
 

 

 برتر جهان یشتاب دهنده سخت افزار 81

کنیم. شتاب دهنده هایی برای کارآفرینانی که به ساخت محصوالت فیزیکی تمرکز می شتاب دهنده 81در این مقاله بر روی 

ها به محبوبیت و شهرت بسیاری دست یافتند اما اکنون شاهد  ، شتاب دهنده1188مند هستند. پس از موفقیت اوبر در سال عالقه

 81خت افزاری هستیم. در این مقاله به معرفی مختصر های س افزار و سرویس به شتاب دهندههای نرم تغییر توجه از شتاب دهنده

های سخت افزاری در  پردازیم. امیدواریم موج گسترش شتاب دهندهمی 1182شتاب دهنده سخت افزاری برتر جهان در سال 

 .کشورمان هم اتفاقات خوبی رقم بزند و بستری برای شکوفایی استعدادهای جوانان این مرز و بوم باشد

PCH_Highway1 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

سپاری دنیا گترین پذیرندگان بروناین شتاب دهنده مستقر در سان فرانسیسکو که توسط پی سی اچ پشتیبانی می شود، یکی از بزر

ها است. این شتاب دهنده به علت موقعیت جغرافیایی و تیم کارشناسان سخت افزاری خود، باعث جذب میزان قابل توجهی از استارتاپ

 نشمند موشکی، یا اسکات نورمن، داignite گذارتوانید افرادی مانند بردی فارست، بنیانمی شتاب دهنده شود. در اینو مربیان می

SpaceX را مالقات کنید. برنامه شتابدهی Highway1 ها دهد. آنهزار دالر در عوض سهام پیشنهاد می 01ای حدود سرمایه

 .کننداستارتاپ را پذیرش می 81شان حدود اغلب برای برنامه چهار ماهه

HAX 

 شنزن، چین

ها همچنین مدعی پرکاربرترین شتاب دهنده سخت افزار نیز هستند. برنامه سخت افزار دنیا است. آن شتاب دهنده هکس اولین

 .مند شویدهای چین بهرهیت نزدیکی به کارخانهتوانید از مزروز به طول می انجامد که در این مدت می 888شتابدهی هکس 

DemoDay  س شود. هکگذاران بزرگ برگزار میهای تاثیرگذار و سرمایههای هکس در سان فرانسیسکو و در حضور رسانهاستارتاپ

 .کنددرصد سهام را تملک می 9دهد و در ازای آن تا گذاری میهزار دالر پیشنهاد سرمایه 811تا سقف 

Alchemist 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

آید. این شتاب کنندگان، به دست میها، و نه مصرفها از شرکتهایی است که درآمد آندهنده الکمیست مختص استارتاپ شتاب

وان تدهنده بر روی توسعه فروش، سنجش بازار و راهکاری ساختارمند برای جذب سرمایه متمرکز است. از جمله حامیان الکمیست می

 :به این موارد اشاره کرد

Cisco Systems ،Draper Fisher Jurvetson ،Foundation Capital ،Khosla Ventures ،Sapphire Ventures 

Hardware.co 

 برلین، آلمان

Hardware.co  به  های آنشتاب دهنده و اجتماعی جهانی برای کارآفرینان، متخصصان صنعت و تولیدکنندگان است که ظرفیت

حمایت  Early-Stage هایز استارتاپا Hardware.co  .ها و محصوالت سخت افزاری نوآورانه اختصاص داده شده استشرکت

http://highway1.io/
https://hax.co/
http://alchemistaccelerator.com/
http://hardware.co/


 

 

روز طول  81آن تنها  شتابدهی کند. برنامهای هم برای تیم فراهم نمیت نکرده و سرمایهکند. این شتاب دهنده سهامی دریافمی

 .شودمربی و متخصص ارائه می 11های آموزشی و امکام تعامل با بیش از سازی، کارگاهکشد و در آن خدماتی نظیر شبکهمی

R/GA 

 ریکانیویورک، آم

زنند و قصد دارند مبتنی بر آن یک هایی است که دست به توسعه محصوالت سخت افزاری میبرای استارتاپ R/GA شتاب دهنده

ها برای توسعه کسب و کار و برندی کمک به استارتاپ R/GA یشتابدهی سه ماهه افزاری هم ارائه بدهند. هدف برنامهسرویس نرم

ها یک شتابدهی مربی محور را کند و استارتاپتمامی خدمات شتابدهی را عرضه می است که قابلیت رشد داشته باشد. این برنامه

شوند. حمایت می PCH و Astro Studios های طراحی صنعتیهای موفق این برنامه توسط شرکتکنند. استارتاپتجربه می

مندی ، دسترسی به توان باالی طراحی محصول و همچنین بهرهR/GA مشارکت رهبران فضای اینترنت اشیا، پشتیبانی تکنولوژیک

 .دکنمی ایجاد نسبی مزیت یک شتابدهی برنامه این در کنندهشرکت های از مهارت چشمگیر در امر بازاریابی، برای استارتاپ

