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معرفیاستارتآپها

استارت آپ های فنالندی فراتر از حد انتظار

اگرچـه فنالنـد در گیـرودار بحـران جدی اقتصادی اسـت، اسـتارت آپ  های این کشـور 
بهتریـن کاری کـه می تواننـد را انجـام می دهند تا از پیش بینی  های شـوم و افسـردگی 
ملـی عبـور کننـد و بتواننـد در همـه بخش  هـا تأثیرگـذار باشـند. وقتـی که نوکیـا، اوج 
نـوآوری فنالنـدی، بخـش اعظـم سـهام بـازار خـود را از دسـت داد و نشـانی از بهبـود 
اوضـاع اقتصـادی در این کشـور نبـود، تعـدادی از جوانان جـاه طلب، ماهر و بـا گرایش 
ظهـور در عرصـه بین المللـی، توانسـتند نهایتـاً ایـن کشـور را از سـایه بیـرون آورنـد. از 
آن جایـی کـه فنالندی  هـا بسـیار تحصیـل کرده انـد و بـا تکنولـوژی هـم بـه خوبـی 
آشـنا هسـتند، پس دالیـل زیـادی وجـود دارد که نشـان دهد مهـارت به تنهایـی کافی 
نیسـت. اشـتباه اصلـی اسـتارت آپ  هـای فنالنـدی ایـن اسـت کـه آن  هـا بیـش از حد 
در بـازار فنالنـد می ماننـد. رقابـت در فنالنـد زیـاد نیسـت و به دسـت آوردن موفقیـت 
در ایـن جـا، نسـبتاً سـاده اسـت امـا وقتـی کـه ایـن اسـتارت آپ  هـا سـعی می کنند به 
بـازار جهانـی راه یابنـد، بـا رقبـای قـوی آن مواجـه می شـوند کـه بـرای ایجـاد تجارت 
سـودآور در خـارج از فنالنـد بایـد بـا آن  ها بـه رقابـت بپردازنـد. بهترین اسـتارت آپ  ها، 
از همـان لحظـه شـروع بـه بازار هـای جهانـی می روند امـا یک سـری موانـع در فنالند 
مانـع ایـن امر می شـوند، مثـل تعـداد محـدود سـرمایه گذاران ریسـک پذیر در فنالند و 
مقادیـر سـرمایه گذاری آن  هـا نسـبت بـه بازار هـای جهانـی. مانع دیگـر هـم در رابطه 
بـا فـروش و مهارت  هـای بازاریابـی می باشـد: فنالندی  هـا در امـر سـاخت محصوالت 
مهـارت دارنـد ولی در معرفی و داسـتان سـرایی در مـورد محصول خود مهارتـی ندارند. 
در ادامـه چنـد مـورد از اسـتارت آپ  های موفق فنالندی را به شـما معرفـی خواهیم کرد.

Enevo
اینترنتـی کـه بـه درسـتی Shit، Enevo، نامیـده شـده و در واقع اسـتارت اپ اینترنت 
اشـیا می باشـد و وسـیله ای بـرای مدیریـت مـواد زائـد نسـل بعـدی می سـازد. ایـن 
توسـعه  کارش  و  شـده  بنیان گـذاری   ،Fredrik Kekäläinen توسـط  اپ  اسـتارت 
سیسـتم مبتنـی بر سنسـور جمـع آوری مـواد زائد بـرای ردیابی مـواد زائد می باشـد تا 
هزینه  هـای نهادهـای مدیریـت مـواد زائد را بـه طور قابـل توجهی کاهـش دهد. این 
شـرکت در مـاه جـون توانسـت از طریـق کارآفرینـان مهـم فنالنـدی و شـرکت  های 
 ،Foxconn و Lifeline Ventures، Earlybird سـرمایه گذاری ریسـک پذیر از قبیـل
15/8 میلیـون دالر سـرمایه جـذب کنـد. ایـن اسـتارت اپ در حـال حاضر، بـا چندین 
خلبانـی کـه از کشـور ها و شـهر های مختلف در سراسـر جهان دارد، در حال گسـترش 
می باشـد و بـه احتمـال زیـاد تحـوالت هیجـان انگیـز خـود در سـال 2017 را اعـالم 

