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 مقدمه

 FitBod دهد تا از حدود یک استارت آپ تناسب اندام است که تمرینات ورزشی شخصی به شما ارائه می

سپتامبر سال  25این استارت آپ در  خود پا فراتر گذاشته و به اهداف بهداشت شخصی خود دست یابید.

آن آلن چن و  میالدی در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد و مؤسسان 2015

 باشند.می )طراح اپلیکیشن اندروید استارت آپ( جسی ونتیسینک

 SlideShareو  Linkedinهای سال سابقه در طراحی برنامه 5جسی ونتیسینک یک طراح با تجربه با 

بود، با آلن مالقات کرد و پس از یک سال  ULCAباشد. وی در زمانی که دانشجوی سال اول مهندسی در می

 تارت آپ را با کمک یکدیگر شروع کردند.این اس

برای  FitBodفناوری قدرتمند  "تر شوید!تر و سریعقوی FitBodبا "است:  جمله شعار این استارت آپ این

ریزی تمرینات ورزشی شما بر اساس عوامل مختلف طراحی شده است که در عین حال پرورش هیچ برنامه

 گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:کدام از عضالت بدن شما را نادیده نمی

 اهداف تناسب اندام .1

 سطح تجربه تناسب اندام .2

 امکانات ورزشی موجود .3

 مدت زمان انجام فعالیت ورزشی .4

 ( عضلهRecoveryبازیابی ) .5

سنجد و برای به حداکثر رساندن ها را میتوانایی شما در انجام آن FitBodپس از اولین دسته از تمرینات، 

های متفاوت بین ها( و تعداد ستتناسب اندام شما، به صورت هوشمندانه تمریناتی با شدت )سنگینی وزنه

 کند. این استارت آپ با اضافه کردن تمرینات جدید و به حداکثر رساندن استفادهریزی میجلسات تمرین برنامه

 دارد.کننده نگه میاز تجهیزات ورزشی موجود، جلسات بدنسازی شما را شاداب و سرگرم

 FitBodای در انجام تمرینات ورزشی )چه در خانه و چه در باشگاه( ندارند، هایی که هیچ سابقهحتی برای آن

ای جدید و استفاده از هها را در انجام فعالیتکند و با رغبت و اعتماد به نفس آناین امکان را فراهم می

در محیط اپلیکیشن این استارت آپ، تمرینات با توضیحات کامل موجود  دهد.تجهیزات مختلف افزایش می

 ویدیو با کیفیت عالی جهت انجام درست تمرینات قرار گرفته شده است. 400باشد و بیش از می
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Fitbod نیشده است تا بهتر میتنظ ت بدنآگاه به ویژگی عضال کامالو  با تجربه یشخص انیتوسط مرب 

 است: ریروش ها شامل موارد ز نیرا به شما ارائه دهد. ا قدرتی -تمرینات ورزشی آموزش  یهاروش

 جیو اهداف منحصر به فرد، نتا طیمتناسب با بدن ، تجربه ، مح ینیبرنامه تمر قیتطب با ی:ساز یشخص( 1

 شود. یبرتر حاصل م

. گرددها میتر آنها با کل سیستم عضالنی بدن هنگام تمرین سبب پرورش بیشهماهنگی ماهیچه :تعادل( 2

کار کشیدن بیش از حد از برخی از عضالت و در عین حال کار نکشیدن از دسته ای دیگر عواقب نامطلوبی 

 دربردارد. تمامی تمرینات این استارت آپ کامال متعادل طراحی شده است.

به مرور زمان باعث  شدت، ست ها، تکرارها و ناتی، تمرمختلف یعضالن یگروه ها گیر کردندر :رییتغ( 3

 شود.یم نتایج یساز نهیو به یعضالن یاسکلت ستمیس تیتقو

 

ریزی کنید و برای مثال توانید در چند مکان مختلف تمرینات ورزشی خود را برنامهمی FitBodشما به کمک 

 توانید به باشگاه مراجعه کنید، از تمرینات جایگزین در خانه استفاده کنید.در زمانی که نمی

 

 

 FitBodها( در برنامه ریزی توسط : استفاده از دیتا ساینس )دانش داده1شکل 
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اطمینان از انتخاب تمرینات ورزشی مناسب  یرا برا Fitbodما  طبق گفته یکی از مدیران این استارت آپ:

قبل از این استارت آپ، ما در آمیخته کردن تمرینات گذشته با تمرینات جدید و هر فرد ایجاد کردیم. 

