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سخنی با خوانندگان 
شــفافیت در عملکرد برای هر ســازمان و کســب وکاری می تواند 
بــه عنــوان یــک مســئولیت اجتماعی تعریف شــود و مــا هم به 
ســهم خود قصــد داریــم ایــن گفتمــان را تمریــن و بــه فرهنگی 
ســازنده تبدیل کنیم. مرور راهی که با هم آمدیم و دســت انداز ها 
و ناهمواری هایی که پشــت ســر گذاشــتیم کمک می کند تا مسیر 
همراهــی شــفاف تری در کنــار شــما و در ادامــه داشــته باشــیم. 
برایتان از داســتان تالش  و تمرین مان در مســیر مسئولیت پذیر  
بودن،  پاسخگو بودن و چگونگی نهادینه کردن فرهنگ یادگیری 
در مجموعه ی اســنپ می گوییــم و اینکه چطور ایــن اهداف را با 
رشــد کســب وکارهای ایــن مجموعه همســو کردیم. با داســتان 
نقش آفرینــان گروه اســنپ و مســیری که برای توســعه  و بهبود 
خدمات این مجموعه پشــت ســر گذاشــتیم همراهمان شوید و 
از نزدیک شــاهد چالش ها، تجربه ها و دســتاوردهای ما باشید. 
اینجــا برای مــا آغاز راه اســت و بی وقفه در حال شناســایی نقاط 
بهبــود و تغییر خود هســتیم، در عیــن حال مثل همیشــه بلند 

پروازیم و نگاه  مان رو به آینده اســت. با ما همراه باشید.

سخنی با خوانندگان 
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تقدیم نامه 
این گزارش تقدیم می شــود به تمام کســانی که در طول هفت ســال گذشــته مســتقیم یا غیرمســتقیم با 
خدمات اســنپ همراه بودند، به آن اعتماد کردند و در مســیر بهبودش قدم برداشتند.  از کاربران راننده 
در بخــش خودرو، موتور و باربــری که در روزهای کرونا متعهدانه خدمت رســانی کردند تا مســافرانی که 

اسنپ انتخاب اولشــان برای انجام سفرها و ارسال مرسوله هایشان بود. 
از فروشــگاه ها و ســوپرمارکت های محلــی کــه پیــش از اســنپ در پیــچ و خــم کوچه  هــا و پس کوچه هــا 
دخلشــان کوچک شده بود و امروز هم ردیف فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ هواداران پر و پا قرصی دارند 
و از مشــتریانی کــه حمایــت کردند تا چراغ این کســب وکارها روشــن بمانــد.  از آشــپزخانه های خانگی و 
کافه های محلی و کوچک تا رســتوران های بزرگتر و باز هم مشــتریانی که اسنپ را برای رونق بخشیدن به 

سفره هایشان انتخاب کردند. 
از پزشــکان و مشــاوران که در روزهای ســخت کرونا در کنار مردمشــان ایســتادند تا بیمارانی که به اسنپ 
اعتمــاد کردند و اجازه دادند که در دوران مریضی همراهشــان باشــد.  از اقامتگاه هــای اقتصادی کوچک 
که ســرپناهی برای شب های مسافرانش بود تا بومگردی ها و هتل های کوچک و بزرگ داخلی و خارجی و 
مســافرانی که در سفرهایشان به اســنپ اعتماد کردند و از خرید بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس تا رزرو 
هتل و اقامتگاه   را به اســنپ ســپردند. از کاربرانی که برای مدیریت ســرمایه  ی مالی خود همچنان اسنپ 
را انتخاب کردند تا جمع های خانوادگی  و رفقایی که برای تفریح و سرگرمی شــان مشــتری ثابت گیشــه ی 

اسنپ بودند.
و در نهایت این گزارش تقدیم می شود به 5 هزار و 755 کارمندی که در طول یک سال گذشته متعهدانه 
تالش کردند تا هر دو گروه کاربران عرضه کننده و دریافت کننده ی خدمات اسنپ از همراهی با این پلتفرم 

رضایت داشته باشند و اســنپ را عضو جدانشدنی زندگی خود بدانند.
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هشــت سال پیش که برای اولین بار پا به ایران گذاشتیم، شگفت زده شدیم. این کشور تفاوت 
بســیاری با تصویــر بیرونی اش داشــت. با وجــود موانع بســیار، ایران زیرســاخت های قوی، 
اســتعدادهای درخشان و مردمانی دارد که بســیار با تکنولوژی عجین اند. همین ویژگی ها ما 
را ترغیب کرد گروه اســنپ را تاســیس کنیم. چشم انداز ما پایه گذاری شــرکت منحصربه فردی 
بود که با ترکیب برترین تجربیات بین المللی و باالترین ســطح اســتعدادهای داخلی بتواند 

بهترین خدمــات آنالین ممکن را به مردم ایران ارائه کند.
امــروز گروه اســنپ، بزرگترین ســوپراپ خاورمیانه اســت، با بیش از 22 ســرویس کــه روزانه 
میلیون ها ایرانی در صدها شهر برای حمل ونقل، سفارش غذا، خرید سوپرمارکتی، مشاوره ی 
پزشــکی، رزرو سفر و بسیاری خدمات دیگر از آن استفاده می کنند. چنین مجموعه ی خدماتی 

حتی در کشــور خود ما، آلمان، هم وجود ندارد. 
دو ســال گذشــته زیر ســایه ی پاندمی کرونا بود. گروه اســنپ به عنوان شــرکتی شــاخص در 
ایران، با آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود و با وجود تاثیرات پاندمی به خصوص در ماه های 
ابتدایی، مانع از دست رفتن مشــاغل نیروی انسانی خود شد و کل گروه اسنپ تمرکز خود را 
بر ارائه ی سرویس های دلیوری گذاشت تا نیازهای روزانه ی مردم با حفظ ایمنی برطرف شود. 
در نتیجه ی این تالش ها، امروز گروه اســنپ چهار برابر بزرگتر از ابتدای پاندمی است و اسنپ  

احتماال از نظر تعداد ســفرهای روزانه جزو سه شــرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در جهان است.
این پیشرفت جز با سخت کوشی استعدادهای جوانمان که حضورشان مایه ی افتخار ماست 
و همچنیــن میلیون ها راننده، موتورســوار، پزشــک، هتل دار و فروشــنده ممکــن نبود. آن ها 
پشــتوانه ی خدمات ما هســتند و قدردان تمامی زحماتشان هستیم. این گزارش ساالنه را که 

حاوی داده های جالبی از گروه اسنپ اســت، به تمامی این عزیزان تقدیم می کنیم.
ایاد الکسار، محمود فوز

بنیان گذاران گروه اسنپ
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سوپراپ اسنپ؛ شهری به وسعت نیازها





سوپراپ اسنپ؛
شهری به وسعت نیازها

ســوپراپ اســنپ یک شــهر فرضی اســت که تمامی خدمات گروه 
اسنپ را به صورت یکپارچه در خود جای می دهد. هدف از تجمیع 
این خدمات ایجاد یک تجربه ی کاربری یکتاست و تالش می کنیم، 
از طریق اپلیکیشــنی جامــع، طیف وســیعی از نیازهای روزمره ی 
کاربران را به شکلی آسان، سریع و به صرفه برطرف کنیم. سوپراپ 
اسنپ در سال 1400 میزبان 22 ســرویس مختلف بود و از این بین 

۳ سرویس در همین سال متولد شدند.
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ســرویس در اپلیکیشن اسنپ  ارائه می شود ۲۲
در سال 14۰۰ سرویس اعتباری، گیشه و داروخانه به سوپراپ اضافه شده است

داروخانهگیشهسرویس اعتباری

بیشترین میزان رشد در سوپراپ اسنپ

وانت

٪۱۳۸۲

سوپرمارکت

٪۲۷۳

هتل خارجی

٪۲۷۷

سرویس 
اعتباری

٪۴۷۸۴

بلیت خارجی

٪۵۰۲

پرکاربردترین سرویس ها در سوپر اپ اسنپ

غذاخودرو

درخواست خودرو1

موتور3

ثبت نام رانندگان6

سوپرمارکت تخفیف بیشتر8

1۹

فروشگاه

2۰

گیشه

پیک2

غذا7

سوپرمارکت تحویل فوری۹

وانت 4

اسباب کشی5

12

اتوبوس

14

هتل

پزشک و مشاور

11

پرواز

13

قطار

18

اقامتگاه اقتصادی 17

داروخانه

15

16

سرویس اعتباری

21

بسته ی اینترنت

22

پرداخت قبض

شارژ سیم کارت

1400میزان استفاده ی همزمان

1۳99

٪۳۳

٪۱۸
ســال ۹۹ تنهــا 18٪ از کاربــران از دو یــا چند ســرویس 
ــرخ  ــن ن ــی ای ــد ول ســوپراپ اســنپ اســتفاده می کردن

طــی ســال 14۰۰ بــه 33٪ رســیده اســت

1۰
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بزرگترین دســتاورد ما در سال گذشته ری دیزاین اپلیکیشن اســنپ بود. هدف ما از انجام ری دیزاین این بود 
که در مســیرمان توقف و یک بار دیگر همه چیز را با یک سیســتم UI مرکزی بازطراحی کنیم. با توجه به رشــد 
روزافزون ســوپراپ، این بهینه ســازی کمک می کند تا امکان گســترش و یکپارچگی بیشتری در سرویس های 
مختلف ســوپراپ فراهم شــود. در واقع تالش کردیم یک زبان واحد طراحی کنیم تا این تیم روبه رشد بتواند 
از آن بــرای طراحی قابلیت های مختلف اســتفاده کند و در عین حال کاربر تجربه ی مشــابهی در اســتفاده از 

سرویس های مختلف داشته باشد.

فهیم اختر 
مدیر ارشد محصول اسنپ

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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اعضای یکدیگریم

اســنپ در سال گذشــته بیش از پیش تالش کرد تا نسبت به جامعه و رخدادهای آن 
مسئولیت پذیر باشد. فعالیت های اسنپ در زمینه ی مسئولیت اجتماعی را در سال 

1400 می توان به ۳ دســته کلی تقسیم کرد؛ 
بخش نیکوکاری اسنپ کالب

معافیت از کمیسیون کاربران راننده 
تخفیف های ويژه

مسئولیت اجتماعی
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معافیت از کمیسیون رانندگان
کاربران راننده ی اســنپ طیف متنوعی از تمام اقشــار جامعه را تشــکیل می دهند. افراد دارای معلولیت و بیماری های خاص نیز بخشی از 

ناوگان بزرگ اســنپ را تشــکیل می دهند و تالش ما حمایت از این کاربران راننده با توجه به شرایط خاص آن هاست. 

بیش از 15 هزار کاربر راننده ی معاف از کمیســیون معادل مجموع هزینه ی معافیت از کمیســیون )تومان(

تخفیف های ویژه ی مسافران
اســنپ با تخفیف های ویژه تالش کرد تا حمل و نقل را برای کاربرانش آسان تر کند.

+۱۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بیماران خاص خانواده های شهدا جانبازانافراد دارای معلولیت

کد تخفیف اتیسم
در ماه آگاهی بخشی درباره ی اتیسم، اسنپ 20درصد 
تخفیــف ویژه ی درخواســت خودرو برای 100 ســفر در 
اختیار افراد دارای اتیسم و خانواده های آن ها قرار داد 

تا بتوانند با ســهولت بیشتری تردد کنند.

کد تخفیف واکسیناسیون
 در فرایند ایمن ســازی مردم کشور در برابر کرونا اسنپ هم 
تالش کرد تا همراه کاربرانش باشد و طرح تسهیل مراجعه 
به مراکز واکسیناســیون را با شعار »اســنپ، هم مسیر شما 

تا واکسیناسیون«  آغاز کرد. 

کد تخفیف موسسات خیریه
در  خــود  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای  در  اســنپ 
کاهــش هزینه هــای ســازمان های  بــرای   ،1400  ســال 
خیریــه و موسســات مــردم نهــاد، 20٪ تخفیــف ویژه ی 

ســفرهای این موسسات در نظر گرفته است. 

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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نیکوکاری کالب
فروردین ســال گذشته برای اولین بار امکان مشــارکت در طرح های نیکوکاری به باشگاه مشتریان 

اسنپ یا اســنپ کالب اضافه و 5 طرح نیکوکاری در آن اجرایی شد. 

کمک به اشتغال افراد 
دارای معلولیت

حمایت از تحصیل دانش آموزان 
سیستان و بلوچستان

اولیــن طــرح نیکــوکاری در اســنپ کالب »آمــوزش آنالیــن منجــر به اشــتغال افــراد دارای 
معلولیت« بود که با کمک خیریه ی »رعد« انجام شــد. 

اســنپ با همکاری خیریه ی رعد تالش کرد تا با برگزاری کالس های آنالین، آموزش های مورد 
نیــاز برای جذب در بازار کار را به صورت رایــگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهد.

اسنپ با همکاری موسسه ی مردم نهاد »بنیاد کودک« در این طرح از دانش آموزان با استعدادی 
که به دالیل مختلف، نان آور خانواده را از دست داده اند و معضالت اقتصادی می تواند بهانه ای 
برای ترک تحصیل آنان شــود حمایت کرد. با مشــارکت کاربران هزینه ی تحصیل یک سال 820 

دانش آموز در سیستان و بلوچستان تامین شد. 

۴۰۰۹۷
تعداد مشارکت کاربران

۱۹۷۰۰۱
تعداد مشارکت کاربران

مبلغ مشارکت شده

4۰۰ میلیون و ۹7۰ هزار تومان

مبلغ مشارکت شده

۹85 میلیون تومان

بار در طرح های نیکوکاری باشــگاه مشتریان اسنپ مشارکت شد

۵۹۱,۷۶۳
۱۲
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تامین هزینه های درمان 
کودکان بستری

خانواده هــای کم برخورداری که کودکان بیمار دارند برای تامین 
هزینه هــای درمانی با مشــکالت زیــادی روبه رو هســتند که گاه 
به رهــا کــردن یــا ناتمــام گذاشــتن فرایندهــای درمانــی منجر 
می شــود. اســنپ با همکاری خیریه ی »حس مهر« و مشارکت 
کاربران کوشــید بخشــی از هزینه های درمانی کودکان بستری 

کم برخوردار را تامین کند.

۲۴۲۵۰۹
تعداد مشارکت کاربران

مبلغ مشارکت شده

۹7۰ میلیون و 36 هزار تومان

کمک به اشتغال ۳
مادران کم برخوردار

در روســتاهای محمودآبــاد، غنی آبــاد و در کوره های آجرپزی 
خاورشــهر ســاکنان مختلفی از اقوام ایرانی و افغانستانی در 
شــرایط سخت اقتصادی و معیشتی به ســرمی برند. اسنپ با 
همــکاری خیریه ی »حمایــت از کودکان بی پنــاه کمک« طرح 
اشــتغال زایی و توانمندســازی زنان سرپرســت خانــوار دارای 

کودک را در این مناطق اجرایی کرد.

۸۶۲۳۲
تعداد مشارکت کاربران

مبلغ مشارکت شده

344 میلیون و ۹28 هزار تومان

تجهیز مرکز دندانپزشکی برای ۴
افراد دارای معلولیت

پنجمیــن طــرح نیکــوکاری اســنپ کالب بــه »تجهیــز مرکــز 
دندانپزشــکی ویژه ی افــراد دارای معلولیــت« اختصاص 
داده شــد. ایجــاد یــک مرکــز تخصصــی و کمــک بــه کاهش 
هزینه هــای درمانی افراد دارای معلولیــت هدف اصلی این 
طــرح بوده که با همــکاری خیریه ی »بهشــت امام رضا )ع(« 

اجرایی شده است.

