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سخنی با خوانندگان
شــفافیت در عملکرد برای هر ســازمان و کســبوکاری میتواند
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 دســتاندازها
و ناهمواریهایی که پشــت ســر گذاشــتیم کمک میکند تا مسیر
همراهــی شــفافتری در کنــار شــما و در ادامــه داشــته باشــیم.

سخنی با خوانندگان

برایتان از داســتان تالش و تمرینمان در مســیر مسئولیتپذیر
بودن ،پاسخگو بودن و چگونگی نهادینه کردن فرهنگ یادگیری
در مجموعهی اســنپ میگوییــم و اینکه چطور ایــن اهداف را با
رشــد کســبوکارهای ایــن مجموعه همســو کردیم .با داســتان
نقشآفرینــان گروه اســنپ و مســیری که برای توســعه و بهبود
خدمات این مجموعه پشــت ســر گذاشــتیم همراهمان شوید و
از نزدیک شــاهد چالشها ،تجربهها و دســتاوردهای ما باشید.
اینجــا برای مــا آغاز راه اســت و بیوقفه در حال شناســایی نقاط
بهبــود و تغییر خود هســتیم ،در عیــن حال مثل همیشــه بلند
پروازیم و نگاهمان رو به آینده اســت .با ما همراه باشید.
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تقدیم نامه
این گزارش تقدیم میشــود 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 خدمترســانی کردند تا مســافرانی که
اسنپ انتخاب اولشــان برای انجام سفرها و ارسال مرسولههایشان بود.
از فروشــگاهها و ســوپرمارکتهای محلــی کــه پیــش از اســنپ در پیــچ و خــم کوچههــا و پسکوچههــا
دخلشــان کوچک شده بود و امروز همردیف فروشــگاههای زنجیرهای بزرگ هواداران پر و پا قرصی دارند
و از مشــتریانی کــه حمایــت کردند تا چراغ این کســبوکارها روشــن بمانــد .از آشــپزخانههای خانگی و
کافههای محلی و کوچک تا رســتورانهای بزرگتر و باز هم مشــتریانی که اسنپ را برای رونق بخشیدن به
سفرههایشان 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 اقامتگاههــای اقتصادی کوچک
که ســرپناهی برای شبهای مسافرانش بود تا بومگردیها و هتلهای 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 ســرمایهی مالی خود همچنان اسنپ
را انتخاب کردند تا جمعهای خانوادگی و رفقایی که برای تفریح و سرگرمیشــان مشــتری ثابت گیشــهی
اسنپ بودند.
و در نهایت این گزارش تقدیم میشود به  5هزار و  755کارمندی که در طول یک سال گذشته متعهدانه
تالش کردند تا هر دو گروه کاربران عرضهکننده و دریافتکنندهی 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 ،شگفتزده شدیم .این کشور تفاوت
بســیاری با تصویــر بیرونیاش داشــت .با وجــود موانع بســیار ،ایران زیرســاختهای قوی،
اســتعدادهای درخشان و مردمانی دارد که بســیار با تکنولوژی عجیناند .همین ویژگیها ما
را ترغیب کرد گروه اســنپ را تاســیس کنیم .چشمانداز ما پایهگذاری شــرکت منحصربهفردی
بود که با ترکیب برترین تجربیات بینالمللی 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  22ســرویس کــه روزانه
میلیونها ایرانی در صدها شهر برای حملونقل ،سفارش غذا ،خرید سوپرمارکتی ،مشاورهی
پزشــکی ،رزرو سفر و بسیاری خدمات دیگر از آن استفاده میکنند .چنین مجموعهی خدماتی
حتی در کشــور خود ما ،آلمان ،هم وجود ندارد.
دو ســال گذشــته زیر ســایهی پاندمی کرونا بود .گروه اســنپ بهعنوان شــرکتی شــاخص در
ایران ،با آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود و با وجود تاثیرات پاندمی بهخصوص در ماههای
ابتدایی ،مانع از دست رفتن مشــاغل نیروی انسانی خود شد و کل گروه اسنپ تمرکز خود را
بر ارائهی سرویسهای دلیوری گذاشت تا نیازهای روزانهی مردم با حفظ ایمنی برطرف شود.
در نتیجهی این تالشها ،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 سختکوشی استعدادهای جوانمان که حضورشان مایهی افتخار ماست

ایاد الکسار ،محمود فوز
بنیانگذاران گروه اسنپ

و همچنیــن میلیونها راننده ،موتورســوار ،پزشــک ،هتلدار و فروشــنده ممکــن نبود .آنها
پشــتوانهی خدمات ما هســتند و قدردان تمامی زحماتشان هستیم .این گزارش ساالنه را که
حاوی دادههای جالبی از گروه اسنپ اســت ،به تمامی این عزیزان تقدیم میکنیم.
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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 میدهد .هدف از تجمیع
این خدمات ایجاد یک تجربهی کاربری یکتاست و تالش میکنیم،
از طریق اپلیکیشــنی جامــع ،طیف وســیعی از نیازهای روزمرهی
کاربران را به شکلی آسان ،سریع و بهصرفه برطرف کنیم .سوپراپ
اسنپ در سال  1400میزبان  22ســرویس مختلف بود و از این بین
 ۳سرویس در همین سال متولد شدند.
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ثبتنام رانندگان
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غذا
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سوپرمارکت تخفیف بیشتر

۹

سوپرمارکت تحویل فوری

1۰

پرواز

11

اتوبوس

12

قطار

۲۲

ســرویس در اپلیکیشن اسنپ ارائه میشود

در سال  14۰۰سرویس اعتباری ،گیشه و داروخانه به سوپراپ اضافه شده است

سرویس اعتباری

گیشه

میزان استفادهی همزمان

داروخانه

٪۳۳

1400

ســال  ۹۹تنهــا  ٪18از کاربــران از دو یــا چند ســرویس
ســوپراپ اســنپ اســتفاده میکردنــد ولــی ایــن نــرخ
طــی ســال  14۰۰بــه  ٪33رســیده اســت

٪۱۸

1۳99

 13هتل
 14سرویس اعتباری
 15پزشک و مشاور
 16داروخانه

پرکاربردترین سرویسها در سوپر اپ اسنپ
خودرو

بیشترین میزان رشد در سوپراپ اسنپ

٪۴۷۸۴

غذا

 17اقامتگاه اقتصادی
 18فروشگاه
1۹

٪۱۳۸۲

گیشه

٪۲۷۳

 2۰بستهی اینترنت
21

٪۵۰۲

٪۲۷۷

پرداخت قبض

 22شارژ سیمکارت

وانت

سوپرمارکت

بلیت خارجی

هتل خارجی

سرویس
اعتباری

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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فهیم اختر

مدیر ارشد محصول اسنپ
بزرگترین دســتاورد ما در سال گذشته ریدیزاین اپلیکیشن اســنپ بود .هدف ما از انجام ریدیزاین این بود
که در مســیرمان توقف و یک بار دیگر همه چیز را با یک سیســتم  UIمرکزی بازطراحی کنیم .با توجه به رشــد
روزافزون ســوپراپ ،این بهینهســازی کمک میکند تا امکان گســترش و یکپارچگی بیشتری در سرویسهای
مختلف ســوپراپ فراهم شــود .در واقع تالش کردیم یک زبان واحد طراحی کنیم تا این تیم روبهرشد بتواند
از آن بــرای طراحی قابلیتهای مختلف اســتفاده کند و در عین حال کاربر تجربهی مشــابهی در اســتفاده از
سرویسهای مختلف داشته باشد.

14

مسئولیت اجتماعی
اعضای یکدیگریم
اســنپ در سال گذشــته بیش از پیش تالش کرد تا نسبت به جامعه و رخدادهای آن
مسئولیتپذیر باشد .فعالیتهای اسنپ در زمینهی مسئولیت اجتماعی را در سال
 1400میتوان به  ۳دســته کلی تقسیم کرد؛
بخش نیکوکاری اسنپکالب
معافیت از کمیسیون کاربران راننده
تخفیفهای ويژه

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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معافیت از کمیسیون رانندگان
کاربران رانندهی اســنپ طیف متنوعی از تمام اقشــار جامعه را تشــکیل میدهند .افراد دارای معلولیت و بیماریهای خاص نیز بخشی از
ناوگان بزرگ اســنپ را تشــکیل میدهند و تالش ما حمایت از این کاربران راننده با توجه به شرایط خاص آنهاست.

افراد دارای معلولیت

جانبازان

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معادل مجموع هزینهی معافیت از کمیســیون (تومان)

خانوادههای شهدا

بیماران خاص

+۱۵,۰۰۰
بیش از  15هزار کاربر رانندهی معاف از کمیســیون

تخفیفهای ویژهی مسافران
اســنپ با تخفیفهای ویژه تالش کرد تا حملونقل را برای کاربرانش آسانتر کند.

کد تخفیف موسسات خیریه

کد تخفیف اتیسم

کد تخفیف واکسیناسیون

در ماه آگاهیبخشی دربارهی اتیسم ،اسنپ 20درصد

در فرایند ایمنســازی مردم کشور در برابر کرونا اسنپ هم

اســنپ در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود در

تخفیــف ویژهی درخواســت خودرو برای  100ســفر در

تالش کرد تا همراه کاربرانش باشد و طرح تسهیل مراجعه

ســال  ،1400بــرای کاهــش هزینههــای ســازمانهای

اختیار افراد دارای اتیسم و خانوادههای آنها قرار داد

به مراکز واکسیناســیون را با شعار «اســنپ ،هممسیر شما

خیریــه و موسســات مــردم نهــاد ٪20 ،تخفیــف ویژهی

تا بتوانند با ســهولت بیشتری تردد کنند.

تا واکسیناسیون» آغاز کرد.

ســفرهای این موسسات در نظر گرفته است.
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۵۹۱,۷۶۳

نیکوکاری کالب
فروردین ســال گذشته برای اولین بار امکان مشــارکت در طرحهای نیکوکاری به باشگاه مشتریان
اسنپ یا اســنپکالب اضافه و  5طرح نیکوکاری در آن اجرایی شد.

۱

کمک به اشتغال افراد
دارای معلولیت

۴۰۰۹۷

تعداد مشارکت کاربران

بار در طرحهای نیکوکاری باشــگاه مشتریان اسنپ مشارکت شد

۲

حمایت از تحصیل دانشآموزان
سیستان و بلوچستان

۱۹۷۰۰۱

تعداد مشارکت کاربران

اولیــن طــرح نیکــوکاری در اســنپکالب «آمــوزش آنالیــن منجــر به اشــتغال افــراد دارای

اسنپ با همکاری موسسهی مردمنهاد «بنیاد کودک» در این طرح از دانشآموزان با استعدادی

معلولیت» بود که با کمک خیریهی «رعد» انجام شــد.

که به دالیل مختلف ،نانآور خانواده را از دست دادهاند و معضالت اقتصادی میتواند بهانهای

اســنپ با همکاری خیریهی رعد تالش کرد تا با برگزاری کالسهای آنالین ،آموزشهای مورد

برای ترک تحصیل آنان شــود حمایت کرد .با مشــارکت کاربران هزینهی تحصیل یک سال 820

نیــاز برای جذب در بازار کار را به صورت رایــگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهد.

دانشآموز در سیستان و بلوچستان تامین شد.

 4۰۰میلیون و  ۹7۰هزار تومان
مبلغ مشارکتشده

 ۹85میلیون تومان
مبلغ مشارکتشده

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها

۳

تامین هزینههای درمان
کودکان بستری

۲۴۲۵۰۹

تعداد مشارکت کاربران

17

۴

کمک به اشتغال

مادران کمبرخوردار

۸۶۲۳۲
تعداد مشارکت کاربران

۵

تجهیز مرکز دندانپزشکی برای
افراد دارای معلولیت

۲۵۹۲۴
تعداد مشارکت کاربران

خانوادههــای کمبرخورداری که کودکان بیمار دارند برای تامین

در روســتاهای محمودآبــاد ،غنیآبــاد و در کورههای آجرپزی

پنجمیــن طــرح نیکــوکاری اســنپکالب بــه «تجهیــز مرکــز

هزینههــای درمانی با مشــکالت زیــادی روبهرو هســتند که گاه

خاورشــهر ســاکنان مختلفی از اقوام ایرانی و افغانستانی در

دندانپزشــکی ویژهی افــراد دارای معلولیــت» اختصاص

به رهــا کــردن یــا ناتمــام گذاشــتن فرایندهــای درمانــی منجر

شــرایط سخت اقتصادی و معیشتی به ســرمیبرند .اسنپ با

داده شــد .ایجــاد یــک مرکــز تخصصــی و کمــک بــه کاهش

میشــود .اســنپ با همکاری خیریهی «حس مهر» و مشارکت

همــکاری خیریهی «حمایــت از کودکان بیپنــاه کمک» طرح

هزینههــای درمانی افراد دارای معلولیــت هدف اصلی این

کاربران کوشــید بخشــی از هزینههای درمانی کودکان بستری

اشــتغالزایی و توانمندســازی زنان سرپرســت خانــوار دارای

طــرح بوده که با همــکاری خیریهی «بهشــت امام رضا (ع)»

کمبرخوردار را تامین کند.

کودک را در این مناطق اجرایی کرد.

اجرایی شده است.

 ۹7۰میلیون و  36هزار تومان

 344میلیون و  ۹28هزار تومان

1۰3میلیون و  6۹6هزار تومان

مبلغ مشارکتشده

مبلغ مشارکتشده

مبلغ مشارکتشده
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اقدامات اسنپفود و اسنپمارکت در راســتای مسئولیت اجتماعی

عدالت آموزشی و اجتماعی
 5مدرسه روستایی تاکنون در مناطق محروم ایران تاسیس شده که در سال جاری ،نزدیک به یک میلیارد
تومان برای آن هزینه شده است .این مدرسهها در مناطق محروم ایران از سوی اسنپفود تاسیس شده

روستای علیآباد آرپناه در شهرستان

وشنامان در

روستای کیدرباال ،بخش لیردوف ،بندر

اللی/استان خوزستان

نزدیکی چابهار

جاسک ،استان هرمزگان

( 2مدرسه)

( 2مدرسه)

برونسپاری بخشــی از فعالیتهای تولید محتوا و مرکز تماس اسنپفود به
مراکز توانبخشی و اشــتغالزایی برای عزیزان کم توان حرکتی

همکاری اســنپمارکت با خیریه طلوع بی نشانها

۷,۰۰۰
کمک به

خانواده بهبودیافتگان اعتیاد،
کارتنخوابها و کودکان کار

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

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها

1۹

فاطمه عسگریآزاد

سرپرست روابط عمومی اسنپ

مســئولیت تــک تک ماســت کــه دنیا را بــه جای بهتــری برای زندگــی تبدیــل کنیم و در این مســیر هــر قدم با
پشــتوانهی جمعی میتواند 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 نمیشود .از شما میخواهیم که در سال جدید هم در مسیر نیکوکاری همراه
ما باشــید که جز نیکی چیزی نمیماند.