 کردیم.میخصوصیات منحصر به فرد تمرینات ورزشی هر شخص دست و پنجه نرم 

 و سرمایه گذاری درآمدزایی

 آید:های زیر بدست میدرآمد این استارت آپ به روش

اپلیکیشن  Eliteنسخه ثبت نام کاربران در درآمدزایی این استارت آپ از طریق بخش اصلی  اشتراک اپ: 

و پس شود می دسته تمرین رایگان اختصاص داده 3به کاربران جدید پس از ثبت نام، است.  استارت آپاین 

اشتراک برتر است  کی Fitbod Eliteثبت نام کنند.  Eliteاز آن جهت ادامه استفاده از برنامه باید در نسخه 

 نامحدود.  ناتیو ثبت تمر جادیا ییشود، از جمله توانا یرا شامل م Fitbodکامل به  یکه دسترس

 شود:خرید این اشتراک به دو صورت ارائه می

 دالر 9.99با هزینه  اشتراک ماهانه -1

 دالر 59.99اشتراک ساالنه با هزینه  -2

در صورت عدم رضایت، اشتراک خود  تا پایان ماه اولتوانید شما میماه اول استفاده رایگان است و همچنین 

 را کنسل کنید و کل وجه پرداخت شده را پس بگیرید.

میلیون  4.7آوری موفق به جمع FitBodدر طی شش سال از آغاز تاسیس این استارت آپ،  سرمایه گذاری:

 اند:های زیر در این استارت آپ سرمایه گذاری کردهاکنون اشخاص و شرکتهمدالر بودجه شده است. 

1- Dave Lerner 

2- Jason Calacanis 

 Tech Nexusشرکت  -3

 Pear VCشرکت  -4

 AfterWork Venturesشرکت  -5
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همچنین با توسعه این استارت آپ طی چند سال گذشته، فروشگاه محصوالت ورزشی  فروشگاه استارت آپ:

ایجاد کرده که پوشاک ورزشی مردانه و زنانه و انواع تجهیزات ورزشی مورد نیاز جهت تمرینات پیشرفته در 

 کنید:مشاهده میدر شکل زیر ها را آن موجود است که تعدادی از آن

 

 

 FitBodفروشگاه  ورزشی  : برخی از تجهیزات2شکل 

 

 محبوبیت استارت آپ

باشد و نظرات کاربران بسیار مثبت است. می 5از  4.8این استارت آپ،  IOSریتینک نرم افزار سیستم عامل 

افزار حدود هر دو ماه یکبار ی نرم باشد و نسخهمی 5از  4.4دارای ریتینگ در سیستم عامل اندروید همچنین 

 گردد.به روز رسانی می
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 اپلیکیشن استارت آپ

تواند با داشتن حداقل امکانات و حتی در منزل، به کمک اپلیکیشن این استارت آپ برنامه هر شخص می     

 ورزشی روزانه داشته باشد که مراحل ورود به اپلیکیشن و کار با آن به شرح زیر است:

وارد  Get Startedشود که شما با کلیک گزینه پس از نصب اپلیکیشن، صفحه شکل زیر نمایش داده می -1

شوید. )اگر از قبل اکانتی در این برنامه دارید، بر روی گزینه مراحل تنظیم فعالیت ورزشی مورد نظر خود می

 باال سمت راست کلیک کنید.(
 

 

 اول برنامه: صفحه 3شکل 
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؛ به این صورت که یکی از سه گزینه کنیدرا مشخص می در وزنه زدن خود سابقه ورزشیدر قدم بعدی،  -2

Beginner  ،)تازه کار(Intermediate  و )متوسط و دارای اندکی سابقه(Advanced  کار با وزنه در سطح(

 کنید.پیشرفته( را انتخاب می
 

 

 انتخاب پیشینه کار با وزنه: 4شکل 
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کنید که منظور های ورزشی به کمک اپلیکیشن را مشخص میدر صفحه سوم، هدف خود از انجام فعالیت -3

 از هر گزینه در مقابل آن نوشته شده است:

 

 

 

 

 ( افزایش حجم و سایز عضله1
 

 

 افزایش قدرت بلند کردن وزنه( 2

 

 

 ( کاهش وزن و ورزش عضله3

 

 

 ( تست کردن تمرینات ورزشی4

 جدید و تغییر روتین ورزشی

 

 ( تمرین وزنه زدن قدرتی5

 

 

 قائمتمرین وزنه زدن ( 6

 

 

 

 : انتخاب علت انجام فعالیت ورزشی5شکل 
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کنید که شامل باشگاه با محیط بزرگ، در صفحه چهارم، مکان انجام فعالیت ورزشی خود را مشخص می -4

باشد و امکانات ورزشی مربوط به هر یک با توجه به شرایط آن توسط کوچک و متوسط یا در خانه و ... می

 و امکانات را تعیین کنید. توانید محیط ورزشمی Customبرنامه تعیین شده است. همچنین با انتخاب گزینه 

 

 : انتخاب محل انجام فعالیت ورزشی6شکل 
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 کنید.تر مشخص میکش را به طور دقیقو یا سیم در صفحه بعد، امکانات ورزشی خود از جمله دمبل، وزنه -5
 

