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 مقدمه 

پردازان های نوپا و ایدهآپی به منظور حمایت از شرکتحمایت از برگزاری رویدادهای استارتی فن بازار ملی های از این برنامهیک

، در همين راستا شرکت دانش بنيان نانو فناور فاران ، کارگزاری فن بازار منطقه ای فارس، درصدد برگزاری رویداد استارتاپ است

از آنجایی که شهر شيراز و به طور کلی استان با هدف جذب سرمایه گذار برآمد.  "گردشگریفناوری اطالعات در حوزه  "دموی 

پيش بينی  گردشگری زیادی می باشد ، لذا استارت اوليه برگزاری استارتاپ دمو در این حوزه زده شد.فارس دارای جاذبه های 

 می شود با جذب سرمایه به صاحبين طرح های استارتاپی بخش گردشگری این استان پيشرفت چشم گيری داشته باشد.

 فاز اول :اطالع رسانی

 ای متعددی در نظر گرفته شد از جمله:در راستای اطالع رسانی برگزاری رویداد پایگاه ه

 پارک های علم و فناوری کل کشور ✓

 پارک های پردیس و مراکز رشد کل کشور ✓

 شيراز 2و  1ی مهندسیدانشگاه ها ✓

 دانشگاه جامع علمی کاربردی شيراز ✓

 دانشگاه جامع علمی کاربردی فراسان ✓

 شتابدهنده ها شامل: کوانتوم، دیموند ✓

 faranco.ir/event –شرکت نانو فناور فاران سایت  ✓

 evandسایت  ✓

✓ Linkedin 

✓ Instagram 
 کانال های تلگرامی ✓

 گروه های پر مخاطب مجازی ✓

 سایت فن بازار ملی ایران ✓

 سایت فن بازار منطقه ای فارس ✓

 استارتاپ هایی که در رویداد های گذشته شرکت کردند شامل:  ✓

 -ایران اودیو بوک -تيکت پل -آوامپ -کوریدور -شبکه اجتماعی ند -توایران -راهدون -سفر سالم –قونقا 

 پياده -جاجيگاه

 و سایر استارتاپ هایی که در رویدادهای قبل شرکت کرده بودند از جمله: ✓

سایت  -دنيای نقش ماندگار -خانه گردشگری دانشگاه تهران -تورليدر -تورباجا -روشابا -اکولوم -شبکه پراز فردا

 -مهمان آنالین -شهر گردشگری الکترونيک -شهر فرنگ -شرکت امتداد برگ اندیشان طلوع -سفر ویستا -شب

 گردشگری سالمت آریا -سایت شب -تورليدر -تورباجا -اکوبوم -شبکه پرواز فردا -یزد تفریح -موسم
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 هایی که ثبت نام کردندآپفاز دوم: استارت

 شامل:آن ها  شرحاستارتاپ هایی که ثبت نام کردند و 

 شرح استارتاپ نام استارتاپ ردیف

 داپنو 1

 داپنو سرویس های زیر را فراهم ميکند :

 فروشگاه اینترنتی سوغات و صنایع دستی .1

 اقامتگاها و بومگردی ) رزرو و معرفی( .2

 ایراشناسی  و برگزاری تورهای مردمی ) همسسفریاب( .3

 تورهای گردشگری و پنل آژانس های گردشگری .4

 وبسایت رزرواسيون گردشگری سالمت ایران آی مدیتو 2

 توریستيک 3

اولين سامانه جامع حوزه گردشگری با ارئه تمامی خدمات سفر با تکيه بر تکنولوژی های 

هوشمندسازی اعم از اقامت با پوشش سيستم رزرواسيون هتل ها و یکپارچه هوشمندانه و 

سازی این سيستم و بی نياز سازی از نيروی انسانی به منظور انجام رزرو برای کاربران، 

منطقه توریستی کشور  20پوشش اقامت ویال و آپارتمان و خانه هایی برای اجاره روزانه در 

