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مقدمه

شـینی، مانند افـزایش شهرنمختلف اقتصادي، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه هاي •
زنـدگی ، نـوینفناوري هاي از بهره گیري و افزایش نفوذ و مصرف گرایی تغییر در الگوي مصرف و میزان 

ماننـد پدیـده هایی. چالش ها و مسائل جدیدي در سبک زندگی و محیط زیست مواجه شده استبشر با 
ت غـذایی و کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیپیري جامعه، چاقی و 

تحـت تـاثیر که آینده و بقاي ما راشده اند اخیر به مسائلی کلیدي براي بشر تبدیل دهه هاي پسماند در 
ه با این وجود این چالش ها در نوع خود پارادایم جدیدي از زندگی را رقم زده است ک. می دهندخود قرار 

.مملو از فرصت ها و الگوهاي نوین کسب وکار می باشد
وه بـر اخیـر، عـالسال هاي در اکوسیستم هاي استارت آپی و ) استارت آپ ها(نوپا شرکت هاي با گسترش •

سـته اند توانجدیـد مـدل هاي کسـب وکار و با داشته اند که بازگشت سریع اقتصادي حوزه هایی توجه به 
، رونـد به مشـتریان عرضـه کننـدپایین تر باالتر و با قیمت بهره وري جدیدي را با ارزش هاي خدمات و 

گی کلیـدي زنـدچالش هـاي که با تمرکز بر حل مسـائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدي 
و جدید، بـه حـل ایـن مسـائلمدل هاي کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل هاي امروزي، عالوه بر ارایه 

. کرده اندبزرگی چالش ها کمک هاي 
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مقدمه

اوري اصلی معاونت علمـی و فنـجهت گیري هاي و ماموریت ها اخیر یکی از سال هاي با توجه به اینکه در •
ت، بـوده اسـشـرکت هاي دانش بنیـان نوپـا و زیست بوم شرکت هاي ریاست جمهوري کمک به توسعه 

راهبـرديچالش هـاي از یک سو و شناخت موضوعات و شرکت ها موجود این جهت گیري هاي شناسایی 
رکت ها شـو رشـد اینگونـه شکل گیري به راهنمایی مسیرهاي جدید براي می تواند کشور از سوي دیگر 

راي معاونت علمـی هـدایت و بازگشـایی مسـیرهایی جدیـد بـرسالت هاي بنابراین، یکی از . کمک کند
هـا را بـه بوده تا هم اثرات اقتصادي و هم اثـرات اجتمـاعی آندانش بنیان نوپا و شرکت هاي اکوسیستم 

. حداکثر برساند
داشـته ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوري مستقر است، تـالشآینده نگاري از این رو، طرح •

نوپـا در سـطح جهـانی و مقایسـه آن بـا رفتارهـايکسب وکارهاي است ضمن بررسی الگوهاي نوین 
ت اجتمـاعی را بیشـترین تـاثیرامی توانند نوینی متمرکز شود که حوزه هاي نوپاي ایرانی، بر شرکت هاي 

ناخت از رویکـرد ترازیـابی و شـبهره گیـري در این طرح، بـا . عالوه بر دستاورد اقتصادي داشته باشند
ي جدیدي سعی شده است که مسیرهااکوسیستم هاي استارت آپی روندهاي حاکم بر تحوالت مهم ترین 

. ایرانی شناسایی و معرفی شونددانش بنیان نوپا و شرکت هاي براي 
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عـداد نوپـا در ایـران و افـزایش تشـرکت هاي اخیر با توسعه اکوسیستم کـارآفرینی سال هاي در •
نوآورانـه جوانـان وایـده هاي نوپا در کشور، زمینه ایجاد اشتغال و بـه ظهـور رسـیدن شرکت هاي 

ت در حال که این پارادایم جدید خلق ثروهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن 
جدیـد ه هـاي حوزو تمرکز بیشتر بر متنوع سازي و از نوپایی خارج شده است نیازمند می باشد رشد 

.   می باشد
و ل ونقل حمخدماتی مانند فروش، فعالیت هاي اکوسیستم موجود بر روي فعالیت هاي و ایده ها اغلب •

ب افـراد ، اغلحوزه هاو با توجه به موفقیت چند شرکت در این شده اند آنالین متمرکز به صورت غذا 
ئنـاً مطماین موضوع . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند جدیدي که 

رینـان منجر به سرخوردگی کارآفمی تواند باال برده و از سوي دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 
. از یک سو و همچنین کاهش اثرات اقتصادي و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

مقدمه
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مت بـه سـمی شـوند جدیدي که بـه اکوسیسـتم وارد به ویژه سرمایه گذاران هدایت کارآفرینان و •
رایط کمتر مورد توجه و با پتانسیل باال و اثرات اجتماعی و اقتصـادي و ملـی بـاال در شـحوزه هاي 

ه بـه با توجـ. کنونی هم به بقاي اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد
ائل مانند کشاورزي، سـبک زنـدگی شهرنشـینی، مسـعرصه هایی کشور در چالش هاي روزافزون 

تم اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژي و مواردي از این دسـت، ورود کارآفرینـان و اکوسیسـ
تري بر اقتصاد اثرات بیشمی تواند سنتی رقیب هاي به علت نبود حوزه ها احتماالً به این استارت آپی 

.  مک نمایندو اشتغال داشته باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز ک

توسعهمعاونت سیاستگذاري و 
جمهوريعلمی و فناوري ریاست معاونت 

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

گاري علـم نپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•
در و فناوري توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهـوري پیشـنهاد و بـا پیگیـري ایـن طـرح

هــ مـورخ 51377ت/154202شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري، براساس مصـوبه  شـماره 
هیات وزیران، اجراي این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري17/12/1393

.به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفته است

انتظار برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوريمورد کارکردهاي 

اجماع و ایجاد مدل 
ذهنی مشترك در 

خصوص اتخاذ راهبردها 
یها در سطح ملو سیاست

ایجاد مکانیزم 
ه هشداردهی نسبت ب

تغییرات آینده

ر ایجاد درك عینی د
ارتباط با آینده و 

تغییرات آن

تی مشارکت خصوصی ـ دول
ها و حلدر طراحی راه

هاي ملیاولویت

ارتقاي دانش 
نقعان در راستايذي

خلق جامعه دانشی
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نـده بـه نگاري در راستاي هدف اصلی خود در ارائه تصـویري شـفاف از آیدبیرخانه برنامه ملی آینده•
لفـی اقـدام بـه مختهايآپی، با ابزارذینفعان سطوح مختلف و توسعه تفکر حامی اکوسیستم استارت

.آپی نموده استسازي پیرامون توسعه اکوسیستم استارتگفتمان

مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاري علم و فناوري در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی

و ارتباط آن با اکوسیستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 
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معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت هاي استارت آپ

. 1: کـه عبارتنـد ازگرفته اند مساله محور مورد مطالعه قرار استارت آپی حوزه 5در فاز اول از طرح حاضر •
مـدیریت آب و . 5کشـاورزي، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3ورزش و سالمت جسمی، . 2مدیریت پسماند، 

. می شوندخشکسالی که در قالب پنج گزارش مجزا تولید و ارایه 
ا پیونـد کالن هر موضوع شروع شده و بتحلیل هاي مختلفی است که از بخش هاي هر گزارش دربرگیرنده •

نوپاي جهـانی و معرفـیکسب وکار شرکت هاي و موضوعات راهبردي هر حوزه با الگوهاي چالش ها میان 
، اوري هـافنمبتنی بر شناخت تحلیل هاي از مجموعه اي و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ هاي 

زارش بنـابراین هـر گـ. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهاي تامین مالی و نحوه مدل هاي کسب وکار 
: دربرگیرنده سه بخش اصلی است

o بطکلیدي مرتچالش هاي تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردي و
o کلیدي در هر موضوع راهبردي استارت آپ هاي شناسایی و معرفی
o ه و نحـوه پاسـخگویی بـکسـب وکار ، حـوزه فعالیـت، مـدل فناوري هاو تحلیل از منظر جمع بندي

کلیدي آن حوزهچالش هاي 

13 www.irpublicpolicy.ir



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی کالن حوزه و ) گام اول
شناسایی موضوعات کلیدي 

با ) چالش ها و فرصت ها(
PESTبهره گیري از روش 

استخراج حوزه هاي ) گام دوم
اصلی فعالیت ها در هر حوزه با 

بهره گیري از روش زنجیره ارزش
یا  دسته بندي هاي استاندارد

بررسی و شناسایی) گام سوم
استارت آپ هاي هر حوزه بر 
از اساس حوزه هاي اصلی فعالیت
وب سایت هاي معتبر به ویژه 

https://angel.coوب سایت 

گزینش استارت ) گام چهارم
آپهاي مهم و استخراج اطالعات 

تکمیلی براي استارت آپ ها از
وب سایت 

https://www.crunchbase.com

استخراج لیست ) گام پنجم
نهایی استارت آپ ها و تکمیل
اطالعات آنها با بررسی وب 
سایت شرکت ها و همچنین 

ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ف بر انجام تحلیل هاي مختل) گام ششم
روي شرکت ها مبتنی بر مدل هاي 

درآمدي، حوزه هاي فناوري و 
فناوري هاي کلیدي و میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 
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از بهره گیـريبـا ) فرصـت هاو چالش هـا (بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدي ) گام اول
:  PESTروش 

الش ها چو تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاري در این گام ضمن بررسی مطالعات 
اي راه کارهـو چالش هـا تا بر اساس آن بتوان پیونـدي میـان ایـن استخراج شده و موضوعات کلیدي 

. ارایه نموداستارت آپی 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استخراج حوزه هاي اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهـره گیـري از روش زنجیـره ارزش یـا  ) گام دوم
:دسته بندي هاي استاندارد

ه گیـري از در این گام ضمن بررسی رویکردهاي مرتبط با تقسیم بندي فعالیت هاي در هر حوزه با بهر
لی دیگـر، روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندي هاي استاندارد بین المل

. حوزه هاي اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اصـلی فعالیـت از حوزه هـاي هـر حـوزه بـر اسـاس اسـتارت آپ هاي بررسی و شناسـایی ) گام سوم
:https://angel.coوب سایت معتبر به ویژه وب سایت هاي 

ک یـموجود در هر حوزه شناسایی شد و استارت آپ هاي مهم، وب سایت هاي در این گام ضمن بررسی 
. استخراج گردیداستارت آپ ها لیست اولیه از 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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وب سایت از استارت آپ ها مهم و استخراج اطالعات تکمیلی براي استارت آپ هاي گزینش ) گام چهارم
https://www.crunchbase.com 

