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مقدمه

ي زان مصـرف گرايدر دهه هاي اخير با توجه به تحوالت مختلف اقتصادي، اجتماعي و فناورانه مانند افزايش شهرنشيني، تغيير در الگوي مصرف و مي•
. اسـت و افزايش نفوذ و بهره گيري از فناوري هاي نوين، زندگي بشر با چالش ها و مسائل جديدي در سبك زندگي و محـيط زيسـت مواجـه شـده

هاي اخيـر در دهه  پديده هايي مانند چاقي و پيري جامعه، كمبود منابع آبي پايدار، تغييرات آب و هوايي، آلودگي هوا، ايمني و امنيت غذايي و پسماند
ود پـارادايم با اين وجود ايـن چالش هـا در نـوع خـ. به مسائلي كليدي براي بشر تبديل شده اند كه آينده و بقاي ما را تحت تأثير خود قرار مي دهند
.جديدي از زندگي را رقم زده است كه مملو از فرصت ها و الگوهاي نوين كسب وكار مي باشد

سـريع  و اكوسيستم هاي استارت آپي در سال هاي اخير، عالوه بـر توجـه بـه حوزه هـايي كـه بازگشـت) استارت آپ ها(با گسترش شركت هاي نوپا •
يان ه مشـتراقتصادي داشته اند و با مدل هاي كسب وكار جديد توانسته اند خدمات و ارزش هاي جديدي را با بهره وري باالتر و با قيمـت پـايين تر بـ

رائـه اعرضه كنند، روند روبه رشدي از استارت آپ هايي ديده مي شود كه با تمركز بر حل مسائل و چالش هاي كليـدي زنـدگي امـروزي، عـالوه بـر 
.راه حل هاي خالقانه مبتني بر مدل هاي كسب وكار جديد، به حل اين مسائل و چالش ها كمك هاي بزرگي كرده اند

يست بوم در سال هاي اخير يكي از مأموريت ها و جهت گيري هاي اصلي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كمك به توسعه زاين كه با توجه به •
الش هـاي شركت هاي نوپا و شركت هاي دانش بنيان بوده است، شناسايي جهت گيري هاي موجود اين شركت ها از يك سو و شناخت موضوعات و چ

، يكـي از بنـابراين. شـركت ها كمـك كنـداين گونـه راهبردي كشور از سوي ديگر مي تواند به راهنمايي مسيرهاي جديد براي شكل گيري و رشـد 
تصـادي و هـم رسالت هاي معاونت علمي هدايت و بازگشايي مسيرهايي جديد براي اكوسيستم شركت هاي نوپا و دانش بنيان بوده تا هم اثـرات اق

.  اثرات اجتماعي آن ها را به حداكثر برساند
وين از اين رو، طرح آينده نگاري ملي كه دبيرخانه آن در معاونت علمي و فناوري مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـي الگوهـاي نـ•

د بيشـترين كسب وكارهاي نوپا در سطح جهاني و مقايسه آن با رفتارهاي شركت هاي نوپاي ايراني، بر حوزه هاي نويني متمركز شـود كـه مي تواننـ
وندهاي حاكم بـر در اين طرح، با بهره گيري از رويكرد ترازيابي و شناخت مهم ترين ر. تأثيرات اجتماعي را عالوه بر دستاورد اقتصادي داشته باشند

.  معرفي شوند تحوالت اكوسيستم هاي استارت آپي سعي شده است كه مسيرهاي جديدي براي شركت هاي نوپا و دانش بنيان ايراني شناسايي و
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ظهور  تغال و بهدر سال هاي اخير با توسعه اكوسيستم كارآفريني شركت هاي نوپا در ايران و افزايش تعداد شركت هاي نوپا در كشور، زمينه ايجاد اش•
د مي باشد هم اكنون كه اين پارادايم جديد خلق ثروت در حال رش. رسيدن ايده هاي نوآورانه جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي فراهم گرديده است

.  و از نوپايي خارج شده است نيازمند متنوع سازي و تمركز بيشتر بر حوزه هاي جديد مي باشد
توجه به د و با اغلب ايده ها و فعاليت هاي اكوسيستم موجود بر روي فعاليت هاي خدماتي مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت آنالين متمركز شده ان•

ع مطمئنـاً ايـن موضـو. تمايل دارندحوزه ها به همين وارد شوند اكوسيستم موفقيت چند شركت در اين حوزه ها، اغلب افراد جديدي كه مي خواهند به 
صـادي و نرخ شكست را در اين حوزه ها باال برده و از سوي ديگر مي تواند منجر به سرخوردگي كارآفرينان از يك سو و همچنـين كـاهش اثـرات اقت

.  ايجاد اشتغال در اكوسيستم شود
رات ل بـاال و اثـهدايت كارآفرينان و به ويژه سرمايه گذاران جديدي كه به اكوسيستم وارد مي شوند به سمت حوزه هاي كمتر مورد توجه و بـا پتانسـي•

ه چالش هاي با توجه ب. اجتماعي و اقتصادي و ملي باال در شرايط كنوني هم به بقاي اكوسيستم كمك خواهد كرد و هم اثرات آن را افزايش خواهد داد
يـن دسـت، روزافزون كشور در عرصه هايي مانند كشاورزي، سبك زندگي شهرنشيني، مسائل اجتماعي، محيط زيست، آلودگي و انرژي و مواردي از ا

داشـته  صـاد و اشـتغالورود كارآفرينان و اكوسيستم استارت آپي به اين حوزه ها احتماالً به علت نبود رقيب هاي سنتي مي تواند اثرات بيشتري بر اقت
. باشند و عالوه بر اين به حل مسائل و مشكالت اجتماعي و ملي نيز كمك نمايند

معاونت سياستگذاري و توسعه
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

مقدمه
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معرفي برنامه ملي آينده نگاري و ارتباط آن با اكوسيستم استارت آپي

ناوري رياسـت نگاري علم و فناوري توسط معاونت علمي و فپس از انجام مطالعات مقدماتي و مرور تجربيات ساير كشورها، انجام برنامه ملي آينده•
هــ مـورخ 51377ت/154202جمهوري پيشنهاد و با پيگيري اين طرح در شوراي عالي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، براسـاس مصـوبه  شـماره 

.ه استت وزيران، اجراي اين برنامه بر عهده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان دبيرخانه اين برنامه قرار گرفتأهي 1393/12/17
تفكـر حـامي  نگاري در راستاي هدف اصلي خود در ارائه تصويري شفاف از آينده به ذينفعـان سـطوح مختلـف و توسـعهدبيرخانه برنامه ملي آينده•

.آپي نموده استسازي پيرامون توسعه اكوسيستم استارتمختلفي اقدام به گفتمان هايآپي، با ابزاراكوسيستم استارت

كاركردهاي مورد انتظار برنامه ملي آينده نگاري علم و فناوري

اجماع و ايجاد مدل ذهني 
مشترك در خصوص اتخاذ 

 ها در سطح راهبردها و سياست
ملي

ي ايجاد مكانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آي

ايجاد درك عيني در 
يرات ارتباط با آينده و تغي

آن

در  مشاركت خصوصي ـ دولتي
ها و  حل طراحي راه
هاي ملي اولويت

ر دنفعان  ارتقاي دانش ذي
يراستاي خلق جامعه دانش

اوري اهداف مدنظر در برنامه ملي آينده نگاري علم و فنمهم ترين 
در جهت توسعه اكوسيستم استارت آپي
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معرفي طرح بررسي تجربيات جهاني شركت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت . 2مـديريت پسـماند، . 1: هاي استارت آپي مسأله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند كـه عبارتنـد از در فاز اول از طرح حاضر حوزه•
انرژي . 9كاالهاي زودمصرف . 8خدمات اجتماعي . 7سالمت ديجيتال . 6مديريت آب و خشكسالي . 5كشاورزي، . 4مديريت آلودگي هوا، . 3جسمي، 

امداد و نجـات . 19شهر هوشمند . 18تِك،  فين. 17مديريت بحران، . 16معدن، . 15سيمان، . 14آموزش، . 13بيمه . 12خودرو . 11گردشگري . 10
. هاي مجزا توليد و ارائه مي شوند كاركردهاي پهپاد كه در قالب گزارش. 20

دي هـر هر گزارش دربرگيرنده بخش هاي مختلفي است كه از تحليل هاي كالن هر موضوع شروع شده و با پيوند ميان چالش هـا و موضـوعات راهبـر•
ي بـر تنبحوزه با الگوهاي كسب وكار شركت هاي نوپاي جهاني و معرفي استارت آپ هاي مهم ادامه پيدا مي كند و در نهايت مجموعه اي از تحليل هاي م

ه بخـش بنابراين هر گـزارش دربرگيرنـده سـ. خاتمه مي يابدآن ها شناخت فناوري ها، مدل هاي كسب وكار و الگوهاي تأمين مالي و نحوه بزرگ شدن 
:  اصلي است

oتحليلي بر وضعيت كالن آن حوزه و شناسايي موضوعات راهبردي و چالش هاي كليدي مرتبط
o شناسايي و معرفي استارت آپ هاي كليدي در هر موضوع راهبردي
oجمع بندي و تحليل از منظر فناوري ها، حوزه فعاليت، مدل كسب وكار و نحوه پاسخگويي به چالش هاي كليدي آن حوزه
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

مقدمه. 1ـ10



تعريف گردشگري خالق

 پيشرو و ارد طاليه فرهنگي، گردشگري و انبوه گردشگري از بعد گردشگري جديد نسل عنوان به خالق گردشگري
 شگريگرد از بعد گردشگري جديد نسل را ”خالق گردشگري“ كارشناسان .است گردشگري صنعت نفس تازه

 . كنندمي قلمداد )موزه ها و فرهنگ به متمايل( فرهنگي گردشگري و )استراحت براي و فراغت اوقات سفر( ساحل
 زندگي با رژرف ت تعامل و تجربي فعاليت هاي انجام بر ”بيشتر ميدان هاي كمتر، موزه هاي“ شعار با خالق گردشگري

 فتارر شهروند يك شبيه گردشگر گردشگري، سوم نسل در واقع در مي كند؛ تمركز شهرها در فرهنگي واقعي
 نوآوري و يتخالق از استفاده اهميت ما به كه است خالق صنايع مفهوم از برگرفته خالق، گردشگري تعريف مي كند

 به آن ها خدمات يا محصول كه داند مي صنايعي را خالق صنايع يونسكو.مي دهد نشان محور دانش اقتصاد در را
 ليداتتو تمام عالوه به فرهنگي صنايع تعريف، اين .مي باشد هنري يا نوآورانه المان هاي داراي مشخص صورت
.مي شود شامل را هنري و فرهنگي

 تعامل بر هتكي و خالق صنايع از استفاده با گردشگري بسته هاي طراحان سوم، نسل گردشگري در دليل همين به
 ،”خالق گردشگري“ در .است بخش لذت و ملموس تازه، تجربه اي خلق صدد در گردشگر با دوسويه و نزديك

 تشويق ردمم و زندگي فرهنگ مكان، با مشاركت همچنين و احساسي اجتماعي، آموزشي، بيشتر تعامل به گردشگر
 و برانگيزد را يگردشگر در ابتكار داده، افزايش را تقاضا مي تواند گردشگري با خالق صنايع ساختن مرتبط .مي شود

 توجه با تبايس مي گردشگري مدل جديدترين عنوان به خالق گردشگري .كند احيا دوباره را گردشگري محصوالت
.شود سازي پياده و طراحي شهرها مردم تاريخي و فرهنگي هاي ظرفيت به
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بازار انبوه و بازار خاص در گردشگري

. تفاوت قائل شد (Niche Tourism)هنگام صحبت در ارتباط با انواع گردشگري، همانند صنايع ديگر بايد ميان بازار انبوه اين صنعت و بازار خاص آن 
ر بازاريـابي باشـد و د ، گردشگري در قامت همان تعريف جا افتاده و مصطلح، گردشگر به دنبال بازديد از شهرهاي معروف و اماكن شناخته شده مـيگردشگري انبوهدر 

.مربوط به گردشگري انبوه نيز تمركز بر بسته هاي گردشگري ارزان، هتل هاي زنجيره اي و جاذبه هاي گردشگري شناخته شده است
دهاي گردشگري را بايد تمركز بر ايجاد تجربه ي سفر خاص و شخصي سازي شده براي مخاطبيني كه به دنبال چيزي فراتر از دستاورگردشگري خاص در طرف مقابل، 

.انبوه هستند دانست
.در ادامه به مصاديقي از گردشگري بازار خاص و تعاريف هر يك پرداخته ميشود
)براي مخاطب با ترجيحات خاص(گردشگري تجربه متفاوت 

اري در اي از گردشگري گفته مي شود كه در آن به برنامه ريزي براي ايجاد هيجان منحصر بـه فـرد ماننـد پـرش از ارتفـاع يـا دوچرخه سـو به گونهگردشگري هيجان 
.شود مكان هايي خاص پرداخته مي

ي بـه ارائـه هايي مانند هوش مصنوعي، واقعيت افزوده و واقعيـت مجـاز اي از گردشگري است كه با استفاده از ابزارهاي نوين بر مبناي فناوري گونهگردشگري مجازي 
.شود تجربه اي متفاوت براي گردشگر پرداخته مي

.، گردشگران با هدف تجربه غذاها و نوشيدني هاي مخصوص كشورها و مناطق مختلف، به آنجا سفر مي كنندگردشگري غذادر 
گـر ، گردشگران براي ديدن آثار هنري، بازديد از قطب هاي هنري جهان و شركت در رويدادهاي هنريِ خاص از قبيل نمايشگاه ها به كشـورهاي ديگردشگري هنريدر 

.سفر مي كنند
گردشگري سالمت

.، مردم براي استفاده از مراقبت ها يا خدمات پزشكي مورد نظر به خارج از شهر يا كشور خود سفر مي كنندگردشگري درمانيدر 
گـر سـفر به جاذبه هاي خاص در مناطق يا كشـورهاي دي... ، گردشگران با هدف ورزش و سالمتي به فعاليت هايي از قبيل كوهنوردي، پياده روي و گردشگري ورزشيدر 

.مي كنند
گردشگري ميراث فرهنگي

.، گردشگران با هدف بازديد و آشنايي با مناطق تاريخي به كشورها و مناطق مختلف سفر مي كنندگردشگري تاريخيدر 
.، گردشگران براي تجربه فعاليت هاي خاص فرهنگي يا ديني به كشور مقصد سفر مي كندگردشگري فرهنگيدر 
.مردم شهر يا كشور مي پردازد "فعلي"، گردشگر به آشنايي با فرهنگ گردشگري مرم شناسي در
.، گردشگران با مناطق جنگي و حوادث آن دوران آشنا مي شوندگردشگري جنگدر 
.، گردشگران با جاذبه هاي مذهبي كشور مقصد آشنا مي شوندگردشگري مذهبيدر 

