




زیست بوم فناوری رایمندتک

رایمندسرویس VCمهراد تکرایمند
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رایمند نیکو فراز ایرانیان
خدمات توسعه کسب و کارهای فناورانه

www.raymandservice.com



توسعه پایدار کسب و کار
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ارائه خدمات، سرمایه گذاری و راهبری طرح های 

VCنوآورانه در قالب 

سرمایه گذاریخدمات 

توسعه کسب و کار در ( خارجی)ارائه خدمات 

EMCقالب 

خدمات خارجی

توسعه کسب و کار در ( داخلی)خدمات ارائه 

هاSMEقالب خدمات به 

داخلیخدمات 

خدمات شاخص



با ما متمایز باشید

وجه تمایز خدمات ما

خدمات داخلی توسعه کسب و کار

چابکی و انعطاف پذیری باال در ارائه خدمات

قیمت تمام شده پایین

کیفیت باال

لف    ایجاد پلتفرم های متناسب با کسب وکارهای مخت

(مشاوره اجرایی)

خدمات سرمایه گذاری

پیشرو بودن

 طراحی فرآیند ارزیابی منحصر به فرد و آزموده شفده

Due diligenceجهت 

ارتباط نزدیک و گسترده با سرمایه گذاران خارجی

راهبری میدانی با طرح های فناوری محور

خدمات خارجی توسعه کسب و کار

ارائه خدمات جامع اجرایی در حوزه واردات

ارائه خدمات صادراتی

برگزاری کارگاه های تخصصی

  زنجیره تامین و واردات مورد نیاز صنایع مختل



توسعه پایدار کسب و کار

خدمات

سیستمی و ساختاری

تدوین طرح امکان سنجی شرکت و محصوالت

طراحی منابع مالی

طراحی و بهبود فرایندهای کسب و کار

محاسبه قیمت تمام شده و نقطه سر به سر

بازاریابی و فروش

 تدوین برنامه بازاریابیMP 

 مطالعات و تحقیقات بازار

راه اندازی سازمان فروش

آموزش راهکارهای فروش

تدوین طرح تبلیغات

 راه اندازی سیستمCRM

منابع انسانی

د مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکر

دبرنامه ریزی جذب منابع اثربخش و کارآم

آموزش و توسعه منابع انسانی

مدیریت

عارضه یابی و ارزیابی سازمان

طراحی ساختار سازمانی

 تدوین طرح کسب و کارBP 

ژهطراحی، برنامه ریزی و کنترل پرو

تولید، عملیات و فناوری

برنامه ریزی تولید

مهندسی ارزشی

 تهیهOPC وBOM

تتهیه فناوری و چرخه تکنولوژی شرک



اعتماد شما پشتوانه ماست

پروژه های انجام شده

خدمات داخلی

توسعه کسب و کار

60+

خدمات خارجی

توسعه کسب و کار

25+

خدمات سرمایه گذاری

توسعه کسب و کار

40+

+30ارعارضه یابی و بهبود کسب و ک

20+

5+

ازارانواع طرح بازاریابی و توسعه ب

استقرار تیم فروش

+10واردات تجهیزات و مواد اولیه

10+

5+

خدمات صادراتی

نمایشگاه های بین المللی

+30ارزیابی سرمایه پذیری

5+

5+

آینده پژوهی فناوری

بروکری سرمایه گذاری



با ما همراه شوید 

برخی از مشتریان ما



جهانی می اندیشیم

شبکه ارتباطی ما



فیروزه سهروردی شمالی، خیابان تهران، خیابان 
2، طبقه سوم، واحد 22فیروزه، پالک مجتمع 

info@raymandservice.com

www.raymandservice.com

88510086–021
88510667–021

رایمندتک



قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی
312پارک علم و فناوری استان قم، واحد 

info@raymandservice.com

www.raymandservice.com

4–33551293-025



از شما مدیریت محترمبا تشکر 

بودیدلحظاتی همراه ما که 


