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کاسپین جوراب

 با برند کاسپر در زمینه جوراب و البسه زیر 1386و بروز رسانی شرکت در سال 1353تاسیس در سال
.هوشمند

دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ومعدن وتجارت
 1390در سال سازمان صنعت ومعدن تجارت و وزارت علوم تحقیقات وفناوری پروانه تحقیق و توسعه از دارای

.1396و تمدید در سال
 1389در سال ” ( با خاصیت ضد بویی)با فناوری نانو جوراب آنتی باکتریال ” اختراع ثبت.
 1398ثبت اختراع لباس تب نمای نوزادی با استفاده از فناوری نانو در سال.
دارای مجوز پژوهشی از سازمان صنعت ومعدن وتجارت

 مستقردر پارک علم وفناوری استان زنجان,از شرکت  دیمیتو سوئیس1002وایزو 9001دارای ایزو
 دوره متوالی نمایشگاه ساالنه نانو فناوری12حضور در.
 برند با نام کاسپر وبیرانو2دارای
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کاسپین جوراب

مزیت رقابتی جوراب آنتی باکتریال:.
از بین رفتن بوی نا خوشایند وایجاد خاصیت خنک شوندگی بعلت جذب عرق پا
احتیاج کمتر محصول به شستشو با توجه به ضد میکرب بودن ودر نتیجه دوام بیشنر.
تمراجعه کمتر به پزشک پوست به علت جلوگیری از رشد باکتری بر روی پوست وتنفس بهتر پوس.
محافظت مصرف کننده در برابرعوامل بیماری زا در پا
 برای عموم ومخصوصا افرادی که از بوی نا مطبوع پا رنج میبرند:موارد مصرف.
 ثبت اختراع و تاییدیه بهداشتی می باشد.این محصول دارای تاییدیه نانو مقیاس
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کاسپین جوراب

زیرپوش آنتی باکتریال
برطرف کننده حساسیتها والتهابات پوستی
حداکثر سازگاری با پوست های حساس ونگهداری پوست به صورت نسبتا خشک
دارای خاصیت ضد بویی واز بین برنده باکتریها وقارچهای تولید کننده بوهای نا مطبوع
حفظ طراوت پوست و حفظ طراوت بهداشتی محصول در جریان فعالیتهای روزمره
دارای تاییدیه نانو مقیاس با استفاده از نانو روی ونانو کیتوسان
برای عموم ومخصوصا کسانی که دارای هیجانات واسترس می باشند وبرای جلوگیری از زخم:موارد مصرف

بستر
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سوپرجاذبباکتریالآنتیحولهمزایای

باالآبجذبقدرت-

بودنباکتریالآنتی-

زیستمحیطدوستداروارگانیک-

کندمیجلوگیریپوستوافتادگیخراشیدگیوازکردهجذبرارطوبتپوسترویبرحولهاشارهکوچکترینبا-

-پوستیهایعفونتازجلوگیریوپوستباسازگاروکنندهمصرفبرایایمنی-

حولهرویبرزابیماریهایمیکروارگانسیموهاقارچها،باکتریرشدوانتقالازجلوگیری-

میکروبیفسادیاتجزیهازناشیحولهمطبوعنابویکاهش-

منسوجلیفبههامیکروارگانیسمحملهازپیشگیریطریقازمنسوجآسیبازجلوگیری-

باشندمیباالرطوبتباجغرافیاییشرایطدرکهکسانیمخصوصاعمومبرای:استفادهموارد-

ورزشیهایمحیطدراسنفاده--
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پیش بند آب گریز و چربی گریز
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نوزادگریزچربیبندپیشمزایای

بیمناسمحیطمیریزندکهبندپیشبررویچربیترشحاتشیرخوردنهنگامکودکان-
عدمباعثورطوبتچربینمودندوربابندپیشاین.شدمیباهابمیکرورشدجهت

.باشدمیکودکانسالمتحافظنتیجهودرمیکروارگانیزمهابهکودکانآلودگی

بندپیشسطحگریزیچربیخاصیتدارای-

زیستمحیطدوستداروارگانیک-

کتاندرصد100-

خارجیمشابهنمونهبهنسبتپایینقیمت-

(ریلیزبدون)نوزادانبرایخطربدونوایمندرصد100-
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INNOCUP 2019

