بسمهتعالی 



توضیحاتتکمیلیمسابقه 
چارهبازار 




بهشرکتکنندگانتوصیهمیشودمطالباینراهنمارابهدقتمطالعهفرمایند .




رافراهممیکند تا بانوانعالقمند به

چارهبازار براي اولین بار طی یك رقابت جذاب،فضایی

شرکتکنندگان دراینمسابقه ،فرصت

ایدههايخالقانهشان را راه اندازي کنند.

کسب و کار ،
دارندطیرقابتیبهبازاریابیبرايکاالهايخود(کهازبینمصرفیخانوار،آرایشیوبهداشتی،
میکنند) بپردازند و همچنین از مزایاي
اسباب بازي و آموزشی ،فناورانه و پوشاک انتخاب  
شرکتدراینمسابقهبهرهمندشوند .

وامامزایايمسابقه :








۸۰میلیونتومانجایرهنقديبرايتیمهايبرگزیده
میلیونتومانازتیمهايبرتر

حمایتسرمایهگذارانتاسقف۲۵۰

درآمدناشیازسودحاصلازفروشبرايهمهشرکتکنندگان
معرفیبهموقعیتهايشغلیمرتبط
آموزشهايمجازيوکارگاهیونظارتمربیاندرحینمسابقه

هايافرادموفقدراینحوزهومذاکرهبامدیرانشرکتهايبرتر


انتقالتجربه
گواهیمعتبرحضور

اینرقابتدر۵دستهطییكمرحلهغیرحضوري،بهسفارشموسسهمانا،با حمایتمعاونت
وموسسهدانشبنیانبرکتدربسترسامانهپرابلمبرگزارمیشود .
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مقدمه 
کارهايخالقباهدفجذب،توانمندسازيوکشفتیمهايمناسببانوانجهتورودبه

مسابقهکسب و

شتابدهنده کسبوکارهاي خالق به سفارش موسسه مانا و با حمایت معاونت علمی و فناوري ریاست
برگزارمیشود.اینمسابقهدرقالببازاریابیوفروشباایجادبستري

وموسسهدانشبنیانبرکت

جمهوري
هايمناسبجهتپیشبردامورمربوطبهشتابدهندههايبانواندربسترسامانه


پویابرايرشدوجذبمربی
پرابلمطراحیشدهاست .
مطابق مطالعات انجام شده،یکی ازمهمترین عوامل شکست استارتاپها و کسبوکارهاي نوپا عدموجود
مدل کسبوکار خالقانه و ضعف در بازاریابی است ،بنابراین رویکرد اصلی این مسابقه ،ارائه راهکارهاي
خالقانهبرايحلاینمسائلباتمرکزبرمحصوالتفناورانهدرنظرگرفتهشدهاست .ازدیگراهدافمسابقه،

ترغیب بانوان به اشتغال در جایگاههایی متناسب با خود و استفاده از توان متخصصان و نخبگان کشور
میباشد .


معرفیمسابقه 
شرکتکنندگاندرطی ۱ماهبهرقابتبایکدیگردرحوزهفروشمحصوالتمیپردازند.باتأکیدبراصل

حمایت از کاالي ایرانی و نقش تعیینکننده خانمها در خرید کاالهاي مرتبط با کسبوکارهاي ( B2Cاز
،محصوالتموردرقابتازمیانایندستهکاالهايتولیدداخلانتخابشدهاند.

فروشندهبهمشترينهایی)
شرکتکنندگان طی فرآیندارزیابی توسط داوران متشکل از داوران ردهي Aحوزههاي مربوطه ،نماینده

معاونتعلمیوفناوريریاستجمهوري،حامیانکالن،ومربیهايهردسته،باتوجهبهمیزانتوانمندي

میشوند :
درحوزههايزیرداوريودرمراحلمختلفمسابقهامتیازدهی 


خروجیاینمسابقهتیمهايتوانمنديهستندکهضمنارائهپلتفرمبازاریابیپربازدهوصحیح،توان فروش

ايازمربیهايمناسبوالیق

ازمیانتیمهايبرتر  ،
شبکه

برندهابهصورتغیرحضوريرا دارند.همچنین
درحوزهبازارسنجیوبازاریابیانتخابمیشوندکهدرصورتداشتنشرایطالزم ،دراین حوزهمشغولبه

کارمیشوند .


