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مقدمه

•

در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی ،تغییر در الگوی مصرف و میزان مصـرفگرایی
و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،زندگی بشر با چالشها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی زیسـت مواجـه شـده اسـت.
پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه ،کمبود منابع آبی پایدار ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا ،ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهههای اخیـر
به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار میدهند .با این وجود ایـن چالشهـا در نـو خـود پـارادایم

جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصتها و الگوهای نوین کسبوکار میباشد.
•

با گسترش شرکتهای نوپا (استارتآپها) و اکوسیستمهای استارتآپی در سالهای اخیر ،عالوه بـر توجـه بـه حوزههـایی کـه بازگشـت سـریع
اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کسبوکار جدید توانستهاند خدمات و ارزشهای جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمـت پـایینتر بـه مشـتریان
عرضه کنند ،روند روبهرشدی از استارتآپهایی دیده میشود که با تمرکز بر حل مسائل و چالشهای کلیـدی زنـدگی امـروزی ،عـالوه بـر ارایـه

•

•

راهحلهای خالقانه مبتنی بر مدلهای کسبوکار جدید ،به حل این مسائل و چالشها کمکهای بزرگی کردهاند.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر یکی از ماموریتها و جهتگیریهای اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زیسـتبو
شرکتهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان بوده است ،شناسایی جهتگیریهای موجود این شرکتها از یک سو و شناخت موضوعات و چالشهـای
راهبردی کشور از سوی دیگر میتواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکلگیری و رشـد اینگونـه شـرکتها کمـک کنـد .بنـابراین ،یکـی از
رسالتهای معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکتهای نوپا و دانشبنیان بوده تا هم اثـرات اقتصـادی و هـم
اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند.
از این رو ،طرح آیندهنگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت ،تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـوین
کسبوکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکتهای نوپای ایرانی ،بر حوزههای نوینی متمرکز شـود کـه میتواننـد بیشـترین
تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند .در این طرح ،با بهرهگیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهمترین روندهای حاکم بـر
تحوالت اکوسیستمهای استارتآپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکتهای نوپا و دانشبنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند.
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مقدمه

•

در سالهای اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکتهای نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکتهای نوپا در کشور ،زمینه ایجاد اشتغال و به ظهور
رسیدن ایدههای نوآورانه جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است .هماکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشد میباشد
و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو سازی و تمرکز بیشتر بر حوزههای جدید میباشد.

•

اغلب ایدهها و فعالیتهای اکوسیستم موجود بر روی فعالیتهای خدماتی مانند فروش ،حملونقل و غذا بهصورت آنالین متمرکز شدهاند و با توجه به
موفقیت چند شرکت در این حوزهها ،اغلب افراد جدیدی که میخواهند به این حوزه وارد شوند به همین حوزهها وارد میشوند .ایـن موضـو مطمئنـا
نرخ شکست را در این حوزهها باال برده و از سوی دیگر میتواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتصـادی و
ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود.

•

هدایت کارآفرینان و بهویژه سرمایهگذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد میشوند به سمت حوزههای کمتر مورد توجه و بـا پتانسـیل بـاال و اثـرات
اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد .با توجه به چالشهای

روزافزون کشور در عرصههایی مانند کشاورزی ،سبک زندگی شهرنشینی ،مسائل اجتماعی ،محی زیست ،آلودگی و انرژی و مواردی از ایـن دسـت،
ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارتآپی به این حوزهها احتماال به علت نبود رقیبهای سنتی میتواند اثرات بیشتری بر اقتصـاد و اشـتغال داشـته
باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند.
معاونت سیاستگذاری و توسعه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

8

معرفی برنامه ملی آیندهنگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

• پس از انجا مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها ،انجا برنامه ملی آیندهنگاری علم و فناوری توس معاونت علمی و فناوری ریاسـت
جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـو  ،تحقیقـات و فنـاوری ،براسـاس مصـوبه شـماره /154202ت51377هــ مـورخ
 1393/12/17هیات وزیران ،اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است.
• دبیرخانه برنامه ملی آیندهنگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه تفکـر حـامی
اکوسیستم استارتآپی ،با ابزارهای مختلفی اقدا به گفتمانسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتآپی نموده است.

ایجاد درک عينی در
ارتباط با آینده و تغييرات
آن

ایجاد مکانيزم هشداردهی
نسبت به تغييرات آینده

ارتقاي دانش ذينقعان در
راستاي خلق جامعه دانشی

اجماع و ایجاد مدل ذهنی
مشترک در خصوص اتخاذ
راهبردها و سياستها در سطح
ملی

مشارکت خصوصی ـ دولتی در
طراحی راهحلها و
اولویتهاي ملی

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی

9

معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ
•

در فاز اول از طرح حاضر حوزههای استارتآپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفتهاند کـه عبارتنـد از .1 :مـدیریت پسـماند .2 ،ورزش و سـالمت
جسمی .3 ،مدیریت آلودگی هوا .4 ،کشاورزی .5 ،مدیریت آب و خشکسالی  .6سالمت دیجیتال  .7خدمات اجتماعی  .8کاالهای زودمصرف  .9انرژی
 .10گردشگری  .11خودرو  .12بیمه  .13آموزش ،که در قالب گزارشهای مجزا تولید و ارائه میشوند.

•

هر گزارش دربرگیرنده بخشهای مختلفی است که از تحلیلهای کالن هر موضو شرو شده و با پیوند میان چالشهـا و موضـوعات راهبـردی هـر
حوزه با الگوهای کسبوکار شرکتهای نوپای جهانی و معرفی استارتآپهای مهم ادامه پیدا میکند و در نهایت مجموعهای از تحلیلهای مبتنی بـر
شناخت فناوریها ،مدلهای کسبوکار و الگوهای تامین مالی و نحوه بزرگشدن آنها خاتمه مییابد .بنابراین هر گزارش دربرگیرنده سه بخش اصلی
است:
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o

تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالشهای کلیدی مرتب

o

شناسایی و معرفی استارتآپهای کلیدی در هر موضو راهبردی

o

جمعبندی و تحلیل از منظر فناوریها ،حوزه فعالیت ،مدل کسبوکار و نحوه پاسخگویی به چالشهای کلیدی آن حوزه

میزان مرگ و میر ساالنه افراد بر اثر کمبود تحرک فیزیکی برابر
با میزان مرگ و میر بر اثر مصرف دخانیات است.

 .2استارتآپهاي حوزهي ورزش و سالمت جسمانی

2ـ .1بررسی وضعيت کالن حوزه

11

چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه ورزش و سالمت جسمانی
ورزش قهرمانی

ایجاد سبک زندگی با تحرک
•
•
•
•
•
•

نیاز به محرک و بیانگیزگی برای شروع به فعالیت
کمبود وقت بر اثر سبک زندگی مدرن
افزایش آگاهی و دانش عمومی از مضرات کم
تحرکی
نیاز به فعالیتهای ن
بدنی متناسب با رژیمهای
غذایی
آموزش و فرهنگسازی برای تغییر سبک زندگی
ایجاد تحرک در این کار

ورزش عمومی و همگانی
•
•
•
•

•
•
•

12

•
•
•

ضککعد در اعککالعرسککانی و همککاهنگی زمککان و مکککان
رویدادهای ورزشی همگانی
مشغده زیاد و کمبود وقت برای شرکت در رویدادهای
ورزش همگانی خارج از منزل
عدم اعالع از کالسهای ورزشی و برنامههای زمانی
آنها
اعالع رسانی بهتر در مورد مکانهای ورزشی قابل
استفاد و تسهیل رزرو آنها با استفاد از پدتفرمهای
آنالین
آگاهی از امکانات ورزشی برای معدولین
مدیریت ناکارآمد و غیربهر ور باشگاهها و اماکن
ورزشی
تسهیل خریداری تجهیزات با کیفیت ورزشی و دریافت
خدمات تعمیرات و نگهداری آنها به صورت آنالین

تسهیل تعامل با مربیان برتر
تخصص و مهارتهای ناهمگون مربیان
عدم آگاهی و مهارتهای مناسب ورزشککاران ههکت
بهککر بککرداری از فرصککتهککای تجککاری و ورزشککی
پیشروی آنها
ارائه مشاور های تخصصکی بکرای بهبکود عمدککرد بکا
استفاد از فناوریهای نوین
ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت کانون هکواداران بکا
استفاد از شبکه های اهتماعی آنالین
بینظمی در بدیط فروشی در ورزشگا ها

•

•

ورزش قهرمانی

•

ایجاد سبک
زندگی
باتحرک

ورزش آماتوری

ورزش
آماتوري
•

ورزش عمومی و همگانی

•
•
•

امکان تصکحی گگکونگی انجکام ارککات ورزشکی
توسط افراد آماتور
ارائه مشاور های تخصصی برای بهبود عمدککرد بکا
استفاد از فناوریهای نوین
امکان هماهنگی و دریافت برنامکههکای ورزشکی از
مربیان ارفهای
تسککهیل دریافککت خککدمات تعمیککرات و نگهککداری
تجهیزات ورزشی ارفهای به صورت آنالین

راهکارهاي استارتآپی براي چالش/فرصتهاي مطرح شده
ایجاد سبک زندگی با تحرک

چالش/فرصت
شماره :1

نیاز به محرک و بیانگیزگی کمبود وقت بر اثر
برای شروع به فعالیت
سبک زندگی مدرن

1
راهکار:

افزایش آگاهی و دانش
عمومی از مضرات کم
تحرکی

جایگاه در حوزهي فعاليتها:

3

2

استفاده از پلتفرمهای آنالین به منظور شبکه
سازی و آشنایی افراد با یکدیگر برای
گسترش شبکه همراهان در ورزش

مخاطب:

نیاز به فعالیتهای
بدنی متناسب با
رژیمهای غذایی

استفاده از اپلیکیشن ها برای آموزش و
ترویج فعالیتهای ورزشی در منزل و
بدون نیاز به مربی

نهادهای سیاستگذار

آموزش و
فرهنگسازی برای
تغییر سبک زندگی

ایجاد تحرک در حین
کار

استفاده از سنسورها و اپلیکیشن جهت
ترویج سبک زندگی سالم و یادآوری
حرکات ورزشی و اصالحی روزمره

عمومی

ترویج و توسعه ورزش (راهکارهاي  1تا )3
ارائه گجتهاي بهبوددهندهي فعاليتهاي ورزشی (راهکار )3
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راهکارهاي استارتآپی براي چالش/فرصتهاي مطرح شده
ورزش عمومی و همگانی

چالش/فرصت شماره :2
پیچیدگی و ضعف در
هماهنگی و اطالعرسانی
زمان و مکان رویدادهای
ورزشی همگانی

راهکار:

مخاطب:

1

مشغله زیاد و کمبود وقت
برای شرکت در
رویدادهای ورزش
همگانی خارج از منزل

استفاده از پلتفرمهای
آنالین و نرمافزاری به
منظور اطالع رسانی زمان
و مکان رویدادهای
ورزشی به عموم

