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نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری تاکنون ۷ دوره در کشور ایران برگزار شده و به محلی برای تجمع 
گسترده ی موثرترین نقش آفرینان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور تبدیل شده است.

تولید محتوای جذاب مورد نیاز
برای اجزای مختلف اکوسیستم 

مشارکت و همکاری بین شرکت های فناور 
و استارتاپ های داخلی و بین المللی 

ارتباط بین سرمایه گذاران داخلی
و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها

 در هشتمین دوره ی خود سه هدف را دنبال می کند:

تولید محتوامشارکت و همکاریسرمایه گذاری

مجموع آمار و اطالعات
دوره هــــــــای گذشتــــه 
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اینوتکس گردهمایی تمامی اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور و رویدادی برای مالقات 
متخصصان و کارشناسان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، مخترعان و سیاست گذاران است. 

 متوسط سن بازدیدکنندگان
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و  تکنولوژی  تغییـرات  آخرین  بررسی 
نوآوری منطقه و نیـز آموزش آخــرین

و  سرمــــایه گذاری  استـراتــژی هـــــای 
کارآفرینی با حضور فعال کارشناسان
 و صاحب نظران ملــی و بین المــــــللی

و  محصوالت  برای  جدید  بازار  یافتن 
هـــــزاران  حضور  به  توجه  با  خدمات 

بازدیدکننده

کشف فرصت های نوین سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف فنــــاوری و نــــــوآوری

برای سرمایه گذاران و نیز جذب سرمــایه 
برای استــارتاپ ها و شرکت هــــا

چــــرا بـه
بیــــــــــــــــــاییـــــــــم؟

هـــــــزار  با چندین  رودررو  ارتباط 
و  کارآفـــــرین  بازدیدکننده،  نفـــر 

مسئولین دولتی

ارتباط

قرارگیری در کانـــون توجه رسانه ها، 
سرمــــــــایـــه گـــــــــــذاران، مسئولین 
تصمیم گیری و رهبــران فنـــــاوری و 

نوآوری منطقه

کانون توجه

یادگیری

خلق بازار

سرمایه گذاری
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محیط هایی  در  تجاری  شرکای  یافتن  برای  سرگرم کننده  و  پویا  فضاهایی  و  رویداد ها 
خدمات  از  بهره گیری  نیز  و  تکنولوژی ها  فناوری ها،  آخرین  لمس  و  تجربه  دوستانه، 

استارتاپ ها. 

تجربه فناوری، اینونایت، اینوالنژ، خدمات استارتاپی
 

رویدادهای متنوع تجاری و ترویجی در نمایشگاه با هدف بررسی آخرین ترندهای نوآوری و 
فناوری، تسهیل همکاری بین شرکت ها، استارتاپ ها و نیز ارتباط آن ها با سرمایه گذاران.

 ،INOTEX Pitch ،سخنرانی ها و پنل هــــــــــــای جذاب در استیج، کافه سرمــــایه اینوتکس
نشست های B2B، رویداد بازار فناوری INOTEX Reverse Pitch، رویــــداد نوآوری نوآورانه، 
INOTEX Talent، مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه، مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان، 

گردهمایی استارتاپ ها، گردهمایی سرمایه گذاران.

بخش نمایشگاهی

گردهمایی بزرگ کلیه  ی اجزای اکوسیستم نوآوری کشور
با حضور بیش از ۴۰۰ مشارکت کننده 

بخش رویدادی

بخش جانبی

شرکت های فناور

پارک های فناوری

مخترعین

بروکرهای فناوری

رسانه های استارتاپی

استارتاپ ها

مراکز رشد و
شتابدهنده ها

سرمایه گذاران خطرپذیر  ارائه کنندگان فضای  کار اشتراکی

منتورها و
مشاوران کسب و کار 

 برگزارکنندگان
رویداد های کارآفرینی

ارائه دهندگان خدمات

2019بخش های مختلف
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طبق منشور سازمان ملل متحد، امور و اهداف سازمان ملل توسط ۶ رکن اصلی و صدها زیرمجموعه انجام 
 "UNECOSOC می پذیرد که یکی از این ارکان، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد "اکوسوک
است. اسکاپ برای دگرگون ساختــــن منطقه آسیا و اقیانوسیه و در راستای توسعه پایدار، اهـــداف 

هفده گانه ی   توسعه پایدار را در دستور کار هفت کمیته قرارداده است.
یکی از این اهداف اصلی "تقویت ابزارهای اجرا و احیای مشارکت جهانی برای تحقق توسعه ی پایدار علم، 

فناوری و نوآوری" بوده که به کمیته ی نوآوری و فناوری واگذار شده است.

