معرفی شتابدهنده ها
آواتک
دوره شتابدهی آواتک یک دوره  ۴ماهه است که در کنار مربیگری ،آموزش و فضای کاری ،استارتاپ ها به سرمایه نقدی  ۲۵میلیون تومانی
نیز دسترسی خواهند داشت .پذیرش در این دوره به شدت گزینشی و برای تیم هایی است که محصولشان آماده با مشتریان درحال رشد و
یک تیم کامل و دارای درآمد اولیه هستند .در ازای این سرمایه و خدمات (بدون پرداخت هزینه) استارتاپ ها  8تا  1۵درصد از سهام خود
را به آواتک منتقل می کنند .همچنین تیم ها در صورت نیاز امکان دریافت وام تا سقف  100میلیون تومان( ،قابل پرداخت به صورت سهام)
را خواهند داشت .در طول این دوره تیمها بر روی توسعه ،بهینهسازی و اجرای استراتژی بازاریابی ،توسعه نقشه راه محصول ،تهیه طرح کسب
و کار و پیش بینی های مالی متمرکز خواهند بود.
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از  -1 :ریحون سرویسِ برای سفارش آنالین غذاست که
در سال  1393راه اندازی شد .ریحون این امکان را برای مشتریان فراهم میآورد تا به راحتی رستورانهای اطرافشان را ببینند و با انتخاب
غذای مورد عالقهشان آن را سفارش دهند .ریحون در این سالها تالش کرده است بهترین تجربه را برای کاربران فراهم آورد و در این مسیر
موفق شده است عنوان بهترین وب سایت سفارش آنالین غذا را از جشنواره وب ایران بدست آورد -۲.اسمارت بین :کنترل آب و هوای
هوشمند برای گلخانه ها(اسمارتبین یک کنترلکننده آب و هوای هوشمند برای گلخانهها است؛ که به صاحبان گلخانه این اجازه را میدهد
که همهچیز را در گلخانه کنترل کنند .برای انجام این کار ،ما سنسورهایی در گلخانه قرار میدهیم به همراه کنترلپنل آنالین و یک نرمافزار
برای تلفنهمراه که اختیار تجزیه و تحلیل وضعیت سالمت گلخانه را به گلخانهداران از هر کجای دنیا میدهد.
مدیر عامل :محسن مالیری

 -1دیموند
دیموند برای کسبوکارهای نوپا یک برنامه  9ماهه تدارک دیده که شامل دو بخش اصلی است .ابتدا تیمهای عالقمند فرم درخواست خود،
برای ورود به دوره پیش شتابدهی دیموند را از طریق وبسایت تکمیل و ارسال میکنند .درخواستهای ارسال شده در چند مرحله شامل
مصاحبه حضوری ،بررسی میشوند .تیمهای برگزیده به مدت  1۲هفته وارد مرحله پیششتابدهی شده و در مسیر شکلدهی به هدف خود در
جاده کارآفرینی قدم میگذارند.
در این مدت تیمهای حاضر در دیموند به مجموعهای از خدمات و امکانات دیموند مانند کارگاههای تخصصی ،سخنرانیها ،جلسات با مربیان،
مالقات با سایر بنیانگذاران کسبوکارهای نوپا ،گردهمایی استارتاپها برای انتقال تجربیات و فضای کاری خالق دسترسی دارند و از این طریق
خواهند توانست که ایده و طرح کسبوکار خود را شفاف کرده ،مدل کسبوکار و محصوالت اولیه خود را بسازند و از این طریق ،طرح کسبوکار
خود را به نحو مناسبی آماده کنند و به سرمایهگذاران و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ارائه دهند.
در مرحله بعدی ،فاز شتابدهی به مدت  ۶ماه آغاز میشود .تیمهایی که طرح کسبوکار و طرح مالی خود را در اختیار تیم دیموند و سرمایهگذاران
قرار دادهاند و دوره پیششتابدهی خود را با موفقیت پشتسر گذاشتهاند میتوانند وارد مرحله شتابدهی شده و از تمامی امکاناتی که دیموند
برای آن ها فراهم مینماید استفاده کنند .همچنین استارتاپها میتوانند از سرمایههایی که سرمایهگذاران در اختیار آنها قرار میدهند ،بهرهمند
شوند.
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از  -1:آچاره :آچارفرانسه قرار است تمام مشکالت منزل شما
را حل کند .خانه کثیف شده؟ تلفن کار نمیکند؟ فیوز پریده؟ گلهای باغچه پژمرده شدهاند؟ نیروهای خدماتی آچارفرانسه ،همان آچارهایی
هستند که کار شما را انجام میدهند!  -۲اوبار :برای صاحبان بار اوبار با فراهم کردن بستری بر مبنای تکنولوژی و ارسال محمولههای آنی و
برنامهریزی شده ،تجربهای جذاب برای شما رقم میزند.

