فراخوان پذیرش طرحهای اولين جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران )(ISC96
بمنظور ایجاد انگیزه ،جذب سرمایه گذار و تجاری سازی طرحهای نوآورانه و دارای ظرفیت اقتصادی ،جهت تولید ثروت و اشتغال
در حوزه مواد کامپوزیت ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران با همکاری شرکت مهندسي پایدار ابتکار آرمینا ،اولين جشنواره
کسب و کار کامپوزیت ایران ) (Iranian Startup of Composite- ISC96را برگزار مينماید.
این جشنواره تخصصي در حضور کارشناسان علمي و سرمایه گذاران و صنعت گران حوزه مواد کامپوزیت برگزار ميشود .طرحهای
حائز شرایط عمومي ،پس از طي فرآیند داوری و بررسيهای اولیه و تکمیلي ،جهت ارائه و دفاع در روز نهایي انتخاب ميشوند و در
نهایت به صورت حضوری و در فضایي کامال منصفانه و دقیق توسط تمامي سرمایهگذاران به مزایده درون رویدادی فقط به منظور
کسب امتیاز نهایي جهت آغاز طرح تجاری گذاشته خواهند شد.
اهداف برگزاری این رویداد


فراهم نمودن زمینه تعامل بین ایده پردازان و سرمایه گذاران با برگزاری جلسات رو در رو



گذار از مرحله موضوعات صرفا تولید علمي و محصوالت آکادمیک به موضوعات کاربردی



ایجاد انگیزه در بین ایده پردازان و ظهور ایدههای نو در زمینه مواد کامپوزیت



محقق نمودن اهداف اقتصاد مقاومتي با فراهم آوردن بستر گذر از فضای تولید علم به تولید ثروت و کارآفریني



بهبود و افزایش توان رقابت پذیری ،کار گروهي و نقد شوندگي در بین نسل جوان



معرفي نوآوریها و فناوریهای بدست آمده در زمینه مواد کامپوزیتي



آشنایي با اصول کسب و کار و آماده سازی نیروهای توانا برای ورود مستقل به حوزه تجارت



بهره گیری از سرمایه و تجربه سرمایه گذاران و امکانات تولیدی بنگاههای فعال در کشور



ترویج فرهنگ کار گروهي ،تعامالت سازنده اقتصادی و رعایت حقوق مالکیت معنوی



ایجاد بستر ارتباطي بین مراکز صنعتي با ایده پردازان مراکز تحقیقاتي با هدف افزایش توان داخلي کشور در تامین
نیازهای فناورانه صنعت

در این راستا از تمامي شخصیتهای حقیقي ،حقوقي ،سازمانها و ارگانها که تمایل به حضور در این فستیوال رادارند ،دعوت مي
شود در قالب ارائه طرح و یا سرمایه گذاری با مطالعه شرایط عمومی نسبت به شرکت در این رویداد اقدام نمایند.
جهت اطالعات بیشتر ،تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به دبیر خانه به نشاني اینترنتي  WWW.ISC96.irمراجعه نموده و یا از
طریق لینک ثبت نام اقدام به شرکت نمایند.
عالقهمندان جهت دریافت اطالعات بيشتر همچنين میتوانند با شماره تلفن ( 021-48662119خانم مهندس واشقانی)
یا شماره  09373031950تماس حاصل نمایند.

