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مقدمه

مصـرف گرایی زان مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

. اسـتچالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـدهزندگی بشر با نوین، فناوری های از بهره گیری و افزایش نفوذ و 

اخیـر دهه های در کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماندپیری جامعه، مانند چاقی و پدیده هایی 

ود پـارادایم با این وجود ایـن چالش هـا در نـو  خـ. می دهندکه آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار شده اند به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل 

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع کـه بازگشـتحوزه هـایی اخیر، عالوه بـر توجـه بـه سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ه مشـتریان بـپـایین تر باالتر و با قیمـت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی 

رایـه کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر اچالش های که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی عرضه کنند، روند 

.کرده اندبزرگی چالش ها کمک های جدید، به حل این مسائل و مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های 

یسـت بو  با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه ز•

الش هـای شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از بنـابراین. راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شـکل گیری و رشـد اینگونـه شـرکت ها کمـک کنـد

تصـادی و هـم رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق

. اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای نـ•

د بیشـترین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شـود کـه می تواننـ

وندهای حاکم بـر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

. معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و
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تغال و به ظهور نوپا در کشور، زمینه ایجاد اششرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

می باشد د که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن نوآورانه جوانان و ایده های رسیدن 

.  می باشدجدید حوزه های و تمرکز بیشتر بر متنو  سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند 

و با توجه به د شده انآنالین متمرکز به صورت و غذا حمل ونقل خدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

مئنـا  مطایـن موضـو  . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند ، اغلب افراد جدیدی که حوزه هاموفقیت چند شرکت در این 

صـادی و منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقتمی تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

.  ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

رات ل بـاال و اثـهدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و بـا پتانسـی•

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

ایـن دسـت، روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

داشـته صـاد و اشـتغالورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقت

. 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

مقدمه
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

ناوری ریاسـت نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجا  مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجا  برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ 51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـو ، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاس مصـوبه  شـماره 

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعهدبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدا  به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

9

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی 
مشترک در خصوص اتخاذ 

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در 
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر نقعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

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



معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت . 2مـدیریت پسـماند، . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد ازدر فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8خدمات اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندآموزش، که در قالب گزارش. 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

دی هـر و موضـوعات راهبـرچالش هـا کالن هر موضو  شرو  شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

تنی بـر مبتحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های نوپای جهانی و معرفی کسب وکار شرکت های حوزه با الگوهای 

ه بخش اصلی بنابراین هر گزارش دربرگیرنده س. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت 

: است

o کلیدی مرتب چالش های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

o کلیدی در هر موضو  راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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11

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ2

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



کليدي حوزه ورزش و سالمت جسمانیچالش ها و فرصت هاي 

ورزش قهرمانی

تسهیل تعامل با مربیان برتر •
مربیانناهمگونتخصص و مهارتهای •
مناسب ورزشککاران ههکت هایمهارتعدم آگاهی و •

تجککاری و ورزشککی هککایفرصککتاز بککرداریبهککر 
هاآنرویپیش

ا تخصصکی بکرای بهبکود عمدککرد بکهایمشاور ارائه •
نوینهایفناوریاستفاد  از 

ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت کانون هکواداران بکا•
های اهتماعی آنالیناستفاد  از شبکه 

هاورزشگا در بدیط فروشی در نظمیبی•

ورزش آماتوری

امکان تصکحی  گگکونگی انجکام ارککات ورزشکی•
توسط افراد آماتور 

د بکا تخصصی برای بهبود عمدککرهایمشاور ارائه •
نوینهایفناوریاستفاد  از 

ورزشکی از هکایبرنامکهامکان هماهنگی و دریافت •
ایارفهمربیان 

تسککهیل دریافککت خککدمات تعمیککرات و نگهککداری •
به صورت آنالینایارفهتجهیزات ورزشی 

ایجاد سبک زندگی با تحرک

عالیتفبهشروعبرایانگیزگیبیومحرکبهنیاز•
مدرنزندگیسبکاثربروقتکمبود•
کممضراتازعمومیدانشوآگاهیافزایش•

تحرکی
یهارژیمبامتناسببدنیهایفعالیتبهنیاز•

غذایی
گیزندسبکتغییربرایسازیفرهنگوآموزش•
کارایندرتحرکایجاد•

ورزش عمومی و همگانی

رسککانی و همککاهنگی زمککان و مکککان ضککعد در اعککالع•
رویدادهای ورزشی همگانی

ای مشغده زیاد و  کمبود وقت برای شرکت در رویداده•
ورزش همگانی خارج از منزل

زمانی هایبرنامهورزشی و هایکالسعدم اعالع از •
هاآن

ورزشی قابل هایمکاناعالع رسانی بهتر در مورد •
هایرمپدتفبا استفاد  از هاآناستفاد  و تسهیل رزرو 

آنالین
آگاهی از امکانات ورزشی  برای معدولین•
باشگاهها و اماکن ورغیربهر مدیریت ناکارآمد و •

ورزشی
ریافت تسهیل خریداری تجهیزات با کیفیت ورزشی و د•

خدمات تعمیرات و نگهداری  آنها به صورت آنالین

ورزش قهرمانی

ایجاد سبک 
زندگی 
باتحرک

ورزش عمومی و همگانی

ورزش 
آماتوري

ن 
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فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

فرصت /چالش
:1شماره 

ایجاد سبک زندگی با تحرک

عمومی گذارنهادهای سیاست

(3تا 1راهکارهاي )ورزش ترویج و توسعه 

:راهکار

:مخاطب

:ي فعاليت  هاجایگاه در حوزه

که آنالین به منظور شبهایپلتفرماستفاده از 
سازی و آشنایی افراد با یکدیگر برای 

گسترش شبکه همراهان در ورزش

1
زش و استفاده از اپلیکیشن ها برای آمو

های ورزشی در منزل وترویج فعالیت
بدون نیاز به مربی

2
جهت استفاده از سنسورها و اپلیکیشن

ی ترویج سبک زندگی سالم و یادآور
حرکات ورزشی و اصالحی روزمره

3

(3راهکار )هاي ورزشی ي  فعاليتهاي بهبوددهندهارائه گجت

زگیانگیبینیاز به محرک و 
برای شروع به فعالیت 

ر کمبود وقت بر اث
ن سبک زندگی مدر

افزایش آگاهی و دانش 
عمومی از مضرات کم 

تحرکی

یهافعالیتنیاز به 
ا بدنی متناسب ب

غذاییهایرژیم

آموزش و 
برای سازیفرهنگ

ی تغییر سبک زندگ

ایجاد تحرک در حین 
کار
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فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

:2فرصت شماره /چالش
ورزش عمومی و همگانی

باشگاه داران عمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعاليت  ها

استفاده از پلتفرم های 
آنالین و نرم افزاری به 

منظور اطالع رسانی زمان
و مکان رویدادهای 

ورزشی به عموم

1
ین به های آنالاستفاده از پلتفرم

ی منظور شبکه سازی و آشنای
افراد با یکدیگر برای انجام
همزمان حرکات ورزشی

2
های ایجاد کالس

مجازی و استفاده از 
نرم افزارها برای 

ورزش بدون نیاز به 
مربی 

3

(4تا 1کارهاي راه)ترویج و توسعه ورزش 

های پلتفرماستفاده از 
آنالین و نرم افزاری 
برای هماهنگی میان 
افراد و مربیان برای 

زمان، مکان 

4

ارگذهای سیاستنهاد

پیچیدگی و ضعف در 
رسانیاطالعهماهنگی و 

زمان و مکان رویدادهای 
ورزشی همگانی

ت مشغله زیاد و  کمبود وق
برای شرکت در 

رویدادهای ورزش 
همگانی خارج از منزل

عدم اطالع از 
ورزشی و هایکالس

زمانی هایبرنامه
هاآن

اطالع رسانی بهتر در مورد 
ه و ورزشی قابل استفادهایمکان

با استفاده ازهاآنتسهیل رزرو 
آنالینهایپلتفرم

آگاهی از 
امکانات 

ورزشی  برای
معلولین

مدیریت ناکارآمد و 
ا باشگاههورغیربهره

و اماکن ورزشی

ات تسهیل خریداری تجهیز
یافت با کیفیت ورزشی و در

خدمات تعمیرات و 
نگهداری  آنها به صورت 

آنالین

های استفاده از پلتفرم
آنالین جهت خرید و 
سفارش و تعمیرات  

تجهیزات ورزشی

6
پلتفرم هایاستفاده از 
داشبوردهایآنالین و 

مدیریتی به منظور 
هایفعالیتتسهیل 
و هاباشگاهمدیریت 

اماکن ورزشی

5

(6و 5کارراه)داري و مدیریت ورزشیتسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاه

(6و4کار هاي راه)دهندگان خدمات ورزشی واسطه بين ورزشکاران و ارائه 14



فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

:3فرصت شماره /چالش
ورزش آماتوري

مربیان ورزشیورزشکارانعمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعاليت  ها

