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مقدمه

ی زان مصرف گرایدر دهه های اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و می•

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

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

ـ   . خود قرار می دهندتأثیر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت  ود پـارادایم  با این وجود این چالش هـا در نـوع خ

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

سـریع  و اکوسیستم های استارت آپی در سال های اخیر، عالوه بر توجه بـه حـوزه هـایی کـه بازگشـت     ( استارت آپ ها)با گسترش شرکت های نوپا •

ـ    یان ه مشـتر اقتصادی داشته اند و با مدل های کسب وکار جدید توانسته اند خدمات و ارزش های جدیدی را با بهره وری باالتر و با قیمت پـایین تـر ب

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

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

یست بوم و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زمأموریت ها با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از •

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

، یکـی از  بنـابراین . راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     

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

. را به حداکثر برساندآن ها اثرات اجتماعی 

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

ـ   د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود که مـی توانن

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

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

د می باشد هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رش. رسیدن ایده های نوآورانه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است

.  و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنوع سازی و تمرکز بیشتر بر حوزه های جدید می باشد

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

موضـوع  این. را انتخاب می کنندهمین حوزه ها شوند وارد زیست بوم موفقیت چند شرکت در این حوزه ها، اغلب افراد جدیدی که می خواهند به این 

ـ       رات مطمئناً نرخ شکست را در این حوزه ها باال برده و از سوی دیگر می تواند منجر به سرخوردگی کارآفرینـان از یـک سـو و همننـین کـاهش اث

. اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ل بـاال و اثـرات   و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و با پتانسـی کارآفرینان هدایت •

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

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

صـاد و اشـتغال داشـته    و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماالً به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقتکارآفرینان ورود 

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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معرفی برنامه ملی آینده نگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

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

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

.ه استوزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفتت أهی1393/12/17

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

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

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر  دنفعان ارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری  مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

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

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

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

دی هـر  هر گزارش دربرگیرنده بخش های مختلفی است که از تحلیل های کالن هر موضوع شروع شده و با پیوند میان چالش ها و موضـوعات راهبـر  •

ی بـر  تنبحوزه با الگوهای کسب وکار شرکت های نوپای جهانی و معرفی استارت آپ های مهم ادامه پیدا می کند و در نهایت مجموعه ای از تحلیل های م

ـ  . خاتمه می یابدآن ها مالی و نحوه بزرگ شدن تأمین شناخت فناوری ها، مدل های کسب وکار و الگوهای  ه بخـش  بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده س

: اصلی است

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

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

oجمع بندی و تحلیل از منظر فناوری ها، حوزه فعالیت، مدل کسب وکار و نحوه پاسخگویی به چالش های کلیدی آن حوزه

10



استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

مقدمه. 1ـ10



گردشگري خالقتعریف 

پیشروواردطالیهفرهنگی،گردشگریوانبوهگردشگریازبعدگردشگریجدیدنسلعنوانبهخالقگردشگری
شگریگردازبعدگردشگریجدیدنسلرا”خالقگردشگری“کارشناسان.استگردشگریصنعتنفستازه

. کنندمیقلمداد(موزه هاوفرهنگبهمتمایل)فرهنگیگردشگریو(استراحتبرایوفراغتاوقاتسفر)ساحل
زندگیبارژرف تتعاملوتجربیفعالیت هایانجامبر”بیشترمیدان هایکمتر،موزه های“شعارباخالقگردشگری

می کندفتاررشهروندیکشبیهگردشگرگردشگری،سومنسلدرواقعدرمی کند؛تمرکزشهرهادرفرهنگیواقعی
درراوآورینوخالقیتازاستفادهاهمیتمابهکهاستخالقصنایعمفهومازبرگرفتهخالق،گردشگریتعریف
رتصوبهآن هاخدماتیامحصولکهداندمیصنایعیراخالقصنایعیونسکو.می دهدنشانمحوردانشاقتصاد
وفرهنگیتولیداتتمامعالوهبهفرهنگیصنایعتعریف،این.می باشدهنرییانوآورانهالمان هایدارایمشخص
.می شودشاملراهنری

تعاملبرهتکیوخالقصنایعازاستفادهباگردشگریبسته هایطراحانسوم،نسلگردشگریدردلیلهمینبه
،”خالقگردشگری“در.استبخشلذتوملمووتازه،تجربه ایخلقصدددرگردشگربادوسویهونزدیک
تشویقردمموزندگیفرهنگمکان،بامشارکتهمننینواحساسیاجتماعی،آموزشی،بیشترتعاملبهگردشگر
وبرانگیزدرایگردشگردرابتکارداده،افزایشراتقاضامی تواندگردشگریباخالقصنایعساختنمرتب .می شود

توجهباتبایسمیگردشگریمدلجدیدترینعنوانبهخالقگردشگری.کنداحیادوبارهراگردشگریمحصوالت
.شودسازیپیادهوطراحیشهرهامردمتاریخیوفرهنگیهایظرفیتبه
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انبوه و بازار خاص در گردشگريبازار 

.شدتفاوت قائل (Niche Tourism)خاص آن هنگام صحبت در ارتباط با انواع گردشگری، همانند صنایع دیگر باید میان بازار انبوه این صنعت و بازار 
در بازاریـابی  باشـد و شده مـی شهرهای معروف و اماکن شناخته ، گردشگری در قامت همان تعریف جا افتاده و مصطلح، گردشگر به دنبال بازدید از گردشگری انبوهدر 

.بر بسته های گردشگری ارزان، هتل های زنجیره ای و جاذبه های گردشگری شناخته شده استمربوط به گردشگری انبوه نیز تمرکز 
ردهای گردشگری برای مخاطبینی که به دنبال چیزی فراتر از دستاوباید تمرکز بر ایجاد تجربه ی سفر خاص و شخصی سازی شده را گردشگری خاص طرف مقابل، در 

.انبوه هستند دانست
.در ادامه به مصادیقی از گردشگری بازار خاص و تعاریف هر یک پرداخته میشود

(برای مخاطب با ترجیحات خاص)گردشگری تجربه متفاوت 
اری در ایجاد هیجان منحصر به فـرد ماننـد پـرش از ارتفـاع یـا دوچرخـه سـو       ای از گردشگری گفته می شود که در آن به برنامه ریزی برای گونهبه هیجان گردشگری 

.شودپرداخته میمکان هایی خاص 
ـ هایی مانند از ابزارهای نوین بر مبنای فناوریبا استفاده ای از گردشگری است که گونهگردشگری مجازی  بـه ارائـه   ازی هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و واقعیت مج

.شودپرداخته میمتفاوت برای گردشگر تجربه ای 
.سفر می کنندنجا آکشورها و مناطق مختلف، به ، گردشگران با هدف تجربه غذاها و نوشیدنی های مخصوص گردشگری غذادر 
یگـر  از قبیل نمایشگاه ها به کشـورهای د هنریِ خاص برای دیدن آثار هنری، بازدید از قطب های هنری جهان و شرکت در رویدادهای گردشگران ، هنریگردشگری در 

.سفر می کنند

گردشگری سالمت
.خارج از شهر یا کشور خود سفر می کننداستفاده از مراقبت ها یا خدمات پزشکی مورد نظر به ، مردم برای گردشگری درمانیدر 
گـر سـفر   کشـورهای دی در مناطق یا به جاذبه های خاص ... هدف ورزش و سالمتی به فعالیت هایی از قبیل کوهنوردی، پیاده روی و با گردشگران ، ورزشیگردشگری در 

.می کنند

گردشگری میراث فرهنگی
.سفر می کنندکشورها و مناطق مختلف تاریخی به بازدید و آشنایی با مناطق ، گردشگران با هدف گردشگری تاریخیدر 
.، گردشگران برای تجربه فعالیت های خاص فرهنگی یا دینی به کشور مقصد سفر می کندگردشگری فرهنگیدر 
.مردم شهر یا کشور می پردازد"فعلی"گردشگر به آشنایی با فرهنگ ،گردشگری مرم شناسیدر
.، گردشگران با مناطق جنگی و حوادث آن دوران آشنا می شوندگردشگری جنگدر 
.، گردشگران با جاذبه های مذهبی کشور مقصد آشنا می شوندگردشگری مذهبیدر 

طبیعتگردشگری 
.کنندبه مناطق مختلف سفر می، آن هاهدف مشاهده حیوانات و جانداران نباتی در محی  زیست طبیعی گردشگران با ، حیات وحشگردشگری در
.، گردشگر با تجربه ای واقعی از زندگی در طبیعت رو به رو می شودبوم گردیدر 
13.می کنندبه آنجا سفرمقصد، ، گردشگران با هدف مشاهده پدیده های زمین شناختی و خصوصیت های خاص محیطی و زیست محیطی گردشگری زمین شناسیدر 



بخش بندي صنعت گردشگري بر اساس ماهيت سفر

14



زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي گردشگري

د نظـر  برای تعیین زنجیره ارزش های استارت آپ های حوزه گردشگری مطلوب این گزارش باید چند موضوع را مـور 
:قرار داد

: فعالیت  هستیم5در این دسته بندی شاهد . در ابتدا باید به شناخت زنجیره ارزش اصلی گردشگری پرداخت
خرید. 5گشت و بازدید  . 4اقامت.  3حمل و نقل. 2اطالع رسانی  . 1

ـ  صنایع خالق و همینطور استارت آپ ها  از آن جایی که نگاه اصلی این گزارش بر روی  ز بیشـتر  است، در نتیجـه تمرک
در زنجیـره  به فعالیت می پردازند؛ به همین دلیـل تغییراتـی  هدف گیری بازار خاص روی استارت آپ هایی ست که با 

.ارزش اصلی صنعت توریسم ایجاده شد
:تغییرات ایجاد شده در زنجیره ارزش به شرح زیر است

  ـ گری با توجه به بازار خاص هدف گیری شده شرکت های استارت آپی و همننین تمرکز گزارش بـر روی گردش
.خاص، اقامت و حمل و نقل با یکدیگر ادغام گردید

     ـ د در گردشگری خاص برخالف گردشگری انبوه، گردشگران معموالً تورهـا و راهنمایـان سـفر خـود را در مقص
افـزوده و  انتخاب می  کنند؛ همننین استارت آپ ها برای ایجاد تجربه های خاص از تکنولوژی هایی مانند واقعیـت 

د از جاذبه های واقعیت مجازی استفاده می کنند در نتیجه گشت و بازدید به دو فعالیت تورهای گردشگری و بازدی
.گردشگری تقسیم شد

      با توجه به خدمات شرکت های استارت آپی به شرکت های فعال در ایـن حـوزه ماننـد خـدمات قیمـت گـذاری و
ـ       اً همینطور وجود خدماتی مانند پرداخت و ترجمه به گردشگران، استارت آپ هـای مربـوط بـه خریـد کـه عموم

.فروشگاه هایی اینترنتی بودند در فعالیت های پشتیبان گردشگری ادغام گردیدند

15



زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي گردشگري

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگری و
مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات
حمل ونقل و اقامت

تورهای گردشگری و بازاریابی و فروش انواع
راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به گردشگران و
شرکت های گردشگری

ایجاد انواع پایگاه های اطالعات گردشگری  •
برای گردشگران

...رزرو بلیت هواپیما، قطار و •
رزرو اقامتگاه گردشگری•
اجاره وسیله نقلیه در مقصد•

خرید تور و بسته های سفر در محل•

ارتباط با راهنمایان محلی•

فروش بلیت جاذبه های دیدنی•
ارائه راهنمای گام به گام بازدید•
تکنولوژی های ایجاد تجربه متفاوت با استفاده از•

مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

ارائه خدمات به شرکت های گردشگری مانند تحلیل•
داده

ز  مانند پرداخت با استفاده اگردشگران ارائه خدمات به •
...بالک چین، ترجمه و

16



زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي گردشگري

17

از مونه هایی ندر ادامه . زنجیره فعالیت، حضور استارت آپ های بازار انبوه و بازار خاص در هر قسمت استذکر در این تغییر موضوع قابل 
.هر استارت آپ  را در زنجیره فعالیت نشان می دهیم

بازار خاص بازار انبوه زنجیره فعالیت

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگری و مقصدهای گردشگران

حمل ونقل و اقامتارائه خدمات

تورهای گردشگری و راهنمای سفربازاریابی و فروش انواع

ارائه خدمات بازدید از جاذبه های گردشگری

شرکت های گردشگریارائه خدمات پشتیبان به گردشگران و



فناوري هاي اصلی به تفکيک حوزه فعاليت

18

ارائه اطالعات در ارتباط
با انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

شبکه اجتماعی 
نرم افزار تحت وب

هوشنرم افزار موبایل 
مصنوعی

تحليل کالن داده 
هافزود/واقعيت مجازي

ارائه خدمات حمل ونقل 
و اقامت

نرم افزار تحت وب

نرم افزار موبایل هوش
مصنوعی

تحليل کالن داده 
اینترنت اشيا

بالک چين

اع بازاریابی و فروش انو
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

نرم افزار تحت وب

هوش نرم افزار موبایل
مصنوعی

کالن دادهتحليل 
اینترنت اشيا

بالک چين

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

شبکه مردمی

نرم افزار شبکه اجتماعی
تحت وب

هوش موبایلنرم افزار 
مصنوعی

کالن دادهتحليل 
اینترنت اشيا

واقعيت بالک چين
افزوده/مجازي

ن به ارائه خدمات پشتیبا
گردشگران و 

شرکت های گردشگری

نرم افزار تحت وب

هوشموبایل نرم افزار 
مصنوعی

کالن دادهتحليل 
اینترنت اشيا

بالک چين



استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

بررسی وضعيت کالن حوزه. 2ـ10



.استفاده از تکنولوژي باعث رشد مفهوم گردشگري خالق شده است

.گردشگران و توریست ها به دنبال تجربه هاي حقيقی و منحصر به فرد هستند

.ستافزایش سفرهاي تک نفره باعث رشد مفهوم  اقتصاد مشارکتی در گردشگري شده ا

.هستندگران اساس خواسته هاي گردششرکت هاي توریستی در تالش براي شخصی سازي سفر بر 

.ري پایدار دارندسازمان هاي جهانی با توجه به برنامه توسعه پایدار توجه بيشتري به مفهوم گردشگ

