
ئه ارااین فایل همراه درخواست سرمایه به ، فرم تکمیل شده از آماده کردن این ارائه بعد 
.برای ما ایمیل کنیدرا 

ر رسانی الزم دپس از دریافت اطالعات کامل از شما فرآیند ارزیابی ما آغاز شده و اطالع
.گیردمراحل ارزیابی صورت می

Email: Nikkventures@gmail.com

گذاری جسورانه نیکصندوق سرمایه

گذاری هبه کمیته سرمایاین ساختار برای اطالع شما از مطالب مهم و مورد نظر در جلسه ارائه 
اب ای خالقانه و جذما خوشحال میشویم ارائه. اختیار شما قرار گرفته استنیک ونچرز در 

یم برای محتوایی که ما نیاز دارو ها ببینیم، پس لطفا از این ساختار برای اطالع از سرفصل
.ارزیابی بهتر در ارائه شما باشد استفاده کنید

.شما بستگی دارداستراتژیهای ارائه و هنر به اسالیدها طراحی و نحوه ارائه 



فرمت استاندارد ارائه
گذار به سرمایه

Pitch-Deck
 فهرست:

عنوان و نام استارتاپ
 (ارائه آسانسوری)و کار مختصر کسب شرح
که موجب طرح این ایده شده فرصتی /مشکل

.است
 پیشنهادی شماراه حل
 بازاراندازه
 دقیق فضای رقابتی بیان معرفی و
 های رقابتی پایدارمزیت
 بندی کسب و کار به همراه زمانفرایند توسعه
مدل درآمدی
 تامین مالیزمان بندی برای جذب سرمایه و اهداف
 معرفی تیم
 (در صورت وجود)سرمایه گذاران قبلی معرفی
 (خاتمه )اسالید پایانی



شرح کسب و کار 
استاسالیدهمینارائه،اسالیدمهمترین:
نظراسالیداینبابتوانثانیه30عرضدرباید

.کردجلبراگذاریسرمایهکمیته
اشدنبگذارتاثیروخوباسالیداینکهصورتیدر،

اببعدیاسالیدهایدرگذاریسرمایهکمیتهنظر
پرتموضوعازپرسدمیکهایمتفرقهسواالت
.شدخواهد

ارکوکسببایستیممکنشکلترینسادهبه-1
(جذابومانعوجامع).شوددادهتوضیح

وکسبجزئیاتومدلبیزینستوضیحازاینجادر-2
.ندگردمیمطرحبعداموارداین.کنیدخودداریکارتان،

عرفیمیکباکهاستاینبرشماتالشاسالیدایندر
یاقاشتباانتهاتاراگذاریسرمایهکمیتهتوجهجذاب
.باشیدداشته



فرصت /مشکل

ورتبصکهفرصتهایی/مشکالتاسالیدایندر
حشرواضحطوربهراکردیدشناساییملموس

.دهید
3تانهایتاوسادهرافرصتها/مشکالتاین

.نیدکبیانتیترواربصورتجدیبسیارمساله

اینگذاریسرمایهکمیتهکهاستاینهدف
وآماراساسبروخوداطرافدررامسایل

.ندکدرکوببیندکنید،میارائهکهاطالعاتی



راه حل 

رویکردازواضحیشرححلراهارائهبرای
گامدر.میشودبیانمسئلهحلدرشما

باشماتیمراهکارمزایایمیتوانبعدی
:نظیرشود،عنوانروشهایی

درمشتریانبهمربوطبازخوردازهایینمونه
.شودگفتهشمابفردمنحصرحلراهمورد

ازشماییبصورتاستبهترحلراهاین
بصورتوشماحلراهمشخصاتوویژگیها

.باشدترسیمی



اندازه بازار 

بازاراندازهمحاسبهروشانتخاب
هچوکندمیایجادکاروکسباینکهفرصتهایی

دارد؟بالقوهفرصتهای
راکتهناین.شویدرقبابحثواردنبایداصالاینجادر

ازگذارسرمایهکهباشیدداشتهنظرمدهمیشه
رقبایباشمامقایسهحالدرهموارهکارابتدای

یداسالتابایستیشماواستمشابهیااحتمالی
ودکنیمدیریترامقابلطرف،رقباکلیهمعرفی

.نشویدشرایطیهیچتحترقبابحثوارد
تدساستقرارکهبازاریسهمازبازاراندازهازبعد

ازبزرگترنبایستیبازارسهماین.کنیدصحبتیابید
یپیشروحاضرحالدرکهباشدرقیبیبازارسهم
.استبازار



