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ــرای  ــه محلــی ب ــون ب ــران، اکن ــاوری  پــس از 9 دوره برگــزاری در کشــور ای ــوآوری و فنـ نمایشــگاه بین المللــی ن
ــل شــده اســت. ــاوری کشــور تبدی ــوآوری و فن ــان اکوسیســتم ن ــن نقش آفرین ــترده ی موثرتری تجمــع گسـ

همواره سه هدف زیر را دنبال می کند:

ارتباط سرمــــــــــایه گــذاران داخلـــــــــــی
و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها

 مشارکت و همکاری بین شرکت های فناور
 و استارتاپ های داخلی و بین المللی

گفتگو و شبکه ســــــازی بین فعاالن
اکوسیستم استارتــاپی همـــــــراه با 
تولید محتوای جذاب مورد نیاز برای

 اجزای مختلف اکوسیستم

گفتگو و شبکه سازیمشارکت و همکاریسرمایه گذاری

مجموع آمار و اطالعات دوره های گذشته

خبرها در رسانه هارویدادهاکشورهای حاضرتفاهم نامهبازدیدکنندگانشرکت ها و استارتاپ ها

+1850+164+25+90+800 +60000
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ــاوری کشــور شــناخته  ــوآوری و فن ــن رویدادهــای ســال در حــوزه ن ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــون ب اینوتکــس اکن

می شــود و در طــول ایــن سال هـــا مــورد اســتقبال طیــف وســیعی از مخاطبــان واقــع شــده اســت؛ در زیــر، برخــی 

ــد. ــه نمایشــگاه اینوتکــس 2020 را مشــاهده می کنی ــوط ب آمارهــای مرب

بزرگترین مشتریان دوره های گذشته

نحوه آشنایی بازدیدکنندگان با نمایشگاه 

شرکت ها و استارتاپ ها

سخنران ها

بازدیدکنندگان

رویدادها

تفاهم نامه

 B2B جلسات سرمایه گذاری

کشورهای حاضر

خبرها در رسانه ها

+20000

+20

+400

+80

+14

+400

+23

تلویزیون200+

معرفی دوستان

محل کار 

غیره

دانشگاه

دعوت نامه

شبکه های اجتماعی

٪6
٪7

٪4

٪27
٪12

٪9

٪35
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نفـــــر  هـــزار  چندیــن  بــا  رو  در  رو  ارتبــاط 
ـی دولـت مســئولین  و  کارآفریــن  بازدیدکننــده، 

قرارگیــری در کانــون توجــه رســانه ها، 
تصمیم گیــری  رمایه گذاران،مســئولین 

ــوآوری منطقــه ــاوری و ن ــران فنـ و رهب

بررســی آخریــن تغییـــرات تکنولــوژی و نــوآوری 
منطقــه و نیـــز آمــوزش آخــــرین استـــراتژی های 
ســرمایه گذاری و کارآفرینــی بــا حضــور فعــال 
کارشناســان و صاحب نظــران ملــی و بین المللــی

یادگیریارتباط

کانون توجه

چــرا در
شــرکــت کـنـــیـــــم؟
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یافتن بازار جدید برای محصوالت و خدمات 
بــا توجــه بــه حضــور هـــــــزاران بازدیدکننــده

ســرمایه گذاری  نویــن  فرصت هــای  کشــف 
و  فنــــــاوری  مختلــف  بخش هــای  در 
نــــــــوآوری بــرای ســرمایه گذاران و نیــز جــذب 
سرمــــایه بــرای استــــارتاپ ها و شرکت هــــــا

خلق بازار 

سرمایه گذاری
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کالن داده

اتصال

علوم شناختی

هوش مصنوعی

اینترنت اشیاء

فناوری های پوشیدنی

رباتیک

2021
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کالن داده

ابر کامپیوتر

واقعیت افزوده کالود

بالک چین

رباتیک

فناوری نانو

انرژی های تجزیه پذیر

ICT

کشت بافت

پرینت سه بعدی

زیست فناوری
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ـی کــه  بــه صــورت مجــازی میزبــان بیــش از 400+ شــرکت و اســتارتاپ و   در حاـل

2021 ایــن بــار بــه شــیوه ای جدیــد و نوآورانــه  بیــش از 20000+ بازدیدکننــده ی آنالیــن بــود،

و بــه صــورت ترکیبــی از بخش هــای حضــوری و مجــازی در فضایــی بــاز واقــع در ناحیــه نــوآوری پردیــس 

برگــزار خواهــد شــد.