برای استفاده از پلتفرم های آنالین
آموزش و اصالح حرکات ورزشی 

در رشته های مختلف

1
نظور استفاده از پلتفرم های آنالین به م

برقراری ارتباط با مربیان و دریافت
ه برنامه تمرین، برنام)خدمات ورزشی 

...(غذایی و 

3

(2راهکارهاي ا و )ورزش ترویج و توسعه 

ی امکان تصحیح چگونگ
انجام حرکات ورزشی 

توسط افراد آماتور 

یت امکان پایش مستمر وضع
بدنی در حین ورزش با 

هایگجتاستفاده از 
پوشیدنی

امکان هماهنگی و 
هایبرنامهدریافت 

ورزشی از مربیان

تسهیل دریافت خدمات 
تعمیرات و نگهداری 

ه بایحرفهتجهیزات ورزشی 
صورت آنالین

و آنالینپلتفرم هایاستفاده از 
پوشیدنی به منظور هایگجت

ار پایش وضعیت جسمی ورزشک

2
جهت های آنالیناستفاده از پلتفرم

خرید و سفارش و تعمیرات  
تجهیزات ورزشی

4

(4راهکار)ورزشی دهندگان خدمات واسطه بين ورزشکاران و ارائه

(3راهکار )تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران 

15(1راهکار )ورزشی وري آموزش و ارتقا بهره



فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

:4فرصت شماره /چالش
ورزش قهرمانی

مشاوران ورزشی، پزشکانمربیان تخصصیورزشکاران حرفه ای

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعاليت  ها

ی استفاده از پلتفرم ها
ه آنالین و نرم افزاری ب
ان منظور ارتباط با مربی

برتر

1
استفاده از پلتفرم 
قا آنالین به منظور ارت

ن های  مربیاتوانمندی
در رشته های 

تخصصی 

ها استفاده از نرم افزار2
به منظور تحلیل 

عملکرد ورزشکاران 
حرفه ای در 

های خاص رشته
ورزشی

3
ها استفاده از نرم افزار
به منظور ارائه 

ا مشاوره پزشکی و ی
ن تجاری به ورزشکارا

حرفه ای

4

(1راهکار )دهندگان خدمات ورزشیواسطه بين ورزشکاران و ارائه

(4و3راهکارهاي )تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

(2راهکار)ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 

ان تسهیل تعامل با مربی
برتر 

تخصص و مهارتهای 
مربیانناهمگون

هایمهارتعدم آگاهی و 
مناسب ورزشکاران جهت 

هایفرصتاز برداریبهره
رویپیشتجاری و ورزشی 

هاآن

تخصصی برایهایمشاورهارائه 
بهبود عملکرد با استفاده از 

نوینهایفناوری
پ

ایجاد امکان هماهنگی و 
مدیریت کانون هواداران با 

های استفاده از شبکه 
اجتماعی آنالین

در بلیط نظمیبی
اهورزشگاهفروشی در 

استفاده از نرم 
افزارها برای 
ایجاد شبکه و 
مدیریت کانون

طرفداران ورزشی

استفاده از 5
هایپلتفرم

آنالین برای 
خرید و فروش 

بلیط های 
ورزشی

6

هواداران ورزشیباشگاه داران

(7و 6راهکارهاي ) بهبود فرآیندهاي باشگاه داري و مدیریت ورزشی 16



هاي مطرح در حوزه ورزشهاي فعاليت استارت آپحوزه

ترویج و توسعه ورزش

داري و مدیریت ورزشیبهبود فرآیندهاي باشگاه

دهندگان خدمات ورزشیواسطه بين ورزشکاران و ارائه

تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 

هاي ویژه ي افراد داراي معلوليتفراهم کردن تجهيزات، اماکن و کالس

هاي ورزشی ي  فعاليتهاي بهبوددهندهارائه گجت

17



تفکيک حوزهورزش ـ به هاي حوزه استارت آپ

ترویج و توسعه ورزش عمومی
تسهيل و بهبود فرآیندهاي

یداري و مدیریت ورزشباشگاه
واسطه بين ورزشکاران و 

دهندگان خدمات ورزشیارائه

تحليل، مشاوره و ارائه 
نراهکارهاي بهبود به ورزشکارا

ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 
فراهم کردن تجهيزات، اماکن و 

تهاي ویژه ي افراد داراي معلوليکالس
يهاي بهبوددهندهارائه گجت

هاي ورزشی فعاليت

18



هاي فعاليت فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي ورزش در هریک از حوزه 

ترویج و توسعه ورزش
34%

اري دبهبود فرآیندهاي باشگاه
و مدیریت ورزشی

4%

واسطه بين ورزشکاران و 
دهندگان خدمات ورزشیارائه

15%

تحليل، مشاوره و ارائه 
راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

11%

وري ورزشیآموزش و ارتقا بهره
13%

فراهم کردن تجهيزات، اماکن و 
هاي ویژه ي افراد داراي معلوليتکالس

1%

يهاي بهبوددهندهارائه گجت
هاي ورزشی فعاليت

22%

تایی از لیست 200درصد ها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه * 
تهیه شد  استAngel.coاستارت آپ های اوز  ی آب در پایگا  داد  ی سایت 

19





21

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

ترویج و توسعه ورزش. 2ـ2

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

.خواهد رسید



فرصت هاي مطرح در زمينه ي ترویج وتوسعه ورزش و راهکارهاي /چالش
ارائه شده براي آن ها

هاي حوزه
فعاليت

ترویج و 
توسعه ورزش

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

ه انگیزگکی بکرای شکروع بککنیکاز بکه محکرک و بکی•
فعالیت

کمبود وقت بر اثر سبک زندگی مدرن •
افزایش آگاهی و دانکش عمکومی از مضکرات ککم •

تحرکی
سککازی بککرای تغییککر سککبک آمککوزش و فرهنککگ•

زندگی 
رسکانیپیچیدگی و ضکعد در همکاهنگی و اعکالع•

زمان و مکان رویدادهای ورزشی همگانی
مشککغده زیککاد و  کمبککود وقککت بککرای شککرکت در •

رویدادهای ورزش همگانی خارج از منزل
هکای ورزشکی اعالع رسانی بهتکر در مکورد مککان•

اد  از هکا بکا اسکتفقابل استفاد  و تسهیل رزرو آن
های آنالینپدتفرم

ی امکان تصحی  گگکونگی انجکام ارککات ورزشک•
توسط افراد آماتور 

فرصت هاي مطرح در زمينه ي ترویج و توسعه ورزش/چالش

22



فرصت هاي مطرح در زمينه ي ترویج وتوسعه ورزش و راهکارهاي/چالش
ارائه شده براي آن ها

هاي حوزه
فعاليت

ترویج و 
توسعه ورزش

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

که سکازی های آنالین به منظور شباستفاد  از پدتفرم•
بکه و آشنایی افراد بکا یککدیگر بکرای گسکترش شک

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
ه منظور استفاد  از پدتفرم های آنالین و نرم افزاری ب•

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
رای استفاد  از پدتفرم های آنالیکن و نکرم افکزاری بک•

هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمان، مکان 

راهکارهاي ارائه شده در زمينه ي ترویج وتوسعه ورزش

23



استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2015:سال تاسیس

چین:موقعیت هغرافیایی

اجاره دوچرخه در سطح شهر:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.ofo.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

این شـرکت بـه کـاهش اسـتفاده از خودروهـای تـک سرنشـین از طریـق 

شیهر 250در بییش از . اشتراک گذاری دوچرخه بدون ایسـتگاه پرداختـه اسـت

ر روی تلفین پلتفرم طراحی شده، قابلیت دانلود رایگان و نصب بی. مختلف جهان پرداخته است

روی دوچرخه انتخابی، با QRهمراه را داشته که برای استفاده، کاربران می توانند با اسکن کد 

ن بیه دریافت رمز عبور و پرداخت هزینه، قفل دوچرخه را باز نموده و پس از اسیتفاده و رسیید

بیدون نییاز بیه محیل )مقصد، در هر زمان و هر مکانی، آن را بیرای دسترسیی کیاربر بعیدی 

یطی، اجرای این برنامه عالوه بر اثیرات اقتصیادی و زیسیت مح. پارک و قفل نمایند( مشخص

.ارزش افزوده فرهنگی نیز به دنبال خواهد داشت

ofo:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیارد دالر2.2:کل سرمایه  تامین شد 

Series F:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.onepeloton.comپالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ت که های ثابتی پرداخته اسها و دوچرخهاین شرکت به طراحی تردمیل

شـرکت ی نمایشگر بزرگ تجهیز شده و امکانی یک صفحهبه وسیله

کاربر با خرید . شود را داراستهایی که توس  شرکت برگزار میدر کالس

صیورت ها ورزشی از سایت شرکت و با پرداخت حق عضویت میتوانید بیهاین دستگاه

ا ی نمایشگر و همیراه بیهای ورزشی مجازی با استفاده از این صفحهآنالین در کالس

استفاده همچنین امکان. ای شرکت نماید و از آنها بازخورد دریافت نماید مربیان حرفه

. روز نیز فراهم استهای دیگر شبانهاز ویدئوی کالس در ساعت

Peloton incentive:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم•:مدل درآمد
حق اشتراک•

میلیارد دالر1.41: کل سرمایه  تامین شد

Series E:هآخرین نوع تامین سرمای
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

های پوشیدنی،گجت:خدمت/محصول
کالس مجازی

عمومی:گرو  مخاعب

www.aaptiv.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

تناسب های ورزشی شنیداری با هدفاین شرکت به طراحی اپلیکیشن کالس

ازی خود گویی یک مربـی مجـهدفونفرد با استفاده از . اندا  پرداخته است

ری و کاربر با ایجیاد حسیاک کیارب. دارد که حرکات ورزشی را به وی توضیح میدهد

، از انتخاک ورزش ،هدف  و مکان مورد نظر خود میتواند برنامه مورد نظر خود را دریافت کیرده

ا ورزش میورد هیای مناسیب بیهای این اپلیکیشن استفاده از مربیان باتجربه و موسیقیویژگی

