نقشه اکوسیستم
کسب و کارهای آنالین و
استارتاپ ها در ایران
(شامل پنج نسخه منتشر شده)
تهیه شده توسط ECM
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شهریور 97

درباره ECM
با توجه به رشد و گسترش اکوسیستم کسب و کارهای آنالین در ایران و ورود سرمایه گذاران و کسب و کارهای سنتی به آن در سال های اخیر،
پایش فعالیتها و بازارهای مختلف این اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی یافته است ECM .به عنوان مرکز پایش تجارت الکترونیکی به صورت
تخصصی به پایش محیط استارتاپی و کسب و کارهای آنالین ایران پرداخته و با استفاده از به روزترین ابزارها و روشهای تحقیقاتی ،تمام ابعاد
این اکوسیستم را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
تیم  ECMبر اساس تجارب و شناخت جامعی که از این اکوسیستم پیدا کرده است ،تا کنون به کسب و کارهای بسیاری که تمایل به ورود یا
شناخت بیشتر این اکوسیستم داشته اند  ،خدمات خود را ارائه داده است که برخی از مشتریان  ECMبه شرح زیر می باشد .

راه های ارتباطی
وبسایت ECMonitor.ir :
ایمیل Info@ecmonitor.ir :
کانال تلگرام T.me/ecmonitor :
آدرس شرکت  :تهران  ،باالتر از میدان ونک  ،نبش خیابان شریفی  ،پالک 2475
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بررسی اکوسیستم کسب و کارهای آنالین و استارتاپها در ایران

برای مشاهده گزارشهای تجارت الکترونیک و ارتباط با
ما به کانال تلگرام  @ecmonitorمراجعه کنید
این شکل نماد شتابدهنده ها  ،سرمایه گذارهای خطر پذیر  ،سرمایهگذارهای فرشته و شرکتهای مادر است.
این شکل نماد استارتاپها و شرکتهای زیر مجموعه است.
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تاریخ انتشار نسخه اول  1 :آبان 1396

این گزارش از وب سایت رسمی ،شبکه های اجتماعی  ،گزارش های رسمی و خود اظهاری شتابدهنده ها  ،شرکت ها
و سایر سرمایه گذاران استخراج شده است.
توجه  :این گزارش نسخه اول است و به مرور زمان کامل تر می شود.

بررسی اکوسیستم کسب و کارهای آنالین و استارتاپها در ایران

(نسخه دوم)

اگرررر ااالعرررا شررررکت شرررما در ایرررن
اینفوگرافیک نیست یا ناقص است به مرا
ایمیل بزنید و خود را معرفی کنید
info@ecmonitor.ir
برای مشاهده و خرید آخرین گزارش های
تجار الکترونیک ایران به کانرا تگرررام
 @ECMonitorمراجعه کنید
این شکل نماد شتابدهنده ها  ،سرمایهگذارهای خطر پذیر ،
سرمایهگذارهای فرشته و شرکتهای مادر است.
این شکل نماد استارتاپها و شرکتهای زیر مجموعه است.
این شکل نماد سرمایهگذار فرشته است.
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این خط نماد ارتباط استارتاپها با شتابدهنده ها  ،شرکتهای مادر و یا سرمایه گذاران است.
این خط چین نماد خروج سرمایه گذار از استارتاپ مورد نظر است.
*** با توجه به اینکه این اینفوگرافیک کسب و کارهای آنالین و حوزه های مرتبط با آن و استارتاپ های
شتابدهنده ها را مورد بررسی قرار داده است کسب و کارهای سرمایه گذاری شده سایر حوزه ها توسط
سرمایه گذارانی نظیر رویش لوتوس  ،شناسا و  ...در این بررسی نیستند.

تاریخ انتشار نسخه دوم  25 :دی 1396

این گزارش از وب سایت رسمی ،شبکه های اجتماعی  ،گزارش های رسمی و خود اظهاری شتابدهنده ها  ،شرکت ها
و سایر سرمایه گذاران استخراج شده است.
توجه  :این گزارش نسخه دوم است و به مرور زمان کامل تر می شود.

