




خانه نوآوری و فناوری استانبول
مرکزی است برای توسعه صادرات و تبادل فناوری بین ایران و ترکیه که با تمرکز 
برحوز ه های نوآورانه و دانش بنیان، زیرساخت و بستر الزم برای حضور شرکت های 

ایرانی دربازارهای بین المللی را محقق می کند.
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی که آمادگی عرضه محصول 
یا خدمت خود در سطح بین المللی را دارند می توانند از خدمات این مرکز استفاده 

نمایند.
این مرکز در منطقه تجاری نیشانتاشی در مرکز Lotus به عنوان یکی از بهترین 
مراکز تجاری استانبول واقع شده است تا عالوه بر تخصیص فضای کاری مدرن، 

محیطی در شأن شرکت های ایرانی فراهم نماید.
دسترسی بسیار خوب به مراکز مهم علمی و تحقیقاتی، وجود ایستگاه مترو در 
طبقه پایین مرکز و نزدیکی به مرکز کسب و کار استانبول، آن را به فرصتی بسیار 

خوب بدل نموده است.



چرا ترکیه؟
برای  استثنایی  ایرانیان، فرصتی  به دلیل همجواری و حضور گسترده  ترکیه 

توسعه کسب و کار بین المللی است.
عالوه بر امتیازاتی مانند عدم نیاز به روادید، پروازهای متعدد روزانه در تمامی
برای  واردات  و  صادرات  تسهیل  حضور،  صرفه  به  مقرون  هزینه  ساعات، 
ایرانیان، اختالف ساعت کم و نزدیکی مسافت، جایگاه بین المللی ترکیه د ر 
اقتصاد نوآورانه سبب شده است شرکت های بین المللی زیادی استانبول را 

به عنوان یکی از مراکز اصلی کسب و کا ر خود انتخاب کنند.



Lotus Nışantaşı



در دل زیست بوم
جهت تعامل بهتر و اثربخش با زیست بوم نوآوری و فناوری در ترکیه، 

این مرکز در کنار یکی از بزرگترین مجموعه های استارتاپی ترکیه با نام 

 قرار گرفته است. 

این مزیت سبب شده است دسترسی گسترده ای به شتابدهنده ها، 

استارتاپ ها و تیم های کاری ترک وجود داشته باشد. 

ترکیه عالوه بر آن که جایگاه خود را به عنوان یک هاب ارتباطی و تجاری 

بین شرق و غرب تثبیت نموده است برای ایرانی ها نیز فرصتی استثنایی 

بین المللی  بازارهای  به  مطمئن  و  کم هزینه  سریع،  دسترسی  برای 

است. 

سعی شده است همه خدمات مورد نیاز یک کسب و کار برای فعالیت 

با تأمین فضای کاری  ارائه شود و  با باالترین کیفیت ممکن  در ترکیه 

بر  شما  تمرکز  تنها  استانبول  تجاری  نقطه  بهترین  در  مجهز  و  مدرن 

توسعه کسب و کار بین المللی تان باشد.

http://www.workinton.com/
https://www.workinton.com/


مشاوره

فضای کار اشتراکی و امکانات

سالن رویداد و جلسات

خدمات پشتیبان کسب و کار

خدمات حوزه دیجیتال

انتشار محصول دیجیتال

مطالعه و بررسی بازار



تمرکز بر هر بازار جدید، شرایط خاص خود را دارد. حضور بدون بررسی در 
بازار، هرچند که ممکن است منجر به موفقیت شود ولی هزینه زمانی 

و مالی باالیی را به سازمان تحمیل می کند.



مشاوره

پیش از حضور در بازار ترکیه، کارشناسـان و مشـاوران خانه نوآوری 
و فنـاوری اسـتانبول آمـاده ارائـه مشـاوره های تخصصـی جهـت 

رفـع ابهام هـا و مشـکالت شـما در بـازار بین المللی هسـتند.

