پــس از  8دوره برگــزاری در کشــور ایــران ،اکنــون بــه محلــی بــرای تجمــع گســـتردهی موثرتریــن

نمایشــگاه بینالمللــی نــوآوری و فنـــاوری

نقشآفرینــان اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری کشــور تبدیــل شــده اســت.

همواره سه هدف زیر را دنبال میکند:

ارتباط سرمــــــــــایهگــذاران داخلـــــــــــی
و بینالمللی با شرکتها و استارتاپها

سرمایهگذاری

مجموع آمار و اطالعات
دورههــــــــای گذشتــــه

+40000

گفتگو و شبکهسازی

+150

+70

+25

+600

شرکتها و استارتاپها

بازدیدکنندگان

تفاهمنامه

کشورهای حاضر

رویدادها

خبرها در رسانهها
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مشارکت و همکاری بین شرکتهای فناور
و استارتاپهای داخلی و بینالمللی

مشارکت و همکاری

+1400

گفتگو و شبکهســــــازی بین فعاالن
اکوسیستم استارتــاپی همـــــــراه با
تولید محتوای جذاب مورد نیاز برای
اجزای مختلف اکوسیستم

اینوتکــس اکنــون بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رویدادهــای ســال در حــوزه نــوآوری و فنــاوری کشــور شــناخته
میشــود و در طــول ایــن سالهـــا مــورد اســتقبال طیــف وســیعی از مخاطبــان واقــع شــده اســت؛ در زیــر ،برخــی
آمارهــای مربــوط بــه نمایشــگاه اینوتکــس  2019را مشــاهده میکنیــد.
دیپلم ٪17
کارشناسی
٪37
کارشناسی ارشد
٪36
بازدیدکنندگان با مدرک دکتری ٪10

%25

+400

+17000

+7

+20

شرکتها و استارتاپها

بازدیدکنندگان

تفاهمنامه

کشورهای حاضر

29.۵

+80

+20

+600

+300

متوسط سن بازدیدکنندگان

سخنرانها

رویدادها

جلسات سرمایهگذاری B2B

خبرها در رسانهها

بازدیدکنندگان زن

%75

بازدیدکنندگان مرد

سال

بزرگترین مشتریان دورههای گذشته
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کالن داده

علوم شناختی

اینترنت اشیاء

کالن داده

کالود

اتصال

هوش مصنوعی

رباتیک

ابر کامپیوتر

بالک چین

فناوریهای پوشیدنی

6

واقعیت افزوده

رباتیک

ICT

پرینت سهبعدی

فناوری نانو

کشت بافت

زیست فناوری

انرژیهای تجزیهپذیر
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نهمیــن دوره نمایشــگاه بینالمللــی نــوآوری و فنــاوری

کــه قــرار بــود در فضایــی بالــغ بــر  21،000متــر مربــع در محل دائمی نمایشــگاههای

تهــران بــا حضــور کلیـهی اجــزای زیسـتبوم نــوآوری و فنــاوری کشــور اعــم از اســتارتاپها ،شــرکتهای فنــاور ،ســرمایهگذاران ،شــتابدهندهها و مراکــز
رشــد و  ...در تاریــخ  18الــی  21خــرداد مــاه  1399و در ســالنهای  8الــی  15دایــر شــود ،بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان و در راســتای
قطــع زنجیــره رشــد آن بــه تعویــق افتــاد.
پــس از اعــام تعویــق نمایشــگاه و بررســی وضعیــت رشــد ایــن ویــروس و مطالعــه بــر روی پیشبینــی هــای وزارت بهداشــت ایــران و ســازمان بهداشــت
جهانــی ،ســناریوهای مختلفــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه اینوتکــس بررســی شــد کــه در نهایــت برگــزاری آنالیــن ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه ضریــب
اطمینــان ســامتی باالتــر انتخــاب شــد.
جهــت برگــزاری اینوتکــس آنالیــن بــه عنــوان اولیــن نمایشــگاه مجــازی کشــور در حــوزه نــوآوری ،رویــداد های نمایشــگاه در ســه دســتهبندی تقســیمبندی
شــدند | .بخــش اســتیج | بخــش اتــاق جلســات | بخــش نمایشــگاهی | همچنیــن در راســتای ایجــاد یــک حــس واقعــی بازدیــد از نمایشــگاه ،تــاش شــده
اســت تــا نحــوه ارتبــاط مخاطبــان و بازدیدکننــدگان وبســایت تــا حــد ممکــن واقعــی و همــراه بــا تصاویــر باشــد .لــذا محــل برگــزاری ایــن نمایشــگاه در
پــارک فنــاوری پردیــس عنــوان شــده و اســتیج ایــن نمایشــگاه نیــز بــا نصــف ظرفیــت ســالن و بــه صــورت حضــوری برگــزار میگــردد .تصویــر برنامههــای
اســتیج نیــز بــه صــورت زنــده از طریــق وبســایت ایــن نمایشــگاه قابــل مشــاهده اســت .همچنیــن شــرکتکنندگان بــا انتخــاب هــر بخــش از ســاختمان
نمایشــگاهی بــه صــورت آنالیــن میتواننــد یکــی از بخشهــای نمایشــگاه آنالیــن کــه شــامل غرفههــای مجــازی ســه بعــدی اســت و رویدادهــا کــه
شــامل پاویــون منتورشــیپ ،کافــه ســرمایه ،کــوآپ و  ...اســت را بازدیــد نماینــد.
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بخش اتاق جلسات