آگاهی از
عدم اطالع از
اطالع رسانی بهتر در مورد
کالسهای ورزشی و مکانهای ورزشی قابل استفاده و
امکانات
تسهیل رزرو آنها با استفاده از ورزشی برای
برنامههای زمانی
پلتفرمهای آنالین
معلولین
آنها

3

2
استفاده از پلتفرمهای آنالین به
منظور شبکه سازی و آشنایی
افراد با یکدیگر برای انجام
همزمان حرکات ورزشی

عمومی

جایگاه در حوزه فعاليتها:

ایجاد کالسهای
مجازی و استفاده از
نرم افزارها برای
ورزش بدون نیاز به
مربی

4

استفاده از پلتفرم های
آنالین و نرم افزاری
برای هماهنگی میان
افراد و مربیان برای
زمان ،مکان

5

باشگاه داران

ترویج و توسعه ورزش (راهکارهاي  1تا )4
تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی(راهکار 5و )6
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واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی (راهکار هاي  4و)6

مدیریت ناکارآمد و
غیربهرهور باشگاهها
و اماکن ورزشی

استفاده از پلتفرمهای
آنالین و داشبوردهای
مدیریتی به منظور
تسهیل فعالیتهای
مدیریت باشگاهها و
اماکن ورزشی

تسهیل خریداری تجهیزات
با کیفیت ورزشی و دریافت
خدمات تعمیرات و
نگهداری آنها به صورت
آنالین

6
استفاده از پلتفرمهای
آنالین جهت خرید و
سفارش و تعمیرات
تجهیزات ورزشی

نهادهای سیاستگذار

راهکارهاي استارتآپی براي چالش/فرصتهاي مطرح شده
ورزش آماتوري
چالش/فرصت شماره :3
امکان تصحیح چگونگی
انجام حرکات ورزشی
توسط افراد آماتور

2

1
راهکار:

استفاده از پلتفرمهای آنالین و
گجتهای پوشیدنی به منظور
پایش وضعیت جسمی ورزشکار

استفاده از پلتفرمهای آنالین برای
آموزش و اصالح حرکات ورزشی
در رشتههای مختلف

مخاطب:

امکان پایش مستمر وضعیت
بدنی در حین ورزش با
استفاده از گجتهای
پوشیدنی

عمومی

امکان هماهنگی و
دریافت برنامههای
ورزشی از مربیان

3

تسهیل دریافت خدمات
تعمیرات و نگهداری
تجهیزات ورزشی حرفهای به
صورت آنالین

4
استفاده از پلتفرمهای آنالین به منظور
برقراری ارتباط با مربیان و دریافت
خدمات ورزشی (برنامه تمرین ،برنامه
غذایی و )...

ورزشکاران

استفاده از پلتفرمهای آنالین جهت
خرید و سفارش و تعمیرات
تجهیزات ورزشی

مربیان ورزشی

ترویج و توسعه ورزش (راهکارهاي ا و )2

جایگاه در حوزه فعاليتها:

واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی (راهکار)4
تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران (راهکار )3
آموزش و ارتقا بهرهوري ورزشی (راهکار )1
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راهکارهاي استارتآپی براي چالش/فرصتهاي مطرح شده
ورزش قهرمانی

چالش/فرصت شماره :4

راهکار:

مخاطب:

تسهیل تعامل با مربیان
برتر

تخصص و مهارتهای
ناهمگون مربیان

1

2

استفاده از پلتفرمهای
آنالین و نرمافزاری به
منظور ارتباط با مربیان
برتر

ورزشکاران حرفه ای

جایگاه در حوزه فعاليتها:

عدم آگاهی و مهارتهای
مناسب ورزشکاران جهت
بهرهبرداری از فرصتهای
تجاری و ورزشی پیشروی
آنها

استفاده از پلتفرم
آنالین به منظور ارتقا
توانمندیهای مربیان
در رشته های
تخصصی

مربیان تخصصی

3

ارائه مشاورههای تخصصی برای
بهبود عملکرد با استفاده از
فناوریهای نوین

استفاده از نرم افزارها
به منظور تحلیل
عملکرد ورزشکاران
حرفه ای در
رشتههای خاص
ورزشی

4

ایجاد امکان هماهنگی و
مدیریت کانون هواداران با
استفاده از پ
شبکه های
اجتماعی آنالین

5

استفاده از نرم افزارها
به منظور ارائه
مشاوره پزشکی و یا
تجاری به ورزشکاران
حرفه ای

مشاوران ورزشی ،پزشکان

استفاده از نرم
افزارها برای
ایجاد شبکه و
مدیریت کانون
طرفداران ورزشی

باشگاه داران

واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی(راهکار )1
آموزش و ارتقا بهرهوري ورزشی(راهکار )2
تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران(راهکارهاي 3و)4
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بهبود فرآیندهاي باشگاه داري و مدیریت ورزشی( راهکارهاي 6و )7

بینظمی در بلیط
فروشی در ورزشگاهها

 6استفاده از
پلتفرمهای
آنالین برای
خرید و فروش
بلیط های
ورزشی

هواداران ورزشی

حوزههاي فعاليت استارت آپهاي مطرح در حوزه ورزش
ترویج و توسعه ورزش
بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی
واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
آموزش و ارتقا بهرهوري ورزشی
فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
ارائه گجتهاي بهبوددهندهي فعاليتهاي ورزشی

17

استارت آپهاي حوزه ورزش ـ به تفکيک حوزه

ترویج و توسعه ورزش عمومی

تسهيل و بهبود فرآیندهاي
باشگاهداري و مدیریت ورزشی

ارائه گجتهاي بهبوددهندهي
فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و
فعاليتهاي ورزشی
کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت

18

آموزش و ارتقا بهرهوري ورزشی

واسطه بين ورزشکاران و
ارائهدهندگان خدمات ورزشی

تحليل ،مشاوره و ارائه
راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

فراوانی استارتآپهاي حوزهي ورزش در هریک از حوزه هاي فعاليت

ترویج و توسعه ورزش
%34

ارائه گجتهاي بهبوددهندهي
فعاليتهاي ورزشی
%22

فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و
کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
%1
بهبود فرآیندهاي باشگاهداري
و مدیریت ورزشی
%4
واسطه بين ورزشکاران و
ارائهدهندگان خدمات ورزشی
%15

آموزش و ارتقا بهرهوري ورزشی
%13
تحليل ،مشاوره و ارائه
راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
%11

* درصدها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه  200تایی از لیست
استارتآپهای اوز ی آب در پایگا داد ی سایت  Angel.coتهیه شد است

19

سازمان ههانی بهداشت اعالم کرد است ،عی دهه آیند تعداد
کودکان مبتال به گاقی یا اضافه وزن به بیش از  70میدیون نفر
خواهد رسید.

 .2استارتآپهاي حوزهي ورزش و سالمت جسمانی

2ـ .2ترویج و توسعه ورزش
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چالش/فرصتهاي مطرح در زمينهي ترویج وتوسعه ورزش و راهکارهاي
ارائه شده براي آنها
چالش/فرصتهاي مطرح در زمينهي ترویج و توسعه ورزش
•

ترویج و
توسعه ورزش

•
•
•
•

حوزههاي
فعاليت

•
•
•

آموزش و ارتقا
سواد ورزشی
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نیکاز بکه محکرک و بکیانگیزگکی بکرای شکروع بکه
فعالیت
کمبود وقت بر اثر سبک زندگی مدرن
افزایش آگاهی و دانکش عمکومی از مضکرات ککم
تحرکی
آمککوزش و فرهنککگسککازی بککرای تغییککر سککبک
زندگی
پیچیدگی و ضکعد در همکاهنگی و اعکالعرسکانی
زمان و مکان رویدادهای ورزشی همگانی
مشککغده زیککاد و کمبککود وقککت بککرای شککرکت در
رویدادهای ورزش همگانی خارج از منزل
اعالع رسانی بهتکر در مکورد مککانهکای ورزشکی
قابل استفاد و تسهیل رزرو آنهکا بکا اسکتفاد از
پدتفرمهای آنالین
امکان تصحی گگکونگی انجکام ارککات ورزشکی
توسط افراد آماتور

چالش/فرصتهاي مطرح در زمينهي ترویج وتوسعه ورزش و راهکارهاي
ارائه شده براي آنها
راهکارهاي ارائه شده در زمينهي ترویج وتوسعه ورزش

ترویج و
توسعه ورزش

•
•
•

حوزههاي
فعاليت

•
•
•

استفاد از پدتفرمهای آنالین به منظور شبکه سکازی
و آشنایی افراد بکا یککدیگر بکرای گسکترش شکبکه
همراهان در ورزش
استفاد از نرم افزارها برای ورزش در مکدت زمکان
کوتا بدون نیاز به مربی و در هر مکانی
اسککتفاد از نککرم افزارهککا بککرای آمککوزش ارکککات
فیزیکی الزم بسته به نوع سبک زندگی
استفاد از پدتفرمهای آنالین و نرمافزاری به منظور
اعالع رسانی زمان و مکان رویداد ورزشی به عموم
استفاد از نرم افزارها برای ورزش در مکدت زمکان
کوتا بدون نیاز به مربی و در هر مکانی
استفاد از پدتفرم های آنالیکن و نکرم افکزاری بکرای
هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمان ،مکان

آموزش و ارتقا
سواد ورزشی
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتofo :

محصول/خدمت :اجاره دوچرخه در سطح شهر
کل سرمایه تامین شد  2.2 :میلیارد دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries F :

این شـرکت بـه کـاهش اسـتفاده از خودروهـای تـک سرنشـین از طریـق
اشتراکگذاری دوچرخه بدون ایسـتگاه پرداختـه اسـت .در بییش از  250شیهر

مختلف جهان پرداخته است .پلتفرم طراحی شده ،قابلیت دانلود رایگان و نصب بیر روی تلفین
همراه را داشته که برای استفاده ،کاربران میتوانند با اسکن کد  QRروی دوچرخه انتخابی ،با
دریافت رمز عبور و پرداخت هزینه ،قفل دوچرخه را باز نموده و پس از اسیتفاده و رسییدن بیه
مقصد ،در هر زمان و هر مکانی ،آن را بیرای دسترسیی کیاربر بعیدی (بیدون نییاز بیه محیل

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

مشخص) پارک و قفل نمایند .اجرای این برنامه عالوه بر اثیرات اقتصیادی و زیسیتمحیطی،
ارزش افزوده فرهنگی نیز به دنبال خواهد داشت.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور
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www.ofo.com

استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتPeloton incentive :

این شرکت به طراحی تردمیلها و دوچرخههای ثابتی پرداخته است که

محصول/خدمت :ورزش در منزل

به وسیلهی یک صفحهی نمایشگر بزرگ تجهیز شده و امکان شـرکت

کل سرمایه تامین شد  1.41 :میلیارد دالر

در کالسهایی که توس شرکت برگزار میشود را داراست .کاربر با خرید

آخرین نوع تامین سرمایهSeries E :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4 ،1

این دستگاهها ورزشی از سایت شرکت و با پرداخت حق عضویت میتوانید بیه صیورت
آنالین در کالسهای ورزشی مجازی با استفاده از این صفحهی نمایشگر و همیراه بیا
مربیان حرفهای شرکت نماید و از آنها بازخورد دریافت نماید  .همچنین امکان استفاده
از ویدئوی کالس در ساعتهای دیگر شبانهروز نیز فراهم است.

