
�

�



�
مـدتی اسـت که سـرویس هـای جـذاب مبتنی بـر مکان در ایران راه انـدازی شـده اسـت و 

یکی از بهترین آنها درخواست تاکسی در محل شما می باشد. 

سـرویس هـای مبتنی بـر مکان کاربـر همیشه جـذابیت خـاص خـود را داشـته انـد و بـنا بـه 
ماهیت خود نیاز به داشتن اپلیکیشن موبایل برای یافتن محل دقیق کاربر دارند. 

  

معرفی سرویس های آنالین مبتنی بر مکان: 
سـرویس هـای مبتنی بـر مکان بـا تـوجـه بـه مکان کنونی فـرد امکانـاتی را بـرای آن فـرد فـراهـم 
  Foursquareمی کنند، از مــعروفــترین این ســرویس هــا می تــوان بــه ســایت هــای
و Yelp اشـاره کرد که سـرویس هـای گـردشـگری آنـالین هسـتند و بـا تـوجـه بـه جـایگاه شـما 
در نـقشه نـزدیکترین مـراکز عـمومی، تـفریحی، رسـتوران هـا و… را بـه شـما پیشنهاد می 

دهند. 

بـرای اینکه بـدانید این سـرویس هـا چـقدر در جـهان جـذاب هسـتند بهـتر اسـت که بـدانید 
درآمـــد  و  اســـت  بـــوده  دالر  میـلیـون   550 کـنـون  کـمـپـانی Yelp تـــا  درآمـــد 

کمپانی  Foursquare نیز 45 میلیون دالر بوده است. 
کمپانی Yelp که در این حـوزه حـرف اول را در جـهان می زنـد فـقط تـا سـال 2015 تـوانسـت 

550 میلیون دالر از اپلیکیشن خود درآمد کسب کند و 3850 کارمند دارد. 
اگـر شـما این اپلیکیشن که مـثال خـوبی از سـرویس هـای مبتنی بـر مکان اسـت را بـه روی 
گـوشی خـود نـصب کنید و بـه عـنوان مـثال بـه محـلی خـاص در هـلند یا فـرانـسه یا هـر 
کشوری که تـمایل دارید بـروید، می تـوانید بـه راحتی هـتل پیدا کنید و رزرو کنید و مکان 
هـای دیدنی آن مـنطقه را بیابید و بـه بهـترین فـروشـگاه هـا و رسـتوران هـا بـا تـوجـه بـه 

نظرات مردم دیگر مراجعه کنید و از سفر خود لذت ببرید. 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الـبته مـدتی اسـت شـرکت ایرانی پیک بـرتـر نیز نـسخه ایرانی این سـرویس را که می تـوان 

به آن رتبه خوبی هم داد راه اندازی کرده است. 

در نـهایت می تـوان این نـوع سـرویس هـا را بـا تـوجـه بـه سـفارشی سـازی آنـها مبتنی بـر مکان 
یک سـرویس فـوق الـعاده دانسـت که بـا اسـتقبال بسیار زیادی در سـراسـر جـهان روبـرو شـده 

است. 

  

 
 :Snapp سرویس تاکسی آنالین اسنپ

قـبل از هـر چیز بهـتر اسـت مـعرفی کوتـاه و تـقریبا کامـل اسـنپ که در سـایت آن منتشـر شـده 
است را با هم بخوانیم: 

  

دنـبال یک راه سـاده و سـریع بـرای درخـواسـت خـودرو هسـتید؟ اسـنپ را از دسـت نـدهید. بـا 
اپلیکیشن اسـنپ شـما تـمامی رانـندگـان اطـرافـتان را بـه صـورت زنـده میبینید. فـقط 
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کافیست مـبدا و مـقصدتـان را مـشخص کرده و درخـواسـت اسـنپ دهید تـا نـزدیکتـرین 
خـودرو شـما را تـا مـقصد هـمراهی کند. بـه وسیله پـرداخـت آنـالین و اعـتباری دیگر نیازی بـه 
پـول نـقد نیست و شـما بـه راحتی میتـوانید هـزینه سـفر خـود را از طـریق کارت اعـتباری و 

افزایش اعتبار حساب کاربری خود پرداخت کنید. 
مـا در اسـنپ بـا پشـتیبانی 24 سـاعـته حتی در روزهـای تعطیل هـم شـما را تـنها نـخواهیم 
گـذاشـت و تـمامی سـواالتـتان در سـریعتـرین زمـان ممکن پـاسـخ داده میشـود. در حـال 

حاضر اسنپ فقط در شهر تهران فعال است. 
 

