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 نویفروش  آپیاستارت طرح رویداد 

 قدمه م

بی  استقبال  و  مجازی  فضای  روزافزون  از  گسترش  بسیاری  اخیر  دهه  طی  بشری  مصنوع  این  از  مردم  نظیر 

مجازی سرعت و دقت  های اقتصادی را به سمت این فضا سوق داده و امکانات و خصوصیات فضای  گذاری سرمایه

ها را بر مبنای مداخله  رانی آینده دولتپژوهان حکم را چاشنی تمامی کاربران این فضا کرده است و بسیاری آینده

 کنند.بینی می کامل فضای مجازی به کمک مردم پیش 

باورند که   این  بر  دانشمندان  از  آینده فضای مجازی بخش جداییبسیاری  را در  نه ناپذیر مشاغل  چندان دور  ای 

 دهند.های کالنی را در این حوزه انجام می گذاری از این رو سرمایهدهند، شکل می 

 اهداف 

پایه نظیر مشاغل خرد و خانگی از طریق تشکیل گروه  نو به دنبال افزایش فروش مشاغل حقیقی رویداد فروشی 

در حالی مسئله فروش را به درستی    کاری است چراکه بسیاری از این مشاغل خرد توان تولید بسیار باالیی دارند 

وکار را ندارند و قبل از رشد و بلوغ از بازار حذف  اند و به همین دلیل توان ادامه دادن مسیر کسبدرک نکرده 

 کنند.شوند و یا ادامه مسیر را بسیار ضعیف طی می می 

های کاری از  اندازی تیم چنین راه های فروش به عمل و همنو قصد دارد که با تبدیل ایده از این رو رویداد فروشی 

 مشاغل حمایت کند.این 

 وکاریهای کسبساختار تشکیل گروه

شود  ها حضور نداشته باشند گروه تشکیل نمی هر گروه شامل افراد زیر است در صورتی که هر یک از این تخصص 

 کند:و مجوز ورود به رویداد را کسب نمی 

ول حقیقی باشد اعم از خانگی یا صنعتی که قبال فعالیت  یک نفر تولیدکننده: تولیدکننده یک محص .1

 مجازی نداشته باشد و یا اینکه فعالیت جدی نداشته باشد.

فرم مدنظری که قرار است فروش انجام شود باید متخصص  یک نفر متخصص فضای مجازی: در پلت  .2

متخصص باشد، سایت،  باشد، مثال اگر در تلگرام قرار است فروش انجام شود نیاز است که در این فضا

 ها نیز به همین شکل. رسانهای اجتماعی و پیام اینستاگرام یا سایر شبکه 

ای مسلط باشد و یا گوشی تلفن  کند به طراحی رایانه یک نفر طراح گرافیکی: این طراح فرقی نمی  .3

 همراه، مهم مسلط بودن به موضوع طراحی است.

های باال نقش داشته باشد و یا اینکه متخصص  از تخصص تواند در هرکدام یک نفر همراه: این شخص می .4

 فروش باشد.
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 نو فاز اجرایی فروشی

 شود که به شرح زیر است:رویداد در دو سطح یا مرحله انجام می 

 اول  سطح

هایی که قابلیت تجاری  گیرند و هیأت داوران برای ایدهها مورد بررسی قرار می در این مرحله صرفا تمامی ایده

مندی  ها پس از ثبت نام امکان بهره کنند ولی تمامی گروه داشته باشند مجوز ورود به سطح بعد را صادر می شدن 

 از وبینارهای آموزشی دوره را دارند. 

 سطح دوم 

طرح  صرفا  نیز  مرحله  این  می در  قرار  بررسی  مورد  کرده هایی  عبور  ایده  مرحله  از  که  قابلیت  گیرند  و  اند 

 آپ باشند. مدزایی را داشته باشند و در عمل استارتسازی شدن و درآ تجاری 

بایست، تا حد توان، طرح پیشنهادی خود را با  روز می 3اند، در مدت زمان  تمامی کسانی به این مرحله وارد شده 

 افزاری موبایلی در آورند. اند به شکل نرم همان شکل گرافیکی که نمایش داده 

نسبت به    ارائه بهتری ر بین کسانی هست که عالوه طرح اولیه، بتوانند  های برتر درقابت نهایی برای کسب رتبه 

 تری داشته باشند وکار دقیق ها بوم مدل کسب داشته باشند و طرح تجاری آن سایرین 

 وکاریهای کسبساختار تشکیل گروه

شود  کیل نمی ها حضور نداشته باشند گروه تشهر گروه شامل افراد زیر است در صورتی که هر یک از این تخصص 

 کند:و مجوز ورود به رویداد را کسب نمی 

یک نفر تولیدکننده: تولیدکننده یک محصول حقیقی باشد اعم از خانگی یا صنعتی که قبال فعالیت   .5

 مجازی نداشته باشد و یا اینکه فعالیت جدی نداشته باشد.

