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 بسمه تعالی

 گزارش رویداد از ایده تا کسب وکار

 ))تجاری سازی و برندینگ فناوری و محصوالت فناورانه((

 با تاکید بر تولیدات و خدمات شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی

امروزه تجاری سازی محصوالت و ایجاد بازار مناسب برای آنها به مهمترین چالش شرکت های تولیدی و خدماتی مستقر در 

شهرک های صنعتی تبدیل شده است. شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان علی رقم پتانسیل های باالی 

اند به نحو مطلوب از این بازار سود آور بهره برداری نمایند. توجه به  منطقه و همجواری با کشورهای شرقی و جنوبی نتوانسته

مسئله برندینگ و ایجاد کانالهای مناسب فروش و تولید محصوالت فناورانه و به صرفه می تواند گام مهم و  کلیدی در دست 

 "رندینگ فناوری و محصوالت فناورانهتجاری سازی و ب "یابی به فروش بیشتر و بازار های متنوع تر باشد، از این رو رویداد 

حوزه برنامه با تاکید بر تولیدات و خدمات شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی  جهت جذب ایده های جدید در این 

ریزی گردید. پس از اعالم فراخوان جهت دریافت ایده های کاربردی و اعالم محصوالت تولیدی شرکت های تولیدی مستقر 

و باهمکاری شرکت شهرک های صنعتی استان، پارک علم  97اسفند  16عتی استان، این رویداد در تاریخ در شهرک های صن

ساعت در محل مجتمع شتاب دهی  10وفناوری سیستان وبلوچستان، شتاب دهنده کاتالیزور و فن بازار منطقه ای به مدت 

 کسب وکار های نوپا در زاهدان برگزار گردید.

نفر از شرکت کنندگان صاحب ایده، متخصصین و دانشجویان حوزه کسب وکار،  73وع با حضور این رویداد که در مجم

منتور و یک تسهیلگر تیمهای تشکیل شده را در جهت تکمیل بوم کسب وکار یاری  4مربیان و تیم اجرایی برگزار گردید، 

 ت ادامه کار و تشکیل تیم برگزیده شد.ایده جه 5ایده مطرح گردید که با رای حاضرین  12نمودند. در طی این رویداد 
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 :ایده های برگزیده 

 غذایی دریایی استانصنایع محصوالت و تجهیزات تولیدی دیجیتال برندینگ  -

 )مشاور تجاری سازی، فروش و بازاریابی( شرکت های صنعتیمشاور آنالین کسب وکار -

 سامانه ارائه خدمات گرافیکی آنالین به شرکت های تولیدی -

 بازار پسند نمودن محصوالتارائه خدمات طراحی بسته بندی محصوالت شرکت های تولیدی جهت  -

چرخه بی پایان )استفاده مجدد از پوشش های محصوالت شرکت ها همچون پاکت های سیمان و تولید محصوالت  -

 کاربردی(

 
 شروع پذیرش ثبت نام کنندگان
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 ارائه ایده توسط شرکت کنندگان

 
 ایده  رای گیری جهت انتخاب 

 :کارگاه های برگزار شده 

 بوم ناب -

 نحوه ارائه ایده -

- MVP 

 

 برگزاری گارگاه
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 کارتیمی

 
 ارائه نهایی و داوری

 
 عکس پایانی با حضور برخی از شرکت کنندگان 

 