9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

لباس تب نمای نوزادی

Baby Fever Show Clothing

معرفی طرح
IDEA

بیرانو برندی نو

BIRANO
Biotechnology IRAN Nanotechnology 9
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9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

تعریف مسئله
PROBLEM

پایینسنیندراما.استبدندرعفونتدهندهنشانبلکهنیست،بیمارییکتب
داربرخوربسیاریاهمیتازتبایمنی،سیستمبودنضعیفدلیلبهنوزادیو

شودمیشاملراسانتیگراددرجه38دمایازباالترکهکودکاندرتببروز.است
.استوالدیننگرانیعواملترینشایعاز

.شودمیهنامیدترموکرومیکدماتغییربامادهیکبرایپذیربرگشترنگتغییر
تحولسببمادهساختاردرکهاستمشخصدماییواقعدررنگتغییرعامل

دمانایچنانچهوشودمیرنگتغییرباهمراهشیمیاییواکنشیکیاوساختاری
تغییراررفتیکلذاوآمدهدرخوداولحالتبهوکردهبرگشتسیستمکندتغییر
.دهدمینشانخودازهوشمندانهپذیربرگشترنگ
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9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

حلارائه راه
SOLUTION

& Value Added

بهواستنوآورانهکامالًپوشاکینوزادهوشمندلباسیانوزادنمایتبلباس
ازوآنبروزدقایقنخستیندرراخودکودکتبکهمیدهدراامکاناینوالدین
حاویالیافدرفناوریاینراز.شوندمتوجهنوزادلباسرنگتغییرطریق

ازنوزادبدندمایافزایشباکهاستبدنعادیدمایبهحساسهایرنگدانه
رانوزادندهوشملباسبیرانو.کنندمیرنگتغییربهشروعسانتیگراد،درجه3۷
اهدهمشقابلخطریزنگواستبیماریبهنوزادبدناولیهپاسخنشانگرکه

.استنمودهبازارروانهراباشدمیوالدینبرای

خارجینمونهبهنسبتترپایینقیمت
کشورداخلکنندهتولیدتنها
نرمیولطافتحفظ
باالبازدهباشدهبهینهرنگدانهکاربرد
یبازواسیدی)مختلفهایمحلولباشستشوهرازبعددهیپسرنگعدم

(هاشویندهو
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INNOCUP 2019

9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

تحلیل رقبا
Competitors

ا نام محصول مشابه ی
جایگزین

قیمت رقباکشور سازندهخارجی–داخلی 

ریال3200000انگلستان(وارداتی)خارجی لباس دماپا

Baby glowدالر40-30انگلستانخارجی

Baby fever t-

shirt
دالر19/95چینخارجی

XMWEALTHYدالر18/99اسپانیاخارجی
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INNOCUP 2019

9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

مدل درآمدی
Income Model

مندهوشبرایهستمتخلخلمزوسیلیکایساختشرکتمحصولدیگر
تقیمبازاردرموجودهاینمونهبهونسبتداردکاربردمنسوجاتسازی

داردپایینتری
کاراییازکهباشدمیکیتوسانکلوئیدنانوتولیدشرکتدیگرومحصول

شدهتماموقیمتبودهبرخوردارمنسوجاتسازیهوشمنددرباالیی
داردبازاردرموجودهاینمونهبهنسبتکمتری

باشندنمیفروشوجهتداشتهداخلیمصرفمحصوالتاین
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نانوفناوریبامحصولارتباط
بهاشدبمیخاصهایویژگیدارایوبودهنانوفناوریازاستفادهباشرکتاینمحصوالتکلیه

ودهدپاسخمانیازهایاندازهدروکردهپردازشودریافترادادهتواندمیمنسوجکهطوری
بهتوجهباکهاستبیشترمعمولیمشابهمحصوالتازدرصد20حدودکاالهاکلیهقیمت

داردراوخارجیداخلیبازارهایبهورودبرایخوبیرقابتیمزیتمحصولخاصهایویژگی
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INNOCUP 2019