• فروش مستقیم
مدل درآمد:
• حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری

www.onepeloton.com
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتAAPTIV :

این شرکت به طراحی اپلیکیشن کالسهای ورزشی شنیداری با هدف تناسب

گجتهای پوشیدنی،
محصول/خدمت:
کالس مجازی

اندا پرداخته است .فرد با استفاده از هدفون خود گویی یک مربـی مجـازی

کل سرمایه تامین شد  30.1 :میلیون دالر

دارد که حرکات ورزشی را به وی توضیح میدهد .کاربر با ایجیاد حسیاک کیاربری و
انتخاک ورزش ،هدف و مکان مورد نظر خود میتواند برنامه مورد نظر خود را دریافت کیرده ،از

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

ویژگیهای این اپلیکیشن استفاده از مربیان باتجربه و موسیقیهیای مناسیب بیا ورزش میورد
نظر است .این شرکت همچنین با کمک از تنظیم کنندهگان آهنگ ،برای برنامههیای ورزشیی
ارائهشدهی خود یک پکیج صوتی هماهنگ با حرکات نیز ارائه میدهد.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.aaptiv.com

استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتEvery move :

محصول/خدمت :ورزش در منزل
کل سرمایه تامین شد  6.1 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4 ،1
مدل درآمد :حق اشتراک

این برنامه برای یافتن افراد نزدیک خود بـرای یـک ورزش خـار طراحـی
شده است .کاربر باید ورزش خود را انتخاب کند و اگر کسی در نزدیکی وی
نیز عالقهمند به انجا فعالیت ورزشی مشابه بود ،با یکدیگر آشنا خواهند شد
و برای فعالیت ورزشی خود برنامه ریزی خواهند کرد .ایین برنامیه مبتنیی بیر وک
برای افراد و شرکت ها است تا توانایی ،سرمایه گذاری بر روی زندگی و سبک زندگی متمرکز
به تناسب اندام را دنبال کند .برنامه تلفن همراه  ،EveryMoveارتباطات متقابل پلتفیرم را
تسهیل می کند تا کاربران بتوانند در چالش/فرصت های آمادگی جسمانی ،شبکه ای با سیایر
عالقه مندان به سالمت  ،اطالعات مربوط به تناسب اندام شخصی را بیرای تشیویق برنامیه
های پاداش کارفرمایان نتایج خود با یکدیگر  ،به اشتراک گذارند.

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.everymovefit.com
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتMyFitnessPal :

محصول/خدمت :ورزش در منزل
تعداد مشتریان 1.2 :میلیون عضو
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4 ،1
مدل درآمد :حق اشتراک

این شرکت به طراحی پلتفرمی پرداخته است که متناسب با رژیم غـذایی و هـدف
های تعریف شده از سوی کاربر برنامه ورزشی پیشنهاد میکند .گوشی هیای هوشیمند

رایگان و وک سایت طراحی کرده اسیت کیه در آن رژییم غیذایی و ورزش را بیرای تعییین مییزان
مصرف کالری مطلوک و مواد مغذی برای اهداف کاربر و استفاده از عناصر  gamifyبرای انگییزه
دادن به کاربران طراحی میشود .کاربران می توانند بارکد های مواد غذایی مختلف را اسکن کنند یا
به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذای مختلف اضافه کنند .این نیرم افیزار
به شمارش میزان کالری غذاهای وارد شده و همیاهنگی مییزان کیالری درییافتی در روز و اهیداف
سالمتی فرد میپردازد .کار با بیش از  50دستگاه ورزشی و هماهنگی آن با نیرمافزارهیای دیگیر از
جمله  Fitbitو گجتهای پوشیدنی  Garminکاربران میی تواننید داده هیای خیود را در آن وارد
نمایند .این اپلیکیشن توانایی اتصال به کفشهای هوشمند ورزشی آنیدرآرمور را داراسیت .هیدف از
گسترش این برنامه ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشی به هدف کاهش وزن است.

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2005 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.myfitnesspal.com

استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتKUAI :

محصول/خدمت :مربی آنالین ،هدفون هوشمند
کل سرمایه تامین شد  1 :میلیون دالر
گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 3 ،1

مدل درآمد:

• حق اشتراک
• فروش مستقیم

این شرکت به ارائه نر افزاری به منظور آموزش و مربی گری مجازی با کمـک هـدفونهای
طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است .با استفاده از هدفونهیای
طراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازی همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گفیت .در
این نرم افزار فرد با انتخاک ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافت میکند و بیه
طور خودکار برنامه های آموزشی دانلود شده را به هر فردی تطبیق می دهد و این برنامه مربیگری هوشیمند را
با استفاده از سنسورها و الگوریتم های اختصاصی نرم افزاری انجیام میدهید .کیاربر در حسیاک کیاربری خیود
میتواند نمودارهای تغییرات خود را مشاهده کند .مربیان برنامه های آموزشی را ایجاد می کنند و آنها را در پلیت
فرم  Kuaiبرای کاربران و با استفاده از یک مدل کسب و کار و استراتژی قیمت گیذاری مییکننید و کیاربر
میتواند برنامه خود را انتخاک کند .از دیگر محصوالت این شرکت مبتوان به ارائه هیدفون هوشیمند نییز اشیاره
کرد ،این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانایی اندازه گیری ضربان  ،دنبال نمودن فعالیتهیا ،مربییگیری بیه
صورت شنیداری را داراست.

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،اینترنت اشیا ،دادهکاوی و تحلیل داده

www.kuai.fit
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتSporty app :

محصول/خدمت :فراهم آوردن امکان ورزش در
کنار یکدیگر
کل سرمایه تامین شد  1.5 :میلیون دالر
گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

این شرکت پلتفرمی ارائه کرده است که از طریق آن افراد مـیتواننـد بـرای

انجا ورزشهای مختلف در نزدیکی خود همراه پیدا کنند .در این پلتفرم کاربر بیا
پرداخت حق عضویت میتواند ورزش و ساعت مورد نظر خیود را انتخیاک و در صیورتیکه در
نزدیکی کاربر فرد دیگری نیز عالقه مند باشد به آن اطالع میدهد .همچنین برای رویدادهای
ورزشی بزرگتر مثل فوتبال کاربر از طریق نرم افزار در اطالع قرار خواهد گرفت و میتواند در
آن شرکت کند .نوع فعالیتهای ورزشی پشتیبانی شده توسط این پلتفرم از فعالیتهیای ورزشیی
ساده مانند پیاده روی تا ورزشهای تخصصی و گروهی گستردگی دارد.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.sportyapp.com

استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتVia cycle :

این شرکت امکان استفاده آسان از دوچرخهها را در سطح شهر بـا اسـتفاده از

محصول/خدمت :اجاره دوچرخه در سطح شهر

اپلیکیشن تلفن همراه فراهم آورده است .این دوچرخهها کیه در نقیاط مختلیف شیهر

کل سرمایه تامین شد  1 :میلیون دالر

حضور دارند توسط یک پلتفرم آنالین نرمافزاری به کاربر معرفی میشوند .کاربر در این نرم افزار
میتواند با مراجعه به نزدیکترین دوچرخه نشان داده شده در نرم افزار و ورود شمارهی روی آن و

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

یا ارسال پیامک به سامانه این شرکت قفل نصب شده روی دوچرخه را به صیورت خودکیار بیاز
کند و از دوچرخه استفاده نماید .پس از رسیدن به مقصد نیز کاربر میتواند دوچرخه را قفل کرده
و پایان استفاده از دوچرخه برای وی منظور خواهد شد .میزان هزینه بیر اسیاس طیول مسیافت
نقطه مبدا و مقصد از حساک کاربری کم خواهد شد.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2010 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور

www.viacycle.com
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتiMovR :

محصول/خدمت :ساخت میزهای کار مناسب
با انجام فعالیت ورزشی
کل سرمایه تامین شد  92 :هزار دالر

این شرکت به طراحی میزهای کاری پرداخته است،که کاربر میتواند در
حین انجا کار بایستد و یا بر روی تردمیل متصل بـه میـز راه رود .ایین
میزها که با قابلیت شخصیسازی بسته به نیاز کاربر طراحی میشود ،در تیالش اسیت
مشکل نشستن طوالنی مدت در پشت میز و خطرات ناشی از آن را کمینه کند.

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی:
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www.imovr.com

استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتGeoPalz :
محصول/خدمت :بازی های پرتحرک

این شرکت قصد دارد بـا ارائـه بـازی فعالیـت روزانـه کودکـان را افـزایش
دهدGeoPalz .یک نوع جدیدی از محیط بازی را اختیراع کیرده اسیت کیه فعالییت هیای
زندگی واقعی کودکان را جذک می کند و آن را به سکه های دیجیتال ،جیوایز بیازی و پیاداش

کل سرمایه تامین شد  20 :هزار دالر

هایی می دهد که می توانند برای باز کردن دستگاه ها ،محتویات و سطوح دسترسی در داخیل

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

بازی ها مورد استفاده قرار گیرند Geopalzمی خواهید بچیه هیا را از روی نیمکیت بییرون
بیاورد و به آنها کمک کند تا از یک شیوه زندگی فعال و سالم لذت ببرند .به جای مبارزه با این

گرو مخاعب :عمومی ،کودکان
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروش مستقیم

رسانه ها ،بازی محیطی ،وک سایت و برنامه  ،GeoPalzاین فناوری های جدید را بیرای بیه

GeoPalz

دست آوردن و به کارگیری فناوری های متمرکز بر "کودکان دیجیتال بیومی" میورد اسیتفاده
قرار می دهدGeoPalz .