گردشگري طبيعت
.كنند ، گردشگران با هدف مشاهده حيوانات و جانداران نباتي در محيط زيست طبيعي آن ها، به مناطق مختلف سفر ميگردشگري حيات وحش در
.، گردشگر با تجربه اي واقعي از زندگي در طبيعت رو به رو مي شودبوم گرديدر 
.ي كنند، گردشگران با هدف مشاهده پديده هاي زمين شناختي و خصوصيت هاي خاص محيطي و زيست محيطي مقصد، به آنجا سفر مگردشگري زمين شناسيدر 
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بخش بندي صنعت گردشگري بر اساس ماهيت سفر

14



زنجيره فعاليت شركت هاي استارت آپي در حوزه ي گردشگري

:براي تعيين زنجيره ارزش هاي استارت آپ هاي حوزه گردشگري مطلوب اين گزارش بايد چند موضوع را مورد نظر قرار داد
: فعاليت  هستيم 5در اين دسته بندي شاهد . در ابتدا بايد به شناخت زنجيره ارزش اصلي گردشگري پرداخت

خريد. 5گشت و بازديد . 4اقامت.  3حمل و نقل. 2اطالع رساني . 1

اسـت، در نتيجـه تمركـز بيشـتر روي صـنايع خـالق و همينطـور  اسـتارت آپ ها  از آن جايي كه نگـاه اصـلي ايـن گـزارش بـر روي 
ي صـنعت به فعاليت مي پردازند؛ به همـين دليـل تغييراتـي در زنجيـره ارزش اصـلهدف گيري بازار خاص استارت آپ هايي ست كه با 

.توريسم ايجاده شد
:تغييرات ايجاد شده در زنجيره ارزش به شرح زير است

ت و با توجه به بازار خاص هدف گيري شده شركت هاي استارت آپي و همچنين تمركز گزارش بر روي گردشـگري خـاص، اقامـ
.حمل و نقل با يكديگر ادغام گرديد

ننـد؛ در گردشگري خاص برخالف گردشگري انبوه، گردشگران معموالً تورها و راهنمايان سـفر خـود را در مقصـد انتخـاب مي  ك
ي كننـد در همچنين استارت آپ ها براي ايجاد تجربه هاي خاص از تكنولوژي هايي مانند واقعيت افزوده و واقعيت مجازي استفاده م

.نتيجه گشت و بازديد به دو فعاليت تورهاي گردشگري و بازديد از جاذبه هاي گردشگري تقسيم شد
دماتي با توجه به خدمات شركت هاي استارت آپي به شركت هاي فعال در اين حوزه مانند خدمات قيمت گذاري و همينطور وجود خـ

عاليت هـاي مانند پرداخت و ترجمه به گردشگران، استارت آپ هاي مربوط به خريد كه عموماً فروشگاه هايي اينترنتـي بودنـد در ف
.پشتيبان گردشگري ادغام گرديدند
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زنجيره فعاليت شركت هاي استارت آپي در حوزه ي گردشگري

 ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات
حمل ونقل و اقامت

تورهاي گردشگري و بازاريابي و فروش انواع
راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و
شركت هاي گردشگري

ايجاد انواع پايگاه هاي اطالعات گردشگري •
براي گردشگران

...رزرو بليت هواپيما، قطار و •
رزرو اقامتگاه گردشگري•
اجاره وسيله نقليه در مقصد•

خريد تور و بسته هاي سفر در محل•
ارتباط با راهنمايان محلي•

فروش بليت جاذبه هاي ديدني•
ارائه راهنماي گام به گام بازديد•
تكنولوژي هاي ايجاد تجربه متفاوت با استفاده از•

مانند واقعيت افزوده و واقعيت مجازي

ادهارائه خدمات به شركت هاي گردشگري مانند تحليل د•
ز مانند پرداخت با استفاده اگردشگران ارائه خدمات به •

...بالك چين، ترجمه و
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زنجيره فعاليت شركت هاي استارت آپي در حوزه ي گردشگري

17

مونه هايي از در ادامه ن. موضوع قابل ذكر در اين تغيير زنجيره فعاليت، حضور استارت آپ هاي بازار انبوه و بازار خاص در هر قسمت است
.هر استارت آپ  را در زنجيره فعاليت نشان مي دهيم

بازار خاص بازار انبوه زنجيره فعاليت

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران

حمل ونقل و اقامتارائه خدمات

تورهاي گردشگري و راهنماي سفربازاريابي و فروش انواع

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري

شركت هاي گردشگريارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و



فناوري هاي اصلي به تفكيك حوزه فعاليت

18

ارائه اطالعات در ارتباط با 
ي انواع گردشگري و مقصدها

گردشگران

 افزار شبكه اجتماعي نرم
تحت وب

 افزار شبكه اجتماعي نرم
تحت وب

 هوشنرم افزار موبايل 
مصنوعي

 هوشنرم افزار موبايل 
مصنوعي

تحليل كالن داده 
هافزود/واقعيت مجازي

تحليل كالن داده 
هافزود/واقعيت مجازي

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

نرم افزار تحت وبنرم افزار تحت وب

 نرم افزار موبايل هوش
مصنوعي

 نرم افزار موبايل هوش
مصنوعي

تحليل كالن داده 
اينترنت اشيا

تحليل كالن داده 
اينترنت اشيا

بالك چينبالك چين

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

نرم افزار تحت وبنرم افزار تحت وب

هوش نرم افزار موبايل
مصنوعي
هوش نرم افزار موبايل
مصنوعي

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

بالك چينبالك چين

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

شبكه مردميشبكه مردمي

نرم افزار شبكه اجتماعي
تحت وب
نرم افزار شبكه اجتماعي

تحت وب

هوش موبايلنرم افزار 
مصنوعي

هوش موبايلنرم افزار 
مصنوعي

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

واقعيت بالك چين
افزوده/مجازي

واقعيت بالك چين
افزوده/مجازي

ه ارائه خدمات پشتيبان ب
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

نرم افزار تحت وبنرم افزار تحت وب

 هوشموبايل نرم افزار 
مصنوعي

 هوشموبايل نرم افزار 
مصنوعي

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

كالن دادهتحليل 
اينترنت اشيا

بالك چينبالك چين



استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

بررسي وضعيت كالن حوزه. 2ـ10



.استفاده از تكنولوژي باعث رشد مفهوم گردشگري خالق شده است

.گردشگران و توريست ها به دنبال تجربه هاي حقيقي و منحصر به فرد هستند

.تافزايش سفرهاي تك نفره باعث رشد مفهوم  اقتصاد مشاركتي در گردشگري شده اس

.هستندران اساس خواسته هاي گردشگشركت هاي توريستي در تالش براي شخصي سازي سفر بر 

.پايدار دارند سازمان هاي جهاني با توجه به برنامه توسعه پايدار توجه بيشتري به مفهوم گردشگري

.شده است)  تجربه محور ( تغيير الگوهاي گردشگري باعث رشد بازار گردشگري نسل سوم 

كالن روندهاي صنعت گردشگري 
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21

يت هـا و هاي فنـاوري اطالعـات بـه منظـور ارائـه اطالعـات بـه هنگـام، شـناخت ظرف امكان استفاده از ظرفيت
تصميم گيري مناسب براي گردشگران

1

سهيل تجربـه استفاده از انواع آموزش هاي عمومي و تخصصي براي افراد فعال در حوزه گردشگري به منظور ت
گردشگري براي گردشگران 5

سـتي و اسـتفاده از هاي تخصصي گردشگري از جمله پايگاه اطالعاتي مرجع، مديريت عالئم توري عدم وجود زيرساخت
ظرفيت رسانه ها

2

هـاي مـالي و  تهاي فناورانه مناسب براي  شناساندن شرايط محيطي و هنجارهاي فرهنگي، پرداخ كمبود زيرساخت
بازديدهاي مجازي 4

خش هـاي به منظور توسـعه امـاكن گردشـگري در ب) مانند پرينتر سه بعدي(هاي نوين امكان استفاده از فناوري
ساحلي، بين راهي، شهري، روستايي 

3

چالش ها و فرصت هاي كليدي صنعت گردشگري



موضوع اول
م گيري مناسب براي هاي فناوري اطالعات به منظور ارائه اطالعات به هنگام، شناخت ظرفيت ها و تصمي امكان استفاده از ظرفيت

گردشگران

نبود بستر هماهنگ مديريت و 
برنامه ريزي حوزه گردشگري

ا استفاده از كالن داده ه
و نظرات مردمي براي 

تشخيص و بهبود 
يكپارچه

به روز نبودن زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات

 استفاده از فناوري هاي
اطالعاتي به هنگام 

بالك چينمانند 

كلي و  كمبود سيستم آمارگيري
تحليل اطالعات

م و سيستم هاي به هنگا
هوشمند آمارگيري

اينترنت اشياء

عدم شناخت ظرفيت ها و
مناطق گردشگري

د سيستم هاي هوشمن
رصد و جمع آوري 
اطالعات كالن

هواپيمايي شركت هاي
گردشگري شركت هاي

گردشگري شركت هاي
ديدني مكان هاي

گردشگري شركت هاي
ديدني مكان هاي

شركت هاي هواپيمايي
شركت هاي گردشگري

تمام اجزاي زنجيره فعاليت 

:راهكار

:  هاجايگاه در زنجيره فعاليت

:مسئله

:مخاطب

مسائل و راهكارهاي اساسي در صنعت گردشگري
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موضوع دوم
ي و استفاده از هاي تخصصي گردشگري از جمله پايگاه اطالعاتي مرجع، مديريت عالئم توريست عدم وجود زيرساخت

ظرفيت رسانه ها

كمبود عالئم توريستي مناسب

هوشمند نقشه هاي

يمكان اطالع رسانيسيستم 

نبود پايگاه اطالعاتي 
مرجع گردشگري

راه اندازي سايت هاي 
اطالع رساني

 زيرساخت جامع فعالين حوزه
گردشگري

عدم حضور در
پربينندهرسانه هاي 

واستفاده از موتورهاي جستج

طراحي هوشمند كمپين هاي 
اجتماعي

توليد كنندگان محتواديدني مكان هاي
گردشگري شركت هاي

گردشگري شركت هاي
ديدني مكان هاي

فربازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي س -اطالع رساني و ارائه پيشنهاد   :جايگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهكارهاي اساسي در صنعت گردشگري
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:راهكار

:مسئله

:مخاطب



موضوع سوم
خش هاي ساحلي، بين به منظور توسعه اماكن گردشگري در ب) مانند پرينتر سه بعدي(هاي نوين  امكان استفاده از فناوري

راهي، شهري، روستايي 

عدم توسعه زيرساخت هاي توريسم 
ساحلي و دريايي

جلب مشاركت مردمي براي 
و بهره برداري از پاكسازي 

سواحل

اخته استفاده از مصالح پيش س
ه باال در توسعبا تكنولوژي 

زيرساخت ها

عدم توسعه اقامتگاه هاي
شهري و روستايي

 اماكن و ارائهبانك اطالعاتي 
دهندگان خدمات گردشگري

اخته استفاده از مصالح پيش س
با تكنولوژي باال

عدم توسعه اماكن
بين راهي

اخته استفاده از مصالح پيش س
با تكنولوژي باال

ديدني مكان هايديدني مكان هاي
صاحبان خانه

ديدني مكان هاي
گردشگري شركت هاي

اع بازاريابي و فروش انو -ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران 
جاذبه هاي گردشگريخدمات بازديد از  -تورهاي گردشگري و راهنماي سفر 

:جايگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهكارهاي اساسي در صنعت گردشگري
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:راهكار

:مسئله

:مخاطب



موضوع چهارم
 هاي مالي و هاي فناورانه مناسب براي شناساندن شرايط محيطي و هنجارهاي فرهنگي، پرداخت كمبود زيرساخت

بازديدهاي مجازي
پرداخت نبود سيستم 

متصل به بانك هاي 
خارجي

ت استفاده از زيرساخ
بالك چين

كمبود سيستم 
پرداخت

خدمات محلي

ايجاد سيستم هاي 
واسط پرداخت 

ت استفاده از زيرساخ
بالك چين

تفاوت در فرهنگ و
هنجارهاي اجتماعي

ه سيستم يكپارچ
 اطالعات فرهنگي و

محلي

چند زبانه  سايت هاي
اطالع رساني و برنامه 

ريزي سفر

ناشناخته بودن 
 محيطي برايشرايط 

مسافران

ه سيستم يكپارچ
اطالعات محيطي

چند زبانه  سايت هاي
و برنامه  اطالع رساني

ريزي سفر

كمبود زير ساخت
بازديد مجازي 

استفاده از 
تكنولوژي هاي 

واقعيت مجازي و 
واقعيت افزوده

گردشگري شركت هاي
مسافران

گردشگري شركت هاي
ديدني مكان هاي

محتوا كنندگانتوليد 
مسافران

توليد كنندگان محتوا
مسافران

مكان هاي ديدني
توليد كنندگان محتوا

تمام اجزاي زنجيره فعاليت  :جايگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهكارهاي اساسي در صنعت گردشگري
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:راهكار

:مسئله

:مخاطب



موضوع پنجم
شگري براي استفاده از انواع  آموزش هاي عمومي و تخصصي براي افراد فعال در حوزه گردشگري به منظور تسهيل تجربه گرد

گردشگران

كمبود افراد متخصص با
تسلط به زبان هاي خارجي
سيستم يكپارچه معرفي 

 گروه هايراهنمايان سفر و 
گردشگري محلي

 فروش	بستر آنالين معرفي و
محصول گردشگري/خدمت

كمبود گروه هاي راهنما
در مناطق توريستي

انجمن هاي مجازي گردشگري

تورهاي صوتي

كمبود آموزش هاي عمومي و
برنامه اطالع رساني منسجم

انيسيستم يكپارچه اطالع رس

هوشمند  رسانه هاي
و آموزش اطالع رساني

شركت هاي گردشگري
محتواتوليدكنندگان 

محتواتوليدكنندگان 
محتواتوليدكنندگان صاحبان خانه

ردشگري بازاريابي و فروش انواع تورهاي گ -ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران 
جاذبه هاي گردشگريخدمات بازديد از -و راهنماي سفر

:جايگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهكارهاي اساسي در صنعت گردشگري
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:راهكار

:مسئله

:مخاطب



استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

ارائه اطالعات . 3ـ10
ارتباط با انواع گردشگري و در 

مقصدهاي گردشگران



چالش ها

راهكارها
يريسيستم هاي به هنگام و هوشمند آمارگ•
سيستم هاي هوشمند رصد و جمع آوري •

اطالعات كالن
ر محتوابسترهاي مشاركتي توليد و انتشا•
راه اندازي سايت هاي اطالع رساني•
استفاده از موتورهاي جستجو•

طراحي هوشمند كمپين هاي اجتماعي•
زي استفاده از تكنولوژي هاي واقعيت مجا•

و واقعيت افزوده
 سيستم يكپارچه اطالعات فرهنگي و•

محلي
و  اطالع رسانيچند زبانه  سايت هاي•

برنامه ريزي سفر
سيستم يكپارچه اطالعات محيطي•

ليـل كمبود سيستم آمـارگيري كلـي و تح•
اطالعات

كمبود مرجع رسمي اطالعات گردشگري•
عدم حضور در رسانه هاي پر بيننده•
مجازي  بازيدكمبود زير ساخت •

