
 

 

 یگردشگر یاستارتاپ ها نیبرتر یمعرف

آید، استارتاپی که در هایی است که به ذهنمان مییکی از مثال Airbnb کنیم، معموالوقتی که از برترین استارتاپ ها صحبت می

ای برای عرضه دارد، چنانکه شماری از کشورها، گردشگری را محور های گستردهکند. این حوزه ظرفیتحوزه گردشگری فعالیت می

های قابل های خدماتی نظیر اسکان، حمل و نقل و تغذیه تنوع سرویس. ارتباط نزدیک گردشگری با حوزهاندتوسعه اقتصادی قرار داده

 ارائه در آن را به شدت زیاد کرده است و کارآفرینان با ایجاد ارتباطات نو یا ارائه راهکارهایی برای بهبود این ارتباطات به این عرصه

ای تواند زمینهای است میهای گستردهگردشگری در کشور ایران که صاحب ظرفیت اند. گسترش کسب و کارهای حوزهورود کرده

باشد تا کسب و کارهای مشابه فعال شده و به رونق گردشگری کمک کنند. از این رو تصمیم گرفتیم به معرفی برترین استارتاپ های 

اما در ادامه به معرفی استارتاپ های ایرانی هم شوند استارتاپ های خارجی هستند گردشگری بپردازیم. مواردی که معرفی می

 .خواهیم پرداخت

 Localeur 

های محلی مورد عالقه خود برای خوردن، نوشیدن افراد محلی است که با به اشتراک گذاری مکان این استارتاپ یک جامعه نهایی از

 .های محلی را نیز تجربه کنندکنند تا مسافران بتوانند مکانو بازی کردن کمک می

 Localeur  مجاب به همکاری در شهر بزرگ را  06که یکی از برترین استارتاپ های گردشگری است توانسته افراد محلی بیشتر از

روند افراد محلی که طبعاً شناخت بیشتری نسبت به شهر خود استارتاپ خود کند. به این ترتیب زمانی که مسافران به این شهرها می

 .ها رقم بخوردکنند تا سفر خاطر انگیزی برای آنی خود را به مسافران توصیه میهای مورد عالقهدارند، مکان

های توانند توصیهی منحصر به فرد از خود افراد محلی است که می، این سایت یک جامعه Yelpهای بررسی مانندبرخالف سایت

فعالیت خود را آغاز کرده  3602در مارس  Localeur  .داشته باشنداند معتبرتری به نسبت کسانی که صرفاً از آنجا بازدید کرده

 .میلیون دالر سرمایه جذب کرده است 0231است و تاکنون 

 Suiteness 

Suiteness  پردازد و در واقع یک استارتاپ مسافرتی ها مییک شرکت مسافرتی است که به طور انحصاری به رزرو سوئیت هتل

های لوکس را دهد سوئیت، پنت هاوس و ویالی هتلفرم رزرو آنالین خود به کاربران اجازه میشود که با پلتلوکس محسوب می

 .رزرو کنند

مانند  توانند امکانات زیادیها هرگز به صورت آنالین ارائه نشده بود، مهمانان میها که بیشتر آنترین سوئیتدسترسی به لوکس با

 ها به دید یک شریک تجاریورودی خصوصی، پیش خدمت شخصی و حتی استخرهای خصوصی را تجربه کنند. این استارتاپ به هتل

 .ها مهیا کندپذیری را برای آنها و انعطافلی مانند حفاظت از برند، شفافیت دادهکند مسائکند و تالش مینگاه می

 انگیزفرم منحصر به فرد و هیجانپلتهدف نهایی شرکت این است که امکانات و خدمات رفاهی شرکای هتل خود را از طریق یک 

های الکچری را در شهرهای لس آنجلس، الس وگاس، نیویورک، میامی، اورالندو و لندن هتل Suiteness ارائه دهد. در حال حاضر

 .شودها انحصاراً توسط این استارتاپ ارائه میدهد که نیمی از آنپوشش می

ی خوبی توانست سرمایه 3601بود. همچنین در سال  Y combinator یتاب دهندهبخشی از ش 3600این استارتاپ در تابستان 

 .جذب کند keystone و structure را از دو ونچر کپیتال به اسم

https://www.localeur.com/
https://www.suiteness.com/


 

 

 Sn-ap 

Sn-ap  ها بگویید در حال حاضر کجا هستید، تمایل دارید به ی سفر است. کافی است که به آنیک استارتاپ سفارشی در حوزه

دهد به این صورت است که شما را خواهید سفرتان را شروع کنید. کاری که این استارتاپ انجام میکجا سفر کنید و چه زمانی می

ا به کند تی خودتان هستند و دوست دارند سفری مشابه آنچه شما دوست دارید را تجربه کنند متصل میکسانی که در منطقهبه 

 .محض اینکه تقاضا به مقدار کافی رسید سفرتان را با یک مربی محلی و با کیفیت شروع کنید

به عنوان یکی از برترین استارتاپ های گردشگری دنیا به مربیان برتری که معموالً برای تورهای ورزشی ویژه،  Sn-ap از طریق

ز سفر نند بعد اتواشوند دسترسی خواهید داشت. طبق ادعای فاندر این استارتاپ مسافرین میها و تورهای لوکس انتخاب میمسافرت

دهند ها با استفاده از این امتیازها سفرهای جدیدی را به اپراتورهای همکارشان پیشنهاد میای که داشتند امتیاز دهند و آنبه تجربه

 .دهی عالی به مشتری ترغیب شوندالعاده و سرویسشود برای ارائه وسایل نقلیه فوقکه باعث می

ی ها نمرهدرصد آن 06ها به مسافرت رفتند که بیش از هزار نفر با استفاده از سرویس آن 06از  در مدت فعالیت این استارتاپ بیش

 .اندی سفر خود دادهستاره را به تجربه 1عالی 

 

https://www.sn-ap.com/

