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ما تکههای پازل را در محیطی چابک و شفاف
گرد هم آوردهایم تا افراد بتوانند با چیدن این
تکهها ،نرمافزار مطلوب خود را در کوتاهترین
زمان توسعه دهند.

دربـــارهپــــــادیوم
P O D I U M . I R

راهاندازی ،توسعه و هدایت یک کسبوکار نیازمند ارتباط با زنجیره معموال ً بزرگی از
کسبوکارها به منظور تأمین خدمات پایهای ،زیرساختی و پشتیبانی است .بسیاری
از شرکتها و نهادها امروزه خدمات نرمافزاری آنالین خود را در قالب  APIبه
کسبوکارهای دیگر ارائه میدهند :روشی چابک ،امن ،آسان و مقیاسپذیر.
پادیوم یک پلتفرم دوسویه است .به این معنی که کاربران میتوانند عالوه بر دریافت
خدمات از پادیومAPI ،ها و خدمات خود را نیز در آن ارائه دهند .محیط پادیوم یک
محیط شفاف و رقابتی است که به کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند خدمات
تامینکنندگان مختلف را از نظر قیمت ،عملکرد و ...با یکدیگر مقایسه کرده و از میان
آنها انتخاب کنند.
تالش ما در پادیوم این است که توسعهدهندگان برای ایجاد یک بستر نرمافزاری جدید،
مجبور به توسعه تمام اجزای آن نباشند و برای دریافت خدمات دیجیتال ،نیازمند مذاکره
با دهها نهاد و سازمان نشوند .ما تکههای پازل را در محیطی چابک و شفاف گرد هم
آوردهایم تا توسعهدهندگان بتوانند با کنار هم چیدن این تکهها ،نرمافزار مطلوب خود را
در کوتاهترین زمان توسعه دهند.

ایده شکلگیری پادیوم در فناپ و در کنار پروژه سرزمین هوشمند پاد و به
عنوان ابزاری برای ارائه خدمات نرمافزاری سرزمین هوشمند پاد مطرح شد.
اما از آنجا که یکی از اهداف پادیوم ،توانمندسازی کسبوکارها و ب ه ویژه
استارتاپها تبیین شده بود ،ارائه طیف وسیعی از انواع خدمات دیجیتال به
کسبوکارها مورد توجه بیشتری قرار گرفت و پادیوم به عنوان یک پلتفرم
دوسویه یا یک «بازارچه  APIو خدمات دیجیتال» تعریف شد که تمام
خدمات دیجیتال مورد نیاز یک کسبوکار آنالین را از منابع مختلفی از جمله
سرزمین هوشمند پاد ،فناپ ،بانک پاسارگاد ،نهادهای عمومی و دولتی،
شرکتها و استارتاپها و ...تأمین کرده و در محیطی شفاف و چابک در
اختیار استارتاپها قرار میدهد.
پادیوم در سال  1398در گروه فناپ و با حمایت بانک پاسارگاد متولد شد و
آغاز به کار کرد .امروز ،خدمات متنوعی از تأمینکنندگان مختلف در پادیوم
در دسترس هستند و به مرور ،با همکاری سایر بازیگران زیستبوم فناوری
اطالعات کشور ،این خدمات گستردهتر و کاملتر خواهند شد .هر کاربر
میتواند با مشاهده قیمتها ،عملکرد و سطح خدمات ،تأمینکننده مناسب
خود را انتخاب کرده و به سرعت از خدمات پادیوم بهرهبرداری کند.
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سرزمین هوشمند پـــاد کجاست؟
سرزمین هوشمند پاد ،پلتفرمی جامع در جهت تأمین زیرساختهای
کارهاست .در این سرزمین ،سرویسهای پایهای و