تفاوت در فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي•
 ناشناخته بـودن شـرايط محيطـي بـراي•

مسافران
ــه • ــومي و برنام ــاي عم ــود آموزش ه كمب

اطالع رساني منسجم

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 اربتج توانند مي كاربران آن در كه است اجتماعي شبكه و سايت يك EverlaterEverlater:عنوان شركت
 اين .بگذارند اشتراك به خود خانواده و دوستان با را آن ها كرده، ضبط را خود سفر
 براي ديجدي ايده هاي ديگر مسافران كمك و اجتماعي شبكه هاي طريق از تا مي كند كمك پلتفرم

.كنيد پيدا خود سفرهاي
 آپلود Everlater در مستقيم طور به را موارد ديگر و ها عكس تجربيات، ها، داستان مي توانند كاربران
 آن ها كاربري رابط .بگذارند اشتراك به Flikr همچون ديگر سرويس هاي در سايت طريق از و يا كرده
 ثبت يمحتوا .كند مي فراهم را سفر تجارب ضبط امكان كه است اپل گوشي هاي براي برنامه يك
.شود گذاشته اشتراك به و شده مرتب بعداً تواند مي شده
 وستاند با آسان گذاري اشتراك براي كه مي باشد منحصربه فرد آدرس يك داراي سفر هر و كاربر هر
.است يافته اختصاص آن به اجتماعي شبكه هاي ديگر و توييتر فيسبوك، در خانواده و

http://www.everlater.com/

2008:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
 ارائه اطالعات در ارتباط با انواع

گردشگري و مقصدهاي 
گردشگران

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت
مسافران:گروه مخاطب

فروش تبليغات:مدل درآمدي اصلي

كه سايت و نرم افزار موبايل، شب:فناوري هاي كليدي
اجتماعي

Bسري  -خريداري شده :وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 400:مبلغ آخرين قرارداد
هزار دالر 750:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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Wannago:عنوان شركت SAWannago SA اطالعات به كاربران تا دهد مي اجازه كه است نرم افزار دهنده توسعه يك 
 ارائه به اقدام گردشگري مؤسسات همكاري با شركت اين .كنند پيدا دسترسي گردشگري به هنگام
.مي كند گردشگري خدمات و محصوالت

 ردشگريگ شركت هاي توسط مستقيم طور به محلي اطالعات و توريستي جمعيتي اطالعات سامانه اين در
 قرار رانگردشگ اختيار در هوشمند تلفن نرم افزار و وبسايت طريق از سپس ،گردد مي ثبت و شده ارائه

.بدهد قرار تأثير تحث را گردشگران تا مي گيرد

http://www.wannago.fr/

2011:تأسيسسال 
فرانسه:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ا ارائه اطالعات در ارتباط ب

انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

بوهان - تفريحي گردشگري:حوزه فعاليت

مسافران، شركت هاي :گروه مخاطب
گردشگري

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

 موبايل، نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
نقشه هوشمند

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 300:مبلغ آخرين قرارداد
هزار دالر 300:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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TouristEye:عنوان شركت
TouristEye و مقصد تا مي سازد قادر را كاربران كه است همراه تلفن برنامه يك 
 سامانه ناي در .كنند برنامه ريزي هفته، آخر تعطيالت يا سفر براي را خود فعاليت هاي

 دونب و خود هوشمند تلفن هاي روي بر را نياز مورد نقشه هاي و سفر اطالعات مي توانند مشتريان
.كنند دريافت اينترنت به دسترسي

 دادن دست از ريسك بدون سفر ريزي برنامه براي ايده آوري جمع امكان سامانه، اين اصلي ويژگي 
 كاربران رديگ توسط شده ايجاد هاي ليست مي توانيد سامانه اين طريق از همچنين .است مهم اطالعات

 و عكس ها متون، با همراه را سامانه ها ديگر و Yelp، Foursquare سامانه هاي در موجود ليست هاي و
.باشيد داشته اختيار در اينترنت به دسترسي بدون آن ها، مكاني اطالعات

http://www.touristeye.com/

2010:تأسيسسال 
اسپانيا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ع ارائه اطالعات در ارتباط با انوا

گردشگري و مقصدهاي 
گردشگران

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت
مسافران:گروه مخاطب

فروش تبليغات:مدل درآمدي اصلي

ور موبايل، موت نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
جستجو، شبكه اجتماعي

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 300:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 475:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 امكان ينا سامانه .است صوتي راهنماهاي گذاري اشتراك و توليد پلتفرم يك izi.TRAVELizi.TRAVEL:عنوان شركت
 خصيش دستگاه در را منطقه هر درباره خود آموزشي و تعاملي تجربه كه مي دهد بازديدكنندگان به را

.ندبگذار اشتراك به عالقه مند افراد ديگر و خانواده دوستان، با را آن ها بتوانند و كرده ثبت خود
 همچنين ركتش اين .مي كنند بدل  زنده تجربه اي به را اجتماعي و فرهنگي ميراث شناسايي سامانه اين
 و محلي هاي دولت شهري، بازاريابي هاي سازمان توريستي، اطالعات بنگاه هاي ها، موزه با

 آن ها ندهوشم برنامه و باز پلتفرم اين از استفاده .مي كند همكاري گردشگري بخش كسب وكارهاي
.است رايگان كامالً

http://www.izi.travel/

2013:تأسيسسال 
امارات متحده عربي:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه اطالعات در ارتباط با 

 انواع گردشگري و مقصدهاي
گردشگران

خاص -تاريخي  گردشگري:حوزه فعاليت

 توليدكنندگانمسافران، :گروه مخاطب
محتوا، مكان هاي ديدني

   -فروشدر  مشاركت:مدل درآمدي اصلي
خدمتفروش   -تبليغات

موبايل،  نرم افزارو  سابت:فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

ميليون دالر 21:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 21:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 معرفي برنامه هاي .است بوم گردي فعاليت هاي و تورها كشف آنالين پلتفرم يك TentrrTentrr:عنوان شركت
.مي گردد هارائ خصوصي طيبعت گردهاي و راهنمايان از توجهي قابل تعداد توسط سامانه اين توسط شده
  كاربران رايب منحصربه فرد بوم گردي تجارب ايجاد به اقدام محلي افراد توان كارگيري به با شركت اين
.مي گيرد قرار عالقه مندان دسترس در آنالين فروشگاه طريق از امكانات اين مي كند خود
 به گرانگردش .مي دهد قرار خود مشتريان اختيار در را انگيز هيجان و خاص فعاليت هاي انواع شركت اين

.كنند رزرو را آن و كرده پيدا را خود عالقه مورد بوم گردي تجربه توانند مي راحتي

https://www.tentrr.com/

2015:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ا ارائه اطالعات در ارتباط ب

انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

خاص –گردي  بوم:حوزه فعاليت
مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدي اصلي

 موبايل، نرم افزارسايت و:فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

Aسري سرمايه گذاري:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 8:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 12,7:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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Delight FoodsDelight:عنوان شركت Foods شما به را هند شده انتخاب غذاهاي از كامل مجموعه اي كه است يوب سايت 
 اصلح اطمينان منحصربه فرد، طعم هاي و خاص غذاهاي معرفي براي تالش در شركت اين .مي كند معرفي
 بررسي همچنين و خدمت دهندگان داستان  .كند معرفي خود مخاطبين به را برندها بهترين فقط كه كرده است

.است گرفته قرار شركت اين برندهاي صفحه در آن ها كيفيت
 و غذاها هم و پرداخته هند نوستالژي و سنتي غذاهاي به هم خود كاتالوگ در است كرده سعي شركت اين

 الماق نوشيدني ها، شيريني ها، شامل هند خوب خوراكي هاي تمام اطالعات آن ها .بدهد پوشش را جديد طعم هاي
.دارند را ماساالن و ترشي پاپاد نانوايي،

http://delightfoods.com/

2014:تأسيسسال 
هند:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
 ارائه اطالعات در ارتباط

با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

خاص -گردشگري غذا :حوزه فعاليت
رستوران هامسافران، :گروه مخاطب

فروش محصول:مدل درآمدي اصلي

لموباي نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 605:مبلغ آخرين قرارداد
هزار دالر 605:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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Fair Trade SafarisFair:عنوان شركت Trade Safaris هايسفر از تركيبي كه است مستقل انتفاعي غير مؤسسه يك 
  أثيرت ايجاد همچنين و خاص فردي تجربيات ايجاد هدف با را بشردوستي و تفريحي

.مي دهد ارائه آفريقا در گردشگري طريق از پايدار و گيري اندازه قابل
  كشور 10 در فرهنگي غني تورهاي و ساحل در آرامش سرگرمي، حيات وحش، زمينه در شركت اين

   سيشل و موريس ك،موزامبي زيمبابوه، زامبيا، ناميبيا، بوتسوانا، جنوبي، آفريقاي كنيا، تانزانيا، آفريقايي
.مي كند فعاليت

 و اجتماعي پروژه هاي انواع در مجموعه اين سود تمام ،غيرانتفاعي اجتماعي سازمان يك عنوان به
.شود مي گذاري سرمايه كشورها اين در فرهنگي

http://www.fairtradesafaris.com/

2014:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
 ارائه اطالعات در ارتباط با

انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

خاص - حيات وحش:حوزه فعاليت
مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدي اصلي
كمك هاي مردمي

 سايت و نرم افزار موبايل،:فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد
نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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TimeSet:عنوان شركت Inc.شركت TimeSet آن هدف كه است، كنندگان مصرف براي رسانه اي خدمات شركت يك 
 نافعم زمينه در فعال تخصصي گروه هاي ايجاد و اشتراكي فضاي ايجاد براي كاربران به خدمات ارائه

  و راهاماج فعاليت ها، حوادث، تصاوير، گذاري اشتراك به با دارد سعي شركت اين .است بشري كالن
 .كند ايجاد رتغيي بشريت براي روشن تر آينده اي راستاي در جهاني، رسانه هاي طريق از جغرافيايي داده هاي

 زندگي از ردنب لذت فرهنگ مي كند تالش فروشندگان و كاربران ميان پويا ارتباط برقراري با سازمان اين
.دهد اشاعه دنيا سراسر در
 ان هايمك بتوانند تا كند مي فراهم خود كاربران براي را اجتماعي رسانه هاي پلتفرم يك شركت اين

.كنند كسب اطالعات جهان جاي جاي از و بشناسند را ناشناخته

http://www.timeset.com/

2014:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه اطالعات در ارتباط

با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

خاص -مردم شناسي :حوزه فعاليت

مسافران، شركت هاي :گروه مخاطب
گردشگري

محصول/خدمت فروش:مدل درآمدي اصلي

 سايت و نرم افزار موبايل،:فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 1,2:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 1,7:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

خدماتارائه . 4ـ10
و اقامتحمل ونقل 



استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت

چالش ها

راهكارها

يناستفاده از فناوري هاي اطالعاتي به هنگام مانند بالك چ•
محصول گردشگري/فروش خدمت	بستر آنالين معرفي و•

به روز نبودن زيرساخت هاي فناوري اطالعات•
كمبود گروه هاي راهنما در مناطق توريستي•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري
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 محل و است چين بالك تكنولوژي پايه بر غيرمتمركز سفر خدمات پلتفرم Trip.ioTrip.io:عنوان شركت
.است شده واقع چين در آن فعاليت

 هزينه دمي توانن مسافران .مي كند فراهم مسافران براي جهان تمام در را اقامتگاه رزرو امكان سامانه اين
 مينتض آن ها شيوه اين با .كنند پرداخت مجازي ارزهاي از استفاده با و آنالين به صورت را خود اقامت
.داده اند افزايش را خود قيمت گذاري شفافيت و مي دهند خود مصرف كنندگان به قيمتي

.مي كند فراهم مسافران براي را صميمي و خاص تجربه اي آن ها كنندگان تأمين جامعه همچنين

http://trip.io/

2018:تأسيسسال 

چين:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

 شركت هايمسافران، :گروه مخاطب
گردشگري

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

 سايت و نرم افزار موبايل،:فناوري هاي كليدي
بالك چين

Aسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 16:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 16:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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ويان و از مسافران، ماجراجشبكه اي كه اجتماعي براي مسافران است يك شبكه  CouchsurfingCouchsurfing:عنوان شركت
نار يكـديگر افرادي كه عالقه به كسب تجربه هاي جديد دارند را با هدف به اشتراك گذاشتن تجربيات در ك

.قرار مي دهد
Couchsurfing  دانيـل به عنوان يك پروژه ي كوچك توسط بنيانگذاران آن كيسي فنتـون 2004در سال ،

آمـوزان در  يـك ايميـل بـه گروهـي از دانـش. آغاز شدسيلويرا هفر، سباستين لو توان و لئوناردو باساني دا 
ذارنـد ايسلند، اين ايده را مطرح كرد كه مردم هر جا مي خواهند خانه هاي خود را با غريبه ها به اشتراك بگ

.فراهم شود آن هااز طريق اين شبكه اين امكان براي 
در  در اين سامانه شما مي توانيد با افراد محلي مقصـد مسـافرتي خـود آشـنا شـده و از آن هـا بـراي اقامـت

.منزلشان درخواست كنيد

2004:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت:زنجيره فعاليت

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

فروش خدمت:مدل درآمدي اصلي

تور سايت و نرم افزار موبايل، مو:فناوري هاي كليدي
جستجو، شبكه اجتماعي

Bسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 15:مبلغ آخرين قرارداد

/http://couchsurfing.com    ميليون دالر  22,6:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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خود  كه كمك مي كند كه اجاره دهندگان محل اقامتيك سرويس زندگي مشترك است  LyvlyLyvly:عنوان شركت
. رقـرار كننـدرا با مسافران به اشتراك گذاشته و با ديگر افرادي كه سبك زندگي مشابهي دارنـد ارتبـاط ب

ات و تميـز همچنين اين سامانه كمك مي كند تا مسافران در پرداخت صورتحساب ها، پرداخت هزينه تعمير
.كردن مشاركت كنند

، تا ي گيردم نشأتايده اصلي اين شركت از تفكر زندگي جمعي . استمتأهل هدف اين شركت جذب افراد 
.افراد جامعه بتوانند وقت خود را به يكديگر اختصاص دهند

http://lyvly.uk/

2015:تأسيسسال 

انگليس:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

در فروش مشاركت:مدل درآمدي اصلي

فروشگاه آنالين، تحليل :فناوري هاي كليدي
كالن داده

Aسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 4,6:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 4,6:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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و رزرو تجو جسـكـه امكـان يك فروشگاه آنالين مبتني بر شبكه اجتماعي است  AirbnbAirbnb:عنوان شركت
. مي كنـد اقامتگاه هاي منحصربه فرد در سراسر جهان را از طريق تلفن هاي هوشمند يا اينترنت فراهم

د را خـاص و الهـام بخـش خـو فضاهاييدر سراسر جهان كه  ميزبان هايياين شركت مسافران را با 
.مي كندآشنا  مي گذارندبراي اجاره به اشتراك 

