
گزارش مدیریتی دو ساالنه داویـن









تعریف صنایـع خالق  و فرهنگی

بعضا به این صنایـع، صنایـع خالق نیز اطالق می شود.

صنایع فرهنگی را می توان 
فصــــــــل مشترک فرهنگ، 
فناوری و اقتصاد دانست.

صنایع فرهنگی به گونه ای از صنعت اطالق می شود که به خلق ایده، 
تولید و توزیع محصوالت و خدماتی می پردازد که ماهیت فرهنگی 

دارند و مخاطب آن ها جنبه ها و ابعاد فرهنگی فرد و جامعه است.

۱



بتوانند  که  کسب وکارهایـی  در  سرمایه گذاری 
ارزش   زنجــیره   در   را  مکمل  حلقه هــای  نقش 

یکدیگر  ایفا  نمایند.

کسب وکارها  و  تیم ها  افراد،  از  شبکه سازی 
و  خالق  صنایـع  زیست بوم  توسعه  منظور  به 

فرهنگی کشور

تالش حداکثری به منظور ایجاد جریان مستمر 
ورودی از تیم های با کیفیت و مرتبط با صنایـع 

خالق و فرهنگی

داوین
در چنــــــــــــــد جمله

۲



۶۴
سبد سرمایه گذاری

درخواست های سرمایه گذاری داوین

97
ارزیابی شده

۳۹۴
درخواست سرمایه گذاری

۳



فرآیند سرمایه گذاری داویـن

ارسال درخواست
دریافت طرح اولیه از طریق

وب سایت

ارزیابی موشکافانه
طی مراحل ارزیابی

موشکافانه

انعقاد قرارداد
تدوین و انعقاد قرارداد

سرمایه گذاری

راهبری
شروع قرارداد و راهبری

غربالگری
بررسی غیرحضوری و
برقراری تماس تلفنی

با سرمایه پذیر

آشنایی اولیه
برگزاری جلسه آشنایی

حضوری با نمایندۀ
سرمایه گذار

ارائه طرح نهایی
برگزاری جلسه کمیته
سرمایه گذاری و ارائه

نهایـی طرح

۴



۷۰۰+نفر
اشتغال زایـی مستقیم سبد داوین

+۳۴۲۰
ساعت نفر سرمایه گذاری

۵



میزان سرمایه گذاری سبد داوین

حوزه فعالیت کسب و کارهای داوین

دسته بندی

نهادهای حوزه نوآوری

شتابدهنده ها

کسب و کارها

با عاملیت
مستقیم

با عاملیت
غیر مستقیم

مجموع

تعداد 

7
9

31

17

۶۴

مبلغ سرمایه گذاری )میلیون ریال(

۵۷۲/۷۲۰
۱۵۰/۰۰۰

۷۶۰/۸۸۰

۸۶/۷۵۰

۱/۵۷۰/۳۵۱

درصد سرمایه گذاری

٪۳۰
٪۱۰

٪۵۵

٪۵

٪1۰۰

ردیف

1
2

3

۴

حوزه فعالیت

کتاب، چاپ و نشر

انیمیشن، فیلم و تولید محتوا

بازی و سرگرمی

سبک زندگی، مد و پوشاک

نهادهای حوزه نوآوری

صنایع دستی و گردشگری

صوت و موسیقی

آموزش و یادگیری

خدمات کسب و کار

کسب و کارهای دیجیتال )پلتفرم(

شتابدهنده ها

تعداد کسب و کار

۵
۴
۱۰
۴
7

3
3
7
۶
۶
9



توزیـع جغرافیایـی سرمایه گذاری داوین

سرمایه گذاری خارج از کشور
۱۸۳/۵۵۴  میلیون ریال

مجموع سرمایه گذاری
۱/۵۷۰/۳۵۱ میلیون ریال ٪12

۷



نهادهای حوزه فناوری

شتاب دهنده ها

GP

رایمون مدیا

پارادایس هاب

کارخانه خالق بهارستان

سهام دار مستقیم

اجوتک

صدران

خانه نوآوری

هاوش

خشت

مشارکت در سبد

مبتدا

تبیان

مردادتک

کواالپ

نیزار کنیا

بیت الشباب بغداد

LP

صندوق صنایع خالق

۱۰۰استارت آپ

۸



سرمایه گذاری ساالنه داوین

تحقق سرمایه گذاری داوین

مبلغ سرمایه گذاری )میلیون ریال(

۱۸۰/۲۱۳

۹۱۳/۲۴۳

۴۷۶/۸۹۶

۱/۵۷۰/۳۵۱

سال

۱۳۹۹
۱۴۰۰

۴ ماهه ۱۴۰۱
جمع

درصد

۱۲
۵۸
۳۰
۱۰۰

مبلغ سرمایه گذاری )میلیون ریال(

۱/۵۷۰/۳۵۱

۱/۰۳۷/۶۵۳

٪۶۶

شرح

تعهد سرمایه گذاری

تحقق سرمایه گذاری

درصد تحقق سرمایه گذاری

۹



منظومه سرمایه گذاری داوین

۱۰



هم سرمایه گذاران داوین مبلغ ۵۷۵/۴۴۲  میلیون ریال در طرح های مشترک سرمایه گذاری نموده اند.



۳۲۵
میلیارد تومان

ارزش سهام داوین

۱۳۰۵
میلیارد تومان

ارزش کل سبد

۱۱



برخی از اهداف 
داوین در سـال 
پیــــــــــــــش رو

ایجاد و مشارکت در 2 صندوق
جســــورانه حوزه صنایـع خالق

ســـرمایه گــــذاری بر 12 طــــرح 
کســــــب و کـــــاری جــــــــــــدید

ادامه سرمایه گذاری بر 3 مرکز 
نـــــــوآوری و شـــــــتابدهــــــــــی

جـــذب هم سرمایه گـــــــــــــذار و 
ســــــرمایه گذاری مجــــــــــدد بر
۱۲ ۱۰ کسب و کار فعلی سبد داوین








