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 شناسنامه

 فرهنگی، یک بررسی توصیفی هایآپاستارتعنوان:  

 جوانی مدیر پروژه: حمیدرضا شش

 پگاه حسنیمجری: 

 القصنایع فرهنگی و خ توسعۀناظر: مرکز 

 گزارش با حمایت شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین انجام شده است.  این
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 مقدمه

 یمهای متمادی شمایه  برای سال
ی

که ما در گفتند  گذاران در جواب کارآفرینان فرهنگ

کنیم چرا که حوزۀ فعالیت دولت یا موسسات فوق فرهنگ شمایه گذاری نیم

 به ندرت سودآور است و مقیاستخصیص است، فعالیت
ی

 نیست. 1پذیرهای فرهنگ

ن و یکم، از ابتدای قرن بیستاما    و خالق با رونق گرفت 
ی

توجه و  2CCIصنایع فرهنگ

ِ شهرنشینان، موضوع کسبگذاران ریسکشمایه
ی

وکارهای پذیر به مرصف فرهنگ

ِ نو که در تقاطع اقتصاد فرهنگ و اقتصاد دیجیتال به امر مهیم بدل شده 
ی

فرهنگ

ونیک، کالن دادهاست.   مرصف با ها با کناِر هم آمدن تجارت الکت 
ی

های فرصت فرهنگ

   CCI در صنایعارزش افزوده بر فراهم آمده است. ای برای سودآوری و اشتغال کار تازه

پردازانه های ذهنشود که بر اساس فعالیتای حاصل یموکارهای خالقانهاز راه کسب

ی خدمات وکارهای این صنایع در حوزهتِر کسباند. بیشدر بخش فرهنگ ایجاد شده

 متمرکز هستند و 
ی

کتSMEدیجیتاِل فرهنگ کوچک و   هایهای فرهنگ و هتن )شر

وهای متخصص عامالن توسعه به شمار  ی تکنولوژی روز و نتر متوسط( با به کارگتر

 آیند. یم

درنگ در مورد کشور خودمان، اگر بخواهیم منابع درآمدی را دسته بندی کنیم، ب  

نفت  »و « صادرات نفت» دانیم نفت هاست یمرسد. سالمان یمبه ذهن« صادرات غتر

نفت  در مقابلترین منبع درآمدی  مهم اش کشور است و حجم مبادالت صادرات غتر

ن یم های دیگری ذهنناچتر ن  دارد: ازپیش مشغول یمما را بیشنماید. این روزها البته چتر

 پذیر بودن منابع نفت  پایان 

 های نوین و به تبع آن  یافته برای استفاده از انرژیتالش کشورهای توسعه

 کاهش تقاضای جهابن نفت

 اقتصادی موجود  هایتحریم 

 نوسان باالی قیمت نفت 

 و خالق در پیوند با فناوری اطالعات در جهان 
ی

 رشد درآمدی بخش فرهنگ

گتر با چشم اندازی دهد بقا و بهگشت کشور در گرو تالشر همهها همه نشان یماین

ن است.  نفت  »معتر ِ دیجیتال و صادرات غتر
ی

نفت  «. رشد صنایع فرهنگ ن غتر چه چتر

ای برای ما باشد؟ با شمایۀ اندک اشتغال ایجاد واند منبع درآمدی تازههست که بت

کند، مزیت رقابت  کشورمان باشد، با رصف انرژی مشخص احتمال رشد ما درآن 

ن صنایع بزرِگ زیانبیش ی تر باشد، جانشتر ده و مخرب محیط زیست باشد؟ چه بست 

                                                             
1 Scaleable 
2 Cultural and Creative Industries  
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های قابِل تأمل، فرصتهای پاسخ یگ از  برای تحقق این موضوع مناسب است؟

 کشور است. و موجود در تعامل بخش
ی

اث فرهنگ  و متر
های فناوری اطالعات، هتن

جا در اسناد اش کارآفریتن دیجیتال فرهنگ. البته این موضوع هم جابهبست  مناسب

 باالدست  کشور هم مد نظر بوده است. 

 و خالق  توسعۀمرکز 
ی

الگوبرداری از  با درک این مهم و  CACIMA3صنایع فرهنگ

با در صدد است تا  5TLCو 4وینیونآهای موفق جهابن مانند مجمع جهابن نمونه

 آپاستارتمعرفن 
ی

، فرهنگمنطِق ایضاح ضمن های فرهنگ و  برخورد و همکاری هتن

اث کشور با فناوری اطالعات، راهنمابی برای کسب  در کشور متر
ی

وگارهای نوپای فرهنگ

 باشد. 

ش  کودککسب  با توجه به گست 
ی

ها تالش کردیم تا لمحور در این ساوکارهای فرهنگ

 و کارها بشود. ای به این نوع کسبدر این مجموعه نگاه ویژه

های ایم، از میان فهرستهریک از این کسب و کارهابی که در این مجموعه معرفن کرده

های زو پروژهکم تا مدب  جاند و دستی مجتمع اقتصادی و دانشگایه بودهتایید شده

ها اند. در تدوین این مجموعه به روزترینآمدهاجتمایع به شمار یم -اقتصادی موفق

 اند. اولویت داشته

ن بسیار سپاس کت ارتباطات سیار هوشمند امتر گذاریم که با حمایت مایل خود، از شر

 فراهم آمدن این مجموعه را ممکن ساخت. 

 

 جوابن حمیدرضا شش
 1397شهریور 

 

  

                                                             
3 Cultural and Creative Industries Market Analysis 

فرهنگ آیندۀ ماست" و به اشاره یونسکو "که با شعار    Avignon Forumمجمع جهابن اوینیون  4

UNESCO  ای جهابن برای و به داووس کوچک مشهور است، جایزه تأسیس شده 2007در سال

 تدارک دیده است. آپاستارت
ی

 های فرهنگ

5 Tech love Culture 
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کت   BitsBoxشر

 لوگو 

 

 BitsBox نام 

 Education Technology - Programming for kids صنعت

 . Teach your kids to LOVE CODING شعار 

آدرس وب 
 سایت

https://bitsbox.com 

- 

 BitsBox QR نام برنامه

 آیکون

 

 چیست؟ BitsBoxپروژه / ایده / استارت آپ 

BitsBox  سال( برنامه نوییِس  12تا  6یک استارت آپ است که به کودکان )رنج ستن
app  های موبایل را آموزش یم دهد. کودکان یم توانند وارد اکانت خود در وب سایت

شده و برنامه نوییس را به زبان ساده همراه با شکل و نمایش نتیجه بر روی صفحه 
د دارد؛ و بعد از آن یم بایست بسته مشاهده کنند. چند مدل رایگان برای تست وجو 

های برنامه نوییس مورد نظر خریداری شوند. ضمنا کاربران یم توانند بسته های 
اک دریافت  مخصویص که ماهیانه به درب منازل ارسال یم شوند را خریداری و اشت 

ش پیدا کرده و آن  ند ها را برنامه نوییس کن appنمایند و به جدیدترین برنامه ها دست 
های جدیدی را تولید نمایند( و از آیتم های مختلفن که درون این  app)و در نهایت 