د و بـا هر حوزه شناسـایی شـمهم ترین استارت آپ هاي در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، 
. دمهم استخراج گردیاستارت آپ هاي از کوچک تر رشد و ارزش آنها یک لیست شاخص هاي توجه به 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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شـرکت ها وب سایتبا بررسی آن ها و تکمیل اطالعات استارت آپ ها استخراج لیست نهایی ) گام پنجم
شرکت هاو همچنین ارتباط ایمیلی با 

از اطالعـات در قالـب یـک شناسـنامه اسـتخراج شـده و مجموعـه اي در این گام براي هـر شـرکت 
یین شـده تبآن ها کلیدي فناوري هاي موضوعاتی مانند نحوه تامین مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و 

. است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اوري و فنـحوزه هاي درآمدي، مدل هاي مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روي تحلیل هاي انجام ) گام ششم
:هاunicornکلیدي و میزان درآمدها و شناسایی فناوري هاي 

تفاده، مورد اسفناوري هاي از منظرهاي مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه اي در این گام براي هر شرکت 
میمات ارایه شده است کـه امکـان پشـتیبانی از تصـ... ، حوزه فعالیت، مخاطبان و مدل هاي کسب وکار

.  می کنندکارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

20www.irpublicpolicy.ir



21

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

بررسی وضعیت کالن حوزه. 1ـ2

ی برابر میزان مرگ و میر ساالنه افراد بر اثر کمبود تحرك فیزیک
.با میزان مرگ و میر بر اثر مصرف دخانیات است
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کلیدي حوزه ورزش و سالمت جسمانیچالش ها و فرصت هاي 

ورزش قهرمانی

تسهیل تعامل با مربیان برتر •
مربیانناهمگونتخصص و مهارتهاي •
مناسب ورزشـکاران جهـت هايمهارتعدم آگاهی و •

تجــاري و ورزشــی هــايفرصــتاز بــرداريبهــره
هاآنرويپیش

ا تخصصـی بـراي بهبـود عملکـرد بـهايمشاورهارائه •
نوینهايفناورياستفاده از 

ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت کانون هـواداران بـا•
هاي اجتماعی آنالیناستفاده از شبکه 

هاورزشگاهدر بلیط فروشی در نظمیبی•

ورزش آماتوري

امکان تصـحیح چگـونگی انجـام حرکـات ورزشـی•
توسط افراد آماتور 

د بـا تخصصی براي بهبود عملکـرهايمشاورهارائه •
نوینهايفناورياستفاده از 

ورزشـی از هـايبرنامـهامکان هماهنگی و دریافت •
ايحرفهمربیان 

ــرات و نگهــداري • تســهیل دریافــت خــدمات تعمی
به صورت آنالینايحرفهتجهیزات ورزشی 

ایجاد سبک زندگی با تحرك

عالیتفبهشروعبرايانگیزگیبیومحركبهنیاز•
مدرنزندگیسبکاثربروقتکمبود•
کممضراتازعمومیدانشوآگاهیافزایش•

تحرکی
يهارژیمبامتناسببدنیهايفعالیتبهنیاز•

غذایی
گیزندسبکتغییربرايسازيفرهنگوآموزش•
کارحیندرتحركایجاد•

ورزش عمومی و همگانی

ــالع• ــعف در اط ــان ض ــان و مک ــاهنگی زم ــانی و هم رس
رویدادهاي ورزشی همگانی

اي مشغله زیاد و  کمبود وقت براي شرکت در رویداده•
ورزش همگانی خارج از منزل

زمانی هايبرنامهورزشی و هايکالسعدم اطالع از •
هاآن

ورزشی قابل هايمکاناطالع رسانی بهتر در مورد •
هايرمپلتفبا استفاده از هاآناستفاده و تسهیل رزرو 

آنالین
آگاهی از امکانات ورزشی  براي معلولین•
باشگاهها و اماکن ورغیربهرهمدیریت ناکارآمد و •

ورزشی
ریافت تسهیل خریداري تجهیزات با کیفیت ورزشی و د•

خدمات تعمیرات و نگهداري  آنها به صورت آنالین

ورزش قهرمانی

ایجاد سبک 
زندگی 
باتحرك

ورزش عمومی و همگانی

ورزش 
آماتوري

ن 
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فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

فرصت /چالش
:1شماره 

ایجاد سبک زندگی با تحرك

عمومی گذارنهادهاي سیاست

)3تا 1راهکارهاي (ورزش ترویج و توسعه 

:راهکار

:مخاطب

:ي فعالیت  هاجایگاه در حوزه

که آنالین به منظور شبهايپلتفرماستفاده از 
سازي و آشنایی افراد با یکدیگر براي 

گسترش شبکه همراهان در ورزش

1
زش و استفاده از اپلیکیشن ها براي آمو

هاي ورزشی در منزل وترویج فعالیت
بدون نیاز به مربی

2
جهت استفاده از سنسورها و اپلیکیشن

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

3

)3راهکار (هاي ورزشی ي  فعالیتهاي بهبوددهندهارائه گجت

زگیانگیبینیاز به محرك و 
براي شروع به فعالیت 

ر کمبود وقت بر اث
ن سبک زندگی مدر

افزایش آگاهی و دانش 
عمومی از مضرات کم 

تحرکی

يهافعالیتنیاز به 
ا بدنی متناسب ب

غذاییهايرژیم

آموزش و 
براي سازيفرهنگ

ی تغییر سبک زندگ

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

:2فرصت شماره /چالش
ورزش عمومی و همگانی

باشگاه داران عمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعالیت  ها

استفاده از پلتفرم هاي 
آنالین و نرم افزاري به 

منظور اطالع رسانی زمان
و مکان رویدادهاي 

ورزشی به عموم

1
ین به هاي آنالاستفاده از پلتفرم

ی منظور شبکه سازي و آشنای
افراد با یکدیگر براي انجام
همزمان حرکات ورزشی

2
هاي ایجاد کالس

مجازي و استفاده از 
نرم افزارها براي 

ورزش بدون نیاز به 
مربی 

3

)4تا 1کارهاي راه(ترویج و توسعه ورزش 

هاي پلتفرماستفاده از 
آنالین و نرم افزاري 
براي هماهنگی میان 
افراد و مربیان براي 

زمان، مکان 

4

ارگذهاي سیاستنهاد

پیچیدگی و ضعف در 
رسانیاطالعهماهنگی و 

زمان و مکان رویدادهاي 
ورزشی همگانی

ت مشغله زیاد و  کمبود وق
براي شرکت در 

رویدادهاي ورزش 
همگانی خارج از منزل

عدم اطالع از 
ورزشی و هايکالس

زمانی هايبرنامه
هاآن

اطالع رسانی بهتر در مورد 
ه و ورزشی قابل استفادهايمکان

با استفاده ازهاآنتسهیل رزرو 
آنالینهايپلتفرم

آگاهی از 
امکانات 

ورزشی  براي
معلولین

مدیریت ناکارآمد و 
ا باشگاههورغیربهره

و اماکن ورزشی

ات تسهیل خریداري تجهیز
یافت با کیفیت ورزشی و در

خدمات تعمیرات و 
نگهداري  آنها به صورت 

آنالین

هاي استفاده از پلتفرم
آنالین جهت خرید و 
سفارش و تعمیرات  

تجهیزات ورزشی

6
پلتفرم هاياستفاده از 
داشبوردهايآنالین و 

مدیریتی به منظور 
هايفعالیتتسهیل 
و هاباشگاهمدیریت 

اماکن ورزشی

5

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

)6و4کار هاي راه(دهندگان خدمات ورزشی واسطه بین ورزشکاران و ارائه 24www.irpublicpolicy.ir



فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

:3فرصت شماره /چالش
ورزش آماتوري

مربیان ورزشیورزشکارانعمومی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعالیت  ها

براي استفاده از پلتفرم هاي آنالین
آموزش و اصالح حرکات ورزشی 

در رشته هاي مختلف

1
نظور استفاده از پلتفرم هاي آنالین به م

برقراري ارتباط با مربیان و دریافت
ه برنامه تمرین، برنام(خدمات ورزشی 

...)غذایی و 

3

)2راهکارهاي ا و (ورزش ترویج و توسعه 

ی امکان تصحیح چگونگ
انجام حرکات ورزشی 

توسط افراد آماتور 

یت امکان پایش مستمر وضع
بدنی در حین ورزش با 

هايگجتاستفاده از 
پوشیدنی

امکان هماهنگی و 
هايبرنامهدریافت 

ورزشی از مربیان

تسهیل دریافت خدمات 
تعمیرات و نگهداري 

ه بايحرفهتجهیزات ورزشی 
صورت آنالین

و آنالینپلتفرم هاياستفاده از 
پوشیدنی به منظور هايگجت

ار پایش وضعیت جسمی ورزشک

2
جهت هاي آنالیناستفاده از پلتفرم

خرید و سفارش و تعمیرات  
تجهیزات ورزشی

4

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

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

25)1راهکار (ورزشی وري آموزش و ارتقا بهره www.irpublicpolicy.ir



فرصت هاي مطرح شده/راهکارهاي استارت آپی براي چالش

:4فرصت شماره /چالش
ورزش قهرمانی

مشاوران ورزشی، پزشکانمربیان تخصصیورزشکاران حرفه اي

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در حوزه فعالیت  ها

ي استفاده از پلتفرم ها
ه آنالین و نرم افزاري ب
ان منظور ارتباط با مربی

برتر

1
استفاده از پلتفرم 
قا آنالین به منظور ارت

ن هاي  مربیاتوانمندي
در رشته هاي 

تخصصی 

ها استفاده از نرم افزار2
به منظور تحلیل 

عملکرد ورزشکاران 
حرفه اي در 

هاي خاص رشته
ورزشی

3
ها استفاده از نرم افزار
به منظور ارائه 

ا مشاوره پزشکی و ی
ن تجاري به ورزشکارا

حرفه اي

4

)1راهکار (دهندگان خدمات ورزشیواسطه بین ورزشکاران و ارائه

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

)2راهکار(ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 

ان تسهیل تعامل با مربی
برتر 

تخصص و مهارتهاي 
مربیانناهمگون

هايمهارتعدم آگاهی و 
مناسب ورزشکاران جهت 

هايفرصتاز برداريبهره
رويپیشتجاري و ورزشی 

هاآن

تخصصی برايهايمشاورهارائه 
بهبود عملکرد با استفاده از 

نوینهايفناوري
پ

ایجاد امکان هماهنگی و 
مدیریت کانون هواداران با 

هاي استفاده از شبکه 
اجتماعی آنالین

در بلیط نظمیبی
اهورزشگاهفروشی در 

استفاده از نرم 
افزارها براي 
ایجاد شبکه و 
مدیریت کانون

طرفداران ورزشی

استفاده از 5
هايپلتفرم

آنالین براي 
خرید و فروش 

بلیط هاي 
ورزشی

6

هواداران ورزشیباشگاه داران

)7و 6راهکارهاي ( بهبود فرآیندهاي باشگاه داري و مدیریت ورزشی 26www.irpublicpolicy.ir