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

کالن روندهاي صنعت گردشگري 

20



21

يـت هـا و   هنگـام، شـناخت ظرف  ارائـه اطالعـات بـه    هاي فناوري اطالعات بـه منوـور   امکان استفاده از ظرفيت
مناسب براي گردشگرانتصميم گيري 

1

سهيل تجربـه  آموزش هاي عمومی و تخصصی براي افراد فعال در حوزه گردشگري به منوور تاز انواع استفاده 
گردشگري براي گردشگران 5

ستی و اسـتفاده از  هاي تخصصی گردشگري از جمله پایگاه اطالعاتی مرجع، مدیریت عالئم توریوجود زیرساختعدم 
ظرفيت رسانه ها

2

هـاي مـالی و   تهاي فناورانه مناسب براي  شناساندن شرایط محيطی و هنجارهاي فرهنگی، پرداخزیرساختکمبود 
بازدیدهاي مجازي

4

خـش هـاي   به منوور توسعه اماکن گردشـگري در ب ( مانند پرینتر سه بعدي)نوینهاي امکان استفاده از فناوري
ساحلی، بين راهی، شهري، روستایی 

3

صنعت گردشگريچالش ها و فرصت هاي کليدي 



موضوع اول

اسب هاي فناوري اطالعات به منوور ارائه اطالعات به هنگام، شناخت ظرفيت ها و تصميم گيري منامکان استفاده از ظرفيت
براي گردشگران

نبود بستر هماهنگ مدیریت و 
برنامه ریزی حوزه گردشگری

ا استفاده از کالن داده ه
و نظرات مردمی برای 
تشخیص و بهبود 

یکپارچه

به روز نبودن زیرساخت های
فناوری اطالعات

استفاده از فناوری های
اطالعاتی به هنگام 

بالک چينمانند 

کلی کمبود سیستم آمارگیری
و تحلیل اطالعات

م و سیستم های به هنگا
هوشمند آمارگیری

اینترنت اشیاء

عدم شناخت ظرفیت ها و
مناطق گردشگری

د سیستم های هوشمن
رصد و جمع آوری 
اطالعات کالن

هواپیماییشرکت های
گردشگریشرکت های

گردشگریشرکت های
دیدنیمکان های

گردشگریشرکت های
دیدنیمکان های

شرکت های هواپیمایی
شرکت های گردشگری

فعالیت اجزای زنجیره تمام 

:راهکار

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

:مسئله

:مخاطب

مسائل و راهکارهاي اساسی در صنعت گردشگري

22



موضوع دوم

تی و استفاده از هاي تخصصی گردشگري از جمله پایگاه اطالعاتی مرجع، مدیریت عالئم توریسعدم وجود زیرساخت
ظرفيت رسانه ها

کمبود عالئم توریستی مناسب

هوشمندنقشه های

یمکاناطالع رسانیسیستم 

نبود پایگاه اطالعاتی 
مرجع گردشگری

راه اندازی سایت های 
اطالع رسانی

زیرساخت جامع فعالین حوزه
گردشگری

عدم حضور در
پربینندهرسانه های 

واستفاده از موتورهای جستج

طراحی هوشمند کمپین های  
اجتماعی

دیدنیمکان های
تولید کنندگان محتوا

گردشگریشرکت های
گردشگریشرکت های

دیدنیمکان های

فربازاریابی و فروش انواع تورهای گردشگری و راهنمای س-اطالع رسانی و ارائه پیشنهاد   :جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهکارهاي اساسی در صنعت گردشگري

23

:راهکار

:مسئله

:مخاطب



موضوع سوم
، بين به منوور توسعه اماکن گردشگري در بخش هاي ساحلی( مانند پرینتر سه بعدي)هاي نوین امکان استفاده از فناوري

راهی، شهري، روستایی 

عدم توسعه زیرساخت های توریسم 
ساحلی و دریایی

جلب مشارکت مردمی برای 
لو بهره برداری از سواحپاکسازی 

اخته استفاده از مصالح پیش س
باال در توسعهبا تکنولوژی 

زیرساخت ها

عدم توسعه اقامتگاه های
شهری و روستایی

اماکن و ارائه بانک اطالعاتی 
دهندگان خدمات گردشگری

اخته استفاده از مصالح پیش س
با تکنولوژی باال

عدم توسعه اماکن
بین راهی

اخته استفاده از مصالح پیش س
با تکنولوژی باال

دیدنیمکان های
دیدنیمکان های

صاحبان خانه
دیدنیمکان های
گردشگریشرکت های

تورهای  بازاریابی و فروش انواع-ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگری و مقصدهای گردشگران 
جاذبه های گردشگریخدمات بازدید از-گردشگری و راهنمای سفر 

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهکارهاي اساسی در صنعت گردشگري

24

:راهکار

:مسئله

:مخاطب



موضوع چهارم

ازدیدهاي هاي مالی و بهاي فناورانه مناسب براي  شناساندن شرایط محيطی و هنجارهاي فرهنگی، پرداختکمبود زیرساخت
مجازي

پرداخت نبود سیستم 
متصل به بانک های 

خارجی

ت استفاده از زیرساخ
بالک چین

داختکمبود سیستم پر
خدمات محلی

ایجاد سیستم های 
واسط پرداخت 

استفاده از زیرساخت
بالک چین

تفاوت در فرهنگ و
هنجارهای اجتماعی

سیستم یکپارچه
اطالعات فرهنگی و 

محلی

چند زبانه سایت های
اطالع رسانی و برنامه 

ریزی سفر

ای  ناشناخته بودن شر
انمحیطی برای مسافر

سیستم یکپارچه
اطالعات محیطی

چند زبانه سایت های
و برنامه اطالع رسانی

ریزی سفر

کمبود زیر ساخت
بازدید مجازی 

استفاده از 
تکنولوژی های 

واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده

گردشگریشرکت های

مسافران

گردشگریشرکت های

دیدنیمکان های

محتواکنندگانتولید 
مسافران

تولید کنندگان محتوا
مسافران

مکان های دیدنی
تولید کنندگان محتوا

فعالیت اجزای زنجیره تمام  :جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهکارهاي اساسی در صنعت گردشگري
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:راهکار

:مسئله

:مخاطب



موضوع پنجم

استفاده از انواع  آموزش هاي عمومی و تخصصی براي افراد فعال در حوزه گردشگري به منوور تسهيل تجربه گردشگري براي
گردشگران

کمبود افراد متخصص با
تسل  به زبان های خارجی

سیستم یکپارچه معرفی 
گروه هایراهنمایان سفر و 

گردشگری محلی

فروشبستر آنالین معرفی و
محصول گردشگری/خدمت

کمبود گروه های راهنما
در مناطق توریستی

انجمن های مجازی گردشگری

تورهای صوتی

کمبود آموزش های عمومی و
برنامه اطالع رسانی منسجم

انیسیستم یکپارچه اطالع رس

هوشمند رسانه های
و آموزشاطالع رسانی

شرکت های گردشگری
محتواتولیدکنندگان 

محتواتولیدکنندگان 
صاحبان خانه

محتواتولیدکنندگان 

ردشگری بازاریابی و فروش انواع تورهای گ-ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگری و مقصدهای گردشگران 
جاذبه های گردشگریبازدید ازخدمات -سفرو راهنمای 

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

مسائل و راهکارهاي اساسی در صنعت گردشگري
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:راهکار

:مسئله

:مخاطب



استارت آپ هاي حوزه ي گردشگري. 10

ارائه اطالعات در ارتباط با انواع. 3ـ10
گردشگري و مقصدهاي گردشگران



چالش ها

راهکارها

یریسیستم های به هنگام و هوشمند آمارگ•
سیستم های هوشمند رصد و جمع آوری •

اطالعات کالن
ر محتوابسترهای مشارکتی تولید و انتشا•
راه اندازی سایت های اطالع رسانی•
استفاده از موتورهای جستجو•

طراحی هوشمند کمپین های اجتماعی•
زی  استفاده از تکنولوژی های واقعیت مجا•

و واقعیت افزوده
سیستم یکپارچه اطالعات فرهنگی و•

محلی
و اطالع رسانیچند زبانه سایت های•

برنامه ریزی سفر
سیستم یکپارچه اطالعات محیطی•

لیـل  کمبود سیستم آمـارگیری کلـی و تح  •
اطالعات

کمبود مرجع رسمی اطالعات گردشگری•
عدم حضور در رسانه های پر بیننده•
مجازی بازیدکمبود زیر ساخت •

تفاوت در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی•
ناشناخته بـودن شـرای  محیطـی بـرای    •

مسافران
کمبــود آمــوزش هــای عمــومی و برنامــه  •

اطالع رسانی منسجم

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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اربتجتوانندمیکاربرانآندرکهاستاجتماعیشبکهوسایتیکEverlaterEverlater:عنوان شرکت
این.دبگذارناشتراکبهخودخانوادهودوستانباراآن هاکرده،ضب راخودسفر
برایدیجدیایده هایدیگرمسافرانکمکواجتماعیشبکه هایطریقازتامی کندکمکپلتفرم

.کنیدپیداخودسفرهای
Everlaterدرمستقیمطوربهراموارددیگروهاعکستجربیات،ها،داستانمی توانندکاربران

کاربریرابط.بگذارنداشتراکبهFlikrهمچوندیگرسرویس هایدرسایتطریقازویاکردهآپلود
حتوایم.کندمیفراهمراسفرتجاربضبطامکانکهاستاپلگوشی هایبرایبرنامهیکآن ها
.شودگذاشتهاشتراکبهوشدهمرتببعداًتواندمیشدهثبت
دوستانابآسانگذاریاشتراکبرایکهمی باشدمنحصربه فردآدرسیکدارایسفرهروکاربرهر
.استیافتهاختصاصآنبهاجتماعیشبکه هایدیگروتوییترفیسبوک،درخانوادهو

http://www.everlater.com/

2008:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع

گردشگری و مقصدهای  
گردشگران

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

فروش تبلیغات:مدل درآمدی اصلی

که سایت و نرم افزار موبایل، شب:فناوری های کلیدی
اجتماعی

Bسری -خریداری شده :وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۴00:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۷۵0:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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Wannago:عنوان شرکت SAWannago SAتاطالعابهکاربرانتادهدمیاجازهکهاستنرم افزاردهندهتوسعهیک

ارائهبهاقدامیگردشگرمؤسساتهمکاریباشرکتاین.کنندپیدادسترسیگردشگریبه هنگام

.می کندگردشگریخدماتومحصوالت

گردشگریشرکت هایتوسطمستقیمطوربهمحلیاطالعاتوتوریستیجمعیتیاطالعاتسامانهایندر

قراررانگردشگاختیاردرهوشمندتلفننرم افزارووبسایتطریقازسپس،گرددمیثبتوشدهارائه

.بدهدقرارتأثیرتحثراگردشگرانتامی گیرد

http://www.wannago.fr/

2011:تأسیسسال 

فرانسه:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ا  ارائه اطالعات در ارتباط ب

انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

بوهان-تفریحیگردشگری:حوزه فعالیت

مسافران، شرکت های  :گروه مخاطب
گردشگری

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

موبایل،نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
نقشه هوشمند

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۳00:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۳00:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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TouristEye:عنوان شرکت
TouristEyeومقصدتامی سازدقادرراکاربرانکهاستهمراهتلفنبرنامهیک
سامانهنایدر.کنندبرنامه ریزیهفته،آخرتعطیالتیاسفربرایراخودفعالیت های

دونبوخودهوشمندتلفن هایرویبررانیازموردنقشه هایوسفراطالعاتمی توانندمشتریان
.کننددریافتاینترنتبهدسترسی

دادنتدسازریسکبدونسفرریزیبرنامهبرایایدهآوریجمعامکانسامانه،ایناصلیویژگی 
ردیگتوسطشدهایجادهایلیستمی توانیدسامانهاینطریقازهمچنین.استمهماطالعات
متون،باهمراهراسامانه هادیگروYelp،Foursquareسامانه هایدرموجودلیست هایوکاربران

.باشیدداشتهاختیاردراینترنتبهدسترسیبدونآن ها،مکانیاطالعاتوعکس ها

http://www.touristeye.com/

2010:تأسیسسال 

اسپانیا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
اع ارائه اطالعات در ارتباط با انو

گردشگری و مقصدهای  
گردشگران

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

فروش تبلیغات:مدل درآمدی اصلی

ور  موبایل، موتنرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
جستجو، شبکه اجتماعی

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۳00:مبلغ آخرین قرارداد

کل سرمایه  
هزار دالر۴۷۵:جذب شده

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

31



اینسامانه.استصوتیراهنماهایگذاریاشتراکوتولیدپلتفرمیکizi.TRAVELizi.TRAVEL:عنوان شرکت
تگاهدسدررامنطقههردربارهخودآموزشیوتعاملیتجربهکهمی دهدبازدیدکنندگانبهراامکان

.بگذارندراکاشتبهعالقه مندافراددیگروخانوادهدوستان،باراآن هابتوانندوکردهثبتخودشخصی
رکتشاین.می کنندبدلزندهتجربه ایبهرااجتماعیوفرهنگیمیراثشناساییسامانهاین