اک، معموال باکس ها شامل  باکس ها وچود دارند، استفاده کنند. بسته به نوع اشت 
 Binder Challenge Item, Progress Stickers, Temporaryمواردی همچون 

Tattos, Mystery Toy, Real Code  ها وSuperCards  .هستندApp  تحت
 این امکان را فراهم یم آورد تا کودکان از برنامه ای که تولید کرده اند  Bitsboxموبایل 

ن مشاهده نمایند.  ORبا  اسکن کرده و نتیجه نهابی را بر روی موبایلشان )یا تبلت( نتر
ة برنامة نوشته شده را داشته و برنام complierتحت موبایل نقش  appدر واقع، 

 اجرا شده را نمایش یم دهد. 
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در نهایت وقت  کودک با نمونه هابی که برایش ارسال یم شود، طریقه استفاده از کد 
ه را آموخت، یم تواند یک برنامة جدید از فکر  ها و کالس ها در برنامه نوییس و غتر

 خودش تولید نماید. 

Asset  س کاربر قرار دارد، که نمونه  های مورد استفاده در این برنامه نوییس در دست 
 ای از آن در زیر آمده: 

 

اک هابی را 
ن همکاری یم کند. در واقع مدارس اشت  کت با برخن مدارس نتر این شر

خریداری کرده و از این شویس برای آموزش برنامه نوییس به کودکان در مدرسه 
 استفاده یم کنند. 

 3ی کنند. به عنوان مثال والدین یم توانند بسته ماهیانه برای کودکان خود خریدار 
 بسته در حال حارصن ارائه شده است: 

 

o Basic Bitsbox ؛ مبلغ ماهیانه از
 در ماه:  $24.95

  مناسب برای کودکابن که با
making تشویق یم شوند 

  هر ماه تم های جدیدی ازapp 
ها ارسال یم شوند )مانند: 
animals, robots, parks, 

…) 

 Binder ن وسایل  های زیبا برای مرتب نگه داشت 
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  در ماه؛ و سایر   5$هزینه حمل و نقل در آمریکا رایگان؛ در کانادا
 در ماه است.  8$کشورها 

  :درماه؛ دوازده ماهه:  28.95$؛ سه ماهه: 29.95$یک ماهه
 در ماه $24.95

 

o Deluse Bitsbox ؛ مبلغ ماهیانه از
 در ماه:  $37.95

 ه با مناسب برای کودکابن ک
presents  تشویق یم شوند 

 App های جدید با تم های متنوع 

 Binder ،اسباب بازی های فکری ،
 استیکر، تتو، و ... 

 5  کارت برنامه نوییس اضافه جدید که هر ماه ارسال یم شود 

  در ماه؛ و سایر  10$هزینه حمل و نقل در آمریکا رایگان؛ در کانادا
 در ماه است.  18$کشورها 

  :37.95$درماه؛ دوازده ماهه:  42.95$؛ سه ماهه: 44.95$یک ماهه 
 در ماه

 Binder Challense Item, Progress Stickers, Temporaryنمونه ای از 
Tattos, Mystery Toy, Real Code  ها وSuperCards  ها را که در بسته ها

 وجود دارند در عکس زیر مشاهده یم فرمایید: 
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o Digital Bitsbox در ماه 16.95$؛ مبلغ ماهیانه از 

ش به  آموزشر که تمایم مراحل، کد ها، دستورات و موارد دانستتن در آن  PDFدست 
 آورده شده است را امکان پذیر ساخته و کاربر یم تواند آن را پرینت نماید. )این آیتم در 
ن در نظر گرفته شده است.( ل تحویل داده یم شود نتر ن

اک های ماهیانه که درب متن  اشت 

 روش های کسب درآمد: 

   اک ماهیانه/فصیل/سالیانه دریافت هزینه اشت 

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   EDiTiONS ANiMEESشر

 لوگو 

 

 EDiTiONS ANiMEES نام 

 Painting (e-painting) and Animation صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/winners-
cultural-start-award-forum-davignon-toronto 

http://editions-animees.com 

 BlinkBook نام برنامه

 آیکون

 

 چیست؟ EDiTiONS ANiMEESپروژه / ایده / استارت آپ 

EDiTiONS ANiMEES  به نویع تولید کننده کتابCartoon Book انیمیشن با ، و
ی کودکان است. این پروژه ترکیت  از فعالیت سنت  )نقاشر و رنگ  ن نقاشر و رنگ آمتر

ی روی کاغذ( و نوآوری )تولید انیمیشن( است.  ن  آمتر

EDiTiONS ANiMEES  یک وب سایت است که برنامه جدید و نوآورانه ای را ارائه
ی ) ن ه( را به زبان های گون  patternداده است. این وب سایت بوکلت های رنگ آمتر

( برای کودکان به فروش یم رساند.  ، انگلییس، کره ای و چیتن مختلف )فرانسوی، آلمابن
ن کاربران یم توانند بوکلت ها را در کتاب فروشر ها و محل های خایص که در  همچنتر
س   شده اند خریداری نمایند. در واقع باید نسخه چابی را در دست 

وب سایت معرفن
ی نسبت به نسخه چابی   داشته باشند؛ نت  خریداری نمایند قطعا مبلغ کمت  که اگر اینت 

آن یم پردازند و خودشان یم توانند آن ها را پرینت نمایند، یا با برنامه هابی که بر روی 
ی نمایند. از طرف دیگر  ن ونیگ آن ها را رنگ آمتر کامپیوترشان دارند به صورت الکت 

بر روی تبلت یا موبایل  BlinkBookرا به نام باید برنامه تحت موبایل مربوطه 
هوشمند دانلود نمایند. ابتدا کاربر در این برنامه بوکلت  که خریداری نموده است را 
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ن مشاهده یم نماید  ن کرده و عکس هابی که در بوکلت موجود است را در برنامه نتر تعیتر
ی و آیتم مورد نظرش را انتخاب یم کند؛ پس از آنکه نقاشر مورد ن ن ظر را رنگ آمتر

مربوطه، آن را اسکن کرده و برای پردازش  appنمود، حال با موبایل خود از طریق 
ارسال یم نمایند، پس از چند ثانیه برنامه به صورت اتوماتیک انیمیشتن را تولید کرده 
ه نماید. ضمنا کاربر یم تواند عکس چهره خودش و صدایش  و کاربر یم تواند آنرا ذختر

ه کرده و به فیلم تولید شده اضافه نماید. انیمیشن تولید  را متناسب ن ذختر با انیمشتر
ن خواهد بود.  اک گذاری نتر

 شده در نهایت قابل اشت 

کتاب در بریتانیا، آلمان،   600,000بوکلت در فرانسه و  200,000تا به امروز حدود 
ن فروخته شده است.  الیا، کانادا، کره، و چتر

 4تقریبا  Cartoon Bookآمریکا، است 
 میلیون انیمیشن تا به امروز تولید کرده است. 

