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«سامـانه تامیـن مالـی و سرمـایه گـذاری کارن»





 ..................................................
 ..................................................
 ..................................................
 ..................................................
 ..................................................

 ..................................................

 ..................................................
 ..................................................

 ..................................................
 ..................................................

هم سرمایه گذاری
همکاری ها
کارگزاری ها و عضویت ها
کارن کراد در آمار و ارقام
دیوار همکاران

رویدادها

مشاوره
کارگاه ها و وبینارها

تامین مالی جمعی
معرفی کارن کراد

Connect Day رویدادهای بین المللی
رویدادهای اُستان آپ

رویدادهای دمودی
رویدادهای پیوند

کافه سرمایه
Reverse Pitch رویداد

طرح های پایان یافته

طرح های تامین مالی شده و در حال اجرا
       حوزه پزشکی و سالمت

       حوزه دام، طیور و گیاهان
       حوزه ملزومات و تجهیزات صنعتی

       حوزه خدمات و فناوری های پیشرفته و اینترنت اشیا
       حوزه بهداشت، زیبایی، آموزش

طرح های در حال تامین مالی

۲
۳

۲۳

۴۳
۴۵
۴۸
۵۰
۵۲
۵۴
۵۶



گــروه پیشگامــان کارآفرینـــی کـارن (کـارن کــراد)، سـامــانه تامیــن مالــی و
سرمایه گذاری و پل ارتباطی میان سرمایه گذاران و شرکت های دانش بنیان،
استارتاپ ها و به طور کلی سرمایه پذیران در همه حوزه هـا است. کارن کراد 
کارگــزار بخش ارزیابی سرمـایه گـذاری و بخش توسعــه اکوسیستــم صـندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاسـت جمهــوری و دارای مجــوز ارزش گذاری شرکت هـای 

دانش بنیان و دارایی های نامشهود است.
کارن کــراد همچنین به عنوان سکوی تامین مالی جمعـی با مجوز از شرکت 

فرابورس ایران، مشغول به فعالیت است. 

معرفی شرکت

۲



تامین مالی جمعی



تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ به معنای جمع آوری منابع مالی مورد نیاز
یک پـروژه از مـحل سرمایـه های خرد تعداد زیادی سرمایه گذار است. 

کارن کراد برای اولین بار در کشور، پس از اخذ موافقت اصولی تامین مالی
جمعی از شرکت فرابورس در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸، موفق به دریافت مجوز 
تامیـــن مالـی جمعـی مبتنـی بــر مدل مشــارکــت از شرکــت فرابــورس ایــران 

در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شد.
پس از دریافت مجوز، کارن کراد از اولین طرح خود جهت تامین مالی جمعی
رونمایی کرد و اجرای این طرح، از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد؛ اصل سرمایه و 
ســـود حاصــل از تامیـــن مالــی این طــرح در مــردادمــاه ۱۴۰۰، به حســـاب 
مشارکت کنندگان واریز شد و این طرح را به اولین طرح تامین مالی جمعی
در کشور تبدیل کرد که با موفقیت به انجام رسیده و مراحل تسویه حساب 

را انجام داده است. 

۴



مسابقه تلویزیونی کارویا

سکــوی کــارن کــــراد در پـایـیـــز و زمستــان سال ۱۴۰۰ میـزبــانــی شـرکـت هــای
دانش بنیان حاضر در مسابقه تلویزیونی کارویا را به عهده داشت.

مســابقــه تلویزیونــی کارویــا با محوریــت تامیــن مالــی جمعــی شرکت هــای
دانش بنیان برتر، به همت صندوق نـوآوری و شکوفایـی ریاســت جمهــوری و
بـا همکــاری فــرابــورس و سازمـان صداوسیــما توسط سازمان هنری رسـانه ای 

اوج تولید شده و از شبکه یک سیما پخش شد. 

اعداد کارن کراد در طول پخش مسابقه تلویزیونی کارویا

تعداد بازدیدکنندگان
سایت کارن کراد 

تعداد بازدید صفحات
 سایت کارن کراد 

بازدید در شبکه های
اجتماعی 

تعداد نمایش
تبلیغات در وب

۳۰ میلیون۳ میلیون۳۰۰ هزار۳۶ هزار

۵



متعهدین سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی طرح های برنده مسابقه تلویزیونی کارویا

۶

بعد از شروع کمپین های جذب سرمایه و تامین مالی جمعی، در صورت عدم
جمع آوری کامل منابع مالی توسط سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در مدت 
یک ماه، این متعهدین، باقی مانده کمپین های مختص به خودشان را تکمیل 
می کنند تا طرح به مرحله اجرا برسد تا سرمایه گذاران اولیه، دیگر نگران عدم 

تکمیل کمپین و بازگشت وجه، بدون نفع و پس از یک ماه، نباشند. 