هاي مطرح در حوزه ورزشهاي فعالیت استارت آپحوزه

ترویج و توسعه ورزش

داري و مدیریت ورزشیبهبود فرآیندهاي باشگاه

دهندگان خدمات ورزشیواسطه بین ورزشکاران و ارائه

تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 

هاي ویژه ي افراد داراي معلولیتفراهم کردن تجهیزات، اماکن و کالس

هاي ورزشی ي  فعالیتهاي بهبوددهندهارائه گجت

27 www.irpublicpolicy.ir



تفکیک حوزهورزش ـ به هاي حوزه استارت آپ

ترویج و توسعه ورزش عمومی
تسهیل و بهبود فرآیندهاي

یداري و مدیریت ورزشباشگاه
واسطه بین ورزشکاران و 

دهندگان خدمات ورزشیارائه

تحلیل، مشاوره و ارائه 
نراهکارهاي بهبود به ورزشکارا

ورزشیوريبهرهآموزش و ارتقا 
فراهم کردن تجهیزات، اماکن و 

تهاي ویژه ي افراد داراي معلولیکالس
يهاي بهبوددهندهارائه گجت

هاي ورزشی فعالیت
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هاي فعالیت فراوانی استارت آپ هاي حوزه ي ورزش در هریک از حوزه 

ترویج و توسعه ورزش
34%

اري دبهبود فرآیندهاي باشگاه
و مدیریت ورزشی

4%

واسطه بین ورزشکاران و 
دهندگان خدمات ورزشیارائه

15%

تحلیل، مشاوره و ارائه 
راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

11%

وري ورزشیآموزش و ارتقا بهره
13%

فراهم کردن تجهیزات، اماکن و 
هاي ویژه ي افراد داراي معلولیتکالس

1%

يهاي بهبوددهندهارائه گجت
هاي ورزشی فعالیت

22%

تایی از لیست 200درصد ها به صورت تقریبی و بر اساس نمونه * 
تهیه شده استAngel.coاستارت آپ هاي حوزه ي آب در پایگاه داده ي سایت 
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

ترویج و توسعه ورزش. 2ـ2

اعالم کرده است، طی دهه آینده تعداد سازمان جهانی بهداشت
میلیون نفر 70کودکان مبتال به چاقی یا اضافه وزن به بیش از 

.خواهد رسید
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فرصت هاي مطرح در زمینه ي ترویج وتوسعه ورزش و راهکارهاي /چالش
ارائه شده براي آن ها

هاي حوزه
فعالیت

ترویج و 
توسعه ورزش

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

ه انگیزگـی بـراي شـروع بــنیـاز بـه محـرك و بـی•
فعالیت

کمبود وقت بر اثر سبک زندگی مدرن •
افزایش آگاهی و دانـش عمـومی از مضـرات کـم •

تحرکی
ــگ• ــوزش و فرهن ــبک آم ــر س ــراي تغیی ــازي ب س

زندگی 
رسـانیپیچیدگی و ضـعف در همـاهنگی و اطـالع•

زمان و مکان رویدادهاي ورزشی همگانی
ــراي شــرکت در • ــاد و  کمبــود وقــت ب مشــغله زی

رویدادهاي ورزش همگانی خارج از منزل
هـاي ورزشـی اطالع رسانی بهتـر در مـورد مکـان•

اده از هـا بـا اسـتفقابل استفاده و تسهیل رزرو آن
هاي آنالینپلتفرم

ی امکان تصحیح چگـونگی انجـام حرکـات ورزشـ•
توسط افراد آماتور 

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

هاي حوزه
فعالیت

ترویج و 
توسعه ورزش

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

که سـازي هاي آنالین به منظور شباستفاده از پلتفرم•
بکه و آشنایی افراد بـا یکـدیگر بـراي گسـترش شـ

همراهان در ورزش
استفاده از نرم افزارها براي ورزش در مـدت زمـان •

کوتاه بدون نیاز به مربی و در هر مکانی
ــات • ــوزش حرک ــراي آم ــا ب ــرم افزاره ــتفاده از ن اس

فیزیکی الزم بسته به نوع سبک زندگی
ه منظور استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاري ب•

اطالع رسانی زمان  و مکان رویداد ورزشی به عموم
استفاده از نرم افزارها براي ورزش در مـدت زمـان •

کوتاه بدون نیاز به مربی و در هر مکانی
راي استفاده از پلتفرم هاي آنالیـن و نـرم افـزاري بـ•

هماهنگی میان افراد و مربیان براي زمان، مکان 

راهکارهاي ارائه شده در زمینه ي ترویج وتوسعه ورزش
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استارت آپ هاي حوزه ي ترویج و توسعه ورزش

:توضیح

2015:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

اجاره دوچرخه در سطح شهر:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.ofo.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

این شـرکت بـه کـاهش اسـتفاده از خودروهـاي تـک سرنشـین از طریـق 
شـهر 250در بـیش از . اشتراك گذاري دوچرخه بدون ایسـتگاه پرداختـه اسـت

ر روي تلفـن پلتفرم طراحی شده، قابلیت دانلود رایگان و نصب بـ. مختلف جهان پرداخته است
روي دوچرخه انتخابی، با QRهمراه را داشته که براي استفاده، کاربران می توانند با اسکن کد 

ن بـه دریافت رمز عبور و پرداخت هزینه، قفل دوچرخه را باز نموده و پس از اسـتفاده و رسـید
بـدون نیـاز بـه محـل (مقصد، در هر زمان و هر مکانی، آن را بـراي دسترسـی کـاربر بعـدي 

یطی، اجراي این برنامه عالوه بر اثـرات اقتصـادي و زیسـت مح. پارك و قفل نمایند) مشخص
.ارزش افزوده فرهنگی نیز به دنبال خواهد داشت

ofo:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیارد دالر2,2:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.onepeloton.comپالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ت که هاي ثابتی پرداخته اسها و دوچرخهاین شرکت به طراحی تردمیل
شـرکت ي نمایشگر بزرگ تجهیز شده و امکاني یک صفحهبه وسیله
کاربر با خرید . شود را داراستهایی که توسط شرکت برگزار میدر کالس
صـورت ها ورزشی از سایت شرکت و با پرداخت حق عضویت میتوانـد بـهاین دستگاه

ا ي نمایشگر و همـراه بـهاي ورزشی مجازي با استفاده از این صفحهآنالین در کالس
استفاده همچنین امکان. اي شرکت نماید و از آنها بازخورد دریافت نماید مربیان حرفه

. روز نیز فراهم استهاي دیگر شبانهاز ویدئوي کالس در ساعت

Peloton incentive:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم•:مدل درآمد
حق اشتراك•

میلیارد دالر1,41:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

2015:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

هاي پوشیدنی،گجت:خدمت/محصول
کالس مجازي

عمومی:گروه مخاطب

www.aaptiv.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

تناسب هاي ورزشی شنیداري با هدفاین شرکت به طراحی اپلیکیشن کالس

ازي خود گویی یک مربـی مجـهدفونفرد با استفاده از . اندام پرداخته است

ري و کاربر با ایجـاد حسـاب کـارب. دارد که حرکات ورزشی را به وي توضیح میدهد

، از انتخاب ورزش ،هدف  و مکان مورد نظر خود میتواند برنامه مورد نظر خود را دریافت کـرده

ا ورزش مـورد هـاي مناسـب بـهاي این اپلیکیشن استفاده از مربیان باتجربه و موسیقیویژگی

ورزشـی هـايبرنامهآهنگ، براي گانکنندهاین شرکت همچنین با کمک از تنظیم . نظر است

.دهدمیصوتی هماهنگ با حرکات نیز ارائه پکیجخود یک يشدهارائه

AAPTIV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر30,1:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.everymovefit.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

این برنامه براي یافتن افراد نزدیک خود بـراي یـک ورزش خـاص طراحـی

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

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

بـر وب ایـن برنامـه مبتنـی.و براي فعالیت ورزشی خود برنامه ریزي خواهند کرد

گی متمرکز براي افراد و شرکت ها است تا توانایی، سرمایه گذاري بر روي زندگی و سبک زند

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

ه اي با سـایر فرصت هاي آمادگی جسمانی، شبک/تسهیل می کند تا کاربران بتوانند در چالش

رنامـه عالقه مندان به سالمت ، اطالعات مربوط به تناسب اندام شخصی را بـراي تشـویق ب

. هاي پاداش کارفرمایان نتایج خود با یکدیگر ، به اشتراك گذارند

Every move:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر6,1:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

2005:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.myfitnesspal.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ی و هـدف این شرکت به طراحی پلتفرمی پرداخته است که متناسب با رژیم غـذای
هوشـمند گوشی هـاي. هاي تعریف شده از سوي کاربر برنامه ورزشی پیشنهاد میکند

رایگان و وب سایت طراحی کرده  اسـت کـه در آن رژیـم غـذایی و ورزش را بـراي تعیـین میـزان
براي انگیـزه  gamifyمصرف کالري مطلوب و مواد مغذي براي اهداف کاربر و استفاده از عناصر 

کنند یا کاربران می توانند بارکد هاي مواد غذایی مختلف را اسکن. شوددادن به کاربران طراحی می
این نـرم افـزار .به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذاي مختلف اضافه کنند

به شمارش میزان کالري غذاهاي وارد شده و همـاهنگی میـزان کـالري دریـافتی در روز و اهـداف 
افزارهـاي دیگـر  از دستگاه ورزشی و هماهنگی آن با نـرم50کار با بیش از . پردازدسالمتی فرد می

کاربران مـی تواننـد داده هـاي خـود را در آن وارد Garminهاي پوشیدنی و گجتFitbitجمله 
هـدف از . تهاي هوشمند ورزشی آنـدرآرمور را داراسـاین اپلیکیشن توانایی اتصال به کفش. نمایند

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

MyFitnessPal:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون عضو1,2:تعداد مشتریان