BlinkBook  ن فراهم آورده است تا پروژه های خالقانه ینس ها نتر ن این امکان را برای بتر
ای را برای تولید انیمیشن به منظور انتقال پیام های تبلیغاب  شان از طریق این برنامه 

 The Louis Vuittonمچون تولید نمایند. تا به حال برند های معروفن ه
Foundation, the Pompidou Center and the Picasso Administration, 
My Little Pony, Havas, La Poste, Vinci Autoroutes, Aéroports de 

Paris and Paris 2024  میلیون پروژه رنگ  2.5از این پروژه استفاده کرده و حدود
ی چاپ شده انجام شده است.  ن  آمتر

 ,COLORبوکلت به نام های  2ر حال حارصن در نسخه انگلییس زبان این برنامه د
SNAP, APP!  وPicasso (an animated coloring adventure)  .وجود دارد 

EDiTiONS ANiMEES با چه چالش هابی روبرو است؟ 

نده ابعاد مختلفن از فرهنگ  The Animated Coloring Bookاز آنجاییکه  در برگتر
، انیمیشن، آهنگ 

ی
و صنعت دیجیتال؛ همچون مواردی همچون: انتشارات، نویسندگ

سازی، و برنامه های کاربردی دیجیتایل است، پیدا کردن مدل تجاری پایدار برای ما کار 
 بسیار دشواری است. 

 چیست؟ EDiTiONS ANiMEESاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

را راه اندازی نمودیم چونکه یم خواستیم یک بعد جدید  EDiTiONS ANiMEESما 
از محتویات پرینت شده را با استفاده از فناوری های دیجیتایل تولید نماییم. ما یم 
 افراد بدون حذف آن ها وارد نماییم. برای ما کارآفرین 

ی
خواهیم کتاب ها را به زندگ

 یعتن از طریق راه های مخ
ی

 زیبابی ها ارتباط برقرار کنیم و بتوانیم مدل فرهنگ
ن تلف بتر

تجاری موفف  را ارئه دهیم؛ یعتن ارزش ها و سنت هایمان را بر اساس فناوری دیجیتال 
 و قدرت رسانه های اجتمایع بازسازی و بازنگری کنیم. 
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 روش های کسب درآمد: 

  فروشbooklet ی )نسخه قاب ن ل چاپ های مربوط به برنامه برای رنگ آمتر
ن شده(  آنالین و نسخه پرینت شده در محل های از قبل تعیتر

 ینس ها ن  دریافت سفارش تولید بوکلت برای سایر بتر

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 ویدئو مربوط به ساخت انیمیشن برنامه: 

 

 بر روی فایل زیر دوبار کلیک نمایید: 

RPReplay_Final1531730691.mp4
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت    UrbanSitterشر

 لوگو 

 

 UrbanSitter نام 

 صنعت
Social Netwroking for booking Babysitters and 

Nannies 

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

https://www.urbansitter.com 

- 

 UrbanSitter نام برنامه

 آیکون

 

 

 چیست؟ UrbanSitterپروژه / ایده / استارت آپ 

UrbanSitter  یک پلتفرم آنالین مبتتن بر وب و موبایل است که به والدین این امکان
کرده و هزینه شان   bookرا جستجو، رزرو و  nanniesو  babysittersرا یم دهد تا 

را پرداخت کنند، ضمن اینکه سایر نظرات را در مورد آنان مطالعه کرده و درباره آنها 
 نظر و امتیاز دهند. 

یکپارچه سازی شده است و کاربران یم توانند با اکانت  facebookاین برنامه با 
facebook  خود وارد برنامهUrbanSitter  خود شوند و پرستاران کودک در اطراف

را مالقات کرده و اگر از دوستانشان کیس فرد خایص را استخدام کرده بوده راجع بهش 
و هم با پایگاه داده داخیل  facebookجویا شود. )در واقع برنامه هم با پایگاه داده 

 خود برنامه کار یم کند.( 

کت در سال  الت شهر از ایا 12کار خود را آغاز کرد و در حال حارصن در   2010این شر
 متحده آمریکا کار یم کند. 
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ن پرستار کودک  والدین یم توانند بر اساس مولفه های گوناگوبن جستجو را برای یافت 
 مورد نظر انجام دهند. مولفه هابی همچون:  

o  : نوع برنامهlast minute, evening out, full-time, other part-
time, after school, all genre 

o  دقیقهتاری    خ: روز، ساعت و 

o موقعیت: شهر، ایالت 

o فاصله: حداقل و حداکتر فاصله تا محل مورد نظر 

o )هزینه: زیر مبلغ مورد نظر )به ازا هر ساعت 

o تعداد کودک: تعداد بچه های مورد مراقبت 

o  ... سن کودک: تازه متولد، نو پا، مدرسه ای و 

 روش های کسب درآمد: 

گر کاربر، چه والدین و چه پرستاران، به طور کیل استفاده از برنامه رایگان است اما ا 
ی استفاده کنند یم بایست از مدل   های بیشت 

ی
 premiumتمایل داشته باشند از ویژگ

subscription  .برنامه استفاده کنند 

  :از طرف والدین 

o  :اک ماهیانه  14.95$دریافت اشت 

o  :اک سالیانه  99.95$دریافت اشت 

o  :امکانات اضافه 

  تنها با یک کلیکپرداخت هزینه پرستار 

 ارسال چندین درخواست پرستار به صورت همزمان 

 امکان کنسل کردن در هر زمان 

  :از طرف پرستاران 

o  :اک ماهیانه  9.95$دریافت اشت 

o  :اک سالیانه  69.95$دریافت اشت 

o  :امکانات اضافه 

  نمایشbackground check 

  ارسال پیام هایcustom به والدین 

 پاسخ به اظهار نظر ها 

  امکان کنسل کردن در هر زمان 
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کت اعالم کرده است قصد دارد به مدل  تغیتر  transaction basedهرچند که این شر
 مدل دهد. 

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   Le Chapeau à Plumeشر

  لوگو 

 Le Chapeau à Plume (The feathered hat) نام 

 ,Digital & interactive hertage tours for children: museums, parks صنعت
gardens … 

 - شعار 

آدرس 
وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/week-s-cultural-start-le-chapeau-
plume 

http://www.lechapeauaplume.fr 

نام 
 برنامه

- 

 آیکون

 

س نیست.  appدر حال حارصن   برنامه این بازی قابل دانلود و در دست 

https://app-enfant.fr/application/les-petits-detectives-a-
versailles/?utm_source=App-Enfant&utm_campaign=762acd22d0-

Newsletter_061615&utm_medium=email&utm_term=0_7f9eb08c7d-
762acd22d0-84222717 

 چیست؟ Le Chapeau à Plumeپروژه / ایده / استارتاپ 

 و 
ی

، فرهنگ این استارتاپ تورهای ماجراجویانه ای برای بچه ها در مکان های تاریخن
باستابن با استفاده از برنامه های کاربردی دیجیتایل یا بروشور به تصویر کشیده شده، 

های تاریخن توسط خانواده  ارائه یم دهد. این تورهای شگرم کنندة آموزشر در مکان
 ها و تورهای مدرسه ای قابل انجام است. 