شرکتدرمسابقه

مزایاي
شرکتکنندگاندراینمسابقهازمزایايزیربرخوردارخواهندبود؛ 

یونتومانبرايتیمهايبرگزیده

 جایزهنقديجمعابهارزش۸۰میل
ازتیمهايبرتر 
حمایتسرمایهگذارانجمعاتاسقف۲۵۰میلیونتومان 


 کسبدرآمدناشیازسودحاصلازفروش درمراحلمربوطه(کاالهاي فروختهشده ،متناسب
با نوعکاال ،زیرقیمت بازاردر اختیار شرکتکنندگانقرار گرفتهو درمصارفمختلف مورد
استفاده قرار میگیرد؛ براي مثال میتوانند درصد مشخص شده را در بازاریابی و فروش
محصوالتصرفکنند ).
امکانفراهمآمدنموقعیتهمکاريباموسساتمعتبردرحوزهبازاریابیوفروش 


بسترآموزشهايمجازيوکارگاهیونظارتمربیاندرحینمسابقه 


خنرانیها و انتقال تجربههاي افراد موفق در این حوزه و مذاکره با

 فرصت بهرهبرداري از س
مدیرانشرکتهايبرتر 

 گواهیمعتبرشرکتدرمسابقه 

منشوراخالقیرقابت 
شرکتکنندگان بایستیدرهنگام ثبت نام به رعایت منشور اخالقی تعهددهندو آن رادر طول مسابقه

رعایتکنند.مفاداینمنشوربهشرحزیراست .
 .۱پایبنديبررعایتواجرايکاملقوانینمربوطبهمحصوالتهردستهومقرراتوضوابطمسابقه
منتورهايهردستهاعالممیگردد .

کهازطریقسایتمسابقهویاتوسط
نظموانضباطدرفرآیندثبتسفارشات،پرداختهزینهها،بارگزارياسنادورعایت

 .۲تعهدبهرعایت
راهنماییهايمنتورها .


 .3رعایت قوانین ملی بازاریابی و فروش در فرآیند مسابقه ،پرهیز از فرافکنی و تخریب شرکتهاي
فروشییاکمفروشی،ضرورترعایتانصافواحترام


دوريازگران
دیگر،درنظرگرفتنعرفبازار،
ايوکسبوکار 


اصولاخالقحرفه
درقبالرقبا،ورعایتکامل
 .4احترامبههنجارهايفرهنگیومذهبیدرگفتارورفتاردرتعاملبامشتریان،،صداقتدررفتارو
رازداريوحفظاطالعاتشخصیمشتریانومجموعههاوپاسخگویی

تکریمافکارواعتقاداتآنها،

بهآنها 
 .۵آگاهیازنحوهارسالکاالهادردستهموردرقابتخودوانتقالآنبهمشتریان 
اطالعیههاومطالبسایت

ضرورتمطالعهي

.6
 .7ضررورتمراقبتازاجناسخریداريشده(پسازامضايرسیدوتحویلسالماجناس،درصورت
آسیبرسیدنبهاجناس،شرکتکنندهبایستیتمامیخساراتواردهرامتقبلشود)
الزم به ذکر است که طرف قرارداد با مشتریان ،شخص شرکتکننده بوده و هیچ مسولیتی متوجه ستاد
مسابقهنمیباشد .