9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

وضعیت کنونی 
کسب و کار

Current Status

عدادی از افتخارات شرکتت
 1388کار آفرین برتر استانی در سال
 1390نواور برتر استانی در سال
12هایجشنوارهدرحضورجهتنانوفناوریستادازتقدیرنامه

نانو

ملیوتوسعهوتجارتصنعترهبراناجالسازسپاسلوح

هفتهدروفناوریعلمپارکوبرگزیدهبرتراختراعمنتخب
1398سالپژوهش
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INNOCUP 2019

9۷بهمن ماه 25-سومین جشنواره ملی نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر

مدل درآمدی
Income Model

(شرکتاختصاصیسایت)بیرانوشاپسایتwww.biranoshop.ir
مشتریجذبوداخلیوالمللیبینهاینمایشگاه
(عراقوعمانکویت،)همسایهکشورهایدرنمایندگیایجاد
کشورسطحهایداروخانه
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توانمندی و فرصت های صادراتی

زدیکنارتباطوقویتوسعهوتحقیقواحدبودنداراباشرکتاین
وباهتجربباتجاریشرکایهمچنینوعلمیمراکزوهادانشگاهبا

وردهآفراهمراصادراتیکاالهایمعرفیجهتمناسبیبسترسابقه
.است

ستادتالشوکنندهومصرفپرجمعیتهمسایهوجودکشورهای
ایهفرصتمختلفکشورهایدرنمایندگیایجادبانانوفناوری

فروشمدیرانکهطوریبهاستآوردهوجودبهراخوبیصادراتی
وریهاندونزی،عراق،عمان،سکشورهایدرستادنمایندگانباشرکت

.دارندهمکاریونزدیکتعامالتترکیهو
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اختصاصیاهداف 

نوهایایدهیافتن-1

محصوالتتوسعه-2

جدیدمحصوالتسازیتجاری-3

اجراحالدرفرآیندهایسازیبهینه-4
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(یافتن ایده های نو) استراتژی های هدف اختصاصی اول

هاآنبررسيوشرکتفعاليتزمينهدرتحقيقاتيطرحهايآوريجمع•

روژهپاجرايجهتآنانبهترينانتخابمنظوربهعلميوافرادتحقيقاتيبامراکزارتباطايجاد•
تحقيقاتيهاي

وعلميمقاالتگزارشاتارائهوشغلبامرتبطسمينارهايوسخنرانيهاجلسات،درشرکت•
مجموعهدرتوسعهوتحقيقفعاليتهايبارابطهدرتحقيقاتي
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(توسعه محصوالت)استراتژی های هدف اختصاصی دوم

مشتريانآيندهوحالنيازبهپاسخگوييجهتپژوهشانجام•
تحقيقاتيطرحهايموردنيازاجرايبودجهوتعيينبينيپيش•
تحقيقاتيطرحهاياجرايزمانيبرنامهتنظيموتهيه•
اييوتوسعهتحقيقاتيمراحلکليهکاملپيگيري•
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(تجاری سازی محصوالت جدید)استراتژی های هدف اختصاصی سوم

رمولفيکرسيدننتيجهبهازپستوليدواحدباتوسعهوتحقيقواحدهماهنگي•
آنازاستفادهجهت

هاطرحاجرايجهتالزمهايمجوزکسب•
مهندسيوبازاريابيمديريتدربازارتحقيقاتبخشباتوسعهوتحقيقواحدتعامل•

(خارجي-داخلي)فروش
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(بهینه سازی فرآیند های در حال اجرا)استراتژی های هدف اختصاصی چهارم

مجموعهآوريسودوتوليدراندمانافزايشهدفباموجودفرآيندهايسازيبهينه•
هدفباوحورممشترينگرشيبامحصوالتکيفيتافزايشبرايتوليدفرآينددرتغيير•

محصوالتافزودهارزشافزايش
فرآينديواحدهايدرانرژيمصرفسازيبهينه•
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اطالعات تماس شرکت

09122426033:موبایل

casperhojati@gmail.com:ایمیل

024335416۷۷:تلفن

www.caspersocks.ir:وبسایت شرکت

biranoshop:اینستاگرام .ir

:تلگرام

09122426033: واتساپ
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تشکر از توجه شما