کت ارائه  این تور ها به صورت کامال مستقل با انتخاب هر کدام از ابزارهابی که این شر
دیجیتایل قابل نصب بر روی موبایل یا  appیم دهد، قابل انجام است؛ یا از طریق 

کت این است که این گونه از تورها تبلت، و بروشور چابی نقاشر شده. هدف این شر 
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را در اکتر نقاط فرانسه و خارج از فرانسه پیاده سازی نماید. ما معتقد هستیم که 
راهنمابی کردن نسل جوان به سمت کشف و درک گنجینه های تاریخن که در اطرافشان 

 هستند، آن ها را تبدیل به بزرگساالن عالقمند به تاری    خ در آینده یم نماید. 

ده این استارتاپ از کجا آمده است؟ همه ما به این موضوع واقف هستیم که بچه ای
 عیل رقم وجود تعداد زیادی ابزار متنوع مختص به 

ی
ها خییل شی    ع در یک اردو فرهنگ

آنها، حوصله شان ش یم رود. آنها در ابتدا مشتاق هستند، اما بعد شی    ع ب  حوصله 
بن تاریخن قطع یم کنند. بنابراین ما برای آنکه در شده و ارتباطشان را با آن مکان دید

 توجه کودکان را جذب  –تمام طول زمان بازدید، از ابتدا تا انتهای اردو تاریخن 
ی

فرهنگ
بی نماییم، یک راهکار خالقانه ارائه داده ایم؛ ارائه تورهای داستان وار همراه با پالن ها

منتظره.   پر از اتفاق های غتر

. 1ر ها را بصورت کیل در نظر گرفته ایم؛ )همانند کتاب های کودکان( دسته از تو  2ما 
 که با مکان هابی که فضای آن ها «کارگاه کوچک»

؛ مجموعه ای از تورهای تحقیقاب 
ه؛  مشخصا تعریف شده اند سازگار است همانند مناطق شهری، قلعه ها، موزه ها و غتر

اجراجویانه که به پارک ها و باغ های ؛ مجموعه ای از تورهای م«باغبانان زمان. »2و 
د.   تاریخن اختصاص داده شده اند و به صورت سفر در زمان صورت یم گتر

هر مجموعه قهرمان و طرح داستان مخصوص به خود را دارد و ما برای هر مکان یک 
داستان جدید ارائه یم دهیم؛ و ما دائما سیع بر آن داریم تا تورهای جدیدی را برای 

 مختلف و حت  همان مکان های قبیل با تعداد تور بیشت  توسعه دهیم.  مکان های

ه خانواده ها یم توانند مهمابن های تولد فرزندانشان را با این تور ها برگزار کرده که بچ
ن شده  ها ها در آن بازی کرده، آموزش دیده و در محل های خاص که از قبل تعیتر

 یند. مراسم جشن تولد را یم توانند برگزار نما

در نهایت بعد از آنکه هر کودک توانست یک شی از داستان را با موفقیت پشت ش 
د، یک مدرک به او ارائه یم شود که موفق شده است  بگذارد و بازی را تا پایان پیش بت 

( را به پایان برساند. -آن دوره )بازی  آموزشر و تاریخن

Le Chapeau à Plume با چه چالش هابی روبرو است؟ 

ن تورمان را در سال  کاراگاه  »برای کودکان در مجموعه  Versaillesدر کاخ  2015ما اولتر
راه اندازی نمودیم. چالیسر که با آن روبرو هستیم در این است که ما به « کوچک

 هستیم که به کار ما عالقمند بوده و سفارشات 
ی

دنبال مکان های تاریخن فرهنگ
ها شویسمان را ارائه داده ضمن اینکه از طرف  خصویص یا عمویم دهند تا ما برای آن

ش دهیم.   آن ها پشتیبابن مایل شویم تا بتوانیم فعالیت هایمان را گست 

ی تورهایمان  ن ما در تالش هستیم تا راه های متنوع جدیدی را برای به کارگتر همچنتر
 ارائه دهیم: 
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نوان تورهای مدرسه ای: همراه با جلسات آموزشر در کالس درس که به ع .1
 مکمل تورهایمان هستند. 

تورهای بچه با والدین: این تورها یم توانند به عنوان یک رویداد عایل برای  .2
 تعطیالت کریسمس مناسب باشند. 

 

 چیست؟ Le Chapeau à Plumeاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

 بودن یعتن از ابزار امروزی 
ی

مل دیجیتایل و تعابه ویژه ابزار  –به نظر ما کارآفرین فرهنگ
س سازیم. به طور خاص در حوزه   – استفاده کنیم تا فرهنگ را برای همه قابل دست 

کاری ما یعتن اینکه شویس ها و محصوالب  با کیفیت بسیار عایل و باال ارائه دهیم تا 
یم، ضمن  ن حس کنجکاوی بچه ها را برای کشف زیبابی های مکان های تاریخن بر انگتر

جه داشت که این ابزار خود باید جذاب و زیبا باشند و بچه ها باید در تور اینکه باید تو 
 هایشان نقش فعایل داشته باشند. 

ن ما به این واقعیت آگاه هستیم که تورهایمان با هدف بازگشت شمایه برای  همچنتر
هر کدام از مکان های تاریخن همراه هستند، این مکان ها یا اسپانرسها با کمک مایل 

توسعه تورها کمک یم کنند اما پس از آن، آنها سود تجاری بدست آمده را با  خود به
اتژی برد   امروز  –ما قسمت یم کنند. این است 

ی
برد یک عنرص اصیل در بخش فرهنگ

 است. 

 روش های کسب درآمد: 

  فروشbooklet  ها یاapp  های )قابل نصب روی موبایل یا تبلت( آموزشر
یگ در مکان های تاریخن برای  و بازی گونه قابل اجرا بصو  ن رت فعالیت فتر
 کودکان به شکل داستان وار

  دریافت سفارش تهیهapp  یاbooklet  از صاحبان مکان های تاریخن و
 پشتیبابن مایل از طرف آن ها
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 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 

 

 

بود اما برنامه در حال حارصن برای این نمونه صفحه برنامه در یک وب سایت موجود 
 دانلود و بررش وجود نداشت: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   Art Kids Parisشر

 لوگو 

 

 Art Kids Paris نام 

 برای کودکان ) صنعت
ی

ی، تاریخن و فرهنگ  (15-5تور های هتن

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/cultural-start-week-
art-kids-paris 

https://artkidsparis.com/en/index.php 

 - نام برنامه

 - آیکون

 چیست؟ Art Kids Parisپروژه / ایده / استارتاپ 

س کودکان  Art Kids Parisهدف استارتاپ  ی را در دست  تا  5این است که تاری    خ هتن
سال قرار دهد. تحقیقات بسیار زیادی در کشور آمریکا نشان داده است که هتن بر  15

ابی دارد.  قصد دارد  Art Kids Parisروی آموزش کودکان و رشد فردی آن ها تاثتر برسن
 روزمره و آموزشر  

ی
کودکان وارد نماید. بدین تا هتن را همانند ورزش و موسیف  در زندگ
کت مفهوم جدیدی را به نام  خلق کرده است که  ”Artertainment“منظور این شر

مقدمه ای به  Artertainmentاست.  entertainmentو  artترکیت  از دو واژه 
تاری    خ هتن و فرهنگ است که از طریق آن هم آموزش و هم شگریم را بتوان به 

ن )در اینجا کودکان( را یم توان در موزه ها و  Artertainmentارائه داد.  مخاطبتر
 بناهای تاریخن پیاده سازی نمود. 

