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هر وقت وارد هر سازمان و مجموعه و کسب وکاری که می شویم ، یک سری عارضه ها و کاستی هایی وجود دارد که از دید 

هود یک کارشناس بیرون از  آن سازمان قابل مشاهده است و برای مـدیران آن بیـنینش شـاید بـه دتیـل ت،ـرار ،  یـر مشـ

.باشدباشد که اتبته اصالح همین کاستی ها  می تواند در رشد و توسعه آن مجموعه ح،م یک س،وی پرتاب را داشته

من همین راه،ارها ما را بر این داشت که ضهمراه قابلیت اجرایی نمودن همین خأل مشاوره حرفه ای و اتبته خالقانه به 

ه ای بیان ایده های قابل اجرا بـه جای صـرفام مشـاوره تنهـا ، پـای در مسـیر راه انـدازی یـک گـروه متشـ،ل از مت   ـین حرفـ

سب وکار مینودری تحت برند گروه توسعه کانجمن مردم نهاد جوانان کاراندیش موردنیاز توسعه کسب وکارها بگذاریم و 

.هلپیرا بنا نهیم

رسمی روی،رد حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارآفرینی و هدایت شغلی با مجوزانجمن جوانان کاراندیش و مینودری با 

حـو  محـور فعاتیـت هـای متعـددی از وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان بر اساس رسـاتت اجتمـاعی خـویش تـاکنون 

.کارآفرینی مشارکت مستقیم داشته است 

Helpira Story



OUR MISSION
ری با توجه به د د ه های موجود در فضای اقت ادی و کسب وکا

رها کشور بر خود وظیفه می دانیم که ضمن کمـک بـه کسـب وکا

برای رشد و توسعه ، همیشـه راه،ارهـایی را ارا ـه دهـیم کـه در 

:حیطه های زیر بگنجد

در راستای اهداف سازمان و هدفمند باشد-

در حد توان و مقدورات مجموعه ها باشد-

با توجه به شرایط بازار کشور ش  ی سازی و ارا ه شود-

قابلیت اجرا داشته باشد-



ABOUT US

ـــــدادهای ت   ـــــی و  شـــــامل روی
سرمایه گذاری

گروه توسعه
ـــــرای  ـــــدمات ب ـــــه ای از خ مجموع

توسعه عملی کسب و کار 01
رویداد ها

مرکز مشاوره

آکادمی هلپیرا

مجموعـــــــــه ای از مشـــــــــاورین و 
مت   ـــین بـــرای ارا ـــه مشـــاوره 
ـــــه  ـــــن ب هـــــای حضـــــوری و آنالی

کسب و کارها

ــــــای آموزشــــــی و  شــــــامل دوره ه
توانمندسازی کسب و کارها

گــروه توســعه کســب و کــار هلپیــرا بــرای

ارا ـــه بهتـــر خـــدمات متناســـب بـــا نیـــاز 

م اطب هـدف، در ههـار ب ـش خـدمات 

.تخود را تقسیم و دسته بندی کرده اس

Develop
Group

02
Events

03
Helpira
Academy

04
Consulting
Center



OUR SERVICES In Develop Group

Digital Marketing

مشاوره و همراهـی مـدیریت و رهبـری 
برای کسب و کارها

Management & Leadership

ـــوزه  ـــدامات ح ـــای و اق ـــن ه اجـــرای پل
بازاریابی آنالین

Marketing & Branding

ـــه  ـــه راه،ارهـــای خالقان مشـــاوره و ارا 
ابی کسب وکار در راستای بازاریـتوسعه 

و برندسازی

Content Creation

اسـتراتیی و اجــرای برنامـه هــای توتیــد
محتوای اثرب ش

Brand Design

ـی طراحــی  ــدامات اســتراتیی و اجراـی اق
برند و هویت آن

HR Management

ـــدیریت  ـــدامات حـــوزه م مشـــاوره و اق
ســرمایه هــای انســانی و توانمندســازی

