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معرفی پرشیا فاند



معرفی پرشیا فاند
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خطرمایه گذاریسر شرکتیک می شود،نامیدهپرشیافانداختصاربهکهپرسیا،کارآفرینیپیشگامانشرکت
ارتاپ هایاستموفقراه اندازیونوآوریمراکزراه اندازیمانند،موفقیتجربه هایازبهره گیریباکهاستپذیر

ماکوسیستتوسعهدغدغهباهموارهپرشیافاند،.استکردهشروع1399فروردینازراخودفعالیتمتنوع،
.استمودهناستارتاپ هابرسرمایه گذاریبهاقدامنوآورانهسرمایه گذاریروندبررسیباوکشوراستارتاپی

بسترسازیوبالغاستارتاپ هایبرسرمایه گذاری:ازاستعبارتپرشیاوی سیاساسینقشمسیر،اینطیدر
نوآورایاستارتاپ هبرجسورانهسرمایه گذاریدنبالبهآنانچراکهدیگر،خطرپذیرسرمایه گذارانازدعوتو

طبیعتاروناکپاندمیحضوروکشوربرحاکمشرایطبهتوجهبا.یافتخواهندپرشیافانددرراآنهاوهستند
کنونی،شرایطونبحرا اینگرفتننظردربانیزپرشیافاندهستند،روبروزیادیمشکالتبانوپاکارهایوکسب

.هستندنفراوا ریسکالبتهوارزشرشدجهش،مستعدکهاستکارآفرینانیواستارتاپ هاازحمایتدرصدد



آمار و ارقام کلیدی

تعداد جلساتاستارتاپ ارزیابی شده
ارزیابی

نفر ساعت جلسات
ارزیابی

تعداد تیم های
پذیرفته شده

تعداد رویدادهاتعداد تیم های پرتفو
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320+1300+270+

365
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نقطه اهرمی
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جذب استارتاپ 1سرمایه  2سرمایه  3سرمایه 

نقدشوندگی

VC
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چرخه عمر فاند اول پرشیا
100 BT

-20 BT

خروج

مدیریت

جذب 
سرمایه

سرمایه گذاری

زمان

یه
رما

س



استارتاپ های ارزیابی شده



استارتاپ های ارزیابی شده
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کل استارتاپ های
ورودی

برگزاری
جلسه پیچ دک

رد پس از
ارزیابی اولیه

برگزاری جلسه 
پیچ دک

رد پس از
جلسه پیچ دک

بررسی در کمیته 
سرمایه گذاری

48%

40%

60%

52%
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بررسی در کمیته
سرمایه گذاری

ارزیابی

رد در کمیته
سرمایه گذاری

پذیرش و ارزیـابی 
موشکافانه

عدم پیگیری و
همکاری استارتاپ

رد یا عدم توافق21%

پذیرش و انعقـاد قرارداد11%
نفر ساعت

:جلسات ارزیابی
1300بیش از 

نفر ساعت

استارتاپ های ارزیابی شده

57%

68%

43%



دالیل پذیرش استارتاپ



دالیل پذیرش استارتاپ

داشتن تیم منسجم و دارای انگیزه.1

روحیه ریسک پذیری/ تحمل شرایط ابهام 

تحمل شرایط ابهام در گذشته افراد❖
تحمل شرایط ابهام در گذشته تیم❖
ارزیابی غیر مستقیم در جلسات مذاکره سرمایه گذاری❖
عدم اتکا به آزمون های تحلیل شخصیت❖
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دالیل پذیرش
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کهتاثیر شبفناوری

برندمقیاس پذیری

انحصار نوآورانه.2



دالیل پذیرش
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تناسب محصول با بازار.3

سود ده بودن
از نگاه کسب و کار

با ارزش بودن
از نگاه مشتری

امکان پذیر بودن
از نگاه فنی



آمار استارتاپ های ارزیابی شده



حوزه فعالیت استارتاپ های ارزیابی شده

12%
سالمت

8%
تجهیزات

الکترونیکی و 
ماشین آالت

7%
کشاورزی و
مواد غذایی 4%

گردشگری

6%
خرده فروشی

7%
فینتک

4%
ساختمان

6%
فناوری اطالعات

7%
بازی و سرگرمی

6%
تجهیزات پزشکی

11%
خدمات

4%
فرهنگی و
اجتماعی

6%
مواد شیمیایی

7%
محیط زیست 

و انرژی

6%
آموزش
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شدهتوزیع جغرافیایی استارتاپ های ارزیابی

تـهــران% 64
البرز% 4اصفهان                 % 9
آذربایجان شرقی% 4خراسان رضوی      % 4

استان های متقاضی جذب سرمایه         سایر استان ها

قم% 2
خوزستان% 2
آذربایجان غربی% 1
خراسان جنوبی% 1
زنجان%  1
سمنان % 1
فارس % 1

قزوین % 1
کرمان % 1
گیالن % 1
مازندران % 1
مرکزی % 1
همدان% 1
هرمزگان% 1
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استارتاپ ها از چه طریق با پرشیافاند آشنا شدند؟ 

30%

8%
49%

13%

شتابدهنده ها

کارگزاران

مســتقیم

شبکۀ داخلی
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تیم های پرتفو



اپتیت
ورزش و سالمت: موضوع فعالیت

شگرفیست
بازی و سرگرمی: موضوع فعالیت

فیاتک
مدیریت دیتا سنتر: موضوع فعالیت

هم نماد
بورس: موضوع فعالیت

تیم های پرتفو

تاندوری
آموزش مهارت و خالقیت: موضوع فعالیت

ژرفا
بیمه و تحلیل داده: موضوع فعالیت

1399

1400

1399

14001400

1399
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آمار محتوا



آمار محتوا

8: پادکست
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آمار محتوا

17: ویدیو
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آمار محتوا

4: گزارش تحلیلی
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مقاله تخصصی در حوزه کار آفرینی و استارتاپ + 30: وبالگ 
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آمار محتوا



همکاران پرشیافاند



همکاران پرشیافاند
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021-26411410 info@persia.fund

@ p e r s i a . f u n dwww.persia.fund

mailto:info@persia.fund@persia.fund
mailto:info@persia.fund@persia.fund
http://www.persia.fund/