از برنامــه ی  نــوآوری پردیــس، بخشــی  بــاز و در ناحیــه  برگــزاری رویــداد2021 در فضایــی 

طوالنی مــدت مــا بــرای گســترش دامنــه ی تاثیرگــذاری ایــن رویــداد در ســطح منطقــه و بین الملــل و نیــز 

ــد  ــاوری کشــور خواه ــوآوری و فن ــوش نشــدنی در زیســت بوم ن ــداد فرام ــک روی ــه ی ــل شــدن آن ب تبدی

بــود. 
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ــس  ــداد، اینوتک ــن روی ــن ای ــظ ســالمت مخاطبی ــا و در راســتای حف ــروس کرون ــه شــیوع وی ــه ب باتوج

2021 در فضایــی بــاز و بــا رعایــت اســتانداردهای ویــژه ای در طراحــی پالن هــای نمایشــگاهی و ســاخت  

ــا حفــظ  ــان را در شــرایط ایمــن و ب ــه ای کــه بتــوان حضــور مخاطب ــه گون غرفه هــا برگــزار خواهــد شــد ب

ــژه  ــرات وی ــا تغیی ــز ب فاصله گــذاری اجتماعــی مقــدور ســاخت. همچنیــن بخــش مجــازی اینوتکــس نی

و امکانــات جدیــد و گســترده، بــرای تمامــی مخاطبیــن از سراســر جهــان قابــل اســتفاده و بهره بــرداری 

خواهــد بــود.
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بخش نمایشگاهی

2021بخش های مختلف
گردهمایی بزرگ کلیه  ی اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با حضور بیش از 400 مشارکت کننده

استارتاپ ها

ارائه کنندگان فضای  کار اشتراکی 

دانشگاه ها

ارائه دهندگان خدمات

مخترعین

مراکز رشد و شتابدهنده ها

رسانه های استارتاپی

پارک های فناوری

منتورها و مشاوران کسب و کار

سرمایه گذاران خطرپذیر

شرکت های فناور

بروکرهای فناوری
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بخش رویدادی

بخش جانبی

ــا هــدف بررســی  ــا نمایشــگاه اینوتکــس ب ــاری و ترویجــی همزمــان ب ــوع تجــــ ــای متن برگــزاری رویدادهــــ

آخریــن ترندهــای نــوآوری و فنــاوری، تســهیل همــکاری بیــن شــرکت ها و اســتارتاپ ها و نیــز ارتبــاط آنــان 

ــا ســرمایه گذاران ب

 ،B2B ــچ، نشســت های ــه ســرمایه اینوتکــس، اینوتکــس پی شــامل ســخنرانی ها و پنل هــای جــذاب، کاف

نبــرد رباتیــک، اینوتکــس َبِتــل

ــه  ــد از ناحی ــده در محیطــی کامــال صمیمــی و دوســتانه، شــامل:  بازدی ــا و ســرگرم کنن ــی پوی بخــش های

ــران  ــژ، رویــداد ضیافــت شــام مدی ــاوری، اینوالن ــه فن ــوآوری پردیــس و شــرکت های مســتقر در آن، تجرب ن

ــت( )اینونای
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بیــش از 30 ســاعت ســخنرانی، پنــل و گفتگــو بــا هــدف فرهنگ ســازی کارآفرینــی و ایجــاد امیــد و انگیــزه 

در جوانــان شــامل موضوعــات: 