ویمحلهایدولتشهری،بازاریابیهایسازمانتوریستی،اطالعاتبنگاه هایها،موزهباهمچنین
آن هامندهوشبرنامهوبازپلتفرماینازاستفاده.می کندهمکاریگردشگریبخشکسب وکارهای

.استرایگانکامالً

http://www.izi.travel/

201۳:تأسیسسال 

امارات متحده عربی:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه اطالعات در ارتباط با  

انواع گردشگری و مقصدهای
گردشگران

خاص-تاریخی گردشگری:حوزه فعالیت

تولیدکنندگانمسافران، :گروه مخاطب
محتوا، مکان های دیدنی

-فروشدر مشارکت:مدل درآمدی اصلی
خدمتفروش -تبلیغات

موبایل،  نرم افزارو سابت:فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

میلیون دالر21:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر21:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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معرفیایبرنامه ه.استبوم گردیفعالیت هایوتورهاکشفآنالینپلتفرمیکTentrrTentrr:عنوان شرکت
ائهارخصوصیطیبعت گردهایوراهنمایانازتوجهیقابلتعدادتوسطسامانهاینتوسطشده

.می گردد
کاربرانبرایمنحصربه فردبوم گردیتجاربایجادبهاقداممحلیافرادتوانکارگیریبهباشرکتاین
.می گیردقرارعالقه منداندسترسدرآنالینفروشگاهطریقازامکاناتاینمی کندخود
شگرانگرد.می دهدقرارخودمشتریاناختیاردرراانگیزهیجانوخاصفعالیت هایانواعشرکتاین
.کنندرزروراآنوکردهپیداراخودعالقهموردبوم گردیتجربهتوانندمیراحتیبه

https://www.tentrr.com/

201۵:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ا  ارائه اطالعات در ارتباط ب

انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

خاص–گردی بوم:حوزه فعالیت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدی اصلی

،  موبایلنرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

Aسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر8:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر12.۷:کل سرمایه جذب شده

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

33



Delight FoodsDelight:عنوان شرکت Foodsاشمبهراهندشدهانتخابغذاهایازکاملمجموعه ایکهاستیوب سایت

اصلحاطمینانمنحصربه فرد،طعم هایوخاصغذاهایمعرفیبرایتالشدرشرکتاین.می کندمعرفی

بررسینهمچنیوخدمت دهندگانداستان .کندمعرفیخودمخاطبینبهرابرندهابهترینفقطکهکرده است

.استگرفتهقرارشرکتاینبرندهایصفحهدرآن هاکیفیت

وهاغذاهموپرداختههندنوستالژیوسنتیغذاهایبههمخودکاتالوگدراستکردهسعیشرکتاین

قالمانوشیدنی ها،شیرینی ها،شاملهندخوبخوراکی هایتماماطالعاتآن ها.بدهدپوششراجدیدطعم های

.دارندراماساالنوترشیپاپادنانوایی،

http://delightfoods.com/

201۴:تأسیسسال 

هند:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه اطالعات در ارتباط

با انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

خاص-گردشگری غذا :حوزه فعالیت

رستوران هامسافران، :گروه مخاطب

فروش محصول:مدل درآمدی اصلی

لموباینرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۶0۵:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۶0۵:کل سرمایه 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 شرکت Trade Safarisرهایسفازترکیبیکهاستمستقلانتفاعیغیرمؤسسهیک
تأثیرایجادهمننینوخاصفردیتجربیاتایجادهدفبارابشردوستیوتفریحی
.می دهدارائهآفریقادرگردشگریطریقازپایداروگیریاندازهقابل

کشور10درفرهنگیغنیتورهایوساحلدرآرامشسرگرمی،حیات وحش،زمینهدرشرکتاین
سیشلوموریسیک،موزامبزیمبابوه،زامبیا،نامیبیا،بوتسوانا،جنوبی،آفریقایکنیا،تانزانیا،آفریقایی

.می کندفعالیت
واجتماعیپروژه هایانواعدرمجموعهاینسودتمام،غیرانتفاعیاجتماعیسازمانیکعنوانبه

.شودمیگذاریسرمایهکشورهاایندرفرهنگی

http://www.fairtradesafaris.com/

201۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ا  ارائه اطالعات در ارتباط ب

انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

خاص-حیات وحش:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدی اصلی
کمک های مردمی

سایت و نرم افزار موبایل،:فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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TimeSet:عنوان شرکت Inc.شرکتTimeSetنآهدفکهاست،کنندگانمصرفبرایرسانه ایخدماتشرکتیک

منافعزمینهدرفعالتخصصیگروه هایایجادواشتراکیفضایایجادبرایکاربرانبهخدماتارائه

وجراهامافعالیت ها،حوادث،تصاویر،گذاریاشتراکبهباداردسعیشرکتاین.استبشریکالن

ایجادیرتغیبشریتبرایروشن ترآینده ایراستایدرجهانی،رسانه هایطریقازجغرافیاییداده های

ازبردنلذتفرهنگمی کندتالشفروشندگانوکاربرانمیانپویاارتباطبرقراریباسازماناین.کند

.دهداشاعهدنیاسراسردرزندگی

کان هایمبتوانندتاکندمیفراهمخودکاربرانبرایرااجتماعیرسانه هایپلتفرمیکشرکتاین

.کنندکسباطالعاتجهانجایجایازوبشناسندراناشناخته

http://www.timeset.com/

201۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه اطالعات در ارتباط

با انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

خاص-مردم شناسی :حوزه فعالیت

مسافران، شرکت های  :گروه مخاطب
گردشگری

محصول/خدمتفروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،:فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1.2:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر1.۷:کل سرمایه 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

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت. 4ـ10



استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت

چالش ها

راهکارها

ینبالک چاستفاده از فناوری های اطالعاتی به هنگام مانند •

یمحصول گردشگر/فروش خدمتبستر آنالین معرفی و•

به روز نبودن زیرساخت های فناوری اطالعات•

کمبود گروه های راهنما در مناطق توریستی•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری

38



محلوتاسچینبالکتکنولوژیپایهبرغیرمتمرکزسفرخدماتپلتفرمTrip.ioTrip.io:عنوان شرکت

.استشدهواقعچیندرآنفعالیت

هزینهدمی تواننمسافران.می کندفراهممسافرانبرایجهانتمامدررااقامتگاهرزروامکانسامانهاین

ضمینتآن هاشیوهاینبا.کنندپرداختمجازیارزهایازاستفادهباوآنالینبه صورتراخوداقامت

.داده اندافزایشراخودقیمت گذاریشفافیتومی دهندخودمصرف کنندگانبهقیمتی

.می کندفراهممسافرانبرایراصمیمیوخاصتجربه ایآن هاکنندگانتأمینجامعههمچنین

http://trip.io/

2018:تأسیسسال 

چین:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

شرکت هایمسافران، :گروه مخاطب
گردشگری

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

،  سایت و نرم افزار موبایل:فناوری های کلیدی
بالک چین

Aسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1۶:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر1۶:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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اجویان از مسافران، ماجرشبکه ای که اجتماعی برای مسافران است یک شبکه CouchsurfingCouchsurfing:عنوان شرکت

کنهار  و افرادی که عالقه به کسب تجربه های جدید دارند را با هدف بهه اشهتراک گذاشهتن تجربیهات در    

.یکدیگر قرار می دهد

Couchsurfing ن، دانیل به عنوان یک پروژه ی کوچک توسط بنیانگذاران آن کیسی فنتو200۴در سال

ش آمهوزان در  یک ایمیل بهه گروههی از دانه   . آغاز شدسیلویرا هفر، سباستین لو توان و لئوناردو باسانی دا 

گذارند ایسلند، این ایده را مطرح کرد که مردم هر جا می خواهند خانه های خود را با غریبه ها به اشتراک ب

.فراهم شودآن هااز طریق این شبکه این امکان برای 

در در این سامانه شما می توانید با افراد محلی مقصد مسافرتی خهود آشهنا شهده و از آن هها بهرای اقامهت      

.منزلشان درخواست کنید

200۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

تور  سایت و نرم افزار موبایل، مو:فناوری های کلیدی
جستجو، شبکه اجتماعی

Bسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1۵:مبلغ آخرین قرارداد

/http://couchsurfing.comمیلیون دالر 22.۶:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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ت که کمک می کند که اجاره دهنهدگان محهل اقامه   یک سرویس زندگی مشترک است LyvlyLyvly:عنوان شرکت

بهاط برقهرار   خود را با مسافران به اشتراک گذاشته و با دیگر افرادی که سبک زندگی مشابهی دارنهد ارت 

ه تعمیرات همچنین این سامانه کمک می کند تا مسافران در پرداخت صورتحساب ها، پرداخت هزین. کنند

.و تمیز کردن مشارکت کنند

، می گیردنشأتایده اصلی این شرکت از تفکر زندگی جمعی . استمتأهل هدف این شرکت جذب افراد 

.تا افراد جامعه بتوانند وقت خود را به یکدیگر اختصاص دهند

http://lyvly.uk/

201۵:تأسیسسال 

انگلیس:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

در فروشمشارکت:مدل درآمدی اصلی

فروشگاه آنالین، تحلیل :فناوری های کلیدی
کالن داده

Aسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۴.۶:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۴.۶:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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و رزرو تجو جسه که امکان یک فروشگاه آنالین مبتنی بر شبکه اجتماعی است AirbnbAirbnb:عنوان شرکت
. م می کنداقامتگاه های منحصربه فرد در سراسر جهان را از طریق تلفن های هوشمند یا اینترنت فراه

ود را خاص و الهام بخهش خه  فضاهاییدر سراسر جهان که میزبان هاییاین شرکت مسافران را با 
.می کندآشنا می گذارندبرای اجاره به اشتراک 

Airbnb و محهل اقامهت  و رزرو قصد جسهتجو  یک بازار آنالین قابل اعتماد برای افرادی است که
.تجارب منحصر به فرد در سراسر جهان را دارند می باشد

یک آپارتمهان  فضای موجود می تواند یک قلعه برای یک شب، یک قایق بادبانی برای یک هفته یا
ا با ساده ترین راه را برای مردم فراهم می کند تا این فضاهای متمایز رAirbnb. برای یک ماه باشد

Airbnbکشور، 191شهر و در ۶۵،000مورد در بیش از ۴،۵00،000. یکدیگر به اشتراک بگذارند

.تبدیل کرده استسراسر جهان در فرد بهارائه دهنده فضاهای منحصر بزرگ ترین را به 

http://airbnb.com/

2008:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت:زنجیره فعالیت

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران، صاحبان خانه:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
یموتور جستجو، شبکه اجتماع

Fسری سرمایه گذاری:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۴۴۷.8:مبلغ آخرین قرارداد

میلیارد دالر۴.۴:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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اینطتوسشدهارائهخدمات.استدانشجوییمسکنکارگزاریکاملپلتفرمیکPlacioPlacio:عنوان شرکت

.تاسمکانمالکیتداشتنازترمهمتجربهآندرکهاستاشتراکیزندگیبخشالهامشرکت

Placioبهکهآوردمیارمغانبهرامشترکزندگیازامنحالعیندرمدرنوتازهمفهومی

دیجیتالپلتفرم.کنندبرقرارارتباطهمباتاکندمیکمکرشتههمدانشجویانوجواندانش آموزان

Placioازبرخیدرراشخصیآپارتمان هایوخصوصیاتاق هایمبله،کامالًاتاق هایمدرن،اتاق های

ارائهدیپیشنهابودجه هاهمهبرایسایتاین.می کندفراهمدانشگاه هااطرافوداخلدرمکان هابهترین

.می دهد

http://www.placio.in/

201۶:تأسیسسال 

هند:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تحصیلی :حوزه فعالیت

مسافران، دانشجویان:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

موبایل،نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هزار دالر۵0:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر2.1:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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2004سالدرشرکتاین.استهتلرزروبرایپلتفرمیBooking.comسایتوبBooking.com:عنوان شرکت

ایندرآمدمنبعاصلی ترینبهآنازپسوشدخریداریBookingهلدینگتوس 

.استشدهبدلهلدینگ

هزار1۳۷وکشور229دروب سایتاینخدمات.داردوجودلیستمیلیون28ازبیشوب سایتایندر

دارایسایتاین.می شودرزرووب سایتایندراتاقمیلیون1.۵ازبیشروزهردر.می شودانجاممنطقه

اینآمددر.دهدارائهخدماتجهاننقاطاقصیدرتوریست هاتمامبهبتواندطریقاینازتااستزبان۴۳

.استبودهدالرمیلیون9۵9بابرابر201۷سالدرشرکت

https://www.booking.com/

199۶:تأسیسسال 

هلند:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

آنالینفروشگاه :فناوری های کلیدی

خریداری شده توسط:وضعیت تأمین مالی
Bookingهلدینگ 

میلیون دالر1۶1:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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ایتساینازاستفادهبا.استمسافرتیخدماتانواعرزروبرایسایتیاکسپدیا Expedia:عنوان شرکت

رزروراطیالتتعسفربسته هایوتفریحیکشتی هایهتل،اتاقهواپیما،بلیتمی توان

.کردکرایهخوردوهمننینوکرد

پروژه ایعنوانبه199۶سالاکتبردراکسپدیا.داردقرارآمریکاواشنگتندرشرکتایناصلیدفتر

بهشرکتاینسهامگرفتتصمیمگیتسبیل،2001سالدر.شدتأسیسمایکروسافتشرکتدرفرعی

USAتوسطشرکتایناماشود؛عرضهعمومیصورت Networks201۷سالدروشدخریداری

.شدبورسواردعمومیصورتبه

https://www.expedia.com/

199۶:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

آنالینفروشگاه :فناوری های کلیدی

IACخریداری شده توسط :وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۶0:کل سرمایه جذب شده
(قبل از خریداری ) 

