نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با نام  INOTEXپس از  10دوره برگزاری در ایران ،اکنون به محلی بررای جممر
گستردهی موثرجرین نقشآفرینان زیست بوم نوآوری و فناوری کشور جبدیل شده است.

ما در اینوجکس به دنبال رسیدن به اهداف زیر هستیم:

سرمایهگذاری

گفتگو و شبکهسازی

مشارکت و همکاری

ارجباط سرمایهگذاران داخلی و
بینالمللی با شرکتها و استارجاپها

گفتگو و شبکهسازی بین فعاالن
زیست بوم استارجاپی همراه با جولید
محتوای جذاب مورد نیاز برای اجزای
مختلف این زیست بوم

مشارکت و همکاری بین شرکتهای فناور
و استارجاپهای داخلی و بینالمللی

آمار و ارقام جممیعی  10دوره گذشته

+2250

+80000

شرکتها و استارجاپها

بازدیدکنندگان

+180

جفاهمنامهها

+40

کشورهای شرکتکننده

+125

+2500

رویدادها

خبرهای منتشر
شده در رسانهها

آمار بازدیدکنندگان و مشارکتکنندگان 2021
جعداد بازدیدکننده ممازی

+20000

جعداد بازدیدکننده حضوری

+18000

متوسط سنی

+160

جعداد بازدیدکننده خارجی

26/2

بازدیدکنندگان
ممموع غرفه ممازی

200

ممموع غرفه حضوری

200

9

ممموع غرفه خارجی

مشارکتکنندگان

بزرگترین شرکتکنندگان دورههای قبل

کانون جوجه
ارجباط
ارجبرراط رو در رو بررا چنرردین
هرررزار نفرررر بازدیدکننررررده،
کارآفرین و مسئولین دولتی

قرارگیرررری در کرررانون جوجررره
رسرررانهها ،سررررمایهگذاران،
مسررررئولین جررررمیمگیری و
رهبررران فنرراوری و نرروآوری
منطقه

چرا در اینوجکس شرکت کنیم؟
خلق بازار
یادگیری
بررسی آخرین جغییرات جکنولرو ی و
نوآوری منطقه و نیز آمروز آخررین
اسرررررتراجییهای سررررررمایهگذاری و
کارآفرینی با حضور فعال کارشناسان
و صاحبنظران ملی و بینالمللی

یرررافتن برررازار جدیرررد بررررای
محوالت و خدمات با جوجه به
حضور هزاران بازدیدکننده

سرمایهگذاری
کشرررف فرصرررتهای نررروین
سرمایهگذاری در بخشهرای
مختلررف فنرراوری و نرروآورری
برررای سرررمایهگذاران و نیررز
جرررررذب سررررررمایه برررررررای
استارجاپها و شرکتها

ما در حال شکلدهی به بزرگترین گردهمایی شرکتهاى
نوپا و نوآور در منطقه جنوب غرب آسیا هستیم.

جوانمندسازى کارآفرینان از طریق ارائه موفقیتهایشان ،جامین مناب مالى ،پیدا کردن مسیر مناسب جهت ورود به بازار و نیز
برقرارى ارجباط میان اجزای مختلف زیستبوم نوآوری و فناوری از جمله اهداف برگزارى این رویداد است.

نکستیشن

استیج اینوجکس
برریش از  30سررا ت سررخنرانی ،پنررل و گفتگرروی هیمررانانگیز و چالشرری برا
هرردف جرررویج فرهنررآ کررارآفرینی ،شررنیدن ناشررنیدهها و هم نررین ایمرراد
انگیزه در جوانان با محوریت موضو ات زیر:

همه ما با آرزوی دیدن آینده و جاثیرگذاری در آن ،امیدوارانره
جال میکنیم .نکستیشن قطراری اسرت کره مرا را بره ایسرتگاه
آینده میبرد و ما را با شگفتیهای آن آشنا میکند.

 -1بررسی موضو ات اقتادی

آینده را با بررسی  6حوزه زیر بررسی خواهیم کرد:

 -2محیط زیست و جوسعه پایدار

 -1کالندادهها

 -3مسئولیت اجتما ی کسبوکارها

 -2ظهور NBIC

 -4چالشهای اکوسیستم نوآوری

 -3اینترنت اشیا

 -5رهبری و ایماد جغییر در پارادایمهای ذهنی

 -4رایانش ابری
 -5هو

منو ی

 -6فیزیک بنیادین

اینوجکس پیچ
همیشه بعد از طراحی و ساختن یک رویا دوست داریم آن را
به دیگران نشان دهیم و نظر آنها را در مورد آن بدانیم.
اینوجکس پیچ سکویی برای معرفی استارجاپها و رقابت میان آنها است .جیم اینوجکس پریچ در مرحلرهی
مقدماجی به استانهای مختلف سفر کرده و بهترین استارجاپها را شناسایی و د وتنامره سرفر بره فینرال
اینوجکس پیچ را به آنها میدهرد .شررکت در یرک دوره شرتابدهی کوجراه مردت ،آنهرا را مهیرای رقرابتی
جذاب در فینال این رقابتها در روزهای اصلی نمایشگاه میکند.