۲۵۹۲۴
تعداد مشارکت کاربران

مبلغ مشارکت شده

1۰3میلیون و 6۹6 هزار تومان

۵
فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها



گزارش سال  1400 18

عدالت آموزشی و اجتماعی

5 مدرسه روستایی تاکنون در مناطق محروم ایران تاسیس شده که در سال جاری، نزدیک به یک میلیارد 
تومان برای آن هزینه شده است. این مدرسه ها در مناطق محروم ایران از سوی اسنپ فود تاسیس شده

برون سپاری بخشــی از فعالیت های تولید محتوا و مرکز تماس اسنپ فود به 
مراکز توان بخشی و اشــتغال زایی برای عزیزان کم توان حرکتی

همکاری اســنپ  مارکت با خیریه طلوع بی نشان  ها

اقدامات اسنپ فود و اسنپ مارکت در راســتای مسئولیت اجتماعی

وشنامان در 
نزدیکی چابهار

روستای علی آباد آرپناه در شهرستان 
اللی/استان خوزستان

)2 مدرسه(

روستای کیدرباال، بخش لیردوف، بندر 
جاسک، استان هرمزگان

)2 مدرسه(

از طریق تامین مایحتاج اساسی و یا مواد اولیه برای تهیه غذا و 
پخش آن توسط این خیریه در سال 14۰۰

۷,۰۰۰
خانواده بهبودیافتگان اعتیاد، 

 کارتن  خواب  ها و کودکان کار

کمک به



1۹

مســئولیت تــک تک ماســت کــه دنیا را بــه جای بهتــری برای زندگــی تبدیــل کنیم و در این مســیر هــر قدم با 
پشــتوانه ی جمعی می تواند آثار بلند مدتی برای تمام افراد جامعه داشــته باشــد. خوشحالیم در سالی که 
گذشــت با حمایت پر شور شما توانســتیم کارهای بزرگی را به سرانجام برســانیم و ایمان داریم که هیچ درد 
مشــترکی هرگز جدا جدا درمان نمی شود. از شما می خواهیم که در سال جدید هم در مسیر نیکوکاری همراه 

ما باشــید که جز نیکی چیزی نمی ماند.

فاطمه عسگری آزاد
سرپرست روابط عمومی اسنپ

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها



گزارش سال  1400 2۰

اسنپ کالب

باشگاهی برای هواداران 

باشگاه مشتریان اسنپ یا همان »اسنپ کالب« با جوایز متنوع و 
هیجان انگیز از همراهی کاربران وفادار ســوپراپ اسنپ قدردانی 
می کنــد. کاربــران با هــر بــار اســتفاده از ســرویس های مختلف 
سوپراپ اســنپ امتیاز کسب می کنند و این امتیازها تخفیف های 

ویژه ای به همراه دارد.

تعداد بازدید از صفحه ی اسنپ کالب در سال 1400

 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازدید 

تعداد امتیاز دریافت شده توسط کاربران 

۱۸۵, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰
امتیاز دریافتی 

امتیاز مصرف شده توسط کاربران اسنپ کالب 

۵۲, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰
امتیاز مصرف شده 
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تعداد کد دریافتی از اسنپ کالب 

۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معادل

ارزش حدودی ایــن مقدار کد تخفیف به تومان کد تخفیف 

طرح های تخفیفی جدید سال 1400

فروشگاه تخفیف از شرکای بیرونیگیشهداروخانهسرویس های مختلف غذا

۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کد در  سال 14۰۰

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها



گزارش سال  1400 22

تعداد تخفیف صادر شده در روز برای ســرویس های مختلف سوپراپ اسنپ

محبوب ترین تخفیف ها

۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰

+۳۵۰,۰۰۰
تراکنش روزانه

مهم ترین رکورد  اسنپ کالب در سال 1400

۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکنش در یک هفته

معادلدی 14۰۰

غذاخودروکدهای قرعه کشی

٪۵۰٪۲۵٪۱۰٪۷٪۸
سایرسوپرمارکت

بازی جایزه ی گردونهکد سوپرمارکتکد قرعه کشیکد غذاکد خودرو
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کالب نیکوکاری

۱۸,۵۸۶
بیشــترین میزان مشارکت در طرح های نیکوکاری

مشارکت در 16 دی 1400

٪۵
کاربران اسنپ کالب در طرح های 

نیکوکاری مشارکت  کردند

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها



گزارش سال  1400 24

کمپین های سوپراپ

روایت یک برند
ســاالنه کمپین های متعددی برای افزایش آگاهی از برند اسنپ، 
افزایش ارتباط با بازار هدف و افزایش فروش در ســوپراپ اسنپ 

طراحی می شود.

مجموع کمپین های برگزار شدهکمپین ۳60 درجه

۵۵۱

۱۳۹۶۵۱۱۱۴۲
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کمپین های ۳۶۰
نگاهی به دســتاوردهای مهم کمپین های ۳60

٪۵

٪۱۰
افزایش آگاهی از پیام کمپین 
)کسب درآمد در مسیر روزانه(

افزایش فروش بلیت 
هواپیما در سوپر اپ اسنپ 

٪۷۴
افزایش رزرو هتل در سوپراپ اسنپنرخ دیده شدن پیام کمپین

+۲۰۰K
افزایش آگاهی از سرویس خدمات جذب لید  )سرنخ(

سفر سوپراپ اسنپ

نظرتهدرآمد تو مسیرشه!
جوجه با طعم کاری 

وسط کار اداری تحویل بگیرمیارم برات

کمپین جذب راننده
کمپین معرفی سرویس خرید 

بلیت هواپیما و رزرو هتل
کمپین سرویس غذاکمپین سوپرمارکت اسنپکمپین سوپرمارکت اسنپ

میلیون ۱۴۷+

ایمپرشن از تبلیغات آنالین

٪۵
افزایش نرخ آگاهی از سرویس 

سوپرمارکت سوپراپ اسنپ

٪۳۰
افزایش در فروش سوپرمارکتی 

اسنپ بعد از اجرای کمپین 

میلیارد۲
ایمپرشن از طریق کانال های آنالین

٪۵
 رشد آگاهی از سرویس 

سوپرمارکت اسنپ

٪۴۵
رشد سفارش های 
سوپرمارکت فوری

٪۱۰
افزایش تعداد سفارش های 

آنالین سرویس غذا

٪۱۰۰
بیش از 100 ٪ رشد در 

جذب کاربر جدید

ایمپرشن از طریق کانال های آنالین

۴۷۰+ میلیون 

٪۲۰

٪۳۰



گزارش سال  1400 26

نتیجه ی کمپین ها
کمپین های مســتمر هفتگی و فصلی باعث رشــد مســتقیم تعداد سفارش های 
هر ســرویس شده و در عین حال درصد استفاده از سوپر اپلیکیشن اسنپ برای 

این ســفارش ها نیز به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

٪۱۴۵
٪۸۰

٪۷۵
٪۴۰

٪۷۰

٪۶۰

Hotel

Flight

رشد تقریبی سفارش های سرویس های سوپراپ اسنپ
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اسنپ با دانش فنی و مدیریتی خود توانست از بستر یکپارچه ی سوپر اپلیکیشن برای ارائه ی خدمات مورد 
نیاز مردم اســتفاده کند. امروز ماموریت ما در بخش تبلیغات و بازاریابی این است که در ذهن مخاطبان مان 
جا بیندازیم سوپر اپ اسنپ با سرویس های متنوع خود بسیاری از نیازهای روزمره ی مردم را پاسخ می دهد. 
آنچه در بخش کمپین های ۳60 درجه ی ســوپراپ اســنپ اتفاق می افتد حاصل همــت جمعی یک تیم خالق 

اســت که تمام تالش خود را برای بازتاب این ســرویس ها و ارتباط با مشتریان به کار می گیرند.

میثم مالشریفی
معاون بازاریابی گروه اسنپ



گزارش سال  1400 28

محمدخلج
مدیرعامل اسنپ



اســنپ با سامانه ی هوشــمند حمل ونقل به بخشی از زندگی شهری مردم ایران گره 
خورد. هفت سال از این همراهی می گذرد و تیم کوچکی که روزی رویاهای بزرگ و دور 
از دسترسی داشت امروز با اتکا بر ذهن پویا و خالق جوانان این سرزمین به جمعیتی 
بــزرگ با مســئولیتی بزرگ تر تبدیل شــده اســت. رســاندن مســافر به مقصــد اولین 
ماموریت اســنپ است و چگونگی طی شدن مسیر سفر تمام آن هدفی است که برای 
تحقق آن تالش می کند. اسنپ در این هفت سال همراهی تالش کرده تا معنای سفر را 
در ذهن میلیون ها ایرانی تغییر دهد و سرعت و راحتی و دسترس پذیری را به زندگی 
روزمره ی مردم اضافه کند. ســال 1400 برای اســنپ همچنان همراه با دســتاوردها و 
موفقیت هــای چشــمگیر بود. اعتماد و همراهی کاربران راننده و مســافر به اســنپ 
کمک کرد تا رکورددار تاکســی اینترنتی در کشــور باقی بماند و همچنان بلندپروازانه 

به همســفری با میلیون ها همراه همیشگی خود ادامه دهد.   

CabMan

اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل

2۹



گزارش سال  1400 3۰

تعداد کاربران جدید سال 1400

تعداد کل کاربران اپلیکیشن اسنپ

۵۲,۱۳۷,۶۳۵

۱۰,۹۳۹,۴۲۵

درصد رشد کاربران 
نسبت به سال قبل

٪ ۲۵/۹
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متوســط دفعاتی که کاربران اپلیکیشن را روزانه باز می کنند

متوسط باز کردن وب اپلیکیشنمتوسط باز کردن اپ آی او اسمتوسط باز کردن اپ اندروید 

1 و نیم میلیون بار250 هزار بار10 میلیون بار
در روزدر روزدر روز

٪ 12

٪ 86

٪ 2

دفعاتی که کاربران اسنپ 
را در سال گذشته باز کرده اند

۳68,141,112

74,246,421

2,740,779,487

فصل اول   سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها



گزارش سال  1400 32

متوسط مسافت  

هر سفر

کاربران چند کیلومتر با اسنپ سفر  داشتند

متوسط زمان قبول 
درخواست سفر

متوسط زمان هر 
سفر در اسنپ

ثانیهثانیهکیلومتر

۹۴۲۹۵۸

معادل ۱,۲۲۸ بار ۷,۴۰۶,۶۸۸,۵۳۳۱,۲۲۸
طی کردن مرزهای 

خاکی ایران

مجموع ساعاتی که سال گذشته، کاربران در اسنپ گذرانده اندرکورد سفرهای اسنپ در یک روز

ساعت۲۲ اسفند

۳,۲۷۶,۶۵۵۲۱۸,۵۸۸,۶۶۹
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اردبیل

رباط کریم

رشت

اسالمشهر

ارومیه

کرمانشاه

شهریار

قم

تبریز

اهواز

کرج

اصفهان 

شیراز

مشهد

تهران

بیشترین رشد در بین شهرها با توجه به 
اردبیلتعداد سفرها نسبت به سال گذشته

کردستان

زنجان

گیالن

قزوین
البرز

تهران

مازندران

همدان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمان

سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
و بختیاری یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

 کهگیلویه و
بویراحمد

خلیج فارس

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل



گزارش سال  1400 34

پرسفرترین کاربر

جمع مبلغ سفرهاکل مسافت به کیلومترتعداد کل سفر

۲,۸۲۲۹۴۶,۷۶۶۱۳۰,۹۳۵,۰۰۰
مترسفر تومانکیلو

۱۷۶

۹
روز

ساعت

بیشترین ساعتی که یک کاربر در سال گذشته با 
اسنپ گذرانده است

۲,۵۷۷
ساعت
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۴/۷میانگین امتیاز سفرها

سفرها امتیاز می گیرند

در کدام شهر ها مردم بیشتر امتیاز می دهندکدام شهرها امتیاز بهتری دارند

٪ ۳۱.۷۳

علیصدر

5

4

3

2

1

۰
ایالممشگین شهرمرندبردسکن

۴
.۹

۵

۴
.۹

۰

۴
.۷

۶

۴
.۷

۶

۴
.۷

۴
علیصدر

8۰

6۰

4۰

2۰

۰
زرین شهرطبسبردسکنمشگین شهر

٪
۷

۱

٪
۵

۴

٪
۴

۶

٪
۴

۱

٪
۴

۰

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نمودار تجمیعی رشد سفر های اسنپ در ۵ سال گذشته

۰
پاییز و زمستان ۹۷بهار  و تابستان ۹۹پاییز و زمستان ۱۴۰۰ بهار  و تابستان ۹۷پاییز و زمستان ۹۸بهار  و تابستان ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ۹۵پاییز و زمستان ۹۶بهار  و تابستان ۹۸پاییز و زمستان ۹۹ بهار  و تابستان ۹۵بهار  و تابستان ۹۶

مجموع سفر انجام شده در ۱۴۰۰
۸۲۰,۰۸۹,۶۴۷

۲,۴۴۹,۳۱۳,۷۸۰

۱,۹۸۸,۳۴۲,۸۷۲

۱,۶۲۹,۲۲۴,۱۳۳

۱,۳۲۰,۹۸۲,۶۰۵

۱,۱۱۲,۱۲۹,۷۹۲

۸۴۳,۸۴۴,۳۴۱

۵۸۶,۱۹۸,۱۷۴

۳۵۵,۴۹۳,۰۴۴

۱۹۷,۵۴۳,۴۴۱

۷۷,۹۸۷,۶۳۹
۱۶,۰۶۳,۹۲۷۱,۳۷۷,۱۸۹

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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نسبت رانندگان فعال اسنپ 
به کل رانندگان

کل راننده ها

راننده های فعال

۳,۷۶۱,۹۲۵

۱,۸۹۶,۲۱۰

٪۵۰

نسبت راننده های مرد و زن 
در اسنپ

رانندگان زن

رانندگان مرد

۱۰۰,۲۶۳

۳,۶۶۱,۶۶۲

٪۳

٪۹۷
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مرکز خدمات مشتریان

پشتیبانی و پاسخگویی شبانه روزی 

مرکز خدمات مشــتریان اسنپ با استفاده از فناوری های روز دنیا 
پاســخگوی تمامــی دغدغه های کاربــران )در قالب پاســخگویی 
تلفنی، تیکت های ثبت شده در نرم افزار کاربران راننده و مسافر و 
ایمیل های دریافتی( است. از آنجایی که سفر امن از اولویت های 
اصلی اســنپ محسوب می شــود، قابلیت امنیت ســفر به منظور 
ارتبــاط ســریع کاربــران بــا تیــم پشــتیبانی ایجــاد شــده اســت. 
همچنین با رصد ســفرهای اســنپی هرگونه انحراف غیر متعارف 

از مسیر ســفر شناسایی و پیگیری می شود.

در سال 14۰۰

۲۵,۵۵۰,۰۰۰
درخواست شامل تماس و تیکت را بررسی و پاسخ داده است



3۹

تعداد نیروهای پشتیبانی اسنپ  خودرو

۱۴۰۰

۱۳۹۹

۶۲۱

۴۶۳
نفر

نفر

٪۳۴
نسبت افزایش نیرو

تعداد شکایات ثبت شده در پشتیبانی اسنپ خودرو در سال ۱۴۰۰

به طور متوسط حدود 

۷۱,۰۰۰
گزارش شکایت از کاربران مسافر 

و راننده دریافت شده است 

تعداد تماس های خروجی 

۳,۰۰۰,۰۰۰
برای پیگیــری موضوعات مختلف با کاربران

تعداد کل تماس های ورودی موفق 

۱۴,۳۱۵,۳۵۶
از طرف کاربران با پشتیبانی

٪۹
67۰۰ مورد

از شکایات حاد بوده که با 
پیگیری مستمر به جلب رضایت 

منجر شده است
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۳۰۷ تماس

بیشترین مشکالتی که رانندگان در مورد آن با پشتیبانی 
خودرو تماس گرفته اند

رکورد بیشترین تعداد پاسخگویی در یک 
روز در  پشتیبانی خودرو

معصومه شب خوش

بیشترین مشکالتی که مسافران در مورد آن با 
پشتیبانی خودرو تماس گرفته اند

درخواست تغییر در وضعیت سفر

کرایه ی پرداخت نشده 

اشیای گمشده 

مسدودی حساب 

تغییر اطالعات کاربری

اشیای گم شده

تغییرات در وضعیت سفر

کرایه ی پرداخت نشده

بررسی نحوه ی پرداخت

انواع سرویس های اسنپ

مسافرانرانندگان

بار با پشتیبانی تماس گرفته اندبار با پشتیبانی تماس گرفته اند

۹,۷۴۳,۸۱۷۴,۵۷۱,۵۳۸
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ساعت ۱۳:۰۰

۰12345678۹1۰11121314151617181۹2۰212223

کاربر به طور هم زمان می توانند با پشتیبانی اسنپ خودرو تماس ۶۰۰ 
بگیرند. )پاسخ دهی از طریق سیستم گویا و کارشناسان(

۰ تا 5 ثانیه امنیت ســفر 

2۰ تا 6۰ ثانیه شــکایات  

کاربران در حال ســفر  2۰ تا 8۰  ثانیه

ســواالت عمومی خارج از ســفر  3۰ تا 12۰ ثانیه

۵۱۳,۹۱۹
ساعت

مجموع ســاعات مکالمه ی کاربران خودرو 
با پشتیبانی در سال 1400 

میانگین زمان انتظار برای وصل شدن کاربر به کارشناس هنگام تماس با پشتیبانی اسنپ خودرو

هدف تیم پشتیبانی پاسخگویی و رفع مشکالت کاربران در سریع ترین زمان ممکن است
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عجیب ترین تماس

کاربری تماس گرفت و برای خرید ملک از کارشناســان مرکز تماس درخواســت مشاوره داشت که ســمت چیتگر کدام واحد پیش فروش را بخرد که توسعه 
و پیشرفت داشته باشد!

