یک اتفاق نوآورانه

◄ اگر به این باور رسیده اید که نوآوری سازمانی تنها راه ماندگاری تان شما در بازار است ،ما به سازمان شما ،مدیران
عامل و کارشناسان تان ،کمک می کنیم تا بیشتر با نوآوری آشنا شده ،از آن استفاده کنید و وارد اکوسیستم نوآوری
و استارتاپی شوید.

◄ ما از طریق برگزاری دوره های نوآوری سازمانی شما را با مقوله "نوآوری" آشنا می کنیم.

◄ برون سپاری برگزاری رویداد های دورن سازمانی تان به استیج ،باعث خواهد شد به واسطه تجربه و منابعی که در
اختیار داریم از هدر رفت منابع مالی و انسانی سازمان تان پیشگیری کنیم.

◄ ما شبکه گسترده ای از کارآفرینان ،سرمایه گذاران ،منتورها و فعاالن استارتاپی که با استیج در ارتباط هستند را
در آموزش و توسعه به کمک شما خواهیم آورد.

◄ استیج پنجره ای است به روی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

◄ صنایع مختلف در سرتاسر کشور که تصمیم به توسعه نوآورانه دارند و می خواهند وارد زیست بوم استارتاپی شوند.

◄ شرکتهایی که در حل چالشهای خود نیاز به راه حل های خالقانه و چابک تر دارند.
◄ استارتاپهایی که نیاز به تیم سازی ،دیده شدن و جذب سرمایه دارند.

◄ سرمایه گذارانی که مترصد شناسایی فرصتهای مناسب سرمایه گذاری هستند.

◄ مخاطبین عمومی عالقمند به آشنایی با حوزه فناوری ،تکنولوژی ،نوآوری و  ...در کسب و کار

◄ شرکت هایی که می خواهند امور اجرایی ایونت ها ،دوره های آموزشی و برگزاری آفساید های سازمان خود را
برون سپاری کرده و بر روی محتوا تمرکز کنند.

آموزش دوره های نوآورانه سازمانی

◄ آشنا شدن سازمانها با مقوله نوآوری و کمک برای ورود آنها به زیست بوم نوآوری و استارتاپی

◄ بررسی چالش های هر مجموعه و ارائه راهکار توسط استارتاپ های نوآور و موفق در هر حوزه
برگزاری رویدادهای نوآوری سازمانی
◄ کمک به تشکیل ساختار نوآوری سازمانی و جذب تیم های استارتاپی و تکنولوژی محور

برگزاری رویدادهای استارتاپی

برگزاری رویدادهای فرصتهای
سرمایه گذاری

◄ ایجاد فرصت های تیم سازی استارتاپی ،دیده شدن کسب و کارهای نوپا ،تبادل
تجربه های موفقیت و شکست
◄ جذب سرمایه برای شرکتها و استارتاپها

◄ معرفی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب به سرمایه گذاران

◄ پیشگیری از هدر رفت منابع مالی و زمانی هر مجموعه در برگزاری هر رویداد
برگزاری رویدادهای درون سازمانی
◄ ارتقای سطح عملکرد منابع انسانی
(آموزش های درون سازمانی ارائه گزارش
◄ همراهی سازمانها در طراحی محتوا ،هماهنگی با پنلیست ها وسخنرانان و پوشش
عملکرد ،رونمایی افتتاحیه ،قرعه کشی و)...
رسانه ای رویدادهای هر مجموعه

برگزاری تورهای فناورانه

◄ آشنایی نهادها ،سازمانها ،دانشگاهها ،مدارس و عموم عالقمندان با فعالیتهای نوآورانه و
فناورانه سایر شرکتها پیشتاز در این عرصه
◄ آشنایی کارآفرینان و مدیران صنایع در سطح بین المللی ،با اکوسیستم استارتاپی دیگر
کشورهای جهان و شرکت های تکنولوژی محور

انتشار موضوعی محتوای صوتی و
تصویری هر رویداد

◄ دسترسی افراد حاضر و غایب در هر رویداد به محتوا مؤثر رویدادهای موضوعی برگزار شده

◄ امور اجرایی
تامین و مدیریت محل برگزاری ،مدیریت محل برگزاری ،تدارکات پذیرایی ،طراحی ،فیلمبرداری ،صدابرداری
دعوت از مهمانان ،تدارک فرایندهای مرتبط با حمل و نقل و ...

◄ طراحی و تولید محتوا

طراحی پنل هر رویداد و پنلیست ها و سخنرانان ،تولید محتوای متنی ،صوتی ،تصویری مؤثر

◄ دعوت از مهمانان

شناسایی و دعوت از مهمانان و مخاطبین مرتبط و مؤثر با اهداف رویداد به صورت هدفمند

◄ پوشش رسانه ای

پوشش خبری ویژه در سوشال و کانال های رسانه ای مؤثر و دعوت از خبرگزاری های مرتبط با رویداد

در مسیر رفع محدودیت ها و توسعه کسب و کار خود ،استیج را بخشی از تیم تان و در کنار خود ببینید.
می توانید فرم نیازسنجی درج شده در سایت استیچ را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.
تیم تخصصی استیج بصورت رایگان نیاز کسب و کارتان را بررسی کرده و راهنمایی مناسب را
به شما ارائه خواهد داد.

