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برداریدقدمآگاهانه(24خبره)با



.میکندواردآنهابهرازیانوضرربیشترینموجود،قانونیهایحلراهوشهریمسائلازمردماگاهیعدمامروزه
باشدمیمااصلیاهدافازدارندالزمکهزمانیدرمردمبهدادنآگاهی

مسئله

عدم آگاهی مردم از ضوابط و مقررات ، بویژه قوانین محلی -1

دسترسی دشوار به متخصصین مجرب در زمان مورد نیاز-2

عدم اعتماد و هزینه باالی کارشناسان بازاری-3



وضعیت فعلی

مراجعه حضوری شخص به دستگاه ارائه دهنده خدمت و پیگیری مسیر پرونده بدون اگاهی قبلی-1

پیدا کردن یک آشنا  یا کارشناس در حوزه مورد نظر و کمک گرفتن از این افراد -2

پرداخت هزینه هنگفت به  افراد جهت انجام امور خود ،  بدون اگاهی از روال کار و هزینه های جاری-3



راه حل ارائه مشاوره در زمان 
مناسب به متقاضی

جلوگیری از ضررو زیان 
درتصمیم نادرست

در اختیار قراردادن مشاور مجرب 

در حوزه خدمات شهری

ی مهمترین ارزشی که ما برای متقاض
خلق می کنیم 

(آگاهی دادن در زمان مناسب)زمان -1
یان جلوگیری از ضرر وز)منفعت مالی  -2

(و ارائه کم هزینه ترین مسیر

ی، با ارائه  یک بستر مشاوره تخصص
حق انتخاب را به متقاضی می دهیم 

تا از مشاوره های مختلف نظر 
خبرگی بگیرد و آزادانه بهترین 

.انتخاب را انجام دهد



هرداریاز دپارتمان شتخلفات ساختمانی  و پروانه ساختمان در دو سگمنت 

فرصت و اندازه بازار



نمودار  کشش بازار

سال پیش رو5برای دو فعالیت پروانه وتخلفات ساختمانی در شهرداری یزد در ) جدول کشش بازار 

:پیش بینی رشد مدل درآمدی و

درصدی از هزینه مشاوره-

ارزش افزوده از خدمات بعد از مشاوره-



:رقبا 

رقبا

دفاتر 
کارگزاری 
شهرداری 

کارمندان 
شهرداری

بنگاه های 
امالک 

سامانه های 
مجازی

مشاوران 
مستقل

برون سپاری 
های دولتی

مزیت رقابتی

دسترسی به اطالعات و پاسخ سواالت در زمان نیاز•

مشاوره انالین و فعال و تخصصی•

حق انتخاب مشاوران از بین چندین مشاور•

امکان ارسال مستندات به کارشناسان جهت بررسی دقیق تر•

اقتصادی و بصرفه بودن هزینه•

دسترسی به ارشیو مکالمات وپیامها جهت بررسی و بازبینی•



استراتژی بازار 

تاسسامانهمعرفیماوظیفهمهمترینمرحلهایندر•

اشیمبمشتریدنبالماانکهازبیشترمعتقدیمچون•

درماکهدانندنمیولیمیگردندمادنبالمردم

.هستیمکنارشان

1استراتژی 

سال60-30ارسال پیامک هدفمند به  گوشی برای رده سنی 
و ایجاد مراکز اطالع رسانی در دستگاههای خدمات رسان

2استراتژی 
سازی سئو سایتبهینه

ددر جستجوها بتوانند ما را پیدا کننکاربرانی کهبرای 

3استراتژی 
محتوابازاریابی

ایجاد مطالب قانع کننده در قالب پست های ) 
به کاربران ( وبالگی، ویدیوها و اینفوگرافیک ها

مایل به تماشا یا خواندن



مسعود تاج آبی :    نام و نام خانوادگی 
ه ریزیکارشناسی کامپیوتر و ارشد برنام:   تحصیالت 

مدیر محصول :  سمت 

مریم مشتاقیون:    نام و نام خانوادگی 

RSکارشناسی کامپیوتر و ارشد:تحصیالت  & GIS

مدیر عامل: سمت 

آقای مهندس ساجدی:    نام و نام خانوادگی 

۲۴مدیر عامل پذیرش : تحصیالت 
مشاور : سمت 

پژمان:    نام و نام خانوادگی 

کارشناس نر م افزار: تحصیالت 
مدیر بخش نرم افزار: سمت 

علی محمد حیدری: نام و نام خانوادگی 

تر کارشناسی ارشد کامپیو:تحصیالت 
ینگمدیر ارشد فناوری و دیجیتال مارکت: سمت 

تیم



ریال 7/500/000/000:    سرمایه مورد نیاز •

هستیمVCبه دنبال سرمایه گذاری از نوع •

در طول یکسالزمانبندی جذب سرمایه چگونه است؟ •

سرمایه مورد نیاز و محل هزینه آن



نفر110:  تعداد مشاوران

MVPمحصول و 



بازوی هوشمند و بروز در کسب مشاوره و خدمات از دستگاههای اجرایی  

03536292595-03536292505: شماره تماس•
یزد انتهای خ سلمان جنوبی نرسیده به میدان مسکن ابتدای کوچه چهارم:ادرس •
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