برگزاري

دستههايرقابتی

کارخالقانهواجراییکردنآن

کنندگانرادرارائهمدلکسبو


دستهتواناییشرکت
اینرقابتبنادارددر ۵
باتمرکزبرتخصصبازاریابیوفروشارزیابینماید.تیمهايشرکتکنندهمیبایستیکیازدستههاي
هاشاملمواردزیرمیباشند؛ 


ایندسته
رقابتیراانتخابنمایند.
 فناورانه
محصوالتآموزشیواسباببازي 


 پوشاک 
 کااليمصرفیخانوار
 آرایشیوبهداشتی
کاالهايفناورانه 
کاالهايفناورانهسهمعمدهتعامالتتجارياطرافمانرابهخوداختصاصدادهاند وسرعتگسترشاین
ازمهمترین

دستهکاالهابهطرزشگفتانگیزيدرحالافزایشاست.دراینبین،بازاریابیوفروش یکی 

کسبوکارهاي نوپا است و ارائه راهکارهاي خالقانه،
عوامل تعیینکننده موفقیت مجموعههاي فناورانه و  
میتواندبهبقاوتوسعهآنکمكنماید .
کارآمدوقابلاجرا 

هايبازاریابیوفروشخالق،دستهايهمگناز


گونهمدل

بازار،باهدفشناساییاین

دررقابتفناورانهچاره
کاالهاي فناورانه برگزیده شدهاست .در مرحله اول مسابقه ،محصوالت  ۵شرکت نوپا مطابق فهرست زیر
عرضهمیگردند :

 بازاراجتماعیباسالم
 اپلیکیشنمسیریابدال
وقهايخانگیهمیان
 اپلیکیشنمدیریتصند 
 گجتسالمتهوشنمندنینیکس
 اپلیکیشنکارپولینگهمپا 
بازار،فرصتپیدامیکنندتابهتبلیغات،جذبمشتري،وبرندسازي


کنندگاندرشاخهفناورانهچاره

شرکت
محصوالت این دسته بپردازند .بدین ترتیب عالوه بر شریك شدن در درآمد حاصل از فروش محصول
سختافزاري ،با جذب بیشتر کاربران فعال در محصوالت نرمافزاري ،میتوانند از مزایاي شرکت در این

مسابقه بهرهمند شوند .نکته بسیار مهم در کاالهاي نرمافزاري این شاخه ،آن است که شرکتکنندگان
بایستبرايجذبمشتري،ازلینكکاربريپیشنهادياختصاصیافتهبههرکاربرتوسطآننرمافزار


می
استفادهکنند .
شود،آنهاراراهنمایینموده


ربريشرکتکنندگانارسالمی
منتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکا
وبهسواالتشانپاسخمیدهد .

محصوالتآموزشیواسباببازي

اسباب بازي ها یکی از مهم ترین اقالم مصرفی کودکان هستند .خانواده ها با درک اهمیت یادگیري و
میگیرد،میتوانندفضاییپویابراي
توانمندسازيکودکانکهبهصورتغیرمستقیمبااسباببازيصورت 
کودکخودفراهمکنند.درایندستهباهمکاريچندشرکتخوباسباببازيسازيایرانی،مجموعهاي
ازاسباببازيهاتعریفوتهیهشدهاستکهدرقالبعروسكها،عروسكهاينمایشی،بازيهايفکري
وبازيهايحرکتیقراردارند؛همچنینمجموعهايازمحصوالتمرتبطباآموزشکودکانازجملهکتاب
هايداستان،کتابهايرنگآمیزيوشنیولوازمتحریرنیزدرایندستهقراردارند .
دستهازمسابقهمیتوانندباثبتسفارشمحصوالتموجوددرایندسته

شرکتکنندگانباثبتنامدراین

کاالهايموردنظرخودرادریافتکردهوآنهارابراساسطرحبازاریابیخودبهفروشبرسانند.درمرحله
یگردد .
اولمسابقه،محصوالتازچهارمجموعهفعالایرانیشاملمواردزیرعرضهم 






کارگاهحوضنقاشی 
شکرستان 
چوبین 
بومزي 

شود،آنهاراراهنمایینموده


منتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی
وبهسواالتشانپاسخمیدهد .