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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اجازهخودکاربرانبهکهاستهمراهتلفنکاربردیبرنامهیکhoteltonightHotelTonight:عنوان شرکت

بهتا2010سالاز.کنندپیدااروپاواسترالیاآمریکا،درراتخفیفدارایهتل هایمی دهد

حظهلپیشنهادهایبهتوجهبا.باشدداشتهنصبمیلیون1۵ازبیشتوانستهHotelTonightامروز،

بودهمناسبسیاربآنکاربرانبرایکهکندارائهراباالتخفیفباپیشنهادهاییمی تواندبرنامهاینآخری،

کردهاضافهخودکاربرانبراینیزراقبلروز۷ازرزروامکانHotelTonight،201۴سالدر.است

.استHotelTonightاصلیموضوعقیمتپایین تریندررزروامکاننیزپیشنهادایندرکهاست

https://www.hoteltonight.com/

2010:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

نرم افزار موبایل:فناوری های کلیدی

Gسری سرمایه گذاری:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر11۷:کل سرمایه جذب شده

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

46



شف،کدرکنندگانمصرفبهکهاستسرگرمیرزرواسیونوجستجوموتورKijubiKijubi.com:عنوان شرکت
.می کندکمکورزشی-تفریحیفعالیت هایرزرووشناخت

Kijubi.comآوریعجمخودتأمین کنندگانشبکهسراسرازمستقلفروشندگانازرافعالیتهزاران
موردفعالیت هایرزرووشناختکشف،درمردمبهسامانهاین.می دهدارائهخودآنالینبازار دروکرده

وپیشرفتهویجستجهایگزینهداشتنباسامانهاینبصریوسادهکاربریرابط.می کندکمکنظرشان
این.ایدمی نمآسانوسادهبسیارسفرطولدریاسفرازقبلرافعالیت هارزرووکشفآسان،پرداخت
راروشندگانفوفعالیت هاتامی کندکمککاربرانبهدیگرانهایبررسیورتبه بندیثبتباسامانه
.کنندریزیهبرنامبیشتریاطمینانباراخودهفتهآخرتعطیالتوتعطیالتبتوانندوکنندارزیابی

خودرانکارببرایرامکانوفعالیتهرمورددردقیقیاطالعاتوفیلم هاعکس ها،سامانهاینهمچنین
.می دهدنمایش

http://www.kijubi.com/

2009:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

خاص-ی ورزش:حوزه فعالیت

مسافران شخصی:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

موبایل،  نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر2۶۵:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر2۶۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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ادهسراپزشکیسفررزروپینیدهروندکهاستساده ایآنالینفروشگاهMedigoMedigo:عنوان شرکت

.می کند

ثبتپلتفرمایندرکشور۳0ازبیشدرباالکیفیتباالمللیبینمعتبرکلینیکوبیمارستان900ازبیش

بااتامکانصرفه،بهمقروندرمانیراهکارهاییافتنبرایبیمارانبهکمکهدفباMEDIGO.شده اند

اقبت هایمرکلشرکتاین.استشدهتأسیسانتظارشانزمانچشمگیریکاهشوباالترکیفیت

صورتهبراخودپزشکیسفرتماممی توانندسادگیبهبیماران.می شودشاملرابهداشتیودرمانی

واستگانرایکامالًپلتفرماینازاستفاده.کنندرزرورانیازشانموردمواردوکردهریزیبرنامهآنالین

.تاسدسترسدرفرانسویوایتالیاییاسپانیایی،آلمانی،انگلیسی،:زبان۵بهحاضرحالدر

https://www.medigo.com/

201۳:تأسیسسال 

آلمان:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

خاص-درمانی :حوزه فعالیت

مسافران، ارائه دهندگان  :گروه مخاطب
خدمات درمانی

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

فروشگاه آنالین:فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2.۵:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر11.8:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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درمحلیایهمیزبانباراطبیعتماجراجویانکهاستسفرتجربهاشتراکپلتفرمیکAwake Awake:عنوان شرکت

.می کندآشناکلمبیاروستاییودورافتادهنقاط

گردهمایبرابزاریکعنوانبهگردشگریازدلیلهمینبه.استزیستمحیطحفظآن هااصلیدغدغه

تفادهاسطبیعتازحفاظتبرایآن هاهدایتومحلیمیزبانانتوانمندسازیوآن هاآشنایی،مردمآوردن

اشایتمجملهازروستاها،وطبیعت گردیمقاصددرعالیهایتجربهتوانیدمیشمااینجادر.می کنند

محلی،وبومیجوامعباآشناییوفرهنگیتجربیاتوحیات وحشتجربیات،پرنده هامشاهده،نهنگ ها

.کنیدتجربهطبیعتآورشگفتمنظره هایسادگیبهیاکوهنوردی

ازو خواهندمیکهراحتیسطحتعیینباراخودسفرتامی کندکمکخصوصیگروه هایبهشرکتاین

.کنندریزیبرنامهمختلفهایگزینهمیان

https://awake.travel/

201۳:تأسیسسال 

کلمبیا:محل فعالیت

ارائه خدمات حمل ونقل و :زنجیره فعالیت
اقامت

خاص-طبیعت:حوزه فعالیت

مسافران، مناطق دوردست:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

بکه سایت و نرم افزار موبایل، ش:فناوری های کلیدی
اجتماعی

مرحله بذری:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۳۷0:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۳۷0:کل سرمایه جذب شده

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

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



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

چالش ها

راهکارها
بالک چیناستفاده از فناوری های اطالعاتی به هنگام مانند •
سیستم های به هنگام و هوشمند آمارگیری•
زیرساخت جامع فعالین حوزه گردشگری•
بانک اطالعاتی اماکن و نظرسنجی به هنگام•
جلب مشارکت مردمی برای پاکسازی سواحل•
پیشبینی اطالعات مکان های بین راهی در نقشه هوشمند•
استفاده از مصالح پیش ساخته با تکنولوژی باال•
و برنامه ریزی سفراطالع رسانیچند زبانه سایت های•
ی محلیسیستم یکپارچه معرفی راهنمایان سفر و گروه های گردشگر•
محصول گردشگری/فروش خدمتبستر آنالین معرفی و•
انجمن های مجازی گردشگری•
سیستم یکپارچه اطالع رسانی•

به روز نبودن زیرساخت های فناوری اطالعات•
کمبود سیستم آمارگیری کلی و تحلیل اطالعات•
کمبود مرجع رسمی اطالعات گردشگری•
عدم توسعه اقامتگاه های شهری و روستایی•
عدم توسعه زیرساخت های توریسم ساحلی و دریایی•
عدم توسعه اماکن بین راهی•
ناشناخته بودن شرای  محیطی برای مسافران•
کمبود افراد متخصص با تسل  به زبان های خارجی•
کمبود گروه های راهنما در مناطق توریستی•
کمبود آموزش های عمومی و برنامه اطالع رسانی منسجم•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری
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این.استمستقیمبازاریابیابزاروبرنامه نویسیراب  هایدهنده یارائهFlextripFlextrip:عنوان شرکت

و هاتورفروشافزایشدرآن هابهومی دهدارائهمسافرتیآنالینآژانس هایبهراخودخدماتشرکت

.می کندکمکخدمات شان

بهFlextripدرواقع.استبیشترفروشبرایفرصتیایاجارهماشینیاهتلپرواز،سفر،هررزرو

ازدرآمدکسببهقادر،مکملپیشنهادهایطریقازرامسافرتیآژانس هایخود،APIواسطه ی

.می کندموجودرزرو های

برایمصنوعیهوشازبهره گیریورزروخدماتجستجویموتوریکازاستفادهباهمچنین،

.می دهدارائهمسافرانبهمناسبزماندررامناسبتورشخصی سازی،

http://www.flextrip.com/

2012:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

گردشگریشرکت های:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

، درگاه رابط برنامه نویسی:فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هراز دالر۳۵0:مبلغ آخرین قرارداد

هراز دالر۳۵0:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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فرایندکتشراین.استاجتماعیشبکهبرمبتنیآنالینفروشگاهیکWanderableWanderable:عنوان شرکت

توسطشدهثبتماه عسل هایآن هااصلی محصول.استکردهآسانراعسلماهبرنامه ریزی

سفر هایوعسلماهدرنظرشانموردفعالیت هایکردهازدواجتازهزوج ها.می باشدمخاطبین

تصاحبالدنببهشرکتاین.می گذارنداشتراکبهزوج هادیگرباومی کنندثبتراخودرمانتیک

.استعسلماهدالریمیلیارد12بازارازبخشی

https://www.wanderable.com/

2011:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

بازاریابی و فروش انواع تورهای:زنجیره فعالیت
گردشگری و راهنمای سفر

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

توامحکنندگانمسافران، تولید :گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

ینشبکه اجتماعی، فروشگاه آنال:فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

-:مبلغ آخرین قرارداد

-:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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روشفوخریدجستجو،درمردمبهکهاستگردشگریخدماتآنالینفروشگاهیکVayableVayable:عنوان شرکت

.می کندکمکسفرمنحصربه فردتجربیات

وشوروتخصصوقت،ازکهمی دهدراامکاناینافرادبهکهاستمنحصربه فردبازاریکسامانهاین

ین هایجایگزازمی توانندنیزآن هامشتریانهمینبرای.کننداستفادهدرآمدکسببرایخودشوق

.شوندبهره مندرایجتجربیاتازشخصی ترومتنوع تر

در.کنیدرزروکشور100دروشهر900ازبیشدرراVayableدرموجودتحربه هایتوانیدمیشما

.دهندمیارائهراخودخودماتوبودهعضوپلتفرمایندرمستقلافرادازنفر۵000ازبیشحاضرحال

http://www.vayable.com/

2011:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

انبوه-تفریحی:حوزه فعالیت

مسافران، ارائه دهندگان  :گروه مخاطب
مستقل

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،:فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1.۷:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر2.1:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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Cruise PlannersCruise:عنوان شرکت Plannersمی دهد؛انحصاریپیشنهادهایاکسپروامریکناعضایبه

قیمتودهیسرویسکیفیت،دربسیاریشهرتشرکتاین!پایینقیمتبالوکسسفرهای

افسرازشغلیرهباافرادتمامیبهنمایندگیاعطایپلنرزکروزبرنامه.داردگردشگریصنعتدررقابتی

هیجانرهایسفتجربهارائهشرکتاینهدف.استگردشگریگسترشجهتماشینمکانیکتاارتش

پیشنهادخودکاربرانرابهزمینیتورهایوآبیسفرهایهمزمانپلنرزکروز.استمعمولیافرادبهانگیز

.می دهد

199۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدی اصلی

موبایلسایت و نرم افزار :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

/https://www.cruiseplanners.comنامشخص:کل سرمایه جذب شده

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

56



Cox and KingsCox:عنوان شرکت and Kingsردگردشگردیشرکتقدیمی ترینوشدهتأسیس1758سالدر

خصوصمهایپکیجوسالتمامدرگردشگریتورهایپکیجشرکتاین.استدنیا

بامرتبطگردیصنعتچندوبانکداریبیمه،چونصنایعیدراینبرعالوه.می فروشدراتعطیالت

.استفعالیتحالدرگردشگری

دنیاکشور9درشرکتاین.استگردشگریایجنت هایوتورلیدرهابازاریابان،ازمتشکلشرکتاین

.می دهدارائهقاره۴وکشور22درراخدماتشهمچنینواستفعالیتبهمشغول

1۷۵8:تأسیسسال 

هند:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدی اصلی

موبایلسایت و نرم افزار :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

www.coxandkings.comنامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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مسافرانهبکهاستتوریستیخدماترزرووجستجوآنالینپلتفرمدهندهارائهJetbayJetbay:عنوان شرکت

داخلیسفر هایبازاربرتمرکزشپلتفرماین.می دهدارائهخدماتکشورهاداخلسفر هایبرایخارجی

.است

بازاروردنآدستبهازپسوبودهمستقرسیلیکون ولیدرخودنیازموردسرمایهجذبباشرکتاین

تأسیس201۴سالدرJetbay.استشدهآسیاسراسرواروپاشمالی،آمریکایدرحضوربهموفقچین

پلتفرمنبزرگتریحاضرحالدرسامانهاین.می باشددسترسدرآنآزمایشینسخهحاضرحالدروشده

.تداراسدارندراچینبهسفربرنامهکهخارجیمسافرانبرایرزرووگردشگریتورهایجستجوی

http://jetbay.com/

201۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران، شرکت های  :گروه مخاطب
گردشگری، مکان های دیدنی

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1.۶:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر1.۷:کل سرمایه جذب شده

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

58



بهراانهماجراجویگردشگریرهایتومستقیمصورتبهکهاستآنالینفروشگاهیکTripzaarTripzaar:عنوان شرکت

.استویدیوازاستفادهآن هاموفقیتاصلیدالیلازیکی.می گذارداشتراک

سفرجربهتبهنسبتکامل تریدیدویدئوهامشاهدهباتوررزروازپیشمی تواندمشتریشیوهایندر

.نداردوجودامکاناینسادهلیست هایدرکهکندپیداخود

کهاستکردهپیدادست٪۶-۵حدوداتبدیلنرخبههدفمند،تبلیغاتباشیوهاینترکیبباشرکتاین

.استخوببسیارصنعتاینبرای

http://www.tripzaar.com/

2012:تأسیسسال 

کانادا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص-هیجان :حوزه فعالیت

شرکت هایمسافران، :گروه مخاطب
گردشگری

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

موبایل،نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

اعتباردریافت :وضعیت تأمین مالی

هزار دالر کانادا2۵:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر کانادا2۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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 Charm City Food:عنوان شرکت
ToursCharmCity Food Toursرخداد هایغذایی،تور هایازمجموعه ایدهنده یارائه

غذایی، هایتور.استبالتیمورتاریخیشهرسراسردرآشپزیموتوریتور هایوآشپزی

این.می کندترکیبهمباساعته۳.۵پیاده  روییکدررامحلیآشپزیوفرهنگمعماری،تاریخ،

Chapsمانندمعروفینقاطجملهاز)بالتیمورآشپزیتاریخارتقاءوحفظراستایدرشرکت pit beef,

Goetze's famous Chews, Berger Cookies, Ostrowski's sausage)می کندتالش.

