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نمایشــگاه بین المللــی نــوآوری و فنـــاوری  پــس از 8 دوره برگــزاری در کشــور ایــران، اکنــون بــه محلــی بــرای تجمــع گســـترده ی موثرتریــن 

نقش آفرینــان اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری کشــور تبدیــل شــده اســت.

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 هــــــــای گذشتــــه

ها
پ 

رتا
ستا

و ا
ها 

ت 
شرک

ان
دگ

کنن
ید

ازد
ب

مه
م نا

اه
تف

ضر
حا

ی 
ها

ور
کش

ها
داد

وی
ر

ها
نه 

سا
ر ر

ا د
ره

خب

+1400+150+25+70+600 +40000



5

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 2019 را مشــاهده می کنی ــوط ب آمارهــای مرب

بزرگترین مشتریان دوره های گذشته

شرکت ها و استارتاپ ها

سخنران ها

بازدیدکنندگان

رویدادها

تفاهم نامه

 B2B جلسات سرمایه گذاری

کشورهای حاضر

خبرها در رسانه ها
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کالن داده

اتصال

فناوری های پوشیدنی

کالن دادهعلوم شناختی

ابر کامپیوتر

واقعیت افزوده

هوش مصنوعی

کالوداینترنت اشیاء

بالک چین رباتیک
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رباتیک

فناوری نانو

انرژی های تجزیه پذیر

ICT

کشت بافت

پرینت سه بعدی

زیست فناوری
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نهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی نــوآوری و فنــاوری   کــه قــرار بــود در فضایــی بالــغ بــر 21،000 متــر مربــع در محل دائمی نمایشــگاه های 

تهــران بــا حضــور کلیــه ی اجــزای زیســت بوم نــوآوری و فنــاوری کشــور اعــم از اســتارتاپ ها، شــرکت های فنــاور، ســرمایه گذاران، شــتابدهنده ها و مراکــز 

رشــد و ... در تاریــخ 18 الــی 21 خــرداد مــاه 1399 و در ســالن های 8 الــی 15 دایــر شــود، بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان و در راســتای 

قطــع زنجیــره رشــد آن بــه تعویــق افتــاد.

پــس از اعــالم تعویــق نمایشــگاه و بررســی وضعیــت رشــد ایــن ویــروس و مطالعــه بــر روی پیش بینــی هــای وزارت بهداشــت ایــران و ســازمان بهداشــت 

جهانــی، ســناریو های مختلفــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه اینوتکــس بررســی شــد کــه در نهایــت برگــزاری آنالیــن ایــن نمایشــگاه بــا توجــه بــه ضریــب 

اطمینــان ســالمتی باالتــر انتخــاب شــد.

جهــت برگــزاری اینوتکــس آنالیــن بــه عنــوان اولیــن نمایشــگاه مجــازی کشــور در حــوزه نــوآوری، رویــداد های نمایشــگاه در ســه دســته بندی تقســیم بندی 

شــدند. | بخــش اســتیج | بخــش اتــاق جلســات | بخــش نمایشــگاهی | همچنیــن در راســتای ایجــاد یــک حــس واقعــی  بازدیــد از نمایشــگاه، تــالش شــده 

اســت تــا نحــوه ارتبــاط مخاطبــان و بازدید کننــدگان وب ســایت 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 می گــردد. تصویــر برنامه هــای 

اســتیج نیــز بــه صــورت زنــده از طریــق وب ســایت ایــن نمایشــگاه قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن شــرکت کنندگان بــا انتخــاب هــر بخــش از ســاختمان 

ــن کــه شــامل غرفه هــای مجــازی ســه بعــدی اســت و رویداد هــا کــه  ــد یکــی از بخش هــای نمایشــگاه آنالی ــن می توانن ــه صــورت آنالی نمایشــگاهی ب

شــامل پاویــون منتورشــیپ، کافــه ســرمایه، کــوآپ و ... اســت را بازدیــد نماینــد.
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بخش نمایشگاهی بخش استیجبخش اتاق جلسات
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ارتباط رو در رو با چندین هـزار نفـــر 
بازدیدکننده، کارآفرین و مسئولین دولتی

