
Startup Pitch Deck Template



چکیده کسب وکار

دازتان خیلی کوتاه بگویید که چه می کنید، چه ارزشی به مشتری ارائه می دهید و چشم ان•
چیست؟



کنونیراه حل  های و اصلی مسئله

خواهیدو با چه درجه از اولویت تالش برای برطرف کردن چه نیازی از چه گروهی از مردم •
؟کرد

؟مشتریان، در حال حاضر چگونه این نیاز خود را برطرف می کنند•
موجود چیست؟راه حل های نقص •



محصول یا خدمت 

؟شما چیستراه حل پیشنهادی •
؟چیستمحصول و یا خدمتتان ویژگی های •
؟چرا محصولتان برای مشتریان ارزشمند است•



بازار

بازار هدفتان چیست؟•
اندازه بازاری که در آن فعالیت خواهید کرد چقدر است؟•
اده اید؟؟ و چه بخشی از بازار را در مرحله کنونی هدف قرار دچه کسانی هستندمشتریانتان •
؟ رشد بازار در هر بخش به چه صورت است؟روندهای کلی بازار چگونه است•

قابل دستیابی است؟بازاری توسط تیم چه سهم •



رقبا

؟رقبای اصلی چه کسانی هستند•
؟راه حلی به مشتریانشان ارائه می کنندچه •
؟رقابتی شما نسبت به آنها چیستمزیت •

مشتریان شما را انتخاب خواهند کرد؟چرا •



مدل کسب و کار

؟اصلی ترین مشتریانتان چه کسانی هستند•
تعرفه هایی که مشتریان باید بپردازند شامل چه مواردی است؟•
جریان های درآمدی کنونی تان چیست؟•

.مدل های درآمدی آتی خود را توضیح دهید•



شاخص های اصلی کسب و کار

شاخص های اصلی کسب و کارتان به چه صورت است؟•
در هر کدام از شاخص ها در چه وضعیتی قرار دارید و روند رشدتان به چه نحوی است؟ •

ونه مسیرتان تا به امروز چگ...تعداد مشتریان فعلی، میزان درآمدی که کسب کرده اید و
ون همچبوده است؟ شاخص هایی رشدتان در بازه های زمانی مختلف چگونه بوده است؟میزان 

ش در این بخ. ) را محاسبه کنید... میزان کاربران فعال روزانه، نرخ ماندگاری مشتریان و
.(بهتر است که این شاخص ها را در قالب نمودارهایی نشان دهید



نقشه راه

ارید؟در چه وضعیتی قرار دشده تعریف چشم انداز و با توجه به کرده اید شروع چه زمانی از •

.دارائه دهیسرمایه که طی کرده اید و پیش رو دارید، از مسیر و مراحل جذب نقشه راه یک •
؟موفقیت هایی کسب کرده ایدچه •



بازاریابی و رشداستراتژی 

؟چگونه به مشتریان هدفتان دست خواهید یافت•
؟چه خواهد بودروش های بازاریابی تان •
تان کدام روش بازاریابی و با چه اولویتی به شما بهترکمک خواهد کرد تا خود را از رقبای•

متمایز کنید؟

استراتژی رشدتان چه خواهد بود و از طریق چه برنامه عملیاتی میسر خواهد شد؟•



تیم

؟ بنیان گذاران چه کسانی هستند و چه سابقه ای دارند•
؟چند نفر هستیدکسب و کارتان حال حاضر در بخش های مختلف در •

چه کسانی هستند؟مشاورانتان •



پیش بینی شاخص های مالی کسب و کار

کاربرانروند رشد •
بازارنفوذ در میزان •
(ماهانه و تجمعی) میزان فروش •
(ماهانه و تجمعی) هزینه ها •

نقدیجریان •



سرمایه

؟سرمایه ی مورد نیاز چقدر است•
د براساس چه منطقی، چند درصد از سهام شرکت را به سرمایه گذار جدید منتقل خواهی•

کرد؟
؟این افزایش سرمایه به چه نحوی استزمان بندی •
؟سرمایه برای چه اموری صرف خواهد شداین •
سهامداران فعلی چه کسانی هستند و ترکیب سهامداری به چه نحوی است؟•


