
 

 

 بشناسد دیبا ینیکه هر کارآفر گانیرا ارائه ینرم افزارها نیبهتر یمعرف

موفقی که با آن بودجه Pitch deck  خواهید انتقال دهید والعاده، دانستن واقعیاتی که میهای فوقداشتن ایده

 شرکتتان، پیشرفت یمرحله از نظرصرف. باشند داشته برایتان  توانند نقش بسیار مهمی در ادامه مسیربگیرید، می

 .است وابسته ناقابل اسالید چند به شما موفقیت از اعظمی بخش

های مناسب برای العاده و جمع آوری دادههای امروزی عالوه بر درک مفاهیم و داشتن تیمی فوقرؤسای استارتاپ

گذاران را ببرد، ای ساده و جذاب باشند که دل سرمایهی خود، باید قادر به ساختن ارائهگنجاندن آنها در ارائه

 .های مختلف اجرا کنندی خود را با سناریوعالوه باید بتوانند ارائهبه

ی خود را در اینترنت بگذارید، آن را روی دستگاه موبایل نمایش دهید یا به صورت زنده شاید الزم باشد فایل ارائه

 .گذاران بزرگ ارائه دهیدو شخصاً به یک گروه از سرمایه

هم  Keynote و طرفدار اندخسته شده PowerPoint های قدیمیبنابراین، برای آنهایی که از دیدن همان قالب

 های دیگری وجود دارد؟نیستند، چه گزینه

ی توانید از آنها برای جمع بندی ارائهحاضر ابزارهای فراوانی وجود دارد که میبا در نظر داشتن مطالب فوق، درحال

رار در دسترس عموم قافزارهای ارائه را که فعالً به صورت رایگان خود بهره بگیرید. در ادامه فهرستی از بهترین نرم

 .دارند با هم بررسی میکنیم

1. Google Slides 

قیمت و ساده برای ساخت و به اشتراک گذاشتن هستند، به ی ارزانیک راهکار ارائه هایی که به دنبالشاید آن

 .چیزی بیشتر از دیدن ابزارهای رایگان گوگل خود نیاز نداشته باشند

Google Slides ی مبتنی بر وب به سبکشدهیک ابزار ساده PowerPoint تواند برای دهد که میارائه می

ا العاده برای همکاری بها مورد استفاده قرار گیرد. این راهکار ابزاری فوقشتن سریع ارائهساختن و به اشتراک گذا

تر ازطریق ایمیل یا مستقیماً به صورت برخط ارائه گذاری آسانچنین به اشتراکدیگر مؤسسان و مشاوران، و هم

 .دهدمی

اندازی کنید، به برخی گر آن را درست راهمحدودترند، اما ا PowerPoint های استایل آن قطعاً نسبت بهگزینه

 هایی این ابزار، توانایی بارگذاری و ویرایش فایلالعادههای دیگر دست خواهید یافت. یکی از مزایای فوققابلیت

PowerPoint گذاری آنها در قالبو در ادامه بارگیری و تبدیل دوباره و به اشتراک PowerPoint  درصورت

 .تمایل است

 

https://www.google.com/slides/about/


 

 

2. Canva 

Canva ها و طراحی اقالم چاپی، توجه های اجتماعی، آگهیعنوان یک ابزار ساده برای ایجاد تصاویر رسانهبه

های سبک اسالیدی یا کوتاه استفاده توان از آن جهت ایجاد ارائهچنین میا به خود جلب کرده است. همزیادی ر

 .خاطر قابلیت ایجاد فیلترهای منسجم معروف شده است، چند الگوی ارائه جذاب هم دارد و بهCanva  .کرد

 هایی استها، و ویژگیی بزرگ فایلی برخی کاربران، عملکرد نامطمئن، اندازهبه عقیده Canva علت سیر نزولی

اند. قبل از استفاده آن را امتحان ایش منتقل شدههای حرفهی پولی و نسخهی رایگان آن به نسخهکه از نسخه