ورزشیی هیایبرنامهآهنگ، برای گانکنندهاین شرکت همچنین با کمک از تنظیم . نظر است

.دهدمیصوتی هماهنگ با حرکات نیز ارائه پکیجخود یک یشدهارائه

AAPTIV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر30.1: کل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.everymovefit.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

این برنامه برای یافتن افراد نزدیک خود بـرای یـک ورزش خـار طراحـی

ی وی کاربر باید  ورزش خود را انتخاب کند و اگر کسی در نزدیک. شده است

نا خواهند شد مند به انجا  فعالیت ورزشی مشابه بود، با یکدیگر آشنیز عالقه

بیر وک ایین برنامیه مبتنیی.و برای فعالیت ورزشی خود برنامه ریزی خواهند کرد

گی متمرکز برای افراد و شرکت ها است تا توانایی، سرمایه گذاری بر روی زندگی و سبک زند

ارتباطات متقابل پلتفیرم را ،EveryMoveبرنامه تلفن همراه . به تناسب اندام را دنبال کند

ه ای با سیایر فرصت های آمادگی جسمانی، شبک/تسهیل می کند تا کاربران بتوانند در چالش

رنامیه عالقه مندان به سالمت ، اطالعات مربوط به تناسب اندام شخصی را بیرای تشیویق ب

. های پاداش کارفرمایان نتایج خود با یکدیگر ، به اشتراک گذارند

Every move:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر6.1:کل سرمایه  تامین شد 

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2005:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.myfitnesspal.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ی و هـدف این شرکت به طراحی پلتفرمی پرداخته است که متناسب با رژیم غـذای

هوشیمند گوشی هیای. های تعریف شده از سوی کاربر برنامه ورزشی پیشنهاد میکند

رایگان و وک سایت طراحی کرده  اسیت کیه در آن رژییم غیذایی و ورزش را بیرای تعییین مییزان

برای انگییزه  gamifyمصرف کالری مطلوک و مواد مغذی برای اهداف کاربر و استفاده از عناصر 

کنند یا کاربران می توانند بارکد های مواد غذایی مختلف را اسکن. شوددادن به کاربران طراحی می

این نیرم افیزار .به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذای مختلف اضافه کنند

به شمارش میزان کالری غذاهای وارد شده و همیاهنگی مییزان کیالری درییافتی در روز و اهیداف 

افزارهیای دیگیر  از دستگاه ورزشی و هماهنگی آن با نیرم50کار با بیش از . پردازدسالمتی فرد می

کاربران میی تواننید داده هیای خیود را در آن وارد Garminهای پوشیدنی و گجتFitbitجمله 

هیدف از . تهای هوشمند ورزشی آنیدرآرمور را داراسیاین اپلیکیشن توانایی اتصال به کفش. نمایند

.  گسترش این برنامه ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشی به هدف کاهش وزن است

MyFitnessPal:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون عضو1.2:تعداد مشتریان

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت هغرافیایی

مربی آنالین، هدفون هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.kuai.fitآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوی و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

های این شرکت به ارائه نر  افزاری به منظور آموزش و مربی گری مجازی با کمـک هـدفون

هیایهدفونده از با استفا. طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است

در . تطراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازی همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گفی

کند و  بیه این نرم افزار فرد با انتخاک ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافت می

شیمند را طور خودکار برنامه های آموزشی دانلود شده را به هر فردی تطبیق می دهد و این برنامه مربیگری هو

خیود کیاربر در حسیاک کیاربری. با استفاده از سنسورها و الگوریتم های اختصاصی نرم افزاری انجیام میدهید

را در پلیت مربیان برنامه های آموزشی را ایجاد می کنند و آنها. میتواند نمودارهای تغییرات خود را مشاهده کند

کیاربر کننید وبرای کاربران و  با استفاده از یک مدل کسب و کار و استراتژی قیمت گیذاری مییKuaiفرم 

نییز اشیاره از دیگر محصوالت این شرکت مبتوان به ارائه هیدفون هوشیمند. میتواند برنامه خود را انتخاک کند

گیری بیه ربییکرد، این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانایی اندازه گیری ضربان ، دنبال نمودن فعالیتهیا، م

.صورت شنیداری را داراست

KUAI:نام شرکت

3، 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

:مدل درآمد
حق اشتراک•

فروش مستقیم•

میلیون دالر1: کل سرمایه  تامین شد
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

فراهم آوردن امکان ورزش در :خدمت/محصول
کنار یکدیگر

عمومی:گرو  مخاعب

www.sportyapp.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

بـرای تواننـداین شرکت پلتفرمی ارائه کرده است که از طریق آن افراد مـی

م کاربر بیا در این پلتفر. های مختلف در نزدیکی خود همراه پیدا کنندانجا  ورزش

ر تواند ورزش و ساعت مورد نظر خیود را انتخیاک و در صیورتیکه دپرداخت حق عضویت  می

رویدادهای همچنین برای. نزدیکی کاربر فرد دیگری نیز عالقه مند باشد به آن اطالع میدهد

تواند در ورزشی بزرگتر مثل فوتبال کاربر از طریق نرم افزار در اطالع قرار خواهد گرفت و می

فعالیتهیای ورزشیی نوع فعالیتهای ورزشی پشتیبانی شده توسط این پلتفرم از. آن شرکت کند

.های تخصصی و گروهی گستردگی داردساده  مانند پیاده روی تا ورزش

Sporty app:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر1.5: کل سرمایه  تامین شد
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

اجاره دوچرخه در سطح شهر:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.viacycle.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ه از ها را در سطح شهر بـا اسـتفاداین شرکت امکان استفاده آسان از دوچرخه

هر ها کیه در نقیاط مختلیف شیاین دوچرخه. اپلیکیشن تلفن همراه  فراهم آورده است

ر در این نرم افزار کارب. شوندافزاری به کاربر معرفی میحضور دارند توسط یک پلتفرم آنالین نرم

ی آن و ی رومیتواند با مراجعه به نزدیکترین دوچرخه نشان داده شده در نرم افزار و ورود شماره

ار بیاز یا ارسال پیامک به سامانه این شرکت قفل نصب شده روی دوچرخه را به صیورت خودکی

ا قفل کرده رتواند دوچرخهپس از رسیدن به مقصد نیز کاربر می. کند و از دوچرخه استفاده نماید

ت میزان هزینه بیر اسیاس طیول مسیاف. و پایان استفاده از دوچرخه برای وی منظور خواهد شد

.نقطه مبدا و مقصد از حساک کاربری کم خواهد شد

Via cycle:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر1:کل سرمایه  تامین شد 

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت هغرافیای

ساخت میزهای کار مناسب:خدمت/محصول
با انجام فعالیت ورزشی

عمومی:گرو  مخاعب

www.imovr.com:فناوری های کدیدی

واند در تاین شرکت به طراحی میزهای کاری پرداخته است،که کاربر می

ایین . ودحین انجا  کار بایستد و یا بر روی تردمیل متصل بـه میـز راه ر

شود، در تیالش اسیت بسته به نیاز کاربر طراحی میشخصی سازی میزها که با قابلیت 

.ندطوالنی مدت در پشت میز و خطرات ناشی از آن را کمینه کنشستن مشکل 

iMovR:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر92:د کل سرمایه  تامین ش
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

GeoPalz

:توضی 

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت هغرافیای

بازی های پرتحرک:خدمت/محصول

عمومی، کودکان:گرو  مخاعب

www.geopalz.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

این شرکت قصد دارد بـا ارائـه بـازی فعالیـت روزانـه کودکـان را افـزایش 

یک نوع جدیدی از محیط بازی را اختیراع کیرده اسیت کیه فعالییت هیای GeoPalz.دهد

اداش زندگی واقعی کودکان را جذک می کند و آن را به سکه های دیجیتال، جیوایز بیازی و پی

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

می خواهید بچیه هیا را از روی نیمکیت بییرون Geopalzبازی ها مورد استفاده قرار گیرند 

ی مبارزه با این به جا. بیاورد و به آنها کمک کند تا از یک شیوه زندگی فعال و سالم لذت ببرند

این فناوری های جدید را بیرای بیه ،GeoPalzرسانه ها، بازی محیطی، وک سایت و برنامه 

تفاده میورد اسی"کودکان دیجیتال بیومی"دست آوردن و به کارگیری فناوری های متمرکز بر 

GeoPalz. قرار می دهد

GeoPalz:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر20:د کل سرمایه  تامین ش

seed:هآخرین نوع تامین سرمای
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضی 

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت هغرافیای

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.qinetic.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

لم ی مشـاهده فـیهای ورزشی به وسـیلهاین شرکت به ارائه کالس

است در این کالس ها که به صورت فیلم های آموزشی. آنالین پرداخته است

ا بیر آنهیتنظیمیاتهاکالسدسترس کاربر قرار خواهد گرفت، از ویژگی های این 

رات ای و میذاکهیای تغذییهاز دیگر امکانات این وبسایت بخش. اساس زمان است

ی آموزشیی کاربر میتواند با انتخاک مربی مورد نظر خود از ویدئوها. انگیزشی است

.شوندیمبروز ایتغذیهاین اطالعات توسط مربیان و متخصصان . استفاده نماید

Qinetic:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

seed:هآخرین نوع تامین سرمای
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35

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

تسهيل و بهبود فرآیندهاي . 3ـ2
داري و مدیریت ورزشیباشگاه



ها و راهکارهافرصتها، فرصت/چالش

هاي حوزه
فعاليت

ن باشکگاهها و امکاکورغیربهر مدیریت ناکارآمد و •
ورزشی

ی و تسهیل خریکداری تجهیکزات بکا کیفیکت ورزشک•
دریافککت خککدمات تعمیککرات و نگهککداری  آنهککا بککه 