Airbnb  و  محـل اقامـتو رزرو قصـد جسـتجو يك بازار آنالين قابل اعتماد براي افرادي است كه
.تجارب منحصر به فرد در سراسر جهان را دارند مي باشد

ك آپارتمـان فضاي موجود مي تواند يك قلعه براي يك شب، يك قايق بادباني براي يك هفته يا يـ
بـا  ساده ترين راه را براي مردم فراهم مي كند تا اين فضاهاي متمايز را Airbnb. براي يك ماه باشد

را  Airbnbكشور،  191شهر و در  65،000مورد در بيش از  4،500،000. يكديگر به اشتراك بگذارند
.تبديل كرده استسراسر جهان در فرد  بهارائه دهنده فضاهاي منحصر بزرگ ترين به 

http://airbnb.com/

2008:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت:زنجيره فعاليت

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
يموتور جستجو، شبكه اجتماع

Fسري  سرمايه گذاري:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 447,8:مبلغ آخرين قرارداد

ميليارد دالر 4,4:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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 اين توسط شده ارائه خدمات .است دانشجويي مسكن كارگزاري كامل پلتفرم يك PlacioPlacio:عنوان شركت
.است مكان مالكيت داشتن از تر مهم تجربه آن در كه است اشتراكي زندگي بخش الهام شركت

Placio اندانش آموز به كه آورد مي ارمغان به را مشترك زندگي از امن حال عين در مدرن و تازه مفهومي  
 اتاق هاي Placio ديجيتال پلتفرم .كنند برقرار ارتباط  هم با تا كند مي كمك رشته هم دانشجويان و جوان
 در  هامكان بهترين از برخي در را شخصي آپارتمان هاي و خصوصي اتاق هاي مبله، كامالً اتاق هاي مدرن،
.مي دهد ارائه پيشنهادي بودجه ها همه براي سايت اين .مي كند فراهم دانشگاه ها اطراف و داخل

http://www.placio.in/

2016:تأسيسسال 

هند:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه -تحصيلي:حوزه فعاليت

مسافران، دانشجويان:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

موبايل،  نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هزار دالر 50:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 2,1:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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 2004 سال در شركت اين .است هتل رزرو براي پلتفرمي Booking.com سايت وبBooking.com:عنوان شركت
 اين درآمد منبع اصلي ترين به آن از پس و شد خريداري Booking هلدينگ توسط

.است شده بدل هلدينگ
 هزار 137 و كشور 229 در وب سايت اين خدمات .دارد وجود ليست ميليون 28 از بيش وب سايت اين در

  داراي سايت اين .مي شود رزرو وب سايت اين در اتاق ميليون 1.5 از بيش روز هر در .مي شود انجام منطقه
 اين ددرآم .دهد ارائه خدمات جهان نقاط اقصي در توريست ها تمام به بتواند طريق اين از تا است زبان 43

.است بوده دالر ميليون 959 با برابر 2017 سال در شركت

https://www.booking.com/

1996:تأسيسسال 

هلند:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

آنالينفروشگاه :فناوري هاي كليدي

هلدينگ خريداري شده توسط:وضعيت تأمين مالي
Booking

ميليون دالر 161:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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ايت بـا اسـتفاده از ايـن سـ. اكسپديا سايتي براي رزرو انواع خدمات مسـافرتي اسـت Expedia:عنوان شركت
يالت را رزرو مي توان بليت هواپيما، اتاق هتل، كشتي هاي تفريحي و بسته هاي سفر تعطـ

.كرد و همچنين خوردو كرايه كرد

 فرعي پروژه اي عنوان به 1996 سال اكتبر در اكسپديا .دارد قرار آمريكا واشنگتن در شركت اين اصلي دفتر
 ورتص به شركت اين سهام گرفت تصميم گيتس بيل ،2001 سال در .شد تأسيس مايكروسافت شركت در

USA توسط شركت اين اما شود؛ عرضه عمومي Networks صورت به 2017 سال در و شد خريداري 
.شد بورس وارد عمومي

https://www.expedia.com/

1996:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

آنالينفروشگاه :فناوري هاي كليدي

IACخريداري شده توسط :وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 60:كل سرمايه جذب شده
)قبل از خريداري ( 

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 دهد يك برنامه كاربردي تلفن همراه است كه به كاربران خود اجازه مي hoteltonightHotelTonight:عنوان شركت
تـا بـه  2010از سـال . هتل هاي داراي تخفيـف را در آمريكـا، اسـتراليا و اروپـا پيـدا كننـد

ظـه با توجـه بـه پيشـنهادهاي لح. ميليون نصب داشته باشد 15توانسته بيش از  HotelTonightامروز،
يار مناسب بـوده آخري، اين برنامه مي تواند پيشنهادهايي با تخفيف باال را ارائه كند كه براي كاربران آن بس

روز قبل را نيز براي كاربران خود اضافه كـرده  7امكان رزرو  از HotelTonight، 2014در سال . است
.استHotelTonightاست كه در اين پيشنهاد نيز امكان رزرو در پايين ترين قيمت موضوع اصلي

https://www.hoteltonight.com/

2010:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

نرم افزار موبايل:فناوري هاي كليدي

Gسري  سرمايه گذاري:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 117:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 ف،كش در كنندگان مصرف به كه است سرگرمي رزرواسيون و جستجو موتور KijubiKijubi.com:عنوان شركت
.مي كند كمك ورزشي ‐تفريحي فعاليت هاي رزرو و شناخت

Kijubi.com كرده آوري جمع خود تأمين كنندگان شبكه سراسر از مستقل فروشندگان از را فعاليت هزاران 
 مورد فعاليت هاي  رزرو و شناخت كشف، در مردم به سامانه اين .مي دهد ارائه خود آنالين بازار  در و

 و پيشرفته جستجوي هاي گزينه داشتن با سامانه اين بصري و ساده كاربري رابط .مي كند كمك نظرشان
 اين .يدمي نما آسان و ساده بسيار سفر طول در يا سفر از قبل را فعاليت ها رزرو و كشف آسان، پرداخت
 را وشندگانفر و فعاليت ها تا مي كند كمك كاربران به ديگران هاي بررسي و رتبه بندي ثبت با سامانه
 .كنند ريزي برنامه بيشتري اطمينان با را خود هفته آخر تعطيالت و تعطيالت بتوانند و كنند ارزيابي

 خود انكاربر براي را مكان و فعاليت هر مورد در دقيقي اطالعات و فيلم ها عكس ها، سامانه اين همچنين
.مي دهد نمايش

http://www.kijubi.com/

2009:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

خاص -ي ورزش:حوزه فعاليت

مسافران شخصي:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

موبايل،  نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 265:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 265:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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 ادهس را پزشكي سفر رزرو پيچيده روند كه است ساده اي آنالين فروشگاه MedigoMedigo:عنوان شركت
.مي كند

 ثبت پلتفرم اين در كشور 30 از بيش در باال كيفيت با المللي بين معتبر كلينيك و بيمارستان 900 از بيش
 با اتامكان صرفه، به مقرون درماني راهكارهاي يافتن براي بيماران به كمك هدف با MEDIGO .شده اند
 درماني بت هايمراق كل شركت اين .است شده تأسيس انتظارشان زمان چشمگيري كاهش و باالتر كيفيت

 برنامه آنالين تصور به را خود پزشكي سفر تمام مي توانند سادگي به بيماران .مي شود شامل را بهداشتي و
  به حاضر الح در و است رايگان كامالً پلتفرم اين از استفاده .كنند رزرو را نيازشان مورد موارد و كرده ريزي

.است دسترس در فرانسوي و ايتاليايي اسپانيايي، آلماني، انگليسي، :زبان 5

https://www.medigo.com/

2013:تأسيسسال

آلمان:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجيره فعاليت
اقامت

خاص -درماني :حوزه فعاليت

مسافران، ارائه دهندگان :گروه مخاطب
خدمات درماني

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

فروشگاه آنالين:فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 2,5:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 11,8:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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 در محلي يها ميزبان با را طبيعت ماجراجويان كه است سفر تجربه اشتراك پلتفرم يك Awake Awake:عنوان شركت
.مي كند آشنا كلمبيا روستايي و دورافتاده نقاط

 گردهم براي ابزار يك عنوان به گردشگري از دليل همين به .است زيست محيط حفظ آن ها اصلي دغدغه
 تفادهاس طبيعت از حفاظت براي آن ها هدايت و محلي ميزبانان توانمندسازي و آن ها آشنايي ،مردم آوردن

 ايتماش جمله از روستاها، و طبيعت گردي مقاصد در عالي هاي تجربه توانيد مي شما اينجا در.مي كنند
 حلي،م و بومي جوامع با آشنايي و فرهنگي تجربيات و حيات وحش تجربيات ،پرنده ها مشاهده ،نهنگ ها

.كنيد تجربه طبيعت آور شگفت منظره هاي سادگي به يا كوهنوردي
 از و واهندمي خ كه راحتي سطح تعيين با را خود سفر تا مي كند كمك خصوصي گروه هاي به شركت اين
.كنند ريزي برنامه مختلف هاي گزينه ميان

https://awake.travel/

2013:تأسيسسال 

كلمبيا:محل فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت:زنجيره فعاليت

خاص - طبيعت:حوزه فعاليت

مسافران، مناطق دوردست:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

بكه سايت و نرم افزار موبايل، ش:فناوري هاي كليدي
اجتماعي

مرحله بذري:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 370:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 370:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

بازاريابي و فروش انواع. 5ـ10
تورهاي گردشگري و راهنماي سفر



استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر

چالش ها

راهكارها
استفاده از فناوري هاي اطالعاتي به هنگام مانند بالك چين•
سيستم هاي به هنگام و هوشمند آمارگيري•
زيرساخت جامع فعالين حوزه گردشگري•
بانك اطالعاتي اماكن و نظرسنجي به هنگام•
جلب مشاركت مردمي براي پاكسازي سواحل•
پيشبيني اطالعات مكان هاي بين راهي در نقشه هوشمند•
استفاده از مصالح پيش ساخته با تكنولوژي باال•
و برنامه ريزي سفر اطالع رسانيچند زبانه  سايت هاي•
ي محليسيستم يكپارچه معرفي راهنمايان سفر و گروه هاي گردشگر•
محصول گردشگري/فروش خدمت	بستر آنالين معرفي و•
انجمن هاي مجازي گردشگري•
سيستم يكپارچه اطالع رساني•

به روز نبودن زيرساخت هاي فناوري اطالعات•
كمبود سيستم آمارگيري كلي و تحليل اطالعات•
كمبود مرجع رسمي اطالعات گردشگري•
عدم توسعه اقامتگاه هاي شهري و روستايي•
عدم توسعه زيرساخت هاي توريسم ساحلي و دريايي•
عدم توسعه اماكن بين راهي•
ناشناخته بودن شرايط محيطي براي مسافران•
كمبود افراد متخصص با تسلط به زبان هاي خارجي•
كمبود گروه هاي راهنما در مناطق توريستي•
كمبود آموزش هاي عمومي و برنامه اطالع رساني منسجم•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري
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اين شـركت  .و ابزار بازاريابي مستقيم است برنامه نويسي ارائه دهنده ي رابط هاي FlextripFlextrip:عنوان شركت
افـزايش فـروش تور هـا و  در بـه آن هـا مي دهـد و خدمات خود را به آژانس هاي آناليـن مسـافرتي ارائـه

.خدمات شان كمك مي كند
بـه  Flextripدرواقـع . اسـتفـروش بيشـتر فرصـتي بـراي  اي اجـارهماشين يا  هتلپرواز،  رزرو هر سفر،

 قادر به كسب درآمد از رزرو هاي، مكمل پيشنهادهايطريق از  راخود، آژانس هاي مسافرتي   APIواسطه ي
.موجود مي كند

همچنــين، بــا اســتفاده از يــك موتــور جســتجوي خــدمات رزرو و بهره گيــري از هــوش مصــنوعي بــراي 
.شخصي سازي، تور مناسب را در زمان مناسب به مسافران ارائه مي دهد

http://www.flextrip.com/

2012:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

گردشگري شركت هاي:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

، درگاه رابط برنامه نويسي:فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هراز دالر 350:مبلغ آخرين قرارداد

هراز دالر 350:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 فرايند تشرك اين .است اجتماعي شبكه بر مبتني آنالين فروشگاه يك WanderableWanderable:عنوان شركت
 توسط شده ثبت ماه عسل هاي آن ها اصلي  محصول .است كرده آسان را عسل ماه برنامه ريزي
 تيكرمان سفر هاي و عسل ماه در نظرشان مورد فعاليت هاي كرده ازدواج تازه زوج ها .مي باشد مخاطبين

  بازار از بخشي تصاحب دنبال به شركت اين .مي گذارند اشتراك به زوج ها ديگر با و مي كنند ثبت را خود
  .است عسل ماه دالري ميليارد 12

https://www.wanderable.com/

2011:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

 بازاريابي و فروش انواع تورهاي:زنجيره فعاليت
گردشگري و راهنماي سفر

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

توامح كنندگانمسافران، توليد :گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

ينشبكه اجتماعي، فروشگاه آنال:فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

-:مبلغ آخرين قرارداد

-:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 روشف و خريد جستجو، در مردم به كه است گردشگري خدمات آنالين فروشگاه يك VayableVayable:عنوان شركت
.مي كند كمك سفر منحصربه فرد تجربيات

 و ورش و تخصص وقت، از كه مي دهد را امكان اين افراد به كه است منحصربه فرد بازار يك سامانه اين
 ن هايجايگزي از مي توانند نيز آن ها مشتريان همين براي .كنند استفاده درآمد كسب براي خود شوق

.شوند بهره مند رايج تجربيات از شخصي تر و متنوع تر
 حال در .كنيد رزرو كشور 100 در و شهر 900 از بيش در را Vayable در موجود تحربه هاي توانيد مي شما

.دهند مي  ارائه را خود خودمات و  بوده عضو پلتفرم اين در مستقل افراد از نفر 5000 از بيش حاضر

http://www.vayable.com/

2011:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران، ارائه دهندگان :گروه مخاطب
مستقل

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 1,7:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 2,1:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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Cruise PlannersCruise:عنوان شركت Planners مي دهد؛ انحصاري پيشنهادهاي اكسپرس امريكن اعضاي به 
 قيمت و هيد سرويس كيفيت، در بسياري شهرت شركت اين !پايين قيمت با لوكس سفرهاي

 افسر از شغلي هر با افراد تمامي به نمايندگي اعطاي پلنرز كروز برنامه .دارد گردشگري صنعت در رقابتي
 هيجان هايسفر تجربه ارائه شركت اين هدف .است گردشگري گسترش جهت ماشين مكانيك تا ارتش
 پيشنهاد ودخ كاربران رابه زميني تورهاي و آبي سفرهاي همزمان پلنرز كروز .است معمولي افراد به انگيز

.مي دهد

1994:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدي اصلي

موبايلسايت و نرم افزار :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

/https://www.cruiseplanners.comنامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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Cox and KingsCox:عنوان شركت and Kings رد گردشگردي شركت قديمي ترين و شده تأسيس 1758 سال در 
 صوصمخ هاي پكيج و سال تمام در گردشگري تورهاي پكيج شركت اين .است دنيا

