
 

 
 

 رویداد بین المللی سازی کسب  و کار های دانش بنیان  فرصتی برای ورود به بازار جهانی  
شرکت در مقیاس جهانی می صادرات به عنوان توسعه دهنده تولیدات، خدمات و اثرگذاری هر  هر کشور  بین المللي سازي شرکت های باشد.  در 

که نیازمند دانش فنی و بايد در نظر داشت  ده  حال توسعه، هم يک ضرورت است و هم يک چالش عمدر    دانش بنیان و فعالیت در سطح جهانی  
   سپری کردن دوره رشد و توانمندسازی برای ورود به بازار بین الملل هستند.   به   باشد و شرکت های  خواهان اين توسعه نیازبازار بین المللی میحضور در  

ابتدای  ورود به شتابدهی، تسهیل گری، توانمندسازی و حمايت از کسب و کارهای فناورانه در ورود به بازار بین المللی با کمک مراکزی که دانش بازار،  
 شود.کسب و کار  میو توسعه  و سرعت رشد   موفقیت  شانس باال بردن  بلکه باعث  پايین آوردن ریسک شکست  عث  با  را دارند  نه تنها   بازارهای جهانی

بین المللی سازی کسب و کارهای  فناورانه  و   و  شتابدهی  برای  روش های موجود  صورت گرفته در  در اين راستا با توجه به نیازسنجی  و آسیب شناسی  
برنامه ای نوين و ورود به بازار جهانی  تصمیم برآن شد تا با شیوه ای بومی و نوآورانه در جهت بین المللی سازی کسب و کار ها    نوآورانه ساخت ايران  

  .پیاده سازی گرددطراحی و  
شرق کشورمرکز توسعه بین المللی سازی کسب و کارهای   طراحی مدلهای توسعه اکوسیستم نوآوری جهت بین المللی   که هدف آن    فناورانه در 

صادرات محور  با  نوآور  کارهای  و  کسب  تجاری باشد  می  سازی  نام  با  ايتا  شرکت  همکاری  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمايت  با 
Consultancy IITA در شرق کشور تشکیل شده است.  و شتابدهنده کسب و کار فردوسی  از ديگر کارگزاران رسمی معاونت 

نقشه جهان به منظور توسعه گام به گام کسب و کارها در فضای ين مرکز با بهره گیری از شبکه مشاوران و شرکای راهبردی خود در گستره وسیعی از  ا
و خدمات است    ریزی نموده  المللی و رسیدن به بلوغ صادراتی  مبتنی بر يک برنامه شرکت محور و بر اساس شیوه نوين شتابدهی صادرات، برنامه  بین

  .دهد خود را در همین راستا به کسب و کارها ارايه می
 : شتابدهی صادرات در بسته های اختصاصی و انحصاری برای هر کسب و کار ی بر سه اصل اساسی استوار می باشد شیوه نوين  

 ارزیابی    -1
 توانمندسازی  -2

 بازار  -3
 و بین کسب و کارها در طول اين برنامه ضمن درک واقعی از سطح آمادگی خود برای ورود به بازارهای جهانی  در کنار برترین مشاوران ارشد تخصصی  

و با طراحی راهبردهای چند گانه، حضور پايدار خود را در بازارهای جهانی محقق   پردازند به توانمندسازی کسب و کار خود میالمللی توسعه کسب و کار،  
 .  میسازند 

 
  فرآیند شرکت در رویداد :

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 بسته هایی انتخابی برای شرکت در رویداد
 طاليی  اینقره برنزی  فعالیتعنوان  

 × × × رتبه بندی براساس فرم درخواست 
ارزیابی مقدماتی توسط کارشناس 

 دوره
- × × 

 × × - جلسه آنالين ارزیابی 
 × - - جلسه ارزیابی حضوری

 میلیون تومان   5 میلیون تومان 3 میلیون تومان1 هزینه بسته 
 

 کار صورت میگیرد. ارزیابی و جلسه حضوری توسط مشاورین ارشد توسعه بین المللی کسب و 
زیر  اقدام به ثبت نام نمايید.      های دانش بنیانی که تمايل به شرکت در رويداد را دارند بايد در سايت شتابدهنده کسب و کار فردوسی به آدرسشرکت  
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 اقدام به ثبت نام نمايند   زیر  باشند میتوانند از طریق صفحه رويداد در ايوند به ادرسمند به شرکت در رويداد میبرای افرادی که عالقه
  .باشد در ثبت نام فردی تنها فرد مجاز به شرکت در رويداد می
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 1401:  مرداد  20مهلت  ثبت نام  
 1401مرداد    27تاریخ برگزاری:  رويداد  

 محل برگزاری:  کارخانه نوآوری مشهد
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