تعــداد کل پویـــش

تامین مالی جمعی 

پویش
پویشتکمیل شده 

در حال تکمیل

پویش ناموفق

 پویش
لغو شده

درخواستی کل مبلغ

مبلغ جذب شده

روز 
تا به ام

تعداد کل

سرمایه گذراران 

میانگین مبلغ سرمایه گذاری ۱۸
۱۵۱

۱

۱

تومان۴۰,۹۷۳,۶۱۰,۰۰۰

۳۸,۰۴۳,۴۰۸,۰۰۰

تومان

۱۵۱۳
سرمایه گذار حقیقی و حقوقی

تقریبا ۲۵ میلیون و

۱۰۰هزار تومان

حوزه فعالیت شرکت های تامین مالی شده

۱ ۲ ۳

۴ ۵ ۶

۷ ۸ ۹

۱۰ ۱۱

تکنولوژی مالی و خدمات
تجاری سازی  تکنولوژی آموزشی سخت افزار

برق و الکترونیک  اینترنت اشیا و
هوشمندسازی کشاورزی

ماشین آالت و تجهیزات
پیشرفته  مواد پیشرفته و نانو پرورش دام و طیور

تجهیزات پزشکی آی تی و نرم افزار

۷



تامین مالی جمعی

طرح های پایان یافته



این شرکت برای اولین بار در کشور، موفق به طراحـی و ساخت دستگـاه
رادیولوژی دیجیتال سقفـی فـول موتورایـز با باالتریـن درصـد بومـی سـازی 
در کشــور شــده اســت. ایــن دستگــاه دارای پروانــه ساخت از اداره کــل 
تجهیزات پزشکـی کشـور و پروانـه اشتغـال پرتـوی از سازمان انـرژی اتمـی 

می باشد. 

اتمام دوره طرح و تسویه حساب متقاضی سرمایه با سرمایه گذاران

تجاری سازی محصول رادیولوژی دیجیتال سقفی
بهیـار صنعت سپـاهـان

دوره طرحمیزان سرمایه جذب شده

سود کل پرداختی به
مشارکت کنندگان 

معادل ساالنه سوداختی به
مشارکت کنندگان 

 ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان

٪۱۹٫۱٪۵۷٫۳

۴ ماهه

۱۲۹



تامین مالی جمعی

طرح های تامین مالی شده و در حال اجرا



کیـت مولکولی تشخیص ویروس کرونا به روشتجاری سازی محصول شتابدهنده خطی پزشکی
تـوپـــاز ژن کــــاوش بهیـار صنعت سپـاهـان

دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی جهت درمان سرطان و
از بین بردن تومورهـای سرطانـی با تابش اشعه ایکـس یا 

باریکه الکترونی به کار  می رود.

کیت مولکولی حاضـر دارای تأییــدیه هــای متعدد از مرکــز
تحقیقات ویــروس شنـاسی بیمارستــان مسیــح دانشـوری، 
انسـتـیـتـــو پاستــــور ایــران و همچنیــن گواهــی فــروش از

اداره کل تجهیزات پزشکی است.
تـحـقـیــق و توسعه گستــــرده تــر این محصـــول درنهایـــت
منجر به تولید کیت لیوفیلیـزه با حساسیت بسیـار زیـاد و
قابلیت حمـل و نگهداری بدون نیاز به شرایـط دمایــی خاص 
گردیده و مدت انقضای محصول را افزایش داده است. 

PCR-RT

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۱۸٪۳۶

۶ ماه۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۲۵٪۵۰

۶ ماه۱ میلیارد تومان

مدت تامین مالی: ۱۰ دقیقهمدت تامین مالی: ۱۲ ساعت

۱۱

حوزه پزشکی و سالمت



دستگاه ضدعفونی کننده چندمنظوره با اوزون الکسا
آریــا پروشــات رایکـا

از کاربردهای اصلی محصول می توان به ضدعفونی کردن دست،
ضدعفونی کردن سطوح، ضدعفونی کردن هوا، ضدعفونی کردن 
میوه و سبزیجــات همچنیـــن ضدعفونــی کردن محیط و هـوا و 

دستان از ویروس کرونا اشاره کرد.

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۴۲٪۴۲

۱۲ ماه۱ میلیارد تومان

تعلیق کمپین به علت عدم دریافت مجوزها توسط مجری

۱۲



تـولـیـــد بـــذر هیـبــریــــدی چغندرقنـــــدتولید داروی گیاهی خوراکی ضد جرب قرمز طیور
شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان

توسعه گیاهان زراعی 
شرکت ماکیان دام پارس

محصـول این شرکت، یک داروی ضدانگل، دافع حشـرات،
ضدمیکـروبــی و ضدالتهــاب است که سبـب مختــل کــردن 
چرخه زندگی انگل و دور شدن بیش از ۹۰٪ جرب ها از بدن
پرندگان می گردد. این محصول ارگانیـک است و هدف آن 
افزایـش ایمنــی و سالمــت حیـوانــات و کاهـش مخاطـرات 

ناشی از محصوالت شیمیایی در انسان و حیوان است.

