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 خدمات ما

 تیم آلفا
 تحقیقات بازار و بازاریابی

 تیم سیگما
 آهْزش

σ 

 تیم بتا
 ارزیابی فٌی ّ اقتصادی

β 

 تیم گاما
 تْسؼَ بازار

 تیم دلتا
 تجاری سازی ّ اًتقال فٌاّری

α γ 

δ 

 تیم امگا
 هطاّرٍ هذیریت

ω 



 بالون کسب  وکار 

 بتا تیم
  طرح ُا اقتصادی ّ فٌی ارزیابی با 

 بَ دستیابی ضرایط بِتریي هی تْاًذ
 ضرایط بَ تْجَ با را هالی جذیذ اُذاف

 کٌذ هطخص برایتاى ضوا سازهاى

.کسب ّ کار هاًٌذ یک سفر با بالْى ّ اُذاف هاًٌذ ًقاط رّضي بر رّی کرٍ خاکی هی باضذ  

 آلفا تیم
 یک بَ ًیاز هسیرتاى کردى طی برای ضوا

َ ی آى داریذ، راٍ ًقطَ   هاحصل راٍ ًقط
  را آى آلفا گرٍّ کَ است بازار تحقیقات

 .هی دُذ اًجام

α 

β 



 تیم گاما 
برای تْسؼَ بازار در کسب ّ 
 .کارتاى بَ ضوا یاری هی رساًذ

γ 

 دلتا تیم
  فٌاّری ُای اًتقال ّ سازی تجاری با 

  افسایص در سؼی سازهاى، بَ هرتبط
 .دارد ضوا کار ّ کسب رضذ سرػت

δ 



 امگا تیم
 تا هی کٌذ کوک ضوا بَ هطاّرٍ تین

 بَ ّ کٌیذ برطرف را رضذ هْاًغ
 .برسیذ سازهاًی بازدُی بیطتریي

 تیم سیگما
اگر بَ دًبال افسایص کارایی سازهاى 

خْد ُستیذ، ها برای بِتریي  
َ ای  راُکارُای آهْزضی ّ تْسؼ

دّرٍ ُای درّى سازهاًی خْد را بَ ضوا  
.پیطٌِاد هی کٌین  

ω 

σ 



 تحقیقات بازار ي بازاریابی
تاساریاتان خًب تٍ تیىص ویاس دارود تا تٍ آن َا تزای تحلیل ػملکزد گذضتٍ َمچًن فؼالیت َای آیىدٌ 

ٍ ریشی ضدٌ کمک کىد تزای گزفته تُتزیه تصمیمات تاکتیکی ممکه در کًتاٌ مدت، ي تصمیم گیزی َای  . تزوام
استزاتضیک در دراس مدت، آن َا ویاس تٍ اطالػات تٍ مًقغ، دقیق ي ػملی در مًرد مصزف کىىدگان، رقاتت ي 

.تزودَای خًد دارود  

وظزسىجی ي  مصاحثٍ ي مطاَدٌ
 پزسطىامٍ

تزرسی تجزتٍ ي  گزيٌ َای کاوًوی تحقیقات ثاوًیٍ
 تست در محل



ارسیاتی مىافغ ي مًفقیت 
 پزيصٌ

ٍ َای پزيصٌ ي  کطف گشیى
ٍ َاآتز يرد َشیى  

ضفاف کزدن ویاس ي کطف 
 مىافغ احتمالی پزيصٌ

ٌ حل َا تزای  ارائٍ تُتزیه را
 کسة ي کار

 وُایی کزدن ویاس 

 ارزیابی فىی ي اقتصادی



:تًسعٍ بازار  
 دستیابی بٍ بازاری وً

 بَ فرّش افسایص هٌظْر بَ راُبردی گام یک بازار تْسؼَ
 ایي هی باضذ، جذیذ بازار بَ فرّش جای بَ فؼلی بازار ّ هطتریاى

 بَ هحصْالت ارائَ با ّ هی ضْد ضرّع بازار تحقیقات با فرایٌذ
 .هی یابذ اداهَ بازار از جذیذی بخص



 تجاری سازی ي اوتقال فىايری
.تیم تجاری ساسی فىايری اس محققان در حفاظت اس مالکیت مؼىًی ي يريد اختزاػات تٍ تاسار تجاری حمایت می کىد  

کمک در ضىاسایی 

ویاس صىؼت ي 

پتاوسیل ارائٍ 

لیساوس تزای 

 تکىًلًصی

راَىمایی محققیه 

در طًل فزایىد  

حمایت اس مالکیت 

مؼىًی ي تجاری 

 ساسی

ارسیاتی فىايری َای  

جدید تزای تجاری  

 ساسی

گستزش 

لیساوس َا تزای 

اختزاع ثثت ضدٌ، 

کپی رایت َا ػالئم 

 تجاری



 فزصت َا تٍ سزیغ می کىىد، ػمل خًد حالت تُتزیه در کٍ ساسمان َایی
 ضما درست، تصمیم گیزی تزای .می دَىد وطان ياکىص چالص َایطان ي

 .دارید ريودَا تٍ ضفاف ي دقیق تیىص تٍ ویاس
 تُثًد تٍ ساسمان تزين ي درين ضزایط اس کامل تصًیز دادن طزیق اس ما

 .می کىیم کمک کارَایتان ي کسة ػملکزد

ٌ مدیریت  مشاير



 آمًسش

 مًضًعات یادگیری َای مًجًد، مُارت َای تقًیت دوبال بٍ شما اگر
 بٍ تا َستیم ایىجا ما َستید، خًد کار ي کسب بازآفریىی یا ي جدید،

ٍ َای طریق از . کىیم ارائٍ را خدمت ایه شما ٍ ای تًسعٍ بروام  ما، حرف
 داشت، خًاَید را خًد کار ي کسب اصلی مسیت َای تًسعٍ فرصت شما

 .می خًاستید َمیشٍ کٍ می شًید رَبر َمان شما ي
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