2۰

گزارش سال 1400

باشگاهی برای هواداران
باشگاه مشتریان اسنپ یا همان «اسنپکالب» با جوایز متنوع و
هیجانانگیز از همراهی کاربران وفادار ســوپراپ اسنپ قدردانی
میکنــد .کاربــران با هــر بــار اســتفاده از ســرویسهای مختلف
سوپراپ اســنپ امتیاز کسب میکنند و این امتیازها تخفیفهای
ویژهای به همراه دارد.

اسنپکالب

تعداد بازدید از صفحهی اسنپکالب در سال 1400

۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بازدید

تعداد امتیاز دریافت شده توسط کاربران

۱۸۵, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰
امتیاز دریافتی

امتیاز مصرف شده توسط کاربران اسنپکالب

۵۲, ۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

امتیاز مصرفشده

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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تعداد کد دریافتی از اسنپکالب

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کد در سال 14۰۰

معادل

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

ارزش حدودی ایــن مقدار کد تخفیف به تومان

کد تخفیف

طرحهای تخفیفی جدید سال 1400

سرویسهای مختلف غذا

فروشگاه

داروخانه

گیشه

تخفیف از شرکای بیرونی

22

گزارش سال 1400

مهمترین رکورد اسنپکالب در سال 1400
معادل

دی 14۰۰

+۳۵۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

تراکنش روزانه

تراکنش در یک هفته

تعداد تخفیف صادر شده در روز برای ســرویسهای مختلف سوپراپ اسنپ
کد خودرو

کد غذا

کد قرعهکشی

کد سوپرمارکت

بازی جایزهی گردونه

۳۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

محبوبترین تخفیفها

٪۵۰
کدهای قرعه کشی

٪۲۵
خودرو

٪۷ ٪۱۰
غذا

سوپرمارکت

٪۸
سایر

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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کالب نیکوکاری

بیشــترین میزان مشارکت در طرحهای نیکوکاری

٪۵

کاربران اسنپکالب در طرحهای

نیکوکاری مشارکت کردند

۱۸,۵۸۶
مشارکت در  16دی 1400

24
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روایت یک برند
ســاالنه کمپینهای متعددی برای افزایش آگاهی از برند اسنپ،
افزایش ارتباط با بازار هدف و افزایش فروش در ســوپراپ اسنپ
طراحی میشود.

کمپینهای سوپراپ

۵۱

۵

کمپین  ۳60درجه

۱۳

۹

مجموع کمپینهای برگزار شده

۶

۵

۱

۱۱

۴

۲

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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کمپینهای ۳۶۰
نگاهی به دســتاوردهای مهم کمپینهای ۳60

درآمد تو مسیرشه!

کمپین جذب راننده

٪۱۰

افزایش آگاهی از پیام کمپین

(کسب درآمد در مسیر روزانه)

٪۷۴

نظرته

کمپین معرفی سرویس خرید
بلیت هواپیما و رزرو هتل

٪۲۰

افزایش فروش بلیت

هواپیما در سوپر اپ اسنپ

٪۳۰

نرخ دیده شدن پیام کمپین

افزایش رزرو هتل در سوپراپ اسنپ

+۲۰۰K

٪۵

جذب لید (سرنخ)

افزایش آگاهی از سرویس خدمات
سفر سوپراپ اسنپ

میارم برات

تحویل بگیر

کمپین سوپرمارکت اسنپ

کمپین سوپرمارکت اسنپ

٪۵

٪۵

جوجه با طعم کاری
وسط کار اداری

کمپین سرویس غذا

٪۱۰

افزایش تعداد سفارشهای

افزایش نرخ آگاهی از سرویس

رشد آگاهی از سرویس

٪۳۰

٪۴۵

٪۱۰۰

سوپرمارکت فوری

جذب کاربر جدید

سوپرمارکت سوپراپ اسنپ

افزایش در فروش سوپرمارکتی
اسنپ بعد از اجرای کمپین

+۱۴۷

ایمپرشن از تبلیغات آنالین

میلیون

سوپرمارکت اسنپ

رشد سفارشهای

۲

میلیارد

ایمپرشن از طریق کانالهای آنالین

آنالین سرویس غذا

بیش از  ٪ 100رشد در

+۴۷۰

میلیون

ایمپرشن از طریق کانالهای آنالین

26
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نتیجهی کمپینها
کمپینهای مســتمر هفتگی و فصلی باعث رشــد مســتقیم تعداد سفارشهای
هر ســرویس شده و در عین حال درصد استفاده از سوپر اپلیکیشن اسنپ برای
این ســفارشها نیز به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

رشد تقریبی سفارشهای سرویسهای سوپراپ اسنپ

٪۷۰

Flight

٪۱۴۵

Hotel

٪۸۰
٪۶۰
٪۷۵
٪۴۰

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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میثم مالشریفی

معاون بازاریابی گروه اسنپ
اسنپ با دانش فنی و مدیریتی خود توانست از بستر یکپارچهی سوپر اپلیکیشن برای ارائهی خدمات مورد
نیاز مردم اســتفاده کند .امروز ماموریت ما در بخش تبلیغات و بازاریابی این است که در ذهن مخاطبانمان
جا بیندازیم سوپر اپ اسنپ با سرویسهای متنوع خود بسیاری از نیازهای روزمرهی مردم را پاسخ میدهد.
آنچه در بخش کمپینهای  ۳60درجهی ســوپراپ اســنپ اتفاق میافتد حاصل همــت جمعی یک تیم خالق
اســت که تمام تالش خود را برای بازتاب این ســرویسها و ارتباط با مشتریان به کار میگیرند.

28
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محمدخلج

مدیرعامل اسنپ

اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
اســنپ با سامانهی هوشــمند حملونقل به بخشی از زندگی شهری مردم ایران گره
خورد .هفت سال از این همراهی میگذرد 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 بزرگتر 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 میکند .اسنپ در این هفت سال همراهی تالش کرده تا معنای سفر را
در ذهن میلیونها ایرانی تغییر دهد و سرعت و راحتی و دسترسپذیری را به زندگی
روزمرهی مردم اضافه کند .ســال  1400برای اســنپ همچنان همراه با دســتاوردها و
موفقیتهــای 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 میلیونها همراه همیشگی خود ادامه دهد.

CabMan

2۹

3۰
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۵۲,۱۳۷,۶۳۵
تعداد کل کاربران اپلیکیشن اسنپ

۱۰,۹۳۹,۴۲۵
تعداد کاربران جدید سال 1400

٪ ۲۵/۹

درصد رشد کاربران

نسبت به سال قبل

فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها
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دفعاتی که کاربران اسنپ
را در سال گذشته باز کردهاند

٪ 86

2,740,779,487
٪2

74,246,421
٪ 12

۳68,141,112

متوســط دفعاتی که کاربران اپلیکیشن را روزانه باز میکنند

 10میلیون بار

در روز

متوسط باز کردن اپ اندروید

 250هزار بار

در روز

متوسط باز کردن اپ آیاواس

 1و نیم میلیون بار

در روز

متوسط باز کردن وب اپلیکیشن
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مجموع ساعاتی که سال گذشته ،کاربران در اسنپ گذراندهاند

رکورد سفرهای اسنپ در یک روز

۲۱۸,۵۸۸,۶۶۹

۳,۲۷۶,۶۵۵

ساعت

 ۲۲اسفند

متوسط مسافت

متوسط زمان قبول

متوسط زمان هر

هر سفر

درخواست سفر

سفر در اسنپ

۹

۴۲

۹۵۸

کیلومتر

ثانیه

ثانیه

کاربران چند کیلومتر با اسنپ سفر داشتند

۷,۴۰۶,۶۸۸,۵۳۳

۱,۲۲۸

معادل  ۱,۲۲۸بار
طی کردن مرزهای
خاکی ایران

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
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بیشترین رشد در بین شهرها با توجه به
تعداد سفرها نسبت به سال گذشته

اردبیل
آذربایجان
شرقی

خراسان
شمالی

اردبیل

گیالن

گلستان

زنجان

رباط کریم

مازندران
البرز

قزوین

خراسان رضوی

رشت

کردستان

تهران

سمنان

همدان

قم

اسالمشهر

مرکزی

ارومیه

کرمانشاه

لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

ایالم

کرمانشاه
چهارمحال
و بختیاری

یزد

شهریار

کهگیلویه و
بویراحمد

قم
تبریز

کرمان
فارس

اهواز
بوشهر

کرج
اصفهان

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

شیراز
خلیج فارس

مشهد
تهران

خوزستان

آذربایجان
غربی
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پرسفرترینکاربر

تعداد کل سفر

۲,۸۲۲
سفر

کلمسافتبهکیلومتر

۹۴۶,۷۶۶

کیلو متر

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

۲,۵۷۷

ساعت

۱۷۶
روز

۹

ساعت

جمعمبلغسفرها

۱۳۰,۹۳۵,۰۰۰
تومان

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
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٪ ۳۱.۷۳

سفرها امتیاز میگیرند

۴/۷

میانگین امتیاز سفرها

کدام شهرها امتیاز بهتری دارند

در کدام شهر ها مردم بیشتر امتیاز میدهند

5

8۰

4

6۰

3
4۰
2

۴.۹۵

۴.۹۰

۴.۷۶

۴.۷۶

۴.۷۴

٪۷۱

٪۵۴

٪۴۶

۰
علیصدر

بردسکن

مرند

مشگین شهر

ایالم

٪۴۱

۰
علیصدر

مشگین شهر

بردسکن

طبس

٪۴۰

1

2۰

زرین شهر
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۸۲۰,۰۸۹,۶۴۷

نمودار تجمیعی رشد سفر های اسنپ در  ۵سال گذشته

مجموع سفر انجام شده در ۱۴۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۴۹,۳۱۳,۷۸۰

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۸,۳۴۲,۸۷۲

۱,۶۲۹,۲۲۴,۱۳۳

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۹۸۲,۶۰۵

۱,۱۱۲,۱۲۹,۷۹۲

۸۴۳,۸۴۴,۳۴۱

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۶,۱۹۸,۱۷۴

۳۵۵,۴۹۳,۰۴۴
۱۹۷,۵۴۳,۴۴۱
۷۷,۹۸۷,۶۳۹

پاییز و زمستان  ۱۴۰۰بهار و تابستان ۱۴۰۰

پاییز و زمستان ۹۹

بهار و تابستان ۹۹

پاییز و زمستان ۹۸

بهار و تابستان ۹۸

پاییز و زمستان ۹۷

بهار و تابستان ۹۷

پاییز و زمستان ۹۶

۱۶,۰۶۳,۹۲۷

بهار و تابستان  ۹۶پاییز و زمستان ۹۵

۱,۳۷۷,۱۸۹

بهار و تابستان ۹۵

۰
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نسبت رانندگان فعال اسنپ

نسبت رانندههای مرد و زن

به کل رانندگان

در اسنپ

٪۵۰

٪۳
٪۹۷

کل راننده ها

رانندگان زن

۳,۷۶۱,۹۲۵

۱۰۰,۲۶۳

رانندههای فعال

رانندگان مرد

۱,۸۹۶,۲۱۰

۳,۶۶۱,۶۶۲
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پشتیبانی و پاسخگویی شبانهروزی
مرکز خدمات مشــتریان اسنپ با استفاده از فناوریهای روز دنیا
پاســخگوی تمامــی دغدغههای کاربــران (در قالب پاســخگویی
تلفنی ،تیکتهای ثبتشده در نرمافزار کاربران راننده و مسافر و
ایمیلهای دریافتی) است .از آنجایی که سفر امن از اولویتهای
اصلی اســنپ محسوب میشــود ،قابلیت امنیت ســفر به منظور
ارتبــاط ســریع کاربــران بــا تیــم پشــتیبانی ایجــاد شــده اســت.

مرکزخدماتمشتریان

همچنین با رصد ســفرهای اســنپی هرگونه انحراف غیر متعارف
از مسیر ســفر شناسایی و پیگیری میشود.

در سال 14۰۰

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

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل

3۹

تعداد نیروهای پشتیبانی اسنپ خودرو

٪۳۴

۱۴۰۰

نسبت افزایش نیرو

۱۳۹۹

۷۱,۰۰۰

گزارش شکایت از کاربران مسافر
و راننده دریافت شده است

نفر

۴۶۳
نفر

تعداد شکایات ثبت شده در پشتیبانی اسنپخودرو در سال۱۴۰۰

به طور متوسط حدود

۶۲۱

تعداد تماسهای خروجی

۳,۰۰۰,۰۰۰
برای پیگیــری موضوعات مختلف با کاربران

 67۰۰مورد

٪۹

از شکایات حاد بوده که با

پیگیری مستمر به جلب رضایت
منجر شده است

تعداد کل تماسهای ورودی موفق

۱۴,۳۱۵,۳۵۶
از طرف کاربران با پشتیبانی

4۰
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بیشترین مشکالتی که مسافران در مورد آن با

بیشترین مشکالتی که رانندگان در مورد آن با پشتیبانی

پشتیبانی خودرو تماس گرفتهاند

خودرو تماس گرفتهاند

اشیای گم شده

درخواست تغییر در وضعیت سفر

تغییرات در وضعیت سفر

کرایهی پرداخت نشده

کرایهی پرداخت نشده

اشیای گمشده

بررسی نحوهی پرداخت

مسدودی حساب
تغییر اطالعات کاربری

رانندگان

۹,۷۴۳,۸۱۷

بار با پشتیبانی تماس گرفتهاند

انواع سرویسهای اسنپ

رکورد بیشترین تعداد پاسخگویی در یک
روز در پشتیبانی خودرو

 ۳۰۷تماس
معصومه شبخوش

مسافران

۴,۵۷۱,۵۳۸
بار با پشتیبانی تماس گرفتهاند

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
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ساعت ۱۳:۰۰

۰

1

2

3

4

5

۶۰۰

6

7

8

۹

1۰

11

12

13

14

15

16

17

18

1۹

2۰

21

کاربر بهطور همزمان میتوانند با پشتیبانی اسنپخودرو تماس
بگیرند( .پاسخدهی از طریق سیستم گویا و کارشناسان)

۵۱۳,۹۱۹
ساعت

مجموع ســاعات مکالمهی کاربران خودرو
با پشتیبانی در سال 1400

میانگین زمان انتظار برای وصل شدن کاربر به کارشناس هنگام تماس با پشتیبانی اسنپخودرو
 ۰تا  5ثانیه

امنیت ســفر
شــکایات

 2۰تا  6۰ثانیه

کاربران در حال ســفر

 2۰تا  8۰ثانیه

ســواالت عمومی خارج از ســفر

هدف تیم پشتیبانی پاسخگویی و رفع مشکالت کاربران در سریعترین زمان ممکن است

 3۰تا  12۰ثانیه

22

23
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عجیبترین تماس
کاربری تماس گرفت و برای خرید ملک از کارشناســان مرکز تماس درخواســت مشاوره داشت که ســمت چیتگر کدام واحد پیشفروش را بخرد که توسعه
و پیشرفت داشته باشد!

