راهنمای ثبت نام اولیه در برنامههای جانبی
ششمین دوره الکاماستارز
شهریور 1399

به دلیل به تعویق افتادن برگزاری نمایشگاه الکامپ به ماههای پایانی سال جاری و توصیههای ستاد ملی مبارزه با کرونا ،برنامههای جانبی
ششمین نمایشگاه الکاماستارز شامل الکامپیچ ،پاویون شتاب و سرمایه به صورت آنالین از تاریخ  28الی  31شهریورماه سال  1399برگزار
خواهد شد.
عالقهمندان به شرکت در هر یک از برنامههای جانبی باید از طریق سایت الکاماستارز در برنامه موردنظر ،ثبت نام کنند.
آموزش گام به گام آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گام اول :ایجاد حساب کاربری و ورود به آن
با مراجعه به آدرس  ،http://elecom-stars.irتصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

برای شروع فرآیند ثبتنام ،روی دکمهی "ایجاد حساب کاربری" کلیک کنید.
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در این صفحه باید در فرم ثبتنام اطالعات خود را وارد کنید و روی دکمهی"ثبتنام" کلیک کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید ،برای تایید شدن شماره همراه ،یک کد تاییدیه برای شما پیامک میشود که باید آن را در
فیلد وارد کنید و روی دکمهی تایید کد کلیک کنید.
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پس از تایید شدن شماره همراه وارد حسابکاربری خود میشوید ،عالوه بر آن همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید شما
میتوانید از طریق لینک  http://elecom-stars.irاطالعات ،حاوی ایمیل و رمزعبوری که در مرحله ثبتنام انتخاب کرده بودید را وارد کرده
و روی دکمهی ورود کلیک کنید تا وارد پنلکاربری خود بشوید.

بعد از ورود ،پنل کاربری خود را ،طبق تصویر زیر مشاهده میکنید که هر کدام از رویدادهای الکامپیچ ،پاویون شتاب ،پاویون سرمایه
برای شما نمایش داده شده است.
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گام دوم :ثبتنام در رویدادها
در پیشخوان کاربری سه رویداد را مشاهده میکنید:
• الکام پیچ :امسال برنامه رقابت استارتاپی الکامپیچ به صورت آنالین برگزار میشود و همزمان به صورت پخش زنده برای
کلیه مخاطبان در دسترس خواهد بود .برای ده تیم برتر از نگاه داوران ،جوایزی مطابق روال هر سال در نظر گرفته شده است.
بلیط حضور در برنامه الکامپیچ 2۵۰ ،هزار تومان برای هر تیم است .اگر عالقمندید که در این رقابت شرکت کنید ،از لینک
زیر برای ثبت نام اقدام کنید.
• پاویون شتاب :امسال شتابدهی الکام استارز با اتخاذ رویکرد آنالین ،خدمات مشاوره و آماده سازی تیم ها برای جذب
سرمایه را به صورت رایگان در اختیار استارتاپها قرار میدهند .برای بهرهمندی رایگان از این خدمات ،از لینک زیر اقدام به
ثبت نام نمایید.
• پاویون سرمایه :پاویون سرمایه با ایجاد فرصت ارائه اطالعات استارتاپها به سرمایهگذاران ،زمینه جذب سرمایه و سرمایه
گذار با سهولت بیشتری برای استارتاپها انجام گیرد .این برنامه امسال به صورت آنالین برگزار خواهد شد و هزینه بلیط برای
هر تیم مبلغ  ۴۰۰هزار تومان است.

بعد از مطالعه توضیحات میتوانید در هر کدام از رویدادها به صورت جداگانه ثبتنام کنید .فقط کافی است روی دکمهی "ثبتنام"
کلیک کنید .صفحه زیر را مشاهده میکنید:
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بعد از کامل کردن اطالعات فرم دکمهی ثبت را کلیک کنید.

برای حضور در الکام پیچ باید مبلغ  2۵۰هزار تومان و برای حضور در پاویون سرمایه  ۴۰۰هزار تومان پرداخت کنید .حضور در پاویون
شتاب رایگان است.
برای تکمیل ثبت نام الکام پیچ و پاویون سرمایه به صفحه درگاه بانک هدایت میشوید.

گام سوم :درگاه پرداخت
پس از پرداخت بلیط حضور در الکام پیچ و پاویون سرمایه ثبت نام شما تکمیل میگردد و اطالعات ثبت نامی شما در پنل کاربری در
دسترس شما خواهد بود.

سواالت متداول:
در صورت هر گونه سوال میتوانید از طریق تیکت با پشتیبانهای الکام استارز در ارتباط باشید .برای ارسال تیکت میتوانید از منوی
سمت راست پنلکاربری روی بخش "تیکت" کلیک کنید.
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به امید دیدار آنالین شما در
ششمین دوره الکام استارز
در  28الی  31شهریور ماه 1399
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