صورت آنالین
ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت ککانون هکواداران •

های اهتماعی آنالینبا استفاد  از شبکه 
هانظمی در بدیط فروشی در ورزشگا بی•

ای اسککتفاد  از پدتفرم هککای آنالیککن و داشککبورده•
یریت های مکدمدیریتی به منظور تسهیل فعالیت

های ورزشیباشگا 
هککای آنالیککن ههککت خریککد واسککتفاد  از پدتفککرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی
اسککتفاد  از نککرم افزارهککا بککرای ایجککاد شککبکه و •

مدیریت کانون عرفداران ورزشی 
هککای آنالیککن بککرای خریککد واسککتفاد  از پدتفککرم•

فروش بدیط های ورزشی

چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي بهبود فرآیندهاي
داري و مدیریت ورزشیباشگاه

اي راهکارهاي مطرح در زمينه ي بهبود فرآینده
داري و مدیریت ورزشیباشگاه
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رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاه

:توضی 

2012:سال تاسیس

کانادا:موقعیت هغرافیایی

مدیریت باشگاه :خدمت/محصول

مدیران ورزشی:گرو  مخاعب

www.goalline.caآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ه هـای ورزشـی این شرکت به طراحی داشـبوردی بـرای مـدیریت باشـگاه

هیایی تمدیریت مالی، ساعات ورزشی، برنامه ریزی مربیان از جملیه فعالیی. پرداخته است

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

عضیویت کاربر میتواند برای  عضویت در این پلتفیرم بیا پرداخیت حیق. تخصصی را نیز دارد

.بسته به ورزش مورد نظر خود از پلتفرم استفاده نماید

goalline:نام شرکت

2فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

M&A:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون عضو4:تعداد مشتریان

:خدمت/محصول
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:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

فروش آنالین بلیط:خدمت/محصول

طرفداران ورزشی:گرو  مخاعب

 www.gametime.coآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

زودن هـا بـا افـاین شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور فروش مجدد بلـی 

داختـه امکان مشاهده صندلی مورد نظر خود و جایگاه آن نسبت به سـالن پر

رائیه را به شیما ا( های لحظه آخریبه ویژه بلیط) های ممکن ی ورزشی بلیطدر حوزه. است

صیندلی 10،000میدهد هنگامی که کاربر رویداد خود را انتخاک می کنید، شیرکت بییش از 

بیرای هیر . را به کاربر ارائه می دهیدانتخابهابهترین 50بالقوه را بررسی می کنند و  مورد از

ر را در گزینه از صندلی، عکیس پانورامیا بیا وضیوح بیاال تعبییه شیده اسیت تیا بتوانید کیارب

ی که نیازی بیه های خود را نیز در صورتهمچنین کاربر میتواند بلیط. گیری کمک کندتصمیم

د ارزشی کمتیر از نظر قیمتی هر بلیط میتوان. آن ندارد از طریق این وبسایت به فروش برساند

وادث در حال حاضر در حال ارائه ورزش، کنسرت و حی. یا بیشتر از ارزش واقعی را داشته باشد

. تئاتری در سراسر ایاالت متحده و کانادا است

Game time:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

واسطه گری:مدل درآمد

میلیون دالر41.5: کل سرمایه  تامین شد

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاه



:توضی 

2000:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

لیطاپلیکیشن خرید و فروش ب:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.stubhub.comآنالین،/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

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

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

ن را دارنید امکان فروش بلیط نیز برای کاربرانی کیه قصید آ. نظر خود اقدام به خرید آن نماید

جملیه از. از ویژگی های این سایت گسیتردگی جغرافییایی بیاالی آن اسیت. فراهم شده است

ادهای هیا، تئاترهیا و روییدهیای کنسیرترویدادهای تحت پوشش این سایت میتوان به بلییط

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

. میگیرد و محدودیتی ندارد

StubHub:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم•:مدل درآمد
واسطه گری•

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون دالر18.6: کل سرمایه  تامین شد
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رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاه



:توضی 

2014:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت هغرافیایی

مدیریت هواداران ورزشی:خدمت/محصول

هواداران ورزشی:گرو  مخاعب

www.myfanzome.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ر بـه ریـزی و روزرو خـدمات در سـفاین شرکت پلتفرمی آنالین برای برنامه

ده شهرهای مختلف برای هواداران ورزشی به منظور حمایت از تیم طراحی ش

ود را بیه توانند برنامه سیفر خیبرگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، فرهنگی و غیره می. است

رویدادهای ورزشی و کنسرت های زنده، با ارائه خدمات متعدد ماننید اتوبیوس هیای سیازمان

ر مکان برنامیه یافته، تاکسی مشترک، سواری مشترک، ناوبری به پارکینگ و خدمات مبتنی ب

ننیدگان در حالیکه فروش بلیط در حال حاضر کانال درآمید اصیلی بیرای برگزارک. ریزی کنند

یک منبع درآمد از خدمات پیش رویداد و پس از Fanzoneرویداد و توسعه دهندگان است، 

ییک همچنیینFanzone. رویداد ایجاد می کند و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهید

.انجمن آنالین از محیط زیست با خدمات پایدار پشتیبانی می کند

Fan zone:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

گریواسطه:مدل درآمد

میلیون دالر2.5: کل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهيل و بهبود فرآیندهاي باشگاه
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

واسطه بين ورزشکاران و . 4ـ2
دهندگان خدمات ورزشیارائه



هاي فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزهها و فرصتفرصت/چالش

هاي حوزه
فعاليت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

هکای هکای ورزشکی و برنامکهعدم اعالع از ککالس•
ها زمانی آن

بل های ورزشی قااعالع رسانی بهتر در مورد مکان•
هککا بککا اسککتفاد  از اسککتفاد  و تسککهیل رزرو آن

های آنالینپدتفرم
ی و تسهیل خریداری تجهیزات بکا کیفیکت ورزشک•

دریافت خکدمات تعمیکرات و نگهکداری  آنهکا بکه 
صورت آنالین

ی اسککتفاد  از پدتفککرم هککای آنالیککن و نککرم افککزار•
، برای هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمکان

مکان 
هککای آنالیککن ههککت خریککد واسککتفاد  از پدتفککرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی
ص و پدتفرم آنالین ارائه مشاور  برای ورزش خا•

مشاور  های ورزشی 
هککای آنالیککن ههککت خریککد واسککتفاد  از پدتفککرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی

چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي واسطه بين
دهندگان خدمات ورزشیورزشکاران و ارائه

راهکارهاي مطرح در زمينه ي واسطه بين 
دهندگان خدمات ورزشیورزشکاران و ارائه
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دهندگان خدمات ورزشیاستارت آپ هاي حوزه ي واسطه بين ورزشکاران و ارائه

:توضی 

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

تحلیل عملکرد ورزشکاران:خدمت/محصول

ای، مربیان ورزشیورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.krossover.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

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

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

با بارگذاری فیلم با استفاده از این پلتفرم کاربر میتواند. های مختلف ورزشی پرداخته استرشته

از جمله ورزشهایی که توسط. ساعت دریافت نماید12مورد نظر خود، تحلیل آن را در کمتر از 

بال و غیرهبسکتبال، فوتبال، هاکی، والی: این شرکت مورد حمایت قرار میگیرند عبارتند از

krossover:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر50.6:کل سرمایه  تامین شد 

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

مربی گری تخصصی:خدمت/محصول

ای و آماتورورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.coachup.comآنالین، اینترنت اشیا/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

Coach up:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردی

رزشـکاران این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و و

اسیت، فیرد در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشین نییز در دسیترس. حرفه ای  پرداخته است

، فوتبال، شنا و غیره میتواند در رشته های مختلف ورزشی از جمله فیتنس، بسکتبال، بیسبال، تنیس

ی مربی. های مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نمایدمربی مورد نظر خود را انتخاک و ساعت

خصوصیی تواند با ورزشکار همکاری نماید روش  نخست آموزشدر این اپلیکیشن به سه شیوه می

رت های گروهی برای تعدادی از ورزشکاران به صوبرای یک ورزشکار است، روش دوم برای ورزش

ه شود و آخرین روش نیز برقراری ارتباط از طریق وک و آمیوزش نکیات بیگروهی آموزش داده می

هیای استفاده از ورزشیکاران حرفیه ای سرشیناس و ارائیه برنامیه. ورزشکار به صورت آنالبن است

.آیدقهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی های این نرم افزار به حساک می

میلیون دالر9.4: کل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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دهندگان خدمات ورزشیاستارت آپ هاي حوزه ي واسطه بين ورزشکاران و ارائه



:توضی 

2014:سال تاسیس

کانادا:موقعیت هغرافیایی

نرم افزار تعمیر دوچرخه:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

 www.beelinebikes.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

های دوچرخه ها به راه اندازی یـکاین شرکت به منظور برطرف کردن خرابی

ر از طرییق در این فروشگاه که بیرای کیاربتعمیرگاه و فروشگاه آنالین پرداخته است 

رای تعمیر و وبسایت و اپلیکیشن در دسترس است، کاربر میتواند زمان و مکان مورد نظر خود ب

یا تجهیز دوچرخه خود انتخاک کرده و حضور یک فرد در محیل خیود را بیا اسیتفاده از سیایت

ارائیه میی شرکت به صورت آنالین برنامه ریزی کند و شرکت تمام وسایل الزم را در وبسایت

