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آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ درﺻﺪر ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮارۀ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﺳﻮان ارﻣﻨﺴﺘﺎن
 6ﻣﺮداد 1397
آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﻮان در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠۀ اول داوری
ﺟﺰو ﺷﺶ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺸﺴﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺳﻮان ) ،(Sevanﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺴﺎل در  22ﺗﺎ  29ﺟﻮﻻی  31) 2018ﺗﯿﺮ
ﺗﺎ  7ﻣﺮداد  (1397ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ روز در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻮد و اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روز ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧۀ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ ،ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را در
رﻗﺎﺑﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﯿﻢﻫﺎی
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻗﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮارۀ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺳﻮان در ﺳﺎل  ،2018در اﺑﺘﺪا 400
اﺳﺘﺎرتآپ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺪهﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را در رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ
دﻫﻨﺪ.

آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارۀ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺗﻦ از اﻓﺮاد ﺗﯿﻤﺶ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼۀ
ﺳﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن آﺧﺮﯾﻦ روز ﺧﻮد را در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻃﯽ ﮐﺮد و ﺳﺒﮏ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮدش را ﺑﺎ  180ﮐﺴﺐوﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ.
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺮﺑﯽﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ از  ۳۵ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ روز ﺑﺮﮔﺰاری ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،ﭼﯿﻦ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ...ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  180ﺗﯿﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻤﭗ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در آﻣﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژۀ ﺧﻮد ﺑﺮای اراﺋﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و در روز  5ﻣﺮداد
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دادﻧﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ روﯾﺪاد در دو ﺑﺨﺶ  The Starter Big Battleو  The Booster Final Battleﺑﺮﮔﺰار و
در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۰ﻫﺰار دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ داده ﺷﺪ .در اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳ ،۵و  ۲ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺶ  The Booster Final Battleﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  SuperAnnotate AIدر ﻣﻘﺎم اولCurrencii ،
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﺳﺎده ﺳﺎزی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎرتآپ  Sense2Beatﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ  ،The Starter Big Battleﺳﻪ اﺳﺘﺎرتآپ  Magic cuptدرﻣﻘﺎم اول Spectre Aerospace ،و  Noomiﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  50ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻫﺪا ﺷﺪ ،ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ،دو ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ  The Booster Programmeﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۰۰ﻫﺰاردﻻری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ.

اﺳﺘﺎرتآپ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺰو ﺷﺶ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ذﻫﻦ ﺧﻼق
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺎمآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