شاکیترین کاربر

۱۳۸

یک کاربر با  ۱۳۸تماس شــکایتی رکوردار بیشترین تماس بوده

تماس و ثبت شکایت

خندهدارترین گزارشهای پشتیبانی در سال گذشته
چرا نگفتید موهاشو رنگ کرده؟!

اه ،بازیمو خراب کردید!!

تیکت دریافتی« :موهای راننده سفید بود ،چرا نگفته بودید

بــرای پیگیری گزارشهای کاربر باید تا پاســخگویی با او تماس گرفته شــود .به همین دلیل برای

راننده موهاش رو مثل دخترا رنگ کرده؟ چنین موضوعی رو

پیگیری شکایت دریافتی یکی از کاربران مسافر چند بار با او در بازههای زمانی مختلف تماس گرفته

مســافر نباید بدونه؟ من از طریق قانون پیگیری و به دلیل

شــد که کاربر تمام تماسها را بالفاصله قطع میکرد .نهایتا در آخریــن تماس فرزند او تماس را

موهای رنگی راننده شکایت میکنم».

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

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
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نسیم عطایی

مدیر مرکز تماس اسنپ

مــا در تیــم خدمات مشــتریان با رویکــرد مشــتریمحور در تالشــیم تا بــا بهرهگیــری از تکنولوژیهــای روز و
بهکارگیــری نیروهای زبده و آموزشدیده ،از تجربهی ســفری امــن و راحت در تمامی مراحــل برای کاربران و
رضایت حداکثری آنها اطمینان حاصل کنیم .از همین رو تمام گزارشهای دریافت شــده بررسی و در صورت
نیاز برای واحد مربوطه به منظور رفع مشــکل به صورت ریشهای ارسال میشود.
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پاسخگوی نیاز کاربران
تیم محصول اسنپ با تمرکز بر بازخورد کاربران ،نتایج تحقیقات
بــازار و نیازســنجیهای تجــاری ،قابلیتهــای مختلفــی را بــرای
اپلیکیشن اســنپ طراحی میکنند .تالش تیم محصول اسنپ در
سال گذشته شاید برای بسیاری از کاربران محسوس نبود چرا که
ارائهی برخــی از امکانهای جدید به دلیل بازطراحی اپلیکیشــن
اندروید فقط در وب اپلیکیشن امکانپذیر بود .اما تیم محصول
اسنپ طی سال گذشته عالوه بر بازطراحی اپلیکیشن ،محصوالت

محصولاسنپ

متعدد دیگری طراحی کردهاند کــه تجربهی کاربری بهتری برای
ما رقم خواهد زد.

A

B

سفرهای اســنپ تکراری هستند ،یعنی مبدا و

٪۷

مقصد آخرین ســفر کاربر در سفر بعدی هم تکرار
میشــود .به همین دلیل امکانی در صفحهی
اصلی ســوپراپ طراحی شده است که بتوانند
با یک کلیک ســفر برگشت یا تکرار سفر قبلی را
درخواست دهند.
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قابلیتهای مهمی که بر اســاس نیاز کاربران طراحی شده است:

دسترس پذیری:
در تیم محصول اســنپ قابلیت دســترسپذیری طراحی شــده تا اســتفاده از اپ بــرای تمام کاربــران دارای معلولیت ،چه مســافر و چه راننده،
ســادهتر شــود و تجربهی کاربری بهتری داشته باشند .با اســتفاده از این قابلیت راننده و مســافر میتوانند به دلخواه خود انتخاب کنند که
نوع معلولیتشان در حساب کاربریشان ثبت و برای دیگری نمایش داده شود .نشانهی معلولیت حرکتی ،ناشنوایی/کمشنوایی ،نابینایی/
کمبینایی هنگام ســفر برای کاربر راننده یا مســافر قابل رویت است و آمادگی بیشــتری برای طرف مقابل پیش از انجام سفر ایجاد میکند.

کارت شخصیسازی شــدهی سفر تکراری و سفر برگشتی:
 ٪20از کاربران از مبدا و مقصد آخرین سفرشــان برای ســفر بعدیشــان اســتفاده میکنند و به همین دلیل امکانی در صفحهی اصلی سوپراپ
طراحی شــده که بتوانند با یک کلیک سفر برگشــت یا تکرار سفر قبلی را درخواست دهند.
حدود  ٪7ســفرهای اســنپ تکراری هســتند ،یعنی مبدا و مقصد آخرین ســفر کاربر در سفر بعدی هم تکرار میشــود و حدود  ٪10سفرها ،در
مســیر عکس آخرین سفر اتفاق میافتند؛ 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 تخفیفهای
بخش کالب رضایت کافی نداشــتند و برای همین تخفیف کســبوکارهای دیگر هم به این بخش اضافه شــد .همچنین گردونهی شانس برای
جلب رضایت بیشــتر کاربران برای این بخش طراحی شــد.همچنین کاربران درخواست قابلیت سفر زمانبندیشده و توسعهی بیشتر بخش
گزینههای ســفر را داشتند که در سال  1401در دســتور کار تیم محصول اسنپ قرار داده شده است.
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برای سفری امنتر
در ســال  1400افزایــش حــس امنیــت کاربــران در ســفر یکــی از

امنیتسفربااسنپ

مهمترین اهداف تیم محصول اسنپ شد .گروه  12نفره «امنیت
و پشــتیبانی» شــکل گرفت تــا به صــورت متمرکز برای دســتیابی
به اهداف تعیینشــده و اســتانداردهای جهانی امنیت ســفر در
تاکســیهای اینترنتــی برنامهریــزی و فعالیت کند .پیشــگیری از
وقوع حادثه و طراحی قابلیتهایی برای امکان پشتیبانی سریع
محورهای اصلی فعالیت این گروه است.

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل
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ماهانه

۱,۰۰۰,۷۰۰

از سوی کاربران راننده

تماس با پشتیبانی اسنپ گرفته میشود
ماهانه

از سوی نزدیکان آنها

۴۷,۳۴۸

مورد از تماسها با بخش امنیت سفر اسنپ بوده

٪۹۹.۹
٪۰.۰۰۳۸۳
٪۰.۰۰۱۴۹

از سوی کاربران مسافر

٪۲۹
٪۱
٪۶۹

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

از ســفرهای  1400درخواست پشــتیبانی برای نگرانی مرتبط با ایمنی داشــتند .بیشتر این نگرانیها در
مورد مســائل ایمنی ردهی متوسط مانند شــکایت از ترمز شدید یا مشاجرهی کالمی بود.

از ســفرهای  1400گزارش یک حادثهی ایمنی بحرانی داشتند که از این تعداد ٪0.00055
از ســوی کاربران راننده و  ٪0.0009۳از سوی کاربران مسافر ثبت شده است.

مبدا تماسها با امنیت سفر
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نسبت موارد امنیتی ثبت شده به کل سفرها(روزانه)

٪0.00800

٪0.00600

٪0.00400

٪0.00200

٪0
22/14/2

22/2۳/1

22/1/1

21/10/12

21/18/11

21/27/10

21/5/10

21/1۳/9

21/22/8

21/۳1/7

21/9/7

21/17/6

21/26/5

21/4/5

21/12/4

21/21/۳

ویژگیهای ایمنی جدیدی که تیم امنیت ســفر اسنپ در یک سال گذشــته برای بهبود امنیت سفرها توسعه داده است

بررسی خودکار ایمنی سفر

بخش امنیت سفر

دکمهی اضطراری درون برنامه

رویدادهای نادر در طول سفر مانند ثابت ماندن

در زمــان بــروز مــوارد امنیتــی کاربــران مســافر

مســافران را بهطور مســتقیم و فقط با فشار یک

طوالنی یا انحراف از مسیر را تشخیص داده و به

میتواننــد درخواســت خــود را ثبــت کننــد تــا

دکمه به  115متصل میکند.

پشتیبانهای امنیت سفر اطالع میدهد.

کارشناس ما با آنها تماس بگیرد.

چشمانداز
بهبود پشتیبانی داخل نرمافزار برای کاربران مسافر و راننده

معرفی قابلیت امنیت سفر برای کاربران راننده

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل

4۹

بهادر بهادریفر
مدیر محصول

اســنپ در سال  1400موفق شد رکورد  ۳,276,655ســفر روزانه را در کارنامهی خود ثبت کند؛ یعنی به طور
تقریبــی در هر ثانیه بیش از  ۳7ســفر .در چنین مقیاســی ،پلتفرم اســنپ به نوعــی منعکسکنندهی ابعاد
مختلف زیست جمعی ما با همهی خوشیها و اختالف نظرها و گاه دشواریهایش است .همانطور که اعداد
نشان میدهند ،آمار مربوط به حوادث در سفرهای اسنپی کم است .با این حال ،حتی یک حادثه هم پذیرفتنی
نیســت و تالش میکنیم تا حد ممکن تجربهی زندگی در اسنپ را برای همسفران این پلتفرم بهبود بخشیم.
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در مسیر خودکفایی
در سالهای اخیر ،تیم نقشهی اســنپ به طور ویژه بر توسعهی
نقشه متمرکز شده و سرویسهای مورد نیاز خود را بومیسازی
کرده است .در حال حاضر تمام سرویسهای متصل به نقشهی
اســنپ ماحصل فعالیت مستمر این تیم است.
تیم نقشــهی اسنپ پروژهی مسیرهای نامعلوم (Missing Road
 )Detectionرا به منظور بهبود نقشــهی جادهای کشــور در سال
 1400شــروع کرد .در این پروژه ،تیم نقشــه با بررســی مسیرهای

نقشهیبومیاسنپ

طی شده از سوی همراهان اسنپ در سفرهای اسنپی و مطابقت
مســیرها با نقشــهی متن باز ( )openstreetmapخیابانهایی را
که در نقشــه وجود ندارند شناسایی میکند.

از مهــر ســال  ،1400تیم کارتوگرافی «اســمپ» به صــورت متمرکز شــروع به اضافه
کردن این مسیرها در نقشــه  osmکرد که نتیجهی آن اضافه شدن بالغ بر 11هزار و
 500مســیر به طول بیش از  2060کیلومتر در  14اســتان کشور بوده است .استان
فارس ،مازندران و آذربایجان شــرقی رکوردداران این موضوع هستند.
مجموع مسیرهای اضافه شده

۱۱,۵۰۰
مسیر

مجموع مسافت اضافه شده

۲,۰۶۰
کیلومتر
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علی کرمی

مدیر تیم نقشهی اسنپ
نفــع پــروژهی  Missing Road Detectionنــه فقط برای اســنپ بلکه برای تمام کســبوکارهایی اســت که از
دیتای  OSMبرای نقشــهی خود اســتفاده میکنند .برنامهی تیم نقشهی اســنپ برای سال آتی گسترش این
پروژه به دیگر اســتانهای کشور است؛ به این امید که به زودی هیچ مسیری را در نقشههای داخلی از دست
نداده باشیم.
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عبور از بحران؛ اختالل سراسری در سوختگیری
 4آبان  ،1400در پی اختالل ســوختگیری در سراسر کشور ،سیستم هوشمند قیمتگذاری 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 پیشبینی 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
کنترلدستیقیمتها

طرحهایتشویقی

معافیت از کمیسیون کاربران راننده

در ســاعات اولیــهی اختــالل در ســوختگیری ،به واســطهی در

در  4آبان ،بودجهای از منابع شرکت برای طرحهای تشویقی

چهارشــنبه 5 ،آبان ،هنوز مشکل ســوختگیری ادامه داشت

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

دسترس نبودن سوخت و طوالنی شدن صفها در پمپبنزینها،

رانندگان در نظر گرفته شــد تــا کاربران رانندهی بیشــتری به

و روز کاری آخــر هفتــه بود و بایــد پیک درخواســتها کنترل

بهپاساینهمراهیاسنپدرفازبعدیاقداماتخودبرایکاربران

ناوگان اسنپ بهطور محسوسی کاهش پیدا کرد ،همچنین میزان

خدماترسانی ترغیب شــوند .اقدام سریع اسنپ در این فاز

میشــد .به همین منظور اســنپ برای کمک به ســاماندهی

مســافری که در ســاعات اولیهی اختــالل در ســوختگیری بنزین

درخواســتها افزایش چشمگیری داشــت و در نتیجه سیستم

کمک کرد تا قیمتها به سطح متعادلی برسند و حملونقل

حملونقل شهروندان از کمیسیون خود گذشت .از ساعت 12

متحمل هزینهی مازاد در ســفرهای خود شدند تخفیف ویژه در

هوشــمند قیمتگذاری اسنپ به شکل طبیعی نسبت به تغییر

شهروندان بهخوبی انجام شود.

فاکتورهای تعیین هزینه سفر واکنش نشان داد .به همین دلیل
در بعضی از ســفرها بــه صورت موردی با افزایــش قیمت مواجه

کاهش کمیسیون در شهر تهران  ۵آبان

تخفیف سراسری ۲۰درصدی

ظهر چهارشنبه تا  12شب کمیسیون دریافتی اسنپ در شهر

نظر گرفت .بهاینترتیب 20 ،درصد تخفیف به کاربرانی اختصاص

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

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

طرحهای تشویقی هم تا پایان بحران اختالل در سوختگیری

متحمل هزینهی بیشتری نسبت به روزهای قبل شدند .جزئیات

شدیم .در این زمان تیم مدیریت بحران اسنپ بهسرعت تشکیل

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

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

جلسه داد و اولین اقدام کنترل دستی قیمتها بود.

شد و کمیسیون همهی این سفرها به  7درصد کاهش یافت.

