
 

 

 ورزش را متحول کرده اند یایکه دن ییاستارت آپ ها

ها، آموزش و تأمین مالی به استارتاپ های این حوزه پر و با فراهم ساختن ترکیبی از شبکه leAD شتاب دهنده های ورزشی مانند

ی صنعت نیز به این استارت آپ ها کمک نه فقط در موضوعات مربوط به کسب و کار، بلکه در زمینه leAD دهد. ارتباط بابال می

 .العمر، جای پای خود را محکم کنندی مادامهاکند تا با ایجاد شراکتمی

خواهید در این حوزه تغییر مثبتی در جامعه ایجاد کنید، این اگر استارت آپی هستید که در حوزه ورزش فعالیت میکنید یا اینکه می

ای در دنیای ورزش ورانهاستارت آپ ورزشی که توسط این شتاب دهنده وارد بازار رقابت شده و تغییرات نوآ ۶ معرفی به مقاله را که

 :پردازد را به هیچ عنوان از دست ندهیداند، میرقم زده

Runkeeper 

Runkeeper  011میلیون کاربر داشته و با بیش از  54که بیش از های جهانی تناسب اندام موبایل است، فرمیکی از بزرگترین پلت 

 .دستگاه و خدمات شخص سوم در ارتباط است

د تا کناپلیکیشن تناسب اندام این استارتاپ که مثل مربی شخصی در گوشی هوشمند کاربر دردسترس است، به او کمک می

 .ی خود را حفظ کندخصی انگیزهی شگذاری کرده، سیر پیشرفت خود را پیگیری نماید و با یک برنامههدف

های دویدن که شامل بازخورد های دیگری را هم به نام خود ثبت کرده است. برای مثال یکی از اولین اپلیکیشناین شرکت، اولین

یشرفت صورت دیداری پشود متعلق به این استارتاپ است، یعنی نیازی نیست که کاربران همواره بهدرمورد سرعت و مسافت می کالمی

 .کندتر از هر برنامه ای در جهان تبدیل میای که آن را به اپلیکیشنی جامعخود را پیگیری کنند، نکته

SeatGeek 

SeatGeek  تأسیس  9112های رویدادهای ورزشی، کنسرت و تئاتر است. این استارتاپ که در سال ی جهانی بلیطیک گردآورنده

 .پای خود را باز کرده استترین معامالت فروش و بازفروش بلیط، جای شده، با کمک به مشتریانش در یافتن بهترین و ایمن

آوری منبع باز استفاده کرده و به فرم فروش اولیه که از فناست، یک پلت  SeatGeek Openجدیدترین نوآوری این شرکت، 

های تجارت های اجتماعی و کانالهای خود را مستقیماً ازطریق رسانهدهد تا بلیطهای اجرا و... اجازه میها، محلهنرمندان، تیم

 .سازدترتیب دسترسی و حق انتخاب بیشتری برای مشتریان فراهم میترونیک بفروشند، بدینالک

اخیرا اظهار داشت:  SeatGeek این حرکت طراحی شده تا رقیبی جدی برای وارثان صنعت بلیط باشد. جک گروتزینگر، مدیرعامل

 «.بران را به سمت شرکت در رویدادهای بیشتری سوق دهیمآوری استفاده کنیم تا کار، طراحی، و فنهدف ما این است که از داده»

فرد دیگری هم دارد، ازجمله های منحصربهکند. این شرکت ویژگیها توجه مشتریان را به بهترین معامالت جلب میتمرکز بر داده

ا در محل اجرا اسکن کرد. توان آن رشود و میبلیط غیرکاغذی، که در آن بارکد موبایل از طریق اپلیکیشن به مشتری داده می

دهد که آنها بهترین صندلی آنجا را انتخاب درجه از محل خالی اجرا نشان داده، و اجازه می 0۶1چنین به خریداران بلیط، نمای هم

 .کنند

 



 

 

Fitbit 

Fitbit   یجاد نمود. درحال حاضر این نام تجاری در ی رسیدن به تناسب اندام اپا به صحنه گذاشت و تحولی در نحوه 9112در سال

گیری های روزمره، اندازهجا حاضر بوده و مترادف با تمام چیزهای به روز و سالم آگاهانه است. این شرکت از ردگیری فعالیتهمه

جا را نایی، فکر همههای جهایی از مشتاقان تناسب اندام، و حتی کمک به پلیس در حل پروندهها و ضربان قلب، تا تشکیل گروهگام

 .کرده است

الهام گرفتند که حسگرهای حرکتی را با  Nintendo یک دهه قبل، مؤسسان شرکت، یعنی جیمز پارک و اریک فریدمن از شرکت

دی ی کامالً جدیشمار محقر این شرکت چهرهکرد تا تناسب اندام فردی را به یک بازی تبدیل کند. آنها به گاممی افزار ترکیبنرم

ای به وجود آوردند. هرچند این کار مسیر آسانی نداشت، و داده، و چندین ویژگی دیگر به آن افزودند، و درنهایت ترکیب کامالً تازه

 .جنگیدآوردند، میای در آن سر بر میمحصول خود در بازاری که هر روز رقبای تازه شرکت برای نگه داشتن جایگاه برتر