CharmCity Food Tourزیرمجموعهشرکت هایهمکارینتیجهDC Metro Food Tourو

Taste Indy Food Tourاست.

http://www.baltimorefoodtours.com/

2010:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص-غذا :حوزه فعالیت

رستوران هامسافران، :گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل:فناوری های کلیدی

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هزار دالر1۵0:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر1۵0:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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Intrepid TravelIntrepid:عنوان شرکت Travelورهایتبرگزاریوهیجانتوریسمزمینهدرفعالشرکتبزرگترین

Intrepid.استکوچکگروه هایبرایهیجان Travel120درومنطقه1۵00ازبیشدر

شمالی،آمریکایالتین،آمریکایآسیا،درشرکتاینمقصدهای.می کندبرگزارراخودتورهایکشور

وحملازفادهاستشاملشرکتاینشدهبرنامه ریزیسفرهای.داردقراراسترالیاوآفریقاخاورمیانه،اروپا،

عنوانبه،201۴سالدرشرکتاین.استشهروندانخانه هایدراقامتومحلیغذایعمومی،نقل

،201۶السدروکردممنوعخودتورهایدرراحیواناتازاستفادهوفیل سواریمسافرتی،شرکتاولین

ط زیستمحیازحافظتوکودکانرفاهبشر،حقوقسالمت،وضعیتبهبودبرایدالرمیلیون۶ازبیش

.استکردهکمک

www.intrepidtravel.com

1989:تأسیسسال 

استرالیا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص-هیجان :حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

فروشگاه آنالین:فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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توسطکهازبفضایتجربه هایبهراکاربرانکهاستاجتماعیشبکهپلتفرمیکRootsRatedRootsRated:عنوان شرکت

استدیجیتالتفریحیراهنماییکRootsRated.می کندمتصلشده اندانتخابمحلیمتخصصان

بهترینبههکمی کندقادرراکاربرانپلتفرماین.می شودسرپرستیتخصصیخرده فروشانتوسطکه

پایداربرند هایوخرده فروشانباRootsRated.کنندپیدادستمحلیمتخصصانپیشنهادیتجربه ی

GORE-TEX،Marmot،Mountainجملهاز Hardware،Toad&Co,وSmartWoolهمکاری

ماننددمی رونکههرکجابتوانندوکردهمتصلبازفضاییکدرجهتجربه هایبهرامردمتامی کند

.کنندتجربهرازندگیمحلی،افراد

https://rootsrated.media/

2012:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص-بوم گردی :حوزه فعالیت

ارائه دهندگانمسافران، :گروه مخاطب
مستقل

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

شبکه اجتماعی، فروشگاه  :فناوری های کلیدی
آنالین، تحلیل کالن داده

Aسریسرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۶.۵:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر9.۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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APAX RecreationAPAX:عنوان شرکت Recreationماجراجوییپارک هایشاملوبودهنوینگردشگریمقصدیک

استAPAXگروهاززیرمجموعه ایبرنداین.استشدهمستقرشانگهایدرکهاستمسافرانبرای

.داردفعالیتتوریستیخدماتوگردشگریزمینهدرکه

صنایعشاملکهخودبخشیچندپلتفرمطریقازراسطحیچندکاروکسبهایفرصتAPAXگروه

APAXنام هایبهواحدسهازشرکتاین.می دهدارائهاستسرگرمیومسافرتورزش،لباس،ومُد

EVENTS،APAX LIVEوAPAX RECREATIONشده استتشکیل.

http://apaxgroup.com

1992:تأسیسسال 

چین:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص–هیجان:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

موبایلنرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی

Aسری  گذاری سرمایه :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1۵.9:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر1۵.9:کل سرمایه جذب شده

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

ارائه خدمات بازدید از  . 6ـ10
جاذبه هاي گردشگري



استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري

چالش ها

راهکارها
استفاده از کالن داده ها و نظرات مردمی برای تشخیص و بهبود  •

یکپارچه
نترنت و ایبالک چین استفاده از فناوری های اطالعاتی به هنگام مانند •

اشیاء
سیستم های هوشمند جمع آوری کالن داده•
ای سیستم ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگری و مقصده•

گردشگران مکانی
بسترهای مشارکتی تولید و انتشار محتوا•
جلب مشارکت مردمی پاکسازی سواحل•
استفاده از مصالح پیش ساخته با تکنولوژی باال•
سیستم یکپارچه اطالعات فرهنگی و محلی•
سیستم یکپارچه اطالعات محیطی•
سیستم یکپارچه اطالع رسانی•

تصمیم گیری های غیر متمرکز•
به روز نبودن زیرساخت های فناوری اطالعات•
کمبود سیستم آمارگیری کلی و تحلیل اطالعات•
عدم شناخت ظرفیت ها و مناطق گردشگری•
کمبود عالئم توریستی مناسب•
عدم توسعه زیرساخت های توریسم ساحلی و دریایی•
تفاوت در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی•
ناشناخته بودن شرای  محیطی برای مسافران•
کمبود آموزش های عمومی و برنامه اطالع رسانی منسجم•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری
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جذابوخاصتجربیاتگذاریاشتراکبهبرایاجتماعیشبکهیکTeliportMeTeliportMe:عنوان شرکت

.است

۳۶0پانورامایتصاویرطریقازرادیدنیمکان هایتامی دهدراامکاناینمشتریانبهآن هاسامانه

.کنندمشاهدهدرجه

هایگوشیازاستفادهبامی کنندسفرآنبهکهمکان هاییازراخودواقعیتجربهکاربرانسامانهایندر

.گذارندمیاشتراکبهAndroid360فناوریطریقازوهوشمند

http://www.teliportme.com/

2012:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

انبوه–تفریحی :حوزه فعالیت

حتوامتولیدکنندگان مسافران، :گروه مخاطب

تبلیغات:مدل درآمدی اصلی

بکه سایت و نرم افزار موبایل، ش:فناوری های کلیدی
اجتماعی

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هزار دالر۴00:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۴00:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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تاندمی ککمکمسافرانبهکهاستهمراهتلفنخدماتارائهکنسرسیومیکHeadoutHeadout:عنوان شرکت

.کنندتهیهخوبتخفیف هایباراآیندهساعت2۴درموجودمحلیتجارببهترین

Headoutدر.می کندفراهمخودکاربرانبرایآنالینفروشهمراهبهراخدماتقیمتبهترین

Headoutاردندوجودسنگینهایپرداختیابدرویدادهایبیهوده،پیاده رویکاغذی،بروشورهیچ.

.می باشدهمراهتلفنخدماتارائهبرایتجارینامیکتوسعهوثبتحالدرشرکتاین

http://www.headout.com/

201۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

شرکت هایمسافران، :گروه مخاطب
دیدنیمکان هایگردشگری، 

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Aسری سرمایه  گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر10:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر12.2:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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بهرانچیمقصدبهلوکسسفرهایکهاستگردشگریشرکتچاینا،وایلدشرکتWild China:عنوان شرکت

تورهایکوچک،هایگروهدرخصوصینیمهخصوصی،تورهای.می دهدارائهخودکاربران

برعالوهشرکتاین.می کندبرگزارکاربرانبرایراچیندردرخواستیرویدادهایوآموزشیتخصصی،

وشهروندانبهراخودتورهایشرکتاین.داردخودگردشگریلیستدرهمراکنگهنگچین

.می دهدارائهشرکت ها

https://wildchina.com/

2000:تأسیسسال 

چین:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

انبوه-تفریحی :حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

آنالینفروشگاه :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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خی،تاریمکان هایموزه ها،بهکهاستهوشمندتلفنبرنامهوسایتوبیکTouritzTouritz:عنوان شرکت

ایرسهمننینومحلیمخصوصتورهایمی کندکمکآموزگارانوگردشگریجوامع

کمکهاسازماناینبهTouritz.کنندایجادراعالقه شانموردنقاطبهمربوطمفیدمطالب

.شوندمتصلیکدیگربهجهاناطرافمحلیتورهایطریقازتامی کند

Touritzداردخوبیارتباطملیومنطقه ایسازمان هایباومی   باشدمتعددیجایزه هایبرنده.

http://www.touritz.com/

201۳:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-تاریخی :حوزه فعالیت

مسافران، مکان های دیدنی:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هزار دالر20:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۵0:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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استفادهودخریجستجو،درانقالبیسازماناین.استآنالینفروشنوآورانهپلتفرمیکTiqetsTiqets:عنوان شرکت

ایجادیفرهنگوتاریخیجاذبه هایونمایش هاموزه ها،ازبازدیدبرایالکترونیکبلیط هایازمشتریان

.استکرده

میانمسافربرایراتاریخیجاذبه هایوموزه هابهترینبهرفتنتسهیلراخودمأموریتسازماناین

دادنشاننباتنهاوکردهتهیهراخودبلیطسرعتبهمی توانندآن هاخدماتازاستفادهبامسافران.داند

باشرکتنای.کننداستفادهموجودامکاناتازلحظهدروانتظارچاپ،بهنیازبدونخود،گوشیدربلیط

.داردرامشتریانبهتجربهبهترینارائهدرسعیخودهمکارانکمک

http://www.tiqets.com/

201۴:تأسیسسال 

هلند:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-تاریخی :حوزه فعالیت

دیدنیمکان هایمسافران، :گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
فروشگاه آنالین

Bسرمایه گذاری سری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1۷:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر22.۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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ت هایفعالیکردنپیدادرکهاستگردشگریخدماتآنالینفروشگاهیکMylocalscoutsMylocalscouts:عنوان شرکت

.ی کندممتصلمحلیحرفه ایافرادبهرامشتریانسامانهاین.می کندکمکمسافرانبهماجراجویانه

ومذهبیفرهنگی،هایتفاوتبههمهآندرواستحرفه ایودوستانهتناسبیدارایآن هاشبکه

تجربهویربرشرکتاین.دهندمیافزایشرافرهنگیبینفهمموضوعاین.گذارندمیاحتراماجتماعی

.داردتمرکزاشخاص

http://mylocalscouts.net/

201۴:تأسیسسال 

آلمان:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-مردم شناسی :حوزه فعالیت

قلمستارائه دهندگانمسافران، :گروه مخاطب

حق اشتراک:مدل درآمدی اصلی

بکه موبایل، شنرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
اجتماعی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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Patriots PointPatriots:عنوان شرکت Point Development Authorityمکاناین.استفعالبسیارتاریخیموزهیک

تنهاچنینهم.استشدهتأسیسوتجهیزدومجهانیجنگجنگیهواپیمایبادریاییموزهتوسعهبرای

.استمکانایندیگرخدماتازمتحده،ایاالتدرویتنامتجربهنمایشگاه

Patriots Pointبازدید2۷0،000ازبیشباآمریکا،کشورگردشگریهایجاذبهترینمحبوبازیکی

برنامه هایوآموزشیهایبرنامهبزرگترینازیکیدارایYORKTOWهمچنین.استسالهردرکننده

شرکتبرنامه هاایندرایمدرسهکودک۴0،000ازبیشسالهرکهاستکشوردرشبانهکمپینگ

.می کنند

https://www.patriotspoint.org/

19۷۵:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-جنگ:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل:فناوری های کلیدی

اعتباردریافت :وضعیت تأمین مالی

هزار دالر2۵:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر2۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري

73



پلتفرماین.استافزودهواقعیتبرمبتنیفرهنگیسراییداستانپلتفرمیکNextoNexto:عنوان شرکت

هارائسازیتوانمندوفرهنگیمحتوایتوسعهوتقویتآن چشم انداز.استفرهنگیتعاملسامانهیک

تولیدخودفناوریتوسعهباتادارندسعیآن ها.استتاریخیمکان هایوگردشگریخدماتدهندگان

.کنندآسانراافزودهواقعیتهیجان انگیزوخاصتجربه ها

راییسداستانفردبهمنحصرروشیکباقدیمیصوتیراهنماهایجایگزینیوبهبودحالدرآن ها

فراراتاق هایبهتجربامقایسهقابلشیوهاین.هستندهمراهتلفنهایدستگاهرویبرمکانبرمبتنی

قرارجونزایندیانامجازیکفش هایدررابازدیدکنندگانکهاستاینآن هاهدف.می باشدگنجشکارو

.کنندتجربهراتاریخیماجراجوییکمانندموقعیتیبتوانندتادهند

http://www.nexto.io/

201۴:تأسیسسال 

اسلواکی:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-مجازی :حوزه فعالیت

دیدنیمکان هایمسافران، :گروه مخاطب

در فروشمشارکت:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
افروده/واقعیت مجازی

اعتباردریافت:وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۷0:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر۷0:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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Saraii:عنوان شرکت VillageSaraii Village توریسم که بر اکویک سرمایه گذاری اجتماعی با اهداف توسعه پایدار است