نين اقامتی هتل ها، ارائه رزرو تورهای گردشگری در و طراحی سيستم اقامت مشابه قوا

داخل و خارج از کشور که تورهای داخلی به واسطه طراحی کسب و کار توانستيم قيمتی 

رقابتی طراحی کنيم و تور بوم گردی که به واسطه یک نمایندگی کاری و استفاده از 

به ایجاد یک منطقه  ظرفيت های جغرافيایی، بافتی و مالی مناطق توریستی که نتيجتا

زیرساختی که در آن طبيعت سنتی آن منطقه به صورت مدرنيزه ارائه می گردد و انجام تور 

فوق توسط سامانه توریستيک انجام خواهد پذیرفت و به صورت پایلوت در استان گلستان 

 مزرعه عشایری طراحی و ساخته شده است.

 فيتو 4

دیجيتال و رزرو فعاليت ها و اقامتگاه های بوم گردی  فيتو یک پلتفرم ارائه خدمات بازاریابی

است که به صورت تخصصی درزمينه بوم گردی ایران فعاليت می کند، فيتو تمام شرایط 

برگزاری تورهای بوم گردی را برای برگزارکنندگان حرفه ای و بومی فراهم می کند، تا 

ر عموم قرار دهند. از آن طرف بتوانند به بهترین نحو تورهای بوم گردی خود را در اختيا

مستقيم گردشگران  فرصت هایی چون طراحی منحصربه فرد، استفاده از سيستم امتيازدهی

برای باالبردن کيفيت برنامه ها، مشاهده جزئيات کامل و امکان مقایسه تورها برای 

به گردشگران در نظر گرفته شده است. فيتو متناسب با شعار خود در زمينه فعاليت نسبت 

 های حفظ محيط زیست در قلب بوم گردی اقدام به توسعهارائه، نشر و گسترش فعاليت

های سبز در پلتفرم خود نموده که گردشگران و برگزارکنندگان می توانند نسبت به فعاليت

 جمع آوری تيم

های حفظ محيط زیست، فرهنگی و کمک به بوميان های گردشگری به منظور انجام فعاليت

 اقدام نمایند.

هدف ابریتور یک شبکه اجتماعی در زمينه سفر و گردشگری و یک پلتفرم ارتباطی است.  ابریتور 5

 ،کننداصلی ابریتور، پيوند دادن و برقراری ارتباط بين افرادی است که ماجراجویانه سفر می
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و در صدد پایين آوردن  کنندمقصدهای جدید و ناشناخته را برای سفر خود انتخاب می

سازد که براساس انگيزه و هدف سفر ابریتور امکانی را فراهم می های سفرشان هستند.هزینه

باشد، معرفی شود و ارتباط  شخصدر مقصد پذیرای بتواند که به بهترین نحو  فردی، شخص

 رد.بين آنها شکل بگي

 بصير 6

 لیابوم تحت یزاجم رديلروت هناماس یزادناهار 

 امکان ثبت مختصات گردشگر در سامانه ✓

شناسایی محل توسط سامانه و پخش صدای سخنگوی هوشمند درباره مشخصات  ✓

 محل

 بو تحت یزاجم یرگشدرگ هناماس 

 امکان رزرو بليط در سامانه ✓

 امکان افزودن و لينک اطالعات محلی به سامانه ✓

 گردشگری خدمات و مردمی های اقامتگاه آنالین رزرو :گردشگری آنالین خدمات ارائه سيوان 7

 مگاتک 8

 های مجموعه در گذار و گشت هنگام در تا سازد می قادر را گردشگران ای تکنولوژی این

گرفتن  با...  و پاسارگاد جمشيد، تخت مانند شده تخریب حال عين در شکوه با تاریخی

 صورت به را قسمت آن سو، هر به اند نموده اجاره منطقه در که ای مجازی واقعيت هدست

 چند) های فایل کمک با نيز همزمان و نمایند مشاهده) درجه360 شده بازسازی بعدی سه

 محدوده آن از تری کامل اطالعات )متن و صوتی فایل عکس، اسالید ویدئو،( ای رسانه

 نظير بی ای تجربه ایجاد و آگاهی باالبردن به شایانی کمک تکنولوژی این نمایند، دریافت