آنها

مشاوره و همراهـی مـدیریت و رهبـری 
برای کسب و کارها

Advertising Campaign

Funding

کمک به جذب سرمایه و تـامین مـاتی
پروژه های خاص



OUR TEAM

کارشناس مدیریت کسب و کار
یدبیر انجمن جوانان کاراندیش مینودر

مشاور تخصصی

کارشناس مکانیک و مدیر 
اجرایی و مالی گروه هلپیرا

مینا خالقا

فناوریMBAکارشناس ارشد 
ارمشاور و تسهیلگر کسب و ک

ابوالفضل رستگار دانیال باقری

متخصص تولید محتوا و 
طراحی برند و هویت بصر ی

سبحان تیبا
مدیرعامل مدیر اجرایی راهبر مدیر محتوا



فعال صادرات
ه دکترای استراتژیک و فعال در حوز 

صادرات و واردات

هلپیراتعدادی از مشاورین همراه 

آقای دکتر علیرضا نبی

آقای دکتر 
امیرحسین اسدی

آقای دکتر 
علیرضا یونچی

کارآفرین نمونه کشوری
دکترای اقتصاد

مدیرکل دفتر خدمات 
کسب وکار وزارت صمت

گیمدیرعامل شتابدهنده ابرزند



هلپیراتعدادی از مشاورین همراه 

خانم 
آیت حسینی

مدیرعامل گروه 
نشااااااااااااااان  و 
صندوق تامین

جمعی راتا

آقای
مهدی دادفر

فارغ التحصیل 
DBA و مشاااور

بازاریااااااااااابی و 
برندسازی

آقای داریوش 
سنقری

فارغ التحصیل 
DBA و

متخصاااااااااااص 
مدیریت منابع
انساانی و ناورو

فیدبک

خانم مریم 
حنطوش زاده

متخصاااااااااااص 
مدیریت منابع
انسااانی و تاایم

سازی

ا آقای غالمرض
عابدینی

دکتااااااااااااااااری 
مدیریت کسب
و کار و مشااور 

حرف  ای

خانم خاطره 
فراهانی

ار متخصص رفت
سااااااااااازمانی و 
تشاااااااااااری ا  

سازمان

آقای کامران 
حاتمی

متخصاااااااااااص 
نوروساااینو و
نگیمی یکیش

آقای مسعود 
آقایی

ماااااااااادیرعامل 
کااانون سااا  و 
متخصص حوزه

رندتبلیغا  و ب



Process Our Projects



OUR PORTFOLIO

PROJECT 101

02

03

04

اراه اندازی خط تولید انبوه ماسک س  الی  بهداشتی رس
در راستای برندسازی و کار تولید

PROJECT 2
پردیو زیبایی پاکسیما 

منابع انسانیمدیریت و بازاریابی، برندسازی مشاوره توسع  

PROJECT 3
موسس  آموزشی تدبیر 
مشاوره تبلیغا  و بازاریابی محتوایی

PROJECT 4
موسس  آموزشی هامون 
مشاوره تبلیغا  و بازاریابی محتوایی



OUR PORTFOLIO



BEST EVENTS

پنل های تخصصیکارآفرینی و همایش 

دکتر نبی، مهندس نوری، مهندس ذوال قاری: سخنران
1399بهمن ماه 7

سالن آم ی تئاتر دانشگاه فرهنگیان

ورکشاپ تخصصی
کارمدیریت نوین کسب و 

مهدی دادفر، دانیا  باقری: سخنران
1399دی ماه 8

تاالر رویا  خلیج فارس



BEST EVENTS

وبیناردیتا کمپین بزرگ 

مدرس با محوریت داده کاوی6معرفی 
ماه3برای 

در کنار بزرگان ریست بوم
وبینار های ایسمینار

وبینار خیرآفرینان

دکتر علیرضا نبی: سخنران
1399آذر 25
ن ره160وبینار 



BEST EVENTS

و کارضروری کسب مهارت 10وبینار 

دکتر امیرحسین اسدی: سخنران
1399اس ند 22

ن ره150وبینار 

کارگاه انتقال برترین تجربیات 
فروش و بازریابی

دکتر امیرحسین اسدی: کوچ و منتور حرف  ای 
کارگاه تخصصی حل عارض  بازاریابی و فروش

 Best Practiceب  شیوه مدرن 
در پارک علم و فناوری قزوین99او  اس ند 



BEST EVENTS

کارگاه سه روزه بازاریابی شبکه های اجتماعی

ساعت آموزش حضوری در س  روز با موضوعا 34شامل 
تولید محتوا و تبلیغا –بازاریابی –استراتژی 

اجرای طرح صدف

رای بفارغ التحصیالن سومین دوره توانمند سازی دانشجویان و 
کارورود ب  دنیای کسب و 

ساعت  دیجیتا  18ساعت آموزش آنالین و یک دوره 62شامل 
مارکتینگ



BEST EVENTS

(استارتآپ ویکند)رویداد کارآفرینی 

ساعت آموزش آنالین در پیش رویداد43شامل 
طرح و ایده75داوری اولی  

ساعت آموزش آنالین30
طرح ب  سرمای  گذاران15داوری و ارائ  

درجه360تبلیغات 

یدکتر امیرحسین اسدی، دانیا  باقری و آرش حسام: سخنران
1400بهمن ماه 8

آم ی تاتر پارک علم و فناوری



CUSTOMERS PROFILE

در مرحل  راه اندازی

دسته بندی مشتریان

زمان مراجعه

48%15%

77%

23%

صنعت صن ی

37%

فناور

در مرحل  توسع 
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Helpira.com

NO 113, Qazvin Science and Technology Park, Qazvin 

028 – 3365 5772
+989339777350
Info@helpira.com
@HelpirsGroup

http://bit.ly/2Tynxth
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http://bit.ly/2TtBDfr
https://helpira.com/
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