بو
دیجیتالی کس 
بوکارهای آنالین پیادهسازی
زیرساختی برای رفع نیازهای مشترک اکثر کس 
شده است و به صورت  APIدر اختیار آنان قرار میگیرد .احراز هویت
یکپارچه ( ،)SSOحساب دیجیتال ،سرویسهای بانکی و پرداخت ،فضای
ذخیرهسازی ابری و سایر سرویسهای مورد نیاز برای ایجاد ،توسعه و
نگهداری کسبوکار از خدمات پایهای این پلتفرم یکپارچه است.
صاحبان کسبوکار با استفاده از سرویسهای متنوع پاد ،هزینههای ایجاد و
بوکار دیجیتالی خود را کاهش میدهند و در کنار آن از فرآیندهای
حفظ کس 
سریع پرداخت و افزایش ضریب امنیت تبادالت مالی بر بستر یک شبکهی
امن بانکی بهره میبرند؛ عالوه بر این ،کسبو کارها میتوانند به جامعه
کاربری بزرگ سرزمین هوشمند پاد نیز دسترسی داشته باشند.
پاد به عنوان یک سکوی امن ،سریع و کارا ،صاحبان کسبوکار را در جهت
تمرکز بر توسعه بازار و جذب کاربران ماندگار در فضای دیجیتال ،همراهی
میکند.
به عنوان نمونه ،یکی از این نیازهای مشترک در تمامی کسبوکارهای
آنالین ،نیاز به سرویس احراز هویت به منظور شناسایی کاربران است .یکی از
روشهای پیادهسازی و مدیریت این سرویس توسط خود کسبوکار است؛
اما این موضوع عالوه بر صرف وقت ،کسبوکارها را متحمل هزینه زیادی

برای استخدام نیرو ،خرید سرور ،مدیریت سرویس ،رفع اشکاالت احتمالی و ...
خواهد کرد.
کسبوکارها میتوانند این سرویس را به صورت ابری از سرزمین هوشمند
پاد دریافت کنند .این سرویس در پاد پیادهسازی شده ،مورد آزمایش قرار
گرفته و هماکنون توسط کسبوکارهای بسیاری در حال استفاده است.
کسبوکارها میتوانند سرویس احراز هویت را با کمترین هزینه از پاد
دریافت کرده و بدون تاخیر آن را در سیستم خود پیادهسازی کنند و مورد
استفاده قرار دهند .به این ترتیب سرمای ه و زمان ارزشمند خود را در راستای
بهبود محصوالت اصلی و خدمات اساسی صرفمیکنند و میتوانند در بازار
رقابتی ،کیفیت باالتری را ارائه دهند .همچنین ،عالوه بر جلب مخاطبان
بیشتر ،سطح رضایتمندی مشتریان فعلی را نیز افزایش میدهند.
کسبوکارها میتوانند بدون دغدغه ،تمرکزشان را بر روی بهبود خدمات قابل
ارائه به مشتریان نهایی قرار دهند و از زنجیرهای از خدمات  ،B2B2Cموجود
بهرهمند شوند .عالوه بر این ،کاربران عادی نیز میتوانند با استفاده از سیستم
احراز هویت یکپارچه ( ،)SSOدر پاد ثبتنام کنند و به عنوان شهروندی از
این سرزمین هوشمند شناخته شوند.
در نتیجه کاربران پاد ،کاربران کسبوکارهای پاد نیز محسوب میشوند و
کسبوکارها میتوانند از تجمیع کاربران در این سرزمین بهره ببرند.

pod
سرزمین هوشمند پاد ،پلتفرمی از
پلتفرمها است؛ ما در پــاد میکوشیم
تمام زیرساختهای مورد نیاز برای
«سبک زندگی دیجیتال» را فراهم
سازیم و از زیستبومی همافزا و
متشکل از کسب وکارهای دیجیتال،
پشتیبانی کنیم.

Fintech Services
1

APIهای بانکی

APIهای بانکی یکی از متداولترین و کاربردیترین انواع APIها هستند و
این امکان را برای توسعهدهندگان فراهم میکنند تا نرمافزارها ،وبسایتها و
خدمات خود را حول خدمات بانکها و موسسات مالی پیادهسازی کنند و به
ایدههای خالقانهی خود ،جامهی عمل بپوشانند.
با استفاده از APIهای بانکی پادیوم میتوانید سرویسهای بانکی متنوعی را
به نرمافزار خود اضافه کنید و آنها را مطابق با نیازهایتان تغییر دهید.
APIها و خدمات قابل ارائ ه در حوزهی بانکی عبارتند از:
• استعالم و تبدیل :شامل استعالم چکهای واگذار شده ،تبدیل شمارهی
سپرده به شبا ،تبدیل شبا به سپرده ،دریافت اطالعات شبا.
• عملیات حساب :شامل انتقال وجه گروهی ،صورتحساب ،موجودی سپرده،
انتقال وجه داخلی پایا و وضعیت انتقال وجه.
• عملیات کارت :شامل دریافت شمارهی سپرده ،دریافت شمارهی شبا و
دریافت اطالعات کارت.