   مشاوره عمومی
1- مشاوره اقامتی

2- مشاوره ثبتی و حقوقی

   مشاوره تخصصی
1- مشاوره صنعتی
2- مشاوره فناوری



شما  تصمیم  یا  شده اید  مستقر  کار  و  کسب  بوم  زیست  در  اگر 
فناوری  و  نوآوری  خانه  است،   قطعی  بازار  این  در  حضور  برای 
خواهد  شما  کنار  در  مطمئن  شریکی  عنوان  به  استانبول،  
نمایید.  ایجاد  را  خود  کار  و  کسب  برای  الزم  زیرساخت  تا   بود 
انتخاب کارگزاران مورد اطمینان و دامنه خدمات قابل ارائه به شکلی 

طراحی شده است که شما بر تخصصتان متمرکز باشید. 



دفتر کار 17 تا 24 متر اختصاصی
تعداد نفرات 4 تا 6 نفر

حداقل زمان قرارداد 6 ماه
تجهیزات اداری، میز و صندلی

سالن  از  ماه  در  ساعت   4 استفاده  امکان 
جلسات 10 نفره

برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان

پذیرش بسته پستی
IHIT   امکان استفاده از فضاهای اشتراکی
پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی

دفتر اختصاصی



دفتر یک نفره

دفتر کار اختصاصی برای یک نفر
حداقل زمان قرارداد3 ماه

میز،  صندلی و کتابخانه کوچک
امکان استفاده از سالن جلسات 10 نفره در ماه

برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان

پذیرش بسته پستی
IHIT   امکان استفاده از فضاهای اشتراکی
پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی



میز  اختصاصی 

فضای کار برای یک نفر 
 حداقل زمان قرارداد 2 ماه

میز و صندلی اداری
امکان استفاده از سالن جلسات 10 نفره در ماه

برق، آب، گرمایش و اینترنت پرسرعت رایگان
قهوه، چای، آب و اسنک روزانه رایگان

پذیرش بسته پستی
IHIT   امکان استفاده از فضاهای اشتراکی
پاسخگویی تلفن به زبان ترکی و انگلیسی

دفتر یک نفره

+





ترکیه استقرار  افراد حقیقی و حقوقی که در کشور  برای  فضای مجازی، 
ندارند و تمایل به استفاده از آدرس رسمی IHIT جهت موارد ثبتی را دارند 

در نظر گرفته شده است.

امکانات فضای مجازی
پذیرش بسته پستی 

IHIT امکان استفاده از آدرس
فضای مجازی)آدرس(



سالن رویداد و 
جلسات

حداکثر 25 نفر
جداگانه  صوتی  و  تصویری  سیستم  مانند  تجهیزات  هزینه 

محاسبه می شود.
پذیرایی: چای، قهوه و اسنک

در صورت درخواست امکان ارائه خدمات مترجم وجود دارد



اتاق جلسات

حداکثر 10 نفر 
پذیرایی: چای ، قهوه و اسنک

مترجم  خدمات  ارائه  امکان  درخواست  صورت  در 
وجود دارد



کسب و کار در هر کشوری پیچیدگی های خاص خود 
را دارد. استفاده از کارگزاران خبره در این زمینه کمک 
می کند تا شرکت نوپا با حذف مخاطرات محیطی، تمرکز 
خود را بر کسب و کار خود قرار دهد. ما در خانه نوآوری 
و فناوری استانبول، با انتخاب کارگزاران بین المللی و با 

تجربه در کنار شما خواهیم بود.

انواع خدمات

افتتاح حساب بانکی جهت اشخاص حقیقی
خدمات مالی اشخاص حقوقی )تأسیس شرکت، 

افتتاح حساب شرکتی و معرفی حسابدار(
خدمات وکیل

خدمات پشتیبان 
کسب و کار 



مطالعه و بررسی بازار
شرکت های ایرانی برای ورود به بازاری جدید با دغدغه ها و 
ابهامات بسیاری مواجه هستند. این ابهامات نظیر میزان 
تناسب با بازار برای کسب و کار آنها، وضعیت بازار در حوزه 
فعالیت  آنها، قوانین تاثیرگذار بر کسب و کار، وضعیت 
شرکای  احتمالی،  مشتریان  محلی،  رقیب  شرکت های 
تجاری بالقوه و از این قبیل در کشور ترکیه، نیازمند انجام 
این  نتیجه  است.  کاربردی  پژوهش های  و  مطالعات 
مطالعات می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری های 

استراتژیک و عملیاتی شرکت ها داشته باشد.

