


اهداف کمپین ی دیجیتال و های استارتاپشناسایی و ارزیابی ظرفیت
آنالین در حوزه مواجهه با کرونا

های ارائه ها از سایر استارتاپکمک به تامین نیازمندی
خدمات در قالب خرید اعتباریدهنده

یجیتال های دهای استارتاپپایدارسازی ظرفیت
دورانایندر 

هتر به ها برای ارائه خدمات بکمک به ارتقا ظرفیت
جامعه در دوران کرونا و پساکرونا

کمک به شبکه سازی استارتاپ ها با استفاده از 
ظرفیت مکمل آنها



سالمت آنالین

ورزش آنالین

آموزش آنالین

سرگرمی و توریسم آنالین

تولید محتوای آنالین

نوآوری اجتماعی

های آنالینفروشگاه

حمل و نقل آنالین

ایده ها و ابتکارات فناورانه



به ویژهه سژالمت روانژیش مرژاوره خژانوادهش کمژک بژه
نش سالمندانش خدمات آزمایش در محلش تلژه مدیسژی

کیپلتفرم های ارتباطی میان مردم و جامعه پزش

نسالمت آنالی



امه های به ویهه تمرینات ورزشی در منزلش ارائه برن
امه های ورزشی  تغذیه در منزلش نظارت آنالین برن

ان با مردمورزشیش پلتفرم تعامل باشگاه ها و مربی

ورزش آنالین



ین به ویهه آموزش دروس مدارس به صورت آفال
های و آنالینش راه اندازی مدارس آنالینش راه حل

اشتراک گذاری محتوای آموزشی

آموزش آنالین



رای به ویهه استفاده از ابزارهای فناوری و مجژازی بژ
وای تورهای مجازیش سرگرمی های آموزشی و با محت

...فنی در قالب بازی و 

الینسرگرمی و توریسم آن



ال در به ویهه ارائه راه حل هایی برای کسب و کارهای فع
سیقیش سینما حوزه محتوا و آسیب دیده از کرونا مانند تئاترش مو

وضژو  ش ارائه محتوای غنی و جذاب ترویجی مرتبط بژا م...و 
یر استارتاپ هاکروناش ارائه خدمات تولید و انترار محتوا به سا

نتولید محتوای آنالی



نوآوری اجتماعی

پلتفژرم به ویهه پلتفرم های خیریه و جمع آوری کمکش
تفرم های های کمک به اقرار آسیب دیده از کروناش پل
رم هژای کمک به استارتاپ های آسیب دیژدهش پلتفژ

مسئولیت اجتماعی



اه های موجود به ویهه ارائه تخفیف به مرتریان در فروشگ
وشژگاهی در قالب مسئولیت اجتماعیش ارائه فضژای فر
ش خژدمات آنالین به کسب و کارهای سژنتی و آنالیژن

رناپلیکیتوسعه فروشگاه آنالین و توسعه 

فروشگاه های آنالین



دمات به ویهه ارائه راه حل هایی برای رساندن کاال و خ
حژل به مرتریان به صورت امن و سژالمتش ارائژه راه

مل و نقلهایی برای کسب و کارهای سنتی درگیر در ح

حمل و نقل آنالین



نش اینترنت استفاده از ظرفیت های فناوری های هوش مصنوعیش بالکچی
اربردهای واقعیت مجازی برای کافزوده و اشیاش هوشمندسازیش واقعیت 

اسایی و تفکیک مبتالیانش مستقیم یا غیرمستقیم با کروناش با تاکید بر شن
به کروناش ش کنترل رفت و آمد افراد مرکوکاعتباریپرداخت های امن و 

دورکاریش آموزش و سرگرمی های خاص

اورانهایده ها و ابتکرات فن



حمایت های متنو کمک به تسریع در فرایند اخذ مجوز دانش بنیانی و خالق و به تبع آن

کمک های مالی مستقیم در قالب گرنت و تسهیالت

کمک در رفع موانع قانونی حقوقی و اخذ مجوزهای الزم

 نیازکمک به تامین زیرساخت های فیزیکی و فنی مورد

ن آنهاشبکه سازی بین استارتاپ ها و کمک به خرید اعتباری مرترک میا

های برتر در این کمپینها از استارتاپانوا  حمایت
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