بذور هیبریدی بازدهـی سه برابری نسبـت به بـذور عـادی 
دارنـد و مقـاومــت آن هــا نسبــت به آفــات و بیماری هــا 

به صورت چشمگیری باالتر است.
قیمــت بــذر هیبریـــدی شرکـت توسعــه گیـاهــان زراعــــی

یک سـوم نمونه مشـابه خارجی است.

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۵۰٪۱۰۰

۶ ماه۴ میلیارد تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۳۴٪۳۴

۱۲ ماه۴ میلیارد تومان

مدت تامین مالی: ۲۹ روزمدت تامین مالی: ۱۵ دقیقه

۱۳

حوزه دام، طیور و گیاهان



نـانـــــوتـولـیـــد مـودم هـــای صنعتــــی شبکــــه مـوبـایــــل صـنـعـتـــــی  روانــکــارهـــای  تــولـیــد 
شیمی صنعـت رشـد سهنـد  طیــف پردازان اسپادانــا

مـودم هـای صنعتـی وظیـفه ایجـاد یک ارتباط آنـی پایـدار را
بر عهــده دارنــد. هدف از تولیــد ایـن محصــول درگــام اول
مانیتورینگ شبکه توزیع برق و سطح آب چاه ها و مخازن
در آب های روستایی و شهری است. این محصول در کنار 
کلیدهــای شبـکه توزیــع نصــب مــی شود و در صورتـــی که 

خطایی در منطقه ای رخ دهد به سرعت ردیابی می شود.
در مورد چاه ها و مخازن آب مدیریت سطح مخزن، میزان
برداشت آب و سطح آب چاه ها با این سیستم ممکن است. 

محصول روانکـار پایه کوانتومی با خاصیـت آنتی باکتریـال
قوی مانع رشد باکتری در مخـازن دستگاه های ماشین کاری 
می شود؛ در نتیجــه این نوع روغـن دچار فسـاد و بو گرفتگی 
نمی گردد. با توجه به عدم تعویض این نوع روغن در طول 
سال میزان تولید پسماند تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می کند 
و هزینه کرد صنعت هدف تا ۵۰ درصد کاهشی خواهد بود. 

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۴۱٪۴۱

۱۲ ماه۲میلیارد و ۸۸ میلیون تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۵۰٪۵۰

۱۲ ماه۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

مدت تامین مالی: ۲۰ دقیقهمدت تامین مالی: ۵ روز

۱۴

حوزه ملزومات و تجهیزات
صنعتی 



الکترود مسی یکپارچه حفره دار دریچه سرباره
با قابلیت هدایت حرارتی

طراحــی و ساخت دستگاه هــای آب شیریــن کـن
کشاورزی و صنعتی  

تصفیه گستر جنوب هونام شرکت دانش پرتو نقش جهان
کاربرد این محصول در کوره های فوق سنگین فوالد سازی

مـی باشــد و جهـت هدایــت سرباره مذاب به داخــل پاتیــل 
استفاده می شود. این تجهیز در محل خروج سـرباره ذوب 
کوره هـای فـوق سنگیــن قـرار می گیــرد به نحــوی که خـروج 
سرباره از کوره پس از برخورد با ایـن قطعــه از کــوره خارج

می شود. 

آب شیـریــن کـن صنعتــی دستگاهــی است که به منظــــور
تصفیه و شیرین ســازی آب در مقیـــاس بزرگ و صنعتـــی

استفـــاده مـی شود. سیستــم تصفیـــه آب اسمـــز معکـوس 
آب شـــور و دارای امــالح را از دریـــا، چــاه آب، نهرهـــای، 
زیرزمینــی و قنات هـا می گیــرد و با اعمــال فشــار اسمـــزی
تمامی امالح از جمله کلسیم، منیـزیم، ذرات معلق سدیم

و ... را با عبـور آب از ممبـران ها بعنـوان غشاء نیمـه تـراوا 
می گیـرد و آبی شیرین در اختیار مصرف کننده قرار می هد.  معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان

مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۶۰٪۶۰

۱۲ ماه۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۴۰٪۴۰

۱۲ ماه۴میلیارد تومان

مدت تامین مالی: ۶ روزمدت تامین مالی: ۱۷ دقیقه

۱۵



تولید نانو پوشش ضدآب و ضدتورم برای محافظت و
MDFآبگریز کردن سطوح چوبی، ترموود، نئوپان و
نانو فراز سپاهان
با استفـاده از ذرات و پوشش هـای نانـو مــی توان چوب را در برابــر
قــارچ و باکتـــری ایمـن نمــود و از پوسیــدگــی آن جلوگیــری به
عمل آورد. این محصـول دارای کیفیت، آبگریزکننده و ضـدآب کننده
نفــوذی با ماندگــاری باال است و با ممانـعت از نفــوذ آب به درون 
سطوح چوبی، ترموود، نئوپان و این سطوح را در برابر پوسیـدگی 
 MDF و آلودگـی محافظــت مـی کنـــد و موجـــب بهبــود خواص و

افزایش ماندگاری این سطوح می شود.