EcoMachines 

 لندن، انگلستان

بر  Early-Stage اشینز یک صندوق سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی است که با هدف تغییر مدل سرمایه گذاریاکوم

 ارزش اب تولید که است اولیه مرحله هایاستارتاپ روی بر اکوماشینز تمرکز. کندمی فعالیت مهندسی و فزاری سخت هایشرکت روی 

کننده عالوه بر های شرکتانجامد و برای استارتاپماه به طول می 9 شتاب دهنده نای برنامه. دارند پیشرفته مهندسی فضای و باال

کند. این انکوباتور بر روی سازی صنعتی، شبکه سرمایه گذاری را فراهم میهزار یورویی، خدمات منتورینگ، شبکه 811سرمایه 

 .کنند، متمرکز استکار می تکهای هایهای انرژی، حمل و نقل پاک و تکنولوژیهایی که در حوزهشرکت

Lemnos Labs 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

دهد. های مهندسی، لجستیک، بازاریابی و ورود به بازار شما را شکل میتخصص ای است کهلمنوس لبز برنامه شش تا پانزده ماهه

ی طوالنی مدتی در ساخت نرم افزار و سخت افزارهای پیشرفته اریک کلین که یکی از اعضای بنیان گذار این مجموعه است، سابقه

کند و بر روی هر استارتاپ را پذیرش می 81ساالنه تا  های نوکیا، پالم و بانجی استودیو را در کارنامه دارد. لمنوس لبزبرای شرکت

های کند. تمرکز لمنوس لبز بر روی حوزهدرصد سهام را تملک می 81هزار دالر سرمایه گذاری کرده و تا  101ها تا سقف یک از آن

 .روبوتیک، هوافضا، کشاورزی، حمل و نقل و اینترنت اشیا است

Usine.io 

 پاریس، فرانسه

Usine.io سازی سخت افزاری واقع در مرکز پاریس است. این پلتفرم که مدل کسب و کارش مبتنی بر پلتفرم نوآوری و نمونه

  .های سخت افزاری تخصیص داده شده استاشتراک است، محلی غنی از منابع مورد نیاز است که به تکنولوژی و استارتاپ

Usine.io ر از جمله سالمت، اینترنت اشیا و روبوتیک فعال استهای کاربرد سخت افزادر تمامی حوزه. 

https://www.rga.com/
http://ecomachinesventures.com/
http://lemnos.vc/
https://www.usine.io/


 

 

ReadWrite Labs 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

 و لوازم پوشیدنی متمرکز است. این برنامه که سابقا اینترنت اشیا ی دنیا است که بر رویاولین شتاب دهنده ''لبزدرایتری''

Wearable IOT World Labs  هایش سرمایه جذب استارتاپ %91لبز برای انجامد. ریدرایتهفته به طول می 80شد، نامیده می

های ایجاد شده توسط استارتاپ کراودفاندینگ کمپین 88رسد. تمامی یون دالر میمیل 10کرده است که رقم آن به بیش از 

های خود را گسترش داده است اند. این مجموعه برنامه میلیون دالر سرمایه جذب کرده 0.0اند و مجموعا  آمیز بودهریدرایت موفقیت

 .غاز کرده استکنگ و شنزن آو عالوه بر سانفرانسیسکو، دو برنامه جدید هم در هنگ

Buildit 

 استونی

ماهه در تارتو  3ای بیلدیت اولین شتاب دهنده در کشورهای شمال اروپا است که بر سخت افزار متمرکز است. بیلدیت هر ساله برنامه

نماید. کند و سپس تور جذب سرمایه گذار خود را به مقصدهای آمریکا، چین و انگلستان برگزار می)شهری در شرق استونی( اجرا می

های روسی و شرق اروپایی کند؛ اما اولویتش با استارتاپهایی از کشورهای مختلف را پذیرش میرتاپاین شتاب دهنده، استا

 که هاییشرکت برای همچنین. کندمی گذاری سرمایه سهام %81 ازای در یورو هزار 10 یا %9 ازای در یورو هزار 11 بیلدیت است. 

 .دهدسهام شرکت پیشنهاد می %1تش را در ازای خدما دیگر اند، گرفته عهده به خود را سرمایه تامین

PNP IOT 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

Plug and Play   ای مختص حوزههفته 81های شناخته شده است، یک برنامه شتابدهی که یکی از شتاب دهنده IOT  تعریف

ی هایی در همهافتد. این شتاب دهنده این توانایی را دارد که خدماتش را برای استارتاپکرده است که در سیلیکون ولی اتفاق می

و مرکز نوآوری موبایل و  IOT ، برنامهPNP فروشیاز سه بخش برنامه خرده Plug and Play ها ارائه دهد. دوره شتابدهیاندازه

 .دهندها ارائه میای خدماتی را به استارتاپمدیا تشکیل شده است که هر کدام به طور حرفه

TechStars 

 اروپا و آمریکا

ر، مربیان، گذاران دیگگذاران با بنیانکند. در این برنامه، بنیانای جهانی است که به موفقیت کارآفرینان کمک میتک استارز شبکه