ه اندازی این شرکت کمیک بیهدف از راه. دهد و در سریعترین زمان تعمیرات را انجام می دهد

. رفع مشکل دوچرخه سواران در جاده ها و کمینه کردن حمل و نقل است

Beeline Bikes:نام شرکت

1،4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم :مدل درآمد

میلیون دالر2.6:کل سرمایه  تامین شد 

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

ارائهتحليل، مشاوره و . 5ـ2
بهبود به ورزشکارانراهکارهاي 



هاي فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزهها و فرصتفرصت/چالش

تحليل، مشاوره و 
ارائه راهکارهاي 

انبهبود به ورزشکار

زش امکان پایش مستمر وضعیت بدنی در این ور•
های پوشیدنیبا استفاد  از گجت

های مناسب ورزشکاران عدم آگاهی و مهارت•
های تجاری و ورزشی برداری از فرصتههت بهر 

هاروی آنپیش
ا تخصصکی بکرای بهبکود عمدککرد بکهکایمشاور ارائه •

نوینهایفناوریاستفاد  از 

ای استفاد  از نرم افزارها به منظور ارائه تحدیل ه•
تخصصی برای ورزشکاران ارفه ای 

استفاد  از نرم افزارها به منظور ارائه مشاور  •
یورزشی، پزشکی، تجاری به ورزشکاران ارفه ا

پدتفرم آنالین ارائه مشاور  برای ورزش خاص و•
مشاور  های ورزشی 

وره چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي تحليل، مشا
و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

راهکارهاي مطرح در زمينه ي تحليل، مشاوره و
ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران
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راناستارت آپ هاي حوزه ي تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا

:توضی 

2015:سال تاسیس

چین:موقعیت هغرافیایی

های کالنتحلیل داده:خدمت/محصول

گذار، نهادهای سیاست:گرو  مخاعب
ایکاران حرفهورزش

www.alisports.comپالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

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

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

ا بی. محاسبات ابری، اطالعات بزرگ و خدمات مالی، از شرکا و مصرف کننیدگان بهیره منید شیود

در حال تالش بیرای توسیعه پلیت فیرم اصیلی Alisportsبه عنوان هسته خود،  IPاستفاده از 

عامیل هدف آن ادغام عملیات های مختلفتخصیص منابع و تحرییک ت. اقتصاد ورزش در چین است

نعت این شیرکت همچنیین قصید دارد صی. رسانه های اجتماعی برای افزایش اثرات بازاریابی است

بهبیود ورزش را با ایجاد یک پایگاه پایه ای از اقتصاد ورزشی چین با استفاده از داده هیای بیزرگ

.بخشد

Alisports:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم•:مدل درآمد
حق اشتراک•

میلیارد دالر1:کل سرمایه  تامین شد 

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2014:سال تاسیس

چین:یموقعیت هغرافیای

های پوشیدنیگجت:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www. moov.ccآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

بـی ساعت  طراحی کرده است که کاربر میتواند بـا اسـتفاده از آن یـک مر

ایش و های مختلف داشته باشد و عملکرد کاربر را پـشنیداری برای ورزش

ت ورزشی میورد نظیر در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالی.کندذخیره می

یح انجام خود را اتتخاک کرده و با شروع فعالیت مربی مجازی به صورت شنیداری روند صح

شیین هیای فعالیتهیای پیهمچنین کاریر میتوانید داده. حرکات ورزشی را توضیح خواهد داد

.  خود را نیز در پایگاه داده حساک کاربری خود مشاهده کند

MOOV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر16:د کل سرمایه  تامین ش

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2013:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت هغرافیایی

آموزش تخصصی:خدمت/محصول

ای، مربیانورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.playsight.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

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

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

ایین . ی ضبط این حرکات در زمینهای هوشمندی است که توسط شرکت تجهیز شیده اسیت

ات زمین های ورزشی با استفاده از دوربیین هیا و سنسیورهای متعیدد بیه ضیبط دقییق حرکی

لیف هیای مختاین نرم افزار امکان متصیل کیردن بازیکنیان و مربییان را در رشیته. میپردازند

ید کرده و توانند آنها را بازدداراست، در صورت به اشتراک گذاشتن این حرکات افراد متعدد می

. گذارندها نظر میبر روی آن

Play sight:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر26: کل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

های ای، تیمورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب
ورزشی، مدیران تبلیغات

www.blinkfire.comافزاری، بینش کامپیوتریآنالین، داده کاوی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ارزش این شرکت پلنفرمی طراحی کرده که با استفاده از هـوش مصـنوعی بـه

در گذاری برندهای ورزشی برای کمک به همکاری ورزشکاران و باشگاه داران

، به تجزییه با استفاده از هوش مصنوعی و بینش کامپیوتری. عقد قراردادها پرداخته است

اری به های رسانه ای برای استخراج اطالعات و داده های مرتبط با نام های تجو تحلیل فعالیت

تبیاط منظور ارائه گزارش های مربوط به تیم ها، بازیکنان و صاحبان مارک ها برای برقیراری ار

ری عمیل کیرده و این برنامه ورای تبلیغات نوشیتا.بهتر آنها با طرفداران و پشتیبانان آنها هستند

شیکاران را های منتشر شده در فضای مجازی توسط ورزارزش بصری تبلیغات در عکسها و فیلم

ی سازی کند و تغییرات را به صورت نمودارها و جداول با استفاده از داشبورد خصوصمحاسبه می

های لیلدهد این شرکت برای برندهای تجاری نیز تحها قرار میشده برای مشتری در اختیار آن

.  کندگذاری ارائه میبرای شناسایی بازدهی باالتر تبلیغات و نحوه ی سرمایه

Blinkfire:نام شرکت Analytics

5فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر2.5:کل سرمایه  تامین شد 

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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راناستارت آپ هاي حوزه ي تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا



:توضی 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

ایورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.blinkfire.comافزاری، بینش کامپیوتریآنالین، داده کاوی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ی بـا این شرکت به طراحی پلتفرمی برای ارزیـابی و آنـالیز حرکـات ورزشـ

توانید بیا می، کاربرآهسته کردن فیلم بارگذاری شده توس  کاربر پرداخته است

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

بیی و همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر بیا مر. ی صحیح آن استفرد با شیوه

امکان مقایسه لحظیه بیه لحظیه ایین حرکیات و افیزودن امکیان یادداشیت نکیات از جملیه 

نییز هیای مختلیف ورزشییاین نرم افزار برای مربیان رشیته. های این نرم افزار استویژگی

. کاربرد دارد

ubersense:نام شرکت

4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر1.2: کل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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راناستارت آپ هاي حوزه ي تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا



:توضی 

2013:سال تاسیس

سوئیس:موقعیت هغرافیایی

ارزیابی عملکرد ورزشی:اوز  فعالیت

ای، مربیانورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

آنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی
www.gaitup.com

ش را داراست این شرکت با ارائه سنسورهای پوشیدنی که قابلیت اتصال به کف

. رزشی مینمایـدو پلتفر  پشتیبان به تجزیه و تحلیل عملکرد از بعد پزشکی و و

گییری از آن به این مجموعه که خواستگاه آن یک بیمارستان دانشگاهی در لوزان است با بهیره

ه منظیور گیری حرکات بیه ارائیه سنسیورهای پوشییدنی بیدانش علمی در زمینه تحلیل و اندازه

هیای ایین سنسیورها کیه بیرای ورزش. پیردازدها مییبررسی و تحلیل تخصصی میزان فعالیت

. اراسیتقابلیت نصب بر روی کفیش را د. متعددی از جمله دو، اسکی شخصی سازی شده است

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

Gait up:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

grant:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون دالر8.4: کل سرمایه  تامین شد
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راناستارت آپ هاي حوزه ي تحليل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

آموزش و ارتقا سواد ورزشی. 6ـ2



هاي فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هککای ورزشککی از امکککان همککاهنگی و دریافککت برنامککه•
ایمربیان ارفه

تخصص و مهارتهای ناهمگون مربیان•
عدم اعالع از گگونگی انجام ارککات ورزشکی توسکط•

افراد آماتور 

چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي 
آموزش و ارتقا سواد ورزشی

استفاد  از نرم افزارهکای آمکوزش ارککات ورزشکی در •
منزل 

آمکوزش استفاد  از پدتفرم آنالین به منظور ارتقا سواد و•
به مربیان در رشته های تخصصی 

راهکارهاي مطرح در زمينه ي 
آموزش و ارتقا سواد ورزشی
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استارت آپ هاي حوزه ي آموزش و ارتقا سواد ورزشی

:توضی 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

مربی گری تخصصی:خدمت/محصول

ای و آماتورورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.coachup.comآنالین، اینترنت اشیا/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

Coach up:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردی

زشـکاران این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و ور

اسیت، فیرد در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشین نییز در دسیترس. حرفه ای  پرداخته است

، فوتبال، شنا و غیره میتواند در رشته های مختلف ورزشی از جمله فیتنس، بسکتبال، بیسبال، تنیس

ی مربی. های مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نماییدمربی مورد نظر خود را انتخاک و ساعت

خصوصیی تواند با ورزشکار همکاری نماید روش  نخست آمیوزشدر این اپلیکیشن به سه شیوه می

رت های گروهی برای تعدادی از ورزشکاران به صوبرای یک ورزشکار است، روش دوم برای ورزش

ه شود و آخرین روش نیز برقراری ارتباط از طرییق وک و آمیوزش نکیات بیگروهی آموزش داده می

