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مقدمه

توانمندسازيوکشفتیمو مسابقهکسب هدفجذب، بهکارهايخالقبا هايمناسببانوانجهتورود

کسب وشتابدهنده خالق سفارشکارهاي ریاستبه فناوري و علمی معاونت حمایت با و مانا موسسه

شود.اینمسابقهدرقالببازاریابیوفروشباایجادبستريبرگزارمیبنیانبرکتوموسسهدانشجمهوري

هايبانواندربسترسامانههايمناسبجهتپیشبردامورمربوطبهشتابدهندهپویابرايرشدوجذبمربی

است.شدهطراحیپرابلم

مهممطابق یکیاز کسبترینعواملشکستاستارتاپمطالعاتانجامشده، و عدموجودوها کارهاينوپا

کسب استومدل بازاریابی در ضعف و خالقانه راهکارهاي،کار ارائه مسابقه، این اصلی رویکرد بنابراین

،ازدیگراهدافمسابقهاست.خالقانهبرايحلاینمسائلباتمرکزبرمحصوالتفناورانهدرنظرگرفتهشده

جایگاه در اشتغال به متناسبترغیببانوان هایی از خودبا استفاده کشورو نخبگان و متخصصان توان

باشد.می

سابقهمعرفیم

باتأکیدبراصل۱طیکنندگاندرشرکت ماهبهرقابتبایکدیگردرحوزهفروشمحصوالتمیپردازند.

نقشتعیین و ایرانی کاالي خانمحمایتاز کسبکننده با کاالهايمرتبط خرید در )ازB2Cکارهايوها

اند.،محصوالتموردرقابتازمیانایندستهکاالهايتولیدداخلانتخابشدهفروشندهبهمشترينهایی(

شرکت Aيداورانردهکنندگانطیفرآیندارزیابیتوسطداورانمتشکلاز هايمربوطه، نمایندهحوزه

ديهايهردسته،باتوجهبهمیزانتوانمنمعاونتعلمیوفناوريریاستجمهوري،حامیانکالن،ومربی

شوند:میسابقهامتیازدهیداوريودرمراحلمختلفمهايزیردرحوزه



 

فروشتوانهايتوانمنديهستندکهضمنارائهپلتفرمبازاریابیپربازدهوصحیح،خروجیاینمسابقهتیم

هايمناسبوالیقايازمربیشبکه،هايبرترازمیانتیمهمچنین.دارندغیرحضوريرابهصورتبرندها

حوزهمشغولبهدرایندرصورتداشتنشرایطالزم،شوندکهدرحوزهبازارسنجیوبازاریابیانتخابمی

.شوندکارمی

 درمسابقهشرکتمزایاي

کنندگاندراینمسابقهازمزایايزیربرخوردارخواهندبود؛شرکت

 هايبرگزیدهیونتومانبرايتیممیل۸۰بهارزشجمعاجایزهنقدي 

 هايبرترازتیمتومانمیلیون۲۵۰تاسقفجمعاگذارانحمایتسرمایه

 متناسب،فروختهشدهکاالهايدرمراحلمربوطه)سودحاصلازفروشکسبدرآمدناشیاز

نوعکاال، شرکتبا اختیار در قیمتبازار زیر مصارفمختلفگرفتهوکنندگانقرار مورددر

می قرار میگیرداستفاده مثال براي فروش؛ و بازاریابی در را شده مشخص درصد توانند

(محصوالتصرفکنند.

 آمدنموقعیتهمکاريباموسساتمعتبردرحوزهبازاریابیوفروشامکانفراهم

 هايمجازيوکارگاهیونظارتمربیاندرحینمسابقهبسترآموزش

 بهره سفرصت از تجربهخنرانیبرداري انتقال و باها مذاکره و حوزه این در موفق افراد هاي

هايبرترمدیرانشرکت

 گواهیمعتبرشرکتدرمسابقه

رقابتاخالقیمنشور

رعایشرکت به ثبتنام هنگام طولمسابقهکنندگانبایستیدر در آنرا اخالقیتعهددهندو تمنشور

رعایتکنند.مفاداینمنشوربهشرحزیراست.