خنده دارترین گزارش های پشتیبانی در سال گذشته

یک کاربر با ۱۳۸ تماس شــکایتی رکوردار بیشترین تماس بوده

شاکی ترین کاربر

تماس و ثبت شکایت
۱۳۸

تیکت دریافتی: »موهای راننده سفید بود، چرا نگفته بودید 
راننده موهاش رو مثل دخترا رنگ کرده؟ چنین موضوعی رو 
مســافر نباید بدونه؟ من از طریق قانون پیگیری و به دلیل 

موهای رنگی راننده شکایت می کنم.«

بــرای پیگیری گزارش های کاربر باید تا پاســخ گویی با او تماس گرفته شــود. به همین دلیل برای 
پیگیری شکایت دریافتی یکی از کاربران مسافر چند بار با او در بازه های زمانی مختلف تماس گرفته 
شــد که کاربر تمام تماس ها را بالفاصله قطع می کرد. نهایتا در آخریــن تماس فرزند او تماس را 

پاسخ داد و گفت: »میشه انقدر با ما تماس نگیرید؟ وسط بازی من هی زنگ می زنید!«

اه، بازیمو خراب کردید!!چرا نگفتید موهاشو رنگ کرده؟!
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مــا در تیــم خدمات مشــتریان با رویکــرد مشــتری محور در تالشــیم تا بــا بهره گیــری از تکنولوژی هــای روز و 
به کارگیــری نیروهای زبده و آموزش دیده، از تجربه ی ســفری امــن و راحت در تمامی مراحــل برای کاربران و 
رضایت حداکثری آن ها اطمینان حاصل کنیم. از همین رو تمام گزارش های دریافت شــده بررسی و در صورت 

نیاز برای واحد مربوطه به منظور رفع مشــکل به صورت ریشه ای ارسال می شود.

نسیم عطایی
مدیر مرکز تماس اسنپ



گزارش سال  1400 44

محصول اسنپ

پاسخگوی نیاز کاربران 

تیم محصول اسنپ با تمرکز بر بازخورد کاربران، نتایج تحقیقات 
بــازار و نیازســنجی های تجــاری، قابلیت هــای مختلفــی را بــرای 
اپلیکیشن اســنپ طراحی می کنند. تالش تیم محصول اسنپ در 
سال گذشته شاید برای بسیاری از کاربران محسوس نبود چرا که 
ارائه ی برخــی از امکان های جدید به دلیل بازطراحی اپلیکیشــن 
اندروید فقط در وب اپلیکیشن امکان پذیر بود. اما تیم محصول 
اسنپ طی سال گذشته عالوه بر بازطراحی اپلیکیشن، محصوالت 
متعدد دیگری طراحی کرده اند کــه تجربه ی کاربری بهتری برای 

ما رقم خواهد زد.

٪۷

A B
سفرهای اســنپ تکراری هستند، یعنی مبدا و 

مقصد آخرین ســفر کاربر در سفر بعدی هم تکرار 
می شــود. به همین دلیل امکانی در صفحه ی 
اصلی ســوپراپ طراحی شده است که بتوانند 
با یک کلیک ســفر برگشت یا تکرار سفر قبلی را 

درخواست دهند.
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دسترس پذیری:
در تیم محصول اســنپ قابلیت دســترس پذیری طراحی شــده تا اســتفاده از اپ بــرای تمام کاربــران دارای معلولیت، چه مســافر و چه راننده، 
ســاده تر شــود و تجربه ی کاربری بهتری داشته باشند. با اســتفاده از این قابلیت راننده و مســافر می توانند به دلخواه خود انتخاب کنند که 
نوع معلولیت شان در حساب کاربری شان ثبت و برای دیگری نمایش داده شود. نشانه ی معلولیت حرکتی، ناشنوایی/کم شنوایی، نابینایی/

کم بینایی هنگام ســفر برای کاربر راننده یا مســافر قابل رویت است و آمادگی بیشــتری برای طرف مقابل پیش از انجام سفر ایجاد می کند.

کارت شخصی سازی شــده ی سفر تکراری و سفر برگشتی:
20٪ از کاربران از مبدا و مقصد آخرین سفرشــان برای ســفر بعدی شــان اســتفاده می کنند و به همین دلیل امکانی در صفحه ی اصلی سوپراپ 

طراحی شــده که بتوانند با یک کلیک سفر برگشــت یا تکرار سفر قبلی را درخواست دهند.
حدود 7٪ ســفرهای اســنپ تکراری هســتند، یعنی مبدا و مقصد آخرین ســفر کاربر در سفر بعدی هم تکرار می شــود و حدود 10٪ سفرها، در 

مســیر عکس آخرین سفر اتفاق می افتند؛ یعنی مقصد آخرین ســفر، مبدا سفر بعدی کاربر است. 

دیگر تغییراتی که بر اســاس بازخورد کاربران در اپلیکیشن ایجاد شده:
با توجه به اهمیت فرهنگ یادگیری، تیم محصول اســنپ همیشــه به بازخورد کاربران توجه ویژه دارد. برای مثال کاربران از تنوع تخفیف های 
بخش کالب رضایت کافی نداشــتند و برای همین تخفیف کســب و کارهای دیگر هم به این بخش اضافه شــد. همچنین گردونه ی شانس برای 
جلب رضایت بیشــتر کاربران برای این بخش طراحی شــد.همچنین کاربران درخواست قابلیت سفر زمان بندی شده و توسعه ی بیشتر بخش 

گزینه های ســفر را داشتند که در سال 1401 در دســتور کار تیم محصول اسنپ قرار داده شده است.

قابلیت های مهمی که بر اســاس نیاز کاربران طراحی شده است: 
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امنیت سفر با اسنپ

برای سفری امن تر 

در ســال 1400 افزایــش حــس امنیــت کاربــران در ســفر یکــی از 
مهم ترین اهداف تیم محصول اسنپ شد. گروه 12 نفره »امنیت 
و پشــتیبانی« شــکل گرفت تــا به صــورت متمرکز برای دســتیابی 
به اهداف تعیین شــده و اســتانداردهای جهانی امنیت ســفر در 
تاکســی های اینترنتــی برنامه ریــزی و فعالیت کند. پیشــگیری از 
وقوع حادثه و طراحی قابلیت هایی برای امکان پشتیبانی سریع 

محورهای اصلی فعالیت این گروه است.
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۱,۰۰۰,۷۰۰

۴۷,۳۴۸
تماس با پشتیبانی اسنپ گرفته می شود

مورد از تماس ها با بخش امنیت سفر اسنپ بوده

مبدا  تماس ها با امنیت سفرماهانه

ماهانه

از سوی کاربران مسافر

از سوی نزدیکان آن ها

از سوی کاربران راننده
٪۲۹

٪۱

٪۶۹

 ٪۹۹.۹ 

٪۰.۰۰۳۸۳

٪۰.۰۰۱۴۹

 از سفرهای اسنپ بدون هیچ مشــکل مرتبط با ایمنی به پایان می رسد. 

از ســفرهای 1400 درخواست پشــتیبانی برای نگرانی مرتبط با ایمنی داشــتند. بیشتر این نگرانی ها در 

مورد مســائل ایمنی رده ی متوسط مانند شــکایت از ترمز شدید یا مشاجره ی کالمی بود.

از ســفرهای 1400 گزارش یک حادثه ی ایمنی بحرانی داشتند که از این تعداد ٪0.00055 

از ســوی کاربران راننده و 0.0009۳٪ از سوی کاربران مسافر ثبت شده است. 
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ویژگی های ایمنی جدیدی که تیم امنیت ســفر اسنپ در یک سال گذشــته برای بهبود امنیت سفرها توسعه داده است

بررسی خودکار ایمنی سفر

 رویدادهای نادر در طول سفر مانند ثابت ماندن 

طوالنی یا انحراف از مسیر را تشخیص داده و به 

پشتیبان های امنیت سفر اطالع می دهد.

بخش امنیت سفر

در زمــان بــروز مــوارد امنیتــی کاربــران مســافر 

می تواننــد درخواســت خــود را ثبــت کننــد تــا 

کارشناس ما با آن ها تماس بگیرد.

دکمه ی اضطراری درون برنامه

مســافران را به طور مســتقیم و فقط با فشار یک 

دکمه به 115 متصل می کند. 

21/21/۳

٪0.00800

٪0.00600

٪0.00400

٪0.00200

٪0
21/12/4 21/4/5 21/26/5 21/17/6 21/9/7 21/۳1/7 21/22/8 21/27/1021/1۳/9 21/18/1121/5/10 21/10/12 22/1/1 22/2۳/1 22/14/2

چشم انداز

معرفی قابلیت امنیت سفر برای کاربران رانندهبهبود پشتیبانی داخل نرم افزار برای کاربران مسافر و راننده

نسبت موارد امنیتی ثبت شده به کل سفرها)روزانه(
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بهادر بهادری فر
مدیر محصول

اســنپ در سال 1400 موفق شد رکورد ۳,276,655 ســفر روزانه را در کارنامه ی خود ثبت کند؛ یعنی به طور 
تقریبــی در هر ثانیه بیش از ۳7 ســفر. در چنین مقیاســی، پلتفرم اســنپ به نوعــی منعکس  کننده ی ابعاد 
مختلف زیست جمعی ما با همه ی خوشی ها و اختالف نظرها و گاه دشواری هایش است. همانطور که اعداد 
نشان می دهند، آمار مربوط به حوادث در سفرهای اسنپی کم است. با این حال، حتی یک حادثه  هم پذیرفتنی 
نیســت و تالش می کنیم تا حد ممکن تجربه ی زندگی در اسنپ را برای همسفران این پلتفرم بهبود بخشیم.
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نقشه ی بومی اسنپ

در مسیر خودکفایی 

در سال های اخیر، تیم نقشه ی اســنپ به طور ویژه بر توسعه ی 
نقشه متمرکز شده و سرویس های مورد نیاز خود را بومی سازی 
کرده است. در حال حاضر تمام سرویس های متصل به نقشه ی 

اســنپ ماحصل فعالیت مستمر این تیم است. 
 Missing Road( تیم نقشــه ی اسنپ پروژه ی مسیرهای نامعلوم
Detection( را به منظور بهبود نقشــه ی جاده ای کشــور در سال 
1400 شــروع کرد. در این پروژه، تیم نقشــه  با بررســی مسیرهای 
طی شده از سوی همراهان اسنپ در سفرهای اسنپی و مطابقت 
مســیرها با نقشــه ی متن باز )openstreetmap( خیابان هایی را 

که در نقشــه وجود ندارند شناسایی می کند.

از مهــر ســال 1400، تیم کارتوگرافی »اســمپ« به صــورت متمرکز شــروع به اضافه 
کردن این مسیرها در نقشــه osm کرد که نتیجه ی آن اضافه شدن بالغ بر 11هزار و 
500 مســیر به طول بیش از 2060 کیلومتر در 14 اســتان کشور بوده  است. استان 

فارس، مازندران و آذربایجان شــرقی رکوردداران این موضوع هستند.

مجموع مسافت اضافه شدهمجموع مسیرهای اضافه شده

۱۱,۵۰۰۲,۰۶۰
کیلومترمسیر
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نفــع پــروژه ی Missing Road Detection نــه فقط برای اســنپ بلکه برای تمام کســب وکارهایی اســت که از 
دیتای OSM برای نقشــه ی خود اســتفاده می کنند. برنامه ی تیم نقشه ی اســنپ برای سال آتی گسترش این 
پروژه به دیگر اســتان های کشور است؛ به این امید که به زودی هیچ مسیری را در نقشه های داخلی از دست 

نداده باشیم.

علی کرمی
مدیر تیم نقشه ی اسنپ
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در ســاعات اولیــه ی اختــالل در ســوخت گیری، به واســطه ی در 

دسترس  نبودن سوخت و طوالنی شدن صف  ها در پمپ بنزین ها، 

ناوگان اسنپ به طور محسوسی کاهش پیدا کرد، همچنین میزان 

درخواســت ها افزایش چشم گیری داشــت و در نتیجه سیستم 

هوشــمند قیمت گذاری اسنپ به شکل طبیعی نسبت به تغییر 

فاکتورهای تعیین هزینه سفر واکنش نشان داد.  به همین دلیل 

در بعضی از ســفرها بــه صورت موردی با افزایــش قیمت مواجه 

شدیم. در این زمان تیم مدیریت بحران اسنپ به سرعت تشکیل 

جلسه داد و اولین اقدام  کنترل دستی قیمت ها بود.

در 4 آبان، بودجه ای از منابع شرکت برای طرح های تشویقی 

رانندگان در نظر گرفته شــد تــا کاربران راننده ی بیشــتری به 

خدمات رسانی ترغیب شــوند. اقدام سریع اسنپ در این فاز 

کمک کرد تا قیمت ها به سطح متعادلی برسند و حمل ونقل 

شهروندان به خوبی انجام شود.

چهارشــنبه، 5 آبان، هنوز مشکل ســوختگیری ادامه داشت 

و روز کاری آخــر هفتــه بود و بایــد پیک درخواســت ها کنترل 

می شــد. به همین منظور اســنپ برای کمک به ســاماندهی 

حمل ونقل شهروندان از کمیسیون خود گذشت. از ساعت 12 

ظهر چهارشنبه تا 12 شب کمیسیون دریافتی اسنپ در شهر 

تهران بیش از 50 درصد کاهش یافــت و در کنار آن همچنان 

طرح های تشویقی هم تا پایان بحران اختالل در سوخت گیری 

ادامه یافت. بیش از 516 هزار سفر در این بازه ی زمانی انجام 

شد و کمیسیون همه ی این سفرها  به 7 درصد کاهش یافت. 

این کاهش کمیسیون برای شرکت اسنپ حدود یک میلیارد 

و سیصد میلیون تومان هزینه داشت.

در این روزها کاربران مسافر بیشترین اعتماد را به اسنپ کردند و 

به پاس این همراهی اسنپ در فاز بعدی اقدامات خود برای کاربران 

مســافری که در ســاعات اولیه ی اختــالل در ســوختگیری بنزین 

متحمل هزینه  ی مازاد در ســفرهای خود شدند تخفیف ویژه در 

نظر گرفت. به این ترتیب، 20 درصد تخفیف به کاربرانی اختصاص 

یافت که 4 آبان از ساعات 12 ظهر تا 6 عصر با اسنپ سفر داشتند و 

متحمل هزینه ی بیشتری نسبت به روزهای قبل شدند. جزئیات 

این تخفیــف نیز از طریق پیامک به اطالع کاربران رســید و به این 

ترتیــب 20 درصد تخفیف بــا ارزش مجموعا 50 میلیــارد ریال به 

کاربرانی اختصاص یافت.