API 3های بیمه
صنعت بیمه یکی از صنایعی است که با انقالب دیجیتال ،خدمات خود را در
قالب  APIعرضه میکند.

سرویسهای
فینتک

 2حساب دیجیتال پاسارگاد

برای مثال ،یکی از چالشهای استارتاپهای پلتفرمی که خدمات فنی ارائه
میدهند ،بیمهی تکنیسینهایی است که به صورت روزانه برای انجام امور
استخدام میشوند .چون از یک سو ،نمیتوان تکنسینها را به صورت ماهانه
بیمه کرد و از سوی دیگر بدون بیمه ،نمیتوان از آنها کمک گرفت .این
چالش با  APIصدور بیمه حوادث و کرونای روزانه برطرف شده است.
این بیمهها را با APIهای بیمه ملت دریافت کنید:
ـ بیمه حوادث انفرادی
ـ بیمه مسافرتی
ـ بیمه شخص ثالث خودرو

حساب دیجیتال بانک پاسارگاد ،یک حساب متمرکز است
که به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه احراز
هویت متمرکز سرزمین هوشمند پاد ثبت نام کرد ه باشند ،تعلق
میگیرد .یکی از ویژگیهای بسیار مهم این حساب ،متمرکز
بودن آن است .بدین معنا که کاربران میتوانند مانده حساب
خود را در تمام کسبوکارهای متصل به این حساب هزینه کنند.
بعضی ویژگیهای حساب دیجیتال پاسارگاد عبارتند از:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

حساب متمرکز امانی( )escrow accountنزد بانک
پاسارگاد
امکان استفاده در کسبوکارهای مختلف متصل به آن
تسویه آسان به کارت و حساب (شبا)
امکان تخصیص کارت شتابی و شماره شبا
امکان انتقال وجه میان کاربران و کسبوکارهای متصل

API 4های بورسی
افراد و کسبوکارهای بسیاری که در حوزههای مرتبط با بورس
فعالیت میکنند ،به منظور افزایش دانش و کاهش خطرات
ناشی از معامالت نادرست ،نیازمند جمعآوری اطالعات مختلفی
از سهام شرکتهای قابل معامله در بورس هستند .پادیوم با
ارائهی انواع مختلف و جامعی از  APIهای بورسی ،به افراد
و کسب وکارها این امکان را میدهد تا بتوانند به اطالعاتی
از قبیل اطالعات بنیادی (کدال) ،اطالعات معامالت ،اطالعات
سجامی معاملهگران و  ...دسترسی پیدا کنند.

Organizations and Bills
1

سازمان نظام پزشکی

کسبوکارهایی که با پزشکان سروکار دارند ،نیازمند استعالم اطالعات پزشکان
هستند .سازمان نظام پزشکی کشور ،این اطالعات را در قالب  APIدر اختیار
شما میگذارد:
•
•
•
•

 2شهرداری تهران

تبدیل شماره ملی به شماره نظام پزشکی
تبدیل شماره نظام پزشکی به نام و نام خانوادگی ،آدرس ،تلفن ،کد پستی،
مدرک تحصیلی و شهر مجاز طبابت
جستجوی پزشکان حسب تخصص در هر شهر
و...

به کمک این APIها هر کسبوکاری که قصد داشته باشد خدمات رزرواسیون
وقت پزشک به مشتریان خود عرضه کند ،میتواند از صحت پروانه طبابت هر
پزشک اطمینان حاصل کند.
همچنین اگر کسبوکار مالی ،بیمهای ،خدماتی یا فروشگاهی دارید ،به کمک
این APIها میتوانید بستههای ویژهای برای مشتریان پزشک خود ارائه کنید.