پوشاک 
صنعتپوشاکازجملهصنایعیاستکهنیازآندرطولزندگییعنیازقبلازتولدتازمانمرگ،باانسان
انسانها ،بازار داشته و جغرافیاي مصرف آن نیز به تعداد
میباشد .این صنعت به تعداد نفوس  
همراه  
انسانهاست.امروزهبهدلیلوارداتبیرویهمحصوالتپوشیدنیازخارجازکشور،تولیدکنندگان

گستردگی 
بازارایندستهيبسیارمهم

اند،ازاینرومسابقهيچ 
اره


روشده

رغمتوانمنديبسیاربامشکلروبه

ایرانیعلی
رابرايرقابتبرگزید.دراین دستهمحصوالتیشاملچادر،روسريو کفش ازشرکتهايزیرارایهشده
است .





کفشگامینو 
روسريمحیصا 
روسريGNT
لوازمحجابمکنون 

شود،آنهاراراهنمایینموده


منتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی
وبهسواالتشانپاسخمیدهد .

کاالهايمصرفیخانوار 
تحتتأثیر
میشود تا حد زیادي  
در کشور ما کاالها و خدماتی که در خانه و توسط اعضاي خانواده مصرف  
سالهاي اولیه
بهخصوص در  
تصمیم ،عملکرد و شیوه مدیریت زنان قرار دارد .عالوه بر این فرزندان نیز  
سالهاي بعد به دلیل تربیت و
تحتتأثیر الگوهاي مصرفی مادر قرار دارند و در  
زندگی ،مستقیماً  
ازاینرودراینرقابتتوجهبهنحوهيتامینکاالهاي

میدهند.
جامعهپذیري خانوادگی ،این روند را ادامه  

مصرفیخانوارونوعآنهابسیاراهمیتداشتهویكدستهبهآناختصاصدادهشدهاست.محصوالتارایه

شدهدر ایندستهحاصلزحماتکشاورزانعزیزخراسان جنوبیبودهکهکیفیتبسیارباالییداشتهو
شاملاقالمزیرمیباشد .
 زعفرانقاینات 










زرشك 
عناب 
توتخشك 
برگهزردآلو 
آلوبخارا 
گلمحمدي 
بادامدرختی 
سنجد 

شود،آنهاراراهنمایینموده


حسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی
منتورایندستهبااطالعاتیکهدر
وبهسواالتشانپاسخمیدهد .

محصوالتآرایشیوبهداشتی 
ایرانیکیازبزرگترینمصرفکنندههايلوازمآرایشیوبهداشتیدرسراسرجهانمیباشد.لذاقدرت

گرفتن شرکتهاي آرایشیو بهداشتی در ایران از خروج ارز بسیاري از کشور جلوگیري کرده و سودمند
دستهي محصوالت آرایشی و بهداشتی از دیگر موضوعات مورد عالقهي چاره بازار
خواهد بود .از این رو  
خواهدبود.همانطورکهازنامدستهبرمیآید،درایندستهسعیبرایناستکههممحصوالتآرایشیو

اینمحصوالتبهگونهايانتخابشدهکهعالوهبرپاسخبهنیازبانوان

هممحصوالتبهداشتیارائهگردد.
شرکتکنندگاناین

عزیز ،برخیازاقالمموردمصرفکودکانرانیزپوششمی دهد .نکتهقابلتوجهبراي
دستهایناستکهمحصوالتآرایشیوبهداشتیمرجوعییاتعویضندارند.درمرحلهاولمسابقه،مطابق
جدولزیرمحصوالتیهمچونانواعشامپو،لوسیون،انواعکرم،رژلبوالکو....ازشرکتهايزیردراین
یگردند :
دستهعرضهم 
 ساویز 
 فیروز 
 پرودرما 
شود،آنهاراراهنمایینموده


منتورایندستهبااطالعاتیکهدرحسابکاربريشرکتکنندگانارسالمی
پاسخمیدهد .