عبور از بحران؛ اختالل سراسری در سوخت گیری

4 آبان 1400، در پی اختالل ســوختگیری در سراسر کشور، سیستم هوشمند قیمت گذاری اسنپ به دلیل برهم خوردن توازن بین عرضه و تقاضای 
ســفر در مواردی با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شــد. با وجود آنکه این اختالل غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل اســنپ بود، اما این سامانه 

برای دلجویی از کاربرانش در سراســر کشور اقدامات متعددی انجام داد.

اقدامات اسنپ برای مدیریت بحران

تخفیف سراسری ۲۰ درصدیمعافیت از کمیسیون کاربران رانندهطرح های تشویقیکنترل دستی قیمت ها

٪۲۰

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تخفیف به مسافران معادل

کاهش کمیسیون 
همه ی این سفرها  و 

برای همه شهر ها

تومان

٪۵۰

کاهش کمیسیون در شهر تهران ۵ آبان

با کمیسیون 50 درصد کاهش یافته انجام شد

سفر
۵۱۶,۰۰۰٪۷
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اختالل پیش آمده درس های بســیاری در بحث واکنش های ســریع نســبت به بحران های پیش بینی ناپذیر 
داشت و امیدواریم با آموختن از تجربیاتمان بتوانیم در موارد مشابه بهترین تصمیم گیری را با در نظر گرفتن 
منافع هر گروه از کاربرانمان داشــته باشــیم. تالش ما همواره بر این اســت که به عنوان بازوی کمکی بخش 
حمل ونقل شهری در کشور سهم موثری داشته باشیم. انتظارمان از دستگاه ها و سازمان های مربوطه این 
اســت که با حمایت و تعامل بیشتر به ما این فرصت را بدهند تا سیســتم قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی 

بتواند نقش به ســزایی در بحث تنظیم بازار ایفا کند.«

محمد خلج
مدیرعامل اسنپ

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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تسویه در لحظه

دسترسی آنی راننده به درآمد

بدون شــک یکــی از دســتاوردهای واحد تجاری اســنپ در ســال 
1400 راه اندازی قابلیت »تســویه حساب در لحظه« است. اسنپ 
با فراهــم آوردن ایــن قابلیت ســعی کــرد نگرانی کاربــران راننده  
دربــاره ی دسترســی آنی به درآمدشــان را برطرف کنــد و تقاضای 
پرداخــت نقــدی را کاهش دهــد. درآمد کاربــران راننده بــا فعال 
کردن امکان »تسویه در لحظه« اســنپ در کمتر از چند دقیقه به 

حسابشان واریز می شود.

۹۵,۰۰۰
نفر در سال ۱۴۰۰ به صورت روزانه از 

تسویه در لحظه استفاده  کرده اند

میانگین روزانه تسویه در لحظه 
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۱۲٪۵۸
٪۹۰٪۴۹

ملت، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، پارسیان، 

سامان، پاسارگاد، شهر، آینده، انصار از امکان تسویه 

حساب اسنپ پشتیبانی می کنند.

از کل مبلغ تسویه حساب اسنپ 

به صورت در لحظه با رانندگان 

تسویه می شود. تسویه حساب آنیبانک

حدود 90 درصد حجم تسویه 

حساب ها در  این 12 بانک است.

رانندگان اسنپ از امکان تسویه 

حساب در لحظه استفاده می کنند.

تعداد تراکنش های موفق و مبلغ آن در تسویه حساب آنی

بیش از ۹8 درصد تراکنش ها به ارزش حدودی 28 بیلیون )28 هزار میلیارد( ریال با موفقیت انجام شــدند و تنها 1.26 ٪ درصد 

تراکنش ها ناموفق بودند.

کاهش درخواست پول نقد از مسافر

بر اســاس گزارش های ثبت شده، بعد از پیاده سازی تسویه حساب آنی میزان درخواست پول نقد 22 ٪ کاهش داشت. درخواست پرداخت نقدی 

تا جایی کاهش پیدا کرد که گزارش آن در پایان سال 1400 فقط برای 0.17٪ از سفرها ثبت شده است.

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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واحد عملیات

توسعه دهنده ی ناوگان اسنپ

واحد عملیات اســنپ مسئولیت شناســایی راننده، احراز هویت 
)در همکاری با پلیس(، ثبت نام، تکمیل مدارک و ورود کاربر راننده 
به ناوگان اســنپ را بر عهده دارد. همچنین پس از شــروع به کار 
فرد متقاضی به عنوان کاربر راننده، پشــتیبانی عملیاتی از او نیز 

بر عهده این تیم است.

٪۸۸
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

ثبت نام کاربران راننده
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٪۷۰٪۳۰

نحوه ی ثبت نام کاربران راننده در اسنپ 

ثبت نام دیجیتالثبت نام در محل توسط بازاریاب

ثبت نام ها کامال دیجیتال 

انجام می شود.

ثبت نام ها توسط تیم 

بازاریابی انجام می شود.

تاثیر کرونا بر فعالیت تیم عملیات و همچنین میزان 
جذب کاربران راننده

در ابتدا کرونا باعث کاهش شدید ثبت نام شد، اما با گذر زمان و تغییر در روند 

ثبت نام و ارائه ی خدمات در حوزه ی پزشکی و بهداشتی برای بازاریابان تاثیر 

بســیار خوبی بر روند افزایشی این موضوع داشــت به صورتی که در ماه آخر 

به نسبت ماه اول 170درصد رشد کرد.

تیم آموزش پشتیبانی عملیات  

در بخش پشتیبانی عملیات در کل کشور 212 نفر فعالیت می کنند و این افراد 

روزانه پاســخگوی مشــکالت رانندگان در حوزه ی طرح های تشویقی، تکمیل 

مــدارک، دالیل غیرفعالــی، جابه جایی کاربر راننده در سیســتم های مختلف 

حمل و نقلی اســنپ، تغییر مشــخصات و . . . هســتندو با تیم های بازاریابی، 

توسعه ی تجاری و تحقیقات بازار  مشارکت دارند.

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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سواالت پر تکرار کاربران راننده که توسط تیم پشتیبانی عملیات پیگیری شده

نقص مدارک 

هنگام ثبت نام

رد شدن کاربر راننده در 

مرحله ی تائید صالحیت
جابه جایی در 

سیستم

تغییر 

مشخصات

سواالت در مورد 

طرح های تشویقی

۷۵,۷۰۰۹۸۳,۰۰۰
تیکت بررسی و پاسخ داده شدراننده در یک ماه

در پشتیبانی عملیاترکورد ثبت نام
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یکی از مهم ترین اتفاقات ســال 1400پشــتیبانی بخش کاربران راننده ی اســنپ بود کــه با تجربه ای که 
از ســال اول شــروع کرونا داشــتیم و بهبود روندهای گذشــته، بیش از 95درصد از خدمات پشــتیبانی 
راننــدگان به صــورت غیر حضوری انجام شــد. کرونا عــالوه بر اتفاقــات تلخی که برای ما داشــت باعث 
پیشــرفت بســیار زیاد در کســب و کار ما برای بهبود فرآیندها و کاهش زمان انتظار کاربران راننده برای 

دریافت خدمات شد.

علی قاضی
معاون عملیات اســنپ و معاون توسعه گروه اسنپ

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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شبکه های اجتماعی

شنونده ی دغدغه ها و انتظارها

تیــم شــبکه های اجتماعــی اســنپ عالوه بــر رصد 24 ســاعته و 
پاسخگویی و پیگیری مشــکالت کاربران در شبکه های اجتماعی، 
برگــزاری کمپین هــای  و  اطالع رســانی ها  در  به ســزایی  نقــش 

تبلیغاتی اسنپ دارد.

Snapp_team

Snapp.ir

Snapp_team
SnappSupport
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دسته بندی محتوای پست های صفحه رسمی  اسنپ در اینستاگرام

مسابقه ای
٪۲۵

٪۷

٪۴

٪۹ ٪۶

٪۵ ٪۶ مناسبتی

آموزش 

اطالع رسانی

کمپین های مارکتینگ

معرفی محصول

مسئولیت اجتماعی

سایر موارد

زمان سپری شده برای رصد شبکه های اجتماعی اسنپمیانگین نرخ تعامل با کاربران در اینستاگرام اسنپ

#حس_خوب
اســنپ به واسطه ی گزارش های مردمی در شبکه های 

اجتماعــی 26۳ اقدام مثبت کاربران راننده ی خود را 
شناســایی و از این راننده ها تقدیر کرده است.

٪۳۲

٪۳.۷۵,۴۰۰

۲۶۳
مورد قدردانی

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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تحقیقات بازار

قلب استراتژیک اسنپ

تیــم تحقیقات بازار اســنپ دو وظیفــه  ی اساســی دارد؛ پایش و 
ارزیابــی دائمــی عملکــرد تمــام بخش های اســنپ و پیــدا کردن 
عوامل تاثیرگذار بر بازار هدف. در حقیقت قبل از ورود به هر بازار 
یا اخذ تصمیمات استراتژیک، در قدم اول تیم تحقیقات بازار وارد 
میدان می شود و با سنجیدن وضعیت بازار و رقبا، درک روشنی از 
شرایط موجود و احتماالت آینده برای کسب و کار فراهم می کند.

محدوده ی  جغرافیاییمصاحبه ی  رو در رو

۴۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴
مورد

مورد

شهر ایران

نظرسنجی تلفنی و پیامکی
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تمام تصمیمات در اســنپ بر پایه  ی ارزیابی و تحلیل داده های جمع آوری شــده گرفته می شــود. این رویکرد 
داده محور یکی از عوامل مهم موفقیت اســنپ در توســعه و رشــد اقتصاد دیجیتال کشور در سال های اخیر 

است.

حسین رستمی
راهبر استراتژی و تحقیقات بازار اسنپ

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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باشگاه رانندگان

همراه همیشگی کاربران راننده

باشــگاه رانندگان اســنپ برای همراهی با کاربران راننده  )خودرو 
و باکــس( شــکل گرفتــه و در کنــار ارائــه ی تســهیالت خودرویــی 
)اتوســرویس، روغن، تایر، CNG، لــوازم یدکــی، کارواش، باتری، 
تعمیــرگاه، معاینــه ی فنــی(، درمانــی )پزشــک، دنــدان پزشــک، 
آزمایشــگاه و کلینیک هــای درمانــی( و رفاهــی )پوشــاک، لــوازم 
خانگــی، موبایــل و لــوازم جانبــی(، مســئولیت اطالع رســانی ، 

آموزش، ارائه ی طرح های تشــویقی و …  را نیز برعهده دارد.

خدمات اضافه شده به باشگاه رانندگان در سال ۱۴۰۰

 اسنپ کارفیکس

 خدمات دوگانه سوز کردن خودرو

 فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی

 افزایش خدمات رفاهی و درمانی

 فروش موتورسیکلت اقساطی

 سیم کارت رایگان ایرانسل با یکسال اینترنت نیم بها
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ارزش خدمات باشگاه رانندگان اسنپ

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 ترین های ناوگان اسنپ

دست به فرمون ترین 
بیشترین تعداد سفر با رانندگی ایمن

حميدرضا شير مست از مشهد

۱,۵۵۵
 سفر با گزارش مثبت مسافر در مورد رانندگی ایمن

فعال ترین 
بیشترین تعداد سفر

بهزاد بذرافشان از تهران

۱۴,۷۲۲
تعداد سفر

ضدکروناترین 
بیشترین تعداد سفر با رعایت  اصول ایمنی مقابله با کرونا

م.ر از شیراز

 ۶,۶۰۰
سفر با رعایت همه ی اصول ایمنی مقابله با کرونا

 درخشان ترین
 بیشترین تعداد سفر با ماشین تمیز و خوشبو

یونس جاویدی از شیراز

 ۱,۶۲۴
سفر با گزارش مثبت مسافر

محترم ترین
بیشترین تعداد سفر با رفتار محترمانه 

ح.م از یزد

 ۱,۳۴۶
سفر با گزارش مثبت مسافر

شب روترین
بیشترین تعداد سفر را بین ساعات 9 شب تا 4 صبح داشته است

عباس حاجی زاده نامانلو از کرج

 ۵,۶۱۶
سفر در شب

۲۹۱,۸۸۸,۵۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۴,۴۰۸
میلیون تومان 

سفر در سال

کاربران راننده ای که به صورت 
تمام وقت کار می کنند

+۵۵۰ کاربر بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف 

بیشترین درآمد یک کاربر 
راننده در سال ۱۴۰۰

میانگین درآمد کاربران 
راننده ی اسنپ

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل

خدمات خودرویی

۴۱۰,۰۰۰
کاربر راننده

خدمات درمانی

۹۰,۰۰۰
کاربر راننده

خدمات رفاهی

۵۰,۰۰۰
کاربر راننده

میانگین تا ۳.۵ میلیون تومان در ماه به صورت پاره وقت و 

کاربران تمام وقت میانگین تا ۱۰ میلیون تومان در ماه
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آزمون روانشناسی ویژه ی کاربران راننده ی اسنپ

بررسی های انجام شده نشان می دهد که رانندگی از منظر روانشناسی به خصوص در کالن شهرها به عنوان مهارتی استرس زا دسته بندی می شود. در همین 
راســتا اسنپ در همکاری با متخصصان اسنپ دکتر برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی تست روانشناسی ویژه ی کاربران راننده کرده است. هدف از این 

ســنجش، توانمندسازی روانشــناختی کاربران راننده ای است که در بخش ســالمت روان و روابط بین فردی، نمراتی پایین تر از حد انتظار کسب می کنند.

فرآیند اجرای تست روانشناسی

هزینه های آزمون روانشناسی:

هر تســت 1۰۰ هزار تومان و هر مشاوره 4۰ هزار تومان برای اســنپ هزینه دارد. این خدمات برای کاربر راننده رایگان است.

آزمون روانشناسی ۴ دوره برگزار شده و همچنان 
این روند در حال اجرا است.

در سال ۱۴۰۰ این آزمون برای ۱۴ هزار کاربر راننده 
ارسال شده است.

۲۶۰۶ کاربر راننده در فهرست کاربران با امتیاز 
پایین جهت بررسی ثبت شده اند.

۳۱۴ کاربر راننده در فهرست کنترل ثبت و  
مسدود شده اند.

۱۲۳۴۵
تهیه ی فهرست رانندگان با 
امتیاز پایین یا رانندگانی با 

سابقه مشکل رفتاری از سوی 
تیم تحلیل

ارسال »آزمون بهبود عملکرد« 
شامل 46 سوال از طریق 

پیامک برای افراد فهرست. کاربران 
راننده برای پاسخ به آزمون ۳ روز 

فرصت دارند.

پس از انجام آزمون فهرست 
افرادی که در آزمون امتیاز 

پایینی کسب کرده اند مشخص 
می شود.

امکان انجام مشاوره ی رایگان 
برای کاربران راننده ای که در 

آزمون امتیاز پایینی کسب 
کرده اند فراهم می شود.

رفتار کاربران راننده با امتیاز 
پایین، برای یک ماه تحت نظر 

گرفته می شود و برای این دسته 
از کاربران آموزش و اقدامات 

ویژه انجام می شود.
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برای طراحی تســت ســنجش ســالمت روان کاربران راننده دو مرحله داشتیم: ساخت پرسشــنامه و تحلیل 
پاســخ ها. در مرحله ی اول روی مولفه هایی برای ســنجش ســالمت روان راننده ها تمرکز کردیم. برای این کار 
به ســراغ نظریات و تحقیقات روانشناســی مرتبط با رانندگی و همچنین تحلیــل نظر کاربرانی که از خدمات 
سفر اسنپ نارضایتی داشــتند رفتیم. سپس با همکاری و همفکری اســاتید و متخصصان، 7 مولفه  طراحی 
و اعتبارســنجی کردیم؛ ۳ متغیر مربوط به ســالمت فــردی و 4 مورد مرتبط با ســالمت روابط بین فردی. در 
مرحله ی دوم، پرسشنامه را در اختیار 14هزار کاربر راننده اسنپ قرار دادیم. سپس گروه روانسنجی، پاسخ ها 

را تحلیل کرد و با توجه به اطالعات به دســت آمده 46 سوال نهایی شد.