.و توریسم کشاورزی تمرکز دارد

نگیز خود این نهاد پذیرای توریست ها و افراد محلی ای است که عالقه مند به گذراندن تعطیالت هیجان ا

.در دامن طبیعت هستند

. در هامبانتوتا ی سریالنکا ساخته شده است2011این دهکده در سال 

پایداری ههم  و در آن از مواد بازیافتی، سازگار با طبیعت، و نیروی کار محلی استفاده می شود تا با مفهوم

. راستا باشد

http://www.saraiivillage.com/

2011:تأسیسسال 

سریالنکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

خاص-بوم گردی:حوزه فعالیت

دیدنیمکان هایمسافران، :گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل:فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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– Holy LebanonHoly:عنوان شرکت Lebanon      قصد دارد جستجو و بازدیـد از امـاکن مـذهبی لبنـان را بـرای

.ساده کندپیروان ادیان مختلف

Holy - Lebanon      با ارائه اطالعاتی از این اماکن که در کتهاب ههای راهنمها نیسهت قصهد دارد

ع رسهانی  کاری دیگری که این پلت فرم انجام می دهد اطال. آگاهی شهروندان و توریست ها را باال ببرد

یهروان  این پلتفرم قصهد دارد بها ایهن کهار پ    . رویدادهای است که در این اماکن مذهبی اتفاق می افتد

. مذاهب مختلف را به خود جلب کند

2018:تأسیسسال 

لبنان:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
گردشگریجاذبه های

خاص-مذهبی :حوزه فعالیت

تیمؤسسات توریسمسافران،:گروه مخاطب

فروش تبلیغات:مدل درآمدی اصلی

تحلیل کالن داده، موتور :فناوری های کلیدی
جستجو

Seed:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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گرانگردشسازماناینپلتفرم.استمجازیواقعیتخدماتارائهشرکتیکTimeLooperTimeLooper:عنوان شرکت

وافزودهواقعیتفناوریبرمبتنیویدئوییتصاویرازاستفادهباراتاریخیمهملحظاتتامی سازدقادررا

.کنندتجربهخود،هوشمندگوشی هایازاستفادهباتنها

عقببهراساعت هاجهاننقاطتمامدرتابدهدراامکاناینگردشگرانبهداردسعیشرکتاین

برجازیمواقعیتفیلم هایصورتبهتاریخمهملحظاتدرراتاریخیمکان هایورویدادهاوبرگردانند

.کنندتجربهاپلهوشمندگوشی هایروی

http://www.timelooper.com/

201۵:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
بازاریابی و فروش انواع 

تورهای گردشگری و 
راهنمای سفر

خاص-مجازی:حوزه فعالیت

دیدنیمکان هایمسافران، :گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،:فناوری های کلیدی
افروده/واقعیت مجازی

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۳.9:کل سرمایه جذب شده

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

ارائه خدمات پشتيبان به. 7ـ10
ريگردشگران و شرکت هاي گردشگ



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

چالش ها

راهکارها
استفاده از کالن داده ها و نظرات مردمی برای تشخیص و بهبود  •

یکپارچه
نقشه های هوشمند•
سیستم اطالع رسانی مکانی•
تولید و توسعه زیرساخت های ترجمه سریع•
بانک اطالعاتی اماکن با امکان نظرسنجی به هنگام•
اطالعات مکان های بین راهی در نقشه هوشمندپیش بینی •
بالک چیناستفاده از زیرساخت •
ایجاد سیستم های واس  پرداخت  •
ی محلیسیستم یکپارچه معرفی راهنمایان سفر و گروه های گردشگر•
رسانه های هوشمند اطالع رسانی و آموزش•

تصمیم گیری های غیر متمرکز•
کمبود عالئم توریستی مناسب•
عدم توسعه اقامتگاه های شهری و روستایی•
عدم توسعه اماکن بین راهی•
کمبود سیستم پرداخت خدمات محلی•
کمبود افراد متخصص با تسل  به زبان های خارجی•
کمبود آموزش های عمومی و برنامه اطالع رسانی منسجم•
کمبود سیستم یکپارچه پرداخت متصل به بانک های خارجی•

ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری
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واشرکت هبرایسفرهزینهمدیریتواطالع رسانیحرفه ایپلتفرمRocketripRocketrip:عنوان شرکت
.استکارمندان

بهازمانسمسافرتیسیاست هایگرفتننظردروقیمتبه هنگاماطالعاتاساسبرپلتفرماین
ازایدرانکارکنسامانهاینازاستفادهبا.می کندارائهراسفراختصاصیبودجه هایهوشمندصورت

زیادیصرفه جوییسازمان هانتیجهدرومی گیرندپاداشخودمسافرتهزینهدرصرفه جویی
.داردتوییتروGE،Edmundsجملهازمشتریانیپلتفرماین.می کنند

نیویورکشهردرکردندسرمایه گذاریآنروی201۳سالدرکهRocketripگذارانسرمایهتمام
آن هاجملهازY-CombinatorوCanaanشرکت،Bessemerسرمایه گذاریشرکت.هستندمستقر
.هستند

http://www.rocketrip.com/

201۳:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری:حوزه فعالیت

تجاری، کارمندانشرکت های:گروه مخاطب

مشارکت:مدل درآمدی اصلی

تحلیل کالن داده، موتور :فناوری های کلیدی
جستجو

Cسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر1۵:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۳2.2:کل سرمایه جذب شده
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ارتجوعالی رتبهمقاماتبرایراهوشمندسفرهایامکاندی،سیبیشرکتBCD:عنوان شرکت

ویاقامتمراکزمسیرها،مقاصد،انتخابدرراهاآنکهمعنابدینمی کند؛فراهم

.می نمایدکمکبلی حتی

ونههزیحداقلباراخودسفرانتهایتاابتداازکهمی دهدراامکاناینافرادبهکار،وکسباین

منابعخصوصردارزشمندبسیارزمانیقابلیتاین.نماینداجراوریزیبرنامهممکنحالتبهینه ترین

وانمدیرراکاروکسباینمشتری هایبیشترینبنابراین.می گرددمطرحپولوزمانمحدود

.می دهندتشکیلتاجران

http://www.bcdtravel.com/

19۷۵:تأسیسسال 

هلند:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری:حوزه فعالیت

تجاری، کارمندانشرکت های:گروه مخاطب

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

جستجوسایت و موتور :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده
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ایرویدادهومالقات هاکاری،سفرهایکهاستشرکتیتی،دبلیوسیشرکتCWT:عنوان شرکت

ولتیدشرکت هایخدماتایناصلیمشتری های.می کندمدیریتراکاریوکسب

.هستندبزرگخصوصیسازمان هایو

در199۴سالدرآنرسمیآغازامابرمی گرددبلژیکیفردیوقبلهاسالبهآنفعالیتشروع

مقاماتورهاکاوکسببنیانگذارانبرایولوکسشرکت،اینگردشگریخدمات.استبودهپاریس

.استرسمی

https://www.carlsonwagonlit.com/

199۴:تأسیسسال 

فرانسه:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری:حوزه فعالیت

تجاری، کارمندانشرکت های:گروه مخاطب

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدی اصلی

جستجوسایت و موتور :فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده
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راایزیمتمخدماتتامی کندکمکهواییشرکت هایبهکهاستپلتفرمیRoutehappyRoutehappy:عنوان شرکت

.دهندارائه

Routehappyیتمندیرضانمرهثبتباجهانسراسردرواستمحصولبهبودبهکمکبرایپلتفرمی

هتربراهواییخطوطتامی کندکمکهواپیماییشرکت هایبهشرکتایندرگاهطریقازمسافران

حصوالتممورددرتصویریومتنیمحتوایمی توانندهمچنینهواپیماییشرکت های.کنندسازماندهی

.دهندنمایشمسافرانبهپروازدرراخود

درراماییهواپیشرکت هایبه هنگام،گزارشارائهوکالن دادهتحلیلروش هایازاستفادهباپلتفرماین

.می کندراهنماییبهترخدماتارائه

https://www.routehappy.com/

2011:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
به ارائه خدمات پشتیبان

گردشگران و شرکت های
گردشگری

انبوه–کاری:حوزه فعالیت

هواپیماییشرکت های:گروه مخاطب

حق اشتراک:مدل درآمدی اصلی

:فناوری های کلیدی
، سیبرنامه نویرابط کاربردی 
، تحلیل هوش مصنوعی

کالن داده

Bسرمایه گذاری سری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۳:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر8.۳:کل سرمایه جذب شده
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گردشگریصنعتبرایرافروشافزایشمحورفناوریراه حل هایNor1شرکتNor1:عنوان شرکت

.کندمیفراهم

درعالفگردشگریشرکت هایبرایوفاداریایجادودرآمدرساندنحداکثربهبرایشرکتاینراه حل ها

پایهبرامبه هنگتصمیم گیریهوشمندموتورهایازاستفادهباشرکتاین.شده اندطراحیجهانیبازار

PRiMEنامبا-کالن داده ها .استکردهطراحیراNor1پذیرمقیاسفروشافزاشپلتفرم-

Nor1مانندتکنولوژیبرجستهسرمایه گذاراناستتوانستههمچنانConcur (CNQR)،Goldman

SachsوAccel Partnersکندجذبخودبهرا.

http://www.nor1.com/

200۴:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری :حوزه فعالیت

گردشگریشرکت های:گروه مخاطب

فروش خدمات:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
تحلیل کالن داده

Bسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر9:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر29.1:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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روزرسیدنازپیشراپروازهاتأخیرکهاستپیشرفتهمصنوعیهوشیکLumoLumo:عنوان شرکت

کلیهبراپروازهادرتأخیرباجهانبرخوردمصنوعیهوشاینخروجی.می کندبینیپیشپرواز

.استکردهدگرگون

از-می کندکمکمشتریانبهکهکرده ایجادراپروازتأخیرکنندهپیش بینیموتوریکشرکتاین

باودکننکسباطالعپروازازقبلماه هاحتیروزها،،ساعت ها-جهانیهواییخطوطتافردیمسافران

.کنندبرنامه ریزیآنبهتوجه

JetBlueشرکتهمچونگذارانیسرمایهشرکتاین Venturesآنبرعالوه.استکردهجذبرا

نیزینسرنشبدونهواپیماهایوبزرگهواپیماهایپروازبهینه سازیبرایناساسویازمالیکمک های

.استگرفتهقرارتعلقشرکتبدین

https://thinklumo.com

201۷:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری :حوزه فعالیت

شرکت های هواپیمایی،:گروه مخاطب
مسافران شخصی

محصول/فروش خدمت:مدل درآمدی اصلی

کالن دادهتحلیل :فناوری های کلیدی

Seed Stage:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2.۳:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر2.۳:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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اینیقطراز.استگروهیسفرهایبرنامه ریزیبرایآنالینبرنامهترینسادهTravefyTravefy:عنوان شرکت

مچنینهوکردههمکارییکدیگرباسفرجامعبرنامه یایجادبرایتوانندمیگروه ها،موبایلبرنامه

.کنندمدیریتوثبتمشترکصورتبهراسفرهزینه های

هایخهنسوقرارداردکنندگانمصرفدسترسدرمستقیمطوربهشرکتایننرم افزاراصلینسخه

BrandsProیراًاخ.داردقرارآن هانمایندگانوکنندگانتأمینمسافرتی،شرکت هایدسترسدرآن

Travefyنشریاتمیاندروجهانیگزارشوآمریکااخباروکومپانی-فستفوربس،تایمز،نیویورکدر

.استشدهنوآوریجایزه هایازبسیاریبرندههمچنینوشدهبرجستهدیگر

https://www.travefy.com/pro

2012:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان  

به گردشگران و 
شرکت های گردشگری

انبوه-کاری :حوزه فعالیت

شرکت های  –مسافران:گروه مخاطب
مسافرتی

حق اشتراک:مدل درآمدی اصلی

موبایل،  نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
شبکه اجتماعی

Aسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

هزار دالر۵00:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر2.2:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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کهه بها   دهدامکان می شرکت ها که به پلتفرم ارائه خدمات هوشمند ترجمه است UnbabelUnbabel:عنوان شرکت
. زبهان اسهت  این شرکت در حال ایجاد دنیای بدون موانهع . ارتباط برقرار کنندبدون مانع زبانیمشتریان 

.ی دهندآن ها خدمات ترجمه ای قابل اعتماد، یکپارچه و مقیاس پذیر را به شرکت ها و مشتریان خود ارائه م
برای ورود و رشهد نفهوذ خهود در بازارههای     Unbabelکسب و کارهای بین المللی از پلتفرم سازمانی 

هانی از زبان این شرکت با به کار گیری قدرت هوش مصنوعی و جامعه آنالین ج. جدید استفاده می کنند
.شناسان استاندارد جدیدی را در عرصه ترجمه هوشمند پایه گذاری کرده است

Unbabel،  با همکاری شرکت های برزگی همچهونNotion Capital،Google Ventures،
Caixa Capital  وY Combinator،    بهه مشهتریانی همچهونPinterest،Skyscanner،
Under Armor،Trello وOculus VRخدمات خود را ارائه می دهد.

http://unbabel.com/

201۳:تأسیسسال 

پرتغال:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری :حوزه فعالیت

ارائه خدمات و محتوا:گروه مخاطب

اشتراکحق:مدل درآمدی اصلی

انهوش مصنوعی، تحلیل زب:فناوری های کلیدی

Bسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر2۳:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۳1.2:کل سرمایه جذب شده
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کهه در  ن است آنالیو فروشگاه یک پلتفرم آنالین مبتنی بر شبکه های اجتماعیOwlTingOwlTing:عنوان شرکت