1- بررسی موضوعات اقتصادی 

2- محیط زیست و توسعه پایدار

3- مسئولیت اجتماعی کسب و کارها

4- چالش های اکوسیستم نواوری

5- رهبری و ایجاد تغییر در پارادایم های ذهنی

استیج عمومی اینوتکس 
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استیج تخصصی اینوتکس
رویــداد اینوتکــس بــا چشــم انداز پیشــرانی در اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری کشــور و بــه منظــور 

جریان ســازی در آن، اقــدام بــه پژوهــش و جمــع آوری اطالعــات از برتریــن گزارش هــای آینده نگارانــه در 

دنیــا کــرده اســت تــا حوزه هایــی کــه بــرای توســعه اکوسیســتم اســتارتاپی اولویــت دار هســتند از منظــر 

ــن گزارش هــا اســتخراج گــردد.  هــر یــک از ای

ــش  ــیاء،  رایان ــت اش ــور NBIC،  اینترن ــا، ظه ــوزه ی کالن داده ه ــج ح ــده، پن ــام ش ــی های انج ــرو بررس پی

ابــری و هــوش مصنوعــی باالتریــن فراوانــی را در همــه ی گزارش هــای آینده نگارانــه از موسســات مطــرح 

بین المللــی بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه نشــان از اهمیــت ایــن پنــج حــوزه در توســعه ی اقتصــادی 

کشــورها دارد. 

بــا توجــه بــه ایــن امــر، اســتیج تخصصــی اینوتکــس 2021 بــا دعــوت از متخصصــان ایــن پنــج حــوزه، بــه 

طــور ویــژه بــه آن-هــا پرداختــه و ایــن مــوارد را از جنبه هــای مختلــف کســب وکاری بررســی می نمایــد.
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ایرانــی  مطــرح  داوران  توســط  آنــان  بــه  امتیازدهــی  و  ســرمایه گذاران  حضــور  در  اســتارتاپ ها  رقابــت 

ـی ایــن رقابت هــا در  ـی از جملــه رویدادهــای نمایشــگاه اینوتکــس می باشــد. مرحلــه مقدماـت و بین الملـل

اســتان های مختلــف کشــور برگــزار شــده و ضمــن انتخــاب برترین هــای هــر شــهر، امــکان مالقــات رودررو بیــن 

ســرمایه گذاران حاضــر در جلســه بــا اســتارتاپ ها فراهــم می گــردد.

تیم هــای برتــر اســتانی ضمــن دریافــت غرفــه مجــازی رایــگان در نمایشــگاه اینوتکــس، در مرحلــه نیمه نهایــی 

ــرای حضــور در  ــن اســتارتاپ های کشــور ب ــت برتری ــد و در نهای ــت می پردازن ــه رقاب ــا ســایر اســتارتاپ ها ب ب

ــد.  ــر و جــذاب INOTEX Battle آمــاده می گردن ــال نفس گی فین

اینوتکس پیچ
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ــا را رصــد کــرده  ــه نیمه نهایــی هریــک از اســتارتاپ ها ضمــن ارائــه کســب وکار خــود، ســایر رقب در مرحل

ــال، در  ــه فین ــه مرحل ــی ب ــا در صــورت راهیاب ــد ت ــد آن هــا را بررســی نماین ــه صــورت موشــکافانه بای و ب

بخــش INOTEX Battle بتواننــد رقبــای خــود را بــه چالــش کشــیده و دلیــل برتــری خــود بــر ســایر 

فینالیســت های رویــداد را اثبــات نماینــد.

INOTEX Battle

2021

استان های محل برگزاری اینوتکس پیچ
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کافــه ســرمایه اینوتکــس، فرصتــی ویــژه بــرای صاحبیــن شــرکت های نوپــا و استارتاپ هـــا برای جذب سرمـــایه 

و مذاکــره بــا ســرمایه گذاران می باشــد. شــرکت کنندگان و غرفــه داران نمایشــگاه بــا توجــه بــه میــزان سرمـــایه 

مــورد نیــاز و حــوزه فعالیــت و خدماتشــان بــه ســرمایه گذاران متنــــــاظر معرفــی شــده و جلســات ویــژه ای بــرای 

آن هــا ترتیــب داده خواهــد شــد. 