دکتر علی فراهانی
روانشناس، مدرس دانشــگاه و مدیر امور مشاورین اسنپ دکتر

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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کارفیکس

کارفیکــس ســامانه ی ارائــه ی خدمــات خودرویی به کاربران راننده ی اســنپ اســت کــه خدماتی ماننــد کارواش، خرید انــواع روغن موتــور، قطعات 
یدکی خودرو، الســتیک و … ارائه می دهــد. هدف کارفیکس کاهش هزینه های کاربــران راننده ی عزیز با ارائه ی کاالهای با کیفیــت و با اصالت به همراه 

تخفیف های دوره ای است.

خدمات اسنپ کارفیکس
خدمات خودرویی در دســته بندی های روغن موتور، الســتیک، لوازم یدکی، کارواش و باتری خودرو که به همه ی کاربران راننده ی اسنپ ارائه می شود

محبوب ترین خدمات کارفیکس و تعداد دفعات اســتفاده کاربران راننده از آن

بیش از

۱,۰۰۰
محل برای ارائه ی خدمات اسنپ کارفیکس

صد در صد کاربران

۳۵۰,۰۰۰
از کاربــر از ۳50 هــزار کاربر عضو از خدمــات کارفیکس 

استفاده می کنند

تعداد کاربران

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان صرفه جویی در هزینه ی کاربران راننده بر اســاس تخفیف های ارائه شده

روغن
100k

تایر
90k 

کارواش
40k

لوازم یدکی
40

باتری
60

سرویس کولر
20k
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باشــگاه راننــدگان اســنپ ارائه دهنــده ی خدمــات بــه بیــش از ۳ میلیــون کاربــر راننــده، یکــی از بزرگ ترین 
ارائه دهندگان خدمات در سرویس های تاکسی های اینترنتی در جهان و بزرگ ترین باشگاه وفاداری سیستم 
حمل و نقل کشور به حساب می آید. در سال گذشته، اقدامات مهمی از جمله اجرای آزمون تست روانشناسی 

ویژه ی کاربران راننده، راه اندازی کارفیکس و توســعه ی رادیو اســنپ در باشگاه رانندگان انجام شد.

حسین هزارجریبی
معاون عملیات اســنپ و معاون توسعه گروه اسنپ

فصل 2   اسنپ  خودرو؛ پیشتاز در حمل ونقل
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کسرا صادقی زاده
 مدیرعامل اسنپ باکس
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اســنپ باکس خدمــات متنوعــی را بــرای کاربــران فراهــم کــرده تــا بــا آســودگی خاطر 
نیازمندی های حمل و نقل خود را برآورده کنند. جابه جایی در شهرهای بزرگ و پرترافیک 
گاهی زمان بر اســت و افراد نیاز دارند به سرعت به نقطه ای از شهر بروند؛ این امکان با 
رفتن به آیکن »اسنپ« در سوپراپ و انتخاب گزینه ی »موتور« پس از تعیین مبدا و مقصد 
امکان پذیر است.اسنپ باکس فراتر از جابه جایی مسافر با موتور، تمام سرویس های 
متنوع ارســال بســته را نیز یکجا به کاربران ارائه می دهد. کاربران با ورود به ســرویس 
اسنپ باکس از ســوپراپ اسنپ می توانند گزینه  ی »پیک بدون جعبه« برای بسته های 
معمولی و کوچک یا »باکس پالس با جعبه« را برای بســته های حســاس و شکســتنی 
انتخاب کنند. »وانت ســبک« و »وانت ســنگین« نیز از دیگر ســرویس های این سامانه 
هستند که برای ارسال کاالهای بزرگ استفاده می شوند. ارسال آسان، تحویل به موقع، 

قیمت گذاری شفاف و پشتیبانی تمام وقت از مزایای اسنپ باکس هستند.

اسنپ باکس؛ راهکار هوشمند جابه جایی بار

IronBox
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٪۸۲ میزان رضایت کاربران از تعداد کاربران راننده ی اسنپ باکس
سرویس اسنپ باکس

بیشترین تعداد سفر ثبت شده 

توسط یک مشتری

بیشترین تعداد سفر 

یک کاربر راننده باکس

بیشترین مدت زمان سفر 

یک کاربر راننده باکس

۲۱,۹۴۰۱۹,۰۲۱۲,۴۵۰
ساعتسفرسفر

تاریخ رکورد بیشترین سفر انجام شده در 

اسنپ باکس در سال ۱۴۰۰

تعداد سفرهای انجام شده باکس 

از نیمه شب تا ۶ صبح

۲۶۸۵,۰۰۰ بهمن
سفر
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ما با ارائه ی خدمات سازمانی به کسب و کارهای بزرگ و کوچک تالش می کنیم دردسر های حمل و نقل را به طور 
کامل از دوش آن ها برداریم تا بتوانند روی سرویس دهی بهتر به مشتریان خود تمرکز کنند. اسنپ باکس، به 
عنوان یک راهکار هوشمند جابه جایی بسته، به کسب و کارها کمک می کند ارسالی آسان و تحویلی به موقع 
داشــته باشند. 60 درصد از مشتریان ما سال گذشته از سرویس اسنپ باکس برای ارسال بسته های مربوط 
به کسب و کارشان استفاده کرده اند.همچنین میزان تخفیف های حمایتی اسنپ باکس به مشتریان صاحب 

کسب وکارهای کوچک در ســال 1400، بیش از یک میلیارد تومان بوده است.

عارف قراخانی
مدیر ارشد فنی اسنپ باکس
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تعداد کل تماس های 
ورودی موفق سال

مسافر

تعداد تماس های 
خروجی اسنپ باکس

ساعات مکالمه ی 
کاربران با پشتیبانی

پر تماس ترین 
ماه سال

تماس

تماس تماس در بهمن 14۰۰ساعتتماس

۳,۹۳۲,۷۵۶

۷۱۵,۲۰۵

۱,۲۳۲,۵۰۰۱۶۶,۳۶۶۴۳۵,۰۰۰

در پشتیبانی اسنپ باکس چه می گذرد؟

سرویس اسباب کشی

تعداد طبقاتی که در آن ها با سرویس 

اسباب کشی اسنپ بار جابه جا شده است

۱۰۲,۵۱۷
تعداد کل وسایل بسیار سنگین جابه جا 

شده در سرویس اسباب کشی اسنپ

۱۰,۵۷۳
نسبت سفرهایی که به خسارت ختم شده 

به سفرهای انجام شده  در سال

سفر

٪۰/۰۳

راننده

تماس
۳,۲۱۷,۵۵۱

تعداد تماس مسافران 
و رانندگان در 
اسنپ باکس
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یک ساعت و 
شش دقیقه 

۲۳۶ تماس

بیشترین مشکالت رانندگان در تماس با پشتیبانی باکس

 طوالنی ترین تماس پشتیبانی در 
اسنپ باکس

رکورد بیشترین تعداد پاسخگویی در یک 
روز در پشتیبانی اسنپ باکس

امیرعلی تاج دوست 

میزان رضایت کاربران از پشتیبانی 
اسنپ باکس

بیشترین مشکالت مسافران در تماس با پشتیبانی باکس

بازنگری سفر-توقف در مبدا

بازنگری سفر -توقف در مبدا - اسنپ مارکت

تغییرات در وضعیت سفر

انواع سرویس های اسنپ باکس

تغییرات در وضعیت سفر

اطالع از وضعیت سفر

بررسی نحوه ی پرداخت

انواع سرویس های اسنپ باکس

اول تو قطع کن!
نه، اول تو

فصل 3   اسنپ باکس؛ راهکار هوشمند جابه جایی بار

تعداد تیکت های ثبت ۱,۳۲۴,۶۲۱
شده در سال

۴/۱

۰ تا ۲۰ ثانیه
 میانگین زمان انتظار 

برای وصل شدن کاربر به 
کارشناس در اسنپ باکس
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مهراد عبدالرزاق
رئیس هیئت مدیره اسنپ فود

سعید لطفی
مدیرعامل اسنپ فود
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تا قبل از تولد اسنپ فود سفارش اینترنتی غذا تنها یک رویا بود. این رويا در سال 1۳88 
به واقعيت تبديل شــد و به ســرعت طرفداران خــود را در بین مردم ایــران پيدا كرد و به 
فرهنگ جدید سفارش غذا تبدیل شد. تنوع بی نظیر غذاها اعم از ایرانی، سنتی، فرنگی، 
چینی، دریایی، ایتالیایی، مغولی، فســت فود، گیاهی، رژیمی و … تنها مزیتی نیســت که 
اســنپ فود را خاص می کند. این اپ با فراهم کردن امکان ســفارش شیرینی، نان، میوه، 
آجیل، پروتئین و … کاربرانش را در سفارش هر نوع خوراکی از هر نقطه ی شهر همراهی 
می کند. اسنپ فود با یکسان سازی قیمت منوهای خود با منوی رستوران  تالش می کند 
تا از طریق شــفافیت در قیمت به اعتماد کاربران خود پاسخ دهد. همچنین تخفیف ها 
و فودپارتی ها این ســامانه را به گزینه ی محبوب و انتخاب همیشگی کاربرانش تبدیل 
کرده است. اما از دیگر جذابیت های سفارش غذا در اسنپ فود می توان به منوی به روز و 
عکس های واقعی غذاها اشاره کرد که انتخاب را حتی برای مشکل پسندها آسان می کند.

اسنپ فود؛ تجربه ی آسان سفارش غذا

WonderChef
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شهریور ۱۴۰۰ 

ثبت ۱۰۰ میلیون 
سفارش 

اسنپ فود

اسفند ۱۴۰۰

رشد ۵۰ درصدی 
تراکنش ها نسبت 

به سال گذشته

آذر ۱۴۰۰

کمپین اسکوئید 
گیم با ۴۰۰هزار 

شرکت کننده

اردیبهشت ۱۴۰۰

عبور از 
۵ میلیون کاربر

تایم الین وقایع مهم اسنپ فود

پرخریدترین کاربر سالبیشترین تعداد کامنت یک کاربرگران قیمت ترین سفارش اسنپ فود

۵۴۲
سفارش )به ارزش ۲۳،۷۵۴،۱۵۰ تومان(برای مسافت ۱۰۰ مترکامنت۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب

۴۲,۵۷۰,۰۰۰۸,۵۶۰
سریع ترین ارسال اسنپ فود

یک دقیقه
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اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

قزوین
البرز

تهران

مازندران

همدان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمان

سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
و بختیاری یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

 کهگیلویه و
بویراحمد

تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، تبریز، قم، اهواز، رشت، 

ارومیه، قزوین، همدان، ســاری، بوشــهر، یــزد، بندرعباس، 

کرمان، اردبیل، کرمانشاه، اراک، زنجان، شاهین شهر، گرگان، 

نیشــابور، اسالمشــهر، پردیس، کاشــان، زاهدان، سنندج، 

بابل، بجنورد، یاسوج، سمنان، کیش، پرند، سپاهان شهر، 

قائم  شــهر، شهرکرد، الهیجان، ســبزوار، خرم آباد، بیرجند، 

آمل، بابلســر، ایالم، آبادان، گنبد کاووس، بندر انزلی، نجف 

آباد، دزفول، بهارستان، فوالدشهر، خمینی شهر، شاهرود، 

بروجرد، سهند، قشــم، مراغه، کازرون، مرودشت، لواسان، 

پاکدشت، رامســر، محمود آباد، قوچان، نور، بومهن، تربت 

حیدریه، ساوه، مرند، تربت جام، ورامین، رباط کریم، نسیم 

شــهر، زرین شهر، نوشهر، شهرضا، باقر شهر، مالیر، رویان، 

تنکابن، بهشهر، سلمان شــهر، قرچک، سیرجان، دماوند، 

اندیمشــک، مارلیک، اندیشــه، صدرا، چابهار، بم، شــهریار، 

خوی، زابل، شهر ری، مبارکه، شهر قدس، ویالشهر، رودسر، 

فالورجان، فســا، ایزدشــهر، الر، چهارمحال بختیاری، میبد، 

آبیــک، گرمــدره، خمین، ســرخ رود، طبــس، فومــن، مالرد، 

آستانه اشرفیه، چالوس، نکا، خرمشهر، کالرآباد، رفسنجان، 

گرمســار، آران بیدگل، صومعه ســرا، فریدونکنــار، رامهرمز، 

میانــدوآب، لنگرود، جاجرود، ســربندر، رودهن، هشــتگرد، 

نقده، گناباد، اردکان یزد، آســتارا، لرســتان، سرعین، عباس 

آبــاد، شوشــتر، علــی آبــاد کتــول، طرقبــه، بروجــن، درود، 

اسکو، شــیرگاه، تفت، ماسال، کوهدشــت، کنگاور، کردکوی، 

کردســتان، کامیــاران، نــی ریــز، نمــک آبــرود، نطنــز، میمه، 

منجیل، ماهدشت، فشم، شمشک، شادگان، سنگر، سراب، 

سامان، رودبار، داراب، خوانسار، خشت سر، جیرفت، تفرش.

اسنپ فود در چه شهرهایی فعال است؟ 

غذای محبوب ۵ شهر بزرگ
پیتزا آمریکایی مشهد 

ساندویچ گرم شیراز 

پیتزا آمریکایی کرج 

پیتزا آمریکایی اصفهان 

پیتزا آمریکایی تهران 

خلیج فارس
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در پشتیبانی اسنپ فود چه می گذرد؟

توزیع نیروهای پشتیبانی در کشورتماس های موفقنسبت پاسخ دهی خودکار تماس ها

٪۴۰٪۹۱
تهران

٪۶۰

۳غذای محبوب اسنپ فود بر اساس میانگین سفارش روزانه
رستوران

۴۰,۰۰۰
سفارش

پیتزا آمریکایی

۳۰,۰۰۰
سفارش

ساندویچ گرم

۱۸,۰۰۰
سفارش

چلو کباب

تعداد نیروهای پشتیبانی

۶۲۱
دیگر شهرها

٪۴۰
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هدف از تالش 1500 نفر در بدنه ی تیم اســنپ فود و بیش از 6000 سفیر در ناوگان ارسال، همواره در راستای 
ارائه ی بهترین خدمات و محسوس کردن آن در زندگی روزمره ی همراهان اسنپ فود بوده است. در سال1400، 
تمرکز ویژه ای بر بخش های پشتیبانی سفارش های کاربران، ارسال سفارش ها و پشتیبانی از بالغ بر ۳0 هزار 
فروشــگاه خدمات دهنده اسنپ فود داشــتیم. همچنین تالش کردیم با اضافه و تقویت کردن سرویس های 
متنوع اعم از نان، شــیرینی، میوه، پروتئین و دیگر سرویس ها در مسیر خدمات رسانی بیشتر قدم برداریم.

سعید لطفی
مدیرعامل اسنپ فود
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٪۷۵
از نوشیدنی های سفارش 

داده شده همراه با غذا 
نوشابه بوده است

محبوب ترین ها

نان

پروتئین

مجموع سفارش ها

+۳,۰۰۰ سینه ی مرغ بدون استخوان، گوشت چرخ کرده

تن معادل 2 میلیون و 721 هزار کیلوگرم

۸,۵۰۰,۰۰۰
نان سنگک در اسنپ فود سفارش داده شده

محبوب ترین:
نان سنگک

میوه

۱۲,۰۰۰
تن میوه  از اسنپ فود سفارش داده شده است

محبوب ترین ها:
گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز، سیب زمینی
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در ســالی که گذشت، اسنپ فود از نظر تنوع ســرویس ها، پراکندگی جغرافیایی، تعداد کاربران و سفارش ها 
رشــد چشمگیری را تجربه کرد. این رشــد در مقاطع مختلف ما را با چالش های مختلفی مواجه کرد که سعی 
کردیــم در کوتاهترین زمان این مشــکالت را برطرف کنیم. امیدواریم در ســال جدید با ادامه مســیر بهبود و 

پیشــرفت، به همه کاربرانمان در همه جای کشور، سرویس بهتری را ارائه دهیم.