ترتیــب  20درصد تخفیف بــا ارزش مجموعا  50میلیــارد ریال به

این کاهش کمیسیون برای شرکت اسنپ حدود یک میلیارد

کاربرانی اختصاص یافت.

٪۵۰

و سیصد میلیون تومان هزینه داشت.

۵۱۶,۰۰۰
سفر

با کمیسیون  50درصد کاهش یافته انجام شد

٪۷

کاهش کمیسیون
همهی این سفرها و
برای همه شهرها

٪۲۰
تخفیف به مسافران معادل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
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محمد خلج

مدیرعامل اسنپ
اختالل پیش آمده درسهای بســیاری در بحث واکنشهای ســریع نســبت به بحرانهای پیشبینیناپذیر
داشت و امیدواریم با آموختن از تجربیاتمان بتوانیم در موارد مشابه بهترین تصمیمگیری را با در نظر گرفتن
منافع هر گروه از کاربرانمان داشــته باشــیم .تالش ما همواره بر این اســت که به عنوان بازوی کمکی بخش
حملونقل شهری در کشور سهم موثری داشته باشیم .انتظارمان از دستگاهها و سازمانهای مربوطه این
اســت که با حمایت و تعامل بیشتر به ما این فرصت را بدهند تا سیســتم قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی
بتواند نقش بهســزایی در بحث تنظیم بازار ایفا کند».
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دسترسی آنی راننده به درآمد
بدون شــک یکــی از دســتاوردهای واحد تجاری اســنپ در ســال
 1400راهاندازی قابلیت «تســویه حساب در لحظه» است .اسنپ
با فراهــم آوردن ایــن قابلیت ســعی کــرد نگرانی کاربــران راننده
دربــارهی 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

تسویهدرلحظه

حسابشان واریز میشود.

میانگین روزانه تسویه در لحظه

۹۵,۰۰۰
نفر در سال  ۱۴۰۰به صورت روزانه از
تسویه در لحظه استفاده کردهاند
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ملت ،سپه ،کشاورزی ،ملی ،تجارت ،صادرات ،پارسیان،
سامان ،پاسارگاد ،شهر ،آینده ،انصار از امکان تسویه

از کل مبلغ تسویه حساب اسنپ
به صورت در لحظه با رانندگان

حساب اسنپ پشتیبانی میکنند.

٪۹۰

حدود  90درصد حجم تسویه
حسابها در این  12بانک است.

تسویه میشود.

٪۴۹

٪۵۸
تسویه حساب آنی

رانندگان اسنپ از امکان تسویه
حساب در لحظه استفاده میکنند.

تعداد تراکنشهای موفق و مبلغ آن در تسویه حساب آنی
بیش از  ۹8درصد تراکنشها به ارزش حدودی  28بیلیون ( 28هزار میلیارد) ریال با موفقیت انجام شــدند و تنها  ٪ 1.26درصد
تراکنشها ناموفق بودند.

کاهش درخواست پول نقد از مسافر
بر اســاس گزارشهای ثبت شده ،بعد از پیادهسازی تسویه حساب آنی میزان درخواست پول نقد  ٪ 22کاهش داشت .درخواست پرداخت نقدی
تا جایی کاهش پیدا کرد که گزارش آن در پایان سال  1400فقط برای  ٪0.17از سفرها ثبت شده است.

56

گزارش سال 1400

توسعهدهندهی ناوگان اسنپ
واحد عملیات اســنپ مسئولیت شناســایی راننده ،احراز هویت
(در همکاری با پلیس) ،ثبتنام ،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.

واحدعملیات

ثبتنام کاربران راننده

٪۸۸

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
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نحوهی ثبتنام کاربران راننده در اسنپ
ثبتنام در محل توسط بازاریاب

٪۷۰

ثبت نامها توسط تیم

ثبتنامدیجیتال

٪۳۰

ثبت نامها کامال دیجیتال
انجام میشود.

بازاریابی انجام میشود.

تاثیر کرونا بر فعالیت تیم عملیات و همچنین میزان

تیمآموزشپشتیبانیعملیات

جذب کاربران راننده

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

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

روزانه پاســخگوی مشــکالت رانندگان در حوزهی طرحهای تشویقی ،تکمیل

ثبتنام و ارائهی خدمات در حوزهی پزشکی و بهداشتی برای بازاریابان تاثیر

مــدارک ،دالیل غیرفعالــی ،جابهجایی کاربر راننده در سیســتمهای مختلف

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

حملونقلی اســنپ ،تغییر مشــخصات و  . . .هســتندو با تیمهای بازاریابی،

به نسبت ماه اول 170درصد رشد کرد.

توسعهی تجاری و تحقیقات بازار مشارکت دارند.
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درپشتیبانیعملیات

رکورد ثبتنام

۹۸۳,۰۰۰

۷۵,۷۰۰

تیکت بررسی و پاسخ داده شد

راننده در یک ماه

سواالت پر تکرار کاربران راننده که توسط تیم پشتیبانی عملیات پیگیری شده

رد شدن کاربر راننده در

جابهجایی در

مرحلهی تائید صالحیت

سیستم
سواالت در مورد
طرحهای تشویقی

نقص مدارک
هنگام ثبتنام

تغییر
مشخصات
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علی قاضی

معاون عملیات اســنپ و معاون توسعه گروه اسنپ
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.
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شنوندهی دغدغهها و انتظارها
تیــم شــبکههای اجتماعــی اســنپ عالوه بــر رصد  24ســاعته و
پاسخگویی و پیگیری مشــکالت کاربران در شبکههای اجتماعی،
نقــش به ســزایی در اطالع رســانی ها و برگــزاری کمپین هــای
تبلیغاتی اسنپ دارد.

شبکههایاجتماعی

Snapp_team
SnappSupport

Snapp_team

Snapp.ir
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دسته بندی محتوای پستهای صفحه رسمی اسنپ در اینستاگرام
مناسبتی

آموزش

اطالع رسانی

کمپینهای مارکتینگ

٪۳.۷

٪۶
٪۶

٪۵

سایر موارد

٪۹

مسئولیت اجتماعی

٪۷

معرفی محصول

٪۴

٪۳۲

٪۲۵

میانگین نرخ تعامل با کاربران در اینستاگرام اسنپ

زمان سپری شده برای رصد شبکههای اجتماعی اسنپ

#حس_خوب
اســنپ به واسطهی گزارشهای مردمی در شبکههای
اجتماعــی  26۳اقدام مثبت کاربران رانندهی خود را
شناســایی و از این رانندهها تقدیر کرده است.

مسابقهای

۵,۴۰۰

۲۶۳

مورد قدردانی
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قلب استراتژیک اسنپ
تیــم تحقیقات بازار اســنپ دو وظیفــهی اساســی دارد؛ پایش و
ارزیابــی دائمــی عملکــرد تمــام بخشهای 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 میشود و با سنجیدن وضعیت بازار و رقبا ،درک روشنی از
شرایط موجود و احتماالت آینده برای کسبوکار فراهم میکند.

تحقیقاتبازار

محدودهیجغرافیایی

مصاحبهی رو در رو

۴۴

۴۰۰,۰۰۰

شهر ایران

مورد

نظرسنجیتلفنیوپیامکی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مورد

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل

63

حسین رستمی

راهبر استراتژی و تحقیقات بازار اسنپ
تمام تصمیمات در اســنپ بر پایهی ارزیابی و تحلیل دادههای جمعآوری شــده گرفته میشــود .این رویکرد
دادهمحور یکی از عوامل مهم موفقیت اســنپ در توســعه و رشــد اقتصاد دیجیتال کشور در سالهای اخیر
است.
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همراه همیشگی کاربران راننده
باشــگاه رانندگان اســنپ برای همراهی با کاربران راننده (خودرو
و باکــس) شــکل گرفتــه و در کنــار ارائــهی تســهیالت خودرویــی
(اتوســرویس ،روغن ،تایر ،CNG ،لــوازم یدکــی ،کارواش ،باتری،
تعمیــرگاه ،معاینــهی فنــی) ،درمانــی (پزشــک ،دنــدان پزشــک،
آزمایشــگاه و کلینیکهــای درمانــی) و رفاهــی (پوشــاک ،لــوازم
خانگــی ،موبایــل و لــوازم جانبــی) ،مســئولیت اطالعرســانی،

باشگاهرانندگان

آموزش ،ارائهی طرحهای تشــویقی و … را نیز برعهده دارد.

خدمات اضافه شده به باشگاه رانندگان در سال۱۴۰۰
اسنپکارفیکس
خدمات دوگانهسوز کردن خودرو
فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی
افزایش خدمات رفاهی و درمانی
فروش موتورسیکلت اقساطی
سیمکارت رایگان ایرانسل با یکسال اینترنت نیمبها

فصل  2اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل

بیشترین درآمد یک کاربر
راننده در سال ۱۴۰۰

۲۹۱,۸۸۸,۵۰۰
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ارزش خدمات باشگاه رانندگان اسنپ

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سفر در سال

رانندهی اسنپ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۵۵۰+کاربر بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف

میلیون تومان

۱۴,۴۰۸

میانگین درآمد کاربران

خدمات درمانی

خدمات خودرویی

۹۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰

کاربر راننده

کاربر راننده

کاربران رانندهای که بهصورت
تماموقت کار میکنند

خدمات رفاهی

۵۰,۰۰۰

میانگین تا  ۳.۵میلیون تومان در ماه به صورت پارهوقت و

کاربر راننده

کاربران تمام وقت میانگین تا  ۱۰میلیون تومان در ماه

ترینهای ناوگان اسنپ
دست به فرمونترین

فعالترین

ضدکروناترین

بیشترین تعداد سفر با رانندگی ایمن

بیشترینتعدادسفر

بیشترین تعداد سفر با رعایت اصول ایمنی مقابله با کرونا

حميدرضا شير مست از مشهد

بهزاد بذرافشان از تهران

م.ر از شیراز

۱,۵۵۵

۱۴,۷۲۲

۶,۶۰۰

سفر با گزارش مثبت مسافر در مورد رانندگی ایمن

تعدادسفر

سفر با رعایت همهی اصول ایمنی مقابله با کرونا

درخشانترین

محترمترین

شبروترین

بیشترین تعداد سفر با ماشین تمیز و خوشبو

بیشترینتعدادسفربارفتارمحترمانه

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

یونس جاویدی از شیراز

ح.م از یزد

عباس حاجیزاده نامانلو از کرج

۱,۶۲۴

۱,۳۴۶

۵,۶۱۶

سفر با گزارش مثبت مسافر

سفر با گزارش مثبت مسافر

سفر در شب
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آزمون روانشناسی ویژهی کاربران رانندهی اسنپ
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که رانندگی از منظر روانشناسی بهخصوص در کالنشهرها به عنوان مهارتی استرسزا دستهبندی میشود .در همین
راســتا اسنپ در همکاری با متخصصان اسنپدکتر برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی تست روانشناسی ویژهی کاربران راننده کرده است .هدف از این
ســنجش ،توانمندسازی روانشــناختی کاربران رانندهای است که در بخش ســالمت روان و روابط بین فردی ،نمراتی پایینتر از حد انتظار کسب میکنند.

آزمون روانشناسی ۴دوره برگزار شده و همچنان

در سال  ۱۴۰۰این آزمون برای  ۱۴هزار کاربر راننده

 ۲۶۰۶کاربر راننده در فهرست کاربران با امتیاز

 ۳۱۴کاربر راننده در فهرست کنترل ثبت و

این روند در حال اجرا است.

ارسال شده است.

پایین جهت بررسی ثبت شدهاند.

مسدود شدهاند.

فرآیند اجرای تست روانشناسی

۱

۲

۳

۴

۵

تهیهی فهرست رانندگان با

ارسال «آزمون بهبود عملکرد»

پس از انجام آزمون فهرست

امکان انجام مشاورهی رایگان

رفتار کاربران راننده با امتیاز

امتیاز پایین یا رانندگانی با

شامل  46سوال از طریق

افرادی که در آزمون امتیاز

برای کاربران رانندهای که در

پایین ،برای یک ماه تحت نظر

سابقه مشکل رفتاری از سوی

پیامک برای افراد فهرست .کاربران

پایینی کسب کردهاند مشخص

آزمون امتیاز پایینی کسب

گرفته میشود و برای این دسته

تیم تحلیل

راننده برای پاسخ به آزمون  ۳روز

می شود.

کردهاند فراهم میشود.

از کاربران آموزش و اقدامات
ویژه انجام میشود.

فرصت دارند.

هزینههای آزمون روانشناسی:
هر تســت  1۰۰هزار تومان و هر مشاوره  4۰هزار تومان برای اســنپ هزینه دارد .این خدمات برای کاربر راننده رایگان است.
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دکتر علی فراهانی

روانشناس ،مدرس دانشــگاه و مدیر امور مشاورین اسنپدکتر
برای طراحی تســت ســنجش ســالمت روان کاربران راننده دو مرحله داشتیم :ساخت پرسشــنامه و تحلیل
پاســخها .در مرحلهی اول روی مولفههایی برای ســنجش ســالمت روان رانندهها 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؛  ۳متغیر مربوط به ســالمت فــردی و  4مورد مرتبط با ســالمت روابط بین فردی .در
مرحلهی دوم ،پرسشنامه را در اختیار 14هزار کاربر راننده اسنپ قرار دادیم .سپس گروه روانسنجی ،پاسخها
را تحلیل کرد و با توجه به اطالعات به دســت آمده  46سوال نهایی شد.
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کارفیکس
کارفیکــس ســامانهی ارائــهی خدمــات خودرویی به کاربران رانندهی اســنپ اســت کــه خدماتی ماننــد کارواش ،خرید انــواع روغن موتــور ،قطعات
یدکی خودرو ،الســتیک و … ارائه میدهــد .هدف کارفیکس کاهش هزینههای کاربــران رانندهی عزیز با ارائهی کاالهای با کیفیــت و با اصالت به همراه
تخفیفهای دورهای است.

