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 (Gilarator) یتورگیالر 

 (ها ایدهتجاری سازی و فناورانه  های استارتاپ شتاب دهنده)

 

به و بازاریابی آنالین، با توجه اطات ارتبو گروه گیالر پس از حدود دو دهه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات 
های خالقانه و  پرورش ایده  فعالیت در خصوص و نخبگان،های جوانان  توانمندیهای موجود و  پتانسیل

عبارت از خالصه شده برگرفته و رده است، از این رو با نام تجاری گیالریتور که ک را آغاز ی استارتاپ هاده شتاب
Gilar Accelerator   دهی را نیز به زیر مجموعه خود اضافه کرده است. شابفعالیت است 

 گیرد: زیر صورت می های روشبه های فناورانه  تجاری سازی ایدهگیالریتور در راستای  دهی شتاب

 اختصاص فضای استقرار با امکاناتی چون: میز و صندلی، کامپیوتر، اینترنت پر سرعت -
 مارکتینگ پلن، پیاده سازی بوم کسب و کار، بیزنس پلنمشاوره و  -
 ثبت شرکت ،قراردادنویسی سازی، تیم ،حقوقیمشاوره  -
 ها و نمایشگاه و شرکت در رویدادها جذب سرمایه گذارو  ارائهاصول  -
 رفع نیازهای گرافیکی و امور طراحی -
 قرار دادن سرور و هاست در اختیار -
 آموزش تولید و توزیع محتوا -
 و جذب مشتری بازاریابی اصول و فنون -
 اصول و فنون افزایش بازدید سایت -
 دیجیتال مارکتینگ و سئو -
 ریافزار حسابدا مشاوره مالی و آموزش حسابداری و کار با نرم -
 وره برنامه نویسی و رفع نیازهای حین کارمشا -
 خالقشرکت دانش بنیان و شرکت در زمینه ثبت مشاوره  -



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Varnup) ورناپپ: انام استارت -1

 www.varnup.comآدرس سایت: 

 1398: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

 اپلیکیشن و سایت طریق از که کارهاست و کسب همه برای دهی تخفیف و تبلیغاتی بستر یک ورناپ
 .بگیرند تخفیف هم و بدهند تخفیف توانند می هم آن،

 کاال فروشندگان ترین ارزان و ترین محبوب ترین، تخفیف پر ترین، نزدیک توانند می کاربران ورناپ در آن بر عالوه
 .کنند پیدا را خود شهر خدمات و

 چشم انداز:

 را خود خدمات یا و کاالها بتوانند و شوند معرفی آن در کشور کارهای و کسب همه که است این ورناپ هدف
 .کنند معرفی

 اعضای تیم:

 پروژهمدیر   یهمهران وثوق شیرا -1
 مدیر بازاریابی   رکسانا نظرپور -2
 محتواکارشناس    مارال چوکامی -3
 کارشناس فروش   نصیریمهسا  -4
 کارشناس فروش   کردیناهید  -5
 کارشناس فروش   دینا شریفی -6

 نفر 1000    تعداد کاربران:

 نفر 9000   سایت: ماهانه میانگین بازدید

 

 

 

 

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Gilar Online MarketPlace) بازار اینترنتی گیالر: پااستارتنام  -2

 www.gilar.irآدرس سایت: 

 1385: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

امنیتی، ایمنی، امدادی و سالمتی فعالیت -تجهیزات حفاظتی بازار اینترنتی گیالر، به طور تخصصی در زمینه
 کند. می

دایر شده و کاربران عالوه بر خرید محصوالت خود، قادر هستند در صورتی که کاالی  1385این فروشگاه از سال 
الت مرتبط با ماهیت گیالر را دارند در آنجا به عنوان فروشنده نیز فعالیت کنند. ضمن آنکه بازاریابی محصو

 موجود در گیالر یکی دیگر از امکانات گیالر است.

