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E STARTUPS
QUEM SOMOS?

Somos um grupo de profissionais com experiência ampla e
diversificada, orientados para a criação de valor econômico de
forma ética e responsável.
A Curitiba Angels apoia empreendedores que desenvolvem
empresas extraordinárias com potencial para criar novos setores e
segmentos, gerar disrupção em setores existentes ou modificar a
curva de valor na entrega de produtos e serviços já existentes.
É direcionado para empreendedores diferenciados, que podem
alavancar o desenvolvimento de seus empreendimentos a partir da
injeção de capital financeiro e de relacionamento de alto nível.
Nosso método parte de identificar empreendedores de perfil
arrojado, inovador e realizador. Avaliar os projetos e empresas a
partir de métricas profissionais e indicadores de desempenho
padrão de mercado. Aportar investimento anjo com foco no
desenvolvimento do negócio e prover acompanhamento,
monitoramento, orientação e acesso a uma rede de
relacionamentos de grande valor para a aceleração do negócio.
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APORTE DO
CAPITAL
INTELECTUAL

DESINVESTIMENTO

NOSSO HISTÓRICO E VALOR

NOSSAS
INVESTIDAS!
Contabilizei Contabilidade
DroneMapp
James Delivery
Quem Cuida
Troco Simples
Transfeera
O Polen
Phosfato
Anthor

NOSSO VALOR!
Empreendedores: aporta
capital intelectual,
ajudando a empresa a
crescer.
Investidor: Selecionamos e
lideramos investimentos de
sucesso.
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Participar das Pitchs
Nights que ocorrem em
média 4 vezes ao ano.
Se envolver com a rede
da Curitiba Angels,
anjos e empresários.

O investidor anjo terá a
oportunidade de ajudar a
construir empresas de
sucesso, ensinar a sua
"expertise" conquistada em
anos de mercado, novos
investimentos na sua cartela,

Colaborar com as redes
investidas, dando o
suporte necessário.
Aportar capital
financeiro e intelectual
nas empresas investidas
devolver ao ecossistema
empreendedor.

investimentos inteligentes
que unem o capital com a
experiência profissional
(smart money);

PARA
EMPREENDEDORES
Como
submeter
sua
Startup?
A Curitiba Angels apoia
empreendedores que
desenvolvem empresas
extraordinárias com potencial
para criar novos setores e

Company Summary

segmentos.

Management

Para submeter seu projeto

Customer Problem

você precisa das seguintes

Target Market

informações:

Customers

Pitch Deck

Business Model

Pitch Video

Competitive Advantage

Business Plan

Product/Services

Financial Projections

Sales/Marketing Strategy

Company Basics

Competitors

Company Contact

Current Funding Round

Information

Funding History

Company Social Presence

Annual Financials

Dicas:
Apresentação curta, seja direto e assertivo, sem
rodeios.
Apresentar com clareza qual
dor/problema/oportunidade sua empresa resolve.
Projeção de cenários num período de até 5 anos.
Identificar quem é o cliente e aonde ele está.
Deixe claro o que está buscando (capital, mentoria
ou outro) e o que oferece em contrapartida
Apresentar o potencial de crescimento.