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

ــه ــوآوری منطق ــاوری و ن ــران فنـ رهب

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

ـی بین الملـل و  ـی  مـل

یادگیریارتباط

کانون توجه

چــرا در
شــرکــت کـنـــیـــــم؟
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یافتــن بــازار جدیــد بــرای محصــوالت و 
ــزاران  ــه حضــور هـــــ ــا توجــه ب ــات ب خدم

بازدیدکننــده

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

شرکت هــــــا

خلق بازار 

سرمایه گذاری
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بخش های مختلف

بخش نمایشگاهی

2020
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

برگــزاری رویدادهــــــای متنــوع تجــــــاری و ترویجــی همزمــان بــا نمایشــگاه اینوتکــس بــا 

هــدف بررســی آخریــن ترندهــای نــوآوری و فنــاوری، تســهیل همــکاری بیــن شــرکت ها و 

اســتارتاپ ها و نیــز ارتبــاط آنــان بــا ســرمایه گذاران

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

B2B، اینوتکــس کــوآپ، اینوتکــس َبِتــل

رویدادهایــی پویــا و ســرگرم کننــده بــرای یافتن شــرکای تجاری در محیط هــــــایی دوستـــــانه، 

تجربــه و لمــس آخریــن فناوری هــا و تکنولوژی هــا و نیــز بهره گیــری از خدمات استارتاپ هــــــا

تجربه فناوری، شب نشینی اینوتکس، اینوالنژ، خدمات استارتاپی، اینوتکس گیم و ...
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دعوت از بیش از 60 ســخنران و پنلیســت شــناخته شــده و تاثیرگذار بین المللی، ســخنرانی های 

الهام بخــش، رویدادهــای شــگفت انگیز و بررســی ترندهــای روز دنیــا و چالش هــای آن از جملــه 

برنامه هایــی اســت کــه در اســتیج ویــژه نمایشــگاه برگــزار خواهــد شــد.

اینوتکس استیج



15

کافــه ســرمایه اینوتکــس، فرصتــی ویــژه بــرای صاحبیــن شــرکت های نوپــا و استارتاپ هـــا بــرای 

جــذب سرمـــایه و مذاکــره بــا ســرمایه گذاران می باشــد. شــرکت کنندگان و غرفــه داران نمایشــگاه 

ــه ســرمایه گذاران  ــت و خدماتشــان ب ــوزه فعالی ــاز و ح ــورد نی ــایه م ــزان سرمـ ــه می ــه ب ــا توج ب

متنــــــاظر معرفــی شــده و جلســات ویــژه ای بــرای آن هــا ترتیــب داده خواهــد شــد. کافــه ســرمایه 

اینوتکــس بــا 1 میلیــارد و 900 میلیــون تومــان ســرمایه گذاری موفــق در ســال 97 و نیــز 7 

 INOTEX میلیــارد و 600 میلیــون تومــان ســرمایه گذاری در ســال 98 از جملــه بخش هــای جــذاب

بــرای اجــزای اکوسیســتم اســت.

کافه سرمایه
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رقابــت اســتارتاپ ها در حضــور ســرمایه گذاران و امتیازدهــی بــه آنــان توســط داوران مطــرح 

ــه مقدماتــی  ــای نمایشــگاه اینوتکــس می باشــد. مرحل ــه رویداده ــی و بین المللــی از جمل ایران

ایــن رقابت هــا در 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 بــا ســایر اســتارتاپ ها بــه رقابــت می پردازنــد و در نهایــت برتریــن اســتارتاپ های 

کشــور بــرای حضــور در فینــال نفس گیــر و جــذاب INOTEX Battle آمــاده می گردنــد. 