بررعایتواجرايکاملقوانینمربوطبهمحصوالتهردستهومقرراتوضوابطمسابقهپایبندي .۱

گردد.منتورهايهردستهاعالممیویاتوسطبقهکهازطریقسایتمسا

ایتها،بارگزارياسنادورعنظموانضباطدرفرآیندثبتسفارشات،پرداختهزینهبهرعایتتعهد .۲

هايمنتورها.راهنمایی



 

فروشرعایتقوانینملیبازاریابی .3 مسابقهو فرآیند در ، تخریبشرکتپرهیز فرافکنیو هاياز

یتانصافواحترامضرورترعا،فروشیفروشییاکمدوريازگران،درنظرگرفتنعرفبازار،دیگر

کاروايوکسباصولاخالقحرفهرعایتکامل،ودرقبالرقبا

صداقتدررفتارو،درتعاملبامشتریان،احترامبههنجارهايفرهنگیومذهبیدرگفتارورفتار .4

پاسخگوییوهارازداريوحفظاطالعاتشخصیمشتریانومجموعه،هاتکریمافکارواعتقاداتآن

بهآنها

آنبهمشتریانانتقالازنحوهارسالکاالهادردستهموردرقابتخودوآگاهی .۵

 هاومطالبسایتاطالعیهيضرورتمطالعه .6

ضررورتمراقبتازاجناسخریداريشده)پسازامضايرسیدوتحویلسالماجناس،درصورت .7

 تمامیخساراتواردهرامتقبلشود(آسیبرسیدنبهاجناس،شرکتکنندهبایستی

شخصشرکت مشتریان، با طرفقرارداد استکه ذکر به وکنندهالزم ستادهیچمسولیتیمتوجهبوده

باشد.مسابقهنمیبرگزاري

 هايرقابتیدسته

ردنآنککارخالقانهواجراییوکنندگانرادرارائهمدلکسبدستهتواناییشرکت۵اینرقابتبنادارددر

تیمهايشرکتکنندهمیبایستیکیازدستههاي.نمایدباتمرکزبرتخصصبازاریابیوفروشارزیابی

؛باشندهاشاملمواردزیرمیایندستهرقابتیراانتخابنمایند.

 فناورانه 

 بازيمحصوالتآموزشیواسباب

 پوشاک

 کااليمصرفیخانوار 

 آرایشیوبهداشتی 

فناورانهکاالهاي

بهخوداختصاصدادهاندکاالهايفناورانهسهمعمدهتعامالتتجارياطر وسرعتگسترشاینافمانرا

بهطرزشگفت دستهکاالها اینبین، در ترینازمهمیکیبازاریابیوفروشانگیزيدرحالافزایشاست.

تعیین موفقیتمجموعهعوامل هايکننده و نکسبفناورانه استوکارهاي خالقانه،ووپا راهکارهاي ارائه

تواندبهبقاوتوسعهآنکمكنماید.میکارآمدوقابلاجرا



 

ايهمگنازهايبازاریابیوفروشخالق،دستهگونهمدلبازار،باهدفشناساییایندررقابتفناورانهچاره

 شدهکاالهايفناورانه استبرگزیده مسابقه. اول مرحله محصوالتدر مطابقفهرستزیر۵، شرکتنوپا

گردند:عرضهمی

 بازاراجتماعیباسالم 

 اپلیکیشنمسیریابدال 

 هايخانگیهمیانوقداپلیکیشنمدیریتصن 

 گجتسالمتهوشنمندنینیکس 

 اپلیکیشنکارپولینگهمپا

کنندتابهتبلیغات،جذبمشتري،وبرندسازيبازار،فرصتپیدامیکنندگاندرشاخهفناورانهچارهشرکت

فروشمحصول از حاصل درآمد در شریكشدن بر عالوه ترتیب بدین بپردازند. دسته این محصوالت

نرمسخت محصوالت در فعال کاربران بیشتر جذب با میافزاري، افزاري، متوانند ایناز شرکتدر زایاي

بهره شوند.مسابقه نرممند کاالهاي در مهم بسیار شرکتنکته که است آن شاخه، این کنندگانافزاري

ازلینكکاربريپیشنهادياختصاصیافتهبههرکاربرتوسطآننرممی افزاربایستبرايجذبمشتري،

استفادهکنند.