بازار اینترنتی گیالر مرکز فروش، بازاریابی و خرید انواع محصوالت و تجهیزات مرتبط با حفاظت و امنیت، ایمنی 
 و امداد، سالمت و بهداشت است.

 قیمت هستند کاربران این سایت مشتریانی هستند که دنبال محصوالتی با بهترین کیفیت و کمترین

همچنین فروشندگان، تامین کنندگان، شرکتها و کارخانجاتی که محصوالت مرتبط با حوزه فعالیت گیالر را 
 عرضه می کنند امکان فروش محصوالت خود را در بازار اینترنتی گیالر دارند.

 چشم انداز:

هدف بازار اینترنتی گیالر این است که تمامی کاالهای مرتبط با حوزه فعالیت خود را با جذب حداکثری تأمین 
 در فروشگاه خود عرضه کند. کنندگان

 اعضای تیم:

 پروژهمدیر    محمد صدیقی -1
 مالیاداری و مدیر    سمیرا آشوغ -2
 مدیر بازاریابی   آرش دهبان -3
 مشتریان تیبانیپش   محمد وثوق  -4
 فروش کارشناس   غزاله حسن زاده -5
 کارشناس فنی و برنامه نویس  حامدمحمدعلی میر  -6
 گرافیستطراح و    سارا کشاورز -7
 برنامه نویس   علی حسنی -8

 نفر 100.000    تعداد کاربران:



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 نفر 45.000   سایت: ماهانه میانگین بازدید

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Dobal) فروشگاه اینترنتی دوبال: پااستارتنام  -3

 www.dobal.irآدرس سایت: 

 1389: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

ه ب دیجیتال کاالهای و صدا انتقال و ضبط یاب، مکان و ردیاب مداربسته، های دوربین انواع دوبال فروشگاه در
 است توانسته دنیا سراسر از خود محصوالت مستقیم واردات با دوبال. گردد می عرضه اینترنتی فروش صورت

 تعویض گارانتی راستا این در که آورد ارمغان به خویش مشتریان برای را قیمت ترین نازل و کیفیت بهترین
 .است بوده آن محصوالت کیفیت کننده تضمین همواره اختصاصی،

 چشم انداز:

 خریدهای تا دارد نگه راضی را نهاآ دهد می مشتریان به که خوبی دهی سرویس با بتواند است امیدوار دوبال
 مشتریان خرید کیفیت بردن باالتر برای تالشی هیچگونه از دوبال اینترنتی فروشگاه. دهند انجام بیشتری

 خلق خود مشتریان برای را ارزش بیشترین خرید فرآیند طی در تا است تالش در همواره و کند نمی دریغ خود
 .کند

 اعضای تیم:

 کارشناس محتوا و گرافیست   سارا کشاورز -1
 مدیر بازاریابی   آرش دهبان -2
 پشتیبان مشتریان   محمد وثوق -3
 و سئو دیجیتال مارکتینگ   محمد صدیقی -4

 نفر 3.000    تعداد کاربران:

 نفر 6.000  سایت: ماهانه میانگین بازدید

 

 

 

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 ها و دنیای نوشیدنی (Yousha) یوشانام استارتاپ:  -4

 www.youshadrinks.com  آدرس سایت:

 www.worldoffdrinks.com 

 1396: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

 :است زیر شرح به حاضر حال در خالصه طور به ها نوشیدنی دنیای های فعالیت اصلی محور

 از اقصی نقاط جهان ای حرفه و خانگی های نوشیدنی انواع تهیه آموزش و معرفی 

  سالمت استانداردهای اساس بر بازار صنعتی های نوشیدنی بازار با مرتبط های شرکت بررسی و نقد معرفی، 

 چشم انداز:

 جرعه یک نوشیدن لذت تا بیاموزد زبانان فارسی همه به تا دارد تصمیم ها نوشیدنی دنیای و یوشا تیم
 دارید نیاز را ها نوشیدنی دنیای از که آنچه هر یوشا. کند دگرگون را شما حال تواند می حالتی هر در نوشیدنی