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2008 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.geopalz.com
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استارتآپهاي حوزهي ترویج و توسعه ورزش
توضی :
نام شرکتQinetic :

محصول/خدمت :آموزش آنالین

این شرکت به ارائه کالسهای ورزشی به وسـیلهی مشـاهده فـیلم
آنالین پرداخته است .این کالس ها که به صورت فیلم های آموزشی است در
دسترس کاربر قرار خواهد گرفت ،از ویژگی های این کالسها تنظیمیات آنهیا بیر

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :عمومی

اساس زمان است .از دیگر امکانات این وبسایت بخشهیای تغذییهای و میذاکرات
انگیزشی است .کاربر میتواند با انتخاک مربی مورد نظر خود از ویدئوهای آموزشیی
استفاده نماید .این اطالعات توسط مربیان و متخصصان تغذیهای بروز میشوند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.qinetic.com

 .2استارتآپهاي حوزهي ورزش و سالمت جسمانی

2ـ .3تسهيل و بهبود فرآیندهاي
باشگاهداري و مدیریت ورزشی
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چالش/فرصتها ،فرصتها و راهکارها
چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي بهبود فرآیندهاي
باشگاهداري و مدیریت ورزشی
•
•
•
•

مدیریت ناکارآمد و غیربهر ور باشکگاهها و امکاکن
ورزشی
تسهیل خریکداری تجهیکزات بکا کیفیکت ورزشکی و
دریافککت خککدمات تعمیککرات و نگهککداری آنهککا بککه
صورت آنالین
ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت ککانون هکواداران
با استفاد از شبکه های اهتماعی آنالین
بینظمی در بدیط فروشی در ورزشگا ها
راهکارهاي مطرح در زمينهي بهبود فرآیندهاي
باشگاهداري و مدیریت ورزشی

•
•
•
•
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اسککتفاد از پدتفرمهککای آنالیککن و داشککبوردهای
مدیریتی به منظور تسهیل فعالیتهای مکدیریت
باشگا های ورزشی
اسککتفاد از پدتفککرمهککای آنالیککن ههککت خریککد و
سفارش تعمیرات تجهیزات ورزشی
اسککتفاد از نککرم افزارهککا بککرای ایجککاد شککبکه و
مدیریت کانون عرفداران ورزشی
اسککتفاد از پدتفککرمهککای آنالیککن بککرای خریککد و
فروش بدیط های ورزشی

حوزههاي
فعاليت

استارتآپهاي حوزهي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی
توضی :
نام شرکتgoalline :

این شرکت به طراحی داشـبوردی بـرای مـدیریت باشـگاهه هـای ورزشـی

محصول/خدمت :مدیریت باشگاه

پرداخته است .مدیریت مالی ،ساعات ورزشی ،برنامه ریزی مربیان از جملیه فعالییتهیایی

تعداد مشتریان 4 :میلیون عضو

است که توسط این نرم افزار قابل مدیریت است .همچنین این نرم افزار امکان ارائه آمارهیای

آخرین نوع تامین سرمایهM&A :

گرو مخاعب :مدیران ورزشی

تخصصی را نیز دارد .کاربر میتواند برای عضویت در این پلتفیرم بیا پرداخیت حیق عضیویت
بسته به ورزش مورد نظر خود از پلتفرم استفاده نماید.

محصول/خدمت:

مسائل راهبردی :چالش/فرصت2
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.goalline.ca
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استارتآپهاي حوزهي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی
توضی :
نام شرکتGame time :

محصول/خدمت :فروش آنالین بلیط
کل سرمایه تامین شد  41.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture :

گرو مخاعب :طرفداران ورزشی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :واسطه گری

این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور فروش مجدد بلـی هـا بـا افـزودن
امکان مشاهده صندلی مورد نظر خود و جایگاه آن نسبت به سـالن پرداختـه
است .در حوزهی ورزشی بلیطهای ممکن ( به ویژه بلیطهای لحظه آخری) را به شیما ارائیه
میدهد هنگامی که کاربر رویداد خود را انتخاک می کنید ،شیرکت بییش از  10،000صیندلی
بالقوه را بررسی می کنند و مورد از 50بهترین انتخابها را به کاربر ارائه می دهید .بیرای هیر
گزینه از صندلی ،عکیس پانورامیا بیا وضیوح بیاال تعبییه شیده اسیت تیا بتوانید کیاربر را در
تصمیمگیری کمک کند .همچنین کاربر میتواند بلیطهای خود را نیز در صورتی که نیازی بیه
آن ندارد از طریق این وبسایت به فروش برساند .از نظر قیمتی هر بلیط میتواند ارزشی کمتیر
یا بیشتر از ارزش واقعی را داشته باشد .در حال حاضر در حال ارائه ورزش ،کنسرت و حیوادث

تئاتری در سراسر ایاالت متحده و کانادا است.

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.gametime.co

استارتآپهاي حوزهي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی
توضی :
نام شرکتStubHub :

این شرکت اقدا به ایجاد یک بازار خرید و فروش بلی رویدادهای سرگرمی

محصول/خدمت :اپلیکیشن خرید و فروش بلیط

به خصور در حوزه ورزش یا به قولی بازار سیاه بلی ها بـه صـورت آنالیـن

کل سرمایه تامین شد  18.6 :میلیون دالر

کرده است .کاربر میتواند در سایت و یا اپلیکیشن این شرکت با جستجو تیم یا رویداد میورد

آخرین نوع تامین سرمایهSeries E :

نظر خود اقدام به خرید آن نماید .امکان فروش بلیط نیز برای کاربرانی کیه قصید آن را دارنید
فراهم شده است .از ویژگی های این سایت گسیتردگی جغرافییایی بیاالی آن اسیت .از جملیه

گرو مخاعب :عمومی

رویدادهای تحت پوشش این سایت میتوان به بلییطهیای کنسیرتهیا ،تئاترهیا و روییدادهای

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

سرگرمی زنده اشاره کرد .قیمتگذاری بلیطها در ایین سیایت بیه صیورت رقابیت آزاد صیورت

• فروش مستقیم
مدل درآمد:
• واسطه گری

میگیرد و محدودیتی ندارد.

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده

سال تاسیس2000 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین،

www.stubhub.com
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استارتآپهاي حوزهي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاهداري و مدیریت ورزشی
توضی :
نام شرکتFan zone :

محصول/خدمت :مدیریت هواداران ورزشی
کل سرمایه تامین شد  2.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :هواداران ورزشی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4

این شرکت پلتفرمی آنالین برای برنامهریـزی و روزرو خـدمات در سـفر بـه
شهرهای مختلف برای هواداران ورزشی به منظور حمایت از تیم طراحی شده
است .برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی ،فرهنگی و غیره میتوانند برنامه سیفر خیود را بیه
رویدادهای ورزشی و کنسرت های زنده ،با ارائه خدمات متعدد ماننید اتوبیوس هیای سیازمان
یافته ،تاکسی مشترک ،سواری مشترک ،ناوبری به پارکینگ و خدمات مبتنی بر مکان برنامیه
ریزی کنند .در حالیکه فروش بلیط در حال حاضر کانال درآمید اصیلی بیرای برگزارکننیدگان
رویداد و توسعه دهندگان استFanzone ،یک منبع درآمد از خدمات پیش رویداد و پس از

رویداد ایجاد می کند و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهیدFanzone .همچنیین ییک
انجمن آنالین از محیط زیست با خدمات پایدار پشتیبانی می کند.

مدل درآمد :واسطهگری

موقعیت هغرافیایی :رژیم اشغاگر قدس
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.myfanzome.com

 .2استارتآپهاي حوزهي ورزش و سالمت جسمانی

2ـ .4واسطه بين ورزشکاران و
ارائهدهندگان خدمات ورزشی
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چالش/فرصتها و فرصتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت
چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي واسطه بين
ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
•
•
•

عدم اعالع از ککالسهکای ورزشکی و برنامکههکای
زمانی آنها
اعالع رسانی بهتر در مورد مکانهای ورزشی قابل
اسککتفاد و تسککهیل رزرو آنهککا بککا اسککتفاد از
پدتفرمهای آنالین
تسهیل خریداری تجهیزات بکا کیفیکت ورزشکی و
دریافت خکدمات تعمیکرات و نگهکداری آنهکا بکه
صورت آنالین

راهکارهاي مطرح در زمينهي واسطه بين
ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
•
•
•
•
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اسککتفاد از پدتفککرم هککای آنالیککن و نککرم افککزاری
برای هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمکان،
مکان
اسککتفاد از پدتفککرمهککای آنالیککن ههککت خریککد و
سفارش تعمیرات تجهیزات ورزشی
پدتفرم آنالین ارائه مشاور برای ورزش خاص و
مشاور های ورزشی
اسککتفاد از پدتفککرمهککای آنالیککن ههککت خریککد و
سفارش تعمیرات تجهیزات ورزشی

حوزههاي
فعاليت

آموزش و ارتقا
سواد ورزشی

استارتآپهاي حوزهي واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
توضی :
نام شرکتkrossover :

این شرکت به ارائه پلتفرمی برای تجزیه و تحلیل فیلم ها به صورت تخصصی

محصول/خدمت :تحلیل عملکرد ورزشکاران

توس مربیان متخصص و افزودت نکات در نقاط مختلف فیلمـی کـه توسـ

کل سرمایه تامین شد  50.6 :میلیون دالر

کاربر بارگذاری شده در زمان کوتـاه پرداختـه اسـت .بیه وییژه بیرای مربییان در

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای ،مربیان ورزشی

رشتههای مختلف ورزشی پرداخته است .با استفاده از این پلتفرم کاربر میتواند با بارگذاری فیلم
مورد نظر خود ،تحلیل آن را در کمتر از  12ساعت دریافت نماید .از جمله ورزشهایی که توسط
این شرکت مورد حمایت قرار میگیرند عبارتند از :بسکتبال ،فوتبال ،هاکی ،والیبال و غیره

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2008 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.krossover.com
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استارتآپهاي حوزهي واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
توضی :
نام شرکتCoach up :

محصول/خدمت :مربی گری تخصصی
کل سرمایه تامین شد  9.4 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای و آماتور
مسائل راهبردی :چالش/فرصت 4

این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و ورزشـکاران
حرفه ای پرداخته است .در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشین نییز در دسیترس اسیت ،فیرد
میتواند در رشته های مختلف ورزشی از جمله فیتنس ،بسکتبال ،بیسبال ،تنیس ،فوتبال ،شنا و غیره
مربی مورد نظر خود را انتخاک و ساعتهای مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نماید .مربیی
در این اپلیکیشن به سه شیوه میتواند با ورزشکار همکاری نماید روش نخست آموزش خصوصیی
برای یک ورزشکار است ،روش دوم برای ورزشهای گروهی برای تعدادی از ورزشکاران به صورت
گروهی آموزش داده میشود و آخرین روش نیز برقراری ارتباط از طریق وک و آمیوزش نکیات بیه
ورزشکار به صورت آنالبن است .استفاده از ورزشیکاران حرفیه ای سرشیناس و ارائیه برنامیه هیای
قهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی های این نرم افزار به حساک میآید.

