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مشخصات استارتاپ

عنوان ایده❑

نام استارتاپ❑

معرفی بنیانگذار❑



معرفی طرح در یک پاراگراف❑

معرفی 



ایده شما چه مسئله ای را حل میکند؟❑

چه راه حل هایی االن برای رفع مسئله وجود دارد؟❑

بیان مسئله



راه حل شما برای حل مسئله چیست؟❑
چرا راه حل شما از راه حل های موجود بهتر است؟❑

راه حل



.مجوزها، استانداردها، تاییدیه ها و گواهی هایی که برای اجرایی شدن ایده الزم است را ذکر کنید❑

مجوزها

وضعیت مجوز نوع مجوز سازمان صادر کننده نام مجوز ردیف

اخذ نشده اخذ شده اجباری اختیاری



رقبای شما چه کسانی هستند؟❑

شما چه مزیتی دارید که آن ها ندارند؟❑

مهم ترین تفاوت شما و رقبا در چیست؟❑
(ترجیحا این بخش در قالب یک جدول تدوین شود)

رقابتیمزیتتحلیل رقبا و 



مشتریان شما چه کسانی هستند؟❑
بایدشماهکاستاینمنظورمانمی زنیم،حرفمشتریشناختنازوقتی.بشناسدراخودایده آلمشتری هایبایدبازاربهورودبرایاستارتاپ

چقدرتحصیالتشدارد؟قرارسنیبازهچهدرمرد؟یااستزن.نهاییکنندهمصرفیاوکارهاوکسبسایریااستدولتمشتریتانبدانید
کنید؟حلرااومشکلمی توانیدچگونهشماوداردمشکلیچهچیست؟درآمدشوشغلاست؟

است؟طریقیچهازشمابامشتریآشناییروش❑

بازارارزیابی



ا این آیا شروع به کار کرده اید؟ در صورتی که ایده خود را اجرایی نموده اید اقدامات صورت پذیرفته ت❑
آیا نمونه اولیه محصول، وب سایت یا نرم افزاری را ساخته اید:به عنوان مثال. مرحله را ذکر نمایید

آیا در حال حاضر درآمد دارید؟❑

خدمتیامحصول



قرار مدل درآمدی که شما انتخاب می کنید، نشان می دهد که استارتاپ شما چگونه)مسیر درآمدی خود را مشخص کنید ❑
ار و مشتریانی و بدیهی است که این امر باید بر اساس خصوصیات باز. است درآمد کسب کند و این کلید رسیدن به اهداف مالی تان است

.(که شما انتخاب می کنید و مدل قیمت گذاری رقبای فعلی پایه گذاری شود

هزینه های اصلی شما چیست؟ ❑
.پیش بینی حاشیه سود کسب و خود را مشخص کنید❑

مدل درآمدی و ساختار هزینه



معرفی اعضا❑

اعضا تیم

پاره ) نوع همکاری
(تمام وقت/وقت

نقش در 
(تخصص)تیم

یرشته تحصیل
شماره تماس و سایر 

راه های ارتباطی
نام و نام خانوادگی ردیف



برای اجرای ایده خود به چه خدماتی نیاز دارید؟❑

مقدار سرمایه مورد نیاز شما چقدر است؟❑

درخواست خدمات و سرمایه



در آینده ای مشخص، به عنوان مثال یک سال آینده برنامه استارت اپ شما چیست؟❑

برنامه آینده 