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۲۹٪۳۸/۷

۹ ماه۶۶۹ میلیون تومان

مدت تامین مالی: ۲۷ روز

۱۶



تولیـد دستگـاه اسپکتروفوتومتـر تمــام اتوماتیــک
مانیتوردار

تولید گیت وی (مرکز کنترل تجهیزات خانه هوشمند)

شهر هوشمند گیلسا
شرکت بلورآزمای سنجش نور
شــرکــــت بـلــــورآزمــــا با تحقـیـــق مفـصـــل بـر روی انـــواع

اسپکتــروفــوتــومتــرهــای دنیــا، توانســت در نهایــت اولیـن 
اسپکتـروفوتومتـر تمام اتوماتیک را در کشور تولید کند. 

پنل اصلی هوشمنـد                  با برخـورداری از چنـدیـن
پروتکــل مختلــف و رایــــج در زمینـــه        مغـــز متفکــر و 
کنترلر اصلی تمام تجهیزات است. همچنین، این دستگاه 
وظیفه ارتباط بی سیم و هماهنگـی بیـن تمــام المان هــای 
هوشمندسـازی را دارد و با توجـه به پشتیبانـی از پروتکــل 
وای فای و اترنـت قابلیــت اتصــال به اینترنت و همچنیــن 

 کنترل از راه دور را فراهم می سازد. 

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۵۰٪۶۶/۷

۹ ماه۱/۰۳۵ میلیارد تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۳۸٪۵۱

۹ ماه۴میلیارد تومان

مدت تامین مالی: ۱۹ روزمدت تامین مالی: ۱۱ ساعت

MrSmart
IOT

۱۷

حوزه خدمات و فناوری های
پیشرفته و اینترنت اشیاء



ساخت دستگاه                                  مبتنی بر فناوری
موج میلیمتری

تولید کنتور هوشمند اندازه گیری و تفکیک آب، برق و
گاز، مبتنی بر اینترنت اشیا 

شرکت برونتاب انرژی فناوری امواج بصیر
هدف این طرح، ساخت سیستم تصویربرداری مبتنی بر فناوری

پیشرفته موج میلیمتری است. یکی از جدیدترین فناوری های 
پایش امنیتی در اماکن حساس به منظور کشف اشیاء ممنوعه،
فناوری تصویربرداری موج میلیمتری است. امواج موج میلیمتری 
قابلیت نفوذ در اجسامی مانند لباس دارند و به علت کوچک تر 
بودن طول موج، قدرت تفکیک بهتری دارند. بدین گونه می توان 
از اشیاء پنهان شده در لباس، کیف و کفش نیز تصویری دقیقی 
تهیه کرد. این فناوری به دلیل برخورداری از قابلیت اطمینان 
باال و بی خطر بودن برای انسان، به عنوان بهترین و مطمئن ترین 
جایگزین سیستم های قدیمی پایش امنیتی معرفی شده است. 

تجهیزات پیشرفته تفکیک هوشمند مصرف آب، برق، گاز
در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری با موتورخانه ها 

و چیلرهای مرکزی کاربرد دارد. 
هدف از اجــرای این طــرح ساخت ۱۰۲۰ دستگــاه از ایـن
محصول به منظور کمک به کاهش مصرف انرژی و حل
اختالف بین واحدها در ساختمان هـا و امکان بهینه سـازی

مصرف توسط هر مالک است. 

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۴۰٪۴۸

۱۰ ماه۱میلیارد و ۴۸۷میلیون تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۳۰٪۳۰

۱۲ ماه۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون تومان

عدم تکمیلمدت تامین مالی: ۵ روز

Scanner Body

۱۸



هدف از اجرای طرح تولیـد ۵۰۰ کندو است. این محصــول شامل
تجهیزات الکترونیکی و سنسورهای مختلفی          است که در 
کندو نصـب می گردند و همچنین سامانه های نرم افزاری مبتنی بر
اپلیکیشن های گوشی هــای همــراه و پنل هــای کاربری بر پایه وب
می تواند در مدیریت و حل مشکالت زنبورداران و افزایش بهره وری

و عملکرد آسان تر و بهتر به آن ها کمک کند. 

سیستم هوشمند مدیریت زنبورستان کندووان پالس
نوین پردازش ورنا صنعت هومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۵۰٪۵۰

۱۲ ماه۳ میلیارد تومان

مدت تامین مالی: ۱ ماه

(IOT) 

۱۹



کاورزن کفش حرارتی اتوماتیکتولید انبوه برد هوشمند

شرکت  تجهیز  الکترونیک  اکسون  توسعه تکنولوژی آموزشی دانش آوران خراسان
برد هوشمنــد وسیــله  ای بــرای آموزش  هــای نویــن در مــدارس و
دانشگاه  هاست. با این محصــول عالوه بر امکانات یک وایت برد
جهت ارائه مطالب، می توان به تمامی محیط کامپیوتر نیز دسترسی 
داشـت. این برد هوشمنـد دارای ۴ قلـم اتوماتیــک است و امکان 
اتصـال به دوربیـن وب کـم و اسپیکـر در آن وجـود دارد و مناسـب 

آموزش حضوری و مجازی ست. 