مدل درآمد :واسطه گری

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،اینترنت اشیا
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www.coachup.com

استارتآپهاي حوزهي واسطه بين ورزشکاران و ارائهدهندگان خدمات ورزشی
توضی :
نام شرکتBeeline Bikes :

این شرکت به منظور برطرف کردن خرابیهای دوچرخه ها به راه اندازی یـک

محصول/خدمت :نرم افزار تعمیر دوچرخه

تعمیرگاه و فروشگاه آنالین پرداخته است در این فروشگاه که بیرای کیاربر از طرییق

کل سرمایه تامین شد  2.6 :میلیون دالر

وبسایت و اپلیکیشن در دسترس است ،کاربر میتواند زمان و مکان مورد نظر خود برای تعمیر و
یا تجهیز دوچرخه خود انتخاک کرده و حضور یک فرد در محیل خیود را بیا اسیتفاده از سیایت

آخرین نوع تامین سرمایهVenture :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 1،4

شرکت به صورت آنالین برنامه ریزی کند و شرکت تمام وسایل الزم را در وبسایت ارائیه میی
دهد و در سریعترین زمان تعمیرات را انجام می دهد .هدف از راهاندازی این شرکت کمیک بیه
رفع مشکل دوچرخه سواران در جاده ها و کمینه کردن حمل و نقل است.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.beelinebikes.com
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راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
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چالش/فرصتها و فرصتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت
چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي تحليل ،مشاوره
و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
امکان پایش مستمر وضعیت بدنی در این ورزش
•
با استفاد از گجتهای پوشیدنی
عدم آگاهی و مهارتهای مناسب ورزشکاران
•
ههت بهر برداری از فرصتهای تجاری و ورزشی
پیشروی آنها
• ارائه مشاور هکای تخصصکی بکرای بهبکود عمدککرد بکا
استفاد از فناوریهای نوین

راهکارهاي مطرح در زمينهي تحليل ،مشاوره و
ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
•
•
•
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استفاد از نرم افزارها به منظور ارائه تحدیل های
تخصصی برای ورزشکاران ارفه ای
استفاد از نرم افزارها به منظور ارائه مشاور
ورزشی ،پزشکی ،تجاری به ورزشکاران ارفه ای
پدتفرم آنالین ارائه مشاور برای ورزش خاص و
مشاور های ورزشی

تحليل ،مشاوره و
ارائه راهکارهاي
بهبود به ورزشکاران

استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
توضی :
نام شرکتAlisports :

این شرکت قصد دارد با ارائه پلتفرمی مدیریت اقتصـاد ورزش را در چـین بهبـود

محصول/خدمت :تحلیل دادههای کالن

دهدAlisports .قصید دارد صینعت ورزش را بیه طیور کلیی تقوییت کنید و از طرییق تجیارت

کل سرمایه تامین شد  1 :میلیارد دالر

الکترونیکی ،رسانه ها ،فروش ،پخش تلویزیونی ،سیرگرمی هیای خیانوادگی ،فین آوری هوشیمند،

آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

نهادهای سیاستگذار،
گرو مخاعب:
ورزشکاران حرفهای
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4 ،1
• فروش مستقیم
مدل درآمد:
• حق اشتراک

محاسبات ابری ،اطالعات بزرگ و خدمات مالی ،از شرکا و مصرف کننیدگان بهیره منید شیود .بیا
استفاده از IPبه عنوان هسته خود Alisports ،در حال تالش بیرای توسیعه پلیت فیرم اصیلی
اقتصاد ورزش در چین است .هدف آن ادغام عملیات های مختلفتخصیص منابع و تحرییک تعامیل
رسانه های اجتماعی برای افزایش اثرات بازاریابی است .این شیرکت همچنیین قصید دارد صینعت
ورزش را با ایجاد یک پایگاه پایه ای از اقتصاد ورزشی چین با استفاده از داده هیای بیزرگ بهبیود
بخشد.

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2015 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری

www.alisports.com
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استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
توضی :
نام شرکتMOOV :
محصول/خدمت:

این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی به یک گجت پوشیدنی بـه شـکل

گجتهای پوشیدنی

کل سرمایه تامین شد :

 16میلیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1

ساعت طراحی کرده است که کاربر میتواند بـا اسـتفاده از آن یـک مربـی
شنیداری برای ورزشهای مختلف داشته باشد و عملکرد کاربر را پـایش و
ذخیره میکند .در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالیت ورزشی میورد نظیر
خود را اتتخاک کرده و با شروع فعالیت مربی مجازی به صورت شنیداری روند صحیح انجام

حرکات ورزشی را توضیح خواهد داد .همچنین کاریر میتوانید دادههیای فعالیتهیای پیشیین
خود را نیز در پایگاه داده حساک کاربری خود مشاهده کند.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور
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www. moov.cc

استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
توضی :
نام شرکتPlay sight :

این شرکت با به کارگیری پلتفر ویدئویی هوشمند که در زمینـی مجهـز بـه

محصول/خدمت :آموزش تخصصی

دوربینها و سنسورها ضب شده است ،اقـدا بـه اصـالح حرکـات ورزشـی

کل سرمایه تامین شد  26 :میلیون دالر

میکند .فرد میتواند با ایجاد یک حساک کاربری حرکات ورزشی خود را مشاهده کنید طریقیه

آخرین نوع تامین سرمایهSeries C :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای ،مربیان
مسائل راهبردی :چالش/فرصت 4

ی ضبط این حرکات در زمینهای هوشمندی است که توسط شرکت تجهیز شیده اسیت .ایین
زمین های ورزشی با استفاده از دوربیین هیا و سنسیورهای متعیدد بیه ضیبط دقییق حرکیات
میپردازند .این نرم افزار امکان متصیل کیردن بازیکنیان و مربییان را در رشیتههیای مختلیف
داراست ،در صورت به اشتراک گذاشتن این حرکات افراد متعدد میتوانند آنها را بازدید کرده و
بر روی آنها نظر میگذارند.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :رژیم اشغاگر قدس
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

www.playsight.com
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استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
توضی :
نام شرکتBlinkfire Analytics :

محصول/خدمت :تحلیل تخصصی
کل سرمایه تامین شد  2.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

ورزشکاران حرفهای ،تیمهای
گرو مخاعب:
ورزشی ،مدیران تبلیغات
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 5
مدل درآمد :فروش مستقیم

این شرکت پلنفرمی طراحی کرده که با استفاده از هـوش مصـنوعی بـه ارزش
گذاری برندهای ورزشی برای کمک به همکاری ورزشکاران و باشگاه داران در
عقد قراردادها پرداخته است .با استفاده از هوش مصنوعی و بینش کامپیوتری ،به تجزییه

و تحلیل فعالیتهای رسانه ای برای استخراج اطالعات و داده های مرتبط با نام های تجاری به
منظور ارائه گزارش های مربوط به تیم ها ،بازیکنان و صاحبان مارک ها برای برقیراری ارتبیاط
بهتر آنها با طرفداران و پشتیبانان آنها هستند.این برنامه ورای تبلیغات نوشیتاری عمیل کیرده و
ارزش بصری تبلیغات در عکسها و فیلمهای منتشر شده در فضای مجازی توسط ورزشیکاران را
محاسبه میکند و تغییرات را به صورت نمودارها و جداول با استفاده از داشبورد خصوصی سازی
شده برای مشتری در اختیار آنها قرار میدهد این شرکت برای برندهای تجاری نیز تحلیلهای
برای شناسایی بازدهی باالتر تبلیغات و نحوه ی سرمایهگذاری ارائه میکند.

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده

سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،دادهکاوی ،تحلیل داده ،هوش مصنوعی ،پالتفرم نرمافزاری ،بینش کامپیوتری
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www.blinkfire.com

استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
توضی :
نام شرکتubersense :

این شرکت به طراحی پلتفرمی برای ارزیـابی و آنـالیز حرکـات ورزشـی بـا

محصول/خدمت :تحلیل تخصصی

آهسته کردن فیلم بارگذاری شده توس کاربر پرداخته است ،کاربر میتوانید بیا

کل سرمایه تامین شد  1.2 :میلیون دالر

بارگذاری فیلم در این نرم افزار ،با آهسته تر کردن فیلم به تجزیه و تحلیل و مقایسه حرکیات

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4

فرد با شیوهی صحیح آن است .همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر بیا مربیی و
امکان مقایسه لحظیه بیه لحظیه ایین حرکیات و افیزودن امکیان یادداشیت نکیات از جملیه

ویژگیهای این نرم افزار است .این نرم افزار برای مربیان رشیتههیای مختلیف ورزشیی نییز
کاربرد دارد.

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،دادهکاوی ،تحلیل داده ،هوش مصنوعی ،پالتفرم نرمافزاری ،بینش کامپیوتری

www.blinkfire.com
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استارتآپهاي حوزهي تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

نام شرکتGait up :

اوز فعالیت :ارزیابی عملکرد ورزشی
کل سرمایه تامین شد  8.4 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهgrant :

توضی :
این شرکت با ارائه سنسورهای پوشیدنی که قابلیت اتصال به کفش را داراست
و پلتفر پشتیبان به تجزیه و تحلیل عملکرد از بعد پزشکی و ورزشی مینمایـد.
آن به این مجموعه که خواستگاه آن یک بیمارستان دانشگاهی در لوزان است با بهیره گییری از
دانش علمی در زمینه تحلیل و اندازهگیری حرکات بیه ارائیه سنسیورهای پوشییدنی بیه منظیور
بررسی و تحلیل تخصصی میزان فعالیتها مییپیردازد .ایین سنسیورها کیه بیرای ورزشهیای
متعددی از جمله دو ،اسکی شخصی سازی شده است .قابلیت نصب بر روی کفیش را داراسیت.

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای ،مربیان

خروجی های این سنسورها بر روی داشبورد خصوصی سازی شده قابل دسترسی است.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :سوئیس
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور
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2ـ .6آموزش و ارتقا سواد ورزشی
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چالش و فرصتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت

چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي
آموزش و ارتقا سواد ورزشی
• امکککان همککاهنگی و دریافککت برنامککههککای ورزشککی از
مربیان ارفهای
• تخصص و مهارتهای ناهمگون مربیان
• عدم اعالع از گگونگی انجام ارککات ورزشکی توسکط
افراد آماتور

راهکارهاي مطرح در زمينهي
آموزش و ارتقا سواد ورزشی
• استفاد از نرم افزارهکای آمکوزش ارککات ورزشکی در
منزل
• استفاد از پدتفرم آنالین به منظور ارتقا سواد و آمکوزش
به مربیان در رشته های تخصصی
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استارتآپهاي حوزهي آموزش و ارتقا سواد ورزشی
توضی :
نام شرکتCoach up :

محصول/خدمت :مربی گری تخصصی
کل سرمایه تامین شد  9.4 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای و آماتور
مسائل راهبردی :چالش/فرصت 4

این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و ورزشـکاران
حرفه ای پرداخته است .در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشین نییز در دسیترس اسیت ،فیرد
میتواند در رشته های مختلف ورزشی از جمله فیتنس ،بسکتبال ،بیسبال ،تنیس ،فوتبال ،شنا و غیره

مربی مورد نظر خود را انتخاک و ساعتهای مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نمایید .مربیی
در این اپلیکیشن به سه شیوه میتواند با ورزشکار همکاری نماید روش نخست آمیوزش خصوصیی
برای یک ورزشکار است ،روش دوم برای ورزشهای گروهی برای تعدادی از ورزشکاران به صورت
گروهی آموزش داده میشود و آخرین روش نیز برقراری ارتباط از طرییق وک و آمیوزش نکیات بیه
ورزشکار به صورت آنالبن است .استفاده از ورزشیکاران حرفیه ای سرشیناس و ارائیه برنامیه هیای
قهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی های این نرم افزار به حساک میآید.

