


مرکز شتابدهی

تریگ آپ



الیه شتابدهی

میلیون تومان200: سرمایه نقدی

میلیون تومان250: خدمات غیرنقدی

فضای کار اشتراکی❖

خدمات زیرساختی❖

آموزش❖

منتورینگ❖

شبکه سازی❖

تسهیل در جذب سرمایه❖

الیه 

پساشتابدهی

سرمایه نقدی

پساشتابدهیشرایط ورود به دوره 

گذارندن دوره شتابدهی در تریگ آپ❖

خدمت به بازار/ورود محصول❖

اعتبارسنجی اولیه کسب وکار❖

میلیون تومانی تریگ آپ در الیه شتابدهی 450سرمایه گذاری



4

1

های ورودتنوع حوزه

گردشگری
بالکچین

کشاورزی

سبک زندگی



شتابدهیفرایند 
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3

پذیرش اولیه
Pre TrigUp

ماهه2الی یک

IdeaRing

شتابدهی
Trig up

ماه9

Trigup Day
پساشتابدهی
Post Trigup

ماه12الی 9

ایدهثبت 

داوری ایده  ها
مصاحبه



سرویس ها و خدمات

6

/  خدمات زیرساختی/ فضای کاری/منتورشیپ/کارگاه های آموزشی

تعیین و پایش شاخص های کلیدی عملکرد/ راهبری اولیه

ماه 1-2
اولیهپذیرش

ماه9-12
پساشتابدهی

ماه9
شتابدهی

منتورشیپ /ارزیابی تیم /آموزشیکارگاه های 
منابع انسانیمشاوره حقوقی/ارزش گذاری

شبکه سرمایه گذاران/فضای کاری/سرمایه اولیه
شبکه سازی در توسعه بازار/راهبری
خدمات مرکز تماس زیرساخت فنی/

تعریف شاخص های عملکردی/راهبری اولیه/فضای کاری
توسعه بازار/و حقوقیمشاوره مالی/شبکه سرمایه گذاران 



شاخص های عملکردی

7

1759

55%

تیم های فعال

26
تیم های جذب 
سرمایه کرده

12882

آموزشنفرساعت

2298

منتورشيپساعت 

76

پذیرشپذیرش اولیهمصاحبه
شتابدهی

470
پذیرش

پساشتابدهی

1375610

رويداد

ایده ثبت شده



پورتفوی

تریگ آپ

پورتفوی تریگ آپ



بستر شتابدهی آنالین



ابدهی بستر آنالین توسعه پذیری است جهت جذب، پرورش و مشارکت با تیم های استارتاپی الیه رشد و شت

.شناسا به منظور خلق فرصت های برابر کارآفرینی

؟چیستتریگیت

چگونه فرصت سازی می کند؟تریگیت

در ایجاد فرصت های برابر برای جوانان عالقه مند به کارآفرینی-۱

جهت شکل دهی اصولی کسب و کار ها

رآموزش رایگان برای افراد و تیم های کارآفرین در سراسر کشو-۲

افزایش احتمال موفقیت تیم های جذب شده-۳

ارائه خدمات شتابدهی به ذینفعان شناسا–۴

افزایش احتمال جذب تیم های با کیفیت-۵



آموزش

دهیهفته ای به همراه تمرینات مرتبط، منطبق بر نیاز های تیم های استاراپی مرحله پیش شتاب۹برنامه آموزشی منسجم 

قطب نمای من
محمدرضا پایدار

نقشه راه کارآفرینی
مونا ناصری

یسبک زندگی کارآفرین
ناصر غانم زاده

تیم سازی
حمیدرضا فرحزادی

روند های آینده
مسعود زمانی

طراحی کسب و کار
محمد سعید جواهریان/ داود دهقان 

رارائه به سرمایه گذا
وحید فخر

ذارانقرارداد بنیانگ/تقسیم سهام
سید ابراهیم دراجی

مهارت ارائه
حسین شکاری

راهبری

...تتریگیراهبری به عنوان یک ویژگی متمایز 

همراهی یک پشتیبان در مسیر رشد و توسعه یک استارتاپ

:با توجه به بازخوردهای دریافتی دو نیاز جدی مشخص شد

ارزیابی کیفیت راهبری تیمها/ ارزیابی وضعیت تیمها 

(MVPبه عنوان ) فاز ثبت گزارش های راهبران -۱

فاز ایجاد داشبورد مدیریتی-۲

هادبراساس بازخور ۲و ۱توسعه سامانه فاز -۳

: ایجاد و توسعه فیچرهایی نظیر -۴

سنجش وضعیت تیمها در حوزه های کلیدی و نمایش به صورت کیفی-

منتورهای اختصاص یافته و میزان ساعت صرف شده توسط هرکدام از آنها-

ایجاد تگ هایی برای متادیتا گزارش ها-
بازطراحی پنل و داشبورد مدیران و راهبران: در نتیجه











با تشکر از توجه شما
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