بخش استیج

بخش نمایشگاهی
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چــرا در
شــرکــت کـنـــیـــــم؟

کانون توجه

ارتباط

یادگیری
قرارگیــری در کانــون توجــه رســانهها،
رمایهگذاران،مســئولین تصمیمگیــری و
رهبــران فنـــاوری و نــوآوری منطقــه

ارتباط رو در رو با چندین هـزار نفـــر
بازدیدکننده ،کارآفرین و مسئولین دولتی
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بررســی آخریــن تغییـــرات تکنولــوژی و
نــوآوری منطقــه و نیـــز آمــوزش آخــــرین
استـــراتژیهای ســرمایهگذاری و کارآفرینــی
بــا حضــور فعــال کارشناســان و صاحبنظــران
ملــی و بینالمللــی

خلق بازار

یافتــن بــازار جدیــد بــرای محصــوالت و
خدمــات بــا توجــه بــه حضــور هـــــــزاران
بازدیدکننــده

سرمایهگذاری

کشــف فرصتهــای نویــن ســرمایهگذاری
در بخشهــای مختلــف فنــــــاوری و
نــــــــوآوری بــرای ســرمایهگذاران و نیــز
جــذب سرمــــایه بــرای استــــارتاپها و
شرکتهــــــا
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بخشهای مختلف 2020
گردهمایی بزرگ کلیهی اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با حضور بیش از  400مشارکتکننده

مخترعین

منتورها و مشاوران کسب و کار

مراکز رشد و شتابدهندهها

سرمایهگذاران خطرپذیر

دانشگاهها

رسانههای استارتاپی

شرکتهای فناور

ارائه دهندگان خدمات

پارکهای فناوری

بروکرهای فناوری

استارتاپها

بخش نمایشگاهی

12

ارائهکنندگان فضای کار اشتراکی

برگــزاری رویدادهــــــای متنــوع تجــــــاری و ترویجــی همزمــان بــا نمایشــگاه اینوتکــس بــا
هــدف بررســی آخریــن ترندهــای نــوآوری و فنــاوری ،تســهیل همــکاری بیــن شــرکتها و
اســتارتاپها و نیــز ارتبــاط آنــان بــا ســرمایهگذاران

بخش رویدادی

ســخنرانیها و پنلهــای جــذاب ،کافــه ســرمایه اینوتکــس ،اینوتکــس پیــچ ،نشســتهای
 ،B2Bاینوتکــس کــوآپ ،اینوتکــس َبتِ ــل

رویدادهایــی پویــا و ســرگرم کننــده بــرای یافتن شــرکای تجاری در محیطهــــــایی دوستـــــانه،
تجربــه و لمــس آخریــن فناوریهــا و تکنولوژیهــا و نیــز بهرهگیــری از خدمات استارتاپهــــــا
تجربه فناوری ،شبنشینی اینوتکس ،اینوالنژ ،خدمات استارتاپی ،اینوتکس گیم و ...