شهرداری تهران ،خدمات قابل متعددی را در قالب  APIدر اختیار
کسبوکارها قرار میدهد .کسبوکارها میتوانند به کمک این خدمات،
سطح متفاوتی از یکپارچگی با خدمات شهری را برای مشتریان خود
فراهم کنند:
بعضی سرویسهای شهرداری تهران عبارتند از:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

استعالم بدهی (قبوض عوارض کسبی ،نوسازی ،پسماند)
نقشه تهران
طرح ترافیک
پارک حاشیهای
بوستانهای مناسب معلولین
آلودگی هوا
نواحی و معابر ،مناطق پستی ،مناطق خدمات مخابراتی
استعالم مفاصا حساب ملک و کسبی
استعالم نرخ کرایه تاکسی و کارت بلیت الکترونیک
استعالم ایستگاههای پسماند ،مراکز پارسل ،غرفههای بازیافت

 3گواهینامه و کارت خودرو
با اسفاده از سرویس های گواهینامه و کارت خودرو عصر داده میتوانید
اطالعات کارت خودرو یا گواهینامه را استعالم کنید .همچنین میتوان میزان
نمره منفی یک گواهینامه را نیز استعالم کرد.
این سرویس میتواند برای کسبوکارهای اجاره خودرو ،بیمههای خرد،
وامهای خرد و ...کارگشا باشد.

سرویسهای
سازمانی و قبوض

 4توانیر
به کمک APIهای توانیر میتوانید اطالعات قبوض برق را استعالم کرده و
َ
سوپراپهای
سپس با استفاده از APIهای پرداخت قبض ،پرداخت کنید.
پرداخت ،سامانههای مدیریت ساختمان و ...میتوانند این خدمات را به
سادگی به محصول خود بیافزایند و در اختیار مشتریان قرار دهند.

 5استعالم قبوض
به کمک APIهای استعالم قبوض عصر داده ،میتوانید اطالعات قبوض تلفن
ثابت ،آب ،برق ،گاز ،خالفی خودرو و ...را استعالم کرده و سپس با استفاده از
َ
سوپراپهای پرداخت ،سامانههای
APIهای پرداخت قبض ،پرداخت کنید.
مدیریت ساختمان و ...میتوانند این خدمات را به سادگی به محصول خود
بیافزایند و در اختیار مشتریان قرار دهند.

 6قبض همراه اول
به کمک APIهای همراه اول میتوانید اطالعات قبوض خطوط
َ
سوپراپهای
همراه اول را استعالم کرده و پرداخت کنید.
پرداخت ،سامانههای اینترنت بانک و ...میتوانند این خدمات
را به سادگی به محصول خود بیافزایند و در اختیار مشتریان قرار
دهند.

 7پرداخت قبوض خدماتی
به منظور پرداخت قبوض خدماتی ،میتوانید از این سرویس
استفاده کنید .با ارائه شناسه قبض و شناسه پرداخت ،میتوانید
انواع قبوض خدماتی را از طریق «سرزمین هوشمند پاد»
پرداخت کنید .این قبضها در این سرویس قابل پرداخت
هستند:
ـ آب و فاضالب
ـ برق
ـ تلفن ثابت و موبایل (ایرانسل ،رایتل)
ـ خالفی خودرو
ـ گاز

APIs
1

هوشمصنوعی

هوش مصنوعی شاخهای از علم کامپیوتر است که با هوشمندسازی ماشینها،
آنها را قادر به انجام وظایفی میکند که به طور معمول نیازمند هوش انسانی
هستند .کاربردهای هوش مصنوعی بسیار گسترده است و هم اکنون شاهد
استفاده از هوش مصنوعی در تولید محصوالت ،علوم پزشکی ،مدیریت ترافیک،
وام دهی و تخصیص اعتبار به مشتری ،تشخیص فعالیتهای مشکوک و
تحلیل رفتار مشتریان هستیم.
در پادیوم سعی میکنیم با ارائهی سرویسهای مقرون به صرفهی هوش
مصنوعی مانند تبدیل گفتار به متن ( ،)ASRتشخیص اطالعات کارت ملی
و کارت بانکی از طریق تصویر ،پردازش زبان طبیعی در حوزه ی بانکی و
حوزهی اینترنت اشیا ،روشهای مختلف احراز هویت از طریق عکس و ویدئو و
سیستمهای توصیهگر ،به توسعه و رشد کسبوکارها در این حوزه کمک کنیم.