آن ها ، همگام شدن با تحوالت جهان و همچنین ارائه بهتر خدماتبرای .حوزه گردشگری فعالیت می کند

.و هوش مصنوعی را در اکوسیستم خود به کار برده اندچینبالکتکنولوژی اخیرًا 

تایلند در وآمریکا، ژاپنکواالالمپور، ایاالت متحده نقطه در جهان از جملهاین شرکت با حضور در چندین

.حوزه گردشگری و خدمات پرداخت فعالیت می کند

ا راه اندازی اولین سیستم پخش مواد غذایی پروتئینی مبتنی بر ارز مجازی اتریوم رOwlTingهمچنین 

.کرده اند

https://www.owlting.com/

2010:تأسیسسال 

تایوان:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری:حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

:فناوری های کلیدی
سایت و نرم افزار موبایل،  

ن، بالک چیفروشگاه آنالین، 
نقشه هوشمند

Aسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۳.۶:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۵.۷:کل سرمایه جذب شده
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ازخارجپرداخت هایبرایفین تکشرکت هایمیاندرپیشتازشرکتیPayinTechPayinTech:عنوان شرکت

فروشگاه هایدارندگانبرایخاصطوربهشرکتاینپرداختفناوری های.استیوروحوزه

.استشده طراحیفرهنگیوورزشیتفریحی،

اده هایدودرآمدمنابعبهینه سازیدرمشتریانساختنقادروتراکنش ها سازیساده شرکتاینهدف

.استآن هابازاریابی

بانک"یکنقشدرکهاستتراکنشیموتوریکشاملبرنداینتوسطشدهارائهراهکارمرکزیهسته ی

پرداختبرایوسیله  ایکهمی شوندمجهزNFCابزاریکبهکاربران.می کندعمل"شخصیمرکزی

نرم افزاربهمی تواندکهمی کننداستفادهکسب و کاراپلیکیشنیکازدارانفروشگاه.استاکوسیستمدرون

.شودلینکآن هاPOSدستگاه

201۳:تأسیسسال 

فرانسه:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ه ارائه خدمات پشتیبان ب

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

انبوه-کاری:حوزه فعالیت

گردشگریشرکت های:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

ت تحلیل کالن داده، اینترن:فناوری های کلیدی
اشیاء

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۴.۵:مبلغ آخرین قرارداد

/http://www.payintech.comمیلیون دالر۵.۶:کل سرمایه جذب شده
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سانیآبهتواندمیکسیهر.استساختمانیتکنولوژییککنندهتولیدEmagispaceEmagispace:عنوان شرکت

.کنداستفادهاندازههربافضاساختبرایراشرکتاینساختمجازیدیوارهای

کنولوژیتتولیدباکهاستطراحیدرنوآوروساختمانیداخلیمصالحسازندهیکEmagispaceشرکت

باEmagiBlockپلتفرم.استکردهایجادداخلیفضایساختدرتحولیساختمانپیش ساختهبلوک های

زمانتمدزیاد،هزینهصرفمستلزمنبایدجانبه،همهوظریفداخلیفضایساختنکهکهایدهاین

.استشدهایجادباشدهمراهدشوارسازیذخیرهوطوالنی

Emagispaceتجربهرایبزرگتغییرسالصدهادرکهاستکردهایجادصنعتیکدرانقالبیتغییری

.استنکرده

https://emagispace.com

201۵:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

ارائه خدمات بازدید از :زنجیره فعالیت
جاذبه های گردشگری

انبوه-کاری :حوزه فعالیت

،شرکت ها، خانه ها:گروه مخاطب
هتل هااقامتگاه ها

خدمت/فروش محصول:مدل درآمدی اصلی

پیش ساختهمصالح :فناوری های کلیدی

Bسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر۵.1:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر9.۳:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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وسبک زندگییبراکهاستپاداشسیستمبرمبتنیهمراهتلفنپرداختشبکهیکLivenLiven:عنوان شرکت

.استشدهساختهاسترالیاملبورندرغذاخوریصنعت

آنقراردادطرفتجاریشرکایمی توانندخود،هوشمندتلفن هایرویLivenبرنامهازاستفادهباکاربران

LVNمجازیارزازاستفادهباوسریعوآسانخیلیLivenPayدروازهطریقازوکنندشناساییرا

یاجایگزینهایحساببهکنند،پس اندازراLVNسکه هایمی توانندکاربران.دهندانجامراخودپرداخت

بهیاکننداستفادهپرداختبرایشنگنحوزهدرقراردادطرفمکان هردردهند،انتقالپولکیف

شبکهت،پرداخشیوهتبلیغاتی،بسته بندیبازاریابی،شبکهLiven.دهندهدیهقراردادطرفخیریه های

.می  دهدخودقرادادطرفکارهایوکسباختیاردرراخودیکپارچهاجتماعیمسئولیتووفاداری

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

201۴:تأسیسسال 

استرالیا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

خاص-غذا:حوزه فعالیت

شرکت هایمسافران، :گروه مخاطب
رستوران هاگردشگری، 

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

سایت و نرم افزار موبایل،  :فناوری های کلیدی
بالک چین

سرمایه خصوصی:وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر10:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر18.۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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جمع آوریهدفباکهاستصوتیتورهایبرایآنالینفروشگاهیکAudioPlayceAudioPlayce:عنوان شرکت

آندرویدرایبکه،تلفن هوشمندبرنامه ازاستفادهبا.استشدهتأسیسجهانسراسرازصوتیراهنماهای

محلدرراصوتیراهنماهایمستقیمصورتبهمی توانندAudioPlayceکاربرانیافته،توسعهiOSو

.کنندگوشخودهوشمندهایگوشیازاستفادهباتنهاونظرمورد

کهبگیرندتصمیموببینندراخودنزدیکیدرموجودراهنماهایکرده،جستجوبرنامهدرتوانندمیآن ها

.کننداستفادهودانلودخودسفردراستفادهبرایرایککدام

بهرهمحیطیاتاطالعپایهبرتوزیعقدرتمندوجدیدکانالازتوانندمیصوتیراهنماهایتولیدکنندگان

.بگیرند

http://www.audioplayce.com/

2011:تأسیسسال 

ایتالیا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به 

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

خاص-تاریخی :حوزه فعالیت

دیدنی، تولید  مکان های:گروه مخاطب
محتواکنندگان

–در فروش مشارکت:مدل درآمدی اصلی
تبلیغات

:فناوری های کلیدی
سایت و نرم افزار موبایل،  

، نقشه آنالینفروشگاه
هوشمند

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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1،۴ازبیشکاملاطالعاتکهاسترستوران هاکشفوجستجوبرنامهیکZomatoZomato:عنوان شرکت

مصرفتوسطجهانسراسردرخدمتاین.می باشددارارادنیاکشور2۳دررستورانمیلیون

وغذاهاازشخصیلیستایجادهمچنینورستوران هابررسیوقیمتباآشناییبرایکنندگان

.شودمیاستفادهرستوران ها

آنالین،ارشسفشاملامکاناتیرستوران ها،بینجستجوبرایسیستمیارائهبرعالوهبرنامهاین

.دمی دهارائهرامشتریانورستورانیمیانارتباطایجادهمچنینوآنالینفروشمیز،رزرو

.استکردهمتحولراداریرستورانصنعتشرکتاین

https://www.zomato.com/

2008:تأسیسسال 

هند:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ه ارائه خدمات پشتیبان ب

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

خاص-غذا :حوزه فعالیت

یمسافران، ساکنین محل:گروه مخاطب

تبلیغات-حق اشتراک :مدل درآمدی اصلی

:فناوری های کلیدی
،  سایت و نرم افزار موبایل
ه  موتور جستجو، فروشگا

آنالین

Fسری سرمایه گذاری :وضعیت تأمین مالی

میلیون دالر200:مبلغ آخرین قرارداد

میلیون دالر۴۴۳.8:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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سفرمومیعتجربهتامی کندکمکواستمتنبرمبتنیهوشمنددستیارTravelFlanTravelFlan:عنوان شرکت

.بخشدبهبودمسافرانبرایرا

بهتوجهبان،ایبرعالوه.داردنیاززیادیتالشوزمانبهکهاستاینسفرریزیبرنامهکنونیمشکل

جستجویهمچنین.می شودجدیمشکالتدچارمحلیحمایت هایفرهنگی،موانعوزبانموانع

در.داردنرامسافرانبهبه هنگاموکارآمدمشاورهتواناییودهدانجامتواندمیمحدودیکمکآنالین

اینکاربرانبههکاستنمودهمتنبرمبتنیمسافرتیدستیاریکتوسعهبهاقدامشرکتایننتیجه

به هنگامصورتبهوکنندمطرحزمانهردرراخوددرخواست هایوسؤاالتتادهدمیراامکان

.بیابندشدهارائهجواب هایلیستمیاندرراخودخواستدرجواب

http://www.travelflan.com/

201۵:تأسیسسال 

هنگ کنگ:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ارائه خدمات پشتیبان به

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

خاص-مردم شناسی :حوزه فعالیت

مسافران:گروه مخاطب

مشارکت در فروش:مدل درآمدی اصلی

موبایل،  نرم افزارسایت و :فناوری های کلیدی
هوش مصنوعی

Seed:وضعیت تأمین مالی Stage

هزار دالر12۵:مبلغ آخرین قرارداد

هزار دالر12۵:کل سرمایه جذب شده

استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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تحلیلوتجزیهوجمع آوریباکهاستغیرانتفاعیخیریهمؤسسهیکStimsonمرکزStimson Center:عنوان شرکت

رامللیالبینامنیتوصلحجنبش هایگسترشقصداجتماعیومحیطیاطالعات

پاسختنیافوخانگیحیواناتشکارآب،مدیریتچالشمانندچالش هاییبرهمچنینمرکزاین.دارد

.داردتمرکزدوستانهبشرهایبحران

.می باشدمستقرسیدیواشنگتندروشدهتأسیس1989سالدرStimsonمرکز

http://stimson.org/

1989:تأسیسسال 

ایاالت متحده آمریکا:محل فعالیت

:زنجیره فعالیت
ه ارائه خدمات پشتیبان ب

گردشگران و شرکت های  
گردشگری

خاص-حیات وحش :حوزه فعالیت

:گروه مخاطب
شرکت هایمسافران، 

گردشگری، مناطق 
دوردست

بودجه دولتی:مدل درآمدی اصلی

اجتماعیشبکه:فناوری های کلیدی

نامشخص:وضعیت تأمین مالی

نامشخص:مبلغ آخرین قرارداد

نامشخص:کل سرمایه جذب شده

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

جمع بندي. 8ـ10



زنجيره فعاليت شرکت هاي استارت آپی در حوزه ي گردشگري

ا ارائه اطالعات در ارتباط ب
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات
حمل ونقل و اقامت

بازاریابی و فروش انواع
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ه ارائه خدمات پشتیبان ب
شرکت های گردشگران و

گردشگری

...رزرو بلیت هواپیما، قطار و 
رزرو اقامتگاه گردشگری

داجاره وسیله نقلیه در مقص

خرید تور و بسته های سفر در محل
ارتباط با راهنمایان محلی

ایجاد انواع پایگاه های اطالعات
گردشگری برای مسافران

ارائه خدمات به شرکت های گردشگری
مانند تحلیل داده

ارائه خدمات به مسافران مانند پرداخت
...با استفاده از بالک چین، ترجمه و

فروش بلیت جاذبه های دیدنی
ارائه راهنمای گام به گام بازدید

ایجاد تجربه متفاوت با استفاده از
مانند واقعیت افزوده و تکنولوژی هایی 
واقعیت مجازی
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فناوري هاانواع 

موتور جستجو

سایت و نرم افزار موبایل

فروشگاه آنالین

شبکه اجتماعی

هوش مصنوعی

تحلیل کالن داده

اینترنت اشیا

بالک چین

فناوري هاي اصلی در ميان استارت آپ هاي گردشگري
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ارائه اطالعات در ارتباط با 
انواع گردشگری و 

مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل و 
اقامت

بازاریابی و فروش انواع  
تورهای گردشگری و 

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان به 
گردشگران و شرکت های 

گردشگری

یلنرمافزارموبا-نرمافزارتحتوب
تحلیلکالنداده-هوشمصنوعی

بالکچین–اینترنتاشیا

شبکهاجتماعی-شبکهمردمی
لنرمافزارموبای-نرمافزارتحتوب
تحلیلکالنداده-هوشمصنوعی

بالکچین–اینترنتاشیا
افزوده/واقعیتمجازی

لنرمافزارموبای-نرمافزارتحتوب
تحلیلکالنداده-هوشمصنوعی

بالکچین–اینترنتاشیا

لنرمافزارموبای-نرمافزارتحتوب
تحلیلکالنداده-هوشمصنوعی

بالکچین–اینترنتاشیا

شبکهاجتماعی
لنرمافزارموبای-نرمافزارتحتوب
تحلیلکالنداده-هوشمصنوعی

افزوده/واقعیتمجازی

فناوري هاي اصلی به تفکيک حوزه فعاليت
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توضيحعنوان

مستقیمفروش
خدمت/محصول

دریافت مبلغ مشخصفروش خدمت یا محصول به مصرف کننده نهایی در ازای

در فروشمشارکت
را مشخصیتعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده وصل می کند و از فروش درصد

دریافت می کند

ول یا هزینه بر اساس میزان استفاده فرد از محصو یا دریافتهزینه مشخص دوره ای  دریافتاشتراکحق
خدمت