گفتنــی اســت امســال طــی همــکاری بــه عمــل آمــده بــا فعالیــن اکوسیســتم اســتارتاپی کشــور ترکیــه 

کافه سرمایه
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ــه  ــا هــدف ســرمایه گــذاری روی اســتارتاپ هــای ایرانــی و کمــک ب ســرمایه گذاران ایــن کشــور نیــز ب

ــد داشــت. ــن بخــش حضــور خواهن ــن المللــی آن هــا در ای ــازار بی توســعه ب

ــا 1 میلیــارد و 900 میلیــون تومــان ســرمایه گذاری موفــق در ســال 97، 7  کافــه ســرمایه اینوتکــس ب

میلیــارد و 600 میلیــون تومــان ســرمایه گذاری در ســال 98 و نیــز 18 میلیــارد و 240 میلیــون تومــان 

ــرای اجــزای اکوسیســتم اســت. ــه بخش هــای جــذاب INOTEX ب در ســال 99 از جمل
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ــف دانشــجویی و دانش آمــوزی ربات هــای جنگجــو و دســت  ســاز خودشــان  ــداد تیم هــای مختل در ایــن روی

ــارزه ی ایــن ربات هــا و  ــا در یــک چالــش هیجان انگیــز شــاهد مب ــد ت ــا ربات هــای دیگــر می آورن ــرد ب ــه نب را ب

انتخــاب قوی تریــن ربــات ســاخته شــده باشــیم.

نبرد رباتیک
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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.

پاویون منتورشیپ
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پــارک فنــاوری پردیــــس بــه عنــــوان مهمتریــــن و بزرگتریــــن پــــارك فنــــاوری كشــــور تــا کنــون میزبــان بیــــش 

از 400 واحــــد فنــــاور و دانش بنیــــان از بیــــن بیــــش از 2000 متقاضــــی در حوزه هــــای مختلف فناوری هــــای 

پیشــــرفته بــوده و بــا افــق توســعه 1000 هکتــاری، در صــدد ایجــاد »ناحیــه نــوآوری پردیــس« می باشــد.  

برگــزاری رویــداد اینوتکــس در محــل پــارک فنــاوری پردیــس، فرصــت مغتنمــی را جهــت بازدیــد عمومــی 

مخاطبــان از فعالیت هــا، محصــوالت و خدمــات کارآفرینــان و متخصصــان مســتقر در ایــن پــارک بــه ارمغــان 

ــد آورد. خواه

تور بازدید از ناحیه نوآوری پردیس
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ــه  ــد می شــود ک ــاور تولی ــان و فن ــه ی بســیاری توســط شــرکت  های دانش بنی ســاالنه محصــوالت فناوران

ایــن محصــوالت در ادامــه و طــی فراینــد انبوه ســازی، در اختیــار عمــوم مــردم جامعــه قــرار می گیــرد. 

همــواره تجربــه ی اســتفاده از ایــن محصــوالت فناورانــه، پیــش از آن کــه در اختیــار عمــوم مــردم جامعــه 

قــرار گرفتــه باشــند حــس خوبــی را بــه افــراد منتقــل می کنــد. از ایــن رو بخــش تجربــه فنــاوری اینوتکــس 

ــن بخش هــای نمایشــگاه اینوتکــس می باشــد.  هــر ســاله جــزو جذاب تری

تجربه فناوری
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ــران عامــل شــرکت های حاضــر در نمایشــگاه و  ــژه ای مخصــوص مدی ــران، دورهمــی وی برنامــه ی ضیافــت مدی

مدیــران عامــل شــرکت های مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس می باشــد کــه بــا هــدف شبکه ســازی و تســهیل 

مذاکــرات B2B بیــن آن هــا برگــزار خواهــد شــد.

ضیافت مدیران عامل
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اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف
2021 هدف گذاری ها برای

+60 +20

+60

+700

+400

+18000

سرمایه گذاران تعداد رویدادها  

سخنران ها

  B2B جلسات

مشارکت کنندگان

تعداد بازدیدکنندگان

حامیـــــان اصلـی



تلفن ستاد اجرایی: 021-88503030