کاورزن حرارتی اتوماتیک کفش محصولی است که جهت
استفــاده در مراکــز درمانــی، بیمارستان هــا، شـرکت هــای 
تولیـدکننده صنایع غذایی، دیتاسنتـر ها، باشگاه ها، موزه ها
و... مـورد استفـاده قرار می گیرد، این دستگاه جهت ایزوله 
نگه داشتن محیــــط از آلودگــی هـایــی اســت که از طریــق 
کف کفش منتقـل می شــوند. محصــول مورد نظـــر نمــونه
داخلــی نداشتـــه و در مقایســه با نمونه هــای وارداتــی از
سرعت باالتری جهت خروج کاور و شیرینک به دور کفش

برخوردار است. 

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۵۰٪۵۰

۱۲ ماه۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۲۳٪۳۹/۴

۷ ماه۳۲۱ میلیون تومان

مدت تامین مالی: ۴ دقیقهمدت تامین مالی: ۶ روز

۲۰

حوزه بهداشت، زیبایی و آموزش



تامین مالی جمعی

طرح های در حال تامین مالی



این مجموعه به منظور بهره گیری از دانش روز در خلق فرصت برای
سرمـایه گذاران، تیمـــی متشکــل از متخصصــان هوش مصنوعــی 
به عنوان بازوی اصلی خود در تحلیل داده دارد. تیم تکنولوژی رابین
در کنار فرآیندهای پیش بینی و یافتن فرصت های سرمایه گذاری، 
در تالش است تا با پیاده سازی نرم افزارها، روبات ها و الگوریتم های
مختلف و با سپـردن بخشی از فرآینـد تحلیــل به کامپیوتــر موجب 
صرفه جویــی در زمــان و انــرژی افـــراد گـــردد و به دور از دخالـــت

احساسات انسانی، بیشترین بازدهی را ایجاد نماید. 

ارائـــه ابــــزار هوشمنــــد تحلیــــل داده
شرکت رابین

معادل ساالنه سودسود کل مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان

دوره طرحسرمایه مورد نیاز

٪۱۵٪۳۰

۶ ماه۱٫۹۵ میلیارد تومان

در حال تامین مالی

۲۲



رویدادهــا



رویداد استان آپ

ترکیب رویداد پیوند و
دمــــودی که در سطــح
استانی برگزار می گردد.

رویدادهای بین المللی

رویدادی بین المللی که با
هدف شبکه سازی میــان
سرمـایه گذاران و طرح هـا
و استارتاپ های نوآورانه و 
آشنایــی با ظرفیــت هــای
خــــارج از کشـــور برگـــزار

می گردد. 

کافه سرمایه

تخصــصــــی گردهمــایـــــی 
شرکت هــا، سرمــایه گذاران 
و حـقـوقـــــی و حـقـیــقـــی 
استـــارتاپ هـای برتــر، ارائــه
استارتاپ ها در مدت زمانی
کوتاه به نماینده هر شرکت و 
سرمایه گذار در میز اختصاصی
خــود، اعـــالم عالقمـــنـــــدی
همـــکــــاری شــرکـــت هـــا و
سرمایه گذاران با استارتاپ ها. 

Reverse Pitch

رویداد کارآفرینی تقاضامحور
یه صورت طرح نیــاز ازطـرف
شرکت هـــا و ارائـــهراه حل ها 
توسط استارتاپ ها و صاحبان

ایــده برگـــزار می شود. 

DEMO DAY

رویدادهـای جذب سرمـایه
در حــوزه هـــای تخصصــی
مختلف با حضور استارتاپ ها 
و سرمایه گذاران و عالقمندان 
به آن حـــوزه، با هــدف کمک 
به طرح های سرمایه پذیــر
در راستای جذب سرمایه و
کمک به توسعه اکوسیستم
استارتاپی برگزار می گردد.

رویداد پیوند

رویداد پیوند، ویژه صاحبان
طرح و ایده های استارتاپی

 و نوآورانه و فناورانه است؛ 
ایده پردزان و استارت آپ هایی
 MVP که هنـوز به مرحـله 
نرسیده اند، افرادی که به دنبال
جذب سرمــایه بـذری برای
طرح هـــای خــود و معرفــی
به شتابدهنده ها هستند.

Connect Day

۲۴



رویداد جذب سرمایه در حوزه
فناوری های نوین ساختمان ۲

فروردین

اردیبهشت

خــرداد

تیــــر

مـــرداد

شهریـــور

مهـــر

آبـــان

آذر

دی

بهمن

اسفنــد

رویـــداد بیـــن المللـــی
Connect Day Iran / Austria
رویـداد پیوند در حوزه
فناوری های نوین ساختمان ۱
رویداد جذب سرمایه در حوزه
فناوری های نوین ساختمان ۱ 

