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o  :مشکل انتخابیاهمیت گام اول PROBLEM 

o "،حاضرند گذاران سرمایه که طرحی یا و دارید را آن کردن برطرف قصد که ایمسئله یا و خواسته نیاز 

  ". را با راهنمایی از سواالت زیر پاسخ دهید کنند گذاری سرمایه آن روی بر

 8-8) هستید؟ مشکلی چه کردن برطرف حال در شما  

 8-2 )دارد؟ را مشکل این کسانی چه 

 8-9 )هر چقدر مشکل افراد بیشتری  هستند؟ بزرگ اندازه چه تا کنیدمی عنوان که مشکلی(

 را حل نمایید ارزش بیشتری دارد(

 8-4 )است؟ دهنده آزار اندازه چه تا مشکل این 

 

o  :حلراهگام دوم SOLUTION 

o "را  شودمی منتقل مشتریان به شما محصول با که هاییارزش یا مسئله یا نیاز کردن برطرف حلراه

  ".دهید توضیح

 2-8) کند؟راهکار شما چگونه مشکل فوق را برطرف می 

 2-2 )کند؟ می کار/عمل چگونه 

 2-9) است؟ ارزشمند/ فرد به منحصر/ جالب چرا 

 2-4اید، شرح دهید.هایی را که تاکنون پشت سر گذاشته( به صورت خالصه، گام 

 

o  :ارزش پیشنهادی گام سومVALUE PROPOSITION 

o " شود که مشتریان شما را نسبت به دیگر رقبا ترجیح دهندمیارزش پیشنهادی، موجب"  

 9-8) اورد؟برای مشتریان به ارمغان می را یبرتر یژگیمحصول ما چه و 

 9-2 )دهند؟ حیترج هیبه بق دیمارا با انیچرا مشتر 

 9-9) ما استقبال کنند؟ دهیاز ا دیچرا آنها با 

 تر، آسان یباالتر، دسترس تیفیتر، کبهتر، ارزان یبهتر، طراح ییمثال کاراUX های ارزشاز جمله  ،بهتر

 .پیشنهادی هستند

 

o  :و حجم بازار بازار هدفگام چهارم TARGET MARKET 

o " چگونه شما که معنا این به. کنید بیان را مشتریانتان به دسترسی و هدف بازار به شدن وارد چگونگی 

 انجام را فروش و بازاریابی چگونه موردنظرتان، خدمت یا محصول برای و کنیدمی جذب را مشتری

  ".دهیدمی
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 4-8 )کرده و  یمشتریان بالقوه و بالفعل محصول یا خدمات خود در حال و آینده را معرف

 .دیکن یبنددسته

 4-2 ) هرچقدر کسب و کار شما بازار بزرگی را پوشش دهد  زنیدباندازه بازار را تخمین(

 ارزش بیشتری دارد(

 

o  گام پنجم: بررسی رقباCOMPETITORS 

o " کنید انیو جامع از رقابت موجود در بازار را ب یکل ینما کدر بررسی رقبا ی."  

 5-8 )کرده و  یمشتریان بالقوه و بالفعل محصول یا خدمات خود در حال و آینده را معرف

 .دیکن یبنددسته

 5-2 ) ها را های آنها و شایستگیویژگیرقیب خود را شناسایی و تحلیل نموده و  9حداقل

 با خود مقایسه نمایید.

 

o  گام ششم: جریان درآمدیREVENUE MODEL 

o " باشد،  ها میالزمه موفقیت هر کسب و کار جهت رسیدن به رشد، برتری میزان درآمدها نسبت به هزینه

 "بپردازید. و مدیریت مالی های کسب درآمددر این قسمت به شرح روش

 6-8 ) برای تولید و فروش نیاز به شریک و سرمایه گذاری دارید؟)شرکای مالی، حقوقی، آیا

 علمی و...(

 6-2 )کنید )فروش محصول، حق اشتراک، تشریح نمایید دقیقا از چه طرقی کسب درآمد می

 گری و ...(واسطه

 6-9 )ر منابع اصلی و تجهیزات مورد نیاز شما برای تولید محصول یا ارائه خدمات چیست؟ د

 حالت کلی امکانات مورد نیاز را اعالم کنید.

 6-4 ) چه هزینه هایی برای طرح خود از شروع تا ایجاد محصول یا خدمات متصور

 هستید؟)هزینه های تولید یا خدمات از ابتدا تا اتمام کار(

 6-5 )دیاولیه را مشخص کن ازیثابت موردن گذاری¬هیسرما زانیم. 

 6-6 )ست؟یچ دهیا نیا ی/اجرادیتول یهانهیهز زانیشما از م نیتخم 

 

o  گام هفتم: محصول اولیهMVP 

o " محصول خود را معرفی نمایید." 

 7-8دیمنحصر بفرد محصول خود را شرح ده یژگی( و. 

 7-2) دیمحصول خود صحبت کن اتیدر مورد جزئ. 

 7-9) ست؟یو خدماتتان چ داتیمورد استفاده در تول یتکنولوژ 

 7-4 ) محصول، طراحی، سایت و ... ارائه نمایید.حداقل یک نمونه 

 



 8931اسفندماه  5ویژه رویداد دمودی  استارتاپ توضیحات ارائه گام به گام راهنمای

 

 
 

o هاهای آناجرایی و شایستگی گام هشتم: معرفی تیم TEAM 

o " صورت  در و دیوکارتان صحبت کنو مشاوران کسب رهیمد ئتیه یاعضا متان،یت یدیدر مورد افراد کل

 "..دیاز او نام ببر گذارهیداشتن سرما

 1-8 )ست؟یگروه شما در چ یهاو تخصص هایینقاط قوت، توانا 

 1-2.در خصوص تجارب اعضای تیم و نقش آنها در کسب و کار توضیح دهید ) 

 

 