مدل درآمد :واسطه گری

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،اینترنت اشیا

www.coachup.com
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استارتآپهاي حوزهي آموزش و ارتقا سواد ورزشی
توضی :
نام شرکتMyFitnessPal :

محصول/خدمت :ورزش در منزل
تعداد مشتریان 1.2 :میلیون عضو
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4 ،1
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده

این شرکت به طراحی پلتفرمی پرداخته است که متناسب بـا رژیـم غـذایی و
هدف های تعریف شده از سوی کاربر برنامه ورزشی پیشنهاد میکند .گوشی های
هوشمند رایگان و وک سایت طراحی کرده است که در آن رژیم غذایی و ورزش را برای تعیین
میزان مصرف کالری مطلوک و مواد مغذی برای اهداف کاربر و اسیتفاده از عناصیر gamify
برای انگیزه دادن به کاربران طراحی میشود .کاربران می توانند بارکد های مواد غذایی مختلف
را اسکن کنند یا به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذای مختلف اضافه
کنند .این نرم افزار به شمارش میزان کیالری غیذاهای وارد شیده و همیاهنگی مییزان کیالری
دریافتی در روز و اهداف سالمتی فرد میپردازد .کار با بیش از  50دستگاه ورزشی و همیاهنگی
آن با نرمافزارهای دیگر از جمله  Fitbitو گجتهای پوشیدنی  Garminکاربران می توانند
داده های خود را در آن وارد نمایند .این اپلیکیشن توانایی اتصال به کفشهای هوشمند ورزشی
آندرآرمور را داراست .هدف از گسترش این برنامه ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشیی بیه
هدف کاهش وزن است.

سال تاسیس2005 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.myfitnesspal.com

استارتآپهاي حوزهي آموزش و ارتقا سواد ورزشی
توضی :
نام شرکتubersense :

این شرکت به طراحی پلتفرمی برای ارزیابی و آنالیز حرکات ورزشی با آهسته

محصول/خدمت :تحلیل تخصصی

کردن فیلم بارگذاری شده توس کاربر پرداخته است ،کاربر میتواند بیا بارگیذاری

کل سرمایه تامین شد  1.2 :میلیون دالر

فیلم در این نرم افزار ،با آهسته تر کردن فیلم به تجزیه و تحلیل و مقایسیه حرکیات فیرد بیا

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای

شیوهی صحیح آن است .همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر با مربیی و امکیان
مقایسه لحظه به لحظه این حرکات و افزودن امکان یادداشت نکات از جمله ویژگیهای ایین
نرم افزار است .این نرم افزار برای مربیان رشتههای مختلف ورزشی نیز کاربرد دارد.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2011 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،دادهکاوی ،تحلیل داده ،هوش مصنوعی ،پالتفرم نرمافزاری ،بینش کامپیوتری
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استارتآپهاي حوزهي آموزش و ارتقا سواد ورزشی
توضی :
نام شرکتQinetic :

محصول/خدمت :آموزش آنالین
آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :عمومی

این شرکت به ارائه کالسهای ورزشی به وسـیلهی مشـاهده فـیلم آنالیـن
پرداخته است .این کالس ها که به صورت فیلم های آموزشی است در دسترس کاربر قرار
خواهد گرفت ،از ویژگی های این کالسها تنظیمات آنهیا بیر اسیاس زمیان اسیت .از دیگیر
امکانات این وبسایت بخشهای تغذیهای و مذاکرات انگیزشی است .کاربر میتواند بیا انتخیاک

مربی مورد نظر خود از ویدئوهای آموزشی اسیتفاده نمایید .ایین اطالعیات توسیط مربییان و
متخصصان تغذیهای بروز میشوند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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استارتآپهاي حوزهي آموزش و ارتقا سواد ورزشی
توضی :
نام شرکتSPORTSY :

محصول/خدمت :آموزش مهارتهای ورزشی
کل سرمایه تامین شد  218 :هزار دالر
آخرین نوع تامین سرمایهDebt financing :

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای و آماتور
مسائل راهبردی :چالش/فرصت4

این شرکت یک پلت فر آموزشی مبتنی بـر تلفـن همـراه را بـرای یـادگیری،
آموزش و بهبود مهارت های کلیدی ورزشکاران تازه کار در زمینه های مختلـف
ورزشی با ارائه فیلم و توضیح دقیق حرکات ،طراحی کرده است .کیاربر مبتوانید بیا
انتخاک ورزش مورد نظر خود از میان مهارتهای آن مهارت مورد نظر خیود را انتخیاک و فییلم
آموزشی ببیند .در میان ویژگی های ایین پلیت فیرم ،رقابیت بیا اعضیای دیگیر ،آپلیود فییلم از
چالش/فرصت های خود و گرفتن بازخورد از مربیان ورزشی ،راهنمایی از مربیان با ثبت نظر خود
است .از جمله ورزشهایی که توسط این نرم افزار ارائه میشیوند عبارتنید از :فوتبیال ،بیسیبال،
بسکتبال ،دوچرخه سواری ،اسکیت ،گلف ،هاکی ،تناسب اندام و ...

مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،اینترنت اشیا ،دادهکاوی و تحلیل داده

www.sportsy.com
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2ـ .7فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و
کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت

63

چالش و فرصتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت

چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي فراهم کردن
تجهيزات ،اماکن و کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
•
•

حوزههاي
فعاليت

آموزش و ارتقا
سواد ورزشی
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فراهم کردن
تجهيزات ،اماکن و
کالسهاي ویژه ي
افراد داراي
معلوليت

آگاهی از امکانات ورزشی برای معدولین
گالش/فرصتهای ورزشکاران دارای معدولیت

راهکارهاي مطرح در زمينهي فراهم کردن تجهيزات،
اماکن و کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
•
•

استفاد از پدتفرم های آنالین و نرم افزاری برای
هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمان ،مکان
استفاد از گجتهای بهبوددهند برای بهبود عمدکرد
ورزشکاران بویژ معدولین

استارتآپهاي حوزهي فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
توضی :
نام شرکتKit Us Out :

محصول/خدمت :کمک مالی به ورزشکاران معلول

این نر افزار که جنبه خیریه دارد برای فراهم آوردن امکانـات ورزشـی
تخصصی برای ورزشکاران دارای معلولیت در سراسر دنیا طراحی شـده
است .افراد معلول میتوانند در سایت برای دسترسی به امکانات ورزشی مورد نییاز خیود

گرو مخاعب :معلولین

ثبت نام کرده و این خیریه با انجام بررسی موارد مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهید.
همچنین سایر افراد نیز میتوانند با مراجعه به سایت کمک مالی دهند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :کمکهای مردمی

موقعیت هغرافیایی :انگلستان
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور

www.motionizeme.com
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استارتآپهاي حوزهي فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت
توضی :
نام شرکتPara sport :

اوز فعالیت :یافتن مکان مناسب
گرو مخاعب :معلولین

این پلتفر که با پشـیبانی وزارت ورزش بریتانیـا گسـترش یافتـه
است ،به منظور یافتن اماکن ورزشی توس افراد معلول و برقـراری
ارتباط میان آنها و مربیان طراحی شده است .در پلتفرم آنالین گسترش
داده شده فرد معلول با وارد کردن کد پستی منطقیه خیود و انتخیاک ورزش میورد
نظرش نزدیکترین باشگاه ورزشیی همیراه بیا مربیی مخصیوص را خواهید یافیت.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4
مدل درآمد :جذک سرمایه

همچنین برای کمک به افزایش امکانات بیرای ورزش معلیولین ،باشیگاه داران در
صورت تمایل با ورود و انتخاک منطقه مورد نظر خود برای تاسیس این نوع باشگاه
میتوانند از حداکثر حمایتهای ممکن آگاه شوند.

موقعیت هغرافیایی :انگلستان
سال تاسیس2007 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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2ـ .8ارائه گجتهاي بهبوددهنده
حوزه ورزش و سالمت جسمانی
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چالش و فرصتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت
چالش و فرصتهاي مطرح در زمينهي ارائه گجتهاي
بهبوددهندهي فعاليتهاي ورزشی
•
•

حوزههاي
فعاليت

ارائه گجتهاي
بهبوددهندهي
فعاليتهاي
ورزشی

•

راهکارهاي مطرح در زمينهي ارائه گجتهاي
بهبوددهندهي فعاليتهاي ورزشی
•
•

آموزش و ارتقا
سواد ورزشی
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نیاز به فعالیتهای بدنی متناسب با رژیمهای غذایی
امکان پایش دقیق وضعیت هسمی ورزشکاران و
ارائه مشاور های تخصصی برای بهبود عمدکرد با
استفاد از فناوریهای نوین
گالش/فرصتهای ورزشکاران دارای معدولیت

استفاد از سیستم های هشداردهی برای زمان و نوع
ارکت ورزشی الزم
استفاد از گجتهای بهبوددهند برای بهبود
عمدکرد ورزشکاران بویژ معدولین

استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتMOOV :

محصول/خدمت :گجتهای پوشیدنی
کل سرمایه تامین شد  16 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

گرو مخاعب :عمومی

این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی به یک گجـت پوشـیدنی بـه شـکل
ساعت طراحی کرده است که کـاربر میتوانـد بـا اسـتفاده از آن یـک مربـی
شنیداری برای ورزشهای مختلف داشته باشد و عملکـرد کـاربر را پـایش و
ذخیره میکند .در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالیت ورزشی مورد نظر خیود
را اتتخاک کرده و با شروع فعالیت مربی مجازی به صورت شنیداری روند صحیح انجام حرکات
ورزشی را توضیح خواهد داد .همچنین کاریر میتواند دادههای فعالیتهای پیشین خیود را نییز در
پایگاه داده حساک کاربری خود مشاهده کند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصت1
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور

www. moov.cc
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استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتprotxx :

محصول/خدمت :پیمایش سالمت ورزشکار
گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 4

این شرکت سنسورهایی برای کاهش آسیبهایی کـه بـه سـر ورزشـکاران
میرسد ،با امکان هشداردهی طراحی کرده است .این سنسورها جریانهای خیونی در
مغز را پایش میکنند و در صورتی که فشار ایین جرییانهیا زییاد باشید ،از طرییق اپلیکیشین
پشتیبان هشدار میدهد .از طرییق اپلیکیشین پشیتیبان امکیان تحلییل دادههیای عملکیردی
ورزشکار نیز فراهم شده است .اگر در ارزیابی های این سنسور در طول فعالیت ورزشی به این
نتیجه ختم شود که کاربر ممکن است آسیب مغزی غیر قابل بازگشت بیند ،از طریق ویبره به
خود ورزشکار نیز هشدار میدهد.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2017 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری ،سنسور
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www.protxx.com

استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتHammer head :

این شرکت تبلتی تخصصی و قابل نصب بر روی دوچرخـه بـرای دوچرخـه

محصول/خدمت :کامپیوتر دوچرخه

سواران طراحی کرده است .این دستگاه که می تواند بر روی یک دوچرخه نصب شود،

کل سرمایه تامین شد  3.2 :میلیون دالر

می تواند مسیریابی را برای دوچرخه سیواران ممکین کیرده و بعید از اتمیام مسییر ،عملکیرد

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

دوچرخه سوار در طول مسیر را ارائه دهد .این دستگاه برای دوچرخه سواران حرفه ای بسییار
کاربردی است.