انجام شود باید متخصص  فرم مدنظری که قرار است فروش یک نفر متخصص فضای مجازی: در پلت  .6

باشد، مثال اگر در تلگرام قرار است فروش انجام شود نیاز است که در این فضا متخصص باشد، سایت، 

 ها نیز به همین شکل. رسانهای اجتماعی و پیام اینستاگرام یا سایر شبکه 

گوشی تلفن  ای مسلط باشد و یا کند به طراحی رایانه یک نفر طراح گرافیکی: این طراح فرقی نمی  .7

 همراه، مهم مسلط بودن به موضوع طراحی است.

های باال نقش داشته باشد و یا اینکه متخصص  تواند در هرکدام از تخصص یک نفر همراه: این شخص می .8

 فروش باشد.
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 قالب 

 تبدیل ایده به عمل ( برای proposalنویسی )طرح 

 نو فروشیپردازی محورهای ایده

 افزایش داد  و تشکیل گروه کاری  را از راه مجازیتوان فروش محصولی چگونه می  •

 روش داوری: 

 شوند.همه آثار بعد از بررسی و رفع ایرادهای احتمالی توسط هیأت داوری پذیرش می  -1

طرح   -2 تمامی  داوری  عوامل  می طبق  مقایسه  یکدیگر  با  بر  ها  عالوه  و  نیز    گروه   5اول    گروه 3شوند  بعدی 

 شوند.شناسایی و تجلیل می 

 عوامل داوری 

 ارائه شده یدهدر طرح و ا  یتو خالق ینوآور  -1

 )ترجیحا فارسی( )برند( انتخاب اسم طرح  -2

 وکار تکمیل بوم کسب  -3

های اجتماعی و یک  تکمیل بودن گروه)یک نفر گرافیست، یک نفر تولیدکننده، یک نفر متخصص شبکه  -4

 نفر متخصص فروش)اختیاری((

های ایرانی یا خارجی  رسانهای اجتماعی و پیام )شبکه مجازیفروش  تن استانداردهای الزم صفحه  داش  -5

 فرقی ندارند فقط در هرجا که محل فروش مجازی شما باشد باید استانداردهای آن رعایت شود.( 

 روش ارسال آثار:

متن به تمامی  آخر  در  نهایی(  )طرح  تصاویر  و  فایل  ها  یک  آدرس    pdfصورت  به 

forooshinow@majazistacademy.ir .ارسال شود 

 سوال شود.  https://t.me/majazistAdmin اگر سوال داشتید نیز از حساب کاربری تلگرامی نکته:

 است. برای هر گروه  هزارتومان04در رویداد  هزینه ثبت نام نکته: 
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 وبینارهای آموزشی رویداد: 

 ساعت  تاریخ  موضوع  نام ونام خانوادگی  ردیف

   برند چیست؟ برنده کیست؟   1

   آپ گروه و استارت  2

   تبلیغات و بازاریابی مجازی   3

   سازی ایده و محصول تجاری   4

   وکار بوم کسب  5

 : تبلیغات

 ماهبهمن28  تبلیغات رویداد:شروع  

 صبح 8زمان با ادامه تبلیغات و دریافت آثار: یکم اسفندماه، ساعت شروع رویداد هم 

 صبح 8اسفندماه، ساعت 10اتمام زمان دریافت آثار:  

 20اسفندماه، ساعت 10اعالم نفرات برگزیده برای رقابت نهایی: 

 صبح8اسفندماه، ساعت 11حضوری:  شروع زمان رقابت 

 شب  20اسفندماه، ساعت 13:  حضوریم زمان رقابت اتما

 شروع فرآیند داوری: 

 ساعت 15به مدت  شب20 اسفندماه، ساعت13از 

 18:30اسفندماه ساعت 14اختتامیه: روز  

اطالع  آدرس  تمامی  به  مجازیست  تلگرامی  کانال  طریق  از  رویداد  آموزشی  وبینارهای  و  الیوها  رسانی 

https://t.me/majazistAcademy  کسب مدرسه  سایت  نشانی  و  به  مجازیست  وکار 

https://majazistacademy.ir  یابد.تا اختتامیه ادامه می  ماهیکم اسفند شود و از تاریخ انجام می 
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