فرم ارزیابی اولیه طرح های سرمایه گذاری حرکت اول

خواهشمند است طرح پیشنهادی سرمایهگذاری خود را مطابق با موارد ارائه شده در این فرم تهیه نموده و در قالب فایل ارائه ( Pitch
 )deckارسال نمایید .ارائه اطالعاتی که با عالمت * مشخص شدهاند ضروری بوده و در صورت عدم ارائه ،طرح توسط کمیته ارزیابی
حرکت اول مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 - 1مشخصات طرح
که شامل موارد زیر میباشد:


نام طرح (*)



آدرس (*)



تلفن تماس (*)



پست الکترونیک جهت تماس (*)



وب سایت

 - 2محصول و مدل کسب و کار
که میبایست حداقل موارد زیر را شامل شود:


مشخصات محصول (معرفی محصول یا محصوالت ،مرحله کنونی توسعه و )*( )...



نیازی که محصول به آن پاسخ میدهد(*)



مدل یا مدلهای درآمدزایی و اینکه در حال حاضر در چه مرحلهای از درآمدزایی قرار دارید؟ (*)



مجوزهای مورد نیاز جهت ارائه محصول



ریسکها و محدودیتهای احتمالی طرح



پتانسیلهای ایجاد همافزایی با همراه اول



مهمترین دستاوردهای کسب و کار تا امروز

 - 3شاخص های کلیدی عملکرد
برخی از  KPIهای کسب و کار تا زمان حال (کاربران ،فروش و )*( )...
 - 4بازار و مشتری
که میبایست بخشهای زیر را شامل شود:


مشتری خود را تعریف کنید)*(.



محصول شما چه ارزشی برای مشتری ایجاد میکند؟ ()Value Creation



رقبای اصلی خود را نام برده و مزیت رقابتی نسبت به آنها را بیان کنید)*( .



بزرگترین نمونههای مشابه بین المللی را نام ببرید ؟(*)



زنجیره ارزش کسب و کار خود را تشریح نمایید)*(.



فرایند کسب و کار خود را از نقطه تولید تا مشتری و خدمات پس از فروش ،ترسیم نمایید)*( .
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روند و اندازه کل بازاری که در آن فعالیت میکنید ،چقدر است؟ (آنالین و آفالین) (*)



سهم بازار محصول شما در مقایسه با رقبا چقدر میباشد؟

 - 5تیم مدیریتی و ساختار


رزومه تیم مدیریتی و افراد کلیدی (*)



کارکنان (تعداد به تفکیک دپارتمان و )*( )...

 - 6مشخصات مال ی سرو ی س


مدل مالی به صورت کلی و سالیانه برای  5سال آتی (درآمدها ،هزینهها سود عملیاتی ،جریان نقدی ،سرمایه مورد نیاز و )*( )...



ساختار کنونی سهامداران (*)



سرمایه مورد نیاز در این مرحله و درصد سهام قابل واگذاری (*)



اهداف سرمایهگذاری (سرمایهگذاری مورد درخواست چگونه استفاده خواهد شد) (*)

 -7مدل کسب و کار خود را توضیح دهید)*( .
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