معرفی و تعریف دقیق
رقبافضای رقابتی و 

کهرقابتیهایمزیتازتا4حداکثرو2حداقل
ومشخصبصورتراکندمیمتمایزراشما

.کنیدتیترواضح
چراکهدهیدمیتوضیحشمااسالیدایندر

.داریدبرتریسایرینبهنسبت
برونمودهمعرفیراخارجیوداخلیرقبای

صنعتدرعملکردکلیدیشاخصهایاساس
انجامرامقایسهتان،شرکتفعالیتزمینه

.دهیدمی

دردارددوستگذارسرمایه
:بداندمرحلهاین

انمشترینیازهایکامالشما
حلکلید).ایدفهمیدهرا

(بازارمساله
وبازاردرستمطالعهباشما

ودبخواهیدقادررقباتحلیل
.دهیدتوسعهراخودشرکت

:اگر هنوز رقیبی وجود ندارد 
.باشید رقیبی نداریدمطمئن •

ای و رقبمشابه از کسب و کارهای الزم است •
.داشته باشیدآشنایی بالقوه 



رقابتیهای مزیت

شماچگونهدهیدشرحاسالیدایندر
بازهیکدرراخودرقابتیهایمزیتقادرید
افزایشرقباسایربرابردرمشخصزمانی
.کنیدحفظیاودهید

نیدکمیایجادرقبابرایشماکهموانعیحتما
انواعتوانندمیموانعاین.کنیدقیدرا

.باشدداشتهمختلفی



ر  کسب و کافرایند توسعه 
بندی زمانبه همراه 

ایدکردهپیدادستکاروکسبرشدجهتدرموفقیتهاییچهبهکنونتا:
یکسریمبنایبرشمارشدروندترسیماستالزمKPIبهعملکردکلیدیهایشاخصاینکهباشد

.باشنددفاعقابلتاشوندتعریفخوبی
ماهدرفعالمشتریانتعداد
روزانهفعالمشتریان
ساالنهیاماهانهدرآمد
مبادالتحجم
مشتریانتعداد
توزیعشبکهازسهممیزان
مشترییکجذبهزینه

بهیامقایسهبصورتعددونمودارباونماییدانتخابراعملکردکلیدیشاخص3تا2بیناینجادر
.نماییدمطرحکنددرگیرراگذارسرمایهذهنکهایگونه



مدل درآمدی

زمانیبازهدرنقدیجریاناتازکلیشمای
شرکتفعالیت

سربهسرنقطهمعرفی
مالیارزیابیشاخص3تا2معرفی
ردمعموالکهمالیبرآوردبهمربوطجداولارائه

راههمبهمیشودارائهوتهیهاکسلفایلقالب
ضروریاسالیدهاوسرمایهدرخواستفرم

.است



سرمایهجذببرایالینتایمیکارایه
سالیدادرکهشاخصهاییاساسبردرخواستیسرمایهچگونهاینکهازکلیشماییکطرح

گذاررمایهسکاراینبا.شودمیشماشرکترشدموجبکردید،قیدکاروکسبتوسعهفرآیند
لیدیکهایشاخصاساسبرونرفتههدرشرکتبهشدهتزریقسرمایهکهکندمیمشاهده
(سال3تاماه18بینزمانیافق).کندمیرشدعملکرد

استقهمسابماشینسوختحکمدرکاروکسببهتزریقیپولجسورانهگذاریسرمایهدر
اپشتوانهبمالیبرآوردهایارائهبا.باشدداشتههمراهبهرامسابقهیکدرپیروزیتواندمیکه
تدریافباکهکنیدمیایجادگذاریسرمایهکمیتهدررااحساساینشماشده،حسابو

همگذارهسرمایترتیببدینوکنیدایجادکارتانوکسبدربزرگجهشیکقادریدسرمایه
.شودشریکنویدبخشکاروکسبایندرکهمیشودمشتاق

برای جذب سرمایه بندی زمان
و اهداف تامین مالی 



وکاروکسبارزشبخشایندر
ومحاسبهروشواستارتاپ

کاملصورتبهارزشگذاری
.میشوددادهتوضیح

وواگذاریسهاممیزانهمچنین
انبینیزنظرموردسرمایهمبلغ

.میشود

ارزشگذاری و سهام



سعهتووادامهبرایبنیانگذارانبرنامه
.شودمیبیانکاروکسب

السچندبرایشماریزیبرنامهاینکه
واستکاروکسبایندرفعالیت

اینازشماخروجشرایطواستراتژی
دادهتوضیحچیستکاروکسب

.شودمی

استراتژی خروج



آنهانقشوتخصصوتیماعضایمعرفی
(وجودصورتدر)تیماعضایشاخصکاریسوابق

معرفی تیم و شرح
وظایف اعضا



حقوقییاحقیقیگذارانسرمایهمعرفی
شرکتدرگذاریسرمایهمیزان
صورتدر)ایشانباهمکاریقبلیتجارب

(وجود
گذارسرمایهاینمعتبرتجارب
صورتدرقبلیگذارسرمایههایسیاست

جدیدگذارسرمایهورود

معرفی سرمایه گذاران و 
مشارکت کنندگان فعلی 



ارائهایندرحضوربرایحضارازتشکر
تیمیاشرکتآدرس
ارتباطبرقراریمسئولفردتماساطالعات

اسالید پایانی 




