
 

 

 سفر بهتر کی یبرا یاستارتاپ نووان،یا

م که توسعه بینیگردشگری یکی از موضوعات استارتاپی داغ است. در اکوسیستم کارآفرینی کشور خودمان هم کارآفرینان زیادی را می

اند. نگار رضوی از جمله این کارآفرینان است که با امید و اراده ایجاد تحول در محصول یا خدمتی در این حوزه را در پیش گرفته

ب و کار اندازی کسای در راهکنند. او که استارتاپ اینووان را بنا نهاده است، پیشتر نیز تجربیات گستردهگردشگری را پیگیری می

ایم که آن را داشته و فعالیت در چهار استارتاپ دیگر را تجربه کرده است. برای آشنایی با نگار رضوی و اینووان گفتگویی با او داشته

 .گذاریمبا شما به اشتراک می

 .هایتان قبل از اینوواندتان شروع کنیم و فعالیتخو از

میکروبیولوژی و بیوانفورماتیک در مقطع کارشناسی تحصیل کرده ام. یکی  من نگار رضوی هم بنیان گذار اینووان هستم. در دو رشته

ن شدم و سپس از دانشگاه امیرکبیر ها را در خارج از کشور گذراندم و بعد از آن بنا به دالیلی مجبور به بازگشت به ایرااز این رشته

های مختلف سال در شرکت 4)مدیریت مالی و مدیریت پروژه( گرفتم و بعد از آن به مدت  MBA یدو مدرک فوق لیسانس در رشته

ی تحصیل و کاری من نبود ولی به دلیل ی کسب و کار مشغول به فعالیت شدم. گردشگری در حوزهبازاریابی و فروش و توسعه

ی گردشگری با شکست استارتاپ در حوزه 4ی شخصی شروع به راه اندازی کسب و کار در این زمینه کردم. قبل از اینووان در هعالق

ی من است و از این بابت بسیار خوشحالم سازی ایدهچنان در حال پیادهمواجه شدم که در حال حاضر یکی از همان استارتاپ ها هم

 .استام در حال اجرکه حداقل ایده

 فعالیت اینووان به چه صورت است؟

به معنی اشتیاق فراوان برای سفر خالقانه است. اینووان به کسانی که عالقه مند به  (innovating wondrous) اینووان مخفف

دهد. مستقل سفر کردن به این معنی است که شخص جدای از ی اختصاصی سفر ارائه میسفر به صورت مستقل هستند، برنامه

ترین زمان ارائه ی اختصاصی که به هر شخص در کوتاهریزی کند. برنامهها، خودش سفر خود را برنامهرهای مسافرتی و یا گروهتو

 .شودشود طبق سواالتی است که حول بودجه و تعداد نفرات، عالیق، مقصد و ... از کاربران سوال میمی

 ی استفاده از سرویس به چه شکل است؟طریقه

وجو، دهد و ما پس از جستربر اطالعات سفر موردنظر خود مثل مقدار بودجه، مقصد، رنج سنی و ... را در اختیار ما قرار میابتدا کا

جا، دین، آب و هوا و... را در ی رفتن به آنی هر روز سفر با تمام جزئیات را در رابطه با مقصد مثل انواع غذاهای محلی، طریقهبرنامه

 .کنیم تا کاربر آن را مشاهده کندی نتایج منتقل میه صفحهترین زمان بکوتاه

 مزیت رقابتی سرویس اینووان چیست؟

ی سفر را سریع کند تا زمانی که کاربر اطالعات خود مثل بودجه، مقصد و ... را وارد سامانه کرد، برنامهاینووان تمام سعی خود را می

ها مثل هوش مصنوعی و موتورهای ی شدن این مراحل از باالترین تکنولوژیبه کاربر منتقل کند و در راستای افزایش سرعت ط

ترین زمان تمام اطالعات موردنیاز خود را از جوامع مجازی وجو کمک گرفتیم و در حال آموزش به ماشینی هستیم تا در کوتاهجست

ا هترینهزینهی کاربران است و هر نوع سفر از کمهی اینووان طبق بودجآوری کند و در اختیار کاربر قرار دهد. اطالعات سامانهجمع

ل ی اطالعاتی مثشود و فرهنگسازی و ارائهی سفر ارائه میدهد. در سرویس اینووان اختصاصا برنامهها را پوشش میترینتا پرهزینه



 

 

های همان شدن در خانههایی مثل جشن رنگ، چگونه رفتار کردن حین مهای محیط زیستی در خالل جشنخطرهای سفرها، آسیب

سازی یک فضای گردشگری فارسی ی مرکزی سرویس درحال آمادهها وجود ندارد ولی در حال حاضر در کنار هستهبومی و امثال این

ا ی گردشگری بپرسند و یشود تا سواالت خود را در زمینهزبان هستیم که قبل از سرویس اینووان در اختیار کاربر قرار گرفته می

های خود را ارائه دهند و از این طریق در راستای حفظ محیط زیست و فرهنگسازی گامی ها و یا سفرنامهها، عکسران تجربهگردشگ