اینوتکس امسال میزبان اولین مجمع نوآوری 
آسیـــــــا و اقیانوسیـــــه با حضور نمایندگان 
اقیانوسیه      و  آسیا  کشور   ۶۳ از  عالی رتبه 

می باشد.
در  بین المللی  عالی رتبه  تصمیم گیران  حضور 
برای  ارزشمندی  و  ویژه  فرصت  نمایشگاه 
شرکت ها و استارتاپ های حاضر در نمایشگاه 
پیدا کردن  و  محصوالت  توسعه ی   جهت 

بازارهای جدید بین المللی خواهد بود.

این رویداد در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ 
برگزار خواهد شد. 

مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه
1st Asia Paci�c Innovation Forum (APIF)
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و           داخلی  تاثیر گذار  و  شناخته شده  افراد  توسط  الهام بخش  سخنرانی های 
بین المللی، پنل های داغ برای بررسی فرصت ها و چالش های اکو سیستم نوآوری، 

از جمله  روز دنیا و چالش های آن  بررسی ترندهای  رویدادهای شگفت انگیز و 
برنامه هایی است که طی ۳۰ ساعت در استیج ویژه ی نمایشگاه برگزار خواهد 

شد. 

فرصتی ویژه برای صاحبین شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای جذب سرمایه و مذاکره با 
سرمایه گذاران می باشد.

حوزه ی  و  نیاز  مورد  سرمایه ی  میزان  به  باتوجه  نمایشگاه  غرفه داران  و  شرکت کنندگان 
فعالیت و خدماتـــــشان به سرمایـــــــه گذاران متناظر معرفی شده و جلسات ویژه ای برای 

آن ها ترتیب داده  خواهد شد. 

کافه سرمایهاینوتکس استیج

۱۰



و           داخلی  تاثیر گذار  و  شناخته شده  افراد  توسط  الهام بخش  سخنرانی های 
بین المللی، پنل های داغ برای بررسی فرصت ها و چالش های اکو سیستم نوآوری، 
از جمله  روز دنیا و چالش های آن  بررسی ترندهای  رویدادهای شگفت انگیز و 
برنامه هایی است که طی ۳۰ ساعت در استیج ویژه ی نمایشگاه برگزار خواهد 

شد. 

فرصتی ویژه برای صاحبین شرکت های نوپا و استارتاپ ها برای جذب سرمایه و مذاکره با 
سرمایه گذاران می باشد.

حوزه ی  و  نیاز  مورد  سرمایه ی  میزان  به  باتوجه  نمایشگاه  غرفه داران  و  شرکت کنندگان 
فعالیت و خدماتـــــشان به سرمایـــــــه گذاران متناظر معرفی شده و جلسات ویژه ای برای 

آن ها ترتیب داده  خواهد شد. 

کافه سرمایهاینوتکس استیج

۱۰



رقابت استارتاپ ها در حضور سرمایه گذاران و امتیازدهی به آن ها توسط داوران 
مطرح ایرانی و بین المللی از جمله رویدادهای نمایشگاه اینوتکس است. مرحله ی 
یزد،  هرمزگان،  تهران،  استان های  در  و   ۹۸ ماه  اردیبهشت  در  رقابت ها  این  اول 
گیالن، خراسان جنوبی و کرمانشاه برگزار و برترین های هر استان مشخص خواهد 

شد.
بر دریافت کمک هزینه ی رفت و برگشت به رقابت  برتر استانی عالوه  تیم های 
برگزاری  در طول مدت  اقامت  و  اینوتکس  نمایشگاه  با  در تهران هم زمان  نهایی 
نمایشگاه، می توانند به صورت رایگان در نمایشگاه اینوتکس غرفــه دریافت کنند.

در نهایت سه تیم اول از جوایز نقدی اینوتکس بهره مند خواهند شد.

اینوتکس تلنـــــت یک شتابـــــدهی شغلی است که شـــــــــرکت ها و جوانان به خصوص دانشجوها و تازه فارغ
 التحصیالن را در کنار یکدیگر جمع می کند.
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