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1،4
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی :تحلیل داده

www.hammerhead.io
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استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتKUAI :

محصول/خدمت :مربی آنالین ،هدفون هوشمند
کل سرمایه تامین شد  1 :میلیون دالر
گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 3 ،1
• حق اشتراک
مدل درآمد:
• فروش مستقیم

این شرکت به ارائه نر افزاری به منظور آموزش و مربی گری مجازی با کمک هـدفونهای
طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است .با استفاده از هدفونهای
طراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازی همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گفت .در
این نرم افزار فرد با انتخاک ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافیت مییکنید و
به طور خودکار برنامه های آموزشی دانلود شده را به هیر فیردی تطبییق میی دهید و ایین برنامیه مربیگیری
هوشمند را با استفاده از سنسورها و الگوریتم های اختصاصیی نیرم افیزاری انجیام میدهید .کیاربر در حسیاک
کاربری خود میتواند نمودارهای تغییرات خود را مشاهده کند .مربیان برنامه های آموزشی را ایجاد می کننید و
آنها را در پلت فرم  Kuaiبرای کاربران و با استفاده از یک مدل کسیب و کیار و اسیتراتژی قیمیت گیذاری
میکنند و کاربر میتواند برنامه خود را انتخاک کند .از دیگر محصوالت این شیرکت مبتیوان بیه ارائیه هیدفون
هوشمند نیز اشاره کرد ،این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانیایی انیدازه گییری ضیربان  ،دنبیال نمیودن
فعالیتها ،مربیگری به صورت شنیداری را داراست.

موقعیت هغرافیایی :چین
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،اینترنت اشیا ،دادهکاوی و تحلیل داده
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www.kuai.fit

استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتVanhawks :

محصول/خدمت :دوچرخه هوشمند -اپلیکیشن
کل سرمایه تامین شد  1.6 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهseed :

گرو مخاعب :عمومی

این شرکت دوچرخههایی طراحی کرده است که توانایی اتصال به نر افزار و
محاسبه مواردی همچون طول مسیر ،میزان کالری و سـرعت را داراسـت .در
زمینه سخت افزار ،این شرکت دوچرخه نسبتا هوشمند طراحی کرده و تولید کیرده اسیت .ایین
دوچرخه توانایی اتصال به نرم افزاری که توسط شرکت ایجاد شده است را داراست .در طراحی
این دوچرخه موارد ایمنی به خصوص برای دوچرخه سواری در شب در نظر گرفته شده اسیت.
این نرم افزار می تواند میزان کالری سوزانده شده ،فاصله سفر و موارد از این قبیل را به منظور
بررسی میزان فعالیتهای کاربر برای رسیدن به اهداف فیتنس خود را اندازه گیری کند.

مسائل راهبردی :چالش/فرصتهای 1،4
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :کانادا
سال تاسیس2014 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،دادهکاوی

www.vanhawks.com
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استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتFORTIFIED Bicycle :

 FORITIFIEDیک پلت فر آنالین ارائه کرده است که کاربران را قـادر مـی

محصول/خدمت :آموزش آنالین

سازد دنده و لواز جانبی تخصصی دوچرخه را با قیمت رقابتی فـراهم نمایـد.

کل سرمایه تامین شد  1.5 :میلیون دالر

نمونه کارها این پلت فرم شامل چراغ های قابل شارژ ،چراغ های دوچرخه ،امنییت صیندلی و

آخرین نوع تامین سرمایهventure :

باتری ها می باشد .از ویژگیهای این پلتفیرم فیراهم آوردن بیازار فیروش بیرای محصیوالت
جدیدی است که برای این رشتهی تخصصی ورزشی طراحی شدهاند.

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت5
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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www.fortifiedbike.com

استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتMotionize :

محصول/خدمت :ارتقا حرکات ورزشی

گرو مخاعب :ورزشکاران حرفهای ،مربیان

این شرکت به سنسورهایی برای ورزش قایقرانی طراحـی کـرده اسـت ،ایـن
سنسورها که قابلیت نصـب بـر روی پـدالهـا را داراسـت ،عکـس کـاملی از
فعالیتهای کاربر در حین قایقرانی همچون تعداد دفعات پارو زدن زاویـه ورود
پدال به آب و غیره را از طیق اپلیکیشنی که قابلیت نصب در تلفن همراه را دارد
در اختیار کاربر قرار میدهد .این دستگاه که برای ورزشکاران حرفه ای در ورزش قایقرانی

مسائل راهبردی :چالش/فرصت4

طراحی شده است ،با اندازهگیری ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی در صورت بروز شیرایط غییر
عادی قابلیت هشداردهی نیز داراست.

مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :رژیم اشغاگر قدس
سال تاسیس2012 :
فناوریهای کدیدی :پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین ،سنسور

www.motionizeme.com
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استارتآپهاي حوزهي ارائه گجتهاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانی
توضی :
نام شرکتZBoard :

این شرکت به طراحی و ساخت اسکیت بورد الکتریکی پرداخته است که

محصول/خدمت :اسکیت الکتریکی

می تواند از انرژی سبز برای حرکت استفاده کند.این اسکیتها مییتواننید بیه

کل سرمایه تامین شد  40 :هزار دالر

حالت غیر الکتریکی نیز تبدیل گردد .این اسکیت ها بیدون دسیت و نیور بیرای حرکیت

آخرین نوع تامین سرمایهventure :

شبانه هستند .اسکیت حداکثر با سرعت  20مایل در ساعت حرکت می کنید و همچنیین
توانایی حرکت به عقب را دارد .مزیت این اسکیتها امکان استفاده از آنها در سطح شهر
است.

گرو مخاعب :عمومی
مسائل راهبردی :چالش/فرصت1،4
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت هغرافیایی :ایاالت متحده
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کدیدی:
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www.zboardshop.com
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مخاطبهاي استارتآپهاي مطرح در حوزه ورزش و سالمت جسمانی

 .1عمومی
 .2ورزشکاران
آماتور

 .3ورزشکاران
حرفهای
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 .7نهادهای
سیاستگذار

مخاطبها

 .6باشگاهداران
و مدیران
ورزشی
 .5طرفداران
ورزشی

 .4مربیان

فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزههاي فعاليت استارتآپهاي حوزه ورزش
نرم افزار براي کمک به
ورزش در منزل

نرم افزار بهبود استفاده از
منابع ورزشی
•
•
•
•

رزرو کالس هاي ورزشی
رزرو مربی آنالین
هم گروه شدن براي ورزش
در مکان هاي عمومی
رزرو مکان ورزشی

•

•
•
•

نرم افزارهاي مرتبط به
طرفداران ورزشی
• خرید بليط
• اتصال هواداران یک تيم
به یکدیگر

آموزش فعاليتهاي ورزشی بـراي
تناسب اندام
ـته
ـک رشـ
ـی یـ
ـوزش تخصصـ
آمـ
ورزشی خاص در منزل
آموزش چگونگی بهره بـردن از
لوازم منزل بـه عنـوان لـوازم
ورزشی
بازي هاي رایانه اي با تحرک

نرم افزار براي
کمک به مربيان
• آموزش مربی براي نحوه
عملکرد بـراي رشـتههاي
ورزشی مختلف

نرم افزار ارائه
تحليلهاي تخصصی
• ارائه تحليل از ميزان سوخت
ساز در حين ورزش
• ارائــه تحليــل و مقایســه
عملکرد براي رشـته هـاي
ورزشی خاص

نرم افزار ارائه خدمات
• ارائه خدمات تعميرگاهی
در محل براي رشته هاي
تخصصی
• ارائـــه خـــدمات در
ورزشگاه ها

سختافزارهاي
طراحی شده
• گجتهــاي پوشــيدنی
خاص
• ســــــختافزارهاي
کامپيوتري
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مدلهاي درآمدي مطرح در استارتآپهاي حوزه ورزش و سالمت جسمانی
عنوان
فروش مستقیم
محصول/خدمت

 Sale to end userفروش مستقیم به مصرف کننده نهایی

دریافت حق اشتراک

 subscriptionایجاد جریان در آمدی با دریافت مبلغ در ابتدا

واسطه گری

 switchboardایجاد ارتباط میان خریدار و ارائه دهنده خدمت و دریافت مبلغ

Freemium

 freemiumخدمت پایه به صورت رایگان ارائه می شود و بیرای ویژگیی هیای
پیشرفته تر و ویژه مبلغ  premiumدریافت می شود.

نمایش تبلیغات

 Ad-supportedخدمات و محتوا را به صورت رایگان بیه ییک بخیش از مخاطبیان
ارائه میکند و تعداد بازدیدکننده ،شینونده و  ...را بیه بخیش دیگیر
مخاطبان خود میفروشد.

کمکهای مردمی
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عنوان انگلیسی

توضیح

 donationمبتنی برای مبیالغ اهیدایی از طیرف کیاربران و خیرییهها فعالییت
میکنند.

تراکنشهای به مقیاس

 Scaled Transactionsکمینه کردن حاشیه سود با دنبال کیردن تراکنشهیای در مقییاس
باال زمانی که هزینه واحد نسبتا ثابت است.