هاراراهنمایینمودهشود،آنربريشرکتکنندگانارسالمیمنتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکا

دهد.وبهسواالتشانپاسخمی

 بازيمحصوالتآموزشیواسباب

مصرفیکودکانهستند اقالم ترین مهم از یکی اسباببازيها درکاهمیتیادگیريو. با ها خانواده

گیرد،میتوانندفضاییپویابرايمیتوانمندسازيکودکانکهبهصورتغیرمستقیمبااسباببازيصورت

درایندستهباهمکاريچندشرکتخوباسباببازيسازيایرانی،مجموعهاي.کودکخودفراهمکنند

کهدرقالبعروسكها،عروسكهاينمایشی،بازيهايفکريازاسباببازيهاتعریفوتهیهشدهاست

وبازيهايحرکتیقراردارند؛همچنینمجموعهايازمحصوالتمرتبطباآموزشکودکانازجملهکتاب

.هايداستان،کتابهايرنگآمیزيوشنیولوازمتحریرنیزدرایندستهقراردارند

دباثبتسفارشمحصوالتموجوددرایندستهتوانندستهازمسابقهمیباثبتنامدراینکنندگانشرکت

درمرحلهد.نکاالهايموردنظرخودرادریافتکردهوآنهارابراساسطرحبازاریابیخودبهفروشبرسان

د.گردیعرضهمریزمواردایرانیشاملمجموعهفعالچهارازاولمسابقه،محصوالت



 

 کارگاهحوضنقاشی

 شکرستان

 چوبین

 بومزي

هاراراهنمایینمودهشود،آنمنتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی

دهد.وبهسواالتشانپاسخمی

پوشاک

انسانبا،مرگزمانتاتولدازقبلیعنیازدرطولزندگینیازآنکهاستصنایعیازجملهپوشاکصنعت

باشدمیهمراه . صنعت داشتهها،انساننفوستعدادبهاین تعدادبهنیزآنمصرفجغرافیايوبازار

رویهمحصوالتپوشیدنیازخارجازکشور،تولیدکنندگانانسانهاست.امروزهبهدلیلوارداتبیگستردگی

يبسیارمهمبازارایندستهارهيچاند،ازاینرومسابقهروشدهرغمتوانمنديبسیاربامشکلروبهایرانیعلی

برايرقابتبرگزید.دراین ارایهشدهازشرکتهايزیرکفشدستهمحصوالتیشاملچادر،روسريورا

است.

 کفشگامینو

 روسريمحیصا

 روسريGNT 

 لوازمحجابمکنون

راراهنمایینمودههاشود،آنمنتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی

دهد.وبهسواالتشانپاسخمی

کاالهايمصرفیخانوار

تأثیرتحتزیاديحدتاشودمیمصرفخانوادهاعضايتوسطوخانهدرکهخدماتیوکاالهاماکشوردر

داردقرارزنانمدیریتشیوهوعملکردتصمیم، . این بر اولیههايسالدرخصوصبهیزنفرزندانعالوه

وتربیتدلیلبهبعدهايسالدرودارندقرارمادرمصرفیالگوهايتأثیرتحتمستقیماًزندگی،

يتامینکاالهايازاینرودراینرقابتتوجهبهنحوه.دهندمیادامهرارونداینخانوادگی،پذیريجامعه

ارایهدادهشدهاست.محصوالتهابسیاراهمیتداشتهویكدستهبهآناختصاصمصرفیخانوارونوعآن

در باالییداشتهوعزیزخراسانایندستهحاصلزحماتکشاورزانشده جنوبیبودهکهکیفیتبسیار

شاملاقالمزیرمیباشد.

 زعفرانقاینات



 

 زرشك

 عناب

 توتخشك

 برگهزردآلو

 آلوبخارا

 گلمحمدي

 بادامدرختی

 سنجد

هاراراهنمایینمودهشود،آنحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمیمنتورایندستهبااطالعاتیکهدر

دهد.وبهسواالتشانپاسخمی

محصوالتآرایشیوبهداشتی

بهداشتیدرسراسرجهانمی بزرگترینمصرفکنندههايلوازمآرایشیو قدرتایرانیکیاز  لذا باشد.

خرگرفتنشرکت ایراناز بهداشتیدر سودمندهايآرایشیو و جلوگیريکرده کشور بسیارياز وجارز

 اینرو از بود. عالقهدستهخواهد موضوعاتمورد دیگر از بهداشتی بازارييمحصوالتآرایشیو چاره