بخش جانبی
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اینوتکس استیج
دعوت از بیش از  60ســخنران و پنلیســت شــناخته شــده و تاثیرگذار بینالمللی ،ســخنرانیهای
الهامبخــش ،رویدادهــای شــگفتانگیز و بررســی ترندهــای روز دنیــا و چالشهــای آن از جملــه
برنامههایــی اســت کــه در اســتیج ویــژه نمایشــگاه برگــزار خواهــد شــد.
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کافه سرمایه
کافــه ســرمایه اینوتکــس ،فرصتــی ویــژه بــرای صاحبیــن شــرکتهای نوپــا و استارتاپهـــا بــرای
جــذب سرمـــایه و مذاکــره بــا ســرمایهگذاران میباشــد .شــرکتکنندگان و غرفـهداران نمایشــگاه
بــا توجــه بــه میــزان سرمـــایه مــورد نیــاز و حــوزه فعالیــت و خدماتشــان بــه ســرمایهگذاران
متنــــــاظر معرفــی شــده و جلســات ویــژهای بــرای آنهــا ترتیــب داده خواهــد شــد .کافــه ســرمایه
اینوتکــس بــا  1میلیــارد و  900میلیــون تومــان ســرمایهگذاری موفــق در ســال  97و نیــز 7
میلیــارد و  600میلیــون تومــان ســرمایهگذاری در ســال  98از جملــه بخشهــای جــذاب INOTEX
بــرای اجــزای اکوسیســتم اســت.
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استان های
محل برگزاری اینوتکس پیچ