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

:توضیح

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

مربی آنالین، هدفون هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.kuai.fitآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوي و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

هاي این شرکت به ارائه نرم افزاري به منظور آموزش و مربی گري مجازي با کمـک هـدفون
هـايهدفونده از با استفا. طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است

در . تطراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازي همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گفـ
کند و  بـه این نرم افزار فرد با انتخاب ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافت می

شـمند را طور خودکار برنامه هاي آموزشی دانلود شده را به هر فردي تطبیق می دهد و این برنامه مربیگري هو
خـود کـاربر در حسـاب کـاربري. با استفاده از سنسورها و الگوریتم هاي اختصاصی نرم افزاري انجـام میدهـد

را در پلـت مربیان برنامه هاي آموزشی را ایجاد می کنند و آنها. میتواند نمودارهاي تغییرات خود را مشاهده کند
کـاربر کننـد وبراي کاربران و  با استفاده از یک مدل کسب و کار و استراتژي قیمت گـذاري مـیKuaiفرم 

نیـز اشـاره از دیگر محصوالت این شرکت مبتوان به ارائه هـدفون هوشـمند. میتواند برنامه خود را انتخاب کند
گـري بـه ربـیکرد، این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانایی اندازه گیري ضربان ، دنبال نمودن فعالیتهـا، م

.صورت شنیداري را داراست

KUAI:نام شرکت

3، 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك•:مدل درآمد

فروش مستقیم•

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

:توضیح

2014:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فراهم آوردن امکان ورزش در :خدمت/محصول
کنار یکدیگر

عمومی:گروه مخاطب

www.sportyapp.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

م کاربر بـا در این پلتفر. هاي مختلف در نزدیکی خود همراه پیدا کنندانجام ورزش

ر تواند ورزش و ساعت مورد نظر خـود را انتخـاب و در صـورتیکه دپرداخت حق عضویت  می

رویدادهاي همچنین براي. نزدیکی کاربر فرد دیگري نیز عالقه مند باشد به آن اطالع میدهد

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

فعالیتهـاي ورزشـی نوع فعالیتهاي ورزشی پشتیبانی شده توسط این پلتفرم از. آن شرکت کند

.هاي تخصصی و گروهی گستردگی داردساده  مانند پیاده روي تا ورزش

Sporty app:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

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

:توضیح

2010:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

اجاره دوچرخه در سطح شهر:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.viacycle.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

هر ها کـه در نقـاط مختلـف شـاین دوچرخه. اپلیکیشن تلفن همراه  فراهم آورده است

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

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

ار بـاز یا ارسال پیامک به سامانه این شرکت قفل نصب شده روي دوچرخه را به صـورت خودکـ

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

ت میزان هزینه بـر اسـاس طـول مسـاف. و پایان استفاده از دوچرخه براي وي منظور خواهد شد

.نقطه مبدا و مقصد از حساب کاربري کم خواهد شد

Via cycle:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر1:کل سرمایه  تامین شده

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

:توضیح

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

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

عمومی:گروه مخاطب

www.imovr.com:فناوري هاي کلیدي

واند در تاین شرکت به طراحی میزهاي کاري پرداخته است،که کاربر می
ایـن . ودحین انجام کار بایستد و یا بر روي تردمیل متصل بـه میـز راه ر

شود، در تـالش اسـت بسته به نیاز کاربر طراحی میشخصی سازي میزها که با قابلیت 
.ندطوالنی مدت در پشت میز و خطرات ناشی از آن را کمینه کنشستن مشکل 

iMovR:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

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

GeoPalz

:توضیح

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

بازي هاي پرتحرك:خدمت/محصول

عمومی، کودکان:گروه مخاطب

www.geopalz.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

یک نوع جدیدي از محیط بازي را اختـراع کـرده اسـت کـه فعالیـت هـاي GeoPalz.دهد

اداش زندگی واقعی کودکان را جذب می کند و آن را به سکه هاي دیجیتال، جـوایز بـازي و پـ

در داخـل هایی می دهد که می توانند براي باز کردن دستگاه ها، محتویات و سطوح دسترسی

می خواهـد بچـه هـا را از روي نیمکـت بیـرون Geopalzبازي ها مورد استفاده قرار گیرند 

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

این فناوري هاي جدید را بـراي بـه ،GeoPalzرسانه ها، بازي محیطی، وب سایت و برنامه 

تفاده مـورد اسـ"کودکان دیجیتال بـومی"دست آوردن و به کارگیري فناوري هاي متمرکز بر 

GeoPalz. قرار می دهد

GeoPalz:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر20:دهکل سرمایه  تامین ش

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

:توضیح

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:یموقعیت جغرافیای

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.qinetic.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

لم ي مشـاهده فـیهاي ورزشی به وسـیلهاین شرکت به ارائه کالس
است در این کالس ها که به صورت فیلم هاي آموزشی. آنالین پرداخته است

ا بـر آنهـتنظیمـاتهاکالسدسترس کاربر قرار خواهد گرفت، از ویژگی هاي این 
رات اي و مـذاکهـاي تغذیـهاز دیگر امکانات این وبسایت بخش. اساس زمان است

ي آموزشـی کاربر میتواند با انتخاب مربی مورد نظر خود از ویدئوها. انگیزشی است
.شوندیمبروز ايتغذیهاین اطالعات توسط مربیان و متخصصان . استفاده نماید

Qinetic:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

seed:هآخرین نوع تامین سرمای
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

تسهیل و بهبود فرآیندهاي . 3ـ2
داري و مدیریت ورزشیباشگاه
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ها و راهکارهافرصتها، فرصت/چالش

هاي حوزه
فعالیت

ن باشـگاهها و امـاکورغیربهرهمدیریت ناکارآمد و •
ورزشی

ی و تسهیل خریـداري تجهیـزات بـا کیفیـت ورزشـ•
دریافــت خــدمات تعمیــرات و نگهــداري  آنهــا بــه 

صورت آنالین
ایجاد امکان هماهنگی و مدیریت کـانون هـواداران •

هاي اجتماعی آنالینبا استفاده از شبکه 
هانظمی در بلیط فروشی در ورزشگاهبی•

اي اســتفاده از پلتفرم هــاي آنالیــن و داشــبورده•
یریت هاي مـدمدیریتی به منظور تسهیل فعالیت

هاي ورزشیباشگاه
هــاي آنالیــن جهــت خریــد واســتفاده از پلتفــرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی
ــراي ایجــاد شــبکه و • ــرم افزارهــا ب اســتفاده از ن

مدیریت کانون طرفداران ورزشی 
هــاي آنالیــن بــراي خریــد واســتفاده از پلتفــرم•

فروش بلیط هاي ورزشی

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

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

:توضیح

2012:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

مدیریت باشگاه :خدمت/محصول

مدیران ورزشی:گروه مخاطب

www.goalline.caآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ه هـاي ورزشـی این شرکت به طراحی داشـبوردي بـراي مـدیریت باشـگاه

هـایی تمدیریت مالی، ساعات ورزشی، برنامه ریزي مربیان از جملـه فعالیـ. پرداخته است

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

عضـویت کاربر میتواند براي  عضویت در این پلتفـرم بـا پرداخـت حـق. تخصصی را نیز دارد

.بسته به ورزش مورد نظر خود از پلتفرم استفاده نماید

goalline:نام شرکت

2فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

M&A:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون عضو4:تعداد مشتریان

:خدمت/محصول

47 www.irpublicpolicy.ir



:توضیح

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فروش آنالین بلیط:خدمت/محصول

طرفداران ورزشی:گروه مخاطب

 www.gametime.coآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

زودن هـا بـا افـاین شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور فروش مجدد بلـیط
داختـه امکان مشاهده صندلی مورد نظر خود و جایگاه آن نسبت به سـالن پر

رائـه را به شـما ا) هاي لحظه آخريبه ویژه بلیط( هاي ممکن ي ورزشی بلیطدر حوزه. است
صـندلی 10،000میدهد هنگامی که کاربر رویداد خود را انتخاب می کنـد، شـرکت بـیش از 

بـراي هـر . را به کاربر ارائه می دهـدانتخابهابهترین 50بالقوه را بررسی می کنند و  مورد از
ر را در گزینه از صندلی، عکـس پانورامـا بـا وضـوح بـاال تعبیـه شـده اسـت تـا بتوانـد کـارب

ی که نیازي بـه هاي خود را نیز در صورتهمچنین کاربر میتواند بلیط. گیري کمک کندتصمیم
د ارزشی کمتـر از نظر قیمتی هر بلیط میتوان. آن ندارد از طریق این وبسایت به فروش برساند

وادث در حال حاضر در حال ارائه ورزش، کنسرت و حـ. یا بیشتر از ارزش واقعی را داشته باشد
. تئاتري در سراسر ایاالت متحده و کانادا است

Game time:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

واسطه گري:مدل درآمد

میلیون دالر41,5:هکل سرمایه  تامین شد

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهیل و بهبود فرآیندهاي باشگاه
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:توضیح

2000:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

لیطاپلیکیشن خرید و فروش ب:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.stubhub.comآنالین،/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

گرمی این شرکت اقدام به ایجاد یک بازار خرید و فروش بلیط رویدادهاي سر

الیـن بلیط ها بـه صـورت آنبه خصوص در حوزه ورزش یا به قولی بازار سیاه

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

ن را دارنـد امکان فروش بلیط نیز براي کاربرانی کـه قصـد آ. نظر خود اقدام به خرید آن نماید

جملـه از. از ویژگی هاي این سایت گسـتردگی جغرافیـایی بـاالي آن اسـت. فراهم شده است

ادهاي هـا، تئاترهـا و رویـدهـاي کنسـرترویدادهاي تحت پوشش این سایت میتوان به بلـیط

ورت بلیطها در ایـن سـایت بـه صـورت رقابـت آزاد صـگذاريقیمت. سرگرمی زنده اشاره کرد

. میگیرد و محدودیتی ندارد

StubHub:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم•:مدل درآمد
واسطه گري•

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون دالر18,6:هکل سرمایه  تامین شد

رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهیل و بهبود فرآیندهاي باشگاه
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:توضیح

2014:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت جغرافیایی

مدیریت هواداران ورزشی:خدمت/محصول

هواداران ورزشی:گروه مخاطب

www.myfanzome.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ر بـه ریـزي و روزرو خـدمات در سـفاین شرکت پلتفرمی آنالین براي برنامه
ده شهرهاي مختلف براي هواداران ورزشی به منظور حمایت از تیم طراحی ش