 .کرده و حساب این را هم بکنید که شاید مجبور شوید برای ارتقای برنامه، هزینه کنید

3. Prezi 

Prezi   دالر به صورت  7افزار ارائه، قرار گرفت. شما با پرداخت فقط های نرمدرمیان برترین شرکت 8102در سال

تر رانی گهایتان دسترسی خواهید داشت. نسخهگذاری ارائهفرد برای اشتراکماهیانه به یک ابزار پویا و منحصربه

ر برایتان آب خواهد خورد. این ابزار برای آنهایی که به دال 95آن که از امکانات بیشتری برخوردار است، ماهی 

 از هک طوری نشوید تانارائه ظاهر  العاده است. فقط حواستان باشد زیادی درگیرگویی عالقه دارند، فوقداستان

 .بمانید باز مطلب اصل رساندن

4. Saleshandy 

Saleshandy یکی از ابزارهای موجود در Quora خواهند ببینند پس از به برای کسانی است که می

 .افتدشان چه اتفاقی برای آن میی اسالیدیگذاری ارائهاشتراک

شوید تا ببینید پاسخی خود خیره می inbox ها بیدار مانده و درازکش بهنوع کارآفرینانی هستید که شباگر از آن 

ی اسالیدی خود استفاده کنید، خواهید از هر راهی برای بهبود ارائهرسد یا نه، یا از آن افرادی هستید که میمی

 .حتماً سری به این ابزار بزنید

 :توان به این موارد اشاره کردار میهای این ابزازجمله قابلیت

 ی اسالیدیتانهای فوری درصورت دیده شدن ارائهدریافت اعالن 

 های بینندگان ارائهردگیری مکان 

 ی شما تا ابد در سایت نماندگذاری شده تا ارائههای به اشتراکقرار دادن یک تاریخ انقضا بر روی لینک 

 گذاردکند، و روی کدام اسالیدها وقت میگذار چند مرتبه آن را باز میدریافتن اینکه یک سرمایه 

 گرفتن اطالعات جزئی بیننده 

 ی اسالیدیتانهای آزمایشی ارائهی نسخهتجزیه 

 دهیدگذاران احتمالی را از دست میتان سرمایهدانستن اینکه در کجای ارائه. 

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://www.saleshandy.com/


 

 

5. Docsend 

DocSend  ی دیگری است که مثلابزار ارائه SaleHandy  اطالعات جزئی درمورد بینندگان ارائه را در اختیار

کند تا هرگز نیازی نباشد نگران دانلود یک بازبینی برخط نیز فراهم می  DocSend .هددها قرار میاستارتاپ

ی گذاری صفحه نمایش را برای ارائههای صوتی برخط و ابزارهای به اشتراکچنین نشستهایتان باشید، همفایل

 .دهدمجازی در اختیارتان قرار می

6. Haiku Deck 

Haiku Deck ی رایگانش را امتحان به شدت در حال معروف شدن است به طوری که ارزشش را دارد نسخه

های گان و باکیفیت، پشتیبانی از اپل، قابلیت در خود جای دادن فیلمهای این ابزار شامل تصاویر رایکنید. ویژگی

 .ی مجازی استیوتیوب، و قابلیت افزودن روایت صوتی و ضبط فیلم برای ارائه

7. Slidebean 

Slidebean هایترین جایگزینشدهیکی از شناخته PowerPoint ای العادههاست. این ابزار دید فوقدر استارتاپ

رسد با اکوسیستم استارتاپی هماهنگ باشد. البته برخی نسبت به مجموعه الگوهای موجود ارائه داده، و به نظر می

کنند رند، به طوری که عنوان میگیخرده می Upspelling از حد این سایت روی افراد کمی نسبت به تمرکز بیش

 .ای که قرار بوده یوزر فرندلی باشد، نیستمحصول این شرکت به اندازه

  

 

https://www.docsend.com/
https://www.haikudeck.com/
https://slidebean.com/