 برای کودکان برگزار یم کند به 
ی

ی، تاریخن و فرهنگ کت تورهای هتن در واقع این شر
نحوی که تورها آموزشر و تفریخ خواهند بود. بسته های توری متفاوب  قابل ارائه 

یان یم توانند  با انتخاب مکان یا موضوع مورد نظر تور را مشاهده و رزرو است که مشت 
ش به موزه، خورایک، عکس های  نمایند. تور ها معموال شامل افراد راهنما، دست 
 دیجیتایل از تور از بچه ها، بوکلت مربوطه و آیتیم به عنوان یادگاری از آن تور یم شود. 

، فرانسوی، زبان ارائه یم شوند. )انگلییس 6در ضمن تور ها به  ، ایتالیابی ، اسپانیابی
)  . عرب 

 ژاپتن
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ن کار یم کنند تا آفرهای جدیدی از این طریق  appدر حال حارصن بر روی  موباییل نتر
ن به مخاطبانشان ارائه دهند.   نتر

Art Kids Paris با چه چالش هابی روبرو است؟ 

 ما آفرهابی متنویع را به بازدیدکنندگان مکان های تا
ریخن ارائه یم دهیم در حال حارصن

و در کنار آن ها امکان برگزاری مراسم تولد بچه ها همراه با بازی های آموزشیمان، و 
دوره های آموزشر شگریم را ارائه یم دهیم. اما چالیسر که با آن روبرو هستیم در این 
ی را خلق  ده تر نموده و محتویات مرتبط بیشت  است که بتوانیم آفرهایمان را گست 

ی از افر نمایی اد م. و در نهایت اینکه بتوانیم با تبلیغات بیشت  خودمان را به تعداد بیشت 
 معرفن نماییم. 

کت ما تصمیم گرفت تا پروژه هایش را با ارائه برنامه های کاربردی،  بدین منظور شر
app  های تحت موبایل های هوشمند و تبلت ها توسعه دهد که همراه باweb 

series  هابی به نامArt Kids  ی شبیه به برنامه کودک ن  ,Doraباشد، در واقع چتر
the Explorer با این تفاوت که داستان ها حول فرهنگ و هتن و تاری    خ بوده و همه ،

 این ها بازی گونه برای بچه ها ارائه شود. 

 چیست؟ Art Kids Parisاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

 بودن یعتن با شور و عال
ی

قه کارهای خالق و نوآورانه در حوزه فرهنگ کارآفرین فرهنگ
 و هم 

ی
ارائه دادن. ما این فرصت را داشته ایم که هم در محیط استارتاپ های فرهنگ

 این امکان را برای ما  –در محیط تکنولوژی 
ی

آموزشر کارمان را ارائه دهیم. این دوگانگ
 و آموزشر را ارائه فراهم آورده است که قارد باشیم رایه خالقانه برای آگایه فرهن
ی

گ
س همه کودکان در شاش جهان قرار  دهیم. هدف نهابی ما این است که هتن را در دست 

 دهیم. 

 روش های کسب درآمد: 

  شگریم وار( برای کودکان( 
ی

ی، تاریخن و فرهنگ  15تا  5فروش تور های هتن
 سال
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 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 

 

 

 



39 | c a c i m a . i r  

 

 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   youBOOXشر

 لوگو 

 

 youBOOX نام 

 Book (eBook) صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/cultural-start-
up-week-youboox 

http://youboox.fr 

 Youboox (for adults)     ||     Youboox Pop (for نام برنامه
kids) 

 آیکون

     ||      

 چیست؟ youBOOXپروژه / ایده / استارت آپ 

Youboox  ونیگ هم تحت وب و هم تحت موبایل برای یک پلتفرم کتاب الکت 
ونیک  Youbooxخوانندگان به زبان فرانسوی است.  یم کتاب الکت  ن شویس است  اولتر
کتاب از ژانرهای مختلف را در کاتالوگش   100,000به زبان فرانسوی است که بیش از 

ارائه یم دهد و کاربران یم توانند از طریق وب سایت، موبایل های هوشمند و تبلت به 
ش داشته باشند.   آن ها دست 

این وب سایت شامل قسمت های مختلفن است. در یک قسمت کاربر یم تواند 
اک رایگان گرفته و تنها یم توان د عناوین کتاب ها را مشاهده کند انتخاب نماید که اشت 

اک  و برخن از کتاب ها که رایگان هستند را مطالعه نماید؛ از طرف دیگر یم تواند اشت 
Premuim   ی استفاده  های بیشت 

ی
گرفته و با پرداخت مبلیعن به طور ماهیانه از ویژگ

ش به تمام م ش به اخبار، دست  ش آنالین، دست  : دست  نبع کنند، شویس هابی نظتر
ش به صورت آفالین به مطالب مورد نظر، و استفاده از برنامه یا  کاتالوگ ها، دست 

 6ماهه،  3صفحه وب بدون نمایش تبلیغات. ضمنا کاربران یم توانند عضویت های 
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ش به تعداد خایص کتاب در آن بازه زمابن  1ماهه، یا  ن دریافت کنند که دست  ساله نتر
اک ساده ماهیانه را برایشان میرس یم سازد. )ب  3یورو،  9.99ه عنوان مثال هزینه اشت 

 6یورو،  24.90روز نمایش کتاب های جدید  15ماهه با تعداد خایص کتاب و هر 
ه( 39.90ماهه به قیمت  2ماهه / تعداد خاص / آفرهای   یورو و غتر

ش داشته  اک های ویژه ای دست  در قسمت دیگر وب سایت کاربران یم توانند به اشت 
ی و کتاب  ن باشند، همانند: کتاب یا مجله هابی از رده های خاص مثل کتاب های آشتی

 39.90ماهه مبلغ  Kitchen Box 6های آشنابی با کشور های دیگر. )به عنوان مثال 
 یورو(

ش دارند و  در قسمت دیگری از وب سایت کاربران به لیست کاتالوگ و کتاب ها دست 
ندی های مختلف مشاهده کرده و کتاب مورد نظرشان یم توانند آن ها را در دسته ب

ی، ادبیات،  را بیابند؛ دسته بندی هابی همچون رمانتیک، علیم تخییل، جوانان، خت 
ه.  ، تاریخن و غتر

ی
، اجتمایع، فرهنگ ، فتن  هتن

یک شویس دیگر کامال مشابه  Youbooxعالوه بر شویس هابی که در باال اشاره شد، 
ن تحت نام به موارد باال اما ب ارائه داده است. این کتاب  Youboox Popرای کودکان نتر