علیرضا صادقی پور
مدیر ارشد فنی



گزارش سال  1400 84

اقدامات اسنپ فود برای بهبود تجربه ی کاربری

پشتیبانی خودکار

باز طراحی کامل اپلیکیشن پیک 
اسنپ فود

باز طراحی فرایند جستجو

باز طراحی پیگیری سفارش با هدف 
نمایش دقیق دالیل تاخیر

بازطراحی و عرضه ی 
نسخه ی جدید دسکتاپ

بازطراحی اطالعات منوی 
فروشنده

نمایش زمان ارسال سفارش 
پیش از ثبت

باز طراحی چک اوت
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در 5 ســال اخیر ســهم ســفارش اینترنتی کاالها در نقاط مختلف کشــور افزایش یافته اســت و خوشــحالیم 
که اســنپ فود در این زمینه نقش مهمی داشــته است. حاال اســنپ  فود در بیش از 170 شــهر کشور آماده ی 

خدمت رســانی به کاربرانش است و این نشــان دهنده یک تغییر بزرگ در شیوه ی زندگی مردم است.

ثمر رشیدبیگی
مدیر ارشــد مالی و عضو هیئت مدیره اسنپ فود



گزارش سال  1400 86
سحر شیشه گر
مدیرعامل اسنپ تریپ

صبا مرتضوی
مدیرعامل اسنپ تریپ
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صنعت گردشگری، در دو سال اخیر و با همه گیری کرونا، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. در 
سال اول همه گیری و دوران قرنطینه، سفرها کاهش یافت و تنها به  موارد کاری و ضروری 
ختم شد. بسیاری از هتل هــــا ظرفیت ها را کاهـش دادند و حـدود نیمـی از آن هـا تعطیـل 
شـدند. ظرفیـــت پروازهـا نیز حـــدود 40٪ کاهـش پیـدا کـرد و قیمـت بلیـــت هواپیمـا بـا 
افزایـش ناگهانـی مواجـه شـد. اسنپ تریپ در این دوران، تالش کرد با وجود فراهم کردن 
امکان ســفر امن و بهداشتی، مردم را از رفتن به سفرهای غیرضروری بازدارد. در سال دوم 
همه گیری و با آغاز واکسیناســیون سراســری در کشــور محدودیت ها نیــز کاهش یافت، 
در این شــرایط، همچنان سالمت هم وطنان برای اســنپ تریپ در اولویت بود و اقدامات 
متنوعی برای سفری سالمت انجام شد. با گسترش واکسیناسیون سراسری و از سرگیری 
پروازها با ظرفیت کامل در پاییز 1400، اسنپ تریپ هم توانست سهم بزرگ تری از بازار سفر 

و گردشگری داخلی و خارجی را از آن خود کند.

اسنپ تریپ؛ رزرو هتل و 
خرید بلیت هواپیما، اتوبوس، قطار

Happy Tripper
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سهم  اسنپ تریپ از بازار فروش بلیت پرواز ٪۴۴۲
داخلی در پایان سال ۱۴۰۰نسبت به ابتدای 

سال ۱۳۹۹به میزان ۴۴۲٪ رشد کرد

فصل زمستان پر فروش ترین فصل سال 
1400 برای اسنپ تریپ بود. 

زمستان؛ فصل رویایی سفر!
٪۲۰٪۵۷٪۶۸

رشد فروش اسنپ تریپ در زمستان، نسبت به فصول قبل

بهار تابستان پاییز زمستان
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سحر شیشه گر
مدیرعامل اسنپ تریپ

نیمه اول 1400، به دلیل شــیوع کرونا و ظرفیت  60 درصدی پروازها، صنعت گردشگری با اقبال مواجه نشد. 
پیش بینی ما برای نیمه ی دوم ســال، بازگشــت به اوج روزهای ســفر بود. بنابراین فعالیــت خود را بر اجرای 
کمپین های مختلف برای دوران پس از پاندمی اســتوار کردیم و توانســتیم با نزدیک شــدن به نوروز، تسریع 
واکسیناســیون سراسری و از سرگیری پروازها با ظرفیت کامل، نتیجه ی فعالیت های مان را ببینیم و زمستان 

1400 را به پرفروش ترین فصل در زمینه ی فــروش بلیت پرواز داخلی تبدیل کنیم.
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یکشنبه ۸ اسفندپرواز
پرفروش ترین روز سال ۱۴۰۰ در 

فروش بلیت پرواز 

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

قزوین
البرز

تهران

مازندران

همدان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمان

سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
و بختیاری یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

 کهگیلویه و
بویراحمد

مشهد 

تهران 

کیش 

تهران 

تهران

محبوب ترین مسیرهای پرواز داخلی

خلیج فارس

٪۶۸٪۹۳

رشد فروش بلیت پرواز داخلی در زمستان 14۰۰ نسبت به سال های قبل

زمستان 13۹8زمستان 13۹۹زمستان 14۰۰

تهران

مشهد

کیش

شیراز

تهران



۹1

شنبه ۲۱ اسفنداتوبوس
پرفروش ترین روز سال ۱۴۰۰ در 

فروش بلیت اتوبوس 

اصفهان  

تهران  

رشت  

تبریز  

اراک  

٪۱۱٪۳۷٪۶۳

رشد فروش بلیت اتوبوس در زمستان، نسبت به فصول قبل در سال » 14۰۰ « محبوب ترین مسیرها برای اتوبوس

بهار تابستان پاییز زمستان

قطار
شنبه ۷ اسفند

پرفروش ترین روز سال ۱۴۰۰ در 

فروش بلیت قطار 

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

فصل 8   اسنپ تریپ؛ رزرو هتل و خرید بلیت هواپیما، اتوبوس، قطار

رشد فروش سرویس ٪۸۷
بلیت قطار نسبت به 

سال ۱۳۹۹

تهران

اصفهان

تهران

تهران

تهران
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در ســال 1400 شخصی با ۱۳۳ شــب اقامت در هتل های مختلف ایران، به عنوان پرسفرترین کاربر اســنپ تریپ شناخته شد. او در 

این ســال، بیشــتر از ۸۰ میلیون تومان برای اقامت هزینه کرد. 

دوشنبه  ۹ اسفند ۱۴۰۰
پرفروش ترین روز سال ۱۴۰۰ در 

فروش سرویس هتل اسنپ تریپ

تعداد نفراتی  که تاکنون در هتل های اسنپ تریپ اقامت کرده اند

پرسفرترین کاربر سال

۱,۱۰۰

۱۶۸
تعداد هتل های اسنپ تریپ

شهرهای تحت پوشش اسنپ تریپ

نفر
۳,۸۵۰,۰۰۰

برابر با نزدیک ۴/۵ 
درصد جمعیت ایران ٪۴/۵۸

هتل



۹3

صبا مرتضوی
مدیرعامل اسنپ تریپ

فصل 8   اسنپ تریپ؛ رزرو هتل و خرید بلیت هواپیما، اتوبوس، قطار

در دوران پاندمی، ما نه تنها مردم را به جلوگیری از سفرهای غیرضروری تشویق کردیم، بلکه با طرح کنسلی 
رایگان توانســتیم امکان کنســل کــردن اقامت در آخرین لحظه بــدون پرداخت جریمه را برای مســافرانمان 
فراهم کنیم.در دوران شــیوع کرونا، متاســفانه حدود نیمی از هتل ها تعطیل شــدند و در سال 1400 و پس 
از واکسیناســیون سراسری بســیاری از هتل ها مجددا بازگشــایی شــدند و با تدابیری که ما برای پس از گذار 
از این دوران داشتیم، توانســتیم بیشترین ظرفیت ممکن هتل ها را برای مشــتریان مان فراهم کنیم و رکورد 

رزرو هتل داخلی را در نوروز 1401 ثبت کردیم.



گزارش سال  1400 ۹4

رامین الیقی
مدیرعامل  اسنپ مارکت

مسعود طباطبایی
مدیرعامل اسنپ اکسپرس

پویا رستگار
مدیرعامل  اسنپ مارکت



۹5

سوپرمارکت اسنپ خدمات خود را در دو بخش اسنپ اکسپرس و اسنپ مارکت ارائه می دهد. 
اسنپ اکســپرس با »تحویل فوری« از ســوپرمارکت های محلی و فروشگاه های زنجیره ای و 
اسنپ مارکت با »تخفیف بیشتر« از هایپراستار به مشتریان خود سرویس می دهند. این دو 
سرویس با ارسال فوری کاال و تخفیف های شگفت انگیز و تنوع کاالیی بسیار تمامی نیازهای 
هواداران خرید آنالین را پاسخگو هستند. اسنپ اکسپرس از طریق گزینه ی سوپرمارکت در 
صفحه ی نخست اپلیکیشن اسنپ فود و گزینه ی »تحویل فوری« در بخش سوپرمارکت سوپر 
اپلیکیشن اسنپ در دسترس کاربرانش است. اسنپ مارکت نیز از طریق اپلیکیشن و سایت 
اختصاصی خود و همچنین گزینه ی »تخفیف بیشتر« در بخش سوپرمارکت سوپر اپلیکیشن 
اســنپ در دسترس کاربرانش است. با استفاده از این دو سرویس از حمل و نقل خرید های 
کلی و عمده ی ســوپرمارکتی بی نیاز خواهید شد و دغدغه ی ترافیک و جای پارک نخواهید 
داشت و در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد. همچنین پشتیبانی این سرویس ها تا زمان 

جلب رضایت کاربران در کنار آنها خواهد بود و خرید شما را دلچسب تر خواهد کرد.

سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر

Tunder Boy

Discountable



گزارش سال  1400 ۹6

رشد تامین کنندگان در سوپرمارکت نسبت به سال قبل

در یک روز

بیشترین اقالم خریداری شده  

۵۳۶,۰۴۱

٪۱۸۴

سریع ترین ارسال سوپرمارکت

۶دقیقه و ۱۶ ثانیه



۹7 فصل 5   سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر

در سالی که گذشت با افزایش 180 درصدی تعداد فروشگاه هایی که با سوپرمارکت اسنپ همکاری می کنند، 
توانســتیم بیش از 2500 فرصت شــغلی ایجاد کنیم. همچنین امــکان خرید اعتباری به عنــوان یک قابلیت 

ویژه به سوپرمارکت اسنپ افزوده شد.
مــا همواره با افزایــش کانال های دسترســی تالش می کنیــم تجربه ی دلپذیــری را برای کاربــران خود فراهم 
کنیم. پشــتیبانی سوپرمارکت اســنپ در هفت روز هفته همراه مشتریان اســت و در دسترس بودن سایت و 

اپلیکیشــن، خرید روزانه ی مردم را به خصوص در دوران کرونا آسان کرد.

مسعود طباطبایی
مدیرعامل اسنپ اکسپرس



گزارش سال  1400 ۹8

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

قزوین
البرز

تهران

مازندران

همدان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمان

سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
و بختیاری یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

 کهگیلویه و
بویراحمد

تهــران، رودســر، یــزد، ورامیــن، ســاوه، 

کرمانشاه، پرند، مشهد، میاندوآب، آمل، 

اصفهــان، ارومیــه، رباط کریم، اندیشــه، 

مرند، بندرعباس، گنبد کاووس، قزوین، 

تبریز، بابلســر، بروجن، دزفول، زاهدان، 

بروجــرد، همــدان،  آبــادان،  ســیرجان، 

کازرون، کرمان، قشم، قوچان، رفسنجان، 

شــهر ری، زنجان، اسالمشــهر، ســمنان، 

رامســر، هشــتگرد، کردســتان، بوشــهر، 

پاکدشــت، بهارســتان، اهــواز، شــاهین 

شــهر، خوی، شــهر قدس، شــیراز، بابل، 

ســراب،  نیشــابور،  تربت جــام،  مــالرد، 

ســنندج، شــاهرود، رودهــن، لواســان، 

خرم آباد، رشت، بندر انزلی، فریدون کنار، 

مراغه، بجنورد، شهرضا، کاشان، سبزوار، 

ماهدشت، اراک، یاسوج، شــهریار، کرج، 

گرمدره، نجف آباد، نقده، آستانه اشرفیه، 

تربــت  شــهر،  قائــم   پردیــس،  گــرگان، 

حیدریــه، شــهرکرد، قــم، ســاری، نســیم 

شــهر، الهیجــان، لنگــرود، اردبیــل، ایالم

سوپرمارکت اسنپ
در چه شهرهایی فعال است؟

تعداد شهرها

۸۶ خلیج فارس



۹۹

پویا رستگار
مدیرعامل  اسنپ مارکت

فصل 5   سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر

خرید آســان، متنوع و قیمت های رقابتی ســه مولفه ی مهم برای خرید آنالین سوپرمارکتی است. سهم این 
ســه مولفه به تناســب حضور مصرف کننده در کالن  شــهرها و شــهرهای کوچک تر متفاوت اســت، به همین 
علت در ســال 1400 سوپرمارکت اســنپ با افتتاح چندین شــعبه و مرکز پردازش کاال، تالش کرد تا با افزایش 
مناطق تحت پوشش و به تناسب آن سطح خدمات و تنوع محصوالت را به میزان قابل توجهی در شهرهای 
مختلف افزایش دهد. این افزایش و رشــد، توام با افزایش سطح رضایت مشتریان و تنوع کاالها بود؛ طبق 
مستندات تحقیقات بازار، سوپرمارکت اسنپ رتبه ی اول بهترین قیمت، باالترین رضایت مشتری و بیشترین 

تنوع محصول را در این سال به دست آورد.



گزارش سال  1400 1۰۰

نی
ئی

وت
پر

اد
مو

نی
ری

شی
 و 

سر
 د

ار،
کب

ش
خ

تی
ش

دا
به

 و 
شی

رای
آ

نی
ید

ش
نو

نی
ود

فز
و ا

ی 
شن

چا

ده
ین

شو
 و 

ال
تم

س
د

ره
 تا

ت
جا

زی
سب

 و 
وه

می

ده
ما

ی آ
ذا

 غ
و و

سر
کن

ان
و ن

ار 
و ب

ار 
خو

ت
نیا

لب

ت
قال

تن

جذاب ترین دسته بندی اقالم برای کاربران سوپرمارکت اسنپ

تعداد بستنی های ارسال ۱۴,۰۰۰,۰۰۰+
شده در سال 1400



1۰1

کاال

بیشترین کاالی ارسالی در یک ساعت

+۳۵,۰۰۰
کاال در هر دقیقه

نزدیک به 

۵۸۳

رشد تعداد سفارشات سوپرمارکت در سال ۱۴۰۰ رشد تعداد فروشگاه های سوپرمارکت در سال ۱۴۰۰

٪۱۲۰ ٪۱۸۰

فصل 5   سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر



گزارش سال  1400 1۰2

احسان رحمانی نیا
عضو هیئت مدیره  اسنپ پی



1۰
3

اســنپ پی، اولیــن ارائه دهنــده BNPL )االن بخــر، بعدا پرداخــت کن( در ایــران با نام 
ســرویس اعتباری اســت کــه ارائه ی ایــن ســرویس را با هــدف ایجاد فراگیــری مالی 
از ســال 99 آغاز کــرد. این مدل یکــی از جدیدترین شــیوه های پرداخت در دنیاســت 
کــه محبوبیت زیــادی به خصوص بین نســل جوان دارد. ارائه ی این خدمت توســط 
اســنپ پی، نقطه ی عطفی در صنعــت پرداخت و ارائه ی اعتبار خــرد در ایران بود که 
با استقبال گســترده کاربران مواجه شــد. با اســتفاده از این روش پرداخت، کاربران 
ســوپر اپلیکیشــن اســنپ می توانند محصوالت و خدمات مورد نیاز خود را در لحظه 
خرید یا دریافت کنند و مبلغ آن را در پایان ماه بازگردانند. در حال حاضر ســــرویس 
اعتبــــاری بــرای خدمات درخواســــت خــودرو و موتور، ســــفارش غذا، ســــفارش از 
ســوپرمارکت و هایپراســــتار، پزشک و مشاوره و ســفارش از داروخانه فعال اســت. 
همچنین اســنپ پی قصد دارد در ســال 1401 امکان اســتفاده از این ســرویس را روی 

محصوالت و خدمات متنوع تری فراهم کند.