 3لینککوتاه

APIهای
کاربردی

سرویس لینک کوتاه ،این امکان را به افراد و کسبوکارها میدهد تا
لینکها و متنهای بلند خود را به منظور اشترا کگذاری آسانتر به
لینک کوتاه تبدیل کنند.
سرویس لینک کوتاه پادیوم ،عالوه بر امکان کوتاهسازی لینک ،این
امکان را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد تا بتوانند اطالعات و آمارهای
دقیقی از بازدیدهای مرتبط با هر یک از لینکهایشان به دست آورند.
از دیگر مزایای سرویس لینک کوتاه پادیوم این است که کاربران
میتوانند فایلهای خود را نیز بارگذاری کرده و لینک کوتاه مرتبط با آن
را دریافت کنند.

 5شارژ سیمکارت و بسته اینترنت
یکی از خدمات معمول در سوپر َ
اپهای پرداخت ،خدمات شارژ سیمکارت و
بستههای اینترنت است .به کمک سرویسهای شارژ (پرداخت الکترونیک
پاسارگاد و سفیرارتباطات جوان) میتوانید برای سیمکارتها و مودمهای
همراه اول ،ایرانسل و رایتل ،شارژ و بستهی اینترنت خریداری کنید.

 2نقشه
نقشههای دیجیتال و آنالین ،سیستمهایی هستند که دسترسی به
اطالعات جغرافیایی و خدمات مبتنی بر مکان را برای کسب وکارها فراهم
میکنند .در پادیوم و با همکاری پلتفرم نقشهی نشان ،خدمات مبتنی
بر مکان برای تمام شهرها ،روستاها و راههای ایران ،به صورت  APIو
 SDKبه کسبوکارها ارائه میشود .بستر نقشهی آنالین موجود در
پادیوم با توجه به این که از دادهها و جـامعهی بزرگی از کاربران برخوردار
است ،خدمات بسیار کامل و بهروزی را در این حوزه ارائه میدهد .عالوه
بر این یکی از بارزترین قابلیتهای این نقشه ،اطالعرسانی در مورد
ترافیک و محدودیتهای ترافیکی به صورت دقیق و لحظهای است که
در سرویسهای مسیریابی ،ماتریس فاصله و مسیریابی با ترافیک آنالین
کاربرد دارد.

4

حمل کاال

امروز بسیاری از پلتفرمهای حمل کاال خدمات خود را در قالب API
به کسبوکارها ارائه میکنند .برای مثال ،اگر زمینه فعالیت کسبوکار
شما تولید وبسایتهای فروشگاه آنالین است ،به سادگی میتوانید
با اینAPIها ،ماژول حمل کاال را به محصول خود بیافزایید و یک
فروشگاه آنالین مجهز به سامانه سفارش حمل کاال به مشتریان خود
تحویل دهید.
عالوه بر این ،مجموعههایی نظیر پادرو به عنوان «تصمیمساز» حمل
کاال خدمات خود را به صورت  APIدر پادیوم عرضه میکنند .با کمک
پادرو میتوانید تأمینکنندگان مختلف حمل کاال را از نظر سرعت و
قیمت با یکدیگر مقایسه کرده و مناسبترین گزینه را انتخاب کنید.

Digital Solutions
1

راهکار جامع پرداخت

راهکار جامع پرداخت ،یک راهکار یکپارچه به منظور پاسخگویی به تمام نیازهای استارتاپها در حوزه
پرداخت است .این راهکار ،تمام نیازمندیهای پرداخت ،از صدور فاکتور گرفته تا درگاه پرداخت و
تسویه از مبدأ را در بر میگیرد .استارتاپها میتوانند پس از ثبت نام در پادیوم به مدت  6ماه به
صورت رایگان از خدمات زیر استفاده کنند:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

عملیات مختلف فاکتور شامل صدور ،کاهش ،افرایش و وابطال
عملیات پرداخت شامل پرداخت امن و پرداخت در آینده
تسهیم وجه از مبدأ
بازگشت خودکار وجه در صورت کاهش یا ابطال فاکتور
درگاه پرداخت اینترنتی از طریق حساب بانک پاسارگاد
پرداخت از طریق حساب دیجیتال
پرداخت از طریق پیامک
پرداخت شناسهدار از طریق چک/پایا و ساتنا
پرداخت از طریق کد QR