مدیر عامل :احمدرضا مسرور

 -2تریگ آپ
شتابدهنده تریگآپ در سال  139۴با هدف حمایت از استارتاپها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد .این مجموعه
با در اختیار قرار دادن شبکهای از متخصصان ،سرمایهگذاران و افراد موفق داخلی و بین المللی و ارتباط با نهادهای تاثیرگذار این حوزه،
کارآفرینان جوان و پویا را در مسیر پر پیچ و خم راهاندازی یک کسبوکار موفق همراهی میکند.
در سال  139۶تریگ آپ شکل جدیدی به خود گرفت .تریگ آپ به شناسا ،صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر پیشرو در اکوسیستم و اولین
سرمایهگذار خطرپذیر در حوزه سالمت پیوست .دانش و تجارب ارزشمند شناسا در زمنیههای مدیریت منابع ،سالمت ،سبک زندگی ،فناروی
اطالعات و اینترنت اشیا در کنار توانمندیهای ما در پرورش تیمهای موفق قرار گرفت و پیمودن مسیر را برای کسب و کارهای نوپا آسانتر
نمود .هم اکنون شتابدهنده تریگآپ عالوه بر استارتاپهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،فناوریهای حوزه سالمت ،فناوریهای مالی-فین
تک ،فناوریهای آموزشی ،راهکارهای سبک زندگی و فناوریهای حوزه مدیریت منابع طبیعی را نیز پوششدهی میکند تا با جذب تیمهای
با انگیزه در حوزههای مختلف و حمایت از آنها بتواند گامی موثر در جهت پیشرفت و رفاه جامعه بردارد.
عمده فعالیت تریگ آپ در سه مرحله پیششتابدهی ،شتابدهی و پساشتابدهی ،در بازههای زمانی مشخص است .استارتاپهایی که در مرحله
نخست پذیرفته شوند وارد مرحله پیششتابدهی شده و از خدمات آموزشی ،منتورشیپ و فضای کار ما بهرهمند میشوند .در صورتی که تیم
شما با موفقیت از این مرحله عبور کند وارد مرحله شتابدهی خواهید شد .در این مرحله عالوه بر فضای کار و منتورشیپ از مشاوره حقوقی،
منابع انسانی و مالی نیز بهره خواهید برد .عالوه بر این سرمایه اولیه نیز دریافت خواهید کرد .امکان ارتباط با شبکه سرمایهگذاران نیز از
مزایای چشمگیر این مرحله برای استارتاپها است.
مدیر عامل :سید حمیدرضا علوی
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از  -1 :فیکس شو(یک راه ارتباطی میان کاربران و
متخصصان است که با ایجاد بستر مناسب در نظر دارد شهروندان هر زمان که احتیاج به خدمات فنی داشتند بتوانند با سرویس دهندگان
ارتباط برقرار کرده و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند -۲ ).خبریو :یک سامانه پایش و پردازش اخبار است که خبر مورد نیاز مخاطبین
را از بین بیش از  1000خبرگزاری پیدا می کند و با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی  ،آنها را دسته بندی ،برچسب گذاری و خالصه
سازی می کند و در نهایت یک خبر تروتمیز و جامع را به شیوه ای متفاوت و بهینه تحویل مشتریان می دهد تا تصمیمات بهتر و سریع تری
را برای خود و کسب و کارشان بگیرند.