نمایش تبلیغات شرکت های دیگر در فضاهای تعیین شدهدرآمد به ازایفروش تبلیغات

/بودجه دولتی
کمک های مردمی

دولتیجذب کمک های مردمی و یا استفاده از بودجه های

در ميان استارت آپ هاي گردشگريرایج مدل هاي درآمدي 
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ارائه اطالعات در ارتباط 
با انواع گردشگری و 
مقصدهای گردشگران

ارائه خدمات حمل ونقل 
و اقامت

بازاریابی و فروش انواع
تورهای گردشگری و  

راهنمای سفر

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

ارائه خدمات پشتیبان 
به گردشگران و 

شرکت های گردشگری

حقاشتراک
خدمت/فروشمحصول

فروشتبلیغات
بودجهدولتی

خدمت/فروشمحصول
واسطهگریحق

بودجهدولتی
مردمیکمکهای

حقاشتراک
خدمت/فروشمحصول

واسطهگریحق
فروشتبلیغات

حقاشتراک
خدمت/فروشمحصول

واسطهگریحق
فروشتبلیغات

حقاشتراک
خدمت/فروشمحصول

فروشتبلیغات
بودجهدولتی

مدل هاي درآمدي به تفکيک حوزه فعاليت
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ع  
ط با انوا

ت در ارتبا
العا

ارائه اط
ن

ی گردشگرا
صدها

ی و مق
گردشگر

کمبود سیستم آمارگیری کلی و
تحلیل اطالعات

وبه هنگامسیستم های•
هوشمند آمارگیری

هوشمند  سیستم های•
جمع آوریرصد و 

اطالعات کالن

B2G
B2B

مصنوعیهوش
تحلیل کالن داده

حق اشتراک
در فروشمشاکت

کمبود مرجع رسمی اطالعات 
گردشگری

سایت هایراه اندازی•
B2Bاطالع رسانی

سایت و نرم افزار 
موبایل

مشارکت در فروش
فروش تبلیغات

عدم حضور در رسانه های پر بیننده

موتورهایاستفاده از •
جستجو

طراحی هوشمند   •
کمپین های اجتماعی

B2B
B2C

جستجوموتور
شبکه اجتماعی

فروش تبلیغات
در فروشمشارکت

جمع بندي استارت آپ هاي
حوزه ي ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ی و 
ع گردشگر

ط با انوا
ت در ارتبا

العا
ارائه اط

ن
ی گردشگرا

صدها
مق

کمبود زیر ساخت بازید مجازی 
ای  استفاده از تکنولوژی ه•

واقعیت مجازی و واقعیت
افزوده

B2B
واقعیت مجازی و 

واقعیت افزوده
تبلیغاتفروش

خدمت/فروش محصول

تفاوت در فرهنگ و هنجارهای 
اجتماعی

عات سیستم یکپارچه اطال•
B2Bفرهنگی و محلی

سایت و نرم افزار 
موبایل

تبلیغاتفروش
کمک های مردمی

ناشناخته بودن شرایط محیط
برای مسافران

سایت اطالع رسانی و   •
برنامه ریزی سفر

B2B
B2C

سایت و نرم افزار 
موبایل

محصول/خدمتفروش
مشاکت در فروش
فروش تبلیغات

کمبود آموزش های عمومی و
برنامه اطالع رسانی منسجم

سیستم یکپارچه     •
B2Cاطالعات محیطی

شبکه اجتماعی
سایت و نرم افزار 

موبایل

فروش تبلیغات
مشارکت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي
حوزه ي ارائه اطالعات در ارتباط با انواع گردشگري و مقصدهاي گردشگران
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ت
ل و اقام

ل ونق
ت حم

ارائه خدما

به روز نبودن زیرساخت های فناوری 
اطالعات

استفاده از فناوری های  •
د  اطالعاتی به هنگام مانن

بالک چین
B2B

مصنوعیهوش
تحلیل کالن داده

بالک چین

مشارکت در فروش
خدمتفروش

کمبود گروه های راهنما در مناطق 
توریستی

بستر آنالین معرفی  •
محصول  /فروش خدمتو

گردشگری

B2B
B2C

جستجوموتور
شبکه اجتماعی
فروشگاه آنالین

مشارکت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات حمل ونقل و اقامت
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ی و 
ی گردشگر

ع تورها
ش انوا

ی و فرو
بازاریاب

ی سفر
راهنما

به روز نبودن زیرساخت های
فناوری اطالعات

استفاده از فناوری های  •
د  اطالعاتی به هنگام مانن

بالک چین
B2B

کالن دادهتحلیل
بالک چین

حق اشتراک
مشارکت در فروش

وکمبود سیستم آمارگیری کلی
تحلیل اطالعات

وبه هنگامسیستم های•
هوشمند آمارگیری

B2G
B2B

تحلیل کالن داده
هوش مصنوعی

حق اشتراک
مشارکت در فروش

کمبود مرجع رسمی اطالعات 
گردشگری

زیرساخت جامع فعالین  •
حوزه گردشگری

بانک اطالعاتی اماکن و•
به هنگامنظرسنجی 

B2B
B2C

اجتماعیشبکه
فروشگاه آنالین

مشارکت در فروش
محصول/خدمتفروش

فروش تبلیغات

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ی و 
ی گردشگر

ع تورها
ش انوا

ی و فرو
بازاریاب

ی سفر
راهنما

عدم توسعه اقامتگاه های
شهری و روستایی

بانک اطالعاتی اماکن و•
نظرسنجی به هنگام

B2B

B2C

نقشه هوشمند
کالن دادهتحلیل

شبکه اجتماعی

حق اشتراک
در فروشمشارکت

عدم توسعه زیرساخت های
ساحلی و دریاییتوریسم

جلب مشارکت مردمی  •
پاکسازی سواحل

B2B
B2C

نقشه هوشمند
شبکه اجتماعی
تحلیل کالن داده

در فروشمشارکت
کمک های مردمی

عدم توسعه اماکن بین راهی
اطالعات پیش بینی •

مکان های بین راهی در 
نقشه های هوشمند

B2B
B2C

نقشه هوشمند
شبکه اجتماعی
تحلیل کالن داده

محصول/خدمتفروش
مشارکت در فروش

حق اشتراک

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ی و 
ی گردشگر

ع تورها
ش انوا

ی و فرو
بازاریاب

ی سفر
راهنما

ناشناخته بودن شرایط محیطی
برای مسافران

چند زبانه سایت های•
و برنامه اطالع رسانی

ریزی سفر

B2B
B2C

سایت و نرم افزار
موبایل

در فروشمشارکت
فروش تبلیغات

کمبود افراد متخصص با
به زبان های خارجیتسلط

ی  سیستم یکپارچه معرف•
راهنمایان سفر و 

گردشگری  گروه های
محلی

بستر آنالین معرفی  •
محصول  /فروش خدمتو

گردشگری

B2B
B2C

شبکه اجتماعی
آنالینفروشگاه

واقعیت افزوده

محصول/خدمتفروش
مشارکت در فروش

حق اشتراک

کمبود گروه های راهنما
در مناطق توریستی

بستر آنالین معرفی  •
محصول  /فروش خدمتو

گردشگری
مجازی  انجمن های•

گردشگری

B2B
B2C

شبکه اجتماعی
آنالینفروشگاه

هوش مصنوعی

فروش تبلیغات
مشارکت در فروش

کمبود آموزش های عمومی و
برنامه اطالع رسانی منسجم

سیستم یکپارچه •
B2Cاطالع رسانی

سایت و نرم افزار
موبایل

در فروشمشارکت

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
بازاریابی و فروش انواع تورهاي گردشگري و راهنماي سفر
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ی 
ت بازدید از جاذبه ها

ارائه خدما
ی

گردشگر

تصمیم گیری های غیر متمرکز

و کالن داده هااستفاده از •
نظرات مردمی برای 

تشخیص و بهبود 
یکپارچه

B2G
B2B

تحلیل کالن داده
مصنوعیهوش

محصول/خدمتفروش
مشارکت در فروش

به روز نبودن زیرساخت های
فناوری اطالعات

استفاده از فناوری های  •
د  اطالعاتی به هنگام مانن

اینترنت بالک چین و 
اشیاء

B2B

تحلیل کالن داده
بالک چین

اینترنت اشیاء
محصول/فروش خدمت

وکمبود سیستم آمارگیری کلی
تحلیل اطالعات

هوشمند  سیستم های•
کالن دادهجمع آوری

B2G
B2B

تحلیل کالن داده
بالک چین

اینترنت اشیاء

محصول/فروش خدمت

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی فعالیت

ی 
ت بازدید از جاذبه ها

ارائه خدما
ی

گردشگر

عدم شناخت ظرفیت ها و
مناطق گردشگری

هوشمند سیستم های•
کالن دادهجمع آوری

B2B
B2C

سایت و نرم افزار
موبایل

تحلیل کالن داده

محصول/فروش خدمت
مشارکت در فروش

B2Bیمکاناطالع رسانیسیستم •کمبود عالئم توریستی مناسب
B2C

نقشه هوشمند
سایت و نرم افزار

موبایل

محصول/فروش خدمت
مشارکت در فروش

فروش تبلیغات

عدم توسعه زیرساخت های
توریسم ساحلی و دریایی

جلب مشارکت مردمی •
پاکسازی سواحل

اخته استفاده از مصالح پیش س•
با تکنولوژی باال

B2B
شبکه اجتماعی
تهمصالح پیش ساخ

مشارکت در فروش
کمک های مردمی

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی فعالیت

ی 
ت بازدید از جاذبه ها

ارائه خدما
ی

گردشگر

تفاوت در فرهنگ و
هنجارهای اجتماعی

سیستم یکپارچه اطالعات •
B2Cفرهنگی و محلی

شبکه اجتماعی
واقعیت افزوده

مشارکت در فروش
فروش تبلیغات

ناشناخته بودن شرایط
محیطی برای مسافران

اطالعات سیستم یکپارچه •
B2Cمحیطی

شبکه اجتماعی
سایت و نرم افزار

موبایل

مشارکت در فروش
فروش تبلیغات

کمبود آموزش های عمومی و
برنامه اطالع رسانی منسجم

B2Bانیاطالع رسسیستم یکپارچه •
B2C

شبکه اجتماعی
سایت و نرم افزار

موبایل

مشارکت در فروش
فروش تبلیغات

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي ارائه خدمات بازدید از جاذبه هاي گردشگري
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی تفعالی

ن و 
ن به گردشگرا

ت پشتیبا
ارائه خدما

ی
ی گردشگر

ت ها
شرک

عدم توسعه اقامتگاه های
شهری و روستایی

ا بانک اطالعاتی اماکن ب•
امکان نظرسنجی 

به هنگام
B2B

تحلیل کالن داده
شبکه اجتماعی

مشارکت در فروش
حق اشتراک

عدم توسعه اماکن بین راهی
اطالعات پیش بینی •

مکان های بین راهی در 
نقشه های هوشمند

B2B
تحلیل کالن داده
نقشه هوشمند

محصول/فروش خدمت
بودجه دولتی

کمبود سیستم پرداخت خدمات 
محلی

استفاده از زیرساخت •
B2Bبالک چین

تحلیل کالن داده
بالک چین

فروشگاه آنالین

محصول/فروش خدمت
مشارکت در فروش

جمع بندي استارت آپ هاي حوزه ي
ارائه خدمات پشتيبان به گردشگران و شرکت هاي گردشگري
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زنجیره
مدل درآمدی کلیدیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردیمسأله ی فعالیت

ن و 
ن به گردشگرا

ت پشتیبا
ارائه خدما

ی
ی گردشگر

ت ها
شرک

کمبود سیستم یکپارچه پرداخت
متصل به بانک های خارجی

ایجاد سیستم های        •
B2Bواسط پرداخت

فروشگاه آنالین
بالک چین

محصول/فروش خدمت
فروشمشارکت در 

کمبود افراد متخصص با
به زبان های خارجیتسلط

ی  سیستم یکپارچه معرف•
گروه هایراهنمایان سفر و 
گردشگری محلی

B2B
فروشگاه آنالین
شبکه اجتماعی

محصول/فروش خدمت
فروشمشارکت در 

کمبود آموزش های عمومی و
برنامه اطالع رسانی منسجم

هوشمند  رسانه های•
و آموزشاطالع رسانی

B2B
B2C

و نرم افزار سایت
موبایل

شبکه اجتماعی

محصول/فروش خدمت
فروشمشارکت در 

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

مراحل اجرایی طی شده  . 9ـ10
در گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

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

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

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

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

گزینش( گام چهارم
آپ های استارت 

مهم و استخراج 
اطالعات تکمیلی  
برای استارت آپ ها از

وب سایت 
https://www.crun

chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
آنتکمیل اطالعات 

با بررسی وب ها 
سایت شرکت ها و 
همننین ارتباط 
 هاایمیلی با شرکت

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

هاunicornشناسایی 

: PESTبا بهره گیری از روش ( چالش ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

آن ر اساو در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین چالش ها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا ب
. بتوان پیوندی میان این چالش ها و راه کارهای استارت آپی ارایه نمود
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
ت فعالیت ها و در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخها در این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت 

. یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بـر اسـاو حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 

در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسایی شـد و 
. یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردید

117



 https://www.crunchbase.comگزینش استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم

لیسـت  یـک آن ها در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، مهم ترین استارت آپ های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشد و ارزش 
. کوچک تر از استارت آپ های مهم استخراج گردید

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ ( گام پنجم رکت هـا و  استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت ش
همننین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ی در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شـده و موضـوعات  
. مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 
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سـایی  انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شنا   ( گام ششم
unicornها:

ـ مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیت،  ... ان و طب
. ارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنند

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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