2

راهکار رزرواسیون خدمات گردشگری

یکی از مهمترین منابع درآمد در هر کشوری ،درآمدهای مرتبط با حوزهی گردشگری است .وجود یک
سیستم یکپارچه که بتوان از طریق آن فرآیندهای مرتبط با فروش بلیت ،رزرواسیون و خدمات مالی
مرتبط با آن را مدیریت کرد ،بسیار حائز اهمیت است.
راهکارهای رزرواسیون خدمات گردشگری پادیوم ،امکانات و قابلیتهای زیرساختی ،مدیریتی و مالی
جامع و کاملی را در حوزه رزرو و فروش بلیت در اختیار کسبوکارهای این حوزه قرار میدهد.
برخی از امکاناتی که را هکارهای رزرواسیون خدمات گردشگری پادیوم در اختیارتان قرار میدهد:
•
•
•
•
•
•
•

ارائه امکان ایجاد یک سایت اختصاصی فروش و رزرو بلیت
امکان تعریف خدمات ،تعداد و سانسهای آنها
ارائه امکان فروش بلیت با روشهای مختلف
امکان بلیتفروشی بیواسطه یا با واسطه بر اساس نیاز
عودت سریع و آنالین وجه به خریدار در صورت انصراف
امکان ردیابی تکتک بلیتها
اگاهی از آمار و جزئیات فروش و عملکرد فروشندگان

 3ذخیره سازی ابری

راهـکارهای
دیـجیتال
راهکارهایی برای کسبوکار شما

ذخیرهسازی ابری یکی از روندهای غالب در حوزه فناوری اطالعات است و کسبوکارها و کاربران
میکوشند تا حد امکان از ذخیرهسازی محلی پرهیز کرده و به سمت فضای ابری حرکت کنند.
با ذخیرهسازی ابری ،دسترسی ،ویرایش و بارگذاری اطالعات از طریق دستگاههای مختلف و
همگامسازی آنها را در هر زمانی از طریق اینترنت به راحتی امکانپذیر خواهد بود.
برخی از امکاناتی که راهکار ذخیرهسازی ابری پادیوم در اختیارتان قرار میدهد:
•
•
•
•
•
•
•

ذخیره سازی امن انواع فایلها و دسترسی به آنها از هرجا
اشترا کگذاری آسان فایلها و فولدرها
تعیین سطوح دسترسی برای افراد
جستجوی آسان در نام و محتوای فایلها
نمایش تاریخچ ه تغییرات فایلها و نمایش اطالعات مرتبط با آن
ذخیرهسازی انواع محتوا
مرتبسازی فایلها به صورتهای مختلف

tips

به خاطر داشته باشید
پادیوم یک پلتفرم دوسویه است .پس شما هم
میتوانید برای عرضه خدمات خود در قالب  APIدر
کنار سایر بازیگران زیستبوم ،اقدام کنید.

استفاده از سرویسها نیازمند احراز هویت
کسبوکار و برقراری اتصال فنی کسبوکار شما با
پادیوم است .این موضوع را در زمانبندیهای خود
لحاظ کنید.

تنوع خدمات پادیوم
پادیوم کوشیده تا بسته جامعی از خدمات و
راهکارها را در اختیار کسبوکارها قرار دهد .ماحصل
این تالش هماکنون در اختیار اکوسیستم استارتاپی
ایران قرار گرفته و از طریق وبسایت پادیوم قابل
مشاهده و استفاده است .شما نیز با مراجعه به
سایت  Podium.irمیتوانید از این سبد خدمات
بهرهمند شوید.
همچنین پادیوم بستههای حمایتی ویژهای برای
استارتاپها در نظر میگیرد .با دنبال کردن صفحه
پادیوم در شبکههای اجتماعی ،از آخرین بستههای
حمایتی و تخفیفی پادیوم آگاه شوید.

استفاده از راهکارهای دیجیتال نیازمند سطح
متفاوتی از تعامل میان پادیوم و کسبوکار
شماست .در این زمینه حتما صحبتی با مشاوران
پادیوم داشته باشید و اطالعات الزم از الزامات و
شرایط راهکارها را کسب کنید.

پادیوم به صورت منظم کمپینهایی را برای حمایت
از کسبوکارهای نوپا ،به ویژه در شرایط بحران کرونا
برگزار میکند .با استفاده از بستههای حمایتی این
کمپینها ،در هزینههای خود صرفهجویی کنید.

همه چیز از ثبت نام در سایت پادیوم آغاز میشود.
همین لحظه برای ثبت نام اقدام کنید!

با ما در ارتباط باشید
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