 .کند می گردشگران خاطره در

 اینوان 9
سرویس طراحی برنامه سفر اختصاصی به گردشگرانی که بصورت مستقل سفر می کنند 

 یعنی از خدمات تور و آژانس مایل به استفاده نيستند

 توریپس 10

 و بهتر هرچه برای مدیریت مسافرتی های آژانس به که است پلتفرم یک توریپس

 های آژانس تا دهد می مدیریتی پنل گردی، یک طبيعت تورهای آنالین رزرواسيون

 مدیریت تور و نام ثبت بر زمان و سخت فرایند تر، بهينه و تر خيلی راحت بتوانند مسافرتی

 گردی طبيعت تورهای همه گردشگران ميتوانند دیگر طرف از. دهند انجام آنالین را خود

را  خود با متناسب تور بهترین و کنند مقایسه هم با ببينند،هم  کنار را خود روی پيش

 کنند نام ثبت نظر خود مورد تور در آنالین صورت به نهایت در و کنند انتخاب
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 فازسوم: ارزیابی و انتخاب طرح های برتر

آقای دکتر سهراب پور و معاونت ه کوانتوم جناب دبه منظور  انتخاب طرح های برتر ، جلسه داوری با حضور رئيس شتابدهن

علمی پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی فراسان ، جناب مهندس عمرانيان، مدیر فن بازار منطقه ای استان فارس، معاون صنایع 

و کارگزار فن بازار منطقه  مدیر توسعه صنعتی و کار آفرینی  شرکت شهرک های صنعتی فارس ، جناب دکتر قيومی  ، کوچک

آذر ماه برگزار شد و با توجه به  شاخص های زیر تيم های مربوطه  5در تاریخ ارس ، جناب آقای دکتر نهاوندی، ای استان ف

 انتخاب شدند.مورد ارزیابی قرار گرفتند و شش تيم به عنوان تيم های حائز شرایط برای ارائه به سرمایه گذار 

 شامل:  10تا  1تيم های 

 توریپس-اینوان-سیوان-توریستیک -بصیر -آی مدیتو-ابریتور-داپنو-مگاتک -فیتو

 

 ردیف
)حداکثر امتیاز هر عنوان

 می باشد( 5عنوان 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 پتانسیل بازار

           حجم ایجاد شده در بازار 1

2 

میزان توانایی )محدوده 

کاربردی( در دستیابی به 

 بازار های متنوع

          

3 

میزان تناسب خدمات ارائه 

شده با تقاضای مشتریان 

)این فناوری چقدر از نیاز 

 بازار گرفته شده است(

          

4 

میزان حساسیت بازار به 

پیشرفت های فنی مورد 

 نیاز

          

5 

ایجاد چرخه های کوتاه تر 

و ارائه سریع تر خدمات به 

 مشتریان و سایر ذی نفعان

          

           میزان تنوع رقبا 6

7 
میزان شدت رقابت و 

 توسعه
          

 پتانسیل فنی

           میزان پتانسیل پیشرفت 8

9 

میزان تهدیدات استارتاپ 

های جایگزین برای 

 موضوع مورد نظر
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10 
میزان موانع تقلید و کپی 

 سازی
          

           میزان دانش انباشت شده 11

12 

میزان قابلیت همکاری 

فناورانه با تامین کنندگان 

 مختلف فناوری

          

 پتانسیل مالی

13 

میزان توانایی جذب منابع 

مالی بر اساس حوزه علمی 

 مورد نظر

          

14 
میزان سرمایه گذاری در 

 تحقیق و توسعه
          

           نرخ بازگشت سرمایه 15

 امتیاز ها جمعمیانگین 
56.