 با مرتبط گردي صنعت چند و بانكداري بيمه، چون صنايعي در اين بر عالوه .مي فروشد را تعطيالت
.است فعاليت حال در گردشگري

 دنيا كشور 9 در شركت اين .است گردشگري ايجنت هاي و تورليدرها بازاريابان، از متشكل شركت اين
.مي دهد ارائه قاره 4 و كشور 22 در را خدماتش همچنين و است فعاليت به مشغول

1758:تأسيسسال 

هند:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدي اصلي

موبايلسايت و نرم افزار :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

www.coxandkings.comنامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 مسافران هب كه است توريستي خدمات رزرو و جستجو آنالين پلتفرم دهنده ارائه JetbayJetbay:عنوان شركت
 اخليد سفر هاي بازار بر تمركزش پلتفرم اين .مي دهد ارائه خدمات كشورها داخل سفر هاي براي خارجي
 .است
 چين بازار ردنآو دست به از پس و بوده مستقر سيليكون ولي در خود نياز مورد سرمايه جذب با شركت اين

 و شده تأسيس 2014 سال در Jetbay .است شده آسيا سراسر و اروپا شمالي، آمريكاي در حضور به موفق
  فرمپلت بزرگترين حاضر حال در سامانه اين .مي باشد دسترس در آن آزمايشي نسخه حاضر حال در

.تداراس دارند را چين به سفر برنامه كه خارجي مسافران براي رزرو و گردشگري تورهاي جستجوي

http://jetbay.com/

2014:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

انبوه  -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران، شركت هاي :گروه مخاطب
گردشگري، مكان هاي ديدني

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 1,6:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 1,7:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 به را نهماجراجويا گردشگري رهايتو مستقيم صورت به كه است آنالين فروشگاه يك TripzaarTripzaar:عنوان شركت
.است ويديو از استفاده آن ها موفقيت اصلي داليل از يكي.مي گذارد اشتراك

 خود سفر جربهت به نسبت كامل تري ديد ويدئوها مشاهده با تور رزرو از پيش مي تواند مشتري شيوه اين در
.ندارد وجود امكان اين ساده ليست هاي در كه كند پيدا
  كه است كرده پيدا دست ٪6-5 حدودا تبديل نرخ به هدفمند، تبليغات با شيوه اين تركيب با شركت اين
 .است خوب بسيار صنعت اين براي

http://www.tripzaar.com/

2012:تأسيسسال 

كانادا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

خاص -هيجان :حوزه فعاليت

 شركت هايمسافران، :گروه مخاطب
گردشگري

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدي اصلي

 موبايل، نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

اعتباردريافت :وضعيت تأمين مالي

هزار دالر كانادا 25:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر كانادا 25:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 Charm City Food:عنوان شركت
ToursCharmCity Food Tours آشپزي رخداد هاي غذايي، تور هاي از مجموعه اي دهنده ي ارائه  

 تاريخ، غذايي، تور هاي .است بالتيمور تاريخي شهر سراسر در آشپزي موتوري تور هاي و
 در شركت اين .مي كند تركيب هم با ساعته 3.5 پياده  روي يك در را محلي آشپزي و فرهنگ معماري،
Chaps مانند معروفي نقاط جمله از( بالتيمور آشپزي تاريخ ارتقاء و حفظ راستاي pit beef, Goetze's

famous Chews, Berger Cookies, Ostrowski's sausage( مي كند تالش.
  CharmCity Food Tour زيرمجموعه شركت هاي همكاري نتيجه DC Metro Food Tour و Taste

Indy Food Tour است.

http://www.baltimorefoodtours.com/

2010:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

خاص -غذا :حوزه فعاليت

رستوران هامسافران، :گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل:فناوري هاي كليدي

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هزار دالر 150:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 150:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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Intrepid TravelIntrepid:عنوان شركت Travel ورهايت برگزاري و هيجان توريسم زمينه در فعال شركت بزرگترين 
Intrepid.است كوچك گروه هاي براي هيجان Travel120 در و منطقه 1500 از بيش در 
 شمالي، آمريكاي التين، آمريكاي آسيا، در شركت اين مقصدهاي .مي كند برگزار را خود تورهاي كشور
 و حمل از ادهاستف شامل شركت اين شده برنامه ريزي سفرهاي .دارد قرار استراليا و آفريقا خاورميانه، اروپا،
 عنوان به ،2014 سال در شركت اين .است شهروندان خانه هاي در اقامت و محلي غذاي عمومي، نقل
 ،2016 سال در و كرد ممنوع خود تورهاي در را حيوانات از استفاده و فيل سواري مسافرتي، شركت اولين
  زيستمحيط از حافظت و كودكان رفاه بشر، حقوق سالمت، وضعيت بهبود براي دالر ميليون 6 از بيش
.است كرده كمك

www.intrepidtravel.com

1989:تأسيسسال 

استراليا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

خاص -هيجان :حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

فروشگاه آنالين:فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 توسط كه ازب فضاي تجربه هاي به را كاربران كه است اجتماعي شبكه پلتفرم يك RootsRatedRootsRated:عنوان شركت
 كه است ديجيتال تفريحي راهنماي يك RootsRated .مي كند متصل شده اند انتخاب محلي متخصصان

 بهترين هب كه مي كند قادر را كاربران پلتفرم اين .مي شود سرپرستي تخصصي خرده فروشان توسط
 از پايدار برند هاي و خرده فروشان با RootsRated .كنند پيدا دست محلي متخصصان پيشنهادي تجربه ي

GORE‐TEX، Marmot، Mountain جمله Hardware، Toad&Co, و SmartWool همكاري 
  افراد مانند مي روند كه هركجا بتوانند  و كرده متصل باز فضاي يك درجه تجربه هاي به را مردم تا مي كند
  .كنند تجربه را زندگي محلي،

https://rootsrated.media/

2012:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

خاص -بوم گردي :حوزه فعاليت

قلمست ارائه دهندگانمسافران، :گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

شبكه اجتماعي، فروشگاه :فناوري هاي كليدي
آنالين، تحليل كالن داده

A سريسرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 6,5:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 9,5:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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APAX RecreationAPAX:عنوان شركت Recreation رايب ماجراجويي پارك هاي شامل و بوده نوين گردشگري مقصد يك 
 در كه است APAX گروه از زيرمجموعه اي برند اين .است شده مستقر شانگهاي در كه است مسافران

.دارد فعاليت توريستي خدمات و گردشگري زمينه
 نايعص شامل كه خود بخشي چند پلتفرم طريق از را سطحي چند كار و كسب هاي فرصت APAX گروه
APAX نام هاي به واحد سه از شركت اين .مي دهد ارائه است سرگرمي و مسافرت ورزش، لباس، و مُد

EVENTS، APAX LIVE و APAX RECREATION شده است تشكيل.

http://apaxgroup.com

1992:تأسيسسال 

چين:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
سفرراهنماي 

خاص – هيجان:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

موبايل نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي

Aسري  گذاري سرمايه :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 15,9:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 15,9:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

ارائه خدمات بازديد از . 6ـ10
جاذبه هاي گردشگري



استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
چالش ها

راهكارها
استفاده از كالن داده ها و نظرات مردمي براي تشخيص و بهبود •

يكپارچه
ينترنت استفاده از فناوري هاي اطالعاتي به هنگام مانند بالك چين و ا•

اشياء
سيستم هاي هوشمند جمع آوري كالن داده•
اي سيستم ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصده•

گردشگران مكاني
بسترهاي مشاركتي توليد و انتشار محتوا•
جلب مشاركت مردمي پاكسازي سواحل•
استفاده از مصالح پيش ساخته با تكنولوژي باال•
سيستم يكپارچه اطالعات فرهنگي و محلي•
سيستم يكپارچه اطالعات محيطي•
سيستم يكپارچه اطالع رساني•

تصميم گيري هاي غير متمركز•
به روز نبودن زيرساخت هاي فناوري اطالعات•
كمبود سيستم آمارگيري كلي و تحليل اطالعات•
عدم شناخت ظرفيت ها و مناطق گردشگري•
كمبود عالئم توريستي مناسب•
عدم توسعه زيرساخت هاي توريسم ساحلي و دريايي•
تفاوت در فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي•
ناشناخته بودن شرايط محيطي براي مسافران•
كمبود آموزش هاي عمومي و برنامه اطالع رساني منسجم•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري
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.ستا جذاب و خاص تجربيات گذاري اشتراك به براي اجتماعي شبكه يك TeliportMeTeliportMe:عنوان شركت
  درجه 360 پانوراماي تصاوير طريق از را ديدني مكان هاي تا مي دهد را امكان اين مشتريان به آن ها سامانه
.كنند مشاهده

 هاي وشيگ از استفاده با مي كنند سفر آن به كه مكان هايي از را خود واقعي تجربه كاربران سامانه اين در
.گذارند مي اشتراك به  Android360 فناوري  طريق از و هوشمند

http://www.teliportme.com/

2012:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
گردشگريجاذبه هاي 

انبوه –تفريحي:حوزه فعاليت

حتوامتوليدكنندگان مسافران، :گروه مخاطب

تبليغات:مدل درآمدي اصلي

بكه سايت و نرم افزار موبايل، ش:فناوري هاي كليدي
اجتماعي

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هزار دالر 400:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 400:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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 تا  دمي كن كمك مسافران به كه است همراه تلفن خدمات ارائه كنسرسيوم يك HeadoutHeadout:عنوان شركت
.كنند تهيه خوب تخفيف هاي با را آينده ساعت 24 در موجود محلي تجارب بهترين

Headoutدر .مي كند فراهم خود كاربران براي آنالين فروش همراه به را خدمات قيمت بهترين  
Headout دندار وجود سنگين هاي پرداخت يا بد رويدادهاي بيهوده، پياده روي كاغذي، بروشور هيچ.

.مي باشد همراه تلفن خدمات ارائه براي تجاري نام يك توسعه و ثبت حال در شركت اين

http://www.headout.com/

2014:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

 شركت هايمسافران، :گروه مخاطب
ديدني مكان هايگردشگري،

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Aسري سرمايه  گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 10:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 12,2:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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ن را بـه شركت وايلد چاينا، شركت گردشگري است كه سفرهاي لوكس به مقصـد چـيWild China:عنوان شركت
تورهـاي خصوصـي، نيمـه خصوصـي در گـروه هـاي كوچـك، تورهـاي . كاربران خود ارائه مي دهد

الوه بـر اين شركت عـ. برگزار مي كند تخصصي، آموزشي و رويدادهاي درخواستي در چين را براي كاربران
ايـن شـركت تورهـاي خـود را بـه شـهروندان و . چين هنگ كنگ را هم در ليست گردشـگري خـود دارد

.شركت ها ارائه مي دهد

https://wildchina.com/

2000:تأسيسسال 

چين:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

انبوه -تفريحي:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدي اصلي

آنالينفروشگاه :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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 ي،تاريخ مكان هاي موزه ها، به كه است هوشمند تلفن برنامه و سايت وب يك TouritzTouritz:عنوان شركت
 ايرس همچنين و محلي مخصوص تورهاي مي كند كمك آموزگاران و گردشگري جوامع
 كمك ها سازمان اين بهTouritz .كنند ايجاد را عالقه شان مورد نقاط به مربوط مفيد مطالب
.شوند متصل يكديگر به جهان اطراف  محلي تورهاي طريق از تا مي كند

Touritz دارد خوبي ارتباط ملي و منطقه اي سازمان هاي با و مي   باشد متعددي جايزه هاي برنده.

http://www.touritz.com/

2013:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

خاص -تاريخي:حوزه فعاليت

مسافران، مكان هاي ديدني:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هزار دالر 20:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 50:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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 استفاده و دخري جستجو، در انقالبي سازمان اين .است آنالين فروش نوآورانه پلتفرم يك TiqetsTiqets:عنوان شركت
 ايجاد يفرهنگ و تاريخي جاذبه هاي و نمايش ها موزه ها، از بازديد براي الكترونيك بليط هاي از مشتريان

.است كرده
 مي مسافران براي را تاريخي جاذبه هاي و موزه ها بهترين به رفتن تسهيل را خود مأموريت سازمان اين
 دادن شانن با تنها و كرده تهيه را خود بليط سرعت به مي توانند آن ها خدمات از استفاده با مسافران .داند
 با شركت اين .كنند استفاده موجود امكانات از لحظه در و انتظار چاپ، به نياز بدون خود، گوشي در بليط
.دارد را مشتريان به تجربه بهترين ارائه در سعي خود همكاران كمك

http://www.tiqets.com/

2014:تأسيسسال 

هلند:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

خاص -تاريخي:حوزه فعاليت

ديدني مكان هايمسافران، :گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
فروشگاه آنالين

Bسرمايه گذاري سري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 17:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 22,5:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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 ت هايفعالي كردن پيدا در كه است گردشگري خدمات آنالين فروشگاه يك MylocalscoutsMylocalscouts:عنوان شركت
.ي كندم متصل محلي حرفه اي افراد به را مشتريان سامانه اين .مي كند كمك مسافران به ماجراجويانه

 و مذهبي فرهنگي، هاي تفاوت به همه آن در و است حرفه اي و دوستانه تناسبي داراي آن ها شبكه
 تجربه وير بر شركت اين .دهند مي افزايش را فرهنگي بين فهم موضوع اين .گذارند مي احترام اجتماعي
.دارد تمركز اشخاص

http://mylocalscouts.net/

2014:تأسيسسال 

آلمان:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي:زنجيره فعاليت
گردشگري

خاص -مردم شناسي :حوزه فعاليت

قلمست ارائه دهندگانمسافران، :گروه مخاطب

حق اشتراك:مدل درآمدي اصلي

بكه موبايل، ش نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
اجتماعي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص :مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص :كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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Patriots PointPatriots:عنوان شركت Point Development Authority مكان اين .است فعال بسيار تاريخي موزه يك  
 تنها نينهمچ .است شده تأسيس و تجهيز دوم جهاني جنگ جنگي هواپيماي با دريايي موزه توسعه براي

 .است مكان اين ديگر خدمات از متحده، اياالت در ويتنام تجربه نمايشگاه
Patriots Point بازديد 270،000 از بيش با آمريكا، كشور گردشگري هاي جاذبه ترين محبوب از يكي 

 برنامه هاي و آموزشي هاي برنامه بزرگترين از يكي داراي YORKTOW همچنين .است سال هر در كننده
 شركت برنامه ها اين در اي مدرسه كودك 40،000 از بيش سال هر كه است كشور در شبانه كمپينگ
.مي كنند

https://www.patriotspoint.org/

1975:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

خاص - جنگ:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل:فناوري هاي كليدي

اعتباردريافت :وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 25:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 25:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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اين پلتفرم يـك .يك پلتفرم داستان سرايي فرهنگي مبتني بر واقعيت افزوده است NextoNexto:عنوان شركت
و توسـعه محتـواي فرهنگـي و توانمنـد سـازي ارائـه تقويـت آن چشم انداز . سامانه تعامل فرهنگي است

