استارت آپ های مشهور فناوری مالی اروپا
در سال5102
از يک دهه پيش تاکنون ،گروهي از شرکت هاي موفق فناوري مالي در اروپا شروع به کار کرده اند؛ شرکت هايي نظير  Tadyen ، Klarnaو
 . Transeferwiseآن ها روش هاي دريافت و پرداخت وجوه را در اروپا تغيير دادند و تنها با بهره مندي از مفاهيم بنيادي جديد در زمينه
فناوري ظرف چند سال به شرکت هاي با ارزش اروپايي تبديل شدند .بازار حوزه فناوري مالي تابستان خود را سپري مي کند و بسيارداغ است،
بنابراين نگاهي خواهيم داشت به محبوب ترين استارت آپ هاي فناوري مالي سال  5102در اروپا :
 Azimoتوسط گروهي راه اندازي شد که تجربه هاي ناموفق زيادي از حيث اتالف منابع و وقت حين انتقال وجه به صورت سنتي با مشتريان داشتند  .آن ها
مي توانستند از سيستم انتقال وجه ( )Transferwiseکه درسال  0202ايجاد شده بود استفاده کنند .اما تصميم گرفتند با  transeferwiseرقابت
کنند و مشترياني که روش هاي سنتي را بيشتر مي پسندند هدف قرار دهند  .سرمايه اين شرکت در سال  0202يعني  3سال پس از شکل گيري به 30 /6
ميليون دالر رسيد .

 Centralway numbrsيک برنامه رابط تلفن همراه است که اجازه مي دهدکاربران تراکنش هاي خود را مديريت کنند و پيش بيني هايي از هزينه هاي
جزيي مثل خريد يک قطعه موسيقي  ،بليط  ،پرداخت قبض ،صورتحساب داشته باشند  .در واقع اين برنامه تمامي حسابهاي بانکي کاربر را تجميع کرده و
تحليل هايي از رفتارمصرف کننده از روي مخارج به کاربر ارائه داده و هزينه هايش را پيش بيني مي کند  .اين برنامه همچنين نقل و انتقال موبايل بانکي را
آسان کرده و تمامي سوابق مالي کاربر را نگه مي دارد  .از سال  0200رقم سرمايه اين کسب و کار نو به  00 /2ميليون دالر رسيد .

فعاليت  Lendicoدر سال  0203آغاز شد و هدفش ايجاد يک بازار شفاف براي وام است .اين استارت آپ  ،وام گيرندگان و سرمايه گذاران ايتنرنتي را به هم
وصل مي کند ،هزينه هاي ناشي از بانکداري سنتي را کاهش داده و منابع صحيح مالي را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد .عالوه بر آن اين استارت آپ ،
سيستم نظارتي بسيار دقيقي را بر روي تمام وام گيرندگان اعمال و تراکنش هاي پرداخت را به طور دائمي کنترل مي کند  .سرمايه گذاري اين استارت آپ در
سال  0202به رقم  02ميليون پوند رسيد .

 Setpayروش پرداختي را براي مشاغل خرد و متوسط و همچنين براي افراد با مشاغل آزاد پيشنهاد مي دهد که انواع فعاليت هاي اقتصادي و هزينه هاي
مربوط به محصول و خدمات را براي شخص کنترل و راه حل ارائه مي دهد  .اين استارت آپ بيشتر در تسهيل پرداخت  ،بهبود وفاداري مشتريان در باشگاه
مشتريان و آگهي کردن محصول و خدمات در روزنامه ها  ،پيشنهاد شده و در سال  0202سرمايه اي معادل  0ميليون دالر را جذب کرده است .

 ، WALLET YOYOيک کيف پول الکترونيکي است که پرداخت هاي سيار و خودکار را تسهيل مي کند و بيشتر براي مشتريان خرد کاربرد دارد  .ضمن
اينکه در پرداخت سريع و خودکار استفاده مي شود ،از امنيت بسيار بااليي نيز برخودار است  .همچنين نوعي بازاريابي منسجم و يکپارچه را ارائه مي دهد که
مشتريان را در بخش هاي مختلفي چون هدايت فروش  ،افزايش درآمد و ارزيابي تجارت ياري مي دهد  .اين استارت آپ در سال  02 ، 0202ميليون دالر
سرمايه را با خود همراه کرده است .
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