 .برداریم

 استارتاپ مشابه اینووان در داخل ایران وجود دارد؟

دهیم را ی که ما در اختیار کاربر قرار میی سفر با این جزئیاتی برنامهدهند ولی ارائهی سفر ارائه میهایی هستند که برنامهاستارتاپ

 .ندارد وجود ایران در هنوز اینووان مشابه ایسامانه داخل ایران ندیده ام و

 اید چه بوده است؟ترین چالشی که تجربه کردهبزرگ

عی های هوش مصنوی مختلفی از قبیل مسائل فنی، نوشتن الگوریتمهای سرویس زیاد خواهد بود؛ در زمینههای ما تا زمان ارائهچالش

های چالش تریندا کردن تیم مناسب هم که از بزرگآوری کنیم. پیو دیتابیسی که بتوانیم در آن اطالعات موثقی را برای کاربران جمع

های اینووان بوده است؛ من به تنهایی ایده را شروع کردم و در همان ابتدا شود جزو چالشهر استارتاپ در هرجای دنیا محسوب می

ابتدا به من ملحق شدند  و دیگری طراح سایت بودند به من کمک کردند. افراد دیگری نیز در ui/ux ها طراحدو نفر که یکی از آن

سازی ولی به دلیل تعجیلشان در نتیجه گرفتن و یا دالیل دیگر از تیم جدا شدند. از طرف دیگر من نیاز به یک تیم فنی برای پیاده

ملحق ه من گذار ببنیانالتحصیالن دکترای هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان همایده داشتم و در نهایت یکی از فارغ

شد، پیشروی که کار کامال اتوماتیک انجام می 3گرفت به فاز که کار به صورت تماما دستی صورت می 1شد و باعث شد تا ما از فاز 

کنیم. مرکز فناوری سامسونگ عالوه بر در اختیار گذاشتن فضای اشتراکی و کارگاه و ... نیز لیستی از کارآموزان در اختیار ما قرار داد 

ها ی ما شکل گرفت. یکی دیگر از چالشنفره 4ی فنی شروع به همکاری با ما کردند و اوایل تیرماه تیم نفر در حوزه 2ن طریق که از ای

گذارند و حتی سرمایه گذاران هم تری در اختیار ما میهای کمهم عدم اعتماد به بانوان به عنوان یک کارآفرین است؛ در ایران فرصت

 .نسبت به کارآفرینان مرد دارندتری به ما اعتماد کم

 کردید؟به چه طریق با مشتری تعامل می 1در فاز 

دادیم. درحال حاضر کردیم و تحویل مشتری میآوری میقرار داشت، اطالعات را به صورت دستی جمع 1در ابتدا که سایت در فاز  

توانند از طریق تلگرام اطالعات ایت هوشمند، مشتریان میی ورود به فاز تمام اتوماتیک هستیم تا زمان راه اندازی سکه در مرحله

 ها هم بستگی به پیچیدگی سفر مربوطهدهیم و هزینهها ارائه میی سفر را به آنمربوط به سفر خود را در اختیار ما بگذارند و ما برنامه

 .یت داشت، مابقی هزینه را هم پرداخت کندپرداخت برنامه را بگیرد و اگر از برنامه رضاتواند با واریز پیشدارد. کاربر می

    آیا سرمایه گذار جذب کرده اید؟

ی فناوری سامسونگ امیرکبیر از هیچ جای دیگری حمایت نشدیم؛ قبل از مرکز سامسونگ در فضای تاکنون به غیر از مرکز توسعه

 .کار اشتراکی فینوا مستقر بودیم که پس از مدتی با ما قطع همکاری کردند



 

 

  های مرکز فناوری سامسونگ پاسخگوی نیازهای شما است؟کمکآیا 

ی زمانی پذیرش، ما را پذیرفتند و به صورت کامال اعتباری فضای کار، بریم و این مرکز خارج از بازهی اول به سر میما فعال در دوره

ی آنان ای از برنامهست شده و نه در مرحلهها و منتورها در اختیار ما گذاشتند ولی کمک نقدی هنوز نه از جانب ما درخواکارگاه

های گران قیمتی از جانب این مرکز در اختیار ما گذاشته شده ها و تکنولوژیهستیم که به ما کمک نقدی تعلق بگیرد ولی سرویس

 شتن سرمایه سرعتاست. اگرهم تا این مرحله پیش آمدیم به یاری دوستانی بود که من و ایده ام را باور داشتند ولی به دلیل ندا

ی طراحی کسی را نداریم و خودم مجبور به انجام برخی کارها هستم که این روندمان را پیشرفتمان کمی کند است؛ مثال در زمینه

 .کندکند می

 ...حرف آخر

فرینی آبریم و درست است که پیشروی در فضای کاردر پایان باید بگویم که درست است که در شرایط سخت اقتصادی به سر می

های برای بانوان، سختی را چند برابر کرده ولی اگر ما خود را قبول داشته باشیم و به جای نگاه به نکات منفی در مسائل، بر توانمندی

 .یافتنی خواهند بودخود تکیه کنیم، اهداف قطعا دست

 