2 
55.7 51.4 50 44.5 40 39.8 35.4 33.6 29.6 

 فاز چهارم: برگزاری رویداد

جهت آمادگی برای  6تا  1اعالم شد و به نفرات  و تماس به صورت ایميل ینتيجه داور 10تا  1تيم های از جلسه داوری، به پس 

برای نيز  10تا  7نفرات به  اطالع رسانی از طریق ایميل و تماس انجام شد.و ارائه  بهمن  27و  26 جلسات آموزشی حضور در 

. فایل پاورپوینت استاندارد نيز اطالع رسانی صورت گرفتگذار مواجهه با سرمایه  B2Bجلسات همچنين و  حضور در رویداد

 42تا ارائه های اوليه خود را بر اساس فرمت مربوطه آماده کنند،. پس از آن نامه نگاری ها برای  گردیدارسال  6تا  1برای نفرات 

فارس، معاونت گردشگری سازمان صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر کشور، آژانس های مسافرتی و هتل های شيراز، استانداری 

، شيراز ، بانک های گردشگری، پاسارگاد و ملیفارس ، صنایع دستی و گردشگری فارس ، سازمان جهاد کشاورزی ميراث فرهنگی

، پارک علم و فناوری فارس، دانشگاه شيراز، دانشگاه جامع علمی فارس  ، اتاق بازرگانیفارس  ، اتاق اصناففارس  اتاق تعاون

بيمارستان ها و شهرداری شيراز به منظور ، فارس دی فارس، صندوق غير دولتی پژوهش و فناوری فارس، بنياد نخبگانکاربر

 حضور اعضای صاحب نظر در بخش سرمایه گذاری انجام شد.

 ارسال شد.الزم به ذکر است نامه اسپانسرینگ نيز به هتل ها و آژانس های مسافرتی شيراز عالوه بر دعوتنامه حضور 

 درمورد حضور تيم های استارتاپی نکات زیر قابل توجه است:

و به تيم  خود را پس از برقراری تماس تلفنی از سوی شرکت نانو فناور فاران اعالم کردتيم داپنو برای حضور انصراف  -

آمادگی خود را برای  بعدی اطالع داده شد که به دليل عدم پاسخگویی ، پس از تماس با تيم اینوان که تيم هشتم بود

 حضور در رویداد اعالم کردند.
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نصراف خود را اعالم کرد و به همين دليل زمان الزم برای هماهنگی قبل از رویداد ا ساعت 12کمتر از  تيم آی مدیتو  -

 با تيم های دیگر جهت حضور وجود نداشت.

 

 مذاکره جلسات

 :B2Bليست جلسات 

 نام سرمایه گذار نام استارتاپ ردیف

 آقای نيری -مدیر گردشگری شهرداری اینوان 1

 آقای باصری -جهاد نصر اینوان 2

 مهندس عمرانيان -فراسانمجموعه  اینوان 3

 آقای بازایی اینوان 4

 آقای خادمی -بانک ملی توریپس 5

 همکارانآقای باصری و -جهاد نصر توریپس 6

 آقای پرهون -شرکت هلندایران توریپس 7

 آقای پرهون -شرکت هلندایران فيتو 8

 آقای باصری و همکاران -جهاد نصر فيتو 9

 فيتو 10
مدیر بخش هتلداران سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 آقای روانشاد-فارس

 عباسیآقای  -صندوق پژوهش و فناوری فارس فيتو 11

 آقای خادمی -بانک ملی مگاتک 12

 آقای فهيمی -صندوق پژوهش و فناوری فارس مگاتک 13

 مگاتک 14
مدیر بخش هتلداران سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 آقای روانشاد-فارس

 آقای عباسی -صندوق پژوهش و فناوری فارس مگاتک 15

 آقای دهقانی-فراسان سيوان 16

 آقای عباسی -صندوق پژوهش و فناوری فارس سيوان 17

 سيوان 18
مدیر بخش هتلداران سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 آقای روانشاد-فارس

 آقای پرهون -شرکت هلندایران سيوان 19
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 گزارش جلسات منعقد شده

 نتیجه نام استارتاپ نام سرمایه گذار

شهرداری  -آقای نيری

 شيراز
 اینوان

تمایل به برگزاری جلسه دوم مذاکره با تيم مورد نظر داشتند که این جلسه در اواخر 

 بهمن ماه برگزار خواهد شد

 آقای بصرای-جهاد نصر

 اینوان

 توریپس

 فيتو

به جلسات ثانویه مذاکره با تيم های نام برده شده نيازمند است که در حال پيگيری 

 کردن جلسات هستيم.برای هماهنگ 

مهندس -فراسان

 انيعمران

 اینوان

 سيوان

بعد از صحبت با تيم های مورد نظر، درخواست ارائه بيزنس پلن از استارتاپ های 

 مورد نظر از سوی سرمایه گذار اعالم شد.