 

 : انتخاب امکانات ورزشی خود7شکل 
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 پرورش عضالت نهیشیانتخاب پ: 8شکل 

کنید اند را مشخص میهای ورزشی قرار گرفتههایی از بدن شما که قبال تحت فعالیتعضله در قدم بعدی، -6

 که ترجمه هر عضله در کنار آن نوشته شده است:

 

 

 

 

 شکم                                                                                                   پشت                   

 

         دو سر بازویی                                                        قفسه سینه                                                    

 

 پشت ران                                              چهار سر ران                                                            
 

 شانه                                                            سه سر                                                       

 

 کمر                                                 ساق پا                                                                  

 

 سرینی )باسن(                                                                  ای                                 ذوزنقه             

 

 دورکننده                                                      نزدیک کننده                                                   
 

 بازو )ساعد(                                                                                                   گردن                  
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 کنید.میدر این صفحه زمان انجام فعالیت ورزشی خود را مشخص  -7
 

 

 : انتخاب روز انجام فعالیت ورزشی9شکل 
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 های ورزشی روزانه تعیین کنید.و یادآوری فعالیت اتتوانید زمانی را برای اعالنمی اپلیکیشن 8در صفحه  -8

 

 : تنظیمات اعالنات برنامه10شکل 
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 کنید. )که اختیاری است.(قد، وزن، جنسیت و سن خود را کامل میدر اینجا مشخصات مربوط به  -9

 

 : کامل کردن مشخصات فردی11شکل 
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اکانت خود را تشکیل داده و وارد برنامه  در پایان با وارد کردن نام و نام خانوادگی، ایمیل و پسورد -10

 شوید.می

 

 انجام عملیات ثبت نام: 12شکل 
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 پس از انجام ثبت نام و ورود به محیط اصلی اپلیکیشن، اولین برنامه ورزشی شما آماده انجام است. -11

 

 : نمایش برنامه ورزشی پس از اولین ورود به اپلیکیشن13شکل 
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توانید یکی از تمرینات را انجام دهید، با دست روی آن نگه دارید و تمرین دیگری جایگزین آن اگر نمی -12

 کنید یا اینکه به طور کامل حذف کنید.

 

 : امکان حذف و تغییر تمرینات14شکل 
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باشد که برنامه ورزشی شما را به اجرا می از بعد از اولین ورود، صفحه زیر اولین قسمت اپلیکیشن پس -13

 دهد.طور کامل نشان می

 

 : اولین صفحه اپلیکیشن در دفعات بعدی ورود15شکل 
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با کلیک بر روی هر تمرین خاص، اطالعات مربوط به آن و همچنین ویدیویی برای یادگیری انجام آن  -14

 شود.تمرین نمایش داده می

 

 : اطالعات مربوط به یک تمرین خاص16شکل 
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 توانید عملیات ریکاوری عضالت را از اپلیکیشن دریافت کنید.در بخش نشان داده شده می -15

 

 : عملیات ریکاوری عضالت17شکل 



  FitBod -معرفی استارت آپ ورزشی                                      

 

 
 21از  20صفحه 

 دعوت به همکاری

گیرد تا شود و طراحی محصول به صورت گرافیکی پیشرفته انجام میها استفاده میاز دانش داده FitBodدر 

هر کسی قادر به ایجاد یک عادت تناسب اندام هفتگی باشد. اگر شما هم عالقه زیادی به تناسب اندام دارید و 

اکنون را از دست ندهید؛ هم بهداشت شخصی خود را هموار کنید، فرصت خواهید راه رسیدن افراد به اهدافمی

های ها داده، ایدهتوانید در یکی از فیلدهای شغلی این استارت آپ در یک تیم کوچک و بر اساس میلیونمی

 این فیلدها به شرح زیر است:ای ارائه دهید و هزاران کاربر را تحت تاثیر قرار دهید. متفکرانه

 استارت آپافزار و سایت و لوگوی رسمی طراح گرافیکی نرم •

 ، وب و ...Android ،IOSهای مختلف مثل مدیریت استارت آپ در سیستم عامل  •

 افزار استارت آپ در اندرویدکمک به طراح و توسعه نرم •

 های فکریطراح اصلی نرم افزار اندروید و رهبری گروه •

 APIطراحی و پیاده سازی  •

 کنها و ایجاد بهترین الگوریتم ورزشی ممآشنا با دانش داده •

 بخش صدای مشتری و پاسخ به تیکت ها و شکایات به صورت نیمه وقت •

 ".میتناسب اندام را بساز ندهیتا آ دیبا ما همراه باش" 
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 مراجع

 FitBod.meسایت رسمی استارت آپ  •

 FitBodاپلیکیشن اندروید  •

• https://www.crunchbase.com/organization/fitbod گذاری()سرمایه 

 

https://www.crunchbase.com/organization/fitbod