بررسی اکوسیستم کسب و کارهای آنالین و استارتاپها در ایران

(نسخه سوم)

اگرررر ااالعرررا شررررکت شرررما در ایرررن
اینفوگرافیک نیست یا ناقص است به مرا
ایمیل بزنید و خود را معرفی کنید
info@ecmonitor.ir
این شکل نماد شتابدهنده ها  ،سرمایهگذارهای خطر پذیر ،
سرمایهگذارهای فرشته و شرکتهای مادر است.
این شکل نماد استارتاپها و شرکتهای زیر مجموعه است.
این شکل نماد سرمایهگذار فرشته است.
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این خط نماد ارتباط استارتاپها با شتابدهنده ها  ،شرکتهای مادر و یا سرمایه گذاران است.
این خط چین نماد خروج سرمایه گذار از استارتاپ مورد نظر است.
*** با توجه به اینکه این اینفوگرافیک کسب و کارهای آنالین و حوزه های مرتبط با آن و استارتاپ های
شتابدهنده ها را مورد بررسی قرار داده است کسب و کارهای سرمایه گذاری شده سایر حوزه ها توسط
سرمایه گذارانی نظیر رویش لوتوس  ،شناسا و  ...در این بررسی نیستند.

برای مشاهده و خرید آخرین گزارش های
تجار الکترونیک ایران به کانرا تگرررام
 @ECMonitorمراجعه کنید

تاریخ انتشار نسخه سوم  7 :اسفند 1396

این گزارش از وب سایت رسمی ،شبکه های اجتماعی  ،گزارش های رسمی و خود اظهاری شتابدهنده ها  ،شرکت ها
و سایر سرمایه گذاران استخراج شده است.
توجه  :این گزارش نسخه سوم است و به مرور زمان کامل تر می شود.

بررسی اکوسیستم کسب و کارهای آنالین و استارتاپها در ایران

(نسخه چهارم)
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این شکل نماد شتابدهنده ها و مراکز نوآوری است.

این خط نماد ارتباط استارتاپها با شتابدهنده ها  ،شرکتهای مادر و یا سرمایه گذاران (با واگذاری سهم) است.

این شکل نماد سرمایهگذارهای خطر پذیر ،سازمان ها ،
سرمایهگذارهای فرشته و شرکتهای مادر است.

خط چین نماد خروج سرمایه گذار از استارتاپ مورد نظر است.

این خط نماد ارتباط استارتاپها با شتابدهنده ها  ،فضای کار اشتراکی و یا سازمان ها (بدون واگذاری سهام) است.

این شکل نماد فضای کار اشتراکی است.

*** الزم به ذکر است این اینفوگرافیک کسب و کارهای آنالین و استارتاپ های شتابدهنده ها را مورد بررسی قرار داده است و کسب و کارهای
سرمایه گذاری شده سایر حوزه ها توسط سرمایه گذارانی نظیر رویش لوتوس  ،شناسا و  ...در این بررسی نیستند.

این شکل نماد استارتاپها و شرکتهای زیر مجموعه است.

*** برای جلوگیری از پیچیده و شلوغ شدن نقشه ،دایره های آبی رنگ تو پر که در آنها عدد وجود دارد با عدد متناظرش در نقشه ارتباط دارد.

این شکل نماد سرمایهگذار فرشته است.
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به عنوان مثال

1

1

اگر اطالعات شرکت  ،شتابدهنده  ،شرکت
سرمایه گذاری و یا استارتاپ شما در ای ن
بررسی نیست یا ناقص است به ما ایمیل
بزنید و خود را معرفی کنید
info@ecmonitor.ir
برای مشاهده و خرید آخرین گزارش های
تجارت الکترونیک ایران به کان ا تگر رام
 @ECMonitorمراجعه کنید

تاریخ انتشار نسخه چهارم  20 :فروردین 1397

این گزارش از وب سایت رسمی ،شبکه های اجتماعی  ،گزارش های رسمی و خود اظهاری شتابدهنده ها  ،شرکت ها
و سایر سرمایه گذاران استخراج شده است.
توجه  :این گزارش نسخه چهارم است و به مرور زمان کامل تر می شود.