ود را بـه توانند برنامه سـفر خـبرگزارکنندگان رویدادهاي ورزشی، فرهنگی و غیره می. است
رویدادهاي ورزشی و کنسرت هاي زنده، با ارائه خدمات متعدد ماننـد اتوبـوس هـاي سـازمان

ر مکان برنامـه یافته، تاکسی مشترك، سواري مشترك، ناوبري به پارکینگ و خدمات مبتنی ب
ننـدگان در حالیکه فروش بلیط در حال حاضر کانال درآمـد اصـلی بـراي برگزارک. ریزي کنند

یک منبع درآمد از خدمات پیش رویداد و پس از Fanzoneرویداد و توسعه دهندگان است، 
یـک همچنـینFanzone. رویداد ایجاد می کند و هزینه هاي عملیاتی را کاهش می دهـد

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

Fan zone:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

گريواسطه:مدل درآمد

میلیون دالر2,5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

رزشیداري و مدیریت واستارت آپ هاي حوزه ي تسهیل و بهبود فرآیندهاي باشگاه
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واسطه بین ورزشکاران و . 4ـ2
دهندگان خدمات ورزشیارائه
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هاي فعالیتهاي مطرح در هر یک از حوزهها و فرصتفرصت/چالش

هاي حوزه
فعالیت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

هـاي هـاي ورزشـی و برنامـهعدم اطالع از کـالس•
ها زمانی آن

بل هاي ورزشی قااطالع رسانی بهتر در مورد مکان•
هــا بــا اســتفاده از اســتفاده و تســهیل رزرو آن

هاي آنالینپلتفرم
ی و تسهیل خریداري تجهیزات بـا کیفیـت ورزشـ•

دریافت خـدمات تعمیـرات و نگهـداري  آنهـا بـه 
صورت آنالین

ي اســتفاده از پلتفــرم هــاي آنالیــن و نــرم افــزار•
، براي هماهنگی میان افراد و مربیان براي زمـان

مکان 
هــاي آنالیــن جهــت خریــد واســتفاده از پلتفــرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی
ص و پلتفرم آنالین ارائه مشاوره براي ورزش خا•

مشاوره هاي ورزشی 
هــاي آنالیــن جهــت خریــد واســتفاده از پلتفــرم•

سفارش تعمیرات  تجهیزات ورزشی

چالش و فرصت  هاي مطرح در زمینه ي واسطه بین
دهندگان خدمات ورزشیورزشکاران و ارائه

راهکارهاي مطرح در زمینه ي واسطه بین 
دهندگان خدمات ورزشیورزشکاران و ارائه
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دهندگان خدمات ورزشیاستارت آپ هاي حوزه ي واسطه بین ورزشکاران و ارائه

:توضیح

2008:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تحلیل عملکرد ورزشکاران:خدمت/محصول

اي، مربیان ورزشیورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.krossover.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

توسـط توسط مربیان متخصص و افزودت نکات در نقاط مختلف فیلمـی کـه

ر بـه ویـژه بـراي مربیـان د.  کاربر بارگذاري شده در زمان کوتـاه پرداختـه اسـت

با بارگذاري فیلم با استفاده از این پلتفرم کاربر میتواند. هاي مختلف ورزشی پرداخته استرشته

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

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

krossover:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر50,6:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضیح

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مربی گري تخصصی:خدمت/محصول

اي و آماتورورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.coachup.comآنالین، اینترنت اشیا/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Coach up:نام شرکت

واسطه گري:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

رزشـکاران این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و و
اسـت، فـرد در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشـن نیـز در دسـترس. حرفه اي  پرداخته است

، فوتبال، شنا و غیره میتواند در رشته هاي مختلف ورزشی از جمله فیتنس، بسکتبال، بیسبال، تنیس
ی مربـ. هاي مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نمایدمربی مورد نظر خود را انتخاب و ساعت

خصوصـی تواند با ورزشکار همکاري نماید روش  نخست آموزشدر این اپلیکیشن به سه شیوه می
رت هاي گروهی براي تعدادي از ورزشکاران به صوبراي یک ورزشکار است، روش دوم براي ورزش

ه شود و آخرین روش نیز برقراري ارتباط از طریق وب و آمـوزش نکـات بـگروهی آموزش داده می
هـاي استفاده از ورزشـکاران حرفـه اي سرشـناس و ارائـه برنامـه. ورزشکار به صورت آنالبن است

.آیدقهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی هاي این نرم افزار به حساب می

میلیون دالر9,4:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

دهندگان خدمات ورزشیاستارت آپ هاي حوزه ي واسطه بین ورزشکاران و ارائه
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:توضیح

2014:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

نرم افزار تعمیر دوچرخه:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

 www.beelinebikes.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

هاي دوچرخه ها به راه اندازي یـکاین شرکت به منظور برطرف کردن خرابی

ر از طریـق در این فروشگاه که بـراي کـاربتعمیرگاه و فروشگاه آنالین پرداخته است 

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

یا تجهیز دوچرخه خود انتخاب کرده و حضور یک فرد در محـل خـود را بـا اسـتفاده از سـایت

ارائـه مـی شرکت به صورت آنالین برنامه ریزي کند و شرکت تمام وسایل الزم را در وبسایت

ه اندازي این شرکت کمـک بـهدف از راه. دهد و در سریعترین زمان تعمیرات را انجام می دهد

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

Beeline Bikes:نام شرکت

1،4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم :مدل درآمد

میلیون دالر2,6:کل سرمایه  تامین شده

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

دهندگان خدمات ورزشیاستارت آپ هاي حوزه ي واسطه بین ورزشکاران و ارائه
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ارائهتحلیل، مشاوره و . 5ـ2
بهبود به ورزشکارانراهکارهاي 
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هاي فعالیتهاي مطرح در هر یک از حوزهها و فرصتفرصت/چالش

تحلیل، مشاوره و 
ارائه راهکارهاي 

انبهبود به ورزشکار

زش امکان پایش مستمر وضعیت بدنی در حین ور•
هاي پوشیدنیبا استفاده از گجت

هاي مناسب ورزشکاران عدم آگاهی و مهارت•
هاي تجاري و ورزشی برداري از فرصتجهت بهره

هاروي آنپیش
ا تخصصـی بـراي بهبـود عملکـرد بـهـايمشاورهارائه •

نوینهايفناورياستفاده از 

اي استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه تحلیل ه•
تخصصی براي ورزشکاران حرفه اي 

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه مشاوره •
يورزشی، پزشکی، تجاري به ورزشکاران حرفه ا

پلتفرم آنالین ارائه مشاوره براي ورزش خاص و•
مشاوره هاي ورزشی 

وره چالش و فرصت  هاي مطرح در زمینه ي تحلیل، مشا
و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکاران

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

:توضیح

2015:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

هاي کالنتحلیل داده:خدمت/محصول

گذار، نهادهاي سیاست:گروه مخاطب
ايکاران حرفهورزش

www.alisports.comپالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

قصـد دارد صـنعت ورزش را بـه طـور کلـی تقویـت کنـد و از طریـق تجـارت Alisports.دهد

شـمند، الکترونیکی، رسانه ها، فروش، پخش تلویزیونی، سـرگرمی هـاي خـانوادگی، فـن آوري هو

ا بـ. محاسبات ابري، اطالعات بزرگ و خدمات مالی، از شرکا و مصرف کننـدگان بهـره منـد شـود

در حال تالش بـراي توسـعه پلـت فـرم اصـلی Alisportsبه عنوان هسته خود،  IPاستفاده از 

عامـل هدف آن ادغام عملیات هاي مختلفتخصیص منابع و تحریـک ت. اقتصاد ورزش در چین است

نعت این شـرکت همچنـین قصـد دارد صـ. رسانه هاي اجتماعی براي افزایش اثرات بازاریابی است

بهبـود ورزش را با ایجاد یک پایگاه پایه اي از اقتصاد ورزشی چین با استفاده از داده هـاي بـزرگ

.بخشد

Alisports:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم•:مدل درآمد
حق اشتراك•

میلیارد دالر1:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضیح

2014:سال تاسیس

چین:یموقعیت جغرافیای

هاي پوشیدنیگجت:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www. moov.ccآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

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

ایش و هاي مختلف داشته باشد و عملکرد کاربر را پـشنیداري براي ورزش

ت ورزشی مـورد نظـر در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالی.کندذخیره می

یح انجام خود را اتتخاب کرده و با شروع فعالیت مربی مجازي به صورت شنیداري روند صح

شـین هـاي فعالیتهـاي پیهمچنین کاریر میتوانـد داده. حرکات ورزشی را توضیح خواهد داد

.  خود را نیز در پایگاه داده حساب کاربري خود مشاهده کند

MOOV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر16:دهکل سرمایه  تامین ش

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

راناستارت آپ هاي حوزه ي تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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:توضیح

2013:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت جغرافیایی

آموزش تخصصی:خدمت/محصول

اي، مربیانورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.playsight.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

مجهـز بـه این شرکت با به کارگیري پلتفرم ویدئویی هوشمند که در زمینـی
دوربینها و سنسورها ضبط شده است،  اقـدام بـه اصـالح حرکـات ورزشـی

د طریقـه فرد میتواند با ایجاد یک حساب کاربري حرکات ورزشی خود را مشاهده کنـ. میکند
ایـن . ي ضبط این حرکات در زمینهاي هوشمندي است که توسط شرکت تجهیز شـده اسـت

ات زمین هاي ورزشی با استفاده از دوربـین هـا و سنسـورهاي متعـدد بـه ضـبط دقیـق حرکـ
لـف هـاي مختاین نرم افزار امکان متصـل کـردن بازیکنـان و مربیـان را در رشـته. میپردازند

ید کرده و توانند آنها را بازدداراست، در صورت به اشتراك گذاشتن این حرکات افراد متعدد می
. گذارندها نظر میبر روي آن

Play sight:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر26:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

راناستارت آپ هاي حوزه ي تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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:توضیح

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

هاي اي، تیمورزشکاران حرفه:گروه مخاطب
ورزشی، مدیران تبلیغات

www.blinkfire.comافزاري، بینش کامپیوتريآنالین، داده کاوي، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ارزش این شرکت پلنفرمی طراحی کرده که با استفاده از هـوش مصـنوعی بـه
در گذاري برندهاي ورزشی براي کمک به همکاري ورزشکاران و باشگاه داران

، به تجزیـه با استفاده از هوش مصنوعی و بینش کامپیوتري. عقد قراردادها پرداخته است
اري به هاي رسانه اي براي استخراج اطالعات و داده هاي مرتبط با نام هاي تجو تحلیل فعالیت