وليـد سعي دارند تا با توسعه فناوري خـود ت آن ها. دهندگان خدمات گردشگري و مكان هاي تاريخي است
.واقعيت افزوده را آسان كنند هيجان انگيزخاص و  تجربه ها

رايي آن ها در حال بهبود و جايگزيني راهنماهاي صوتي قديمي با يك روش منحصر بـه فـرد داسـتان سـ
فرار  و  اتاق هايه اين شيوه قابل مقايسه با تجرب. هستندمبتني بر مكان بر روي دستگاه هاي تلفن همراه 

نز قـرار هدف آن ها اين است كه بازديدكنندگان را در كفش هاي مجـازي اينـديانا جـو. مي باشدشكار گنج 
.دهند تا بتوانند موقعيتي مانند يك ماجراجوي تاريخي را تجربه كنند

http://www.nexto.io/

2014:تأسيسسال 

اسلواكي:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

خاص -مجازي :حوزه فعاليت

ديدني مكان هايمسافران، :گروه مخاطب

در فروش مشاركت:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
افروده/واقعيت مجازي

اعتبار دريافت:وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 70:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 70:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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Saraii:عنوان شركت VillageSaraii Village  وريسـم كه بر اكوتيك سرمايه گذاري اجتماعي با اهداف توسعه پايدار است
.و توريسم كشاورزي تمركز دارد

گيز خود در اين نهاد پذيراي توريست ها و افراد محلي اي است كه عالقه مند به گذراندن تعطيالت هيجان ان
.دامن طبيعت هستند
. در هامبانتوتا ي سريالنكا ساخته شده است 2011اين دهكده در سال 

ايـداري هـم و در آن از مواد بازيافتي، سازگار با طبيعت، و نيروي كار محلي استفاده مي شود تا با مفهـوم پ
. راستا باشد

http://www.saraiivillage.com/

2011:تأسيسسال 

سريالنكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

خاص - بوم گردي:حوزه فعاليت

ديدني مكان هايمسافران، :گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل:فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص :كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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– Holy LebanonHoly:عنوان شركت Lebanon يروان قصد دارد جستجو و بازديد از اماكن مذهبي لبنان را براي پ
.ساده كند اديان مختلف

Holy ‐ Lebanon اهي با ارائه اطالعاتي از اين اماكن كه در كتاب هاي راهنما نيست قصد دارد آگ
 كـاري ديگـري كـه ايـن پلـت فرم انجـام مي دهـد اطالع رسـاني. شهروندان و توريست ها را باال ببـرد

يروان مذاهب اين پلتفرم قصد دارد با اين كار پ. رويدادهاي است كه در اين اماكن مذهبي اتفاق مي افتد
. مختلف را به خود جلب كند

2018:تأسيسسال 
لبنان:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
گردشگري جاذبه هاي

خاص -مذهبي :حوزه فعاليت
تيمؤسسات توريس مسافران،:گروه مخاطب

فروش تبليغات:مدل درآمدي اصلي

تحليل كالن داده، موتور :فناوري هاي كليدي
جستجو

Seed:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 گرانگردش سازمان اين پلتفرم .است مجازي واقعيت خدمات ارائه شركت يك TimeLooperTimeLooper:عنوان شركت
 و افزوده اقعيتو فناوري بر مبتني ويدئويي تصاوير از استفاده با را تاريخي مهم لحظات تا مي سازد قادر را

.كنند تجربه خود، هوشمند گوشي هاي از استفاده با تنها
 عقب به را ساعت ها جهان نقاط تمام در تا بدهد را امكان اين گردشگران به دارد سعي شركت اين

 بر ازيمج واقعيت فيلم هاي صورت به تاريخ مهم لحظات در را تاريخي مكان هاي و رويدادها و برگردانند
.كنند تجربه اپل هوشمند گوشي هاي روي

http://www.timelooper.com/

2015:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
بازاريابي و فروش انواع 

تورهاي گردشگري و 
راهنماي سفر

خاص -مجازي:حوزه فعاليت

ديدني مكان هايمسافران، :گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدي اصلي

 سايت و نرم افزار موبايل،:فناوري هاي كليدي
افروده/واقعيت مجازي

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 2:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 3,9:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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ارائه خدمات پشتيبان به. 7ـ10
ريگردشگران و شركت هاي گردشگ



استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري

چالش ها

راهكارها
استفاده از كالن داده ها و نظرات مردمي براي تشخيص و بهبود •

يكپارچه
نقشه هاي هوشمند•
سيستم اطالع رساني مكاني•
توليد و توسعه زيرساخت هاي ترجمه سريع•
بانك اطالعاتي اماكن با امكان نظرسنجي به هنگام•
پيش بيني اطالعات مكان هاي بين راهي در نقشه هوشمند•
استفاده از زيرساخت بالك چين•
ايجاد سيستم هاي واسط پرداخت •
ي محليسيستم يكپارچه معرفي راهنمايان سفر و گروه هاي گردشگر•
رسانه هاي هوشمند اطالع رساني و آموزش•

تصميم گيري هاي غير متمركز•
كمبود عالئم توريستي مناسب•
عدم توسعه اقامتگاه هاي شهري و روستايي•
عدم توسعه اماكن بين راهي•
كمبود سيستم پرداخت خدمات محلي•
كمبود افراد متخصص با تسلط به زبان هاي خارجي•
كمبود آموزش هاي عمومي و برنامه اطالع رساني منسجم•
كمبود سيستم يكپارچه پرداخت متصل به بانك هاي خارجي•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و شركت هاي 

گردشگري
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 و شركت ها براي سفر هزينه مديريت و اطالع رساني حرفه اي پلتفرم RocketripRocketrip:عنوان شركت
.است كارمندان

 صورت به ازمانس مسافرتي سياست هاي گرفتن نظر در و قيمت به هنگام اطالعات اساس بر پلتفرم اين
 ازاي در كاركنان سامانه اين از استفاده با .مي كند ارائه را سفر اختصاصي بودجه هاي هوشمند

 .مي كنند زيادي صرفه جويي سازمان ها نتيجه در و مي گيرند پاداش خود مسافرت هزينه در صرفه جويي
.دارد توييتر و GE، Edmunds جمله از مشترياني پلتفرم اين
 نيويورك شهر در كردند سرمايه گذاري آن روي 2013 سال در كه Rocketrip گذاران سرمايه تمام

 آن ها جمله از Y‐Combinator و Canaan شركت ،Bessemer سرمايه گذاري شركت .هستند مستقر
.هستند

http://www.rocketrip.com/

2013:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

تجاري، كارمندان شركت هاي:گروه مخاطب

مشاركت:مدل درآمدي اصلي

تجوتحليل كالن داده، موتور جس:فناوري هاي كليدي

Cسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 15:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 32,2:كل سرمايه جذب شده
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ار شركت بي سي دي، امكان سفرهاي هوشمند را بـراي مقامـات عالي رتبـه و تجـBCD:عنوان شركت
ي و فراهم مي كند؛ بدين معنا كه آن ها را در انتخاب مقاصد، مسـيرها، مراكـز اقـامت

.حتي بليط كمك مي نمايد
نـه و اين كسب و كار، به افراد اين امكان را مي دهد كه از ابتدا تا انتهاي سفر خـود را بـا حـداقل هزي

منابع خصوص  راين قابليت زماني بسيار ارزشمند د. بهينه ترين حالت ممكن برنامه ريزي و اجرا نمايند
ان و بنابراين بيشـترين مشـتري هاي ايـن كسـب و كـار را مـدير. محدود زمان و پول مطرح مي گردد

.تاجران تشكيل مي دهند

http://www.bcdtravel.com/

1975:تأسيسسال 

هلند:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

تجاري، كارمندان شركت هاي:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدي اصلي

جستجوسايت و موتور :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

82

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري



هاي شركت سي دبليو تي، شركتي است كه سـفرهاي كـاري، مالقات هـا و رويـدادCWT:عنوان شركت
ولتي اين خدمات شركت هاي داصلي  مشتري هاي. كسب و كاري را مديريت مي كند

.و  سازمان هاي خصوصي بزرگ هستند
در  1994شروع فعاليت آن به سال ها قبل و فردي بلژيكي برمي گردد امـا آغـاز رسـمي آن در سـال  

و مقامات ارها كسب و ك خدمات گردشگري اين شركت، لوكس و براي بنيانگذاران. پاريس بوده است
.رسمي است

https://www.carlsonwagonlit.com/

1994:تأسيسسال 

فرانسه:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

تجاري، كارمندان شركت هاي:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدي اصلي

جستجوسايت و موتور :فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده
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 را ايزيمتم خدمات تا مي كند كمك هوايي شركت هاي به كه است پلتفرمي RoutehappyRoutehappy:عنوان شركت
.دهند ارائه

Routehappy تمنديرضاي نمره ثبت با جهان سراسر در و است محصول بهبود به كمك براي پلتفرمي 
 تربه را هوايي خطوط تا مي كند كمك هواپيمايي شركت هاي به شركت اين درگاه طريق از مسافران

 حصوالتم مورد در تصويري و متني محتواي مي توانند همچنين هواپيمايي شركت هاي .كنند سازماندهي
.دهند نمايش مسافران به پرواز در را خود
 در را اييهواپيم شركت هاي به هنگام، گزارش ارائه و كالن داده تحليل روش هاي از استفاده با پلتفرم اين
.مي كند راهنمايي بهتر خدمات ارائه

https://www.routehappy.com/

2011:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
به  ارائه خدمات پشتيبان

گردشگران و شركت هاي
گردشگري

انبوه – كاري:حوزه فعاليت
هواپيمايي شركت هاي:گروه مخاطب

حق اشتراك:مدل درآمدي اصلي

:فناوري هاي كليدي
، سيبرنامه نويرابط كاربردي
، تحليل هوش مصنوعي

كالن داده
Bسرمايه گذاري سري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 3:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 8,3:كل سرمايه جذب شده
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 فراهم گردشگري صنعت براي را فروش افزايش محور فناوري راه حل هاي Nor1 شركتNor1:عنوان شركت
.كند مي

 در عالف گردشگري شركت هاي براي وفاداري ايجاد و درآمد رساندن حداكثر به براي شركت اين راه حل ها
  پايه بر به هنگام تصميم گيري هوشمند موتورهاي از استفاده با شركت اين .شده اند طراحي جهاني بازار

PRiME نام با - كالن داده ها .است كرده طراحي را Nor1 پذير مقياس فروش افزاش پلتفرم ‐
Nor1 مانند تكنولوژي برجسته سرمايه گذاران است توانسته همچنان Concur (CNQR)، Goldman

Sachs و Accel Partners كند جذب خود به را.

http://www.nor1.com/

2004:تأسيسسال 
اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري :حوزه فعاليت
گردشگري شركت هاي:گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
تحليل كالن داده

Bسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 9:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 29,1:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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 وز پروازتأخير پروازها را پيش از رسيدن ريك هوش مصنوعي پيشرفته است كه  LumoLumo:عنوان شركت
 دگرگـون در پروازها را به كلـيتأخير برخورد جهان با خروجي اين هوش مصنوعي  .مي كندبيني پيش 
.است كرده

از  -ي كنـد پرواز را ايجاد كـرده  كـه بـه مشـتريان كمـك متأخير اين شركت يك موتور پيش بيني كننده 
و بـا  كنند ، روزها، حتي ماه ها قبل از پرواز اطالع كسبساعت ها -مسافران فردي تا خطوط هوايي جهاني 

.برنامه ريزي كنند توجه به آن
عـالوه بـر آن .كـرده اسـتجـذب را  JetBlue Venturesهمچـون شـركت  شركت سرمايه گذاراني اين

نيـز  ينكمك هاي مالي از سوي ناسا براي بهينه سازي پرواز هواپيماهاي بزرگ و هواپيماهاي بدون سرنشـ
.بدين شركت تعلق قرار گرفته است

https://thinklumo.com

2017:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

شركت هاي هواپيمايي،:گروه مخاطب
مسافران شخصي

محصول/فروش خدمت :مدل درآمدي اصلي

كالن دادهتحليل:فناوري هاي كليدي

Seed Stage:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 2,3:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 2,3:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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 اين قطري از .است گروهي سفرهاي برنامه ريزي براي آنالين برنامه ترين ساده TravefyTravefy:عنوان شركت
 چنينهم و كرده همكاري يكديگر با سفر جامع برنامه ي ايجاد براي توانند مي گروه ها ،موبايل برنامه

.كنند مديريت و ثبت مشترك صورت به را سفر هزينه هاي
 هاي خهنس و قراردارد كنندگان مصرف دسترس در مستقيم طور به شركت اين نرم افزار اصلي نسخه

BrandsPro راًاخي .دارد قرار آن ها نمايندگان و كنندگان تأمين مسافرتي، شركت هاي دسترس در آن  
Travefy شرياتن ميان در و جهاني گزارش و آمريكا اخبار و كومپاني-فست فوربس، تايمز، نيويورك در 

.است شده نوآوري جايزه هاي از بسياري برنده همچنين و شده برجسته ديگر

https://www.travefy.com/pro

2012:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان 

به گردشگران و 
شركت هاي گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

شركت هاي  – مسافران:گروه مخاطب
مسافرتي

حق اشتراك:مدل درآمدي اصلي

موبايل،  نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
شبكه اجتماعي

Aسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

هزار دالر 500:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 2,2:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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Unbabel:عنوان شركت
Unbabel  كـه بـا  دهـدامكان مـي شركت ها كه به پلتفرم ارائه خدمات هوشمند ترجمه است 
آن ها . بان استاين شركت در حال ايجاد دنياي بدون موانع ز. ارتباط برقرار كنند بدون مانع زبانيمشتريان 

.دخدمات ترجمه اي قابل اعتماد، يكپارچه و مقياس پذير را به شركت ها و مشتريان خود ارائه مي دهن
براي ورود و رشد نفوذ خود در بازارهاي جديـد  Unbabelكسب و كارهاي بين المللي از پلتفرم سازماني 

بان شناسان اين شركت با به كار گيري قدرت هوش مصنوعي و جامعه آنالين جهاني از ز. استفاده مي كنند
.استاندارد جديدي را در عرصه ترجمه هوشمند پايه گذاري كرده است

Unbabel،  با همكاري شـركت هاي برزگـي همچـونNotion Capital، Google Ventures، 
Caixa Capital   وY Combinator،  بــه مشــترياني همچــونPinterest، Skyscanner، 

Under Armor، Trello  وOculus VR خدمات خود را ارائه مي دهد.

http://unbabel.com/

2013:تأسيسسال 
پرتغال:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه -كاري :حوزه فعاليت
ارائه خدمات و محتوا:گروه مخاطب

اشتراك حق:مدل درآمدي اصلي
انهوش مصنوعي، تحليل زب:فناوري هاي كليدي
Bسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 23:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 31,2:كل سرمايه جذب شده
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كـه در اسـت  آنالينو فروشگاه  يك پلتفرم آنالين مبتني بر شبكه هاي اجتماعي OwlTingOwlTing:عنوان شركت
آن هـا ، همگام شدن با تحوالت جهان و همچنين ارائه بهتر خـدماتبراي  .حوزه گردشگري فعاليت مي كند