رقابت ،اولین وا های است که بعد از شنیدن کلمه استارجاپ ،به ذهن میآید .استارجاپها یا با هدف خلق بازار
جدید یا گرفتن سهم بازار از رقیب سنتی ،در حال مبارزه با رقیب سنتی یا همتایان جازهوارد خود هستند.
اینوجکس بتل رزمگاهی است که استارجاپها ،رو بره روی هرم،
به مناظره میپردازند و مدل کسب و کرار یکردیگر را بره چرالش
می کشند جا در نهایرت داوران و مخراطبین را قران میکننرد کره
آنها را به نوان پیروز این میدان معرفی نمایند.

شنیدن راهنماییها و مشورت کردن با افرادی
که قبال مسیر پیشروی ما را رفتهاند ،همیشه
راهگشا و اطمینانبخش است .به خوص اگرر
ایررن افررراد بهترینهررا در زمینرره فعالیررت مررا
باشند.
پرراویون منتورشررریپ همررران جرررایی اسرررت کررره
میجوان از مشاوره چنین افرادی بهره مند شد.

پاویون منتورشیپ

کافه سرمایه اینوجکس ،فرصتی وییهبرای صراحبین
شرکتهای نوپا و استارجاپها برای جرذب و مرذاکره
برررا سررررمایهگذاران میباشرررد .شررررکتکنندگان و
غرفررهداران نمایشررگاه بررا جوجرره برره میررزان سرررمایه
مرررورد نیررراز و حررروزه فعالیرررت و خدماجشررران بررره
سررررمایهگذاران متنررراظر معرفررری شرررده و جلسرررات
وییهای برای آنها جرجیب داده خواهد شد.

کافه سرمایه

هاب رسانه

جور بازدید از ناحیه نوآوری
پارک فناوری پردیس به نوان مهمجرین و بزرگجررین پرارک
فنرراوری کشررور جرراکنون میزبرران برریش از  400واحررد فنرراور و
دانشبنیرران از بررین برریش از  2000متقاضرری در حوزههررای
مختلف فناوریهرای پیشررفته بروده و برا افرق جوسرعه 1000
هکتاری ،در صدد ایماد ناحیه نوآور پردیس میباشد.
برگررزاری رویررداد اینرروجکس در محررل پررارک فنرراوری
پررردیس ،فرصررت مغتنمرری را جهررت بازدیررد مررومی
مخاطبررررران از فعالیتهرررررا ،محررررروالت و خررررردمات
کارآفرینرران و متخرران مسررتقر در ایررن پررارک ب ره
ارمغان خواهد آورد.

هزاران بازدیدکننرده اینروجکس مشرتاقانه منتظرر ایرن هسرتند کره
استارجاپهای حاضر در نمایشگاه را در هابرسانه ببیند.
هابرسانه بهترین جایگاه برای معرفی آخررین محروالت و خردمات
استارجاپها و نیز ارزندهجرین فرصت برای اسکیلآپ آنها است.
هابرسررانه ررالوه بررر محلرری برررای معرفرری اسررتارجاپها،
بخشرری از اینرروجکس اسررت کرره اطررالع¬رسررانی وقررای و
اجفاقررات مهررم روزانرره پیرامررون رویررداد اینرروجکس ،از
طریق آن اطالعرسانی میشود.
خبرنگرررراران ،مشررررارکتکنندگان و مخرررراطبین
نمایشگاه میجواننرد برا رجروع بره ایرن بخرش از
بهروزجرین اخبار اینوجکس با خبر شوند.

ساالنه محوالت فناورانهی بسریاری جوسرط شررکتهای دانشبنیران و
فنرراور جولیررد میشررود کرره ایررن محرروالت در ادامرره و طرری فراینررد
انبوهسازی ،در اختیار موم مردم جامعه قرار گرفته باشند حس خروبی
را به افراد منتقل میکند .از این بخرش جمربره فنراوری اینروجکس هرر
ساله جزو جذابجرین بخشهای نمایشگاه اینوجکس میباشد.