 ها نوشیدنی دنیای در مرجع یک عنوان به worldoffdrinks به بتوان تا کند تالش خواهد می و کرد خواهد ارائه
 .کرد اعتماد

  اعضای تیم:

 مشتریان پشتیبان   رجبیمنیژه  -1
 بازاریابی کارشناس فروش و   علی حسنی باغی -2
 کارشناس محتوا   یلدا لطیفی -3

 نفر 1.000    تعداد کاربران:

 نفر 35.000   سایت: ماهانه میانگین بازدید

 

 

 

 

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Unicut) یونیکاتنام استارتاپ:  -5

 www.unicut.irآدرس سایت: 

 1395: شروع فعالیتسال 

از ای،  تولید انواع لباس مردانه و زنانه و تک دوزی حرفهساله در زمینه  15 ای  یونیکات با تجربهشرح فعالیت:
را دریافت کرده و سفارش مد نظر مشتری را طبق رنگ و الگوی  سفارشات مشتریانبستر اینترنت طریق 

دهد. تولید کاله ماسک از ابتکارات تیم یونیکات در  می خودشان از طراحی تا خرید پارچه و دوخت را انجام
از طراحی مدرن و روز  باایرانی  و تلفیق طراحی سنتی دوران کرونا بود که استقبال زیادی هم از آن شد.

 های تولیدات یونیکات است. ویژگی

 چشم انداز:

داند و در این راستا  پلتفرم تخصصی سفارش طراحی و دوخت لباس بر بستر آنالین مییونیکات خود را یه 
 کند که بهترین باشد. تمام تالش خود را می

 اعضای تیم:

 مدیر عامل  معصومه صدیقی -1
 طراح لباس   صدیقی سمیرا -2
 کارشناس فروش   رضا ابراهیمی -3
 های اجتماعی کارشناس شبکه   سروش لطیفی -4

 نفر 200    تعداد کاربران:

 در دست ساخت  سایت: ماهانه میانگین بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Tirafa) رافاتینام استارتاپ:  -6

 www.tirafa.comآدرس سایت: 

 1397: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

ها و  ها، سازمان رافا برای کنترل ورود و خروج و ثبت حضور و غیاب افراد در شرکت سیستم حضور و غیاب تی
افزاری  ادارات طراحی شده و افراد با استفاده از این سیستم قادر خواهند بود بدون نیاز به دستگاه سخت

حضور و غیاب خود را اعالم نمایند. سیستم تشخیص چهره به کار برده در این سیستم نیز بر روی موبایل 
دیگری نیست. در برنامه توسعه این سیستم امکان کاربران فعال بوده و نیازی به دوربین و یا سخت افزار 

مدیریت مالی برای مدیریت هزینه ها، درآمدها و امور بیمه، مالیات و سایر موارد مالی دیگر فراهم خواهد شد 
. عالوه بر مدیریت مالی مبحث بود خواهد اجرا و سازیضمن آنکه تمام فرآیندهای مالی یک سیستم قابل پیاده

ارگزینی، پرسنلی، مکاتبات، دبیرخانه و موارد مرتبط به مراودات اداری در این سیستم تعبیه اداری اعم از ک
 خواهد شد.

 چشم انداز:

تیرافا با هدف اینکه یک سیستم جامع و کامل اداری و مالی را بر بستر موبایل در اختیار کسب و کارهای 
اداری و مالی امورات کوچک و متوسط قرار دهد، ضمن آنکه هر شخص بتواند با استفاده از این سیستم 

 .مدیریت کند را نیزشخصی خود 

 اعضای تیم:

 مدیر عامل  مهران وثوق شیرایه -1
 مدیر بازاریابی   آرش دهبان -2
 اندروید برنامه نویس  ساسان سحرخیز -3
 کامپیوتر ویژن برنامه نویس  نیما شفیعی -4
 وب برنامه نویس افشین اسماعیل زاده -5