خدمات اسنپکارفیکس
خدمات خودرویی در دســتهبندیهای روغن موتور ،الســتیک ،لوازم یدکی ،کارواش و باتری خودرو که به همهی کاربران رانندهی اسنپ ارائه میشود

تعداد کاربران

بیش از

۱,۰۰۰

محل برای ارائهی خدمات اسنپکارفیکس

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان صرفهجویی در هزینهی کاربران راننده بر اســاس تخفیفهای ارائه شده

صد در صد کاربران

۳۵۰,۰۰۰

از کاربــر از  ۳50هــزار کاربر عضو از خدمــات کارفیکس
استفاده میکنند

محبوبترین خدمات کارفیکس و تعداد دفعات اســتفاده کاربران راننده از آن

روغن
100k

تایر

90k

کارواش
40k

لوازم یدکی
40

باتری
60

سرویس کولر
20k
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6۹

حسین هزارجریبی

معاون عملیات اســنپ و معاون توسعه گروه اسنپ
باشــگاه راننــدگان اســنپ ارائهدهنــدهی خدمــات بــه بیــش از  ۳میلیــون کاربــر راننــده ،یکــی از بزرگترین
ارائهدهندگان خدمات در سرویسهای تاکسیهای اینترنتی در جهان و بزرگترین باشگاه وفاداری سیستم
حملونقل کشور به حساب میآید .در سال گذشته ،اقدامات مهمی از جمله اجرای آزمون تست روانشناسی
ویژهی کاربران راننده ،راهاندازی کارفیکس و توســعهی رادیو اســنپ در باشگاه رانندگان انجام شد.
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کسرا صادقیزاده

مدیرعامل اسنپباکس

اسنپباکس؛ راهکار هوشمند جابهجایی بار
اســنپباکس خدمــات متنوعــی را بــرای کاربــران فراهــم کــرده تــا بــا آســودگی خاطر
نیازمندیهای حملونقل خود را برآورده کنند .جابهجایی در شهرهای بزرگ و پرترافیک
گاهی زمانبر اســت و افراد نیاز دارند به سرعت به نقطهای از شهر بروند؛ این امکان با
رفتن به آیکن «اسنپ» در سوپراپ و انتخاب گزینهی «موتور» پس از تعیین مبدا و مقصد
امکانپذیر است.اسنپباکس فراتر از جابهجایی مسافر با موتور ،تمام سرویسهای
متنوع ارســال بســته را نیز یکجا به کاربران ارائه میدهد .کاربران با ورود به ســرویس
اسنپباکس از ســوپراپ اسنپ میتوانند گزینهی «پیک بدون جعبه» برای بستههای
معمولی و کوچک یا «باکس پالس با جعبه» را برای بســتههای حســاس و شکســتنی
انتخاب کنند« .وانت ســبک» و «وانت ســنگین» نیز از دیگر ســرویسهای این سامانه
هستند که برای ارسال کاالهای بزرگ استفاده میشوند .ارسال آسان ،تحویل بهموقع،
قیمتگذاری شفاف و پشتیبانی تمام وقت از مزایای اسنپباکس هستند.

IronBox
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تعداد کاربران رانندهی اسنپباکس

٪۸۲

میزان رضایت کاربران از
سرویس اسنپباکس

بیشترین تعداد سفر ثبت شده

بیشترینتعدادسفر

بیشترین مدت زمان سفر

توسط یک مشتری

یک کاربر راننده باکس

یک کاربر راننده باکس

۲۱,۹۴۰
سفر

۱۹,۰۲۱

سفر

۲,۴۵۰

ساعت

تاریخ رکورد بیشترین سفر انجام شده در

تعداد سفرهای انجام شده باکس

اسنپباکس در سال ۱۴۰۰

از نیمهشب تا ۶صبح

 ۲۶بهمن

۸۵,۰۰۰
سفر

فصل  3اسنپباکس؛ راهکار هوشمند جابهجایی بار
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عارف قراخانی

مدیر ارشد فنی اسنپباکس
ما با ارائهی خدمات سازمانی به کسبوکارهای بزرگ و کوچک تالش میکنیم دردسرهای حملونقل را بهطور
کامل از دوش آنها برداریم تا بتوانند روی سرویسدهی بهتر به مشتریان خود تمرکز کنند .اسنپباکس ،به
عنوان یک راهکار هوشمند جابهجایی بسته ،به کسبوکارها کمک میکند ارسالی آسان و تحویلی بهموقع
داشــته باشند 60 .درصد از مشتریان ما سال گذشته از سرویس اسنپباکس برای ارسال بستههای مربوط
به کسبوکارشان استفاده کردهاند.همچنین میزان تخفیفهای حمایتی اسنپباکس به مشتریان صاحب
کسبوکارهای کوچک در ســال  ،1400بیش از یک میلیارد تومان بوده است.
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سرویس اسبابکشی

۱۰۲,۵۱۷

۱۰,۵۷۳

٪۰/۰۳
سفر

تعداد طبقاتی که در آنها با سرویس

تعداد کل وسایل بسیار سنگین جابهجا

نسبت سفرهایی که به خسارت ختم شده

اسبابکشی اسنپ بار جابهجا شده است

شده در سرویس اسبابکشی اسنپ

به سفرهای انجام شده در سال

در پشتیبانی اسنپباکس چه میگذرد؟
تعداد کل تماسهای

ساعات مکالمهی

تعداد تماسهای

پر تماس ترین

ورودی موفق سال

خروجی اسنپباکس

کاربران با پشتیبانی

۳,۹۳۲,۷۵۶

۱,۲۳۲,۵۰۰

۱۶۶,۳۶۶

۴۳۵,۰۰۰

ساعت

تماس در بهمن 14۰۰

تماس

راننده

۳,۲۱۷,۵۵۱
تماس

تماس

تعداد تماس مسافران
و رانندگان در
اسنپباکس

ماه سال

مسافر

۷۱۵,۲۰۵

تماس
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بیشترین مشکالت مسافران در تماس با پشتیبانی باکس

بیشترین مشکالت رانندگان در تماس با پشتیبانی باکس

تغییرات در وضعیت سفر

بازنگری سفر-توقف در مبدا

اطالع از وضعیت سفر

بازنگری سفر -توقف در مبدا  -اسنپ مارکت

بررسی نحوهی پرداخت

تغییرات در وضعیت سفر
انواع سرویسهای اسنپباکس

۱,۳۲۴,۶۲۱
طوالنیترین تماس پشتیبانی در
اسنپباکس

یک ساعت و
شش دقیقه
اول تو قطع کن!

نه ،اول تو

انواع سرویسهای اسنپباکس

تعداد تیکتهای ثبت

شده در سال

 ۰تا  ۲۰ثانیه

رکورد بیشترین تعداد پاسخگویی در یک
روز در پشتیبانی اسنپباکس

میانگین زمان انتظار

برای وصل شدن کاربر به

کارشناس در اسنپباکس

میزان رضایت کاربران از پشتیبانی
اسنپ باکس

 ۲۳۶تماس
امیرعلی تاجدوست

۴/۱
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سعید لطفی

مدیرعامل اسنپفود

مهراد عبدالرزاق

رئیس هیئتمدیره اسنپفود

اسنپفود؛ تجربهی آسان سفارش غذا
تا قبل از تولد اسنپفود 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 بینظیر غذاها اعم از ایرانی ،سنتی ،فرنگی،
چینی ،دریایی ،ایتالیایی ،مغولی ،فســتفود ،گیاهی ،رژیمی و … تنها مزیتی نیســت که
اســنپفود را خاص میکند .این اپ با فراهم کردن امکان ســفارش شیرینی ،نان ،میوه،
آجیل ،پروتئین و … کاربرانش را در سفارش هر نوع خوراکی از هر نقطهی شهر همراهی
میکند .اسنپفود با یکسانسازی قیمت منوهای خود با منوی رستوران تالش میکند
تا از طریق شــفافیت در قیمت به اعتماد کاربران خود پاسخ دهد .همچنین تخفیفها
و فودپارتیها این ســامانه را به گزینهی محبوب و انتخاب همیشگی کاربرانش تبدیل
کرده است .اما از دیگر جذابیتهای سفارش غذا در اسنپفود میتوان به منوی بهروز و
عکسهای واقعی غذاها اشاره کرد که انتخاب را حتی برای مشکلپسندها آسان میکند.

WonderChef
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تایمالین وقایع مهم اسنپفود

اردیبهشت۱۴۰۰

ثبت ۱۰۰میلیون

رشد  ۵۰درصدی

سفارش

تراکنشهانسبت

اسنپفود

به سال گذشته

شهریور۱۴۰۰

آذر ۱۴۰۰

عبور از

کمپیناسکوئید

 ۵میلیون کاربر

گیم با۴۰۰هزار

اسفند۱۴۰۰

شرکتکننده

گرانقیمتترین سفارش اسنپفود

بیشترین تعداد کامنت یک کاربر

سریعترین ارسال اسنپفود

۴۲,۵۷۰,۰۰۰

۵۴۲

یکدقیقه

 ۸۶۰پرس خوراک جوجه کباب

کامنت

برای مسافت  ۱۰۰متر

پرخریدترین کاربر سال

۸,۵۶۰

سفارش (به ارزش  ۲۳،۷۵۴،۱۵۰تومان)

فصل  4اسنپفود؛ تجربهی آسان سفارش غذا

7۹

اسنپفود در چه شهرهایی فعال است؟
اردبیل

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

آذربایجان
شرقی

خراسان
شمالی

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

گیالن

گلستان

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

آذربایجان
غربی

زنجان

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

مازندران
البرز

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

قزوین

خراسان رضوی

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

کردستان

تهران

سمنان

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

همدان

قم
مرکزی

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

کرمانشاه

بروجرد ،سهند ،قشــم ،مراغه ،کازرون ،مرودشت ،لواسان،
پاکدشت ،رامســر ،محمود آباد ،قوچان ،نور ،بومهن ،تربت

لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

ایالم

حیدریه ،ساوه ،مرند ،تربت جام ،ورامین ،رباط کریم ،نسیم
شــهر ،زرین شهر ،نوشهر ،شهرضا ،باقر شهر ،مالیر ،رویان،

چهارمحال
و بختیاری

یزد

تنکابن ،بهشهر ،سلمان شــهر ،قرچک ،سیرجان ،دماوند،
اندیمشــک ،مارلیک ،اندیشــه ،صدرا ،چابهار ،بم ،شــهریار،

خوزستان

کهگیلویه و
بویراحمد

خوی ،زابل ،شهر ری ،مبارکه ،شهر قدس ،ویالشهر ،رودسر،
فالورجان ،فســا ،ایزدشــهر ،الر ،چهارمحال بختیاری ،میبد،

کرمان

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

فارس

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

گرمســار ،آران بیدگل ،صومعه ســرا ،فریدونکنــار ،رامهرمز،
میانــدوآب ،لنگرود ،جاجرود ،ســربندر ،رودهن ،هشــتگرد،
نقده ،گناباد ،اردکان یزد ،آســتارا ،لرســتان ،سرعین ،عباس

سیستان و بلوچستان

غذای محبوب  ۵شهر بزرگ

هرمزگان

مشهد

پیتزا آمریکایی

شیراز

ساندویچ گرم

کرج

پیتزا آمریکایی

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

اصفهان

پیتزا آمریکایی

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

تهران

پیتزا آمریکایی

آبــاد ،شوشــتر ،علــی آبــاد کتــول ،طرقبــه ،بروجــن ،درود،
اسکو ،شــیرگاه ،تفت ،ماسال ،کوهدشــت ،کنگاور ،کردکوی،
کردســتان ،کامیــاران ،نــی ریــز ،نمــک آبــرود ،نطنــز ،میمه،

خلیج فارس

8۰
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رستوران

۳غذای محبوب اسنپفود بر اساس میانگین سفارش روزانه
پیتزاآمریکایی
ساندویچ گرم

۴۰,۰۰۰
سفارش

۳۰,۰۰۰
سفارش

چلوکباب

۱۸,۰۰۰
سفارش

در پشتیبانی اسنپ فود چه میگذرد؟

تعدادنیروهایپشتیبانی

۶۲۱

نسبت پاسخدهی خودکار تماسها

تماسهایموفق

٪۴۰

٪۹۱

توزیع نیروهای پشتیبانی در کشور

٪۶۰
تهران

٪۴۰
دیگرشهرها

81

سعید لطفی

مدیرعامل اسنپفود
هدف از تالش  1500نفر در بدنهی تیم اســنپفود و بیش از  6000سفیر در ناوگان ارسال ،همواره در راستای
ارائهی بهترین خدمات و محسوس کردن آن در زندگی روزمرهی همراهان اسنپفود بوده است .در سال،1400
تمرکز ویژهای بر بخشهای پشتیبانی سفارشهای کاربران ،ارسال سفارشها و پشتیبانی از بالغ بر  ۳0هزار
فروشــگاه خدماتدهنده اسنپفود داشــتیم .همچنین تالش کردیم با اضافه و تقویت کردن سرویسهای
متنوع اعم از نان ،شــیرینی ،میوه ،پروتئین و دیگر سرویسها در مسیر خدماترسانی بیشتر قدم برداریم.
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٪۷۵
از نوشیدنیهای سفارش

داده شده همراه با غذا
نوشابه بوده است

نان

محبوبترین:
نان سنگک

۸,۵۰۰,۰۰۰
نان سنگک در اسنپفود سفارش داده شده

پروتئین

محبوبترینها
سینهی مرغ بدون استخوان ،گوشت چرخ کرده

مجموع سفارشها

+۳,۰۰۰

تن معادل  2میلیون و  721هزار کیلوگرم

میوه

محبوبترینها:
گوجه فرنگی ،موز ،خیار ،پیاز ،سیبزمینی

۱۲,۰۰۰

تن میوه از اسنپ فود سفارش داده شده است

فصل  4اسنپفود؛ تجربهی آسان سفارش غذا
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علیرضا صادقیپور

مدیر ارشد فنی

در ســالی که گذشت ،اسنپفود از نظر تنوع ســرویسها ،پراکندگی جغرافیایی ،تعداد کاربران و سفارشها
رشــد چشمگیری را تجربه کرد .این رشــد در مقاطع مختلف ما را با چالشهای 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.
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اقدامات اسنپفود برای بهبود تجربهی کاربری

نمایش زمان ارسال سفارش
پیش از ثبت

بازطراحی چک اوت

بازطراحی و عرضهی

پشتیبانی خودکار

بازطراحی فرایند جستجو

بازطراحی کامل اپلیکیشن پیک

بازطراحی پیگیری سفارش با هدف

بازطراحی اطالعات منوی

اسنپفود

نمایش دقیق دالیل تاخیر

فروشنده

نسخهی جدید دسکتاپ

فصل  4اسنپفود؛ تجربهی آسان سفارش غذا
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ثمر رشیدبیگی

مدیر ارشــد مالی و عضو هیئت مدیره اسنپ فود
در  5ســال اخیر ســهم ســفارش اینترنتی کاالها در نقاط مختلف کشــور افزایش یافته اســت و خوشــحالیم
که اســنپفود در این زمینه نقش مهمی داشــته است .حاال اســنپفود در بیش از  170شــهر کشور آمادهی
خدمترســانی به کاربرانش است و این نشــاندهنده یک تغییر بزرگ در شیوهی زندگی مردم است.
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صبا مرتضوی

مدیرعامل اسنپتریپ

گزارش سال 1400

سحر شیشهگر

مدیرعامل اسنپتریپ

اسنپتریپ؛ رزرو هتل و
خرید بلیت هواپیما ،اتوبوس ،قطار
صنعت گردشگری ،در دو سال اخیر و با همهگیری کرونا ،بهشدت تحت تاثیر قرار گرفت .در
سال اول همهگیری و دوران قرنطینه ،سفرها کاهش یافت و تنها به موارد کاری و ضروری
ختم شد .بسیاری از هتلهــــا ظرفیتها را کاهـش دادند و حـدود نیمـی از آنهـا تعطیـل
شـدند .ظرفیـــت پروازهـا نیز حـــدود  ٪40کاهـش پیـدا کـرد و قیمـت بلیـــت هواپیمـا بـا
افزایـش ناگهانـی مواجـه شـد .اسنپتریپ 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
همهگیری و با آغاز واکسیناســیون سراســری در کشــور محدودیتها نیــز کاهش یافت،
در این شــرایط ،همچنان سالمت هموطنان برای اســنپتریپ در اولویت بود و اقدامات
متنوعی برای سفری سالمت انجام شد .با گسترش واکسیناسیون سراسری و از سرگیری
پروازها با ظرفیت کامل در پاییز  ،1400اسنپتریپ هم توانست سهم بزرگتری از بازار سفر
و گردشگری داخلی و خارجی را از آن خود کند.