سال در  10و بیشت  از  10تا  8، 8تا  5، 5تا  0ها و مجله ها برای رده ستن های 
اک ساده ماهیانه برای کودکان  س هستند. )هزینه اشت  یورو در ماه است.(  4.99دست 
ن متنوع است و  شامل مواردی همچون دسته بندی کتاب ها برای کودکان نتر

ه است.   خردساالن، نوجوانان، دانش، بازی و هوشیاری، علیم، و غتر

در ابتدا از کاربر ژانر های مورد نظرش  Youboox Popو هم در   Youbooxهم در 
مورد را انتخاب کند( و بعد متناسب با انتخابش کتاب  3سوال شده )که حداقل باید 

ن آنها یم توانند آفرهای را تایید یا حذف کنند و  های مرتبیط را آفر یم دهد که باز  بتر
ه نمایند. )احتماال الگوریتیم پیشنهادی که دارد در مرتبه  موارد مورد نظرشان را ذختر
 های بعدی هوشمندانه آفرهابی را متناسب با انتخاب های گذشته نمایش یم دهد.(

youBOOX با چه چالش هابی روبرو است؟ 

و هستیم این است که بتوانیم فرهنگ سنت  فرانسه را با فرهنگ چالیسر که با آن روبر 
 دیجیتایل ترکیب کرده و به عموم مردم ارائه دهیم. 

 چیست؟ youBOOXاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

 یعتن بتوان از تمام ابزار ها و روش های ممکن استفاده کنیم تا بتوانیم
ی

 کارآفرین فرهنگ
ین شکل ممکن دست یابیم. در واقع باید تمام  به هدف و ماموریت اولیه مان به بهت 

 که برای کشورمان شمایه حساب یم شوند را به عموم مردم در کشور 
ی

مسائل فرهنگ
 و در مرحله بعدی در شاش دنیا بشناسیم و تاری    خ و فرهنگ را حفظ نماییم. 
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 روش های کسب درآمد: 

 ش به کتا اک به ازا دست   ب های آنالیندریافت هزینه حق اشت 

  تبلیغات درون برنامهIn-app ads )برای نسخه رایگان برنامه( 

  دریافت هزینه به ازا نسخهpremium app برنامه 

 

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت:  
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کت   Luniiشر

 لوگو 

 

 Lunii نام 

 سال 7تا  3داستان به صورت صوب  برای کودکان  صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/week-s-
cultural-start-lunii 

https://www.lunii.fr/en 

 

 چیست؟ Luniiپروژه / ایده / استارتاپ 

(Boombox – دستگاه قابل حمل پخش کننده  کدستگاه پخش رادیو و کاست؛ ی
فتهیصدا که در حالت پ  (مجهز است.  بی ویراد ندهتر آن به پخش کننده کاست و گ رسر

Boombox  قدییم 

 

Boombox   جدید

   کودکان

   

Lunii  داستان برای کودکان ) سال است که به شکل  7تا  3یک دستگاه پخش )صوب 
 بچه گانه است. این دستگاه به کامپیوتر متصل شده و والدین  Boomboxیک 

ی
رنگ

نت   خریداری  Luniiیم توانند برای فرزندان خود داستان های جدید را از فروشگاه اینت 
کرده و بر روی دستگاه منتقل کرده و کودکان در هر زمان و هر مکان که هستند یم 
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 talkالهام گرفته شده از تجربه ای ) Luniiتوانند به داستان گوش دهند. استارتاپ 
to all generations است که نسل ما در گذشته با دستگاه رادیو ضبط داشته )

امون خود با قدرت  است. تمام آفرهای ما کاربران را مشتاق یم کند تا درباره جهان پتر
دازند.  ی بتی  تصوراتشان به تنهابی یا گرویه به اکتشاف و یادگتر

کت در حال حارصن ا داستان از مجموعه داستان  48داستان ارائه یم دهد:  90ین شر
داستان از  Good Night Stories ،18داستان از مجموعه  Susan & Ben ،6های 

 – The Rainbow Kingdomداستان از  18و  !Wow, Piratesمجموعه 
Interactive story داستان که به صورت پیش فرض بر روی آن  48. دستگاه با

ب شده است ارائه یم شود اما امکان خرید داستان های بیشت  از طریق کامپیوتر و نص
Lunii Store  سال آفر های مختلفن  7تا  3امکان پذیر است. این داستان ها به کودکان

برای انتخاب داستان یم دهد تا بر اساس قهرمان، جهان، شخصیت های داستان و 
اب کرده، به آن گوش داده و رویداد ها و اشیا موجود در آن ها داستان را انتخ

شخصیت ها را در ذهنشان بسازند که به پرورش فکری و خالقیت کودکان کمک 
 خواهد کرد. 

Lunii با چه چالش هابی روبرو است؟ 

ِ تجاری سازی محصولمان هستیم و در این مرحله باید اطمینان حاصل  ما در فاز نهابی
پیدا کنیم که آنچه که تولید کردیم همابن است که تصور یم کردیم و پاسخگوی 
ن دلیل ما باید بدانیم که چطور با بازیگران در این  نیازهای تعریف شده است. به همتر

ن هم یشه مشخص و کار آسابن نیست. بعالوه، ما در صنعت رفتار کرده که اینکار نتر
راه اندازی نماییم تا از طریق آنان پلتفریم مختص داستان  R&Dتالش هستیم تا تیم 

های دوران کودگ ایجاد و توسعه دهیم. از دیگر چالش های ما پیدا کردن راه یا افرادی 
د نماییم که پروژه مان برای کمک های مایل است و باید بتوانیم شمایه گذاران را متقاع

ده نماییم.   را در مقیاس های بزرگت  گست 

 چیست؟ Luniiاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

ده کنیم  بودن یعتن اینکه بتوانیم دیدگاه کاربرانمان را گست 
ی

. از دید ما کارآفرین فرهنگ

ده و ما امیدواریم که بتوانیم به آن ها کمک کنیم تا دنیا های مختلفن را کشف نمو 
 دئنیای اطرافشان را بهت  بشناسند. 

 روش های کسب درآمد: 

  فروش دستگاهLunii )دستگایه برای گوش دادن به داستان های کودکانه( 

 و فروش داستان های جدید 
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 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   APIdouشر

 لوگو 

 

 APIdou نام 

 Game device (Cuddly touch pad) صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/cultural-start-
week-apidou 

  https://www.apidou.fr/en 

https://nl.ulule.com/apidou 

 - نام برنامه

 - آیکون

 کردن بر روی آن هستند. این محصول هنوز تجاری نشده است؛ در حال کار  

 چیست؟ APIdouپروژه / ایده / استارتاپ 

APIdou  یک اسباب بازیcuddly  است که به شکل حیواناب  همچون خرگوش یا
است و با پارچه نریم پوشیده شده است و در واقع  paddedخرس بوده و اسفنخ  و 

 است.  APIیک 

APIdou  فت رابطه کودکان سال با دنیای  6تا  3یک راهکار برای کمک به پیرسر
ِل موبایل یا تبلت است که لمیس   دیجیتایل است. یک اسباب بازی شبیه به دستگاه کنت 

 کار یم کند. 

