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   شرکت مشـاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین در راستاي طرح توسعهاي جدید خود اقدام  به تدوین مدل جامع غربالگري، توانمندسازي، هدایت، راهبري، ارزیابی و 

ارزشگذاري کسب و کارهاي نوپا (استارتآپها) و دانش بنیان نمودهاست.

   این شرکت در سالهاي اخیر تحقیقات گســتردهاي در خصـــوص مدلهاي غربالگري، مدیریت، راهبري، ارزیابی و ارزشگذاري استارتآپها نمودهاست و در این 

زمینه توانستهاست مدل بومی با توجه به هر صنعت طراحی نماید.

   شرکتهاي سرمایهگذار خطرپذیر و شتابدهنده بهطور کلی در کسب و کارهاي نوپا (استارتآپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند، سرمایهگذاري 

مینمایند. این شرکتها در طول مســــــیر سرمایهگذاري خود همواره نیازمند غربالگري ایدهها و طرحها، ارزشگذاري سهام و در نهایت راهبري، ارزیابی و مدیریت 

سرمایه در شرکتهاي نوپاي خود هستند. لذا با استفاده از این خدمات، شرکتهاي مذبور میتوانند گامهاي مناسب و مؤثري نسـبت به مدیریت سرمایه خود در جهت 

نیل به اهداف سرمایهگذاري و خلق ارزش بردارند.

غربالگري، هدایت، راهبري و ارزیابی کسب و کارهاي نوپا
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   شرکت مشــاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین با تدوین مدل جامع غربالگري و 

تشــکیل سبد بهینه سرمایهگذاري، قادر است با برآورد میزان سرمایه و ریســک 

سرمایهگذاران نسبت به ارزیابی و بررسی طرح هاي دریافتی و تشـکیل سبد بهینه 

سرمایهگذاري اقدام نماید، این امر موجب خواهد بود تا سـرمایهگذاران بتوانند اوالً 

از بین طرحهاي دریافتی بهترین طرح را براي سـرمایهگذاري انتخاب نمایند، ثانیاً 

در ازاي میزان سرمایهگذاري درصد مالکیت مناسب نســبت به ارزش واقعی طرح 

دریافت نمایند و در انتها با پیش بینی ســـناریو هاي مختلف عملکردي قراردادي 

متناسب منعقد می گردد.

غربالگري و تشکیل سبد سرمایهگذاري
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   لذا این شــرکت با تدوین مدل جامع توانمندســازي، هدایت و راهبري به 

شرکتهاي سرمایهگذار خطرپذیر در تعیین شاخصهاي کلیدي، تیمسازي، 

تدوین استراتژيهاي رشد، پایش رقبا، تدوین مدل کســــــب و کار، میزان 

حضور در افزایش سرمایههاي آتی، استراتژيهاي توسعه زیرساخت و ارتباط 

با اکوسیستم و صنعت یاري میرساند.

   شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین بر این باور است که ارزیابی و 

پایش همیشــــگی الزمه رشد، توسعه و تعالی هر کســــب و کاري بهویژه 

استارتآپهاست.

توانمندسازي



       تدوین شاخصهاي کلیدي ارزیابی عملکرد و بررسی وضعیت طرح در طول مسیر؛

       ارزیابی و بررسی شاخصهاي کلیدي تدوینشده و تهیه استراتژيهاي اصالحی در صورت لزوم؛

   شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین با تهیه مدل جامع تحلیل و ارزیابی این مهم را به شرح ذیل محقق نمودهاست:

       ارزشگذاري مستمر طرح بر اساس شاخصهاي محقق شده و ارزیابی ارزش خلقشده؛

       پیگیري گزارشهاي حسابرسی و ارزیابی عملکرد.

       تدوین شاخصهاي سنجش موفقیت یا شکست در هر طرح؛

       تدوین استراتژيهاي کلیدي جهت ارزیابی ادامه سرمایهگذاري یا خروج؛

       تدوین استاندارد تهیه گزارشهاي مورد نیاز در هر دوره؛ 

    

   بزرگترین دغدغه هر شرکت سرمایهگذار خطرپذیر پس از سرمایهگذاري بر روي طرحها و تشـکیل سبد، همواره دستیابی به اهداف و شاخصهاي اولیه تعیینشده 

در زمان ورود و طی مسـیر میباشد. لذا جهت حفظ سرمایه و خلق ارزش مورد انتظار، ارزیابی شاخصهاي کلید و اهداف میبایســت همواره در اولویت مدیران قرار 

گیرد.

تحلیل و ارزیابی عملکرد



   از ابتداي سرمایهگذاري در هر طرح، میبایســـت شرکتهاي سرمایهگذار 

خطرپذیر برنامهاي براي فروش و خروج از سـرمایهگذاريها داشــته باشــند. 

خروج به هنگام می تواند باعث حفظ سرمایه و سود حاصـل از سـرمایهگذاري 

گردد.

   شرکت مشــاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین با توجه به ارتباط مناسب در 

صـنعت و در بازار سـرمایه میتواند برنامه و بازاریابی مناسـبی جهت خروج به 

هنگام شرکتها از سرمایهگذاريهاي خود تدوین نماید.

خروج از سرمایهگذاري
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