اساجید متخص در حوزه نوآوری و فناوری به آموز و انتقال جمربیات خود
به مخاطبین نمایشگاه اینوجکس میپردازند.
آموز و انتقال مفاهیم اکوسیستم نوآوری و فناوری همواره یکی از
ماموریتهای اینوجکس بوده و برگزاری این رویداد در راستای این
ماموریت است.

ممالی بررای اسرتراحت ،برازی ،سررگرمی
در هممرررررواری بخشهرررررای متنررررروع و
جخررررررری نمایشرررررررگاه ،میجوانرررررررد
خستگیهای معمول نمایشگاهگردی را از
جن مخاطبین خارج کند.
زنآ جفرریح اینروجکس ،جمربرهای جدیرد
در میان نمایشگاههای موجرود اسرت کره
برررای اولررین بررار جوسررط اینرروجکس برره
حاضرین هدیه میشود.

زنآ جفریح

ارائه خدمات مشاورهای به بازدیدکننردگان مشرتا در
قالررب برگررزاری نشسررتهای صررمیمانه ،بررا حضررور زنرران
موفق کارآفرین در دو محور چگونگی برور از چالشهرا
و چگررررونگی کسررررب موفقیررررت در جولیررررد محرررروالت
دانشبنیرران و ارائرره خرردمات بررا ایرردههایی نررو ،بخررش
جرررذابی اسرررت کررره مرررا آن را پررراویون زنررران پیشرررگام
مینامیم.

پاویون زنان پیشگام

ریورس پیچ

استارکاپ
لیآ سرتارگان ،لیگری اسرت کره در راسرتای ایمراد
شرربکه بررین اسررتارجاپها و شرررکتهای حاضررر در
نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
این لیآ به صورت معرفی و ثبرت نرام جیمهرای دو
نفره استارجاپی برگزار میگرردد .فینرال ایرن لیرآ
در اختتامیه نمایشگاه برگزار خواهد گردید.

در ایررن بخررش صررنعتگران و شرررکتهای مختلررف برره بیرران
نیازهرررای خرررود میپردازنرررد .در میررران حاضررررین نیرررز از
شرکتهای فناور و کسانی که جوانرایی پاسرد دادن بره ایرن
نیازهررا را دارنررد د رروت میشررود جررا راهحلهررای خررود را
متناسرب بررا نیرراز مطرررر شرده ارائرره دهنررد .در نهایررت ایررن
فراینررد برره انعقرراد قرررارداد میرران صررنعت و شرررکتهای
دانشبنیان منمر خواهد شد.

در طول سال معاونت لمی با هدف جوسعه زیستبوم خال و دانشبنیان با
همکاری شرکتهای فعال در این زیستبوم پرو ههای راهبردی و کالنی را در
جهت خودکفایی و پیشرفت کشور راهاندازی و اجرا میکند.

رقابت ،اولین وا های است که بعد از شنیدن کلمه استارجاپ ،به ذهن میآید .استارجاپها یا با هدف خلق بازار
جدید یا گرفتن سهم بازار از رقیب سنتی ،در حال مبارزه با رقیب سنتی یا همتایان جازهوارد خود هستند.
اینوجکس بتل رزمگاهی است که استارجاپها ،رو بره روی هرم،
به مناظره میپردازند و مدل کسب و کرار یکردیگر را بره چرالش
می کشند جا در نهایرت داوران و مخراطبین را قران میکننرد کره
آنها را به نوان پیروز این میدان معرفی نمایند.

یکی از مهمجرین چالشهای شرکتهای فنراور
و خررال  ،مموزهررای موسسررات و شرررکتهای
دولترری اسررت کرره بعضررا مرران از حرکررت ایررن
شرکتها و بعضا متوقف شدن آنها میشود.
این بخش جهت رویارویی مستقیم شرکتها و
ایررن موسسررات دولترری شررکل گرفترره اسررت و
امیرردواریم در ایررن بخررش ،بترروانیم گررامی در
جسهیل فعالیت این شرکتها برداریم.

میزخدمت

سرریکاپ رویررداد دانشآمرروزی اسررت کرره بررا
محوریررت کررارآفرینی در محرریط کسررب و کررار و
برمبنای استانداردهای بینالمللری ،الزامرات و
اقتضائات بومی کشور زیزمان ،ایران اسالمی
طراحی شده است؛ جرا دانشآمروزان جمربره و
نگررررر وسرررری جر و میررررقجری دربررررارهی
کارآفرینی و اکوسیسرتم کسرب و کرار داشرته
باشند.

سیکاپ

زمانهای مهم

1401/02/10

ثبتنام
دیرهنگام

1401/01/30

ثبتنام
معمولی

1400/12/15

زمان برگزاری نمایشگاه
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ثبتنام
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1400/10/01