رویداد پیوند در حوزه
معدن و صنایــع معدنـی 

رویداد جذب سرمایه در حوزه
معدن و صنایع معدنی 

رویداد جذب سرمایه در حوزه
بازی و سرگرمی ۱ 

رویداد استان آپ ویژه
استان قزوین 

یازدهمین دوره از کافه سرمایه

رویداد جذب سرمایه در حـوزه
بازی و سرگرمی ۲ 

رویداد استان آپ ویژه
استان سمنان 

رویداد جذب سرمایه  در حوزه
فناوری نانو 

رویـداد پیوند در حوزه
فناوری های نوین ساختمان ۲
 رویداد استان آپ ویژه

استان کرمان

رویـــداد بیـــن المللـــی
Connect Day Iran / Russia
رویـــداد جذب سرمــــایه
حــــــوزه صـنـــایـــع خـــالق
رویـداد کافــه سرمــایه

اینوتکس ۲۰۲۱ 

رویداد                          حوزه
اولترافیلتر و غشاهای اسمز معکوس

مصرفی پتروشیمی 

Reverse Pitch

۲۵



رویدادهای بین المللی
Connect Day



نحوه برگزاری رویدادتاریخ برگزاری

مجازی ۱۳ اردیبهشت

برخـــی از فعالیت هــای کارن کــراد برای ایـن رویــــداد
Connect Day Iran / Austria رویداد بین المللی

رویداد بین المللی                                                          ، رویدادی برای شرکت های
سرمـایه گذاری و صنــدوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری دانش بنیـــان به منظــور 

B2B  نشـسـت هــای تجــاری بــا همکـــاران اروپایـــی اســت و این جلســـات
همگـــی به صورت آنالین برگـزار می شود. کارن کــراد به عنــوان کارگــزار

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری جلسات سرمایه گذاری
را با همکاران جهانی و معرفی شرکت ها به سرمایه گذاران اروپایی 

و برسی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های نوآوری اروپایی 
را در این رویداد مد نظر خود قرار داده است. 

انتشار فراخوان و اطالع رسانی برای ثبت نام شرکت های عالقمند به حضور
دریافت اطالعات و ثبت نام ۱۵ شرکت  سرمایه گذاری و صندوق  پژوهش و فناوری

بررسی اطالعات ۳۰۰۰ شرکت  خارجی حاضر در رویداد
ارسال در خواست جلسات بر اساس حوزه فعالیت  شرکت های خارجی

برگزاری ۵۴ جلسه با شرکت های خارجی

Connect Day Iran / Austria

۲۷



تاریخ برگزاری

۵ خرداد

نحوه برگزاری رویداد

حضوری و مجازی

 انتشار فراخوان و اطالع رسانی برای ثبت نام شرکت های عالقمند به حضور
 ارزیابی های اولیه ۱۴۰ تیم استارتاپی

برگـزاری بـوت کمـپ آموزشـی به منظــور توانمنــدســازی استارتاپ هــا
برگزاری جلسه آشنایی با سرمایه گذاران کشور روسیه

برگزاری ۲ جلسه منتورینگ با تیم ها برای ارائه به زبان انگلیسی
غربالگری و انتخاب ۵ تیم جهت حضور در رویداد

برقراری ارتباط با ۱۶۵ مجموعه روسی
برگزاری ۱۸ جلسه مذاکره با طرفین روس
حضور ۳۳ مجموعه سرمایه گذاری روس

برخی از فعالیت های کارن کراد برای ایـن رویداد

Connect Day Iran / Russia رویداد بین المللی

Connect Day رویداد بین المللی روز شبکه سازی ایران و روسیه از سلسله رویدادهای بین المللی
با هدف شبکه سازی میان طرح های نوآورانه و فناورانه ایرانی با سرمایه گذاران کشور روسیه، توسط
معاونت علمی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری و شکوفایــی با کارگــزاری کارن کــراد 
برگزار شد. هدف این رویداد، شناسایی و معرفی استارتاپ هـای سرمایه پذیــر در حوزه هــای مختلف
به سرمایه گذاران بین المللی و ایرانی و آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون است.