Happy Tripper
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٪۴۴۲
زمستان؛ فصل رویایی سفر!

سهم اسنپتریپ از بازار فروش بلیت پرواز
داخلی در پایان سال ۱۴۰۰نسبت به ابتدای
سال ۱۳۹۹به میزان  ٪۴۴۲رشد کرد

رشد فروش اسنپ تریپ در زمستان ،نسبت به فصول قبل
٪۲۰

فصل زمستان پرفروشترین فصل سال

٪۵۷

٪۶۸

 1400برای اسنپتریپ بود.

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

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

سحر شیشهگر

مدیرعامل اسنپتریپ
نیمه اول  ،1400به دلیل شــیوع کرونا و ظرفیت  60درصدی پروازها ،صنعت گردشگری با اقبال مواجه نشد.
پیشبینی ما برای نیمهی دوم ســال ،بازگشــت به اوج روزهای ســفر بود .بنابراین فعالیــت خود را بر اجرای
کمپینهای 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 ،نتیجهی فعالیتهایمان را ببینیم و زمستان
 1400را به پرفروشترین فصل در زمینهی فــروش بلیت پرواز داخلی تبدیل کنیم.

8۹
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پرواز

یکشنبه  ۸اسفند

پرفروشترین روز سال  ۱۴۰۰در
فروش بلیت پرواز

محبوبترین مسیرهای پرواز داخلی

اردبیل

مشهد

تهران

تهران

خراسان
شمالی

زنجان
مازندران
البرز

تهران

تهران

گیالن

گلستان

مشهد

کیش

تهران

آذربایجان
شرقی

خراسان رضوی

کردستان

تهران

سمنان

کیش

همدان

قم
مرکزی

شیراز

لرستان
ایالم

چهارمحال
و بختیاری

یزد

رشد فروش بلیت پرواز داخلی در زمستان  14۰۰نسبت به سال های قبل
٪۶۸

٪۹۳

زمستان 13۹۹

زمستان 13۹8

کهگیلویه و
بویراحمد

کرمان
فارس

بوشهر

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

اصفهان

خراسان جنوبی

هرمزگان

خلیج فارس

زمستان 14۰۰

قزوین

خوزستان

آذربایجان
غربی
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۹1

اتوبوس

شنبه  ۲۱اسفند

پرفروشترین روز سال  ۱۴۰۰در
فروش بلیت اتوبوس

رشد فروش بلیت اتوبوس در زمستان ،نسبت به فصول قبل در سال « » 14۰۰

محبوبترین مسیرها برای اتوبوس

اصفهان

تهران

تهران

اصفهان

رشت

تهران

تبریز
اراک

قطار
شنبه  ۷اسفند

پرفروشترین روز سال  ۱۴۰۰در
فروش بلیت قطار

٪۱۱

٪۳۷

٪۶۳

تهران
تهران

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

زمستان

٪۸۷

رشد فروش سرویس
بلیت قطار نسبت به
سال ۱۳۹۹

پاییز
تابستان
بهار

۹2
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هتل

دوشنبه  ۹اسفند ۱۴۰۰

پرفروشترین روز سال  ۱۴۰۰در

فروش سرویس هتل اسنپتریپ

۱,۱۰۰

تعداد هتلهای اسنپتریپ

۱۶۸

شهرهای تحت پوشش اسنپتریپ

تعداد نفراتی که تاکنون در هتلهای اسنپتریپ اقامت کردهاند

۳,۸۵۰,۰۰۰
نفر

٪۴/۵۸

برابر با نزدیک ۴/۵
درصد جمعیت ایران

پرسفرترین کاربر سال

در ســال  1400شخصی با  ۱۳۳شــب اقامت در هتل های مختلف ایران ،به عنوان پرسفرترین کاربر اســنپ تریپ شناخته شد .او در
این ســال ،بیشــتر از  ۸۰میلیون تومان برای اقامت هزینه کرد.
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صبا مرتضوی

مدیرعامل اسنپتریپ

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 هتلها تعطیل شــدند و در سال  1400و پس
از واکسیناســیون سراسری بســیاری از هتلها مجددا بازگشــایی شــدند و با تدابیری که ما برای پس از گذار
از این دوران داشتیم ،توانســتیم بیشترین ظرفیت ممکن هتلها را برای مشــتریانمان فراهم کنیم و رکورد
رزرو هتل داخلی را در نوروز  1401ثبت کردیم.

۹3

۹4
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پویا رستگار

مدیرعامل اسنپمارکت

مسعود طباطبایی

مدیرعامل اسنپ اکسپرس

رامین الیقی

مدیرعامل اسنپمارکت

سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر
سوپرمارکت اسنپ خدمات خود را در دو بخش اسنپاکسپرس و اسنپمارکت ارائه میدهد.
اسنپاکســپرس با «تحویل فوری» از ســوپرمارکتهای محلی و فروشگاههای زنجیرهای و
اسنپمارکت با «تخفیف بیشتر» از هایپراستار به مشتریان خود سرویس میدهند .این دو
سرویس با ارسال فوری کاال و تخفیفهای شگفتانگیز و تنوع کاالیی بسیار تمامی نیازهای
هواداران خرید آنالین را پاسخگو هستند .اسنپاکسپرس از طریق گزینهی سوپرمارکت در
صفحهینخستاپلیکیشناسنپفودوگزینهی«تحویلفوری»دربخشسوپرمارکتسوپر
اپلیکیشن اسنپ در دسترس کاربرانش است .اسنپمارکت نیز از طریق اپلیکیشن و سایت
اختصاصیخودوهمچنینگزینهی«تخفیفبیشتر»دربخشسوپرمارکتسوپراپلیکیشن
اســنپ در دسترس کاربرانش است .با استفاده از این دو سرویس از حملونقل خریدهای
کلی و عمدهی ســوپرمارکتی بینیاز خواهید شد و دغدغهی ترافیک و جای پارک نخواهید
داشت و در وقت خود صرفهجویی خواهید کرد .همچنین پشتیبانی این سرویسها تا زمان
جلب رضایت کاربران در کنار آنها خواهد بود و خرید شما را دلچسبتر خواهد کرد.

Tunder Boy

Discountable
۹5

۹6

گزارش سال 1400

بیشترین اقالم خریداری شده

۵۳۶,۰۴۱
در یک روز

سریعترین ارسال سوپرمارکت

۶دقیقه و  ۱۶ثانیه

رشد تامین کنندگان در سوپرمارکت نسبت به سال قبل

٪۱۸۴

فصل  5سوپرمارکت اسنپ؛ از تحویل فوری تا تخفیف بیشتر

مسعود طباطبایی

مدیرعامل اسنپ اکسپرس

در سالی که گذشت با افزایش  180درصدی تعداد فروشگاههایی که با سوپرمارکت اسنپ همکاری میکنند،
توانســتیم بیش از  2500فرصت شــغلی ایجاد کنیم .همچنین امــکان خرید اعتباری به عنــوان یک قابلیت
ویژه به سوپرمارکت اسنپ افزوده شد.
مــا همواره با افزایــش کانالهای دسترســی تالش میکنیــم تجربهی 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 روزانهی مردم را بهخصوص در دوران کرونا آسان کرد.

۹7

۹8

گزارش سال 1400

سوپرمارکت اسنپ
در چه شهرهایی فعال است؟

اردبیل

تهــران ،رودســر ،یــزد ،ورامیــن ،ســاوه،

آذربایجان
شرقی

خراسان
شمالی

کرمانشاه ،پرند ،مشهد ،میاندوآب ،آمل،

آذربایجان
غربی

گیالن

گلستان

زنجان

اصفهــان ،ارومیــه ،رباط کریم ،اندیشــه،

مازندران
البرز

مرند ،بندرعباس ،گنبدکاووس ،قزوین،

قزوین

خراسان رضوی
تهران

سمنان

تبریز ،بابلســر ،بروجن ،دزفول ،زاهدان،

کردستان

همدان

قم

ســیرجان ،آبــادان ،بروجــرد ،همــدان،

مرکزی

کازرون ،کرمان ،قشم ،قوچان ،رفسنجان،
شــهرری ،زنجان ،اسالمشــهر ،ســمنان،

کرمانشاه

لرستان

اصفهان

خراسان جنوبی

ایالم

رامســر ،هشــتگرد ،کردســتان ،بوشــهر،

چهارمحال
و بختیاری

یزد

پاکدشــت ،بهارســتان ،اهــواز ،شــاهین
شــهر ،خوی ،شــهر قدس ،شــیراز ،بابل،

خوزستان

کهگیلویه و
بویراحمد

مــالرد ،تربت جــام ،نیشــابور ،ســراب،
کرمان

ســنندج ،شــاهرود ،رودهــن ،لواســان،

فارس

خرمآباد ،رشت ،بندر انزلی ،فریدونکنار،

بوشهر

مراغه ،بجنورد ،شهرضا ،کاشان ،سبزوار،
ماهدشت ،اراک ،یاسوج ،شــهریار ،کرج،

سیستان و بلوچستان

هرمزگان

تعداد شهرها

گرمدره ،نجفآباد ،نقده ،آستانه اشرفیه،
گــرگان ،پردیــس ،قائــم شــهر ،تربــت
حیدریــه ،شــهرکرد ،قــم ،ســاری ،نســیم
شــهر ،الهیجــان ،لنگــرود ،اردبیــل ،ایالم

خلیج فارس

۸۶
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پویا رستگار

مدیرعامل اسنپمارکت
خرید آســان ،متنوع و قیمتهای رقابتی ســه مولفهی مهم برای خرید آنالین سوپرمارکتی است .سهم این
ســه مولفه به تناســب حضور مصرفکننده در کالن شــهرها و شــهرهای کوچکتر متفاوت اســت ،به همین
علت در ســال  1400سوپرمارکت 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 رتبهی اول بهترین قیمت ،باالترین رضایت مشتری و بیشترین
تنوع محصول را در این سال به دست آورد.

۹۹

گزارش سال 1400

1۰۰

جذابترین دستهبندی اقالم برای کاربران سوپرمارکت اسنپ

خشکبار ،دسر و شیرینی

موادپروتئینی

چاشنی و افزودنی

کنسرو و غذایآماده

آرایشی و بهداشتی

دستمال و شوینده

خوار و بار و نان

نوشیدنی

میوه و سبزیجات تاره

لبنیات

تنقالت

شده در سال 1400

+۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد بستنیهای ارسال
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1۰1

نزدیک به

بیشترین کاالی ارسالی در یک ساعت

۵۸۳

+۳۵,۰۰۰

کاال در هر دقیقه

کاال

رشد تعداد فروشگاههای سوپرمارکت در سال ۱۴۰۰

رشد تعداد سفارشات سوپرمارکت در سال ۱۴۰۰

٪۱۸۰

٪۱۲۰

1۰2

گزارش سال 1400

احسان رحمانینیا

عضو هیئت مدیره اسنپپی

اسنپپی؛ راهکار مالی هوشمند و سریع
اســنپپی ،اولیــن ارائه دهنــده ( BNPLاالن بخــر ،بعدا پرداخــت کن) در ایــران با نام
ســرویس اعتباری اســت کــه ارائهی ایــن ســرویس را با هــدف ایجاد فراگیــری مالی
از ســال  99آغاز کــرد .این مدل یکــی از جدیدترین شــیوههای پرداخت در دنیاســت
کــه محبوبیت زیــادی بهخصوص بین نســل جوان دارد .ارائهی این خدمت توســط
اســنپپی ،نقطهی عطفی در صنعــت پرداخت و ارائهی اعتبار خــرد در ایران بود که
با استقبال گســترده کاربران مواجه شــد .با اســتفاده از این روش پرداخت ،کاربران
ســوپر اپلیکیشــن اســنپ میتوانند 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 اســنپپی قصد دارد در ســال  1401امکان اســتفاده از این ســرویس را روی
محصوالت و خدمات متنوعتری فراهم کند.