االی کند. به سبب تعداد بسازی به رشد کسب و کارها کمک میکنند که این شبکهران و شرکای تجاری ارتباط برقرار میسرمایه گذا

استارتاپ  8111شوند. تک استارز تا کنون با بیش از ها پذیرفته میدهندهدرخواست %8های پذیرش در این برنامه، کمتر از درخواست

 .همکاری داشته است

Y-Combinator 

 سان فرانسیسکو، آمریکا

https://readwritelabs.com/
https://www.buildit.co.za/
http://plugandplaytechcenter.com/
https://www.techstars.com/
http://www.ycombinator.com/


 

 

دهد. در واقع ها، دسته خاصی را هدف قرار نمیها نیست و در پذیرش استارتاپوای کامبینیتور به دنبال شکل خاصی از شرکت

که  Y-Combinator ی شتاب دهیکنند. برنامهکند که محصولی مورد تمایل مردم تولید میهایی را حمایت میاستارتاپ

افزاری های سخت های سخت افزاری هم مفید است. این برنامه به شرکتهای موفقی را پرورش داده است، برای استارتاپاستارتاپ

اندازی با حداکثر احتمال موفقیت و تناسب تولید ی محصول، راهی اولیه، آزمایش با مشتریان احتمالی، توسعهدر ساخت سریع نمونه

دهد چرا که به طور مستقیم این موارد را برای شما انجام نمی YCها، کند. برخالف بعضی دیگر برنامهدر پاسخ به تقاضا، کمک می

ی توسعه محصول شرکایی را برای پشتیبانی استارتاپ شناسایی یا مهندسی برای این کار ندارد. در عوض در طول چرخه هیچ کارخانه

 .کندو معرفی می

Industrio 

 رُوِرِتو، ایتالیا

توانند تا ا میهکند. استارتاپی اولیه و پشتیبانی تولیدی قوی را فراهم میی نمونهای توسعهی بذری، منابع حرفهاینداستریو سرمایه

دو بار در سال  شتاب دهنده سهام خود سرمایه دریافت کنند. این %80تا  81هزار یورو در ازای  810هزار یورو نقدی و تا  10سقف 

های اولیه و ها در خصوص مفاهیم محصول، نمونهاندازد. استارتاپی اولیه به محصول راه میبرای تبدیل نمونه ماهه 0ای برنامه

کنند. اینداستریو تمرکز بسیاری بر استایل مند شده و بازخورد دریافت میمربی بهره 11های بیش از ی محصول از توانمندیتوسعه

 .ایتالیایی دارد

AlphaLab Gear 

 پیتسبورگ، آمریکا

ها شوند. این شرکتهفته، شتابدهی می 11کنند و در طول ی این شتاب دهنده، هشت تا ده استارتاپ شرکت میبرنامه در هر دوره

ها امکان استفاده از دفتری خصوصی، کنند. هر کدام از استارتاپسهام عادی دریافت می %9یا  %0هزار دالر سرمایه در ازای  01تا  10

احی برای تولید، متخصص طر 6-1فضای کار اشتراکی و همچنین کارگاه را داراست. خدمات منتورینگ توسط تیم مربیان متشکل از 

 .شوندها ارائه میی تامین، خرده فروشی و توزیع هم به استارتاپزنجیره

Hardware Tribe 

 وین، اتریش

هایی ی ایدهمند به ارائههای سخت افزاری، سازندگان، صنایع و تمام کسانی است که عالقههارد ور ترایب مبدا پیوند میان استارتاپ

نظمی دادهای مکند. همچنین رویکنند، حمایت میهایی که محصوالت فیزیکی تولید مینو در بازار هستند. هاردور ترایب از استارتاپ

 .کندکنند یا قصد فعالیت در این زمینه را دارند برگزار میی محصوالت فیزیکی کار میبرای افرادی که در زمینه

NextFab 

 فیالدلفیا، آمریکا

http://industrio.co/
http://alphalabgear.org/
https://www.whataventure.com/hardwaretribe
https://nextfab.com/


 

 

رده اندازی کافزار تمرکز دارد راهای که منحصرا بر روی سخت های تولیدی است. این تیم شتاب دهندهای از کارگاهنکست فب شبکه

دهد. های فنی و تجاری ارائه میاستارتاپ حمایت کرده و به کارآفرینان، کمک 1دهنده، از ای این شتابی دوازده هفتهاست. برنامه

 .کندهزار دالر سرمایه گذاری می 10های پذیرفته شده تا سقف از تیم نکست فب در هر یک

 

Make in LA 

 آنجلس، آمریکالس

در  Make in LA افزار است. برنامه فشرده شتابدهیورود کرده و متمرکز بر کارآفرینی سخت مرحله اولیهدر این شتاب دهنده 

ی که تبدیل ، تولید کننده مستقل قطعات متنوع الکتریکNEO Tech افتد. این برنامه توسطآنجلس اتفاق میماه و در لس 1مدت 

 .شوداست، حمایت میدهنده راهکارهای مهندسی شدهبه یک ارائه

 

http://makeinla.com/