APIdou  در واقع یک خرس عروسگ نرم است که مجهز به رابط کاربری حساس
پشتیبابن یم کند، و برای بچه  iOSو  Androidاست که مجهز به بلوتوث بوده و از 

کروفوبن ندارد و تنها با لمس کردن  ها مناسب است. این وسیله هیچ گونه دکمه یا متر
 )همانند موس، تاچ پد( کار یم کند و مجهز به سنسورهای حرکت  است. 

ن دنیای مجازی و دنیای واقیع برای  یک اسباب بازی واقیع است که رابط کاربری بتر
ن است و از پارچه هابی مخصوص و مورد بچه ها  ایجاد یم کند. قابل شستشو با ماشتر

تایید ساخته شده است و استانداردهای امنیت  دارد، ضمنا مجهز به یک موتور 
vibration   .کوچک استAPIdou  با سنسورهای دقیف  که دارد به کودکان جوان
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کردن پنج ناحیه مشخص   این امکان را یم دهد تا مهارت های حرکتیشان را با لمس
ن این برنامه  هابی را مخصوص  appشده بر روی عروسک تقویت کنند. همچنتر

ن  کودکان ارائه خواهد داد که متناسب با سن آن ها، آموزشر و شگریم بوده و همچنتر
( سازگاری دارد. این اسباب بازی به راحت  به موبایل touch padبا عروسک تاچ پد )

 ند قابل اتصال است. ها و تبلت های هوشم

این محصول تجاری سازی شده و قیمت تقریت   2018انتظار یم رود تا کریسمس سال 
 یورو خواهد بود.  70آن حدود 

APIdou با چه چالش هابی روبرو است؟ 

تکنولوژی و رعایت استانداردها یگ از چالش های ما است اما اینکه بتوانیم این دستگاه 
ین شکل را با طراخ خوب  ارائه  دهیم از همه مهمت  است که در واقع بتواند به بهت 

ن مورد توجه قرار دهد. و  د و فرایندهای تولید و هزینه ها را نتر مورد استفاده قرار گتر
یک به قصد کمک در هزینه بسیار  کت  به عنوان شر پیش بیتن یم کنیم که پیدا کردن شر

اتژی ین است  ن انتخاب بهت  برای توسعه کسب و کار یک  مشکل خواهد بود؛ همچنتر
 چالش دیگر برایمان خواهد بود. 

 چیست؟ APIdouاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

فت  فت یک بازیگر است. این پروژه یک پروژه  APIتوسعه و پیرسر همانند توسعه و پیرسر
امیدوار است مخاطبان خود را جذب نماید و  APIdouخالق منحرصبه فرد است که 

 connectedدر حوزه کاری ما ایجاد یک شر متصل شده ) به موفقیت برسد. 
objecct  .است، حت  اگر این کار جزبی از فرایندهای صنعت  باشد 

ی
( یک کار فرهنگ

 بودن از نظر ما یعتن اینکه بخوایه دنیا را تغیتر دیه؛ یعتن اینکه اید
ی

ه کارآفرین فرهنگ
. را در مرکز کارها قرار دیه و با کمک هر وسیله ای بد فت آن باشر  نبال پیرسر

 روش های کسب درآمد: 

 فروش عروسک تاچ پد برای کودکان 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   Little ioشر

 لوگو 

 

 نام 

Little io 

art & culture pour les enfants (art & culture for 

children) 

 Art Workshops صنعت

 ! CULTURE IS A CHILD'S GAME شعار 

آدرس وب 

 سایت

http://www.forum-avignon.org/fr/start-culturelle-de-

la-semaine-little-io 

http://www.ioartculture.com 

 

 چیست؟ Little ioپروژه / ایده / استارت آپ 

little io   سال برگزار کرده و به آن ها   12تا  7کالس های ورک شاپ برای کودکان

 و مذهت  در قالب 
، تاریخن ی، ادبیاب  کمک یم کند تا با فهرمان ها و اسطوره های هتن

 ، ی شامل: نقاشر تاری    خ هتن آشنا شوند. تمایم ورک شاپ ها ارزش های هتن

ه را شامل یم شوند. کودکا ، رقص، سینما و غتر ن با قهرمانان داستان ها که موسیف 

ی متفاوب  هستند از طریق داستان ها مهیج آشنا شده و با کار های  ن آثار هتن خالقتر

ی آنان آشنا یم شوند. محتویات از طریق نوشته، طرح سوال، عکس، ویدئو،  هتن

ه به کودکان ارائه یم شود.   بازی، موسیف  و آهنگ و غتر

 یم شوند، عبارتند از: ارائه  little ioشویس هابی که در 

o ثبت نام در ورک شاپ ها و تکمیل فرم آنالین 

o عضویت در چند ورک شاپ ماهیانه یا سالیانه 

o همراه با تخفیف های ویژه 
ی

 ثبت نام در ورک شاپ ها به صورت خانوادگ

o ارائه برنامه هابی اختصایص برای تعطیالت 

o کت در کالس ها  ارائه گیفت کارت هابی برای شر

o  ( و عمویم )در مدارس(ارائه ورک
ی

 شاپ های خصویص )خانوادگ

این ورک شاپ ها ماهیانه یا سالیانه در محل های متفاوت برگزار یم شوند که در 

 وب سایت اعالم یم شوند. 
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کت در  در کنار ورک شاپ ها کتاب ها و بوکلت هابی آماده شده اند که قبل از شر

 ت فراهم آورده شده است. دوره ها، امکان خریداری نمودن آن ها از وب سای

Little io با چه چالش هابی روبرو است؟ 

کت  قصد دارد تا یک برنامه کاربردی ارائه دهد تا محتویات را به صورت  little ioشر

بعدی )هم تصویر و هم صدا( به کاربران آفر دهد. ضمنا قصد دارند تا  2رسانة 

ن ارائه ده تری به مدارس نتر
دهند و از جانب آن ها کمک  شویسشان را در سطح گست 

 های مایل دریافت نمایند. 

 چیست؟ Little ioاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

 زیبابی ها و دانش را همراه با نوآوری به مخاطبان ارائه دادن
 یعتن

ی
و  کارآفرین فرهنگ

؛ در واقع دو مولفه فرهنگ و اقتصاد را با هم  ن در این راه دست از تالش بر نداشت 

 کردن.   ترکیب

 روش های کسب درآمد: 

 فروش و ارائه ورک شاپ ها به کودکان 

 فروش بوکلت های مربوط به ورک شاپ 

 

  



57 | c a c i m a . i r  

 

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   L’ATELIER 440شر

 لوگو 

 

 L’ATELIER 440   نام 

 Music صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/week-s-cultural-
start-l-atelier-440 

https://www.atelier440.com 

 - نام برنامه

 - آیکون

 چیست؟ L’ATELIER 440پروژه / ایده / استارتاپ 

L’ATELIER 440   دوره ها و تمریناب  را در حوزه موسیف  به مخاطبان ارائه یم دهد
 تمرکز دارد. در واقع یم خواهند محصول نهابی که 

که بیشت  بر روی خلق موسیف 
نت با  ن مردم آنرا پخش  CDموسیف  است را تولید کرده و از طریق بست  اینت  در بتر

که بر روی کامپیوترهایشان نصب از طریق برنامه نرم افزار   L’ATELIER 440نمایند. 
کت  GarbageBandاست و همان برنامه  ات خاص  appleشر است همراه با تجهتر

جویان کمک یم کنند تا موسیف  و آهنگ مورد  خود در استادیوبی که دارند به هتن
 Computer Assisted Musicیا  CAMنظرشان را تولید نمایند که به این سیستم 

 یم گویند. 