تبـاط منظور ارائه گزارش هاي مربوط به تیم ها، بازیکنان و صاحبان مارك ها براي برقـراري ار
ري عمـل کـرده و این برنامه وراي تبلیغات نوشـتا.بهتر آنها با طرفداران و پشتیبانان آنها هستند

شـکاران را هاي منتشر شده در فضاي مجازي توسط ورزارزش بصري تبلیغات در عکسها و فیلم
ی سازي کند و تغییرات را به صورت نمودارها و جداول با استفاده از داشبورد خصوصمحاسبه می

هاي لیلدهد این شرکت براي برندهاي تجاري نیز تحها قرار میشده براي مشتري در اختیار آن
.  کندگذاري ارائه میبراي شناسایی بازدهی باالتر تبلیغات و نحوه ي سرمایه

Blinkfire:نام شرکت Analytics

5فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر2,5:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

راناستارت آپ هاي حوزه ي تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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:توضیح

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

ايورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.blinkfire.comافزاري، بینش کامپیوتريآنالین، داده کاوي، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

توانـد بـا می، کاربرآهسته کردن فیلم بارگذاري شده توسط کاربر پرداخته است

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

بـی و همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر بـا مر. ي صحیح آن استفرد با شیوه

امکان مقایسه لحظـه بـه لحظـه ایـن حرکـات و افـزودن امکـان یادداشـت نکـات از جملـه 

نیـز هـاي مختلـف ورزشـیاین نرم افزار براي مربیان رشـته. هاي این نرم افزار استویژگی

. کاربرد دارد

ubersense:نام شرکت

4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر1,2:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

راناستارت آپ هاي حوزه ي تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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:توضیح

2013:سال تاسیس

سوئیس:موقعیت جغرافیایی

ارزیابی عملکرد ورزشی:حوزه فعالیت

اي، مربیانورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.gaitup.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ش را داراست این شرکت با ارائه سنسورهاي پوشیدنی که قابلیت اتصال به کف
. رزشی مینمایـدو پلتفرم پشتیبان به تجزیه و تحلیل عملکرد از بعد پزشکی و و

گیـري از آن به این مجموعه که خواستگاه آن یک بیمارستان دانشگاهی در لوزان است با بهـره
ه منظـور گیري حرکات بـه ارائـه سنسـورهاي پوشـیدنی بـدانش علمی در زمینه تحلیل و اندازه

هـاي ایـن سنسـورها کـه بـراي ورزش. پـردازدها مـیبررسی و تحلیل تخصصی میزان فعالیت
. اراسـتقابلیت نصب بر روي کفـش را د. متعددي از جمله دو، اسکی شخصی سازي شده است

.خروجی هاي این سنسورها بر روي داشبورد خصوصی سازي شده قابل دسترسی است

Gait up:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

grant:آخرین نوع تامین سرمایه

میلیون دالر8,4:هکل سرمایه  تامین شد

راناستارت آپ هاي حوزه ي تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهاي بهبود به ورزشکا
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

آموزش و ارتقا سواد ورزشی. 6ـ2
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هاي فعالیتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هــاي ورزشــی از امکــان همــاهنگی و دریافــت برنامــه•
ايمربیان حرفه

تخصص و مهارتهاي ناهمگون مربیان•
عدم اطالع از چگونگی انجام حرکـات ورزشـی توسـط•

افراد آماتور 

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

استفاده از نرم افزارهـاي آمـوزش حرکـات ورزشـی در •
منزل 

آمـوزش استفاده از پلتفرم آنالین به منظور ارتقا سواد و•
به مربیان در رشته هاي تخصصی 

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

:توضیح

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مربی گري تخصصی:خدمت/محصول

اي و آماتورورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.coachup.comآنالین، اینترنت اشیا/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

Coach up:نام شرکت

واسطه گري:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

زشـکاران این شرکت به طراحی پلتفرمی به منظور اتصال مربیـان تخصصـی و ور
اسـت، فـرد در این پلتفرم که به صورت اپلیکیشـن نیـز در دسـترس. حرفه اي  پرداخته است

، فوتبال، شنا و غیره میتواند در رشته هاي مختلف ورزشی از جمله فیتنس، بسکتبال، بیسبال، تنیس
ی مربـ. هاي مد نظر خود را با مربی مربوطه هماهنگ نمایـدمربی مورد نظر خود را انتخاب و ساعت

خصوصـی تواند با ورزشکار همکاري نماید روش  نخست آمـوزشدر این اپلیکیشن به سه شیوه می
رت هاي گروهی براي تعدادي از ورزشکاران به صوبراي یک ورزشکار است، روش دوم براي ورزش

ه شود و آخرین روش نیز برقراري ارتباط از طریـق وب و آمـوزش نکـات بـگروهی آموزش داده می
اي استفاده از ورزشـکاران حرفـه اي سرشـناس و ارائـه برنامـه هـ. ورزشکار به صورت آنالبن است

.آیدقهرمانی توسط این مربیان از جمله ویژگی هاي این نرم افزار به حساب می

میلیون دالر9,4:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

2005:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.myfitnesspal.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

عیین هوشمند رایگان و وب سایت طراحی کرده  است که در آن رژیم غذایی و ورزش را براي ت
 gamifyمیزان مصرف کالري مطلوب و مواد مغذي براي اهداف کاربر و اسـتفاده از عناصـر 

ی مختلف کاربران می توانند بارکد هاي مواد غذای. شودبراي انگیزه دادن به کاربران طراحی می
مختلف اضافه را اسکن کنند یا به صورت دستی آنها را در پایگاه داده بیش از پنج میلیون غذاي

این نرم افزار به شمارش میزان کـالري غـذاهاي وارد شـده و همـاهنگی میـزان کـالري. کنند
دستگاه ورزشی و همـاهنگی 50کار با بیش از . پردازددریافتی در روز و اهداف سالمتی فرد می

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

بـه هدف از گسترش این برنامه ایجاد انگیزه براي انجام حرکات ورزشـی. آندرآرمور را داراست
.  هدف کاهش وزن است

MyFitnessPal:نام شرکت

4، 1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون عضو1,2:تعداد مشتریان

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

:توضیح

2011:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تحلیل تخصصی:خدمت/محصول

ايورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.blinkfire.comافزاري، بینش کامپیوتريآنالین، داده کاوي، تحلیل داده، هوش مصنوعی، پالتفرم نرم/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

بـا بارگـذاري تواند، کاربر میکردن فیلم بارگذاري شده توسط کاربر پرداخته است

رکـات فـرد بـا فیلم در این نرم افزار، با آهسته تر کردن فیلم به تجزیه و تحلیل و مقایسـه ح

کـان همچنین امکان پخش همزمان نوع حرکت کاربر با مربـی و ام. ي صحیح آن استشیوه

ي ایـن هامقایسه لحظه به لحظه این حرکات و افزودن امکان یادداشت نکات از جمله ویژگی

. هاي مختلف ورزشی نیز کاربرد دارداین نرم افزار براي مربیان رشته. نرم افزار است

ubersense:نام شرکت

4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

میلیون دالر1,2:هکل سرمایه  تامین شد

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

:توضیح

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.qinetic.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

یـن ي مشـاهده فـیلم آنالهاي ورزشی به وسـیلهاین شرکت به ارائه کالس

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

از دیگـر . آنهـا بـر اسـاس زمـان اسـتتنظیماتهاکالسخواهد گرفت، از ویژگی هاي این 

د بـا انتخـاب کاربر میتوان. اي و مذاکرات انگیزشی استهاي تغذیهامکانات این وبسایت بخش

و ایـن اطالعـات توسـط مربیـان. مربی مورد نظر خود از ویدئوهاي آموزشی اسـتفاده نمایـد

.شوندمیبروز ايتغذیهمتخصصان 

Qinetic:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك:مدل درآمد

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

:توضیح

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آموزش مهارت هاي ورزشی:خدمت/محصول

اي و آماتورورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.sportsy.comآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوي و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

یري، این شرکت یک پلت فرم آموزشی مبتنی بـر تلفـن همـراه را بـراي یـادگ
لـف آموزش و بهبود مهارت هاي کلیدي ورزشکاران تازه کار در زمینه هاي مخت

بتوانـد بـا کـاربر م. ورزشی با ارائه فیلم و توضیح دقیق حرکات، طراحی کرده است
هاي آن مهارت مورد نظر خـود را انتخـاب و فـیلم انتخاب ورزش مورد نظر خود از میان مهارت

یلم از در میان ویژگی هاي ایـن پلـت فـرم، رقابـت بـا اعضـاي دیگـر، آپلـود فـ. آموزشی ببیند
نظر خود فرصت هاي خود و گرفتن بازخورد از مربیان ورزشی، راهنمایی از مربیان با ثبت/چالش
یسـبال، فوتبـال، ب: شـوند عبارتنـد ازهایی که توسط این نرم افزار ارائه میاز جمله ورزش. است

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

SPORTSY:نام شرکت

حق اشتراك:مدل درآمد

4فرصت /چالش:مسائل راهبردي

هزار دالر218:هکل سرمایه  تامین شد

Debt financing:آخرین نوع تامین سرمایه
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73

استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

فراهم کردن تجهیزات، اماکن و . 7ـ2
هاي ویژه ي افراد داراي معلولیتکالس
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هاي فعالیتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هاي حوزه
فعالیت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

فراهم کردن 
تجهیزات، اماکن و 

هاي ویژه ي کالس
افراد داراي 

معلولیت

آگاهی از امکانات ورزشی  براي معلولین •
هاي ورزشکاران داراي معلولیت فرصت/چالش•

استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاري براي •
هماهنگی میان افراد و مربیان براي زمان، مکان 

رد بهبود عملکبهبوددهنده براي هاي استفاده از گجت•
ورزشکاران بویژه معلولین

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

راهکارهاي مطرح در زمینه ي فراهم کردن تجهیزات،
هاي ویژه ي افراد داراي معلولیتاماکن و کالس
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تهاي ویژه ي افراد داراي معلولیاستارت آپ هاي حوزه ي فراهم کردن تجهیزات، اماکن و کالس

:توضیح

2012:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

ولکمک مالی به ورزشکاران معل:خدمت/محصول

معلولین:گروه مخاطب

www.motionizeme.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

ی این نرم افزار که جنبه خیریه دارد براي فراهم آوردن امکانـات ورزشـ

شـده تخصصی براي ورزشکاران داراي معلولیت در سراسر دنیا طراحی

د نیـاز خـود افراد معلول میتوانند در سایت براي دسترسی به امکانات ورزشی مور. است

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

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

Kit Us Out:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

هاي مردمیکمک:مدل درآمد
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:توضیح

