت ؛ وزارت بهداشت؛ وزارت صمت؛ مجوز صن ی؛ ای نم: اخذ مجوزهای مورد نیاز

صنعتیهاستینگ؛ تبلیغات دیجیتال؛ آموزش و توانمندسازی؛ فب لب؛ آزمایشگاه های: خدمات ارزان قیمت