ای استفاده از ورزشیکاران حرفیه ای سرشیناس و ارائیه برنامیه هی. ورزشکار به صورت آنالبن است

.آیدقهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی های این نرم افزار به حساک می

میلیون دالر9.4: کل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آموزش و ارتقا سواد ورزشی

:توضی 

2005:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.myfitnesspal.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ذایی و این شرکت به طراحی پلتفرمی پرداخته است که متناسب بـا رژیـم غـ
وشی های گ. هدف های تعریف شده از سوی کاربر برنامه ورزشی پیشنهاد میکند

عیین هوشمند رایگان و وک سایت طراحی کرده  است که در آن رژیم غذایی و ورزش را برای ت

 gamifyمیزان مصرف کالری مطلوک و مواد مغذی برای اهداف کاربر و اسیتفاده از عناصیر 

ی مختلف کاربران می توانند بارکد های مواد غذای. شودبرای انگیزه دادن به کاربران طراحی می

مختلف اضافه را اسکن کنند یا به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذای

این نرم افزار به شمارش میزان کیالری غیذاهای وارد شیده و همیاهنگی مییزان کیالری. کنند

دستگاه ورزشی و همیاهنگی 50کار با بیش از . پردازددریافتی در روز و اهداف سالمتی فرد می

کاربران می توانند Garminهای پوشیدنی و گجتFitbitافزارهای دیگر  از جمله آن با نرم
مند ورزشی های هوشاین اپلیکیشن توانایی اتصال به کفش. داده های خود را در آن وارد نمایند

بیه هدف از گسترش این برنامه ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشیی. آندرآرمور را داراست

.  هدف کاهش وزن است

MyFitnessPal:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون عضو1.2:تعداد مشتریان

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آموزش و ارتقا سواد ورزشی

:توضی 

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

ایورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.blinkfire.comافزاری، بینش کامپیوتریآنالین، داده کاوی، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

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

بیا بارگیذاری تواند، کاربر میکردن فیلم بارگذاری شده توس  کاربر پرداخته است

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

کیان همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر با مربیی و ام. ی صحیح آن استشیوه

ی ایین هامقایسه لحظه به لحظه این حرکات و افزودن امکان یادداشت نکات از جمله ویژگی

. های مختلف ورزشی نیز کاربرد دارداین نرم افزار برای مربیان رشته. نرم افزار است

ubersense:نام شرکت

4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر1.2: کل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آموزش و ارتقا سواد ورزشی

:توضی 

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.qinetic.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

یـن ی مشـاهده فـیلم آنالهای ورزشی به وسـیلهاین شرکت به ارائه کالس

اربر قرار این کالس ها که به صورت فیلم های آموزشی است در دسترس ک. پرداخته است

از دیگیر . آنهیا بیر اسیاس زمیان اسیتتنظیماتهاکالسخواهد گرفت، از ویژگی های این 

د بیا انتخیاک کاربر میتوان. ای و مذاکرات انگیزشی استهای تغذیهامکانات این وبسایت بخش

و ایین اطالعیات توسیط مربییان. مربی مورد نظر خود از ویدئوهای آموزشی اسیتفاده نمایید

.شوندمیبروز ایتغذیهمتخصصان 

Qinetic:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي آموزش و ارتقا سواد ورزشی

:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

آموزش مهارت های ورزشی:خدمت/محصول

ای و آماتورورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.sportsy.comآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوی و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

یری، این شرکت یک پلت فر  آموزشی مبتنی بـر تلفـن همـراه را بـرای یـادگ

لـف آموزش و بهبود مهارت های کلیدی ورزشکاران تازه کار در زمینه های مخت

بتوانید بیا کیاربر م. ورزشی با ارائه فیلم و توضیح دقیق حرکات، طراحی کرده است

های آن مهارت مورد نظر خیود را انتخیاک و فییلم انتخاک ورزش مورد نظر خود از میان مهارت

یلم از در میان ویژگی های ایین پلیت فیرم، رقابیت بیا اعضیای دیگیر، آپلیود فی. آموزشی ببیند

نظر خود فرصت های خود و گرفتن بازخورد از مربیان ورزشی، راهنمایی از مربیان با ثبت/چالش

یسیبال، فوتبیال، ب: شیوند عبارتنید ازهایی که توسط این نرم افزار ارائه میاز جمله ورزش. است

...بسکتبال، دوچرخه سواری، اسکیت، گلف، هاکی، تناسب اندام و 

SPORTSY:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردی

هزار دالر218: کل سرمایه  تامین شد

Debt financing:آخرین نوع تامین سرمایه
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

فراهم کردن تجهيزات، اماکن و . 7ـ2
هاي ویژه ي افراد داراي معلوليتکالس



هاي فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هاي حوزه
فعاليت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

فراهم کردن 
تجهيزات، اماکن و 

هاي ویژه ي کالس
افراد داراي 

معلوليت

آگاهی از امکانات ورزشی  برای معدولین •
های ورزشکاران دارای معدولیت فرصت/گالش•

استفاد  از پدتفرم های آنالین و نرم افزاری برای •
هماهنگی میان افراد و مربیان برای زمان، مکان 

رد بهبود عمدکبهبوددهند  برای های استفاد  از گجت•
ورزشکاران بویژ  معدولین

چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي فراهم کردن 
تهاي ویژه ي افراد داراي معلوليتجهيزات، اماکن و کالس

راهکارهاي مطرح در زمينه ي فراهم کردن تجهيزات،
هاي ویژه ي افراد داراي معلوليتاماکن و کالس

64



تهاي ویژه ي افراد داراي معلولياستارت آپ هاي حوزه ي فراهم کردن تجهيزات، اماکن و کالس

:توضی 

2012:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت هغرافیایی

ولکمک مالی به ورزشکاران معل:خدمت/محصول

معلولین:گرو  مخاعب

www.motionizeme.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ی این نر  افزار که جنبه خیریه دارد برای فراهم آوردن امکانـات ورزشـ

شـده تخصصی برای ورزشکاران دارای معلولیت در سراسر دنیا طراحی

د نییاز خیود افراد معلول میتوانند در سایت برای دسترسی به امکانات ورزشی مور. است

. ار میدهیدثبت نام کرده و این خیریه با انجام بررسی موارد مورد نیاز را در اختیار آنها قر

. همچنین سایر افراد نیز میتوانند با مراجعه به سایت کمک مالی دهند

Kit Us Out:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

های مردمیکمک:مدل درآمد
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:توضی 

2007:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت هغرافیایی

یافتن مکان مناسب:اوز  فعالیت

معلولین:گرو  مخاعب

www.parasport.org.ukآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

رش یافتـه این پلتفر  که با پشـیبانی وزارت ورزش بریتانیـا گسـت

قـراری است، به منظور یافتن اماکن ورزشی توس  افراد معلول و بر

گسترش در پلتفرم آنالین.ها و مربیان طراحی شده استارتباط میان آن

رد داده شده فرد معلول با وارد کردن کد پستی منطقیه خیود و انتخیاک ورزش میو

. نظرش نزدیکترین باشگاه ورزشیی همیراه بیا مربیی مخصیوص را خواهید یافیت

ران در همچنین برای کمک به افزایش امکانات بیرای ورزش معلیولین، باشیگاه دا

ع باشگاه صورت تمایل با ورود و انتخاک منطقه مورد نظر خود برای تاسیس این نو

. میتوانند از حداکثر حمایتهای ممکن آگاه شوند

Para sport:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

جذک سرمایه:مدل درآمد
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تهاي ویژه ي افراد داراي معلولياستارت آپ هاي حوزه ي فراهم کردن تجهيزات، اماکن و کالس
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

بهبوددهندههاي ارائه گجت. 8ـ2
ورزش و سالمت جسمانیحوزه 



هاي فعاليتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هاي حوزه
فعاليت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

هاي ارائه گجت
ي  بهبوددهنده

هاي فعاليت
ورزشی 

غذاییهایهای بدنی متناسب با رژیمنیاز به فعالیت•
امکان پایش دقیق وضعیت هسمی ورزشکاران و•

ا های تخصصی برای بهبود عمدکرد بارائه مشاور 
های نویناستفاد  از فناوری

های ورزشکاران دارای معدولیت فرصت/گالش•

وع استفاد  از سیستم های هشداردهی برای زمان و ن•
ارکت ورزشی الزم

بهبود بهبوددهند  برای های استفاد  از گجت•
عمدکرد ورزشکاران بویژ  معدولین

هاي چالش و فرصت  هاي مطرح در زمينه ي ارائه گجت
هاي ورزشی ي  فعاليتبهبوددهنده

هاي راهکارهاي مطرح در زمينه ي ارائه گجت
هاي ورزشی ي  فعاليتبهبوددهنده
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هاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي حوزه ي ارائه گجت

:توضی 

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت هغرافیایی

های پوشیدنیگجت:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www. moov.ccآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

شـکل این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی به یک گجـت پوشـیدنی بـه

ی ساعت  طراحی کرده است که کـاربر میتوانـد بـا اسـتفاده از آن یـک مربـ

ش و های مختلف داشته باشد و عملکـرد کـاربر را پـایشنیداری برای ورزش

رزشی مورد نظر خیود در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالیت و.کندذخیره می

جام حرکات را اتتخاک کرده و با شروع فعالیت مربی مجازی به صورت شنیداری روند صحیح ان

د را نییز در های فعالیتهای پیشین خیوهمچنین کاریر میتواند داده. ورزشی را توضیح خواهد داد

.  پایگاه داده حساک کاربری خود مشاهده کند

MOOV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر16: کل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