وبهسواالتشان

برگزاريوجدولزمانبندي 

روند
رویداد کسب وکارهاي خالق بانوان ،طی یك رقابت یكماهه ،از شهریور ماه سال جاري برگزار میگردد.
بدینترتیبافرادبافروشمحصوالتموردنظروارائهسنديآکادمیكازطرحکسب وکار،بهرقابتبا

گزارشفعالیتهايصورتگرفتهبرطبققالبارائهشدهطیدوره

گرمیپردازند.سندآکادمیكشامل

یکدی
ومعیارهايارزیابیدرتیمها،بهقضاوت

هامیباشد.داورهابراساسکیفیتپیشرفت


سابقهوجدولهزینه
م
مینشینند .

آموزشهاي

شرکتکنندگانتحتنظرمنتورهايهردستهقرارگرفتهوبهدوصورتمجازي

درطولرقابت،
الزمرافرامیگیرند.بدینترتیبخروجیمسابقه ،افرادپرورشیافتهومستعددرحوزهبازاریابیمجازي،

طراحیایدههايخالقانه وتبلیغاتخواهندبود .ازطرفیبرگزیدگان (درصورتجلبنظرحامیان)

فروش ،
کسبوکارهاي خالق قرار خواهندگرفت و به تامین
به عنوان کسب و کار نوپا مورد حمایت شتابدهنده  
هايدانشبنیانوکسبوکارهاينوپا


وطراحیتبلیغاتشرکت
نیازهاي بازاریابی،فروش،تحقیقوتوسعه 
درحوزهB2Cخواهندپرداخت .
جزئیاتمسابقه 
کنندگانمیبایستابتدائا سندي شامل برنامه بازاریابیو


شرکت
اینمسابقه  ۵هفتهمیباشدکهطیآن ،
فروش خود را به منتورهايهر دسته ارائه دهند .این اسناد مورد بررسی قرار گرفته ودر صورت نیاز به
شرکتکنندگان فرصتدارندتابصورت

نکاتالزمبهشرکتکنندگانمنتقلخواهدشد.درادامه ،

اصالح 
مطالبوویدئوهايآموزشی

عملیتبلیغات،جذبمشتري،بازاریابیوفروشراانجامدهند.طیاینمسابقه
يموردنیازنیزدرسایتقراردادهمیشوند .همچنینمنتورهايهردستهبهطرق

جهتتقویتمهارتها

ارتباطمیگیرند .درانتهاياین

هرفردمعینمیشود)باشرکتکنندگان 

مختلف(کهدرحسابکاربري
سندگزارشپیشرفتیرادرسایتبارگزاريخواهندکردکهباتوجهبهشاخصههاي

شرکتکنندگان

مسابقه،
رتبهبنديخواهندشد .
داوريمربوطبههردسته 
مسابقهدریكنگاه :
مسئلهرقابت:فروشمحصول+ارائهدوسنددرابتداوانتهايمرحله 
خدمات دریافتی توسط شرکت کنندگان :ابزارهاي تبلیغات کاال(شامل کاتالوگ ،توضیحات ،عکس و )...و
تضمینتامینکاالوآموزشهايمجازي 

مربیگري:بصورتمجازيدرسایت 



هايتامینکنندهيکااليچارهبازار


شرکت


اپلیکیشنمدیریت
صندوقهايخانگی

همیان 


اپلیکیشنمسیریابدال 





اپلیکیشنکارپولینگ
همپا 

گجتسالمت
هوشنمندنینیکس 







پوشاکدستدوز
محیصا 

روسريGNT


کااليحجابمکنون  بازاراجتماعیباسالم 

GAMINO




محصوالتبهداشتیپرودرما  آرایشیبهداشتیفیروز 

آرایشیبهداشتی
ساویز 








اسباببازيچوبین 

محصوالتبهداشتی
اسکالپیا 

محصوالتخرمایی 

محصوالتغذاییاز
کشاورزانزحمتکش

خراسانجنوبی 



کفشگامینو 

محصوالتبهداشتی
آيپالس 



بومزي 



شکرستان 




حوضنقاشی 