اسنپ پی؛ راهکار مالی هوشمند و سریع

Captain Pay



گزارش سال  1400 1۰4

عرضه ی اولیه ی 
محصول سرویس 
اعتباری با اعتبار 
200 هزار تومان 

فقط روی سرویس 
درخواست خودرو

شروع ارائه ی 
سرویس اعتباری 

به کاربران 
به صورت وسیع

امکان استفاده از 
سرویس اعتباری 

روی سفارش 
غذا برای کاربران 

خوش حساب

امکان استفاده از 
سرویس اعتباری 

روی خدمات پزشک 
و مشاور برای 
کاربران خوش 

حساب

ارائه ی قابلیت 
شارژ مجدد اعتبار 
به کاربران خوش 

حساب

رسیدن به 
500 هزار کاربر 

سرویس اعتباری

امکان استفاده از 
سرویس اعتباری 

روی خرید از 
هایپراستار برای 
کاربران خوش 

حساب

رسیدن به یک 
میلیون کاربر 

سرویس اعتباری

افزایش سقف 
اعتبار کاربران 
خوش حساب 

سرویس اعتباری 
به یک و دو 

میلیون تومان

تایم الین وقایع مهم اسنپ پی

تعداد کل کاربران سرویس اعتباریرکورد سال ۱۴۰۰

مهر  ۰۰مهر  ۰۰مرداد  ۰۰تیر  ۰۰تیر  ۰۰خرداد ۰۰خرداد ۰۰اردیبهشت ۰۰اردیبهشت ۰۰آذر ۹۹

افزایش سقف 
اعتبار کاربران 
خوش حساب 

سرویس اعتباری 
به 500 هزار تومان

تراکنش با سرویس اعتباری در یک روز

9 اسفند 1400

۱۹۵,۶۲۱+۴,۰۰۰,۰۰۰
انتخاب سرویس اعتباری اسنپ پیمیزان رشد سرویس اعتباری در سال ۱۴۰۰

رشد

٪ ۴,۷۸۴
در ششمین جشنواره ی ملی نوآوری برتر ایرانی

نوآوری برتر ایرانی



1۰5

امکان استفاده از 
سرویس اعتباری 

روی خرید از 
داروخانه برای 
کاربران خوش 

حساب

ارائه ی قابلیت 
شارژ مجدد اعتبار 

برای همه ی 
کاربران

رسیدن به ۳ 
میلیون کاربر 

سرویس اعتباری

اضافه شدن 
سرویس اعتباری 

به اپلیکیشن 
اندروید 
اسنپ فود

عرضه ی نسخه ی 
دوم سرویس 

اعتباری

رسیدن به 4 
میلیون کاربر 

سرویس اعتباری

فراهم شدن امکان 
استفاده از سرویس 

اعتباری برای 
همه ی خدمات در 
دسترس روی این 

سرویس

افزایش کف 
اعتبار کاربران از 
200 هزار تومان 

به ۳00 هزار 
تومان

امکان استفاده از 
سرویس اعتباری 

روی خرید از 
سوپرمارکت

امکان درخواست 
فعال سازی 

سرویس اعتباری 
برای همه ی 
کاربران اسنپ

بازه ی سنی کاربران سرویس اعتباری

جوان ترین کاربرمسن ترین کاربر

۲۵ تیر ۷۱۳۸۲ تیر ۱۳۱۰
تاریخ تولد تاریخ تولد 

اسفند ۰۰ اسفند ۰۰اسفند ۰۰اسفند ۰۰بهمن ۰۰بهمن ۰۰دی ۰۰دی ۰۰آذر ۰۰آذر ۰۰

٪۴۸

٪۵۲

کاربر مرد

کاربر زن

رکورد تعداد دفعات 
استفاده ی یک کاربر 
از سرویس اعتباری 

در یک روز

رکورد تعداد دفعات 
استفاده ی یک کاربر 
از سرویس اعتباری 

در یک ماه ۳۶۲۵۷

فصل 1۰   اسنپ پی؛ راهکار مالی هوشمند و سریع
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کاربری که بیشــترین تعداد دفعات تراکنش با ســرویس اعتباری در یک ســال اخیر را داشــته:

۱,۱۹۰ بار
تعــداد تراکنش های کاربر در یک ســال اخیر

۲۰۱,۹۶۱,۳۶۰ ریال
ریالی مجموع 

اهداف اســنپ پی برای سال ۱۴۰۱

کاربری که بیشــترین مجموع تراکنش با ســرویس اعتباری در یک ســال اخیر را داشــته:

۶۶۷ بار
تعــداد تراکنش های کاربر در یک ســال اخیر

۳۴۷,۵۹۵,۷۶۰ ریال
مجمــوع ریالی تراکنش های یک ســال اخیر

٪۳۸
کاربــران حداقــل یک بار بیش از 5۰ 

درصد اعتبارشــان را در 5 روز اول ماه 
کرده اند. استفاده 

٪۹۰
کاربرانی که سرویس اعتباری شان را 
فعال کرده اند، از این سرویس حداقل 
یکبار استفاده موفق داشته اند.

افزایش کاربران 
ســرویس اعتباری به 

میزان 1۰۰ درصد

ارائه سرویس روی سایر 
محصوالت اسنپ و گسترش شبکه 

پذیرندگی به خارج از گروه اسنپ

انتشــار محصول جدید 
ســرویس اعتباری با عنوان 

اقساطی« »اعتبار 



1۰7

مجید حسامی
مدیرعامل اسنپ پی

فصل 1۰   اسنپ پی؛ راهکار مالی هوشمند و سریع

1400 ســال معرفی ســرویس BNPL )االن بخر، بعــدا پرداخت کن!( برای نخســتین بار به جامعــه ی ایرانی و 
نقطه ی عطفی در صنعت پرداخت کشــور بود. اســتقبال گســترده ی کاربران از ســرویس اعتباری اسنپ پی 
منجر به شــکل گیری محصوالت مشابه ی متعددی در این حوزه شد و ســال 1401، سال پررقابتی در حوزه ی 
BNPL خواهد بود. ما در اسنپ پی برای این چالش مشــتاقانه آماده هستیم و سعی می کنیم پیشتازی خود 
را در ایــن حوزه حفظ کنیم و بتوانیم با ارائه ی محصوالت و خدمات متنوع تر به تعداد بیشــتری از کاربران به 

رشد حوزه ی پرداخت و توســعه ی فراگیری مالی در کشور کمک کنیم.



گزارش سال  1400 1۰8
گلرخ داوران
هم بنیانگذار و مدیرعامل اسنپ دکتر

مسعود تاجفرد
هم بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اســنپ دکتر



1۰
۹

سرویس های مختلف اســنپ نقش پررنگی در فرهنگ سازی و جا انداختن استفاده از 
خدمات آنالین در کشور ایفا کردند. اسنپ دکتر یکی از مهم ترین و شاید پرچالش ترین 
ایــن سرویس هاســت کــه به ویــژه در دوران کرونا توانســت خدمــات نویــن، حیاتی و 
تاثیرگذاری ارائه دهد. امروز می دانیم که برای مشاوره و برخی خدمات پایه ی پزشکی الزم 
نیست حتما به طور حضوری به پزشک مراجعه کنیم. اسنپ دکتر، به عنوان پل ارتباطی 
میان کاربران با ارائه  دهندگان خدمات پزشــکی و روانشناسی، به افراد زیادی کمک کرد 
تا در دوران قرنطینه بدون خروج از خانه و ورود به مکان های پرخطر از خدمات پزشکی 
بهره مند شــوند. تیم نوآور اســنپ دکتر، خود را به مشــاوره ی پزشــکی و روانشناسی، 
خدمات پزشــکی و پرســتاری در منزل و آزمایش های پزشــکی و کرونا محدود نکرد و در 
سال 1400 ســرویس نوبت دهی آنالین مطب، آزمایش طب کار و سفارش دارو را نیز به 
خدمات خود افزود تا در حوزه ی خدمات آنالین درمانی گام های موثر و بزرگتری بردارد.

اسنپ دکتر؛ پاسخگوی تمام نیازهای درمانی  

Super healo



گزارش سال  1400 11۰

قابلیت های 

جدید اسنپ دکتر 

در سال گذشته سرویس نوبت دهی 

آنالین مطب

آزمایش طب کار برای 

سازمان ها

سفارش دارو 

محبوب ترین سرویس ها در اسنپ دکتر

پرسفارش ترین کاربر سال بیش از هزار بار 
از خدمات مشاوره ی روانشناسی و پزشکی 

استفاده کرده است.

پرسفارش ترین کاربر سال

خدمات پزشکی، پرستاری و آزمایشگاهی در منزل

سفارش دارو

مشاوره ی پزشکی

مشاوره ی روانشناسی

آزمایش پزشکی و کرونا

۱۸۹.۱۷۳
کاربر از خدمات کرونا شامل تست یا مشاوره ی 

پزشکی استفاده کرده اند

تعداد تست کرونای سازمانی

۱۱,۵۰۲
خدمات

محبوب ترین موارد درخواست

پزشک و پرستار در منزل

سفارش های بخش خدمات در منزل

۱۳۲,۳۰۵
درخواست

+۱,۰۰۰ تعداد درخواست های تزریقات

۱۴,۵۴۵
درخواست

۳۶۱۹ ۲۵۴۲سفارشسرم تراپی سفارشتزریقات
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گلرخ داوران
مدیرعامل و هم بنیانگذار اسنپ دکتر

اسنپ دکتر در راستای مسئولیت اجتماعی خود در دو فاز، طرح »سالمتی ببخشیم« را به اجرا درآورده است. 
در فاز اول که از 28 تیر تا 11 مرداد 1400 برگزار شد، خدمات مشاوره   ی پزشکی و روانشناسی و سفارش آنالین 
نسخه ی دارو را به صورت رایگان در اختیار تمام افراد دارای معلولیت و بیماری  های خاص قرار دادیم. فاز دوم 
این طرح نیز از 12 تا 16 آذر به مناســبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و با هدف افزایش سطح دسترسی 

این افراد به خدمات پزشــکی و روانشناسی اجرا شد.



گزارش سال  1400 112
امیرحسین جهاندیده
مدیرعامل اسنپ روم
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تیم اســنپ روم در ســال 96 با هدف ارائه ی خدمات بهتر برای سفرهای اقتصادی شکل 
گرفت و حاال بعد از 5 ســال توانســته در شــهرهای مختلف کشور، از شــمال تا جنوب و 
از شــرق تا غرب خدمات خود را به مســافران ارائه دهد. اقامتی باکیفیــت اما با کمترین 
قیمت، هدف اسنپ روم ایجاد تجربه ی بهتر از سفرهای اقتصادی است  و تالش می کند 
تــا همه ی افراد بــا هر میزان بودجه، اقامت خوبی را در طول ســفر داشــته باشــند. این 
سرویس اقتصادی با توجه به نظرات کاربران، امکانات و خدمات خود را روز به روز بهبود 
بخشــیده و حاال با ارائه ی خدماتی چون هتل های اختصاصی اسنپ روم، امکان کنسلی 
رایگان، امکان رزرو حضوری در اقامتگاه و اینترنت رایگان در محل اقامت توانســته است 
در بین پرطرفدارترین ارائه دهنده های خدمات رزرو اقامتگاه قرار گیرد. در ســال گذشته 
اسنپ روم با همکاری اقامتگاه های بومی و سنتی کشور عالوه بر کمک به حفظ فرهنگ 
بومی شــهرهای مختلف سعی کرد برای توانمندســازی و اشتغال کسانی که دغدغه ی 

حفظ فرهنگ و هنر داشته اند قدمی بردارد. 

اسنپ روم؛ رزرو هتل و مهمان پذیرهای اقتصادی

Magical Tourist



گزارش سال  1400 114

رشد در یک سال اخیربیشترین  همراهی کاربر با اسنپ روم

۲۵۶
شبشب اقامت

اتاق توسط یک کاربر

۳۰

نسبت جنسیت کاربران اسنپ روم

٪۳۶/۹

٪۶۳/۱

کاربر زن

کاربر مرد

٪۲۱۴
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٪۱۳/۸

۲۵-۳۴
سالهسالهسالهساله

۱۸-۲۴+۴۵ ۳۵-۴۴

تهران نامشخص اصفهان فارس آذربایجان
شرقی

سایر
شهرها

٪۴۶ ٪۲۰/۵ ٪۱۱ ٪۱۰/۱ ٪۸/۳ ٪۴/۱

 توزیع جغرافیایی کاربران

توزیع سنی کاربران

٪۱۶/۲ ٪۳۵/۸ ٪۳۴/۲

فصل ۹   اسنپ روم؛ رزرو هتل و مهمان پذیرهای اقتصادی



گزارش سال  1400 116

٪۶۱

شهرهای فعال اسنپ روم

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

قزوین
البرز

تهران

مازندران

همدان

مرکزی

اصفهان

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمان

سیستان و بلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
و بختیاری یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی

 کهگیلویه و
بویراحمد

فعال ترین کاربر سال با ۱۸۳ سفارش

از شب های یک سال

شب اقامت
۲۵۳

خلیج فارس

محبوب ترین شهرها

۰1

۰2

۰3

۰4

تهران

مشهد

اصفهان

شیراز
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صادق طاهری
سرپرست عملیات اسنپ روم

با تحلیل اکوسیســتم گردشــگری داخلــی به این نتیجه  رســیدیم که ظرفیــت و الگوی توزیــع موقعیت های 
اقامت هتلی در کشــور به گونه ای است که پاسخگوی همه ی درخواســت های این بازار نیست، از این رو برای 
رفــع این نیاز در پایان ســال 1400، قدم هــای اولیه ی ارائه ی موقعیت هــای اقامت غیر هتلی را برداشــتیم. با 
توجه به فروکش کردن همه گیری بیماری کرونا و انباشــت نیاز به ســفر در چند سال گذشته، تحلیل های ما 
نشان می دهد که سال 1401 نقطه ی عطفی در بهره برداری از اقامت غیر هتلی به ویژه در مناطقی با حداقل 

توزیع هتل خواهد بود.



گزارش سال  1400 118

رضا ماهرنیا
مدیر اجرایی اسنپ تیکت
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اسنپ تیکت در سال 1400 با رویکردی نو در زمینه ی خرید بلیت رویدادهای گوناگون 
فعالیــت خود را آغاز کرد. خریــد بلیت رویدادهای تفریحی مانند اتاق فرار، اســتخر، 
پینت بال، شــهربازی، تــم پارک و … در حال حاضر از این ســامانه امکان پذیر اســت و 
در آینده خریــد بلیت رویدادهای فرهنگی، آموزشــی و تاریخی مانند تئاتر، ســینما، 
کنسرت، موزه و مکان های تاریخی نیز افزوده خواهد شد. استفاده ی بیش از اندازه 
از کاغــذ برای پرینت بلیت ها و همچنین مشــکل بودن این روند برای بســیاری، یکی 
از دغدغه های مهم اســت که اســنپ تیکت از ابتدای فعالیت خــود با جایگزین کردن 
بلیت های الکترونیکی به جای بلیت های کاغذی ســعی کرده سهمی هرچند کوچک 
در حفظ طبیعت داشته باشد. سیســتم مدرن کنترل بلیت اسنپ تیکت نیز با اتکا به 
همین موضوع راه اندازی شــد تا تمام بلیت ها بدون نیاز به همراه داشــتن نسخه ی 

کاغذی از روی موبایل، تبلت و... قابل کنترل باشــند.