پیمایش سالمت ورزشکار:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.protxx.comسنسور، نرم افزاریپالتفرم:فناوری های کدیدی

ران هایی کـه بـه سـر ورزشـکااین شرکت سنسورهایی برای کاهش آسیب

ی در جریانهای خیونسنسورهااین . میرسد، با امکان هشداردهی طراحی کرده است

کیشیناپلیزییاد باشید، از طرییق هیاجرییانمغز را پایش میکنند و در صورتی که فشار ایین 

ملکیردی عهیایدادهپشیتیبان امکیان تحلییل اپلیکیشیناز طرییق . پشتیبان هشدار میدهد

ی به این در طول فعالیت ورزشسنسورهای این اگر در ارزیابی . ورزشکار نیز فراهم شده است

به ویبرهطریق نتیجه ختم شود که کاربر ممکن است آسیب مغزی غیر قابل بازگشت بیند، از

.  دهدمیخود ورزشکار نیز هشدار 

protxx:نام شرکت

:مدل درآمد

4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم
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:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

کامپیوتر دوچرخه:خدمت/محصول

ایورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.hammerhead.ioتحلیل داده :فناوری های کدیدی

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

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

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

یار این دستگاه برای دوچرخه سواران حرفه ای بسی.  دوچرخه سوار در طول مسیر را ارائه دهد

.کاربردی است

Hammer head:نام شرکت

1،4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر3.2: کل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت هغرافیایی

مربی آنالین، هدفون هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.kuai.fitآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوی و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

نهای این شرکت به ارائه نر  افزاری به منظور آموزش و مربی گری مجازی با کمک هـدفو

هایهدفوناده از با استف. طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است

در . تطراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازی همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گف

کنید و  این نرم افزار فرد با انتخاک ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافیت میی

ی به طور خودکار برنامه های آموزشی دانلود شده را به هیر فیردی تطبییق میی دهید و ایین برنامیه مربیگیر

اک کیاربر در حسی. هوشمند را با استفاده از سنسورها و الگوریتم های اختصاصیی نیرم افیزاری انجیام میدهید

کننید و مربیان برنامه های آموزشی را ایجاد می. کاربری خود میتواند نمودارهای تغییرات خود را مشاهده کند

ی برای کاربران و  با استفاده از یک مدل کسیب و کیار و اسیتراتژی قیمیت گیذارKuaiآنها را در پلت فرم 

رائیه هیدفون از دیگر محصوالت این شیرکت مبتیوان بیه ا. کنند و کاربر میتواند برنامه خود را انتخاک کندمی

ل نمیودن هوشمند نیز اشاره کرد، این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانیایی انیدازه گییری ضیربان ، دنبیا

.گری به صورت شنیداری را داراستفعالیتها، مربی

KUAI:نام شرکت

3، 1فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

:مدل درآمد
حق اشتراک•
فروش مستقیم•

میلیون دالر1:د کل سرمایه  تامین ش
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هاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي حوزه ي ارائه گجت



:توضی 

2014:سال تاسیس

کانادا:موقعیت هغرافیایی

اپلیکیشن-دوچرخه هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.vanhawks.comآنالین، داده کاوی/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

فزار و هایی طراحی کرده است که توانایی اتصال به نر  ااین شرکت دوچرخه

در . محاسبه مواردی همچون طول مسیر، میزان کالری و سـرعت را داراسـت

ایین . تزمینه سخت افزار، این شرکت دوچرخه نسبتا هوشمند طراحی کرده و تولید کیرده اسی

ر طراحی د. دوچرخه توانایی اتصال به نرم افزاری که توسط شرکت ایجاد شده است را داراست

.  تاین دوچرخه موارد ایمنی به خصوص برای دوچرخه سواری در شب در نظر گرفته شده اسی

را به منظور این نرم افزار می تواند میزان کالری سوزانده شده، فاصله سفر و موارد از این قبیل

.کندبررسی میزان فعالیتهای کاربر برای رسیدن به اهداف فیتنس خود را اندازه گیری

Vanhawks:نام شرکت

1،4فرصت های /چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر1.6:کل سرمایه  تامین شد 

seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.fortifiedbike.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

FORITIFIEDی یک پلت فر  آنالین ارائه کرده است که کاربران را قـادر مـ

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

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

ت های این پلتفیرم فیراهم آوردن بیازار فیروش بیرای محصیوالاز ویژگی. باتری ها می باشد

. اندی تخصصی ورزشی طراحی شدهجدیدی است که برای این رشته

FORTIFIED Bicycle:نام شرکت

5فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر1.5:کل سرمایه  تامین شد 

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضی 

2012:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت هغرافیایی

ارتقا حرکات ورزشی:خدمت/محصول

ای، مربیانورزشکاران حرفه:گرو  مخاعب

www.motionizeme.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کدیدی

ن این شرکت به سنسورهایی برای ورزش قایقرانی طراحـی کـرده اسـت، ایـ

هـا را داراسـت،  عکـس کـاملی از سنسورها که قابلیت نصـب بـر روی پـدال

رود های کاربر در حین قایقرانی همچون تعداد دفعات پارو زدن زاویـه وفعالیت

همراه را دارد پدال به آب و غیره را از طیق اپلیکیشنی که قابلیت نصب در تلفن

ایقرانی این دستگاه که برای ورزشکاران حرفه ای در ورزش ق. دهددر اختیار کاربر قرار می

ایط غییر گیری ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی در صورت بروز شیرطراحی شده است، با اندازه

.عادی قابلیت هشداردهی نیز داراست

Motionize:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

75

هاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي حوزه ي ارائه گجت



:توضی 

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت هغرافیایی

اسکیت الکتریکی:خدمت/محصول

عمومی:گرو  مخاعب

www.zboardshop.com،:فناوری های کدیدی

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

تواننید بیه ها مییاین اسکیت.می تواند از انرژی سبز برای حرکت استفاده کند

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

مایل در ساعت حرکت می کنید و همچنیین 20اسکیت حداکثر با سرعت . شبانه هستند

طح شهر ها امکان استفاده از آنها در سمزیت این اسکیت. توانایی حرکت به عقب را دارد

. است

ZBoard:نام شرکت

1،4فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر40: کل سرمایه  تامین شد

venture:آخرین نوع تامین سرمایه
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77

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

بنديجمع. 9ـ2



ورزش و سالمت جسمانیهاي مطرح در حوزهآپهاي استارتمخاطب

عمومی. 1

ورزشکاران . 2
آماتور

مربیان. 4

طرفداران . 5
ورزشی

نهادهای . 7
گذارسیاست

ورزشکاران . 3
ایحرفه

دارانباشگاه. 6
و مدیران 

ورزشی
هامخاطب
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ه از نرم افزار بهبود استفاد
منابع ورزشی

نرم افزار براي 
کمک به مربيان

نرم افزارهاي مرتبط به 
طرفداران ورزشی

نرم افزار براي کمک به 
ورزش در منزل

نرم افزار ارائه 
تخصصیتحليل هاي 

نرم افزار ارائه خدمات
سخت افزارهاي 

طراحی شده

رزرو کالس هاي ورزشی•
رزرو مربی آنالین•
هم گروه شدن براي ورزش •

در مکان هاي عمومی
رزرو مکان ورزشی •

آموزش مربی براي نحوه •
رشـته هاي عملکرد بـراي 
ورزشی مختلف 

آموزش فعاليتهاي ورزشی بـراي•
تناسب اندام 

آمــوزش تخصصــی یــک رشــته •
ورزشی خاص در منزل

آموزش چگونگی بهره بـردن از •
لوازم منزل بـه عنـوان لـوازم 

ورزشی
بازي هاي رایانه اي با تحرک•

ت ارائه تحليل از ميزان سوخ•
ساز در حين ورزش

ــه • ــل و مقایس ــه تحلي ارائ
عملکرد براي رشـته هـاي 

ورزشی خاص

خرید بليط•
م اتصال هواداران یک تي•

به یکدیگر

ارائه خدمات تعميرگاهی•
در محل براي رشته هاي 

تخصصی
ـــدمات در • ـــه خ ارائ

ورزشگاه ها

ــاي • ــيدنی گجت ه پوش
خاص

ــــــخت افزارهاي • س
کامپيوتري

حوزه ورزشاستارت آپ هاي فعاليت حوزه هاي مطرح در هر یک از فعاليت هاي 
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توضیح عنوان انگلیسی عنوان

مستقیم به مصرف کننده نهاییفروش Sale to end user مستقیم فروش
خدمت/محصول

جریان در آمدی با دریافت مبلغ در ابتداایجاد subscription حق اشتراکدریافت

ارتباط میان خریدار و ارائه دهنده خدمت و دریافت مبلغایجاد switchboard واسطه گری

ای پایه به صورت رایگان ارائه می شود و بیرای ویژگیی هیخدمت
.دریافت می شود premiumپیشرفته تر و ویژه مبلغ 

freemium Freemium

خدمات و محتوا را به صورت رایگان بیه ییک بخیش از مخاطبیان 
یگیر را بیه بخیش د... ارائه می کند و تعداد بازدیدکننده، شینونده و 

.  مخاطبان خود می فروشد

Ad-supported نمایش تبلیغات

ت مبتنی برای مبیالغ اهیدایی از طیرف کیاربران و خیرییه ها فعالیی
.می کنند

donation کمک های مردمی

ییاس کمینه کردن حاشیه سود با دنبال کیردن تراکنش هیای در مق
.باال زمانی که هزینه واحد نسبتا ثابت است