 پيگيری برای برگزاری جلسات ثانویه                   اینوان بازاییآقای 

 

  تاکنون رویداد از حاصل نتایج

روز رویداد پس از سخنرانی های معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس، جناب آقای کمال زاده و مدیر 

دقيقه ارائه  8رح های خود را در مدت استارتاپ  توریپس، فيتو و سيوان ط 3فن بازار منطقه ای فارس جناب آقای شيرازی، 

کردند، پس از آن جناب آقای علی اکبریان مدیر شبکه فن بازار ملی به ایراد سخن پرداختند و پس از پخش ميان برنامه ای که 

س از استارتاپ بعدی ، اینوان و مگاتک به ارائه طرح های خود پرداختند. پ 2کليپی با عنوان جاذبه های گردشگری شيراز بود 

با سرمایه گذاران برگزار شد و بعضی از سرمایه گذاران خواهان برگزاری جلسات ثانویه با صاحبين طرح ها  B2Bآن جلسات 

 بودند.
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 یارسانه یرسان اطالع: 1پیوست 

 نیاطالعات در دهم یفناور تیبا محور یو اجتماع ی،فرهنگیحوزه گردشگر یاستارت آپ ها رشیفراخوان پذ

 استارتاپ دمو یمل دادیرو

استان  یگذار، فن بازار منطقه ااز طریق جذب سرمایه یو اجتماع ی، فرهنگ یحوزه گردشکر یطرح ها یمنظور تجاری ساز به

 ر نماید.برگزا یگردشگر نهياطالعات را در زم یفناور یمرکز فن بازار ملی ایران در نظر دارد استارتاپ دمو یفارس با همکار

حائز شرایط، پس از طی فرآیند  یهاميشود، ت یحوزه برگزار م نیا نيگذاران فعال هیاستارتاپ دمو که با حضور سرما نیا در

و زمينه  ندینما یگذاران معرفی مبرای سرمایه یخود را به صورت حضور یطرحها داد،یرو یارزیابی و انتخاب، در روز برگزار

 تعامل بين طرفين با برگزاری جلسات رودررو فراهم می شود.

عالقه مند به حضور و ارائه طرح در این استارتاپ دمو، مقتضی است با توجه به شرایط حضور در استارتاپ دمو،  یها ميت هيکل

اقدام  fars@techmart.irنسبت به تکميل فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه مستندات طرح به آدرس پست الکترونيک 

 .ندینما

تماس 09900993894-09120232655-07137744564های توانند برای دریافت اطالعات بيشتر با شماره یمندان م عالقه

 حاصل نمایند.

 .ديکن کيکل اینجافرم ثبتنام  افتیدر جهت

 حین رویداد:

 برگزاری آن با حضور خبرگزاری فارس اخبار آن ضبط و در خبرگزاری های مختلف پخش شد.حين در همچنين 

http://yon.ir/Sc3fs
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 پوستر رویداد: 2پیوست 

  



12 
 

 : فرم ثبتنام3پیوست 

 خواهشمند است هنگام تکميل فرم به نکات ذیل توجه فرمایيد:

 باشد.مسئوليت صحت اطالعات مندرج در فرم بر عهده متقاضی می •

 :از طریق هر دو آدرس زیر به این مرکز ارسال گردد pdfو wordنام پس از تکميل، در قالب فایل فرم ثبت •

• fars@techmart.ir 

• Fan.bazar.fars@gmail.com 

 باشد.می 15/08/97مهلت تکميل و ارسال فرم تا تاریخ  •

های الزم خواهد ها و پيگيریمدیرعامل، مسئول پاسخگویی به سواالت و انجام هماهنگیرابط معرفی شده از سوی  •

 بود.

