
شناسایى طرح و ایده 

توانمندسازى
ایجاد فضاى ارائه

دعوت از سرمایه گذار

حرکت به سوى آینده

مشاوره حقوقى

دبیرخانه دائمى حمایت از استارت آپ ها
صنعت زعفران

حامى رویدادهاى استارت آپ
صنعت زعفران

 جایزه و
طرح حمایتى

 همکارى در نوشتن طرح

گزینش و
ارزش گذارى ایده

کمــک بــه تکمیــل طــرح از 
لحــاظ فناورى هــاى 
موجــود و اقتصــادى بــودن 
و امــکان تولیــد بــراى 

تجارى سازى

بــه چالــش کشــیدن 
ابعاد بازاریابى

آمــوزش مهــارت 
هاى ارائه

ـکان  ـزان اـم مـی
ــى  ــنجى و ارزیاب س
ــو  ــر ن ــا از نظ ایده ه
بــودن - اصالــت 
کارایــى بــر اســاس 

نیاز صنعت

مرتبط با صنعت زعفران
ـه و  ـاى خالقاـن ایده ـه
نوآورانــه داراى ظرفیــت 
MVP تجارى ســازى و عرضه

خلق آینده ى مطلوب

ــارى  ــار تج ــت اعتب دریاف
ســازى محصــول بــه همــراه 
امتیــاز اســتقرار در دانشــگاه 

جامع سحرخیز

ارائــه طریــق بــه صاحبــان 
ــن  ــول و تبیی ــده و محص ای

مسیر امن تجارى سازى

اعــالم نتایــج و 
رتبه هاى برتر
دریافت جایزه

برگــزارى کارگــروه  ارزیابــى 
و نوآورى فنى کســب و کار



    ما اعتقاد داریم که:
    آینده ى موفق اتفاقى نیست!

    و ایســتاده ایم تا آن را بسازیم.

" گــروه شــرکت هاى زعفــران ســحرخیز " در حمایت از اســتارت آپ ها و فعالین 
ــا،  ــران، تعهــدى وراى تعهــِد ســازمانى دارد. شناســایى طرح ه ــِت زعف صنع
نیازســنجى و ارزش یابــى بــه وســیله ى تیــِم کارشناســان ِخبــره و دعــوت و 
ــرى مســتحکم  ــه ى اتصــال زنجی ــد حلق ــه ســرمایه گذاران مى توان ــى ب معرف
مى کنــد.  هدایــت  روشــن  آینــده اى  بــه  را  جوانــان  کــه  باشــد 
"ســحرخیز" در نظــر دارد تــا از بیــن ایده هــا و محصــوالت برتــر در حــوزه ى 
زعفــران - و صنایع وابســته- با تمرکز بــر محورهاى "مکانیزاســیون – تامین و 
فروش مدرن" و "فرآورده هاى نو – بســته بندى" اقدام به برگزارى "اولین رویداد 

شتاب دهى استارت آپى صنعت زعفران" کند.
"ســحرخیز" بــه عنــوان حامــى و برگــزار کننــده ى ایــن رویــداد، بــا رویکــرد 
ــو آورى و فنــاورى  ــر ن حمایــت از جوانــان و ایجــاد کســب و کارهایى مبتنــى ب
هــاى برتــر و بــا هــدف تبدیــل ایده هــاى ذهنــى بــه ســرمایه  ، پُلــى خواهــد 
ــا  ــت ب ــن صنع ــردازاِن ای ــول و ایده پ ــِن محص ــاِل صاحبی ــراى اتص ــود ب ب

سرمایه گذارانى که به دنبال ایده ها و جرقه هایى ناب هستند.
"ســحرخیز" تنها یک نام نیســت، ایســتادن در جایگاه "منشــاء و مرجع" بودن در 

صنعــت زعفــران، دستاوردى ســت کــه نشــان از بــاورى قدرتمنــد و مســتمر 
دارد.

ــد.  ــاق بیفت ــود اتف ــرار نب ــه ق ــق آینده اى ســت ک ــه تحق ســحرخیز متعهــد ب
ــاى  ــد و فرصت ه ــرآورده مى کن ــان را ب ــاى ذى نفع ــه دغدغه ه ــده اى ک آین
نامحــدودى را بــراى عملکــردى درســت در آینــده بــراى آنــان فراهــم مــى 

سازد.

با همکارى و همراهِى:
ــت  ــهد، معاون ــاورى مش ــم و فن ــارك عل ــحرخیز، پ ــردى س ــز علمى کارب مرک
علمــى ریاســت جمهــورى، دانشــگاه جامــع علمــى کاربــردى، پژوهشــکده ى 
ــه ى  ــران و موسس ــوم زعف ــى عل ــت ایران ــه، جمعی ــت حیدری ــران ترب زعف

پژوهشى صنایع غذایى.