جویان قرار یم دهد.  استادیوبی  ات کامیل را در اختیار عالقمندان و هتن ن وسیع با تجهتر
سیستم های کامپیوتری به هم متصل شده و با ابزار موسیف  یکپارچه شده اند. بر 

ات  GarageBandروی سیستم های کامپیوتری نرم افزار  ن نصب شده است که تجهتر
ن به صورت مجازی برای کارب  را نتر

ران ارائه یم دهد و امکان ساخت و ابزار موسیف 
جویان مطالب و جزوات آموزشر را یم  آهنگ یا ویرایش آن ها را فراهم یم آورد. هتن

 توانند از طریق وب سایت و ثبت نام در کالس ها و ورک شاپ ها بدست آورند. 
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سال به باال، نوجوانان، بزرگساالن،  8، کودکان L’ATELIER 440مخاطبان 
فه ای که یم خواهند آموزش هایشان را کامل کنند هستند. قبل از هر موسیقیدانان حر 

به کارهای دیگری همچون ضبط صدا  L’ATELIER 440نوع فعالیت آهنگ سازی، 
ده تر کرده و  یا ابزار، و بازسازی قطعات موجود یم پردازد تا دانش تئوری افراد را گست 

ر خالف آنچه تصور یم شود در قدرت شنوابی موسیف  آنان را تقویت کند. فناوری ب
، پاپ،   electroو  soulاختیار تمام گونه های موسیف  همانند کالسیک، جاز، سنت 

 است. 

L’ATELIER 440 با چه چالش هابی روبرو است؟ 

یگ از هدف های ما این است که به والدین و کودکان و نوجوانان نشان دهیم که 
واند موسیف  را نواخت که به مبتدیان )به امروزه با روش های جدید و متفاوب  یم ت

 CAMویژه( احساس رضایت دهد. ساخت و ایجاد موسیف  با کمک ابزار 
(Computer Addidted Music)   ی سنت  موسیف در واقع مکمل راه های یادگتر

است و فرصت  برای بدست آوردن تجربه جدید در تمام ژانرهای موسیف  فراهم یم 
 آورد. 

ی موسیف  و تئوری کاری دشوار است، آموزش با   که یادگتر
ن برای کودکابن همچنتر

CAM  برایشان تجربه ای بسیار متفاوت خواهد بود و یم توانند بیشت  به تمرین
دازند؛ حت  گاها کودکابن که استعداد ساخت آهنگ دارند با این روش یم   بتی

ی
نوازندگ

مک یم کند تا حت  بدون نیاز به تسلط به ابزار به افراد ک CAMتوانند آنرا نشان دهند. 
 موسیف  کالسیک، به صورت مجازی، بنوازند. 
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 چیست؟ L’ATELIER 440از دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

ن و ساخت موسیف  را   در زمینه موسیف  باید امکان نواخت 
ی

از نظر ما کارآفرین فرهنگ
 برای افراد در هر سطخ که هستند فراهم آورد. 

 

 روش های کسب درآمد: 

   فروش جزوات آموزشر موسیف 

  برگزاری دوره های آموزشر 

  جویان )که کلیه ات به هتن ن در اختیار قرار دادن استادیو به همراه تجهتر
خدمات شامل نرم افزار های خاص برای اجرای موسیف  به همراه فناوری 

 است(

 نمونه هابی از صفحه / برنامه را در زیر مشاهده یم کنید: 
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 صفحه اصیل وب سایت: 
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کت   LA DENTELLIEREشر

 لوگو 

 

 LA DENTELLIERE نام 

 Book صنعت

 - شعار 

آدرس وب 
 سایت

http://www.forum-avignon.org/en/week-s-cultural-
start-la-dentelliere 

- 

 LA DENTELLIERE editions numeriques نام برنامه

س نیست. برنامه برای  آیکون  بررش بیشت  در دست 

 چیست؟ LA DENTELLIEREپروژه / ایده / استارتاپ 

LA DENTELLIERE   یک خانه کتاب دیجیتایل است که داستان های زیبابی را برای
ی  کودکان که بر روی تبلتشان نصب یم شود تولید یم نماید. این داستان ها هم اثر هتن

، عبارات شاعرانه ه( و هم نوآورانه و )شامل نت های موسیف  ، و نقاشر ها و غتر
تکنولوژیکال هستند. در واقع انتشاراب  دیجیتایل است. تمایم داستان های ما توسط 
مندان حرفه ای و معروف نقاشر شده اند و به صورت تعامیل هستند. ماموریت  هتن

LA DENTELLIERE  خیال پردازی و رویا را به کودکان از طریق ، این است که هتن
 داستان های روی تبلتشان انتقال دهد. 

کودکان بسیار با هوش هستند. داستان های ما پر از مطالب مفید برای آن ها است. 
برای کودکان ارسال نیم شود، ضمن اینکه تبلیغاب  هم  appهیچ گونه لینگ از این 

 ت. برنامه کامال برای کودکان امن خواهد بود. وجود نخواهد داش

Business canceled from the RCS on 28-02-2018. 

LA DENTELLIERE با چه چالش هابی روبرو است؟ 

 داستان هابی که 
ما همیشه قصد داشتیم تا داستان های جدید تولید نماییم یا حت 

ن منترسر نموده ایم را بهبود دهیم ضمن اینکه به تعهداتما ن پایبند بمانیم. ما در اولتر
قدم موفق بودیم و توانستیم خوانندگان اولیه مان را جذب کرده و با توجه به فیدبک 
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که گرفتیم در رسانه ها مورد توجه قرار گرفتیم. حال باید بتوانیم تعداد « عایل»
ن الملیل(  ی را جذب نماییم. )حت  در سطح بتر  خوانندگان و والدین بیشت 

 مثل بودجه های بازاریاب  ما پشتیبا
ی

نداریم و از طریق  Hollywoodبن مایل بزرگ
 تعریف هابی که کاربرانمان به سایرین یم گویند در حال رشد هستیم. 

 چیست؟ LA DENTELLIEREاز دید 
ی

 معنای کارآفرین فرهنگ

 بودن یعتن کمک یه یکدیگر برای شناسابی بهت  نیازهای 
ی

در حال کیل کارآفرین فرهنگ
. ف

ی
 رهنگ

 روش های کسب درآمد: 

 فروش داستان های دیجیتایل برای کودکان 

 وجود ندارد صفحه اصیل وب سایت: 
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