Scaled Transactions تراکنش های به مقیاس

کنندن اجازه می دهد دقیقا آنچیزی را که میخواهند خریداریبه مشتریا Disaggregate pricing ز گذاری غیرمتمرکقیمت

حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي درآمدي مطرح در مدل هاي 
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حوزه ورزش و سالمت جسمانیجمع بندي فعاليت هاي استارت آپ هاي 

تزنجیر  فعالی
مدل درآمدی یفناوری اصدمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کدیدی

نیکککاز بکککه محکککرک و 
انگیزگکککی بکککرای بکککی

شروع به فعالیت ش عموم
ج و توسعه ورز

تروی
ه سازی های آنالین به منظور شبکاستفاده از پلتفرمی

بکه و آشنایی افراد با یکدیگر برای گسترش ش
همراهان در ورزش

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

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

B2C

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

کدریافت حق اشترا

جذک سرمایه

غاتنمایش تبلی

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

بک کمبود وقت بر اثر س
زندگی مدرن 

سازی آموزش و فرهنگ
گی برای تغییر سبک زند

افزایش آگاهی و دانش 
عمومی از مضرات کم 

تحرکی
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تزنجیر  فعالی
فناوری اصدیمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کدیدی

الین استفاد  از پدتفرم های آن
و نرم افزاری به منظور اعکالع
رسانی زمان  و مکان رویکداد 

ورزشی به عموم

ی
ش عموم

ج و توسعه ورز
تروی

ظور استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزاری به من
اطالع رسانی زمان  و مکان رویداد ورزشی به عموم

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

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

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

B2C

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

دریافت حق اشتراک

جذک سرمایه

غاتنمایش تبلی

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

پیچیککککدگی و ضککککعد در 
رسککانی همککاهنگی و اعککالع

زمکان و مککان رویککدادهای 
ورزشی همگانی

مشغده زیاد و  کمبود وقت 
برای شرکت در رویدادهای 

ورزش همگانی خارج از منزل
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تزنجیر  فعالی
یفناوری اصدمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کدیدی

ي
ل و بهبود فرآیندها

تسهي
باشگاه

ت ورزش
ي و مدیری

دار
ی

ر استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزای به منظو
مدیریت مالی و برنامه ریزی  در باشگاه ها 

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

B2B
B2C

B2C
B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

م فروش مستقی
خدمت/محصول

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

دریافت حق اشتراک

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

استفاده از نرم افزارهای برای خرید و ارائه
بلیط های ورزشی

ان استفاده از نرم افزارها به عنوان واسط می
اران تعمیرکاران تجهیزات ورزشی و باشگاه د

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

B2B

B2B
B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

ل مدیریت ناکارآمکد بکه دلیک
هکککای گسکککتردگی فعالیکککت

داری باشگا 

شکی نظمی در بدیط فروبی
هادر ورزشگا 

ایجککاد امکککان همککاهنگی و 
مدیریت ککانون هکواداران 

ای هکبکا اسکتفاد  از شکبکه 
اهتماعی آنالین

ات تسهیل خریداری تجهیز
افت با کیفیت ورزشی و دری

خککککککدمات تعمیککککککرات و 
نگهداری  آنهکا بکه صکورت 

آنالین
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تزنجیر  فعالی
مدل درآمدی یفناوری اصدمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کدیدی

ن و 
ن ورزشکارا

طه بي
ارائهواس

ی
ت ورزش

ن خدما
دهندگا

استفاده از پلتفرم ها و نرم افزار ها به منظور رزرو 
های ورزشی کالس

B2B
B2C

B2C
B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

اس دریافت هزینه بر اس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراک

تنمایش تبلیغا

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

ظور استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارها به من
یافتن مربی 

ان استفاده از نرم افزارها به عنوان واسط می
اران تعمیرکاران تجهیزات ورزشی و باشگاه د

استفاده از نزم افزارها به منظور رزرو اماکن
ورزشی 

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

هککای عککدم اعککالع از کککالس
های زمانیورزشی و برنامه

ها آن

اعککالع رسککانی بهتککر در 
هکای ورزشکی مورد مکان

یل قابککل اسککتفاد  و تسککه
ها با اسکتفاد  ازرزرو آن

های آنالینپدتفرم

تسککککککهیل خریککککککداری 
تجهیکککزات بکککا کیفیکککت 
ورزشی و دریافت خدمات
ها تعمیرات و نگهداری  آن

به صورت آنالین
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تزنجیر  فعالی
مدل درآمدی فناوری اصدیمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کدیدی

ي 
ل، مشاوره و ارائه راهکارها

تحلي
ن

بهبود به ورزشکارا

نرم افزار ارائه مشاوره برای ورزش خاص و مشاوره 
های ورزشی 

B2B
B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراک

نمایش تبلیغات
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2B

اوره استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه مش
ورزشی، پزشکی، تجاری به ورزشکاران 

حرفه ای

های فرصت/گالش
ایورزش ارفه

های فرصت/گالش
ورزش آماتوری
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تزنجیر  فعالی
مدل درآمدی فناوری اصدیمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کدیدی

ش و ارتقا 
آموز

بهره
ي

ور
ی

ورزش

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

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

خدمت/فروش مستقیم محصول

فروش مجدد پسماند

فادهدریافت هزینه بر اساس میزان است

دریافت حق اشتراک

جذک سرمایه

نمایش تبلیغات

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاری

B2C
امککککان پکککایش مسکککتمر 
وضککعیت بککدنی در اککین 
ورزش بککککا اسککککتفاد  از 

های پوشیدنیگجت

امککککان پکککایش دقیکککق 
وضککککککعیت هسککککککمی 
ورزشکککککاران و ارائککککه 

هککای تخصصککی مشککاور 
ا بکرای بهبکود عمدککرد بکک

هککایاسککتفاد  از فنککاوری
نوین

عکککککککدم آگکککککککاهی و 
هکککای مناسکککب مهکککارت

ورزشککککککاران ههکککککت 
بککککککرداری از بهککککککر 
هککای تجککاری و فرصککت

هاروی آنورزشی پیش

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

و پلتفرم آنالین ارائه مشاوره برای ورزش خاص
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاریB2Cمشاوره های ورزشی 
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تزنجیر  فعالی
مدل درآمدی فناوری اصدیمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کدیدی

ن و 
ت، اماک

ن تجهيزا
سفراهم کرد

ال
ک

ت
ي معلولي

ي افراد دارا
ي ویژه 

ها

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراک

های مناسب برای ورزش یافتن مکان
بسته به نوع معلولیت آگاهی از امکانات 

ورزشی  برای 
معلولین 

B2Cناپلیکیش

ارائه محصوالت نوآرانه برای بهبود 
های معلولینورزش

B2C
های گجت

پوشیدنی
های فرصت/چالش

ورزشکاران دارای 
معلولیت 
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تزنجیر  فعالی
یفناوری اصدمخاعبپاسخ های ارائه شد مساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کدیدی

ت
ارائه گج

ي بهبوددهنده
ها

ي  
ت

فعالي
ی 

ي ورزش
ها

م فروش مستقی
خدمت/محصول

ی های بدننیاز به فعالیت
یهای غذایمتناسب با رژیم

B2C
سنسور

نانو مواد 

امکیییان پیییایش دقییییق 
وضیییییعیت جسییییییمی 
ورزشییییکاران و ارائییییه 

هییای تخصصییی مشییاوره
بییرای بهبییود عملکییرد بییا

هییای اسییتفاده از فنییاوری
نوین

هییییای فرصییییت/چییییالش
ورزشکاران دارای معلولیت 

ع استفاده از سیستم های هشداردهی برای زمان و نو
حرکت ورزشی الزم

لکرد بهبود عمبهبوددهنده برای های استفاده از گجت
ورزشکاران بویژه معلولین

B2Cسنسور
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی ( گا  اول
کالن حوزه و 
ات شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با ( فرصت ها

بهره گیری از روش 
PEST

استخراج ( گا  دو 
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش 
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گا  سو 
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساس 
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گا  چهار 
استارت آپهای مهم 
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای 
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گا  پنجم
لیست نهایی 

استارت آپ ها و 
ها تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجا  ( گا  ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی، 
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

90

:  PESTاز روش بهره گیری با ( فرصت هاو چالش ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گا  اول

ر اسـاس آن تا باستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گا  ضمن بررسی مطالعات 
. ارایه نمودراه کارهای استارت آپی و چالش ها بتوان پیوندی میان این 



:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گا  دو 
الیت ها خت فعدر 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 در

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است
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اصـلی فعالیـت از حوزه هـای هر حـوزه بـر اسـاس استارت آپ های بررسی و شناسایی ( گا  سو 
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت های 

موجود در هر حوزه شناسـایی شـد واستارت آپ های مهم، وب سایت های در این گا  ضمن بررسی 
.  استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از یک 



 https://www.crunchbase.comوب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ های گزینش ( گا  چهار 

یسـت رشـد و ارزش آنهـا یـک لشاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گا  با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 
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و رکت ها وب سـایت شـبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ( گا  پنجم
شرکت هاهمچنین ارتباط ایمیلی با 

ی از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتمجموعه ای در این گا  برای هر شرکت 
. تبیین شده استآن ها کلیدی فناوری های مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 



سـایی کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنافناوری های فناوری و حوزه های درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجا  ( گا  ششم
unicornها:

... ان و ، حوزه فعالیـت، مخاطبـمدل های کسب وکارمورد استفاده، فناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گا  برای هر شرکت 
. می کنندارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 
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يمرکز ارتباطات و اطالع رسان 
www.isti.ir


