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رویدادهای فصلی فرصت های سرمایه گذاری
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سلسله رویدادهای سرمایه گذاری

                   ونچــر360
فرصتی برای سرمایه گذاری بر کسب و کارهای خوش آتیه



 

فرصت هـای  بهتریـن  به دنبـال  سـرمایه گذاران 
سـرمایه گذاری هسـتند؛ فرصت هایـی کـه به طور 
نسـبی بازگشـت سـرمایه بیشـتر و ریسک کمتری 

بـه همراه داشـته باشـند.

شـامل:  اسـت؛  فراینـد  یـک  سـرمایه گذاری 
شناسـایی فرصت هـای سـرمایه گذاری، ارزیابی و 
ارزشـگذاری، مذاکـره و توافـق طرفیـن، و نهایتـا 

سـهام. انتقـال  و  کسـب وکار  آماده سـازی 

ونچـر 360، پلتفرمـی  اسـت بـرای اجـرای موثـر 
ایـن فراینـد؛ مواجهـه و معاملـة سـرمایه گذاران 
بـا  همـراه  شـده،  گزینـش  سـرمایه پذیران  و 
پشـتیبانی 360 درجه از فرایند سـرمایه گذاری.

ســرمایه  گذارانی  دنبــال  بــه  ســرمایه پذیران 
ــه  هســتند کــه ارزش کسب وکارشــان را منصفان
محاســبه کــرده، منابــع مالــی الزم و یــا بــازار 

مناســبی در اختیارشــان قــرار دهنــد.

مراحل برگزاری ونچر 360

ونچر 360 چیست؟
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تعیین محدوده 
و انتظارات 

سرمایه گذاران

فراخوان 
و ثبت نام 

سرمایه پذیران

برگزاری جلسات 
مذاکره و توافق 

اولیه ارزشگذاری 
طرح ها و تعیین 

ارزش سهام

آغاز فرایند 
معامله و انتقال 

سهام

غربالگری و 
انتخاب طرح های 

برتر

آماده سازی 
سرمایه پذیران و 

ارائه حضوری

ارزیابی و ارائه 
پرونده طرح ها به 

سرمایه گذاران



مزایای ونچر 360
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پشتیبانیازکلفرایندسرمایهگذاری،
شامل:شناساییفرصتهایسرمایهگذاری،
ارزیابیوارزشگذاریآنها،مذاکرهوتوافق
طرفینسرمایهگذاری،ونهایتاآمادهسازی

کسبوکاروانتـقالسـهام.

پشتیبانی
 360 درجه از 
فرایند سرمایه

  گذاری
فرصت 

هم سرمایه گذاری

حضور 
گزینش شدة 
سرمایه پذیران

صرفه مقیاس

اختصاصی سازی

محفل 
سرمایه گذاران 

بزرگ

همسرمایهگذاری،یکیازرویکردهای
پرطرفدارسرمایهگذاریجهتمدیریتریسک
وتنوعسبدسرمایهگذاریدردنیاست.درونچر360،
کسبوکارهایموردنظرچندسرمایهگذار،
بهترینفرصتهمسرمایهگذاریهستند.

برگزاریجمعیرویداد،ضمنایجادمحفلی
باحضـوربزرگانصنعتیوسرمایهگذاران
حرفهای،هزینههایرویدادوپشتیبانی
سرمایهگذاریرابهحداقلخواهدرساند.

فراخوانگستردهدراکوسیتمنوآوری،
تعییناستانداردهایخاصبرایراهیابی
سرمایهپذیران،ونهایتاغربالگریوارزیابی
دقیق،متضمنحضوربرترینسرمایهپذیران
دررویدادونچر360،خواهدبود. اختصاصیسازیشرایطبرایهرسرمایهگذار

ازسیاستهایونچر360است.درفراخوان
ونچر360،ترجیحاتسرمایهگذران،منجمله
زیرحوزههایتخصصیسرمایهگذاری،مرحله
رشدسرمایهپذیرانوغیره،لحاظخواهدشد.

فضایسرمایهگذاریحرفهای،باحضور
سرمایهگذارانحقوقیباشرایطدرآمدیو

سرمایةثبتیخاص؛کهمنجربهجذببرترین
تیمهایسرمایهپذیرخواهدشد.

 

 مزایای+حمایتی ونچر 360
پذیرش 

مشروط 30% از 
معافیت مالیاتی شرکت های 

دانش بنیان صنعتی برای 
سرمایه گذاری در ونچر360 

تا سقف 30% از هر مورد 
سرمایه گذاری

پوشش 33% تا %100 
هزینه ارزشگذاری طبق 

آیین نامه مرکز امور 
دانش بنیان و نیز صندوق 

نوآوری و شکوفایی
افزایش%10 

اعتبار سرمایه گذاری 
کارگزاران مالی صندوق 

شکوفایی و نوآوری به ازای 
حضور در هر رویداد ونچر 

360 تا سقف%20



برنامه 1401 - 1402 و حوزه های سرمایه گذاری 

-پلتفرمهایکسبوکار
-بانکی،فینتک،اینشورتک
-نرمافزارهایمحتوامحور

-سامانههایسازمانی
-نرمافزارهایتعاملی

-شبیهسازها

-تـــــجهیزاتتشخیصی،
توانبخشیودرمانی

-موادوملزوماتپزشکیو
دندانپزشکی

-تـــــجهیزاتپـــیشرفته
کالیبراسیون

-مــحصوالتمبــــتنیبر
فناوریهایشیمیایی

-پلیــــمرهاوکامپوزیتها
-سرامیــــکهاوفـــلزات
-کاالوخـــدماتمبتنیبر

فناورینانو

-سختافزارهایالکترونیکیورایانهای
-تـــولید،انتــقالوتــوزیع

-ابزاردقیق،کنترلواتوماسیون
-لیزروفوتونیک

-موتورهایالکتریکی
-ذخیرهسازها
-برقیسازی

تجهیزات و ملزومات 
پزشکی

اپلیکیشن های خدمات 
عمومی، مالی و بیمه ای

مواد پیشرفته و 
فناوری های شیمیایی

تجهیزات برق و 
الکترونیک

رویداد پاییزه
آبان 1401

رویداد تابستانه
شهریور 1401
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-تجهیـــزاتتولیدومدیریت
انرژیهایتجدیدپذیر

-مدیریتآب،پسابوپسماند
-تـجهـــیزاتپایــشحـوزه

آبوخاک

-مواداولیهوفرموالسیونهای
دارویی،مکملوبهداشتی

-فرآوردههاوخدماتزیستی
وتشخیصی

-کشاورزی،فنـاوریزیـــستی،
صنایعغذاییوگیاهاندارویی

-ماشینهایدوار
-تجهیزاتصنعتنفتوگاز

-تجهیزاتساختوتولید
-تــــجهیزاتپـــــیشرفته

هیدرولیکیوپنوماتیکی

-مدیریتدادهوامنیت
-ذخیرهسازی

-سرویسهایمکانمحور
-اپلیکیشنپلتفرمها

-مخابرات
-مدیریتسرویسها

-اینترنتاشیا

دارو، سالمت و 
فناوری های زیستی

آب، محیط زیست و 
انرژی های تجدیدپذیر

ماشین آالت و تجهیزات 
پیشرفته مکانیکی

فناوری اطالعات و ارتباطات: 
پلتفرم، امنیت، زیرساخت

رویداد بهاره
خرداد 1402

رویداد زمستانه
دی 1401
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021-66560383
Info@venture360.ir

venture360.ir
venture360