قیمت گذاری غیرمتمرکز

 Disaggregate pricingبه مشتریان اجازه میدهد دقیقا آنچیزی را که میخواهند خریداری کنند

جمعبندي فعاليتهاي استارتآپهاي حوزه ورزش و سالمت جسمانی

ترویج و توسعه ورزش عمومی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

مخاعب

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شد

نیکککاز بکککه محکککرک و
بکککیانگیزگکککی بکککرای
شروع به فعالیت

استفاده از پلتفرمهای آنالین به منظور شبکه سازی
و آشنایی افراد با یکدیگر برای گسترش شبکه
همراهان در ورزش

کمبود وقت بر اثر سبک
زندگی مدرن

استفاده از نرم افزارها برای ورزش در مدت زمان کوتاه
بدون نیاز به مربی و در هر مکانی

B2C

استفاده از نرم افزارها برای آموزش حرکات فیزیکی الزم
بسته به نوع سبک زندگی

B2C

B2C

فناوری اصدی

مدل درآمدی
کدیدی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
دریافت حق اشتراک

جذک سرمایه

آموزش و فرهنگسازی
برای تغییر سبک زندگی
افزایش آگاهی و دانش
عمومی از مضرات کم
تحرکی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
دریافت هزینه بر
اساس میزان استفاده
نمایش تبلیغات
پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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جمعبندي فعاليتهاي استارتآپهاي حوزه ورزش و سالمت جسمانی

ترویج و توسعه ورزش عمومی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)
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پاسخهای ارائه شد

مسالهی راهبردی
استفاد از پدتفرمهای آنالین
و نرمافزاری به منظور اعکالع
رسانی زمان و مکان رویکداد
ورزشی به عموم

استفاده از پلتفرمهای آنالین و نرمافزاری به منظور
اطالع رسانی زمان و مکان رویداد ورزشی به عموم

B2C

استفاده از نرم افزارها برای ورزش در مدت زمان کوتاه
بدون نیاز به مربی و در هر مکانی

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

دریافت حق اشتراک

جذک سرمایه

پیچیککککدگی و ضککککعد در
همککاهنگی و اعککالعرسککانی
زمکان و مککان رویککدادهای
ورزشی همگانی

مشغده زیاد و کمبود وقت
برای شرکت در رویدادهای
ورزش همگانی خارج از منزل

مخاعب

فناوری اصدی

مدل درآمدی
کدیدی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
دریافت هزینه بر
اساس میزان استفاده

•
•

استفاده از نرم افزارها برای ورزش در مدت زمان
کوتاه بدون نیاز به مربی و در هر مکانی
استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزاری برای
هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمان ،مکان

نمایش تبلیغات

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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تسهيل و بهبود فرآیندهاي
باشگاهداري و مدیریت ورزشی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شد

مخاعب

فناوری اصدی

مدیریت ناکارآمکد بکه دلیکل
گسکککتردگی فعالیکککتهکککای
باشگا داری

استفاده از پلتفرمهای آنالین و نرمافزای به منظور
مدیریت مالی و برنامه ریزی در باشگاه ها

B2B

بینظمی در بدیط فروشکی
در ورزشگا ها

استفاده از نرم افزارهای برای خرید و ارائه
بلیط های ورزشی

B2B
B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

استفاده از نرم افزارها به عنوان واسط به منظور
معرفی و تسهیل دسترسی به منابع ورزشی

B2C
B2B
B2G

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

استفاده از نرم افزارها به عنوان واسط میان
تعمیرکاران تجهیزات ورزشی و باشگاه داران

B2B

استفاده از نرم افزارها برای ایجاد شبکه و مدیریت
کانونهای طرفداران ورزشی

B2B
B2C

تسهیل خریداری تجهیزات
با کیفیت ورزشی و دریافت
خککککککدمات تعمیککککککرات و
نگهداری آنهکا بکه صکورت
آنالین
ایجککاد امکککان همککاهنگی و
مدیریت ککانون هکواداران
بکا اسکتفاد از شکبکه هکای
اهتماعی آنالین

مدل درآمدی
کدیدی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

فروش مستقیم
محصول/خدمت
دریافت حق اشتراک

دریافت هزینه بر
اساس میزان استفاده

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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واسطه بين ورزشکاران و
ارائهدهندگان خدمات ورزشی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

84

مسالهی راهبردی
عککدم اعککالع از کککالسهککای
ورزشی و برنامههای زمانی
آنها
اعککالع رسککانی بهتککر در
مورد مکانهکای ورزشکی
قابککل اسککتفاد و تسککهیل
رزرو آنها با اسکتفاد از
پدتفرمهای آنالین
تسککککککهیل خریککککککداری
تجهیکککزات بکککا کیفیکککت
ورزشی و دریافت خدمات
تعمیرات و نگهداری آنها
به صورت آنالین

پاسخهای ارائه شد

مخاعب

فناوری اصدی

استفاده از پلتفرمها و نرم افزار ها به منظور رزرو
کالسهای ورزشی

B2B

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارها به منظور
یافتن مربی

B2B
B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

استفاده از نزم افزارها به منظور رزرو اماکن
ورزشی
استفاده از نرم افزارها به عنوان واسط میان
تعمیرکاران تجهیزات ورزشی و باشگاه داران

B2C
B2B
B2G

B2B

مدل درآمدی
کدیدی

فروش مستقیم
محصول/خدمت
دریافت حق اشتراک

دریافت هزینه بر اساس
پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین میزان استفاده
نمایش تبلیغات
پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

جمعبندي فعاليتهاي استارتآپهاي حوزه ورزش و سالمت جسمانی

تحليل ،مشاوره و ارائه راهکارهاي
بهبود به ورزشکاران

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

گالش/فرصتهای
ورزش ارفهای

پاسخهای ارائه شد

نرم افزار ارائه مشاوره برای ورزش خاص و مشاوره
های ورزشی

مخاعب

B2B

فناوری اصدی

مدل درآمدی
کدیدی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
فروش مستقیم
محصول/خدمت
دریافت حق اشتراک

گالش/فرصتهای
ورزش آماتوری

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه مشاوره
ورزشی ،پزشکی ،تجاری به ورزشکاران
حرفه ای

B2B
B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده
نمایش تبلیغات
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آموزش و ارتقا بهرهوري
ورزشی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)
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مسالهی راهبردی
امککککان پکککایش مسکککتمر
وضککعیت بککدنی در اککین
ورزش بککککا اسککککتفاد از
گجتهای پوشیدنی
عکککککککدم آگکککککککاهی و
مهکککارتهکککای مناسکککب
ورزشککککککاران ههکککککت
بهککککککر بککککککرداری از
فرصککتهککای تجککاری و
ورزشی پیشروی آنها
امککککان پکککایش دقیکککق
وضککککککعیت هسککککککمی
ورزشکککککاران و ارائککککه
مشککاور هککای تخصصککی
بکرای بهبکود عمدککرد بکا
اسککتفاد از فنککاوریهککای
نوین

پاسخهای ارائه شد

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه تحلیل های
تخصصی برای ورزشکاران حرفه ای

مخاعب

B2C

فناوری اصدی

مدل درآمدی
کدیدی

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
فروش مستقیم محصول/خدمت
دریافت حق اشتراک

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه مشاوره
ورزشی ،پزشکی ،تجاری به ورزشکاران حرفه ای

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین

جذک سرمایه
دریافت هزینه بر اساس میزان استفاده
فروش مجدد پسماند
نمایش تبلیغات

پلتفرم آنالین ارائه مشاوره برای ورزش خاص و
مشاوره های ورزشی

B2C

پالتفرم نرمافزاری/App/آنالین
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فراهم کردن تجهيزات ،اماکن و
کالسهاي ویژه ي افراد داراي معلوليت

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

آگاهی از امکانات
ورزشی برای
معلولین

پاسخهای ارائه شد
یافتن مکانهای مناسب برای ورزش
بسته به نوع معلولیت

مخاعب
B2C

فناوری اصدی

مدل درآمدی
کدیدی

اپلیکیشن
فروش مستقیم
محصول/خدمت
دریافت حق اشتراک

چالش/فرصتهای
ورزشکاران دارای
معلولیت

ارائه محصوالت نوآرانه برای بهبود
ورزشهای معلولین

B2C

گجتهای
پوشیدنی

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده
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ارائه گجتهاي بهبوددهندهي
فعاليتهاي ورزشی

زنجیر فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شد

مخاعب

فناوری اصدی

نیاز به فعالیتهای بدنی
متناسب با رژیمهای غذایی

استفاده از سیستم های هشداردهی برای زمان و نوع
حرکت ورزشی الزم

B2C

سنسور

امکیییان پیییایش دقییییق
وضیییییعیت جسییییییمی
ورزشییییکاران و ارائییییه
مشییاورههییای تخصصییی
بییرای بهبییود عملکییرد بییا
اسییتفاده از فنییاوریهییای
نوین

چییییالش/فرصییییتهییییای
ورزشکاران دارای معلولیت
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مدل درآمدی
کدیدی

فروش مستقیم
محصول/خدمت

استفاده از گجتهای بهبوددهنده برای بهبود عملکرد
ورزشکاران بویژه معلولین

B2C

سنسور
نانو مواد
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2ـ .10مراحل اجرایی طی شده در
گزارش هر حوزه
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گا اول) بررسی
کالن حوزه و
شناسایی موضوعات
کلیدی (چالشها و
فرصتها) با
بهرهگیری از روش
PEST

گا دو ) استخراج
حوزههای اصلی
فعالیتها در هر
حوزه با بهرهگیری از
روش زنجیره ارزش
یا دستهبندیهای
استاندارد

گا سو ) بررسی و
شناسایی
استارتآپهای هر
حوزه بر اساس
حوزههای اصلی
فعالیت از
وبسایتهای معتبر
به ویژه وبسایت
https://angel.co

گا چهار ) گزینش
استارت آپهای مهم
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای
استارتآپها از
وبسایت
https://www.crun
chbase.com

گا پنجم) استخراج
لیست نهایی
استارت آپ ها و
تکمیل اطالعات آنها
با بررسی وب سایت
شرکتها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکتها

گا ششم) انجا
تحلیلهای مختلف بر
روی شرکتها مبتنی بر
مدلهای درآمدی،
حوزههای فناوری و
فناوریهای کلیدی و
میزان درآمدها و
شناسایی  unicornها

گا اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چالشها و فرصتها) با بهرهگیری از روش :PEST
در این گا ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محی موجود در هر حوزه ،مهم ترین چالشها و موضوعات کلیدی استخراجشده تا بر اسـاس آن
بتوان پیوندی میان این چالشها و راهکارهای استارتآپی ارایه نمود.
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گا دو ) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد:
در این گا ضمن بررسی رویکردهای مرتب با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها
و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر ،حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است.

گا سو ) بررسی و شناسایی استارتآپهای هر حـوزه بـر اسـاس حوزههـای اصـلی فعالیـت از
وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت : https://angel.co
در این گا ضمن بررسی وبسایتهای مهم ،استارتآپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و
یک لیست اولیه از استارتآپها استخراج گردید.
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گا چهار ) گزینش استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت https://www.crunchbase.com

در این گا با بررسی وب سایت کرانچ بیس ،مهمترین استارتآپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشـد و ارزش آنهـا یـک لیسـت
کوچکتر از استارتآپهای مهم استخراج گردید.

گا پنجم) استخراج لیست نهایی استارتآپها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وبسـایت شـرکتها و
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها
در این گا برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی
مانند نحوه تامین مالی ،نحوه رشد ،مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی آنها تبیین شده است.
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گا ششم) انجا تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درآمدی ،حوزههای فناوری و فناوریهای کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی
unicornها:
در این گا برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده ،مدلهای کسبوکار ،حوزه فعالیـت ،مخاطبـان و ...
ارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند.
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