اینوتکس پیچ

استان های 
محل برگزاری اینوتکس پیچ
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در مرحلــه نیمه نهایــی هریــک از اســتارتاپ ها ضمــن ارائــه کســب وکار خــود، ســایر رقبــا را رصــد 

کــرده و بــه صــورت موشــکافانه بایــد آن هــا را بررســی نماینــد تــا در صــورت راهیابــی بــه مرحلــه 

ــه چالــش کشــیده و دلیــل برتــری  ــای خــود را ب ــد رقب ــال، در بخــش INOTEX Battle بتوانن فین

خــود بــر ســایر فینالیســت های رویــداد را اثبــات نماینــد.

INOTEX Battle
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ــا  ــی و ســازمان ه ــت نام ــان اســتارتاپ هــای ثب ــاط می ــن بخــش، ایجــاد ارتب هــدف اصلــی ای

ــازار،  ــس گســترش ب ــد از جن ــی توان ــاط ایجــاد شــده م ــن ارتب ــی باشــد. ای ــط م ــع مرتب و صنای

همــکاری، ادغــام و ... باشــد. در حقیقــت اســتارتاپ هــا در بخــش کــوآپ مــی تواننــد بــا صنایــع 

ــزرگ ارتبــاط گرفتــه و بتواننــد نتایــج مثبتــی از ایــن جلســات  و شــرکت هــای دانــش بنیــان ب

دریافــت کننــد. 

اینوتکس کوآپ
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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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ــان در کنــار آموزش هــای رســمی کــه در مــدارس می آموزنــد نیازمنــد کســب  کــودکان و نوجوان

مهارت هــای  و شــخصیتی،  رفتــاری  مهارت هــای  ماننــد  نیــز هســتند.  دیگــری  مهارت هــای 

تحصیلــی و مهارت هــای ارتباطــی کــه همــه ایــن این هــا بــه عنــوان مهارت هــای زندگــی مطــرح 

ــم  ــای کســب و کار ه ــب مهارت ه ــا، نیازمنــد کس ــل مهارت ه ــن قبی ــار ای ــود. امــا در کن می ش

می باشــند و دلیــل آن ایجــاد تفکــر خــالق و خالقیــت در کــودکان و آشــنا نمــودن آن هــا بــا 

ــاز مهارت هــای کســب و کار اســت. ــوآوری مــی باشــد کــه پیــش نی ن

ــرای  در بخــش اینوجــوان هرســاله شــاهد برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی تخصصــی ب

ــه اســتفاده از  ــان، تجرب ــن حضــور اســتارتاپ های نوجوان ــوان هســتیم. همچنی ــودک و نوج ک

ابــزار هــای علمــی و یادگیــری در کنــار آن و تجربــه تکنولــوژی مطابــق بــا روحیــات آن هــا، باعــث 

تبدیــل ایــن بخــش بــه یکــی از پربازدیدتریــن بخش هــای اینوتکــس شــده اســت.

اینوجوان



21

ــاوری، بخشــی  ــوآوری و فن ــن المللــی ن ــن دوره نمایشــگاه بی ــن نهمی ــزاری آنالی در راســتای برگ

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.

اینوتکس گیم
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شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، مراکــز تولیــد فنــاوری و ... 

فناوری هــای زیــادی را تولیــد می کننــد و محصــوالت فناورانــه ای توســط آن هــا بــه بــازار عرضــه 

می شــود. اگرچــه عمــده ایــن محصــوالت فناورانــه، B2G و B2B هســتند، لیکــن تعــدادی از 

آن هــا نیــز توســط عمــوم مــردم قابــل اســتفاده و تجربــه می باشــد. همچنیــن بخــش زیــادی از 

فناوری هــای تولیــد شــده در چنــد ســال اخیــر از دیــدگان تفریحــی جذابیــت باالیــی داشــته و 

می توانــد 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.

تجربه فناوری
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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.

شب نشینی اینوتکس



24

اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف
2020 هدف گذاری ها برای

+60 +20

+60

+700

+400

+18000

سرمایه گذاران تعداد رویدادها  

سخنران ها

  B2B جلسات

مشارکت کنندگان

تعداد بازدیدکنندگان
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حامیـــــان اصلـی