انواع خدمات

نتیجه  اساس  بر  کار  و  کسب  مشاوره  خدمات 
تحقیقات بازار

تحلیل بازار و محیط پیرامون
شناسایی و تحلیل مشتریان/بازار هدف

شناسایی و تحلیل رقبا
مطالعه برای استراتژی و برنامه ریزی

مطالعه برای نوآوری و تکنولوژی مرتبط
مطالعه و تحلیل وضعیت اقتصادی

 Contech, Fintech در شرایط کنونی این امر در حوزه های
و Software انجام می گردد

Market R&D          



عرضـه محصـول دیجیتـال در بازارهـای بین المللـی 
بعضـا  الزامـات  ایـن  دارد.  را  خـود  خـاص  الزامـات 
اتحادیـه  ماننـد  بـازار هـدف مشـخصی  بـه  مربـوط 
اروپـا اسـت و درمـواردی، مرتبـط بـا میـزان آمادگـی 
اسـت.  بین المللـی  عرضـه  بـرای   محصـول 
خانـه نـوآوری و فنـاوری اسـتانبول، بـا بررسـی دقیـق 
محصـول یـا خدمات دیجیتال شـما، ضمن بررسـی 
کـه  هـدف  بـازار  در  محصـول  نیـاز  مـورد  الزامـات 
می توانـد کشـورهایی فراتـر از ترکیـه را شـامل شـود، 
میـزان آمادگی محصول شـما را نیـز ارزیابی می کند.

خدمات حوزه دیجیتال



راسـتی آزمایی،  زمان بـر  و  پیچیـده  طوالنـی،  فراینـد  دلیـل  بـه 
ناشـی  محدودیت هـای  نیـز  و  مالـی،  تبـادل  درگاه هـای  بـه  نیـاز 
پلتفرم هـای  در  دیجیتـال  محصـوالت  انتشـار  تحریم هـا،  از 
اسـت. مشـکل  بسـیار  ایرانـی  تولیدکننـدگان  بـرای   بین المللـی 

رایانـه ای،  بازی هـای  و  موبایـل  نرم افزارهـای  دهنـدگان  توسـعه 
Apple App Store, Goo-  می تواننـد انتشـار محصـول خـود در
gle Play store, Steam و سـایر پلتفرم هـای معتبـر را بـه مـا 
بسـپارند تـا بـا کمتریـن زمـان ممکن و از مسـیری مطمئـن، امکان 

عرضـه بین المللـی محصـول دیجیتـال خـود را داشـته باشـند.

انتشار محصول دیجیتال



این پکیج شامل موارد زیر می باشد:

مشاوره عمومی
)Co-Working desk ( میز اختصاصی

افتتاح حساب بانکی شخصی

Startup  پکیج



مشاوره عمومی 

)Micro Office ( دفتر  یک نفره

خدمات مالي )تاسيس شركت و افتتاح حساب شركتي 

و معرفي حسابدار(

خدمات آدرس

سالن جلسات 10 نفره

نیم ظرفيت - 2 ساعت در ماه

SME  پکیج



Enterprise  پکیج
مشاوره عمومی

مشاوره تخصصی 

)Private Office( دفتر اختصاصی

خدمات آدرس

خدمات مالي )تاسيس شركت و افتتاح 

حساب شركتي و معرفي حسابدار(

سالن جلسات 10 نفره

نیم ظرفيت - 4 ساعت در ماه

سالن جلسات 25 نفره

نیم ظرفیت - 4 ساعت در ماه

مترجم



Halaskargazi Caddesi/ Lotus 
Nişantaşı no 38/66E/ İç kapı 215 
kat 1 D4/ şişli/ İstanbul/ Türkiye
istanbul@istanbulihit.com
w w w . i s t a n b u l i h i t . c o m
Tel: +90 533 505 45 89   
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