 نفر 20    تعداد کاربران:

 نفر 500  سایت: ماهانه میانگین بازدید

 :ماهانه میانگین درآمد

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (iGilar) گیالر آینام استارتاپ:  -7

 www.igilar.comآدرس سایت: 

 1397: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

 استفاده با و اطالعات فناوری حوزه در جامعه نیازهای شناسایی با خود، فعالیت شروع ابتدای همان از آیگیالر
 حوزه این در متفاوت و کیفی های آموزش ارائه روی بر را خود های فعالیت عمده ، ابزارها و ها فناوری آخرین از

 .کرد متمرکز

 چشم انداز:

 از گیری بهره و انسانی روابط داشتن نظر در با را، مختلف علوم آموزش شرایط خالق، و سرزنده محیطی در
 و کرده فراهم ملی عرصه در بزرگسالی تا کودکی از فناوری، و علمی های زمینه تمام در خالق، و متخصص اساتید
 .باشیم گر نظاره آینده در را پویا و متخصص انسانی، ای جامعه

 اعضای تیم:

 پروژهمدیر    لیال عابدی نیا -1
 های آموزشی مدیر گروه   رزیتا گلبرگ -2
 کارشناس محتوا   زهره نوروزی -3
 کارشناس محتوا   نیما ایزددوست -4
 مدرس   سارا امامدوست -5
 مدرس   سارا صدیقی -6
 مدرس   مجتبی صدیقی  -7
 مدرس  محدثه صابرمعاش -8
 مدرس   سمیرا آشوغ -9

 نفر 200    تعداد کاربران:

 نفر 1.000  سایت: ماهانه میانگین بازدید

 

 

 

 



 گروه گیالر( ندهده شتاب ( گیالریتور

Gilarator (Gilar Group Accelerator) 

 های مستقر در گیالریتور: استارتاپ

 (Diago) دیاگونام استارتاپ:  -8

 www.mydiago.irآدرس سایت: 

 1397: شروع فعالیتسال 

 شرح فعالیت:

های مختلف خودروی شما از  یابی سیستم که عالوه بر عیب است خودروانواع گو در واقع  پلتفرم مدیریت دیا
ای،مدیریت  های دوره نبی بسیاری از جمله مدیریت سرویسهای جا طریق گوشی تلفن همراه و دانگل، قابلیت

دهد. در صورت  را در اختیار شما قرار می… عملکرد خودرو و یادآوری، خبر روز خودرو، تاریخچه ، ، ثبتها هزینه
پیدا کنید.   آمده آگاهی وجود توانید به سرعت از مشکل به روشن بودن چراغ چِک خودرو، با کمک دیاگو می

ترین  نیاز نزدیک  توانید توسط دیاگو آن را برطرف کنید و یا در صورت آمده، می بسته به نوع خطای پیش
باشد تا  و هزینه انجام شده را دارا می ای های دوره . دیاگو همچنین قابلیت ثبت سرویسا بیابیدتعمیرگاه ر 

های مختلفی گزارش گیری را انجام دهد. یادآوری بر حسب سرویس و یا  تواند با استفاده از آن، به شیوهکاربر ب
ی شده و یا طا بتوانند برحسب کیلومتر که دیاگو در اختیار کاربران میگذارد ت استهزینه یکی از امکاناتی 

 زمانی برای عملکرد خاصی یادآوری را انجام دهد.

 چشم انداز:

دیاگو با در پیش گرفتن مسیر تحقیق و توسعه تصمیم بر آن دارد عالوه بر خدکات فوق، سیستم افزایش 
 پروژه خود اضافه کند.یز به ایمنی خودرو با استفاده از موبایل را ن

 اعضای تیم:

 مدیر عامل  ساسان سحرخیز -1
 برنامه نویس  رزیتا گلبرگ -2
 برنامه نویس  المیرا نوعی -3

 نفر 200    تعداد کاربران:

 نفر 300  سایت: ماهانه میانگین بازدید


