
 

 

 امالک را متحول خواهند کرد صنعتکه  یاستارت آپ 5

تکامل سهامداران مختلف، دستخوش تغییرات ضروری شده است. پشت تمام این تغییرات، صنعت امالک با توجه به نیازهای درحال

ای هآوریی مدیریت فرآیندها و کارکردهای موجود، با معرفی فنکارآفرینان نوظهوری حضور دارند که در پی ایجاد انقالبی در نحوه

های مهمی را عرضه کنند که در رو نوآوریهای پیشا یا سالههای آنها در ماهتوان انتظار داشت که استارت آپجدید هستند. می

 .این مقاله چند مورد از آنها را با هم بررسی میکنیم

Flip 

Airbnb  یشتری خواهند مدت بی هستند بسیار مفید است، اما برای کسانی که میبرای گردشگرانی که به دنبال محل سکونت موقت

فرم شود. این پلتوارد عمل می Flip ای ندارد. اینجا جایی است کهمدت فایده-های کوتاهها و دیگر مکاناقامت داشته باشند، هتل

 .به شخص دیگری واگذار کنندای را ی اجارهدهد ملک خود را اجاره دهند یا خانهها اجازه میخانهبه صاحب

راحتی آن را ببینند. جزئیات این ای بتوانند بهی اجارههای خودشان را بسازند تا صاحبان خانهاجازه دارند تا پروفایل Flip کاربران

 الی خود داشتهگردد تا آنها درک بهتری از مستأجر احتمی پرداخت و درآمد تأییدشده میها شامل نمرات اعتباری، تاریخچهپروفایل

 .شوددهندگان میها و اجراهخانهباشند. این ساختار باعث ایجاد اعتماد و شفافیت میان صاحب

RESAAS 

ی آوری بالک چین را در فرآیندهاف در صنایع دیگر تصمیم گرفت تا فنهای مختلبا ایده گرفتن از شرکت RESAAS شرکت خدمات

اند. در ابتدای را خریده Real-Block یعنی تام رُسیتر اظهار داشت که آنها اخیراً شرکت RESAAS خود به کار بگیرد. مدیرعامل

ها را پیاده خواهد شد، که تراکنش RESAAS محور ابر هایفرمپلت در مذکور، شرکت چین بالک  آوری مبتنی برماه ژوئن، فن

تری را تشکیل دهد، امکانات بیشتری را به اجرا تر خواهد کرد. وقتی شرکت در پی گسترش خود، پایگاه کاربری بزرگتر و امنسریع

 .گذاشته و کیفیت خود را بهبود خواهد بخشید

 حاضر بلومبرگ در بازار سهام دارد. حاال کهر حالاین است که در صنعت امالک، به جایگاهی برسد که د RESAAS هدف اصلی

RESAASترینترین و درستی خدمات بالک چین را زیر پروبال خود گرفته است، قادر خواهد بود تا دقیقکننده، یک تأمین 

 .ها در اختیار صنعت امالک بگذاردها را در ارتباط با داراییها و دادهفهرست

WeSmartPark 

ب های عمومی که فضای آنها اغلی پارکینگ، بالی جان رانندگان بوده، و رفتن به مراکز خرید و دیگر مکاندیر زمانی است که مسئله

ی انقالبی است که جای خالی یک نفر را به یک یدهیک ا WeSmartPark  .امنیت ندارد را به خطری برای آنها تبدیل کرده است

شماری در مناطق حاضر به رانندگان بیحالبرای جای پارک است، و در Airbnb کند. درواقع نوعیپارکینگ سودآور تبدیل می

 .کندمختلف کمک می

WeSmartPark   محل پارکینگ است که به  061بیش از فعالً در بارسلونا، مادرید و سانتیاگوی شیلی فعالیت دارد. این به معنای

زودی گسترش یابد، و این یعنی تعداد بیشتری از صاحبان زمین فرم بهرود که این پلترسد. انتظار میدست هزاران راننده می

 .زودی فضاهای خالی خود را به نقاط پارکینگ تبدیل کنندتوانند بهمی

AskDoss 



 

 

شوند، که معموالً به طوالنی شدن مراحل جستجو موتورهای جستجوی امالک و مستغالت اغلب به پیشنهادهایی محدود می

با دنبال  AskDoss .ی جستجوی آنالین امالک را متحول کنداین مشکل را دیده و بر آن شده تا نحوه AskDoss .انجامدمی

ی بعدیشان ، تبدیل به یک دستیار مجازی برای افرادی شده که به دنبال خانهGoogle Assistant ، وSiri ،Alexa کردن رد پای

 .گردندمی

دهد. از ی کارها را انجام میخودش بقیه  AskDossرا به این دستیار مجازی بگویند،  سادگی ترجیحات خودکاربران تنها باید به

د ای را در آینده داشته باشنهای عمدهتوانند انتظار به روزرسانیفرم هنوز در مراحل ابتدایی کارش است، کاربران میآنجا که این پلت

 .که قابلیت هوش مصنوعی پشت آن را بهبود خواهد بخشید

Transported VR 

ی یافتن یک خانه. آنها مجبور کنندهکنند، با مشکل رایجی مواجهند: روند طوالنی و خستهافرادی که به شهر جدیدی نقل مکان می

به  Transported VR تواند باهایی که چشمشان را گرفته، رفت و آمد کنند. این روند میفعلی و خانهخواهند شد بین منزل 

 .ی بهتری تبدیل شودتجربه

Transported VR  سازد. این روند انقالبی هم به خریداران مشتاق و هم هایشان میها، تورهای مجازی از خانهخانهبرای صاحب

ی اند. برای مستأجران احتمالی هم این فایده را دارد که دیگر مجبور نیستند برای روند بازدید اولیه خانهرسها سود میخانهبه صاحب

مشتریان خود در نقاط  ی فهرستتوانند از این پلت فرم برای مشاهدهها میخود را ترک کنند. چرا که آنها هم مثل صاحب خانه

 .دوردست استفاده کنند

ای هستند که قرار است برای کل صنعت های تازهآوریمعرفی فن این مقاله با هم بررسی کردیم درحالاستارت آپ هایی که در 

چنان که این صنعت از خدمات استارت آپ ها بهره ها و هم مستأجران سودآور باشد. همخانهامالک و مستغالت و هم برای صاحب

 .اند، دائماً بهبود یافته و پیشرفت کنندهایی که برای خود گذاشتهنها انتظار داشت روی بنیاتوان از این شرکتبرد، میمی

 