 -3شتابدهنده شریف
شریف اکسلریتور اولین برنامه شتاب دهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است .این شتابدهنده در مجتمع خدمات فناوری شریف در
دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و درحال ارائه ی خدمات به استارتاپ های شریفی می باشد.
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از  -1 :ترب (موتور جستجوی هوشمند خرید)
 -۲نواک( موسیقی آنالین) -3 .استادبانک(سامانه معرفی بهترین اساتید برای آموزش)  -۴همپا(همپا باور دارد که میتواند ترافیک کالن
شهرها و عوارض ناشی از آن نظیر آلودگیهای محیطی ،هزینه های هنگفت دولتی و استرس سفر را کاهش دهد .در این راستا اپلیکیشن
همپا با ارایه راهکاری مطلوب در خصوص به اشتراک گذاری ظرفیت خالی موجود درخودروهای تک سرنشین ،در سفرهای درون و برون
شهری شیوه مدرنی از رفتوآمد راپیشنهاد میدهد .همسفری با اپلیکیشن همپا از طریق تلفنهمراه برای افراد مطمئن و آسان است و
رفتوآمد را برای آنها تضمین میکند.

 -5نوین تک
شتابدهنده نوین تک همزمان با نمایشگاه الکامپ  9۶در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است .نوین تک زیرمجموعه شرکت پرداخت نوین
آرین PSP ،بانک اقتصاد نوین است که دفتر کاری و فضای کار اشتراکی آن در تهران ،میدان ونک ،مرکز رشد دانشگاه عالمه طباطبایی قرار
دارد و به پشتوانه شبکه فعال خود ،برنامه آموزشی قدرتمند و تجربه مربیان باسابقه و متخصص در جهت کمک به استارت آپ های فعال
در حوزه های فین تک ،تجارت الکترونیک ،بازی سازی و اینترنت اشیا قدم برداشته است.
در هر سال تنها دو فراخوان ثبت نام برای  ۲چرخه شتابدهی که هر کدام فرایند  ۲۶هفته ای را در بر میگیرد منتشر میشود و تیم های
جذب شده در این فرایند تجربه هایی نظیر کارگاه ها ،رویدادها ،جلسات مشاوره ،جلسات انتقال تجربیات ،و مهارت ارائه به سرمایه گذاران،
را بدست میآورند .میزان سهم مورد مطالبه این شتابدهنده  1۵درصد از استارتاپ می باشد.
تاکنون  7استارتاپ در این مجموعه شتابدهی شده اند.
حوزه فعالیت و عالقه Fintech, IOT, Game:
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از :
 -1بدوپت :استارتاپ بدوپت یک بازارگاه(مارکت پِلیس)محصوالت حیوانات خانگی است که در نظر دارد با اضافه کردن پت شاپ های متعدد
گستره انتخاب محصول مشتریان و صاحبان حیوانات خانگی را افزایش داده و در سریع ترین زمان محصول درخواستی را در اختیار
مشتریان قرار دهدhttps://www.bodopet.com .
 -۲یومی خانه :یومی خانه فضایی خالق برای ارتباط بی واسطه مردم با تامین کننده ها و طراحان دکوراسیون می باشد.جاییکه هر کسی
میتواند ایده بگیرد وبا حرفه ایها در این زمینه آشنا شود و محصوالت و مبلمان دلخواه خود را جستجو کند و در نهایت فضای مورد عالقه
خود را خلق کند.

 -6شزان
شرکتی است که در حوزه فناوریهای همگرا (شناختی ،زیستی ،اطالعات ،نانو) پیشرو بوده است.
حوزه فعالیت و عالقه  :انرژی ،سالمت ،آب و محیط زیست ،امنیت .تا کنون برای  ۲3استارتاپ شتابدهی انجام داده است.
سرمایه گذاران این شتابدهنده مجموعه سرآوا و صندوق توسعه فناوری های نوین است.
از جله استارتاپ های که تحت حمایت اولیه این شتابدهنده قرار گرفته اند عبارت از  -1:پانوتک :هدف گروه پانوتک ساخت پانسمان آنتی
باکتریال با استفاده از بیوکامپوزیت سلولز باکتریایی /نانوذرات نقره است .این پانسمان برای بیماران زخم پای دیابتی ،سوختگی ها و انواع
دیگر زخم ها استفاده می شود.
-۲الیفنسور :توسعه پلتفرمی بر پایه یکی از بروزترین فناوری های دنیا برای تشخیص بالدرنگ نشانگرهای زیستی انواع سرطان بر مبنای
سازوکار نانوترانزیستورهای اثر میدان هدف این کسب و کار است .کاربرد اولین محصول این کسب و کار تشخیص زودهنگام سرطان
پروستات است و مزیت برجسته این محصول روش نمونه گیری آسان

