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اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ،اﺗﺎق اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮر !Start Up
 Germanyﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در روﯾﺪاد اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
از ﺳﺎل  Start.up! Germany Tour ، ۲۰۱۷ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردراﯾﻦ وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻪ روز و ﺗﺎزه را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار را ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﻮزهی »اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏ«» ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ/ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ« و »ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،در روﯾﺪاد ﭘﯿﭻ اﺗﺎق اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داوراﻧﯽ ﺧﺒﺮه در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر 5 ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

»ﮐﺴﺮی اﻣﺎم ﺻﻔﺎری« ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺗﺎق اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
در اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻼک ،ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و ﮐﺮﻓﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی

ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺎرب زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﺻﻔﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺬاﺑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ»:در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ و ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ«.
اﻣﺎم ﺻﻔﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺪاد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﯿﻢﺷﺎن در روﯾﺪاد ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺑﯿﮓ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ» :در وﻫﻠﻪ اول ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺗﺎ  ۲۰ﺗﯿﺮ ﻣﺎه از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم ﺻﻔﺎری روﯾﺪاد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در اواﯾﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۵اﺳﺘﺎرﺗﺎپ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن وارد ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻨﺎل در روﯾﺪاد اﺻﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﻄﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻨﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ آن زﻣﺎن واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻣﺎن
روﯾﺪاد اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﺎم ﺻﻔﺎری آﺑﺎن ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و
ﻧﺖورﮐﯿﻨﮓ ،آﻣﻮزش ،ﻣﺬاﮐﺮات ،اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻨﺎل روﯾﺪاد اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ  3اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5000 ،7500و  2500ﯾﻮرو ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی
اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد را دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺬری و ﺑﺬری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ و اﺳﻨﭗ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
رﺳﯿﺪﻧﺪ«.
او اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در  Start.up! Germany Tourﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎن  DIHKدر اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﺪه
ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﺎﻻ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  40ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮر و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و

ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮر ،وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ و ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی دوﺳﻠﺪورف ،ﮐﻠﻦ ،و ﻧﺎﺣﯿﻪ  Ruhrآﻟﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ۲۰۰ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰ﺳﺨﻨﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮر ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
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