می کنـد.
Leadfeeder

ایـن اسـتارت اپ توسـط Pekka Koskinen کـه کارآفریـن سـریالی و سـرمایه گذار 
فرشـته می باشـد، بنیان گـذاری شـده اسـت، Leadfeeder بـا کمـک بـه درك بیشـتر 
شـرکت  ها در زمینـه رفتار بازدیدکنندگان وب سـایت آن  ها و نحوه اسـتفاده از اطالعات 
بـرای تبدیـل بازدیدکننـدگان متعهـد بـه بازدیدکنندگان خریـدار (یعنی بازدیـدی که به 
فـروش منجر شـود)، دنیای تجـارت الکترونیـک را هدف قرارداده اسـت. ایـن نرم افزار، 
بـه Google Analytics وصـل می شـود و نشـان می دهـد کـه کدام شـرکت  ها از وب 
سـایت بازدیـد کرده انـد. بعـد از آن کاربـران، به صورت روزانـه ایمیلـی دریافت می کنند 
کـه در آن لیسـت شـرکت  هایی کـه از وب سایتشـان بازدیـد کرده اند، موجود می باشـد. 
Koskinen، در رأس ایـن شـرکت قـرار دارد کـه تعـداد زیـادی شـرکت  های موفـق 

تأسـیس کـرده اسـت. کار ارزشـی Leadfeeder، همراه بـا تقاضای باال بـرای نرم افزار 
تحلیلگـر قابـل اعتمـاد، باعث شـده این شـرکت در مسـیر موفقیت قـرار گیرد.

جـــدول

1- پدر تلفن همراه 2- دوســتی و محبت- پرحــرف- تزویر 3- اصل و 
نژاد- چهار گوشــه ای از جنس چوب یا فلز که عکس یا نقاشــی را درون 
آن قرار می دهند- ابزاری برای نوشتن بر روی تخته سیاه 4- از سایت های 
اینترنتی- شهری در استان تهران 5- انسان آهنی- نام یکی از مرورگر ها 
6- سازمان جاسوسی آمریکا 7- نه در زبان عربی- از سخت افزارها- یکی 
از مرورگر هایی که افزونه Skype در Outlook برای آن ایجاد شــده است 
8- واحد مقاومت الکتریکی- ویندوز سرفیس مایکروسافت- از نوت های 
موســیقی 9- برنجی که آبکش نشود- به ماده غذایی که خراب شده و از 
بین رفته است گفته می شود 10- محکم و استوار- خون در آن جریان دارد

11- از زبان های وب

حسن گلدانی مقدم

حسین عسگری

یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
مــاهمنیرابراهیــمپــور-آرینصانعــی-فرهــادفاطمیپور
احمدکالمی-مهرانبینائی-هادیبروشکی-سیناخلیلی-آیدیننوری
سوســنمیرزایی-علیحســینزاده-بیــژنکچرانلویي-علی
کچرانلویيهادییارمحمدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهالســادات
ماهبدزادهغالمحسنگنجبخش-سعیدمحمدپور-ضیاالدینمیرزایی
الههثابتقــدم-وحیدضروریزیباجعفریــان-مریمخانبیکی
محمدحســینصفری-بردیــازحمتکش-فاطمــهخلیلخانی
مریمخانبیکیعلیرضاالریمی-مهدیصانعی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم-حمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینبتفکری-حسینعسگری-امیرمحمدفنودی-محمدسجادفنودی
سهیلفنودی-محمدصالحتفکری-حمیدهتفکری-محمدحسنجعفری
ســیدمهدیموسویسیدحســنموســوی-محمدعلیکریمی
عسلجعفری-احمدجعفری-احســانجعفری-مجتبیجعفری
مریمجعفری-ملیحهجعفری-فاطمهاســالمی-عاطفهاســالمی
محسناســالمی-صالحمجاوری-فهیمهکاشاني-ریحانهقنبرزاده
سیدهیگانهســالمت-طاهرهخلیلخانی-مجیدپوستچینیان
مرتضیپوســتچینیان-مسعودکوهانی-ســیدمهدیرضوی

سیدجوادرضوی

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 450

رمز جد    ول 452  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودی(   2 و  افقی   10(  - عمودی(   2 و  افقی   2(  - عمودی(   11 و  افقی   9(  - عمودی(   1 و  افقی   2( 

- )2 افقی و 11 عمودی( - )6 افقی و 7 عمودی( - )7 افقی و 9 عمودی( - )11 افقی و 9 افقی( - 

رمز جد    ول  451: ویکي پدیا
طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 451

افقـی:

مشهد

شهرستان

1- شرکت ســازنده اولین تلفن همراه- پافشاری 2- حسن معاشرت- از 
مصالح بنایی 3- از شرکت های بزرگ بازی های رایانه ای- رابط گرافیکی 
کاربر در ویندوز هشــت 4- کتاب مقدس قوم یهود- جو و اتمســفر 5- 
ســیر ناقص- نام همســر حضرت آدم- از حروف ندا 6- در کلیسا نواخته 
می شود- تبلت مایکروسافت 7- از کلمات پرسشی- از ماشین های جنگی 
8- در زمستان می بارد- جعبه سخت افزاری رایانه 9- اندام پرواز پرندگان 
است- اسم فاعل از کلمه یسر- زبان فارسی که در افغانستان استفاده می شود 

10- سنگریزه- مهربان- گفت وگوی خودمانی 11- از زبان های وب

جدولشماره452