اسنپ تیکت؛ مجموعه ای از سرگرمی ها

Funthor



گزارش سال  1400 12۰

پیست اسکی دیزین

موزه هنر ایران

تجربه ایالم

کنسرت بانی کیش

استخر بلوط ولنجک

موزه خودرو

تجربه یزد

کنسرت طلیسچی کیش

تله کابین ۱ به ۷ 

موزه پول

تجربه کاشان

جنگ پرشین شو

خدمات اسنپ تیکت

سهم خدمات اسنپ تیکت

٪۹۱.۷٪۲.۸

٪۱.۷

تجربهتفریحی

کنسرت  و ُجنگموزه

تفریحی

موزه

تجربه محور

کنسرت

اسنپ تیکت در سالی که گذشت بیشتر روی دسته بندی تفریحی تمرکز کردو به همین دلیل بیشتر رویدادها در این دسته قرار می گیرند.

٪۳.۸
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کاربران اسنپ تیکت چه کسانی هستند؟توزیع زیرمجموعه های دسته ی تفریحی

اسکی

استخر و ماساژ

اتاق فرار

تله کابین

تم پارک

پاراگالیدر

پینت بال

بولینگ و بیلیارد

گیم کالب

کودکان

بازی های رومیزی

آدرنالین

VR شبیه ساز

تیراندازی

رایدهای شهربازی

سایر

فصل 11   اسنپ تیکت؛ مجموعه ای از سرگرمی ها

پراکندگی شهرها

گروه سنی کاربران

تهران

شهرهای دیگر

+۴۵ ۴۴-۳۵ ۳۴-۲۵ ۲۴-۱۸

٪۸۹

٪۱۱

جنسیت کاربران

زن

مرد

٪۳۸

٪۶۲

٪۳۳/۶٪۳۳/۴٪۱۷/۵٪۱۵/۵
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رویدادهای پرفروش اسنپ تیکت

رویدادهای فعال در  یک ماه اخیر  به نسبت شهرها
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ی 

سک
ت ا

س
پی

تهران کیش رامسر

ین
یز

 د
کی

س
ت ا

س
پی

پیست اسکی دیزین

پیست اسکی دربندسر

پیست اسکی توچال

1 به 5 تله کابین توچال

استخر بلوط ولنجک

خانه وارونه دریاچه

باغ گیاه شناسی

استخر برق آلستوم

رویا پارک

سورتمه دربند تهران
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برنامه ریزی برای ایجاد لحظات شــاد و خاطره انگیز کار بســیار لذت بخشی است. در گیشه ما تالش می کنیم 
تا انتخاب های بهتری برای اوقات فراغت کاربران ایجاد کنیم و امیدواریم سال آینده با کاهش کرونا بتوانیم 

گزینه هــای هیجان انگیزتری به کاربرانمان ارائه دهیم.

رضا ماهرنیا
مدیر اجرایی اسنپ تیکت



گزارش سال  1400 124

علیرضا صادقیان
مدیرعامل اسنپ ونچرز



12
5

اســنپ ونچرز، به عنــوان بازوی ســرمایه گذاری گروه اســنپ، در ســال 1400 فعالیت 
خــود را آغاز کرد تا تجربه و دانش خود را در کنار تامین مالی به تیم های نوپا و خالق 
در اکوسیستم اســتارتاپی ایران ارائه کند. اســنپ ونچرز با در اختیار داشتن ابزارها و 
مزایای متعدد گروه اســنپ می تواند شرایطی را برای فرد یا تیم های نوپا فراهم کند 
که تمرکز خود را روی رشــد ایده های نوآورانه بگذارند و در مســیر ساخت محصول و 
ارتباط با کاربران پیش روند. مهم ترین ســرمایه ی اســنپ، مدیران باتجربه ای است 
که در بخش های مختلف این مجموعه در حال کار هستند و این توانایی را دارند که 
تا جای ممکن این دانش را در اختیار دیگر تیم ها بگذارند. هدف اصلی اســنپ ونچرز 
ســرمایه گذاری روی تیم هایی اســت که در مراحل اولیه ی کار خــود و به دنبال جذب 
ســرمایه در مرحله ی بذری هســتند. داشــتن تیم خوب، ایده ی مناســب و محصول 

اولیه از اولویت های اســنپ برای انتخاب تیم هاست.

اسنپ ونچرز؛ حامی ایده های نوآورانه

Thinker Man
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بیشتر ایده ها در چه حوزه های 
کسب و کاری بودند؟

تیم های بررسی شده در اسنپ ونچرز

۱۷۰تیم 
تعداد ارائه های استارتاپی

ارائه ۹۰
تیم های وارد شده به کمیته سرمایه گذاری

تیم  ۱۵
نحوه ی سرمایه گذاری

زمانبــر پــر دردســر و  کارشــان، مراحــل  اولیــه ی شــکل گیری  تیم هــا کمــک می کنــد در مرحلــه ی  بــه   اســنپ ونچرز 
 product-market-fit را سریع تر پشت ســر بگذارند. این مرحله ای است که بیشتر استارتاپ ها در آن شکست می خورند. 
عــالوه براین، اســنپ ونچرز بــا ســرمایه گذاری نقدی در مرحلــه ی بذری کمــک می کند تا تیم هــا برای پیشــبرد محصول و 

تیم سازی و جذب مشــتریان اولیه مشکلی نداشته باشند.

ارزش های 
اسنپ ونچرز

تعامل برای توانمندسازی 
استارتاپ ها و ایده های 

نوآورانه با گروه اسنپ

حمایت مالی از تیم های 
خالق و نوپا تا کسب و کارهای 

توسعه یافته

همکاری با شبکه ی 
استارتاپی اسنپ

سرمایه گذاری 
مالی در پروژه

سرمایه گذاری 
استراتژیک

کمک به مقیاس پذیری 
و درآمدزایی با هدف 
رشد سریع کسب و کار

عالقه مندان چگونه می توانند از این فرصت بهره مند شــوند؟
کارآفرینان جوان و با اســتعداد برای استفاده از این فرصت و بهره مندی از مزایای گروه اســنپ می توانند به سایت اسنپ ونچرز بروند و مراحل ثبت نام را در سایت 

به آدرس snappventures.com طی کنند. 

ای کامرسکریپتوفین تک آموزش بالک چین
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رضا محسنی
مدیر سرمایه گذاری گروه اسنپ

فصل 12   اسنپ ونچرز؛ حامی ایده های نوآورانه

روبــه رو شــدن با ایده هــای جدیــد و تصمیم گیری در مــورد اینکــه کدامیک از آن هــا قابلیت تبدیل شــدن به 
کســب و کارهای موفق و چابک آینده را دارند کار مهیج اما بســیار پر چالشــی اســت. نکته ای که همیشــه به 
آن ایمان داشــته ایم این است که داشــتن تیم خوب، ایده ای جذاب در بازار هدف مناسب و محصول اولیه از 

مهم ترین عوامل موفقیت است.
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نقش آفرینان اسنپ

پشــت صحنه ی ســوپراپ اســنپ بیش از 5 هــزار و 755 نیروی 
زبده، خالق و جوان ایستاده اند که روزانه با چالش های مختلفی 
مواجه می شــوند، ولی ســعی می کنند با خالقیت و دانش خود 
خدمــات آنالین کشــور را بــه اســتانداردهای بین المللــی نزدیک 
کنند و پیشــتاز باشــند. نقش آفرینــان اســنپ آموخته  اند که در 
روزهای ســخت و بحرانی بایــد در کنار یکدیگــر و همینطور دیگر 
کسب و کارهای اکوسیستم استارتاپی ایران بایستند و برای تغییر 
و کنــار زدن محدودیت هــا و موانع تــالش کنند. تک تــک اعضای 
این خانواده  اکنون سرمایه ی بزرگی برای کشور هستند و اسنپ 
افتخــار می کند که در طول ســال های فعالیت خود تالش کرده از 
مهاجــرت نخبــگان و جوانان کشــور جلوگیری کنــد و حتی موارد 

متعددی از مهاجرت معکوس را در این ســال ها رقم بزند.

تقدیم نامــه 

منابع انسانی

ترگل خوشنویسان
معاون منابع انسانی

گروه اسنپ

علی قاسم خانی
معاون منابع انسانی اسنپ

سیاوش فرهمند
مدیر منابع انسانی 

اسنپ تریپ

آتکه خیرخواهان
مدیر منابع انسانی 

اسنپ مارکت

زیبا مهرور 
مدیر منابع انسانی اسنپ روم

فرشاد اصالنی 
معاون منابع انسانی 

اسنپ فود
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68 گروه 

1863 خودرو 

372 باکس 

15۰۰ فود 

2۰8 تریپ 

484 اکسپرس 

475 مارکت 

1۰1 پی 

75 دکتر 

3۰ روم 

13 تیکت 

165 کیچن 

151 ساپالی 

25۰ سایر  

دورکاری در اسنپ هنوز ادامه دارد

از آغاز قرنطینه در کشــور اســنپ برای حفظ سالمتی همکاران  و خانواده هایشــان تصمیم گرفت که به طور کامل دورکار شود و 
به یکی از اولین شــرکت هایی تبدیل شد که در مسیر دورکاری قدم گذاشت. اکنون با گذشت بیش از 2 سال از آغاز فراگیری کرونا 
در دنیا و واکســینه شدن کارمندان اســنپ هنوز هم دورکاری ادامه دارد. در حال حاضر تیم های سرویس های مختلف اسنپ بر 
اســاس وظایف و نوع کار خود می توانند حضوری، دورکار یا هیبریــد )ترکیب دورکار و حضوری( به فعالیت خود ادامه دهند، با 

این حال همچنان اکثر کارمندان اســنپ به طور کامل دورکار هستند.

تعداد کل کارمندان شرکت های 
زیرمجموعه ی گروه اسنپ

۵,۷۵۵
2,۰۰۰1,5۰۰1,۰۰۰5۰۰
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ترگل خوشنویسان
معاون منابع انسانی گروه اسنپ

فصل 13   منابع انسانی؛ نقش آفرینان اسنپ

رشــد و یادگیری افراد برای ما در تیم منابع انســانی اســنپ بســیار حائــز اهمیت اســت و روی آموزش افراد 
ســرمایه گذاری ویــژه می کنیم. از همیــن بابت بودجه ی اختصاصــی برای آموزش داریم. تجربه نشــان داده 
که تمرکز بر ارتقای مهارت های فردی در بین کارکنان بســیار محبوب اســت و در بحث رضایتمندی شــان تاثیر 
به سزایی می گذارد. توسعه ی رهبری، تسلط بر ارتباطات، مایندفولنس و تمرکز، زبان انگلیسی، آموزش های 
فنــی مانند IFRS، ارتباطات و کار تیمی، Power BI و اســتانداردهای حســابداری از جمله دوره های آموزشــی 

سال 1400 بود که در سطح گروه و برخی از شــرکت های زیرمجموعه  برگزار کردیم.
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تعداد کارمندان گروه اسنپمنابع  انسانی گروه اسنپ

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان گروه اسنپ

70

52.5

۳5

17.5

0

کارمندان مرد

٪46
کارمندان زن

٪54۶۸
مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

3

2
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منابع انسانی  اسنپ خودرو

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ خودرو

کارمندان مرد

٪63
کارمندان زن

٪37

تعداد کارمندان اسنپ خودرو

نفر ۱۸۶۳
2000

1500

1000

500

0

مهاجرت نیروها

۰

35

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور
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تعداد کارمندان اسنپ باکسمنابع  انسانی اسنپ باکس

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ باکس

کارمندان مرد

٪4۹
کارمندان زن

٪51۳۷۲
400

۳00

200

100

0

مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

۰

5
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در سال گذشته با در نظر گرفتن دورکاری سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم که همکاران مان بتوانند به راحتی 
در دوره های آموزشــی موردنظرشــان شــرکت کنند. ارائه ی دوره های آموزشــی آنالین از طریق پلتفرم داخلی 
لرنینگ هاب )51 دوره ی آموزشــی مختلــف در حوزه های رفتاری، مدیریتــی و تخصصی(، برگزاری 45 دوره ی 
آموزشــی برای 9۳1 نفر، تخصیص بودجه ی غیر متمرکز آموزش، تخفیف دوره ی زبان از بهترین موسســات 
آموزشــی و خرید اکانت های آموزشــی )داخلی و خارجی( برای دوره های تخصصی، بخشــی از اقدامات ما در 

سال گذشته در حوزه آموزش بودند.

علی قاسم خانی
معاون منابع انسانی اسنپ

فصل 13   منابع انسانی؛ نقش آفرینان اسنپ
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مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ فودمنابع انسانی اسنپ فود

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ فود

کارمندان مرد

٪46
کارمندان زن

٪54۱۵۰۰
1500

1000

500

0

۰

12
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مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

نفر
کارمندان مرد

٪44
کارمندان زن

٪56۲۰۸

۰

12

200

150

100

50

0

تعداد کارمندان اسنپ تریپمنابع انسانی اسنپ تریپ

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ تریپ
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منابع انسانی اسنپ اکسپرس

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ اکسپرس

کارمندان مرد

٪3۹
کارمندان زن

٪61

مهاجرت نیروها

۰

1

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ اکسپرس

نفر ۴۸۴
600

450

۳00

150

0



13۹ فصل 13   منابع انسانی؛ نقش آفرینان اسنپ

مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ مارکتمنابع انسانی اسنپ مارکت

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ مارکت

کارمندان مرد

٪61
کارمندان زن

٪3۹۴۷۵
500

400

۳00

200

0

۰

1

100
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مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ پیمنابع انسانی اسنپ پی

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ پی

کارمندان مرد

٪5۹
کارمندان زن

٪41۱۰۱

4

7

100

80

60

40

0

20
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منابع انسانی اسنپ دکتر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ دکتر

کارمندان مرد

٪43
کارمندان زن

٪57

مهاجرت نیروها

۰

۰

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ دکتر

نفر ۷۵
80

60

40

20

0
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منابع انسانی اسنپ روم

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ روم

کارمندان مرد

٪62
کارمندان زن

٪38

مهاجرت نیروها

۰

8

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ روم

نفر ۳۰

۳0

20

10

0
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منابع انسانی اسنپ تیکت

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ تیکت

کارمندان مرد

٪43
کارمندان زن

٪57

مهاجرت نیروها

۰

۰

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ تیکت

نفر ۱۳

15

10

5

0
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مهاجرت نیروها

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ کیچنمنابع انسانی اسنپ کیچن

نفر

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ کیچن

کارمندان مرد

٪83
کارمندان زن

٪17۱۶۵

۰

4

200

150

100

50

0
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منابع انسانی اسنپ ساپالی

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ ساپالی

کارمندان مرد

٪83
کارمندان زن

٪17

مهاجرت نیروها

۰

۰

بازگشت به ایران

مهاجرت به 
خارج از کشور

تعداد کارمندان اسنپ ساپالی

نفر ۱۵۱

16۰

12۰

8۰

4۰

۰
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تیم تولید گزارش
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آرش عاشوری نیا
دبیر عکس گزارش عملکرد 

گروه اسنپ 1400

آرش جهانگیری
مدیر هنری گزارش عملکرد 

گروه اسنپ 1400

عطیه نوری
مدیر روابط عمومی گروه 

اسنپ و اسنپ

فاطمه عسگری آزاد
سرپرست روابط عمومی 

اسنپ

لیدا  صدرالعلمایی
کارشناس ارشد 

روابط عمومی اسنپ

مائده گیوه چین
کارشناس ارشد 

روابط عمومی اسنپ

لیلی صبا
کارشناس ارشد 

روابط عمومی اسنپ

فروغ موسوی
کارشناس روابط عمومی 

اسنپ

تهیه ی سند مکتوب از عملکرد یک کسب وکار از آن چالش های دشواری است که بعد از به بار 
نشستن شیرین می شود. این چنین بود که راوی تالش جمعی نقش آفرینان اسنپ شدیم. 
می دانســتیم که تالش برای مستندسازی یک ســال فعالیت این شرکت نقش مهمی در ثبت 
و ضبط حافظه ی تاریخی اکوسیستم فناوری کشور خواهد داشت. عالوه بر آن بازتاب آنچه 
در یک کســب وکار می گذرد تمرین خوبی اســت، تا بی واهمه از تاویل ها و تفســیرها، شفاف 

باشیم و این شــفافیت را به یک فرهنگ سازنده تبدیل کنیم.

عطیه نوری
مدیر روابط عمومی گروه اسنپ و اسنپ



روابط عمومی