.و هوش مصنوعي را در اكوسيستم خود به كار برده اند چين بالكتكنولوژي اخيرًا 
ايلنـد در ت و آمريكا، ژاپنكواالالمپور، اياالت متحده  نقطه در جهان از جمله اين شركت با حضور در چندين

.حوزه گردشگري و خدمات پرداخت فعاليت مي كند
اه انـدازي اولين سيستم پخش مواد غذايي پروتئيني مبتني بـر ارز مجـازي اتريـوم را ر OwlTingهمچنين 
.كرده اند

https://www.owlting.com/

2010:تأسيسسال 

تايوان:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه - كاري:حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

:فناوري هاي كليدي
سايت و نرم افزار موبايل، 

ن، بالك چيفروشگاه آنالين، 
نقشه هوشمند

Aسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 3,6:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 5,7:كل سرمايه جذب شده
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حوزه  زپرداخت هاي خارج ا برايشركتي پيشتاز در ميان شركت هاي فين تك  PayinTechPayinTech:عنوان شركت
، تفريحـيدارنـدگان فروشـگاه هاي فناوري هاي پرداخت اين شركت به طـور خـاص بـراي   .يورو است

.است شده ورزشي و فرهنگي طراحي 
ه هـاي قادر ساختن مشتريان در بهينه سـازي منـابع درآمـد و داد و تراكنش هاهدف اين شركت ساده   سازي 

.بازاريابي آن ها است
بانـك "يك  اين برند شامل يك موتور تراكنشي است كه در نقش ارائه شده توسط هسته ي مركزي راهكار

مجهز مي شـوند كـه وسـيله  اي بـراي پرداخـت   NFCكاربران به يك ابزار . عمل مي كند "مركزي شخصي
ي تواند به نرم افـزار فروشگاه داران از يك اپليكيشن كسب و كار استفاده مي كنند كه م. درون اكوسيستم است

.آن ها لينك شود POSدستگاه 

2013:تأسيسسال 

فرانسه:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ه ارائه خدمات پشتيبان ب

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

انبوه - كاري:حوزه فعاليت

گردشگري شركت هاي:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

ت تحليل كالن داده، اينترن:فناوري هاي كليدي
اشياء

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 4,5:مبلغ آخرين قرارداد

/http://www.payintech.comميليون دالر 5,6:كل سرمايه جذب شده
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اني هـر كسـي مـي توانـد بـه آسـ. توليد كننده يك تكنولوژي سـاختماني اسـت EmagispaceEmagispace:عنوان شركت
.ديوارهاي مجازي ساخت اين شركت را براي ساخت  فضا با هر اندازه استفاده كند

نولـوژي و نوآور در طراحي است كه با توليد تكساختماني داخلي مصالح يك سازنده  Emagispaceشركت 
بـا  EmagiBlockپلتفرم . بلوك هاي پيش ساخته ساختمان تحولي در ساخت فضاي داخلي ايجاد كرده است

زمـان  اين ايده كه كه ساختن فضاي داخلي ظريف و همه جانبه، نبايد مستلزم صـرف هزينـه زيـاد، مـدت
.طوالني و ذخيره سازي دشوار همراه باشد ايجاد شده است

Emagispace را تجربـه  تغييري انقالبي در يك صنعت ايجاد كرده است كه در صدها سال تغييـر بزرگـي
.نكرده است

https://emagispace.com

2015:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

ارائه خدمات بازديد از :زنجيره فعاليت
جاذبه هاي گردشگري

انبوه -كاري:حوزه فعاليت

،شركت ها، خانه ها:گروه مخاطب
هتل ها اقامتگاه ها

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدي اصلي

پيش ساختهمصالح :فناوري هاي كليدي

Bسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 5,1:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 9,3:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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سـبك زندگي و  كه براييك شبكه پرداخت تلفن همراه مبتني بر سيستم پاداش است  LivenLiven:عنوان شركت
.صنعت غذاخوري در ملبورن استراليا ساخته شده است

روي تلفن هاي هوشمند خود، مي توانند شركاي تجاري طرف قـرارداد آن  Livenكاربران با استفاده از برنامه 
پرداخت  LVNخيلي آسان و سريع و با استفاده از ارز مجازي  LivenPayكنند و از طريق دروازه شناسايي را 

را پس انداز كنند، به حساب هـاي جـايگزين يـا كيـف  LVNكاربران مي توانند سكه هاي . خود را انجام دهند
يـه هاي طرف قرارداد در حوزه شنگن براي پرداخت استفاده كننـد يـا بـه خيرمكان  پول انتقال دهند، در هر 
وفـاداري و  شبكه بازاريابي، بسـته بندي تبليغـاتي، شـيوه پرداخـت، شـبكه Liven. طرف قرارداد هديه دهند

.مي  دهددر اختيار كسب و كارهاي طرف قراداد خود را مسئوليت اجتماعي يكپارچه خود 

https://www.liven.com.au/

2014:تأسيسسال 
استراليا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

خاص - غذا:حوزه فعاليت

 شركت هايمسافران، :گروه مخاطب
رستوران هاگردشگري،

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

سايت و نرم افزار موبايل، :فناوري هاي كليدي
بالك چين

سرمايه خصوصي:وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 10:مبلغ آخرين قرارداد
ميليون دالر 18,5:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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كـه بـا هـدف جمـع آوري يك فروشگاه آنالين براي تورهـاي صـوتي اسـت  AudioPlayceAudioPlayce:عنوان شركت
راي آندرويد و بكه ، برنامه  تلفن هوشمندبا استفاده از . شده استتأسيس راهنماهاي صوتي از سراسر جهان 

iOS  توسعه يافته، كاربرانAudioPlayce  مي توانند به صورت مسـتقيم راهنماهـاي صـوتي را  در محـل
.مورد نظر و تنها با استفاده از گوشي هاي هوشمند خود گوش كنند

گيرنـد كـه آن ها مي توانند در برنامه جستجو كرده، راهنماهاي موجود در نزديكي خود را ببينند و تصميم ب
.استفاده در سفر خود دانلود و استفاده كنندبراي كدام يك را 

محيطي بهـره  راهنماهاي صوتي مي توانند از كانال جديد و قدرتمند توزيع بر پايه اطالعاتتوليدكنندگان 
.بگيرند

http://www.audioplayce.com/

2011:تأسيسسال 

ايتاليا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

خاص -تاريخي:حوزه فعاليت

ديدني، توليد  مكان هاي:گروه مخاطب
محتوا كنندگان

  –در فروش  مشاركت:مدل درآمدي اصلي
تبليغات

:فناوري هاي كليدي
سايت و نرم افزار موبايل، 

، نقشه آنالين فروشگاه
هوشمند

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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 1،4 كه اطالعات كامـل بـيش ازيك برنامه جستجو و كشف رستوران ها است  ZomatoZomato:عنوان شركت
ايـن خـدمت در سراسـر جهـان توسـط مصـرف . كشور دنيا را دارا مي باشـد 23ميليون رستوران در 

از غـذاها و  و همچنين ايجـاد ليسـت شخصـيرستوران ها و بررسي  با قيمت آشناييكنندگان براي 
.رستوران ها استفاده مي شود

ارش آناليـن، سـف رستوران ها، امكاناتي شـامل بين اين برنامه عالوه بر ارائه سيستمي براي جستجو
.دارائه مي ده  رزرو ميز، فروش آنالين و همچنين ايجاد ارتباط ميان رستوراني و مشتريان را

.اين شركت صنعت رستوران داري را متحول كرده است

https://www.zomato.com/

2008:تأسيسسال 

هند:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ه ارائه خدمات پشتيبان ب

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

خاص -غذا :حوزه فعاليت

مسافران، ساكنين محلي:گروه مخاطب

تبليغات -حق اشتراك :مدل درآمدي اصلي

:فناوري هاي كليدي
 سايت و نرم افزار موبايل،
موتور جستجو، فروشگاه 

آنالين
Fسري سرمايه گذاري :وضعيت تأمين مالي

ميليون دالر 200:مبلغ آخرين قرارداد

ميليون دالر 443,8:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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ومي سفر را دستيار هوشمند مبتني بر متن است و كمك مي كند تا تجربه عم TravelFlanTravelFlan:عنوان شركت
.براي مسافران بهبود بخشد

با توجه بـه ، اينعالوه بر . مشكل كنوني برنامه ريزي سفر اين است كه به زمان و تالش زيادي نياز دارد
الين آنجستجوي همچنين . موانع زبان و موانع فرهنگي، حمايت هاي محلي دچار مشكالت جدي مي شود

يجـه در نت. را نـداردكارآمد و به هنگام به مسـافران و توانايي مشاوره انجام دهد  كمك محدودي مي تواند
ران ايـن امكـان را اين شركت اقدام به توسعه يك دستيار مسافرتي مبتني بر متن نموده است كه به كـارب

و درخواست هاي خود را در هر زمان مطـرح كننـد و بـه صـورت بـه هنگام جـواب در سؤاالت مي دهد تا 
.بيابندخواست خود را در ميان ليست جواب هاي ارائه شده 

http://www.travelflan.com/

2015:تأسيسسال 

هنگ كنگ:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ارائه خدمات پشتيبان به 

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

خاص -مردم شناسي :حوزه فعاليت

مسافران:گروه مخاطب

مشاركت در فروش:مدل درآمدي اصلي

موبايل،  نرم افزارسايت و :فناوري هاي كليدي
هوش مصنوعي

Seed:وضعيت تأمين مالي Stage

هزار دالر 125:مبلغ آخرين قرارداد

هزار دالر 125:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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حليل خيريه غيرانتفاعي است كه با جمع آوري و تجزيه و تمؤسسه يك  Stimsonمركز Stimson Center:عنوان شركت
مللـي را محيطي و اجتماعي قصد گسترش جنبش هاي صلح و امنيـت بـين الاطالعات 

تن پاسـخ مانند چالش مديريت آب، شكار حيوانات خانگي و يـاف چالش هايياين مركز همچنين بر . دارد
.بحران هاي بشر دوستانه تمركز دارد

.شده و در واشنگتن دي سي مستقر مي باشدتأسيس  1989در سال  Stimsonمركز 

http://stimson.org/

1989:تأسيسسال 

اياالت متحده آمريكا:محل فعاليت

:زنجيره فعاليت
ه ارائه خدمات پشتيبان ب

گردشگران و شركت هاي 
گردشگري

خاص -حيات وحش :حوزه فعاليت

:گروه مخاطب
 شركت هايمسافران، 

گردشگري، مناطق
دوردست

بودجه دولتي:مدل درآمدي اصلي

اجتماعي شبكه:فناوري هاي كليدي

نامشخص:وضعيت تأمين مالي

نامشخص:مبلغ آخرين قرارداد

نامشخص:كل سرمايه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

جمع بندي. 8ـ10



زنجيره فعاليت شركت هاي استارت آپي در حوزه ي گردشگري

ا ارائه اطالعات در ارتباط ب
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ا ارائه اطالعات در ارتباط ب
انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات
حمل ونقل و اقامت
ارائه خدمات

حمل ونقل و اقامت

بازاريابي و فروش انواع
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ه ارائه خدمات پشتيبان ب
شركت هاي گردشگران و

گردشگري

ه ارائه خدمات پشتيبان ب
شركت هاي گردشگران و

گردشگري

...رزرو بليت هواپيما، قطار و 
رزرو اقامتگاه گردشگري

اجاره وسيله نقليه در مقصد

خريد تور و بسته هاي 
سفر در محل

يارتباط با راهنمايان محل

 ايجاد انواع پايگاه هاي اطالعات
گردشگري براي مسافران

ارائه خدمات به شركت هاي گردشگري 
مانند تحليل داده

با  ارائه خدمات به مسافران مانند پرداخت
...استفاده از بالك چين، ترجمه و

فروش بليت جاذبه هاي ديدني
ارائه راهنماي گام به گام بازديد
ايجاد تجربه متفاوت با استفاده از

تكنولوژي هايي مانند واقعيت افزوده و 
واقعيت مجازي
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فناوري هاانواع 

موتور جستجو

سايت و 
نرم افزار موبايل

فروشگاه آنالين

شبكه اجتماعي

هوش مصنوعي

تحليل كالن داده

اينترنت اشيا

بالك چين

فناوري هاي اصلي در ميان استارت آپ هاي گردشگري
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ارائه اطالعات در ارتباط 
با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط 
با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

بازاريابي و فروش انواع 
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و 

شركت هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان به 
گردشگران و 

شركت هاي گردشگري

يلنرم افزار موبا -نرم افزار تحت وب 
تحليل كالن داده -هوش مصنوعي 

بالك چين –اينترنت اشيا 

شبكه اجتماعي -شبكه مردمي 
لنرم افزار موباي -نرم افزار تحت وب 

تحليل كالن داده -هوش مصنوعي 
بالك چين –اينترنت اشيا 

افزوده/واقعيت مجازي

لنرم افزار موباي -نرم افزار تحت وب 
تحليل كالن داده -هوش مصنوعي 

بالك چين –اينترنت اشيا 

لنرم افزار موباي -نرم افزار تحت وب 
تحليل كالن داده -هوش مصنوعي 

بالك چين –اينترنت اشيا 

شبكه اجتماعي
لنرم افزار موباي -نرم افزار تحت وب 

تحليل كالن داده -هوش مصنوعي 
افزوده/واقعيت مجازي

فناوري هاي اصلي به تفكيك حوزه فعاليت
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توضيحعنوان

 مستقيم فروش
دريافت مبلغ مشخص فروش خدمت يا محصول به مصرف كننده نهايي در ازايخدمت/محصول

ي را مشخص تعداد زيادي خريدار را به تعداد زيادي فروشنده وصل مي كند و از فروش درصددر فروش مشاركت
دريافت مي كند

صول يا هزينه بر اساس ميزان استفاده فرد از مح و يا دريافتهزينه مشخص دوره اي   دريافتاشتراك حق
خدمت

نمايش تبليغات شركت هاي ديگر در فضاهاي تعيين شده درآمد به ازايفروش تبليغات

/بودجه دولتي
دولتي جذب كمك هاي مردمي و يا استفاده از بودجه هايكمك هاي مردمي

مدل هاي درآمدي رايج در ميان استارت آپ هاي گردشگري
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ارائه اطالعات در ارتباط 
با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه اطالعات در ارتباط 
با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل 
و اقامت

ارائه خدمات حمل ونقل 
و اقامت

 بازاريابي و فروش انواع
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

 بازاريابي و فروش انواع
تورهاي گردشگري و 

راهنماي سفر

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات بازديد از 
جاذبه هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان 
به گردشگران و 