یومحصوالتآرایشهمدستهسعیبرایناستکهایندرآید،خواهدبود.همانطورکهازنامدستهبرمی

ايانتخابشدهکهعالوهبرپاسخبهنیازبانواناینمحصوالتبهگونهگردد.هممحصوالتبهداشتیارائه

گاناینکنندشرکتنکتهقابلتوجهبرايدهد.برخیازاقالمموردمصرفکودکانرانیزپوششمیعزیز،

مطابقدرمرحلهاولمسابقه،.بهداشتیمرجوعییاتعویضندارنداستکهمحصوالتآرایشیودستهاین

دراینیهمچونانواعشامپو،لوسیون،انواعکرم،رژلبوالکو....ازشرکتهايزیرمحصوالتجدولزیر

:گردندیعرضهمدسته

 ساویز

 فیروز

 پرودرما

هاراراهنمایینمودهشود،آنمنتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی

دهد.پاسخمیوبهسواالتشان

بنديبرگزاريوجدولزمانروند

کسب طیورویداد ماههیكرقابتیكکارهايخالقبانوان، از میشهریور، سالجاريبرگزار گردد.ماه

بدینترتیب ارائهسنديآکادمیكازطرحکسبافراد و فروشمحصوالتموردنظر بهرقابتباوبا کار،



 

طیدورهبرطبققالبارائهشدههايصورتگرفتهگزارشفعالیتآکادمیكشاملپردازند.سندگرمییکدی

ها،بهقضاوتومعیارهايارزیابیدرتیم.داورهابراساسکیفیتپیشرفتباشدهامیسابقهوجدولهزینهم

نشینند.می

هايآموزشمجازيقرارگرفتهوبهدوصورتتحتنظرمنتورهايهردستهکنندگانشرکت،رقابتدرطول

فرامی بدینترتیبخروجیمسابقهالزمرا درحوزهبازاریابیمجازي،مستعدوپرورشیافتهافراد،گیرند.

(درصورتجلبنظرحامیان)برگزیدگانازطرفی.دخواهندبووتبلیغاتهايخالقانهطراحیایده،فروش

عنوان به نوپا کار حمایتشتابدهندکسبو مورد خواهندوکسبه قرار تامینکارهايخالق به گرفتو

بنیانوکسبوکارهاينوپاهايدانشوطراحیتبلیغاتشرکتبازاریابی،فروش،تحقیقوتوسعهنیازهاي

دپرداخت.نخواهB2Cدرحوزه

جزئیاتمسابقه

بازاریابیوبرنامهشامليسندابتدائابایستکنندگانمیشرکت،آنطیهفتهمیباشدکه۵مسابقهاین

رافروش منتورهايبهخود دسته بررسیقراارائهدهند.هر مورد بهایناسناد صورتنیاز در و گرفته ر

کنکاتالزمبهشرکتاصالح در بصورتکنندگانشرکت،ادامهنندگانمنتقلخواهدشد. فرصتدارندتا

مطالبوویدئوهايآموزشیمسابقهنجامدهند.طیاینعملیتبلیغات،جذبمشتري،بازاریابیوفروشراا

همچنینمنتورهايهردستهبهطرق.شونديموردنیازنیزدرسایتقراردادهمیهاجهتتقویتمهارت

ایندرانتهايگیرند.ارتباطمیکنندگانهرفردمعینمیشود(باشرکتمختلف)کهدرحسابکاربري

هايسندگزارشپیشرفتیرادرسایتبارگزاريخواهندکردکهباتوجهبهشاخصهکنندگانشرکتمسابقه،

بنديخواهندشد.رتبهمربوطبههردستهداوري

دریكنگاه:مسابقه

فروشمحصول+ارائهدوسنددرابتداوانتهايمرحلهمسئلهرقابت:

عکسو...ارهايتبلیغاتابز:دریافتیتوسطشرکتکنندگانخدمات توضیحات، کاتالوگ، و(کاال)شامل

هايمجازيتضمینتامینکاالوآموزش

درسایتبصورتمجازيگري:مربی





 

 چارهبازاريکااليهايتامینکنندهشرکت




اپلیکیشنمسیریابدال

اپلیکیشنمدیریت

هايخانگیصندوق

همیان

گجتسالمت

هوشنمندنینیکس

کارپولینگاپلیکیشن

همپا




 GNTروسري
پوشاکدستدوز

محیصا
بازاراجتماعیباسالمکااليحجابمکنون



GAMINO 

آرایشیبهداشتیفیروزمحصوالتبهداشتیپرودرما
آرایشیبهداشتی

ساویز
کفشگامینو








محصوالتخرماییاسباببازيچوبین
محصوالتبهداشتی

اسکالپیا

محصوالتبهداشتی

پالسآي

محصوالتغذاییاز

کشکشاورزانزحمت

خراسانجنوبی





حوضنقاشیشکرستانبومزي