 تر برای تولیداز یک شرکت ردیابی صرف فعالیت جلوتر رفته، و مشغول بررسی کسب و کارهای جدی  Fitbitدر گامی رو به جلو، 

اخیراً وارد شراکت با غول تجهیزات پزشکی،  Fitbit  .ارائه دهند« وزنسبک»های پزشکی توانند تشخیصهایی است که میدستگاه

 .جلو در مسیر یادشده، بیماران دیابتی را رصد کندعنوان گامی روبهشده تا به Medtronic یعنی

Strava 

Strava  کند، تناسب اندام را تبدیل به سواران را به هم وصل میی جهانی ورزشکاران و دوچرخهفرم برخطی که جامعهن پلتعنوابه

 .شود بهتر تمرین کنندها کاربر کرده، و با انگیزه دادن به آنها باعث میتر برای میلیونای اجتماعیتجربه

سواران آماتور اجازه ای و دوندگان و دوچرخهذرد، به ورزشکاران حرفهگی اجتماعی که هشت سال از عمرش میاین اپلیکیشن شبکه

دهد سیر تمرینات خود را دنبال کنند و با افراد دارای روحیات مشابه در ارتباط باشند. وقتی اعضای این شبکه مسیر حرکت و می

گذارند، و عملکرد خود را تحلیل نموده و می هایشان را ثبت نموده و به اشتراکریزی کرده، فعالیتتمرین خود را کشف و برنامه

 .شود و هم رفاقتکنند، هم حس رقابت در آنها بیدار میمقایسه می

Strava  ی اجتماعی که ماجراهای گروه منتخبی از ورزشکاران تأثیرگذار را گردآوری اخیراً ویژگی جدیدی ارائه داده، یک حلقه

 .قویت نمایدی ورزشی تکند، تا مشارکت را در جامعهمی

 هب تواندمی شرکت چگونه دهد نشان تا شد طراحی و معرفی قبل سال که است  نوآوریِ کلیدیِ دیگر، روز جهانی دوچرخه برای کار

ارتقا دهند، سرویسی که با مقامات محلی  Strava Metro سواری را ازطریقهای دوچرخهزیرساخت کند کمک شهری ریزانبرنامه

 .کنددر شهرهای بزرگ سراسر جهان کار می

OpenSponsorship 

OpenSponsorship  خواست شکاف های تجاری و ورزشکاران است که میکه در نیویورک واقع شده، یک دالل برخط برای نام

 .خطی بود، پر کندموجود در صنعت اسپانسری را که تا آن زمان عمدتاً برون

ا را بهتر توانستیم کارهشدن واقعاً میما با دیجیتالی »گوید: ی پشت این شرکت میی ایدهمدیرعامل این شرکت، ایشوین آناند درباره

ها ها، و شرکتها، رویدادهای ورزشی، آژانسکند ورزشکاران، تیمترتیب، این بازار آنالین که کمک میبدین« تر انجام دهیم.و سریع

 .گرد هم بیایند، متولد شد



 

 

های دهد فرصتهای تجاری اجازه میکند: به ناممی عنوان یک بازار دوسویه کارآغاز کرده، به 9105این شرکت جوان که کارش را در 

چنین به ورزشکاران ای را جستجو کرده، با آنها ارتباط گرفته و مورد حمایت مالی قرار دهند، و همموجود در اسپانسری ورزش حرفه

پیدا شود. این شرکت به مهار های تجاری فهرست کنند تا برایشان خریدار های اسپانسری خود را برای نامدهد تا فرصتاجازه می

تر تر و شفافخطی ورزش کمک کرده، و این روند را سریعها و تنگناهای موجود در کسب و کار اسپانسری برونکفایتیبرخی بی

 .نموده است

OpenSponsorship  ی گیرد. دسترسی شامل مشاهدههای تجاری حق عضویت میماهیانه بابت دسترسی به سایتش از نام

ورزشکار، و گرفتن حق کمیسیون از ورزشکاران بابت معامالتشان  9111ها، پیشنهادات قیمت و دسترسی مشهود به بیش از لتحلی

 .شودمی

Sportskeeda 

Sportskeeda ها را در یک سایت داشته باشدخواهد محتوای تمام ورزشسایت تمامًا ورزشی است که مییک وب. 

Sportskeeda  عنوان یکدهد، و خودش را بههای معدود هندی است که محتوای ورزشی باکیفیت ارائه مییکی از نخستین پرتال 

ها را های دیگر، این سایت تقریباً تمام ورزشاست. برخالف بسیاری از پرتالاعتماد مطرح کرده ای ورزشی متعهد و قابلکانال رسانه

دهد، هم در هند و هم در سرتاسر جهان، چه هاکی باشد، چه کریکت، فوتبال، بدمینتون، تنیس، بسکتبال، گلف، و حتی پوشش می

 . کبدی و ماالکامب

د، وجه دهنوسال تشکیل میسنود، که درصد باالیی از آن را جوانان کمیابی جمعی مقاالت از پایگاه کاربری خسایت با منبعاین وب

اندازی نمود که عملکرد بسیار خوبی یک اپلیکیشن اندروید راه 9104در سال  Sportskeeda  .کنداجتماعی ورزش را تقویت می

 .در اپ استور داشته است

 