Captain Pay

1۰3

1۰4
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تایمالین وقایع مهم اسنپپی

اردیبهشت ۰۰

آذر ۹۹

اردیبهشت ۰۰

خرداد ۰۰

خرداد ۰۰

تیر ۰۰

تیر ۰۰

مهر ۰۰

مرداد ۰۰

مهر ۰۰

عرضهی اولیهی

شروع ارائهی

افزایش سقف

امکان استفاده از

امکان استفاده از

ارائهی قابلیت

رسیدن به

امکان استفاده از

رسیدن به یک

افزایش سقف

محصول سرویس

سرویس اعتباری

اعتبار کاربران

سرویس اعتباری

سرویس اعتباری

شارژ مجدد اعتبار

 500هزار کاربر

سرویس اعتباری

میلیون کاربر

اعتبار کاربران

اعتباری با اعتبار

به کاربران

خوش حساب

روی سفارش

روی خدمات پزشک

به کاربران خوش

سرویس اعتباری

روی خرید از

سرویس اعتباری

خوش حساب

بهصورت وسیع

 200هزار تومان
فقط روی سرویس

سرویس اعتباری

غذا برای کاربران

و مشاور برای

هایپراستار برای

سرویس اعتباری

به  500هزار تومان

خوش حساب

کاربران خوش

کاربران خوش

به یک و دو

حساب

حساب

میلیون تومان

درخواست خودرو

رکورد سال ۱۴۰۰

حساب

تعداد کل کاربران سرویس اعتباری

۱۹۵,۶۲۱

تراکنش با سرویس اعتباری در یک روز

+۴,۰۰۰,۰۰۰

 9اسفند 1400
میزان رشد سرویس اعتباری در سال ۱۴۰۰

٪۴,۷۸۴
رشد

انتخاب سرویس اعتباری اسنپپی

نوآوری برتر ایرانی
در ششمین جشنوارهی ملی نوآوری برتر ایرانی
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آذر ۰۰

آذر ۰۰

1۰5

دی ۰۰

دی ۰۰

بهمن ۰۰

بهمن ۰۰

اسفند ۰۰

اسفند ۰۰

اسفند ۰۰

اسفند ۰۰

امکان استفاده از

ارائهی قابلیت

رسیدن به ۳

اضافه شدن

عرضهی نسخهی

رسیدن به 4

فراهم شدن امکان

افزایش کف

امکان استفاده از

امکان درخواست

سرویس اعتباری

شارژ مجدد اعتبار

میلیون کاربر

سرویس اعتباری

دوم سرویس

میلیون کاربر

استفاده از سرویس

اعتبار کاربران از

سرویس اعتباری

فعال سازی

روی خرید از

برای همهی

سرویس اعتباری

به اپلیکیشن

اعتباری

سرویس اعتباری

اعتباری برای

 200هزار تومان

روی خرید از

سرویس اعتباری

داروخانه برای

کاربران

اندروید

همهی خدمات در

به  ۳00هزار

سوپرمارکت

برای همهی

اسنپ فود

دسترس روی این

تومان

کاربران خوش
حساب

کاربران اسنپ

سرویس

کاربر مرد

٪۴۸

بازهی سنی کاربران سرویس اعتباری
مسنترین کاربر

 ۷تیر ۱۳۱۰

٪۵۲

تاریخ تولد

جوانترین کاربر

 ۲۵تیر ۱۳۸۲
تاریخ تولد

کاربر زن

رکورد تعداد دفعات
استفادهی یک کاربر
از سرویس اعتباری
در یک روز

۳۶

رکورد تعداد دفعات
استفادهی یک کاربر
از سرویس اعتباری
در یک ماه

۲۵۷

1۰6
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کاربری که بیشــترین تعداد دفعات تراکنش با ســرویس اعتباری در یک ســال اخیر را داشــته:

۱,۱۹۰

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

۶۶۷

بار

تعــداد تراکنشهای کاربر در یک ســال اخیر

۲۰۱,۹۶۱,۳۶۰

بار

تعــداد تراکنشهای کاربر در یک ســال اخیر

۳۴۷,۵۹۵,۷۶۰

ریال

مجموع ریالی

ریال

مجمــوع ریالی تراکنشهای یک ســال اخیر

٪۹۰

٪۳۸

کاربرانی که سرویس اعتباریشان را

کاربــران حداقــل یک بار بیش از 5۰

فعال کردهاند ،از این سرویس حداقل

درصد اعتبارشــان را در  5روز اول ماه

یکبار استفاده موفق داشتهاند.

استفاده کردهاند.

اهداف اســنپپی برای سال ۱۴۰۱

افزایش کاربران

ارائه سرویس روی سایر

انتشــار محصول جدید

ســرویس اعتباری به

محصوالت اسنپ و گسترش شبکه

ســرویس اعتباری با عنوان

میزان  1۰۰درصد

پذیرندگی به خارج از گروه اسنپ

«اعتبار اقساطی»
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1۰7

مجید حسامی

مدیرعامل اسنپپی

 1400ســال معرفی ســرویس ( BNPLاالن بخر ،بعــدا پرداخت کن!) برای نخســتین بار به جامعــهی ایرانی و
نقطهی عطفی در صنعت پرداخت کشــور بود .اســتقبال گســتردهی کاربران از ســرویس اعتباری اسنپپی
منجر به شــکلگیری محصوالت مشابهی متعددی در این حوزه شد و ســال  ،1401سال پررقابتی در حوزهی
 BNPLخواهد بود .ما در اسنپپی برای این چالش مشــتاقانه آماده هستیم و سعی میکنیم پیشتازی خود
را در ایــن حوزه حفظ کنیم و بتوانیم با ارائهی محصوالت و خدمات متنوعتر به تعداد بیشــتری از کاربران به
رشد حوزهی پرداخت و توســعهی فراگیری مالی در کشور کمک کنیم.

1۰8

گلرخ داوران

همبنیانگذار و مدیرعامل اسنپدکتر

گزارش سال 1400

مسعود تاجفرد

همبنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اســنپدکتر

اسنپدکتر؛ پاسخگوی تمام نیازهای درمانی
سرویسهای مختلف اســنپ نقش پررنگی در فرهنگسازی و جا انداختن استفاده از
خدمات آنالین در کشور ایفا کردند .اسنپدکتر یکی از مهمترین و شاید پرچالشترین
ایــن سرویسهاســت کــه بهویــژه در دوران کرونا توانســت خدمــات نویــن ،حیاتی و
تاثیرگذاری ارائه دهد .امروز میدانیم که برای مشاوره و برخی خدمات پایهی پزشکی الزم
نیست حتما بهطور حضوری به پزشک مراجعه کنیم .اسنپدکتر ،بهعنوان پل ارتباطی
میان کاربران با ارائهدهندگان خدمات پزشــکی و روانشناسی ،به افراد زیادی کمک کرد
تا در دوران قرنطینه بدون خروج از خانه و ورود به مکانهای پرخطر از خدمات پزشکی
بهرهمند شــوند .تیم نوآور اســنپدکتر ،خود را به مشــاورهی پزشــکی و روانشناسی،
خدمات پزشــکی و پرســتاری در منزل و آزمایشهای پزشــکی و کرونا محدود نکرد و در
سال  1400ســرویس نوبتدهی آنالین مطب ،آزمایش طب کار و سفارش دارو را نیز به
خدمات خود افزود تا در حوزهی خدمات آنالین درمانی گامهای موثر و بزرگتری بردارد.

Super healo

1۰۹

11۰
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تعداد تست کرونای سازمانی

آزمایش پزشکی و کرونا

۱۱,۵۰۲

۱۸۹.۱۷۳

خدمات

کاربر از خدمات کرونا شامل تست یا مشاورهی
پزشکی استفاده کردهاند

قابلیتهای
جدید اسنپدکتر
سرویس نوبتدهی

آزمایش طب کار برای

آنالین مطب

سازمان ها

سفارش دارو

در سال گذشته

محبوبترین سرویسها در اسنپدکتر
مشاورهی روانشناسی
مشاورهی پزشکی

سفارش دارو
خدمات پزشکی ،پرستاری و آزمایشگاهی در منزل

پرسفارشترین کاربر سال

پزشک و پرستار در منزل
تعداد درخواستهای تزریقات

سفارشهای بخش خدمات در منزل

۱۴,۵۴۵

۱۳۲,۳۰۵

درخواست

درخواست

محبوبترین موارد درخواست
سرمتراپی

۳۶۱۹

سفارش

تزریقات

۲۵۴۲

سفارش

پرسفارشترین کاربر سال بیش از هزار بار
از خدمات مشاورهی روانشناسی و پزشکی
استفاده کرده است.

+۱,۰۰۰
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گلرخ داوران

مدیرعامل و همبنیانگذار اسنپدکتر

اسنپدکتر در راستای مسئولیت اجتماعی خود در دو فاز ،طرح «سالمتی ببخشیم» را به اجرا درآورده است.
در فاز اول که از  28تیر تا  11مرداد  1400برگزار شد ،خدمات مشاورهی پزشکی و روانشناسی و سفارش آنالین
نسخهی دارو را به صورت رایگان در اختیار تمام افراد دارای معلولیت و بیماریهای خاص قرار دادیم .فاز دوم
این طرح نیز از  12تا  16آذر به مناســبت روز جهانی افراد دارای معلولیت و با هدف افزایش سطح دسترسی
این افراد به خدمات پزشــکی و روانشناسی اجرا شد.
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امیرحسین جهاندیده
مدیرعامل اسنپروم

اسنپروم؛ رزرو هتل و مهمانپذیرهای اقتصادی
تیم اســنپروم در ســال  96با هدف ارائهی خدمات بهتر برای سفرهای اقتصادی شکل
گرفت و حاال بعد از  5ســال 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 اسنپروم ایجاد تجربهی بهتر از سفرهای اقتصادی است و تالش میکند
تــا همهی 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 ارائهی خدماتی چون هتلهای اختصاصی اسنپروم ،امکان کنسلی
رایگان ،امکان رزرو حضوری در اقامتگاه و اینترنت رایگان در محل اقامت توانســته است
در بین پرطرفدارترین ارائهدهندههای خدمات رزرو اقامتگاه قرار گیرد .در ســال گذشته
اسنپروم با همکاری اقامتگاههای بومی و سنتی کشور عالوه بر کمک به حفظ فرهنگ
بومی شــهرهای مختلف سعی کرد برای توانمندســازی و اشتغال کسانی که دغدغهی
حفظ فرهنگ و هنر داشتهاند قدمی بردارد.

Magical Tourist
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نسبت جنسیت کاربران اسنپروم

کاربر زن

٪۳۶/۹

٪۶۳/۱
کاربر مرد

بیشترین همراهی کاربر با اسنپ روم

اتاق توسط یک کاربر

رشد در یک سال اخیر

۳۰

۲۵۶

شب

شب اقامت

٪۲۱۴

فصل  ۹اسنپروم؛ رزرو هتل و مهمانپذیرهای اقتصادی
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توزیع جغرافیایی کاربران

٪۴/۱
آذربایجان
شرقی

٪۸/۳

٪۱۰/۱
سایر

فارس

شهرها

٪۱۱

٪۲۰/۵

٪۴۶

اصفهان

نامشخص

تهران

توزیع سنی کاربران

٪۳۴/۲

٪۳۵/۸

۱۸-۲۴

۲۵-۳۴

ساله

ساله

٪۱۶/۲

۳۵-۴۴
ساله

٪۱۳/۸

+۴۵
ساله
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محبوبترین شهرها

۰1

تهران

۰2

مشهد

۰3

اصفهان

۰4

شیراز

شهرهای فعال اسنپروم
اردبیل
آذربایجان
شرقی

خراسان
شمالی
گیالن

گلستان

زنجان
مازندران
البرز

قزوین

خراسان رضوی
تهران

سمنان

قم

لرستان
ایالم

چهارمحال
و بختیاری

یزد

کهگیلویه و
بویراحمد

کرمان

شب اقامت

فارس

بوشهر

سیستان و بلوچستان

کرمانشاه

اصفهان

خراسان جنوبی

۲۵۳

هرمزگان

خلیج فارس

از شبهای یک سال

همدان
مرکزی

فعالترین کاربر سال با  ۱۸۳سفارش

٪۶۱

کردستان

خوزستان

آذربایجان
غربی

فصل  ۹اسنپروم؛ رزرو هتل و مهمانپذیرهای اقتصادی

صادق طاهری

سرپرست عملیات اسنپروم
با تحلیل اکوسیســتم گردشــگری داخلــی به این نتیجه رســیدیم که ظرفیــت و الگوی توزیــع موقعیتهای
اقامت هتلی در کشــور بهگونهای است که پاسخگوی همهی درخواســتهای این بازار نیست ،از این رو برای
رفــع این نیاز در پایان ســال  ،1400قدمهــای اولیهی ارائهی موقعیتهــای اقامت غیر هتلی را برداشــتیم .با
توجه به فروکش کردن همهگیری بیماری کرونا و انباشــت نیاز به ســفر در چند سال گذشته ،تحلیلهای ما
نشان میدهد که سال  1401نقطهی عطفی در بهرهبرداری از اقامت غیر هتلی بهویژه در مناطقی با حداقل
توزیع هتل خواهد بود.
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رضا ماهرنیا

مدیر اجرایی اسنپتیکت

اسنپتیکت؛ مجموعهای از سرگرمیها
اسنپ تیکت در سال  1400با رویکردی نو در زمینهی 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 امکانپذیر اســت و
در آینده خریــد بلیت رویدادهای فرهنگی ،آموزشــی و تاریخی مانند تئاتر ،ســینما،
کنسرت ،موزه و مکانهای تاریخی نیز افزوده خواهد شد .استفادهی بیش از اندازه
از کاغــذ برای پرینت بلیتها و همچنین مشــکل بودن این روند برای بســیاری ،یکی
از دغدغههای مهم اســت که اســنپتیکت از ابتدای فعالیت خــود با جایگزین کردن
بلیتهای الکترونیکی به جای بلیتهای کاغذی ســعی کرده سهمی هرچند کوچک
در حفظ طبیعت داشته باشد .سیســتم مدرن کنترل بلیت اسنپتیکت نیز با اتکا به
همین موضوع راهاندازی شــد تا تمام بلیتها بدون نیاز به همراه داشــتن نسخهی
کاغذی از روی موبایل ،تبلت و ...قابل کنترل باشــند.