۲۸



رویداد اُستان آپ



رویداد استان آپ ویژه کرمان

۲۷ شهریور

۶ وبینار

۱۲۰

۱۳

حضوری در استان کرمان
آنالین از طریق اسکای روم

۱۲ نفر

۲۸ ساعت

۵۳ ساعت

تاریخ

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها و تیم های صاحب ایده

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

منتورها

منتورینگ آنالین

منتورینگ حضوری

۳۰



رویداد استان آپ ویژه قزوین

 ۱۲ آبان

۳ وبینار

۱۳۰

۱۸

حضوری در استان قزوین
آنالین از طریق اسکای روم

۱۴ نفر

تاریخ

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها و تیم های صاحب ایده

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

منتورها

۱۰۸ ساعت

۷۵ ساعت

منتورینگ آنالین

منتورینگ حضوری

۳۱



رویداد استان آپ ویژه سمنان

۸ دی

۳ وبینار

۱۰۵

۱۶

حضوری در استان سمنان
آنالین از طریق اسکای روم

۲۱ نفر

۲۱۴ ساعت

۲۵۸ ساعت

تاریخ

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها و تیم های صاحب ایده

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

منتورها

منتورینگ آنالین

منتورینگ حضوری

۳۲



DEMO DAY



سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

فناوری های نوین ساختمان ۱

۱۱۴ نفر

۶

حضوری و مجازی

۱ وبینار

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

فناوری های نوین ساختمان ۲

۸۰ نفر

۷

حضوری و مجازی

۶ وبینار

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

صنایـــع خـــالق

۱۷۰ نفر

۱۲

حضوری و مجازی

۱ وبینار

۳۴

۲۸ اردیبهشت ۱۰ و ۱۱ خرداد

۲۹ شهریور



۳۵

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

بازی و سرگرمی ۱

۹۰ نفر

۶

حضوری و مجازی

۱ وبینار

فناوری نانو سرمایه گذاران شرکت کننده
۶۰ نفر

استارتاپ ها
۷

نحوه برگزاری
حضوری و مجازی

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

معدن و صنایع
معدنی 

۸۰ نفر

حضوری و مجازی

۶ وبینار

سرمایه گذاران شرکت کننده

استارتاپ ها

نحوه برگزاری

وبینارهای آموزشی

 بازی و سرگرمی ۲

۸۵ نفر

حضوری و مجازی

۱ وبینار

۶

۷

۱۲ مهر

۱۵ اسفند

۱ آذر

۲۶ مهر



رویداد پیونـــد



وبینارهای آموزشی
۱ وبینار

حـــوزه
فناوری های نوین ساختمان ۱

تاریخ
۲۷ اردیبهشت

سرمایه گذاران و شتابدهنده ها
۱۲۵

تیم های صاحب ایده
۵

نحوه برگزاری
حضوری و مجازی وبینارهای آموزشی

۶ وبینار

حـــوزه
فناوری های نوین ساختمان ۲

تاریخ
۳۰ شهریور

سرمایه گذاران و شتابدهنده ها
۴۰

تیم های صاحب ایده
۶

نحوه برگزاری
حضوری و مجازی

۱۲

وبینارهای آموزشی
۶ وبینار

حـــوزه
معدن و صنایع معدنی

تاریخ
۲۷ مهر

سرمایه گذاران و شتابدهنده ها
۶۰

تیم های صاحب ایده
۷

نحوه برگزاری
حضوری و مجازی

۳۷



کافـــه سرمــایه



۳۹

با حضور سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف
از جمله ترکیه، کنیا و امارات متحده عربی 

کافه سرمایه اینوتکس ۲۰۲۱

۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت

۳۱ استارتاپ

۴۷۰ جلسه
تعداد جلسات سرمایه گذاری

۷۰ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی
سرمایه گذاران

حضوری و مجازی
نحوه برگزاری رویداد

  BI، AI، IT، IOT، سالمت، آموزش، تولید محتوا، 
 صنعت، پزشکی، گردشگری، کشاورزی، هنر، مد،

پوشاک و مواد غذایی

حوزه



۴۰

یازدهمیــن دوره از کافــه سرمــایه

۴ و ۵ آبان

۳۱ استارتاپ

۱۴۷ جلسه
تعداد جلسات سرمایه گذاری

۳۲ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی
سرمایه گذاران

مجازی
نحوه برگزاری رویداد

  BI، AI، IT، IOT، سالمت، آموزش، تولید محتوا، 
 صنعت، پزشکی، گردشگری، کشاورزی، هنر، مد،

پوشاک و مواد غذایی

حوزه



Reverse Pitch



۴۲

محــورهــا
غشا اسمز معکوس برای آب دریا (۸اینچ)
غشا اسمز معکوس برای آب لب شور (۸اینچ)
اولتــرا فیلتــــر صنعتــــی بـرای آب لب شــــور

حضوری و مجازی۱۱ مرداد

ارائه توانمندی ۴ شرکت به صورت پیچ
B۲B برگزاری ۱۱ جلسه تخصصی 

حضور ۱۱ شرکت در بخش نمایشگاهی رویداد
حضور ۱۱ شرکت فناور در رویداد

حضور ۲۷۰ نفر در رویداد



کارگاه هــا و وبینــارهــا



 تعداد کارگاه ها و
تعداد ساعتوبینارهای برگزار شده

 تعداد
شرکت کنندگان

حــوزه

۶۵+۵۳

+۲۵۰۰ مـارکتـیـنــگ و بازاریابـــی، انیمیشــن و
بازی سازی، کسـب وکار، حسابداری و مالی، 
تامین مالی، تیم سازی و مدیریت تیـم،
سئو و تولید محتوا، تامین مالی جمعی،
حقوقی (قراردادهـا، ثبت شرکت و ...)

۴۴



مشــــاوره



برخی از خدمات مشاوره تخصصی
کارن کراد 

مالی و حسابداری

ما با توجــه به وضعیــت هــر شرکت
پکیج ویژه آن ها را برای بهره گیری از 
خدمات مالی و حسابداری پیشنهاد

   می دهیم.  