2007:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

یافتن مکان مناسب:حوزه فعالیت

معلولین:گروه مخاطب

www.parasport.org.ukآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

رش یافتـه این پلتفرم که با پشـیبانی وزارت ورزش بریتانیـا گسـت
قـراري است، به منظور یافتن اماکن ورزشی توسط افراد معلول و بر

گسترش در پلتفرم آنالین.ها و مربیان طراحی شده استارتباط میان آن
رد داده شده فرد معلول با وارد کردن کد پستی منطقـه خـود و انتخـاب ورزش مـو

. نظرش نزدیکترین باشگاه ورزشـی همـراه بـا مربـی مخصـوص را خواهـد یافـت
ران در همچنین براي کمک به افزایش امکانات بـراي ورزش معلـولین، باشـگاه دا

ع باشگاه صورت تمایل با ورود و انتخاب منطقه مورد نظر خود براي تاسیس این نو
. میتوانند از حداکثر حمایتهاي ممکن آگاه شوند

Para sport:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

جذب سرمایه:مدل درآمد

تهاي ویژه ي افراد داراي معلولیاستارت آپ هاي حوزه ي فراهم کردن تجهیزات، اماکن و کالس
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استارت آپ هاي حوزه ي ورزش و سالمت جسمانی. 2

بهبوددهندههاي ارائه گجت. 8ـ2
ورزش و سالمت جسمانیحوزه 
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هاي فعالیتهاي مطرح در هر یک از حوزهچالش و فرصت

هاي حوزه
فعالیت

آموزش و ارتقا 
سواد ورزشی

هاي ارائه گجت
ي  بهبوددهنده

هاي فعالیت
ورزشی 

غذاییهايهاي بدنی متناسب با رژیمنیاز به فعالیت•
امکان پایش دقیق وضعیت جسمی ورزشکاران و•

ا هاي تخصصی براي بهبود عملکرد بارائه مشاوره
هاي نویناستفاده از فناوري

هاي ورزشکاران داراي معلولیت فرصت/چالش•

وع استفاده از سیستم هاي هشداردهی براي زمان و ن•
حرکت ورزشی الزم

بهبود بهبوددهنده براي هاي استفاده از گجت•
عملکرد ورزشکاران بویژه معلولین

هاي چالش و فرصت  هاي مطرح در زمینه ي ارائه گجت
هاي ورزشی ي  فعالیتبهبوددهنده

هاي راهکارهاي مطرح در زمینه ي ارائه گجت
هاي ورزشی ي  فعالیتبهبوددهنده
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هاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي حوزه ي ارائه گجت

:توضیح

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

هاي پوشیدنیگجت:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www. moov.ccآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

شـکل این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی به یک گجـت پوشـیدنی بـه
ی ساعت  طراحی کرده است که کـاربر میتوانـد بـا اسـتفاده از آن یـک مربـ

ش و هاي مختلف داشته باشد و عملکـرد کـاربر را پـایشنیداري براي ورزش
رزشی مورد نظر خـود در اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالیت و.کندذخیره می

جام حرکات را اتتخاب کرده و با شروع فعالیت مربی مجازي به صورت شنیداري روند صحیح ان
د را نیـز در هاي فعالیتهاي پیشین خـوهمچنین کاریر میتواند داده. ورزشی را توضیح خواهد داد

.  پایگاه داده حساب کاربري خود مشاهده کند

MOOV:نام شرکت

1فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر16:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضیح

2017:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پیمایش سالمت ورزشکار:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.protxx.comسنسور، نرم افزاريپالتفرم:فناوري هاي کلیدي

ران هایی کـه بـه سـر ورزشـکااین شرکت سنسورهایی براي کاهش آسیب
ی در جریانهاي خـونسنسورهااین . میرسد، با امکان هشداردهی طراحی کرده است

کیشـناپلیزیـاد باشـد، از طریـق هـاجریـانمغز را پایش میکنند و در صورتی که فشار ایـن 
ملکـردي عهـايدادهپشـتیبان امکـان تحلیـل اپلیکیشـناز طریـق . پشتیبان هشدار میدهد

ی به این در طول فعالیت ورزشسنسورهاي این اگر در ارزیابی . ورزشکار نیز فراهم شده است
به ویبرهطریق نتیجه ختم شود که کاربر ممکن است آسیب مغزي غیر قابل بازگشت بیند، از

.  دهدمیخود ورزشکار نیز هشدار 

protxx:نام شرکت

:مدل درآمد

4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم

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

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

کامپیوتر دوچرخه:خدمت/محصول

ايورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.hammerhead.ioتحلیل داده :فناوري هاي کلیدي

چرخـه این شرکت تبلتی تخصصی و قابل نصب بر روي دوچرخـه  بـراي دو

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

رد می تواند مسیریابی را براي دوچرخه سـواران ممکـن کـرده و بعـد از اتمـام مسـیر، عملکـ

یار این دستگاه براي دوچرخه سواران حرفه اي بسـ.  دوچرخه سوار در طول مسیر را ارائه دهد

.کاربردي است

Hammer head:نام شرکت

1،4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر3,2:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

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

2014:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

مربی آنالین، هدفون هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.kuai.fitآنالین، اینترنت اشیا، داده کاوي و تحلیل داده/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

نهاي این شرکت به ارائه نرم افزاري به منظور آموزش و مربی گري مجازي با کمک هـدفو
هايهدفوناده از با استف. طراحی خود به صورت آنالین و با استفاده از اپلیکیشن پرداخته است

در . تطراحی شده توسط این شرکت فرد یک مربی مجازي همراه خود خواهد داشت که فعالیتها را خواهد گف
کنـد و  این نرم افزار فرد با انتخاب ورزش مورد نظر خود و با وارد کردن شرایط بدنی خود برنامه دریافـت مـی

ي به طور خودکار برنامه هاي آموزشی دانلود شده را به هـر فـردي تطبیـق مـی دهـد و ایـن برنامـه مربیگـر
اب کـاربر در حسـ. هوشمند را با استفاده از سنسورها و الگوریتم هاي اختصاصـی نـرم افـزاري انجـام میدهـد

کننـد و مربیان برنامه هاي آموزشی را ایجاد می. کاربري خود میتواند نمودارهاي تغییرات خود را مشاهده کند
ي براي کاربران و  با استفاده از یک مدل کسـب و کـار و اسـتراتژي قیمـت گـذارKuaiآنها را در پلت فرم 

رائـه هـدفون از دیگر محصوالت این شـرکت مبتـوان بـه ا. کنند و کاربر میتواند برنامه خود را انتخاب کندمی
ل نمـودن هوشمند نیز اشاره کرد، این هدفون با دارا بودن سنسورهایی توانـایی انـدازه گیـري ضـربان ، دنبـا

.گري به صورت شنیداري را داراستفعالیتها، مربی

KUAI:نام شرکت

3، 1فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

حق اشتراك•:مدل درآمد
فروش مستقیم•

میلیون دالر1:دهکل سرمایه  تامین ش

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

2014:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

اپلیکیشن-دوچرخه هوشمند:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.vanhawks.comآنالین، داده کاوي/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

فزار و هایی طراحی کرده است که توانایی اتصال به نرم ااین شرکت دوچرخه
در . محاسبه مواردي همچون طول مسیر، میزان کالري و سـرعت را داراسـت

ایـن . تزمینه سخت افزار، این شرکت دوچرخه نسبتا هوشمند طراحی کرده و تولید کـرده اسـ
ر طراحی د. دوچرخه توانایی اتصال به نرم افزاري که توسط شرکت ایجاد شده است را داراست

.  تاین دوچرخه موارد ایمنی به خصوص براي دوچرخه سواري در شب در نظر گرفته شده اسـ
را به منظور این نرم افزار می تواند میزان کالري سوزانده شده، فاصله سفر و موارد از این قبیل

.کندبررسی میزان فعالیتهاي کاربر براي رسیدن به اهداف فیتنس خود را اندازه گیري

Vanhawks:نام شرکت

1،4فرصت هاي /چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر1,6:کل سرمایه  تامین شده

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

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

83 www.irpublicpolicy.ir



:توضیح

2012:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آموزش آنالین:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.fortifiedbike.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

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

و نمونه کارها این پلت فرم شامل چراغ هاي قابل شارژ، چراغ هاي دوچرخه، امنیـت صـندلی

ت هاي این پلتفـرم فـراهم آوردن بـازار فـروش بـراي محصـوالاز ویژگی. باتري ها می باشد

. اندي تخصصی ورزشی طراحی شدهجدیدي است که براي این رشته

FORTIFIED Bicycle:نام شرکت

5فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر1,5:کل سرمایه  تامین شده

venture:آخرین نوع تامین سرمایه

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

2012:سال تاسیس

رژیم اشغاگر قدس:موقعیت جغرافیایی

ارتقا حرکات ورزشی:خدمت/محصول

اي، مربیانورزشکاران حرفه:گروه مخاطب

www.motionizeme.comآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاري:فناوري هاي کلیدي

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

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

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

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

ایقرانی این دستگاه که براي ورزشکاران حرفه اي در ورزش ق. دهددر اختیار کاربر قرار می

ایط غیـر گیري ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی در صورت بروز شـرطراحی شده است، با اندازه

.عادي قابلیت هشداردهی نیز داراست

Motionize:نام شرکت

4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

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

2013:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

اسکیت الکتریکی:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.zboardshop.com،:فناوري هاي کلیدي

است که این شرکت به طراحی و ساخت اسکیت بورد الکتریکی پرداخته
تواننـد بـه ها مـیاین اسکیت.می تواند از انرژي سبز براي حرکت استفاده کند

اي حرکـت این اسکیت ها بـدون دسـت و نـور بـر. حالت غیر الکتریکی نیز تبدیل گردد
مایل در ساعت حرکت می کنـد و همچنـین 20اسکیت حداکثر با سرعت . شبانه هستند

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

ZBoard:نام شرکت

1،4فرصت/چالش:مسائل راهبردي

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر40:هکل سرمایه  تامین شد

venture:آخرین نوع تامین سرمایه

هاي بهبوددهنده حوزه ورزش و سالمت جسمانیاستارت آپ هاي حوزه ي ارائه گجت
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ورزش و سالمت جسمانیهاي مطرح در حوزهآپهاي استارتمخاطب