 شود.پس از انجام ارزیابی، به استارتاپهای منتخب برای حضور اطالع رسانی می •

 برای برگزاری جلسات تخصصی، حضور شخص مدیرعامل یا موسس استارتاپ الزامی است.  •

تماس حاصل 07137744564-09120232655-09900993894–اره های جهت کسب اطالعات بيشتر با شم •

 نمایيد.

 

 مشخصات استارتاپ/ شرکت ✓

  نام استارتاپ/ شرکت

  تاریخ و محل ثبت )شرکت(

  شماره ثبت )شرکت(

  نام موسس/ مدیرعامل و شماره تماس

  نام رابط و شماره تماس

  ایميل شرکت و رابط

  تلفن ثابت و نمابر شرکت

  وب سایت

  آدرس و کد پستی

  زمينه اصلی فعاليت شرکت

  سابقه فعاليت شرکت در حوزه گردشگری

mailto:fars@techmart.ir
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 خير                      بلی  بنياندانش شرکت

 محور فعاليت استارتاپ

                    گردشگری مجازی  

                      گردشگری و صنایع دستی 

                      گردشگری و اقامت 

                     گردشگری و تفریح 

شرح استارتاپ )متناسب با محورهای مورد 

 اشاره در باال(
 

 

 خیر  دارد؟ بلی داخلیآیا استارتاپ نمونه مشابه  •

 خیر دارد؟ بلی  خارجیآیا استارتاپ نمونه مشابه  •

 باشد؟ اگر بله، نام شتابدهنده و زمان عضویت را بیان کنید.آیا استارتاپ شما عضو شتابدهنده می •

 دارد؟ قرار ایمرحله چه حاضردر درحال, ایداز چه زمانی شروع به کار بر روی استارتاپ خود نموده •

 

 اطالعات بازار و فروش در استارتاپ ✓

 ما چه گروهی از افراد جامعه هستند؟ ( استارتاپ شEarly Adaptorsمشتریان پیشرو ) •

 مشتریان استارتاپ شما در حال حاضر چه گروهی از افراد جامعه هستند؟ •

 هایی برای بازاریابی استارتاپ خود در نظر دارید؟ میزان هزینه مربوطه چقدر است؟چه کانال •

 استارتاپ شما مورد نیاز است؟اندازی هایی به منظور راهچند نفر نیروی انسانی و با چه تخصص •

  ؟ شودمی عرضه مخاطبان به طریقی چه از شمااستارتاپ درحالحاضر •

 ؟باشد)در آینده( مناسب می مخاطبان به شمااستارتاپ  عرضههایی برای چه کانال •

 تابحال چه میزان هزینه برای استارتاپ شما انجام شده است؟ •

 است؟ چه مقدار؟ آیا تابحال استارتاپ شما درآمدزایی داشته •

بینی شما از میزان سرمایه مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف استارتاپ و دوره بازگشت سرمایه چقدر پیش •

 است؟

باشد؟ شما چند درصد این بازار را هدف قرار داده اندازه بازار صنعت مورد نظر شما )ایران و جهان( چه مقدار می

 اید؟

 کنید؟بینی میچه مقدر پیش ندهخود را در آیاستارتاپ ساالنه  میزان درآمد •

 مدل درآمدزایی استارتاپ خود را بطور خالصه شرح دهید؟ •
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 ضمایم ✓

 توضیحات ضمایم

  رزومه مدیرعامل/ موسس 

  رزومه شرکت 

  سابقه فعاليت سابقه همکاری و فعاليت در صنعت گردشگریاسناد مربوط به 

  اسناد مربوط به سابقه فروش استارتاپ

  بروشور و کاتالوگ استارتاپ

  تصاویر و فيلم کارکرد استارتاپ

 ارسال مدارک باال در مرحله اول الزامی نيست اما می تواند به در قضاوت داوران موثر باشد.

 ارسال نمایيد.  fars@techmart.ir تکميل شده و اسکن مدارک فوق را به نشانی الکترونيکیلطفا فرم 

 

 

نام و نام خانوادگی و سِمَت تکمیل کننده 

 فرم
 امضا و مهر شرکت تاریخ

   


