اﺳﻨﭗ  ،ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ را ارزان ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[ -
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واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﻔﺎرشدﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺳﻔﺎرش ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻟﻮﮐﺲ در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﻨﭗ«
)ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﮐﺴﯽﯾﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد( ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﺼﺐ آن روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﻬﺮان )و ﺑﻪ زودی در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان( ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎده

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪرن اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ و
اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢﺗﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﺳﻨﭗ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﻨﭗ  58درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی  73درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻨﭗ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺠﺎری را ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮاﯾﻢ )ﻟﻮﮐﺲ( اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻮﻣﯽ اﺳﻨﭗ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺪروﺪی از ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار و
ﮔﻮﮔﻞﭘﻠﯽ و ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  IOSاز ﺳﯿﺐﭼﻪ ﯾﺎ اپاﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  snapp.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
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