اینوتکس پیچ
رقابــت اســتارتاپها در حضــور ســرمایهگذاران و امتیازدهــی بــه آنــان توســط داوران مطــرح
ایرانــی و بینالمللــی از جملــه رویدادهــای نمایشــگاه اینوتکــس میباشــد .مرحلــه مقدماتــی
ایــن رقابتهــا در اســتانهای مختلــف کشــور برگــزار شــده و ضمــن انتخــاب برترینهــای هــر
شــهر ،امــکان مالقــات رودررو بیــن ســرمایهگذاران حاضــر در جلســه بــا اســتارتاپها فراهــم
میگــردد.
تیمهــای برتــر اســتانی ضمــن دریافــت غرفــه مجــازی رایــگان در نمایشــگاه اینوتکــس ،در مرحلــه
نیمهنهایــی بــا ســایر اســتارتاپها بــه رقابــت میپردازنــد و در نهایــت برتریــن اســتارتاپهای
کشــور بــرای حضــور در فینــال نفسگیــر و جــذاب  INOTEX Battleآمــاده میگردنــد.
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INOTEX Battle
در مرحلــه نیمهنهایــی هریــک از اســتارتاپها ضمــن ارائــه کسـبوکار خــود ،ســایر رقبــا را رصــد
کــرده و بــه صــورت موشــکافانه بایــد آنهــا را بررســی نماینــد تــا در صــورت راهیابــی بــه مرحلــه
فینــال ،در بخــش  INOTEX Battleبتواننــد رقبــای خــود را بــه چالــش کشــیده و دلیــل برتــری
خــود بــر ســایر فینالیس ـتهای رویــداد را اثبــات نماینــد.
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اینوتکس کوآپ
هــدف اصلــی ایــن بخــش ،ایجــاد ارتبــاط میــان اســتارتاپ هــای ثبــت نامــی و ســازمان هــا
و صنایــع مرتبــط مــی باشــد .ایــن ارتبــاط ایجــاد شــده مــی توانــد از جنــس گســترش بــازار،
همــکاری ،ادغــام و  ...باشــد .در حقیقــت اســتارتاپ هــا در بخــش کــوآپ مــی تواننــد بــا صنایــع
و شــرکت هــای دانــش بنیــان بــزرگ ارتبــاط گرفتــه و بتواننــد نتایــج مثبتــی از ایــن جلســات
دریافــت کننــد.
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پاویون منتورشیپ
در ایــن بخــش خدمــات مشــاوره متناســب بــا نیــاز هــر بخــش از اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری
و همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــور یــا جهــان داده مــی شــود( .ماننــد همــه گیــری
ویــروس کرونــا یــا شــرایط خــاص اقتصــادی جدیــد و  )...افــراد مــی تواننــد بــا بررســی هــر یــک از
مشــاوران ،منتــور مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و زمــان مشــاوره را رزرو نماینــد.
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اینوجوان
کــودکان و نوجوانــان در کنــار آموزشهــای رســمی کــه در مــدارس میآموزنــد نیازمنــد کســب
مهارتهــای دیگــری نیــز هســتند .ماننــد مهارتهــای رفتــاری و شــخصیتی ،مهارتهــای
تحصیلــی و مهارتهــای ارتباطــی کــه همــه ایــن اینهــا بــه عنــوان مهارتهــای زندگــی مطــرح
میشــود .امــا در کنــار ایــن قبیــل مهارتهــا ،نیازمنــد کســب مهارتهــای کســب و کار هــم
میباشــند و دلیــل آن ایجــاد تفکــر خــاق و خالقیــت در کــودکان و آشــنا نمــودن آنهــا بــا
نــوآوری مــی باشــد کــه پیــش نیــاز مهارتهــای کســب و کار اســت.
در بخــش اینوجــوان هرســاله شــاهد برگــزاری کارگاههــا و دورههــای آموزشــی تخصصــی بــرای
کــودک و نوجــوان هســتیم .همچنیــن حضــور اســتارتاپهای نوجوانــان ،تجربــه اســتفاده از
ابــزار هــای علمــی و یادگیــری در کنــار آن و تجربــه تکنولــوژی مطابــق بــا روحیــات آنهــا ،باعــث
تبدیــل ایــن بخــش بــه یکــی از پربازدیدتریــن بخشهــای اینوتکــس شــده اســت.
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اینوتکس گیم
در راســتای برگــزاری آنالیــن نهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی نــوآوری و فنــاوری ،بخشــی
جدیــد بــا نــام اینوتکــس گیــم بــه ســایت ایــن نمایشــگاه اضافــه شــده و شــرکت کننــدگان در
نمایشــگاه مــی تواننــد بــا بــازی هــای جــذاب تحــت وب ،بــا هــم بــه رقابــت بپردازنــد .نتایــج ایــن
مســابقات در نهایــت بــه صــورت جــدول رده بنــدی نمایــان خواهــد شــد.
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تجربه فناوری
شــرکتهای دانشبنیــان و فنــاور ،دانشــگاهها و پژوهشــگاهها ،مراکــز تولیــد فنــاوری و ...
فناوریهــای زیــادی را تولیــد میکننــد و محصــوالت فناوران ـهای توســط آنهــا بــه بــازار عرضــه
میشــود .اگرچــه عمــده ایــن محصــوالت فناورانــه B2G ،و  B2Bهســتند ،لیکــن تعــدادی از
آنهــا نیــز توســط عمــوم مــردم قابــل اســتفاده و تجربــه میباشــد .همچنیــن بخــش زیــادی از
فناوریهــای تولیــد شــده در چنــد ســال اخیــر از دیــدگان تفریحــی جذابیــت باالیــی داشــته و
میتوانــد مخاطبیــن بســیاری را بــه ســمت خــود جــذب کنــد .ایــن فنــاوری هــا در نهمیــن دوره
ایــن نمایشــگاه بــه صــورت آنالیــن بررســی و بــه نمایــش گذاشــته خواهنــد شــد.
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شب نشینی اینوتکس
در بخــش حضــوری نمایشــگاه اینوتکــس ،مخاطبیــن میتواننــد در دورهمــی و برنامــه هــای
تفریحــی تــدارک دیــده شــده در شــب نشــینی هــای پــس از اتمــام هــر روز نمایشــگاه شــرکت
کــرده و بــه ایــن بهانــه بــه شــبکه ســازی و ایجــاد ارتباطــات بپردازنــد .بــرای ایــن بخــش برنامــه
هــای آموزشــی ،تعاملــی و تفریحــی متفاوتــی بــه صــورت مــوازی تــدارک دیــده شــده اســت.
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اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف
هدفگذاریها برای 2020
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+18000

+700

+20

+60

تعداد بازدیدکنندگان

جلسات B2B

تعداد رویدادها

سرمایه گذاران

+400

+60

مشارکتکنندگان

سخنرانها

حامیـــــان اصلـی
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