عمومی. 1

ورزشکاران . 2
آماتور

مربیان. 4

طرفداران . 5
ورزشی

نهادهاي . 7
گذارسیاست

ورزشکاران . 3
ايحرفه

دارانباشگاه. 6
و مدیران 

ورزشی
هامخاطب
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ه از نرم افزار بهبود استفاد
منابع ورزشی

نرم افزار براي 
کمک به مربیان

نرم افزارهاي مرتبط به 
طرفداران ورزشی

نرم افزار براي کمک به 
ورزش در منزل

نرم افزار ارائه 
تخصصیتحلیل هاي 

نرم افزار ارائه خدمات
سخت افزارهاي 

طراحی شده

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

در مکان هاي عمومی
رزرو مکان ورزشی •

آموزش مربی براي نحوه •
رشـته هاي عملکرد بـراي 
ورزشی مختلف 

آموزش فعالیتهاي ورزشی بـراي•
تناسب اندام 

آمــوزش تخصصــی یــک رشــته •
ورزشی خاص در منزل

آموزش چگونگی بهره بـردن از •
لوازم منزل بـه عنـوان لـوازم 

ورزشی
بازي هاي رایانه اي با تحرك•

ت ارائه تحلیل از میزان سوخ•
ساز در حین ورزش

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

ورزشی خاص

خرید بلیط•
م اتصال هواداران یک تی•

به یکدیگر

ارائه خدمات تعمیرگاهی•
در محل براي رشته هاي 

تخصصی
ـــدمات در • ـــه خ ارائ

ورزشگاه ها

ــاي • ــیدنی گجت ه پوش
خاص

ــــــخت افزارهاي • س
کامپیوتري

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

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

جریان در آمدي با دریافت مبلغ در ابتداایجاد subscription حق اشتراكدریافت
ارتباط میان خریدار و ارائه دهنده خدمت و دریافت مبلغایجاد switchboard واسطه گري

اي پایه به صورت رایگان ارائه می شود و بـراي ویژگـی هـخدمت
.دریافت می شود premiumپیشرفته تر و ویژه مبلغ 

freemium Freemium

خدمات و محتوا را به صورت رایگان بـه یـک بخـش از مخاطبـان 
یگـر را بـه بخـش د... ارائه می کند و تعداد بازدیدکننده، شـنونده و 

.  مخاطبان خود می فروشد

Ad-supported نمایش تبلیغات

ت مبتنی براي مبـالغ اهـدایی از طـرف کـاربران و خیریـه ها فعالیـ
.می کنند

donation کمک هاي مردمی

یـاس کمینه کردن حاشیه سود با دنبال کـردن تراکنش هـاي در مق
.باال زمانی که هزینه واحد نسبتا ثابت است

Scaled Transactions تراکنش هاي به مقیاس

کنندن اجازه می دهد دقیقا آنچیزي را که میخواهند خریداريبه مشتریا Disaggregate pricing ز گذاري غیرمتمرکقیمت

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

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

نیـــاز بـــه محـــرك و 
ـــی ـــراي ب ـــی ب انگیزگ

شروع به فعالیت ش عموم
ترویج و توسعه ورز

ه سازي هاي آنالین به منظور شبکاستفاده از پلتفرمی
بکه و آشنایی افراد با یکدیگر براي گسترش ش

همراهان در ورزش

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

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

B2C

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

كدریافت حق اشترا

جذب سرمایه

غاتنمایش تبلی

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

بک کمبود وقت بر اثر س
زندگی مدرن 

سازي آموزش و فرهنگ
گی براي تغییر سبک زند

افزایش آگاهی و دانش 
عمومی از مضرات کم 

تحرکی

91 www.irpublicpolicy.ir



حوزه ورزش و سالمت جسمانیجمع بندي فعالیت هاي استارت آپ هاي 

تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

الین استفاده از پلتفرم هاي آن
و نرم افزاري به منظور اطـالع

رسانی زمان  و مکان رویـداد 
ورزشی به عموم

ی
ش عموم

ترویج و توسعه ورز

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

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

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

اي استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاري بر•
هماهنگی میان افراد و مربیان براي زمان، مکان 

B2C

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

دریافت حق اشتراك

جذب سرمایه

غاتنمایش تبلی

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

ــــعف در  ــــدگی و ض پیچی
ــالع ــاهنگی و اط ــانی هم رس

زمـان و مکـان رویــدادهاي 
ورزشی همگانی

مشغله زیاد و  کمبود وقت 
براي شرکت در رویدادهاي 

ورزش همگانی خارج از منزل
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ي
تسهیل و بهبود فرآیندها

باشگاه
ت ورزش

ي و مدیری
دار

ی

ر استفاده از پلتفرم هاي آنالین و نرم افزاي به منظو
مدیریت مالی و برنامه ریزي  در باشگاه ها 

استفاده از نرم افزارها براي ایجاد شبکه و مدیریت 
هاي طرفداران ورزشی کانون

B2B
B2C

B2C
B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

م فروش مستقی
خدمت/محصول

دریافت هزینه بر 
ادهاساس میزان استف

دریافت حق اشتراك

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

استفاده از نرم افزارهاي براي خرید و ارائه
بلیط هاي ورزشی

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

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

B2B

B2B
B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

ل مدیریت ناکارآمـد بـه دلیـ
ـــت هـــاي گســـتردگی فعالی

داري باشگاه

شـی نظمی در بلیط فروبی
هادر ورزشگاه

ایجــاد امکــان همــاهنگی و 
مدیریت کـانون هـواداران 

اي هـبـا اسـتفاده از شـبکه 
اجتماعی آنالین

ات تسهیل خریداري تجهیز
افت با کیفیت ورزشی و دری

خــــــدمات تعمیــــــرات و 
نگهداري  آنهـا بـه صـورت 

آنالین

حوزه ورزش و سالمت جسمانیجمع بندي فعالیت هاي استارت آپ هاي 
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ارائهواسطه بین ورزشکاران و 
ی

ت ورزش
دهندگان خدما

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

B2B
B2C

B2C
B2B
B2G

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

اس دریافت هزینه بر اس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراك

تنمایش تبلیغا

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

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

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

استفاده از نزم افزارها به منظور رزرو اماکن
ورزشی 

B2B

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

هــاي عــدم اطــالع از کــالس
هاي زمانیورزشی و برنامه

ها آن

ــر در  ــانی بهت ــالع رس اط
هـاي ورزشـی مورد مکان

ــل اســتفاده و تســه یل قاب
ها با اسـتفاده ازرزرو آن

هاي آنالینپلتفرم

ــــــداري  تســــــهیل خری
ـــزات بـــا کیفیـــت  تجهی
ورزشی و دریافت خدمات

ها تعمیرات و نگهداري  آن
به صورت آنالین

حوزه ورزش و سالمت جسمانیجمع بندي فعالیت هاي استارت آپ هاي 
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ي 
تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارها

بهبود به ورزشکاران

نرم افزار ارائه مشاوره براي ورزش خاص و مشاوره 
هاي ورزشی 

B2B
B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري
فروش مستقیم 

خدمت/محصول

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراك

نمایش تبلیغات
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2B

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

حرفه اي

هاي فرصت/چالش
ايورزش حرفه

هاي فرصت/چالش
ورزش آماتوري

حوزه ورزش و سالمت جسمانیجمع بندي فعالیت هاي استارت آپ هاي 
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ش و ارتقا 
آموز

بهره
ي

ور
ی

ورزش

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه تحلیل هاي
تخصصی براي ورزشکاران حرفه اي 

B2C

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

خدمت/فروش مستقیم محصول

فروش مجدد پسماند

فادهدریافت هزینه بر اساس میزان است

دریافت حق اشتراك

جذب سرمایه

نمایش تبلیغات

آنالین/App/پالتفرم نرم افزاري

B2C
ـــتمر  ـــایش مس ـــان پ امک
ــین  ــدنی در ح ــعیت ب وض
ــــتفاده از  ــــا اس ورزش ب

هاي پوشیدنیگجت

ـــایش دقیـــق  ـــان پ امک
ــــــمی  ــــــعیت جس وض
ورزشــــکاران و ارائــــه 

ــاوره ــی مش ــاي تخصص ه
ا بـراي بهبـود عملکـرد بــ

هــاياســتفاده از فنــاوري
نوین

ـــــــاهی و  ـــــــدم آگ ع
هـــاي مناســـب مهـــارت

ورزشـــــکاران جهـــــت 
بــــــرداري از بهــــــره
ــت ــاري و فرص ــاي تج ه

هاروي آنورزشی پیش

استفاده از نرم افزارها به منظور ارائه مشاوره 
ايورزشی، پزشکی، تجاري به ورزشکاران حرفه

و پلتفرم آنالین ارائه مشاوره براي ورزش خاص
آنالین/App/پالتفرم نرم افزاريB2Cمشاوره هاي ورزشی 
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي فناوري اصلیمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ت، اماکن و 
سفراهم کردن تجهیزا

کال
ت

ي معلولی
ي افراد دارا

ي ویژه 
ها

فروش مستقیم 
خدمت/محصول

دریافت هزینه بر اساس
میزان استفاده

دریافت حق اشتراك

هاي مناسب براي ورزش یافتن مکان
بسته به نوع معلولیت آگاهی از امکانات 

ورزشی  براي 
معلولین 

B2Cناپلیکیش

ارائه محصوالت نوآرانه براي بهبود 
هاي معلولینورزش

B2Cهاي گجت
پوشیدنی

هاي فرصت/چالش
ورزشکاران داراي 

معلولیت 
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدي یفناوري اصلمخاطبپاسخ هاي ارائه شدهمساله ي راهبردي)نوع فعالیت(

کلیدي

ت
ارائه گج

ي بهبوددهنده
ها

ي  
ت

فعالی
ی 

ي ورزش
ها

م فروش مستقی
خدمت/محصول

ی هاي بدننیاز به فعالیت
یهاي غذایمتناسب با رژیم

B2C
سنسور

نانو مواد 

ـــق  ـــایش دقی ـــان پ امک
وضـــــعیت جســــــمی 
ورزشــــکاران و ارائــــه 

ــاوره ــی مش ــاي تخصص ه
بــراي بهبــود عملکــرد بــا

ــاوري هــاي اســتفاده از فن
نوین

ــــالش ــــت/چ ــــاي فرص ه
ورزشکاران داراي معلولیت 

ع استفاده از سیستم هاي هشداردهی براي زمان و نو
حرکت ورزشی الزم

لکرد بهبود عمبهبوددهنده براي هاي استفاده از گجت
ورزشکاران بویژه معلولین

B2Cسنسور
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