شركت هاي گردشگري

ارائه خدمات پشتيبان 
به گردشگران و 

شركت هاي گردشگري

حق اشتراك
خدمت/فروش محصول

فروش تبليغات
بودجه دولتي

خدمت/فروش محصول
واسطه گريحق 

بودجه دولتي
مردمي كمك هاي

حق اشتراك
خدمت/فروش محصول

واسطه گريحق 
فروش تبليغات

حق اشتراك
خدمت/فروش محصول

واسطه گريحق 
فروش تبليغات

حق اشتراك
خدمت/فروش محصول

فروش تبليغات
بودجه دولتي

مدل هاي درآمدي به تفكيك حوزه فعاليت
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع 
گردشگري و مقصدهاي گردشگران

كمبود سيستم آمارگيري كلي و
تحليل اطالعات

و  به هنگام سيستم هاي•
هوشمند آمارگيري

د هوشمند رص سيستم هاي•
اطالعات  جمع آوريو 

كالن

B2G
B2B

مصنوعي هوش
تحليل كالن داده

حق اشتراك
در فروش مشاكت

كمبود مرجع رسمي اطالعات 
گردشگري

  سايت هاي راه اندازي•
B2Bاطالع رساني

سايت و نرم افزار 
موبايل

مشاركت در فروش
فروش تبليغات

عدم حضور در رسانه هاي پر بيننده
 موتورهاياستفاده از •

جستجو
طراحي هوشمند  •

كمپين هاي اجتماعي

B2B
B2C

جستجو موتور
شبكه اجتماعي

فروش تبليغات
در فروش مشاركت

جمع بندي استارت آپ هاي
حوزه ي ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و 
مقصدهاي گردشگران

كمبود زير ساخت بازيد مجازي 
ي استفاده از تكنولوژي ها•

 واقعيت مجازي و واقعيت
افزوده

B2B
واقعيت مجازي و 
واقعيت افزوده

تبليغات فروش
خدمت/فروش محصول

تفاوت در فرهنگ و هنجارهاي 
اجتماعي

عات سيستم يكپارچه اطال•
B2Bفرهنگي و محلي

سايت و نرم افزار 
موبايل

تبليغات فروش
كمك هاي مردمي

ناشناخته بودن شرايط محيط
براي مسافران

سايت اطالع رساني و   •
برنامه ريزي سفر

B2B
B2C

سايت و نرم افزار 
موبايل

محصول/خدمت فروش
مشاكت در فروش
فروش تبليغات

كمبود آموزش هاي عمومي و
برنامه اطالع رساني منسجم

سيستم يكپارچه     •
B2Cاطالعات محيطي

شبكه اجتماعي
سايت و نرم افزار 

موبايل
فروش تبليغات

مشاركت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي
حوزه ي ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت

به روز نبودن زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات

استفاده از فناوري هاي •
د اطالعاتي به هنگام مانن

بالك چين
B2B

مصنوعي هوش
تحليل كالن داده
بالك چين

مشاركت در فروش
خدمت فروش

كمبود گروه هاي راهنما در مناطق 
توريستي

بستر آنالين معرفي •
محصول /فروش خدمت و

گردشگري
B2B
B2C

جستجو موتور
شبكه اجتماعي
فروشگاه آنالين

مشاركت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ش انواع تورهاي گردشگري و 
بازاريابي و فرو

راهنماي سفر

به روز نبودن زيرساخت هاي
فناوري اطالعات

استفاده از فناوري هاي •
د اطالعاتي به هنگام مانن

بالك چين
B2B

كالن داده تحليل
بالك چين

حق اشتراك
مشاركت در فروش

كمبود سيستم آمارگيري كلي و
تحليل اطالعات

و  به هنگام سيستم هاي•
هوشمند آمارگيري

B2G
B2B

تحليل كالن داده
هوش مصنوعي

حق اشتراك
مشاركت در فروش

كمبود مرجع رسمي اطالعات 
گردشگري

زيرساخت جامع فعالين •
حوزه گردشگري

بانك اطالعاتي اماكن و •
به هنگامنظرسنجي 

B2B
B2C

اجتماعي شبكه
فروشگاه آنالين

مشاركت در فروش
محصول/خدمت فروش

فروش تبليغات

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ش انواع تورهاي گردشگري و 
بازاريابي و فرو

راهنماي سفر

عدم توسعه اقامتگاه هاي
شهري و روستايي

بانك اطالعاتي اماكن و •
نظرسنجي به هنگام

B2B
B2C

نقشه هوشمند
كالن داده تحليل

شبكه اجتماعي
حق اشتراك

در فروش مشاركت

عدم توسعه زيرساخت هاي
ساحلي و درياييتوريسم

جلب مشاركت مردمي •
پاكسازي سواحل

B2B
B2C

نقشه هوشمند
شبكه اجتماعي
تحليل كالن داده

در فروش مشاركت
كمك هاي مردمي

عدم توسعه اماكن بين راهي
اطالعات پيش بيني •

مكان هاي بين راهي در 
نقشه هاي هوشمند

B2B
B2C

نقشه هوشمند
شبكه اجتماعي
تحليل كالن داده

محصول/خدمت فروش
مشاركت در فروش

حق اشتراك

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ش انواع تورهاي گردشگري و 
بازاريابي و فرو

راهنماي سفر

ناشناخته بودن شرايط محيطي
براي مسافران

چند زبانه  سايت هاي•
و برنامه  اطالع رساني
ريزي سفر

B2B
B2C

 سايت و نرم افزار
موبايل

در فروش مشاركت
فروش تبليغات

كمبود افراد متخصص با
به زبان هاي خارجي تسلط

ي سيستم يكپارچه معرف•
راهنمايان سفر و 

گردشگري  گروه هاي
محلي

بستر آنالين معرفي •
محصول /فروش خدمت و

گردشگري

B2B
B2C

شبكه اجتماعي
آنالين فروشگاه

واقعيت افزوده

محصول/خدمت فروش
مشاركت در فروش

حق اشتراك

كمبود گروه هاي راهنما
در مناطق توريستي

بستر آنالين معرفي •
محصول /فروش خدمت و

گردشگري
مجازي  انجمن هاي•

گردشگري

B2B
B2C

شبكه اجتماعي
آنالين فروشگاه

هوش مصنوعي
فروش تبليغات

مشاركت در فروش

كمبود آموزش هاي عمومي و
برنامه اطالع رساني منسجم

سيستم يكپارچه •
B2Cاطالع رساني

 سايت و نرم افزار
در فروش مشاركتموبايل

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاريابي و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي 
گردشگري

تصميم گيري هاي غير متمركز
و  كالن داده هااستفاده از •

نظرات مردمي براي 
ارچهتشخيص و بهبود يكپ

B2G
B2B

تحليل كالن داده
مصنوعي هوش

محصول/خدمت فروش
مشاركت در فروش

به روز نبودن زيرساخت هاي
فناوري اطالعات

استفاده از فناوري هاي •
د اطالعاتي به هنگام مانن

اينترنت بالك چين و 
اشياء

B2B
تحليل كالن داده
بالك چين
اينترنت اشياء

محصول/فروش خدمت

كمبود سيستم آمارگيري كلي و
تحليل اطالعات

هوشمند  سيستم هاي•
كالن داده جمع آوري

B2G
B2B

تحليل كالن داده
بالك چين
اينترنت اشياء

محصول/فروش خدمت

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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زنجيره 
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي 
گردشگري

عدم شناخت ظرفيت ها و
مناطق گردشگري

هوشمند  سيستم هاي•
كالن داده جمع آوري

B2B
B2C

 سايت و نرم افزار
موبايل

تحليل كالن داده
محصول/فروش خدمت

مشاركت در فروش

B2Bيمكان اطالع رسانيسيستم •كمبود عالئم توريستي مناسب
B2C

نقشه هوشمند
 سايت و نرم افزار

موبايل

محصول/فروش خدمت
مشاركت در فروش
فروش تبليغات

عدم توسعه زيرساخت هاي
توريسم ساحلي و دريايي

جلب مشاركت مردمي •
پاكسازي سواحل

اخته استفاده از مصالح پيش س•
با تكنولوژي باال

B2B
شبكه اجتماعي
تهمصالح پيش ساخ

مشاركت در فروش
كمك هاي مردمي

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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زنجيره 
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي 
گردشگري

تفاوت در فرهنگ و
هنجارهاي اجتماعي

 سيستم يكپارچه اطالعات•
B2Cفرهنگي و محلي

شبكه اجتماعي
واقعيت افزوده

مشاركت در فروش
فروش تبليغات

ناشناخته بودن شرايط
محيطي براي مسافران

 اطالعاتسيستم يكپارچه •
B2Cمحيطي

شبكه اجتماعي
 سايت و نرم افزار

موبايل
مشاركت در فروش
فروش تبليغات

كمبود آموزش هاي عمومي و
B2Bانياطالع رسسيستم يكپارچه •برنامه اطالع رساني منسجم

B2C

شبكه اجتماعي
 سايت و نرم افزار

موبايل
مشاركت در فروش
فروش تبليغات

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازديد از جاذبه هاي گردشگري
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 زنجيره
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي تفعالي

ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و 
شركت هاي گردشگري

عدم توسعه اقامتگاه هاي
شهري و روستايي

ا بانك اطالعاتي اماكن ب•
امكان نظرسنجي 

به هنگام
B2B

تحليل كالن داده
شبكه اجتماعي

مشاركت در فروش
حق اشتراك

عدم توسعه اماكن بين راهي
اطالعات پيش بيني •

مكان هاي بين راهي در 
نقشه هاي هوشمند

B2B
تحليل كالن داده
نقشه هوشمند

محصول/فروش خدمت
بودجه دولتي

استفاده از زيرساخت •ليكمبود سيستم پرداخت خدمات مح
B2Bبالك چين

تحليل كالن داده
بالك چين

فروشگاه آنالين
محصول/فروش خدمت

مشاركت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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زنجيره 
مدل درآمدي كليديفناوري اصليمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهراهبرديمسأله ي فعاليت

ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و 
شركت هاي گردشگري

كمبود سيستم يكپارچه پرداخت
متصل به بانك هاي خارجي

ايجاد سيستم هاي       •
B2Bواسط پرداخت

فروشگاه آنالين
بالك چين

محصول/فروش خدمت
فروشمشاركت در 

كمبود افراد متخصص با
به زبان هاي خارجي تسلط

ي سيستم يكپارچه معرف•
 گروه هايراهنمايان سفر و 
گردشگري محلي

B2B
فروشگاه آنالين
شبكه اجتماعي

محصول/فروش خدمت
فروشمشاركت در 

كمبود آموزش هاي عمومي و
برنامه اطالع رساني منسجم

هوشمند  رسانه هاي•
و آموزش اطالع رساني

B2B
B2C

ايلو نرم افزار موب سايت
شبكه اجتماعي

محصول/فروش خدمت
فروشمشاركت در 

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شركت هاي گردشگري
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استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

مراحل اجرايي طي شده . 9ـ10
در گزارش هر حوزه



مراحل اجرايي طي شده در گزارش هر حوزه

بررسي ) گام اول
كالن حوزه و 
ت شناسايي موضوعا

چالش ها و (كليدي 
با ) فرصت ها

بهره گيري از روش 
PEST

استخراج ) گام دوم
حوزه هاي اصلي 

 فعاليت ها در هر حوزه
 با بهره گيري از روش
زنجيره ارزش يا  
دسته بندي هاي 

استاندارد

 بررسي و) گام سوم
شناسايي 

استارت آپ هاي هر 
حوزه بر اساس 
حوزه هاي اصلي 

فعاليت از 
ر وب سايت هاي معتب

به ويژه وب سايت 
https://angel.co 

 گزينش) گام چهارم
آپ هاي استارت 

مهم و استخراج 
اطالعات تكميلي 

 براي استارت آپ ها از
وب سايت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر) گام پنجم
ارت ليست نهايي است

آپ ها و تكميل 
با آن ها اطالعات 

بررسي وب سايت 
 شركت ها و همچنين
 ارتباط ايميلي با

شركت ها

انجام ) گام ششم
ر تحليل هاي مختلف ب
بر  روي شركت ها مبتني
مدل هاي درآمدي، 
حوزه هاي فناوري و 
فناوري هاي كليدي و 

ميزان درآمدها و 
ها unicornشناسايي 

: PESTبا بهره گيري از روش ) چالش ها و فرصت ها(بررسي كالن حوزه و شناسايي موضوعات كليدي ) گام اول
آن ر اسـاس در اين گام ضمن بررسي مطالعات آينده نگاري و تحليل محيط موجود در هر حوزه، مهم ترين چالش ها و موضوعات كليدي استخراج شده تا ب

. بتوان پيوندي ميان اين چالش ها و راه كارهاي استارت آپي ارايه نمود
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:استخراج حوزه هاي اصلي فعاليت ها در هر حوزه با بهره گيري از روش زنجيره ارزش يا  دسته بندي هاي استاندارد) گام دوم
ليت ها و ت فعادر اين گام ضمن بررسي رويكردهاي مرتبط با تقسيم بندي فعاليت ها در هر حوزه با بهره گيري از روش هايي مانند زنجيره ارزش و يا درخ

.  يا دسته بندي هاي استاندارد بين المللي ديگر، حوزه هاي اصلي فعاليت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرايي طي شده در گزارش هر حوزه

بررسي و شناسايي استارت آپ هاي هر حـوزه بـر اسـاس حوزه هـاي اصـلي فعاليـت از ) گام سوم
: https://angel.coوب سايت هاي معتبر به ويژه وب سايت 

 در اين گام ضمن بررسي وب سايت هاي مهم، استارت آپ هاي موجود در هر حوزه شناسـايي شـد و
.  يك ليست اوليه از استارت آپ ها استخراج گرديد
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 https://www.crunchbase.comگزينش استارت آپ هاي مهم و استخراج اطالعات تكميلي براي استارت آپ ها از وب سايت ) گام چهارم

ليسـت  در اين گام با بررسي وب سايت كرانچ بيس، مهم ترين استارت آپ هاي هر حوزه شناسايي شد و با توجه به شاخص هاي رشد و ارزش آن هـا يـك
. كوچك تر از استارت آپ هاي مهم استخراج گرديد

مراحل اجرايي طي شده در گزارش هر حوزه

ركت ها و استخراج ليست نهايي استارت آپ ها و تكميل اطالعات آن ها با بررسي وب سـايت شـ) گام پنجم
همچنين ارتباط ايميلي با شركت ها

ي در اين گام براي هر شركت مجموعه اي از اطالعات در قالب يك شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعات
. مانند نحوه تأمين مالي، نحوه رشد، مدل كسب و كار و فناوري هاي كليدي آن ها تبيين شده است
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ايي انجام تحليل هاي مختلف بر روي شركت ها مبتني بر مدل هاي درآمدي، حوزه هاي فناوري و فناوري هاي كليـدي و ميـزان درآمـدها و شناسـ) گام ششم
unicornها:

... ان و طبـمخادر اين گام براي هر شركت مجموعه اي از تحليل ها از منظرهاي مختلف مانند فناوري هاي مورد استفاده، مدل هاي كسب وكار، حوزه فعاليـت، 
. ارايه شده است كه امكان پشتيباني از تصميمات كارآفرينانه يا سياستي را فراهم مي كنند

مراحل اجرايي طي شده در گزارش هر حوزه
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