مشاوره برای راه اندازی ساختار نوآوری سازمان ها

کمک به سازمان ها و شرکت های
بزرگ برای ورود به عرصه فناوری 

و نوآوری

مشاوره به کسب وکارها

کمک به تهیه طرح کسب وکار و طرح مالی
به شرکت های نوپا و دانش بنیان و کمک به 
سازمان و شرکت های بزرگ برای ایجاد   

  استارتاپ در زنجیره ارزش آن ها 

مشاوره برای عارضه یابی

در کنار شرکت هــا به شناسایــی و
برطرف کردن مشکالت و ریسک های 
احتمالی کسب وکارها می پردازیم. 

ارزش گذاری

ارزش گذاری شرکت های نوپا، فناور
و  دانش بنیان و همچنین دارایی های 

  نامشهود. 

خدمات مشاوره برای ورود به بازار سرمایه

با بررسی هــای دقیــق شرکت هـــای نوپــا،
فناور و دانش بنیان، می توانیم راهنمایی ها
و خدمات الزم جهت آماده ســازی آن هــا
برای ورود به بازار سرمایه را انجام دهیم. 

۴۶



مشاوره به کسب وکارها مشاوره برای راه اندازی

مالی و حسابداری ارزش گذاری

خدمات مشاوره برای ورود
به بازار سرمایه 

مشاوره برای عارضه یابی

+۱۵۰۰ 
ساعت ۵

۴ ۲۴

۳ ۴

۴۷



هم سرمایه گذاری



 (iHit) شرکت آرایشی و بهداشتی رژتوخانه نوآوری و فناوری ایران

شرکت دانش بنیان توسعه پیشگامان
گیاهان زراعی 

شرکت دانش بنیان
بلورآزمای سنجش نور 

شرکت دانش بنیان
فناوری امواج بصیردانش آوران خراسان

شرکت دانش بنیان
شهر هوشمند گیلسا

شرکت دانش بنیان
نانوفراز سپاهان

شرکت دانش بنیان
طیف پردازان اسپادانا

شرکت دانش بنیان
دانش پرتو نقش جهان

شرکت دانش بنیان
ماکیان دام پارس

شرکت دانش بنیان
تصفیه گستر هونام

شرکت دانش بنیان
بهیار صنعت سپاهان

شرکت مدیریت ثروت رابین

شرکت دانش بنیان
 شیمی صنعت رشد سهند

خروج موفق از شرکت مرکز تماس پیتام

شرکت دانش بنیان
تجهیز الکترونیک اکسون

شرکت دانش بنیان
توپاز ژن کاوش

۱۲

۴۳

۵۶

۷

۱۰

۱۱
۱۴

۱۵

۸
۹

۱۲

۱۳

۱۶

۱۷

۵۳,۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هم سرمایه گذاری کارن کراد

۴۹



همکــاری هـا



داوری در
اینوتکس پیچ

همکاری در نمایشگاه
 اینوتکس ۲۰۲۱�

 حضور در هیئت تجاری ایران در سفر به
 روسیه جهت جذب سرمایه گذار

خارجی با همکاری خانه نوآوری
 (iHit) و فناوری ایران

در روسیه  

 آغاز همکاری در
       طرح توانمندسازی 

                      کارآفرینان با همکاری        
  International Trade                 

 Centre                      
سازمان ملل متحد 

 حضور در پنل
تامین مالی جمعی

در رویداد                     
                     AHK 44 Business 

                  Lounge
با همکاری اتاق بازرگانی و

صنایع ایران 
و آلمان 

۵۱



کارگزاری ها و عضویت ها



عضویت در انجمن سرمایه گذاری
خطرپذیر کشور

کارگزار فن بازار ملی ایران

اخذ مجوز ارزش گذاری استارتاپ ها و
دارایی های نامشهود

کارگزار بخش ارزیابی سرمایه گذاری و بخش
توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی

ریاست جمهوری 

کارگزار پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران

 کارگزار معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارگزار پارک علم و فناوری استان
خراسان رضوی در بخش توانمندسازی

عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع،
معادن و کشاورزی تهران

کارگزار شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان

۵۳



کارن کراد در آمار و ارقام



 سرمایه گذاران
ثبت نامی در کارن کراد

+۲۰۰۰

 استارتاپ های
ثبت نامی در کارن کراد

+۱۶۰۰

استان های دارای
پروژه تایید شده

۳۱

 استارتاپ موفق به
جذب سرمایه

+۹۰
میزان جذب سرمایه

استارتاپ ها

+۱۰۵
میلیارد تومان

منتـــور

+۳۰۰

 تعداد
هم سرمایه گذاری ها

۱۷

 مبلغ
هم سرمایه گذاری ها

+۵۳
میلیارد تومان

تعداد رویدادهای
برگزارشده

۱۸
سرمایه جذب شده

 به روش 
تامین مالی جمعی

+۳۸
میلیارد تومان

تعداد طرح
تامین مالی جمعی

موفق 

۱۵

۵۵

در سال ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ از سال ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۷

از سال ۱۳۹۷از سال ۱۳۹۷از سال ۱۳۹۷

در سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۰



دیوار همکـــاران
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