Funthor

11۹

12۰
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تفریحی

موزه

پیست اسکی دیزین

استخر بلوط ولنجک

تله کابین  ۱به ۷

موزه هنر ایران

موزه خودرو

موزه پول

خدمات اسنپتیکت
تجربه محور

کنسرت

تجربه ایالم

تجربه یزد

تجربه کاشان

کنسرت بانی کیش

کنسرت طلیسچی کیش

جنگ پرشین شو

سهم خدمات اسنپتیکت

٪۹۱.۷

٪۲.۸

٪۳.۸

٪۱.۷

تفریحی

موزه

تجربه

کنسرت و جُ نگ

اسنپتیکت در سالی که گذشت بیشتر روی دستهبندی تفریحی تمرکز کردو به همین دلیل بیشتر رویدادها در این دسته قرار میگیرند.
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توزیع زیرمجموعههای دستهی تفریحی

کاربران اسنپ تیکت چه کسانی هستند؟

اسکی
استخر و ماساژ
اتاق فرار
تلهکابین
تم پارک

پراکندگی شهرها

٪۸۹

تهران

٪۱۱

شهرهای دیگر

پاراگالیدر
پینتبال

گروه سنی کاربران

بولینگ و بیلیارد

٪۳۳/۶

گیم کالب

۲۴-۱۸

٪۳۳/۴
۳۴-۲۵

کودکان

جنسیت کاربران

بازیهای رومیزی
آدرنالین
شبیهساز VR
تیراندازی
رایدهای شهربازی
سایر

٪۳۸

زن

٪۶۲

مرد

٪۱۷/۵

٪۱۵/۵

۴۴-۳۵

+۴۵
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پیست اسکی دیزین

رویدادهای پرفروش اسنپتیکت

پیست اسکی دربندسر
پیست اسکی توچال
 1به  5تله کابین توچال
استخر بلوط ولنجک
سورتمه دربند تهران

رویا پارک

استخر برق آلستوم

باغ گیاه شناسی

خانه وارونه دریاچه

استخر بلوط ولنجک

 1به  5تله کابین توچال

پیست اسکی توچال

پیست اسکی دربندسر

باغ گیاه شناسی

رویدادهای فعال در یک ماه اخیر به نسبت شهرها
استخر برق آلستوم
رویا پارک
سورتمه دربند تهران
رامسر

کیش

تهران

پیست اسکی دیزین

خانه وارونه دریاچه
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رضا ماهرنیا

مدیر اجرایی اسنپتیکت
برنامهریزی برای ایجاد لحظات شــاد و خاطرهانگیز کار بســیار لذتبخشی است .در گیشه ما تالش میکنیم
تا انتخابهای بهتری برای اوقات فراغت کاربران ایجاد کنیم و امیدواریم سال آینده با کاهش کرونا بتوانیم
گزینههــای هیجانانگیزتری به کاربرانمان ارائه دهیم.
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علیرضا صادقیان

مدیرعامل اسنپونچرز

اسنپ ونچرز؛ حامی ایدههای نوآورانه
اســنپونچرز ،بهعنــوان بازوی ســرمایهگذاری گروه اســنپ ،در ســال  1400فعالیت
خــود را آغاز کرد تا تجربه و دانش خود را در کنار تامین مالی به تیمهای نوپا و خالق
در اکوسیستم اســتارتاپی ایران ارائه کند .اســنپونچرز با در اختیار داشتن ابزارها و
مزایای متعدد گروه اســنپ میتواند شرایطی را برای فرد یا تیمهای نوپا فراهم کند
که تمرکز خود را روی رشــد ایدههای نوآورانه بگذارند و در مســیر ساخت محصول و
ارتباط با کاربران پیش روند .مهمترین ســرمایهی اســنپ ،مدیران باتجربهای است
که در بخشهای مختلف این مجموعه در حال کار هستند و این توانایی را دارند که
تا جای ممکن این دانش را در اختیار دیگر تیمها بگذارند .هدف اصلی اســنپونچرز
ســرمایهگذاری روی تیمهایی اســت که در مراحل اولیهی کار خــود و به دنبال جذب
ســرمایه در مرحلهی بذری هســتند .داشــتن تیم خوب ،ایدهی مناســب و محصول
اولیه از اولویتهای اســنپ برای انتخاب تیمهاست.

Thinker Man

125

126

گزارش سال 1400

تیمهای بررسی شده در اسنپ ونچرز

۱۷۰

تعداد ارائههای استارتاپی

۹۰

تیم

تیمهای وارد شده به کمیته سرمایهگذاری

۱۵

ارائه

تیم

نحوهی سرمایهگذاری
اســنپونچرز بــه تیمهــا کمــک میکنــد در مرحلــهی اولیــهی شــکلگیری کارشــان ،مراحــل پــر دردســر و زمانبــر
 product-market-fitرا سریعتر پشت ســر بگذارند .این مرحلهای است که بیشتر استارتاپها در آن شکست میخورند.
عــالوه براین ،اســنپونچرز بــا ســرمایهگذاری نقدی در مرحلــهی بذری کمــک میکند تا تیمهــا برای پیشــبرد محصول و
تیمسازی و جذب مشــتریان اولیه مشکلی نداشته باشند.

ارزشهای
اسنپونچرز

همکاری با شبکهی
استارتاپی اسنپ

بیشتر ایدهها در چه حوزههای
کسب و کاری بودند؟

تعامل برای توانمندسازی
استارتاپها و ایدههای
نوآورانه با گروه اسنپ

آموزش

سرمایه گذاری
مالی در پروژه

فین تک

حمایت مالی از تیمهای
خالق و نوپا تا کسبوکارهای
توسعه یافته

بالک چین

سرمایه گذاری
استراتژیک

کریپتو

کمک به مقیاسپذیری
و درآمدزایی با هدف
رشد سریع کسبوکار

ای کامرس

عالقهمندان چگونه میتوانند از این فرصت بهرهمند شــوند؟
کارآفرینان جوان و با اســتعداد برای استفاده از این فرصت و بهرهمندی از مزایای گروه اســنپ میتوانند به سایت اسنپونچرز بروند و مراحل ثبتنام را در سایت
به آدرس  snappventures.comطی کنند.
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رضا محسنی

مدیر سرمایهگذاری گروه اسنپ
روبــهرو شــدن با ایدههــای جدیــد و تصمیمگیری در مــورد اینکــه کدامیک از آنهــا قابلیت تبدیل شــدن به
کســبوکارهای موفق و چابک آینده را دارند کار مهیج اما بســیار پر چالشــی اســت .نکتهای که همیشــه به
آن ایمان داشــتهایم این است که داشــتن تیم خوب ،ایدهای جذاب در بازار هدف مناسب و محصول اولیه از
مهمترین عوامل موفقیت است.
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تقدیم نامــه

منابع انسانی
نقشآفرینان اسنپ
پشــت صحنهی ســوپراپ اســنپ بیش از  5هــزار و  755نیروی
زبده ،خالق و جوان ایستادهاند که روزانه با چالشهای مختلفی
ترگل خوشنویسان

علی قاسمخانی

مواجه میشــوند ،ولی ســعی میکنند با خالقیت و دانش خود

معاون منابع انسانی
گروه اسنپ

معاون منابع انسانی اسنپ

خدمــات آنالین کشــور را بــه اســتانداردهای بینالمللــی نزدیک

سیاوش فرهمند

آتکه خیرخواهان

مدیر منابع انسانی
اسنپ تریپ

مدیر منابع انسانی
اسنپ مارکت

زیبا مهرور

فرشاد اصالنی

مدیر منابع انسانی اسنپروم

معاون منابع انسانی
اسنپ فود

کنند و پیشــتاز باشــند .نقشآفرینــان اســنپ آموختهاند که در
روزهای ســخت و بحرانی بایــد در کنار یکدیگــر و همینطور دیگر
کسبوکارهای اکوسیستم استارتاپی ایران بایستند و برای تغییر
و کنــار زدن محدودیتهــا و موانع تــالش کنند .تکتــک اعضای
این خانواده اکنون سرمایهی بزرگی برای کشور هستند و اسنپ
افتخــار میکند که در طول ســالهای فعالیت خود تالش کرده از
مهاجــرت نخبــگان و جوانان کشــور جلوگیری کنــد و حتی موارد
متعددی از مهاجرت معکوس را در این ســالها رقم بزند.

13۰

گزارش سال 1400

گروه
خودرو

1863

باکس

372

فود

15۰۰

تریپ
تعداد کل کارمندان شرکتهای
زیرمجموعهی گروه اسنپ

2,۰۰۰

1,5۰۰

1,۰۰۰

5۰۰

دورکاری در اسنپ هنوز ادامه دارد
از آغاز قرنطینه در کشــور اســنپ برای حفظ سالمتی همکاران و خانوادههایشــان تصمیم گرفت که به طور کامل دورکار شود و
به یکی از اولین شــرکتهایی تبدیل شد که در مسیر دورکاری قدم گذاشت .اکنون با گذشت بیش از  2سال از آغاز فراگیری کرونا
در دنیا و واکســینه شدن کارمندان اســنپ هنوز هم دورکاری ادامه دارد .در حال حاضر تیمهای سرویسهای مختلف اسنپ بر
اســاس وظایف و نوع کار خود میتوانند 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.

2۰8

اکسپرس

484

مارکت

475

پی

۵,۷۵۵

68

1۰1

دکتر

75

روم

3۰

تیکت

13

کیچن

165

ساپالی

151

سایر

25۰
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ترگل خوشنویسان

معاون منابع انسانی گروه اسنپ
رشــد و یادگیری افراد برای ما در تیم منابع انســانی اســنپ بســیار حائــز اهمیت اســت و روی آموزش افراد
ســرمایهگذاری ویــژه میکنیم .از همیــن بابت بودجهی اختصاصــی برای آموزش داریم .تجربه نشــان داده
که تمرکز بر ارتقای مهارتهای فردی در بین کارکنان بســیار محبوب اســت و در بحث رضایتمندیشــان تاثیر
بهسزایی میگذارد .توسعهی رهبری ،تسلط بر ارتباطات ،مایندفولنس و تمرکز ،زبان انگلیسی ،آموزشهای
فنــی مانند  ،IFRSارتباطات و کار تیمی Power BI ،و اســتانداردهای حســابداری از جمله دورههای آموزشــی
سال  1400بود که در سطح گروه و برخی از شــرکتهای زیرمجموعه برگزار کردیم.
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تعداد کارمندان گروه اسنپ

منابع انسانی گروه اسنپ

٪46

کارمندان مرد

۶۸

٪54

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان گروه اسنپ
70

52.5
بازگشت به ایران

۳5

3
17.5

مهاجرت به
خارج از کشور

0

2
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منابع انسانی اسنپخودرو

٪63

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپخودرو

۱۸۶۳

٪37

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپخودرو
2000

1500

1000

500

بازگشت به ایران

۰
مهاجرت به
خارج از کشور

0

35
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منابع انسانی اسنپباکس

٪4۹

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپ باکس

۳۷۲

٪51

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپباکس
400

۳00
بازگشت به ایران

200

۰
100

0

مهاجرت به
خارج از کشور

5
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علی قاسمخانی

معاون منابع انسانی اسنپ

در سال گذشته با در نظر گرفتن دورکاری سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم که همکارانمان بتوانند بهراحتی
در دورههای آموزشــی موردنظرشــان شــرکت کنند .ارائهی دورههای آموزشــی آنالین از طریق پلتفرم داخلی
لرنینگهاب ( 51دورهی آموزشــی مختلــف در حوزههای رفتاری ،مدیریتــی و تخصصی) ،برگزاری  45دورهی
آموزشــی برای  9۳1نفر ،تخصیص بودجهی غیر متمرکز آموزش ،تخفیف دورهی زبان از بهترین موسســات
آموزشــی و خرید اکانتهای آموزشــی (داخلی و خارجی) برای دورههای تخصصی ،بخشــی از اقدامات ما در
سال گذشته در حوزه آموزش بودند.
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منابع انسانی اسنپفود

٪46

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپفود

۱۵۰۰

٪54

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپفود
1500

1000

500

بازگشت به ایران

۰
مهاجرت به
خارج از کشور

0

12
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منابع انسانی اسنپتریپ

٪44

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپ تریپ

۲۰۸

٪56

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپتریپ
200

150
بازگشت به ایران

100

۰
50

مهاجرت به
خارج از کشور

0

12
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منابع انسانی اسنپ اکسپرس

٪3۹

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپ اکسپرس

۴۸۴

٪61

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ اکسپرس
600

450
بازگشت به ایران

۳00

۰
150

مهاجرت به
خارج از کشور

0

1
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منابع انسانی اسنپ مارکت

٪61

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپ مارکت

۴۷۵

٪3۹

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپ مارکت
500

400

۳00

200

100

0

بازگشت به ایران

۰
مهاجرت به
خارج از کشور

1

14۰
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تعداد کارمندان اسنپپی

منابع انسانی اسنپپی

٪5۹

کارمندان مرد

۱۰۱

٪41

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپپی
100

80
بازگشت به ایران
60

40

20

0

4
مهاجرت به
خارج از کشور

7
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منابع انسانی اسنپدکتر

٪43

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپدکتر

۷۵

٪57

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپدکتر
80

60
بازگشت به ایران

40

۰
20

مهاجرت به
خارج از کشور

0

۰
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منابع انسانی اسنپروم

٪62

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپروم

۳۰

٪38

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپروم
۳0

20

بازگشت به ایران

۰
10
مهاجرت به
خارج از کشور

0

8
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منابع انسانی اسنپتیکت

٪43

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپتیکت

۱۳

٪57

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپتیکت
15

10

بازگشت به ایران

۰
5
مهاجرت به
خارج از کشور

0

۰
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منابع انسانی اسنپکیچن

٪83

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپکیچن

۱۶۵

٪17

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپکیچن
200

150
بازگشت به ایران

100

۰
50

مهاجرت به
خارج از کشور

0

4
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منابع انسانی اسنپساپالی

٪83

کارمندان مرد

تعداد کارمندان اسنپساپالی

۱۵۱

٪17

کارمندان زن

نفر

مهاجرت نیروها

نمودار رشد ساالنه کارمندان اسنپساپالی

16۰

12۰
بازگشت به ایران

8۰

۰
4۰

۰

مهاجرت به
خارج از کشور

۰
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عطیه نوری

فاطمه عسگریآزاد

مدیر روابط عمومی گروه
اسنپ و اسنپ

سرپرست روابط عمومی
اسنپ

لیدا صدرالعلمایی

مائده گیوهچین

کارشناس ارشد
روابط عمومی اسنپ

کارشناس ارشد
روابط عمومی اسنپ

لیلی صبا

فروغ موسوی

نشستن شیرین میشود .این چنین بود که راوی تالش جمعی نقشآفرینان اسنپ شدیم.

کارشناس ارشد
روابط عمومی اسنپ

کارشناس روابط عمومی
اسنپ

میدانســتیم که تالش برای مستندسازی یک ســال فعالیت این شرکت نقش مهمی در ثبت

عطیه نوری

مدیر روابط عمومی گروه اسنپ و اسنپ

تهیهی سند مکتوب از عملکرد یک کسبوکار از آن چالشهای دشواری است که بعد از به بار

و ضبط حافظهی تاریخی اکوسیستم فناوری کشور خواهد داشت .عالوه بر آن بازتاب آنچه
در یک کســبوکار میگذرد تمرین خوبی اســت ،تا بی واهمه از تاویلها و تفســیرها ،شفاف
باشیم و این شــفافیت را به یک فرهنگ سازنده تبدیل کنیم.

آرش جهانگیری

آرش عاشورینیا

مدیر هنری گزارش عملکرد
گروه اسنپ 1400

دبیر عکس گزارش عملکرد
گروه اسنپ 1400

روابطعمومی