هـمانـطور که مـشخص اسـت این سـرویس بـه شـما کمک می کند تـا بـا نـصب یک بـرنـامـه بـه 
ـاکسی هـای اطـراف خـود را بـرای  روی مـوبـایل تـان، مـوقعیت خـود را مـشخص کنید و ت
رسیدن بـه مـقصد فـراخـوانی کنید. شـما می تـوانید مـبلغ سـفر را آنـالین پـرداخـت کنید و یا 

به صورت عادی به راننده پرداخت خود را انجام دهید. 

اسـنپ نیز یکی دیگر از سـرویس هـای شـرکت راکت اینترنـت (بـامیلو) اسـت و در ابـتدای 
کار خـود بـا بـرنـد تـاکسی یاب شـروع بـه کار کرد امـا بـعد از مـدتی بـا ایجاد مشکالتی که در 
ـاکسیرانی ایجاد شـد نـام این سـرویس تغzر کرد و اکنون بـا نـام اسـنپ فـعالیت  مسیر ت

خود را ادامه می دهند. 

اسـتفاده از اسـنپ در شـرایط کنونی بسیار بـه صـرفـه اسـت و شـما قـبل از درخـواسـت سـفر می 
توانید با انتخاب مبدا و مقصد هزینه دقیق سفر خودتان را مشاهده نما|د. 

بررسی آمار هایی درباره عملکرد اسنپ: 
اسـنپ، در تـولـد دو سـالگی اش آمـار هـای بسیار جـالبی از تـعداد سـفر هـا، کاربـران و 
رانـندگـانی که بـا اسـنپ همکاری می کنند منتشـر کرد. در حـال حـاضـر 300 هـزار رانـنده در 
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شهـرهـای مـختلف مـشغول بـه فـعالیت در اسـنپ هسـتند و این اپلیکیشن طی دوسـال 
تـوانسـته اسـت نـظر 10 میلیون کاربـر را بـه خـود جـلب کند که این یک عـدد بسیار قـابـل 
تـوجـه اسـت. آمـار بسیار جـالبی که اسـنپ دربـاره سـفرهـا اعـالم کرده، مـسافـت سـفر هـای 

انجام شده از طریق این اپلیکیشن است که به 23 میلیون کیلومتر می رسد. 

مدیر ارشد بازاریابی و تبلیغات اسنپ می گوید:" تعداد سفر های اسنپ در هر 
روز به یک میلیون درخواست می رسد!!" 

کمپین های تبلیغاتی اسنپ: 
اسـنپ بـه تـازگی کمپین تبلیغاتی جـالبی راه انـدازی کرده اسـت. زمـانی که یک مـسافـر 
درخـواسـت سـفر خـود را ارسـال می کند بـه صـورت تـصادفی از میان مـسافـران یک نـفر از 
ـاکجامیری؟ دوسـت دارین بـه یه دریاچـه  اپلیکیشن اسـنپ پیامی دریافـت می کند که: "ن
زیبا سـفر کنید؟ اگـر 12 سـاعـت وقـت خـالی دارین و می تـونین از مـقصد تـون صـرف نـظر 

کنید این پیام اسنپ رو تا|دش کنید، براتون اتفاق های جالبی میفته" 

زمـانی که این پیام تـوسـط کاربـر تـا|د می شـود اتـفاق جـالبی که رخ می دهـد این اسـت که 
یک مـاشین دنـبال شـما میاد و شـما را بـرای سـوار شـدن بـه هـلی کوپـتر و یک سـفر هیجان 
انگیز در 12 سـاعـت هـمراهی می کند. این ایده بسیار جـالـب تـوسـط شرکت ردالین طـراحی 

و اجرا شده است. 

همچنین کمپین دیگری که در آخـرین مـاه سـال اجـرا کرد ویژه رانـندگـان این اپلیکیشن بـود 
که هـر چـهار هـفته اسـفند مـاه بـرای رانـندگـان امتیاز و هـدایایی ویژه در نـظر گـرفـت و در 
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انـتهای هـر هـفته نیز طی یک قـرعـه کشی هـدایایی نفیس مـانـند خـودرو بـه رانـندگـان خـود 

هدیه کرد. 

  

پروژه تماس امن در اسنپ:  
این ویژگی جـدید بـه تـازگی در 5 شهـر (اراک، ارومیه، کرج، قـزوین و مشهـد) که تـحت 
پـوشـش اسـنپ قـرار دارنـد فـعال شـده اسـت و هـدف آن حـفظ حـریم خـصوصی کاربـران، 
زمـانی که مـسافـر بـا رانـنده تـماس می گیرد و یا بـرعکس می بـاشـد. بـا فـعال شـدن این 
ویژگی، زمـانی که بین مـسافـر و رانـنده تـماسی صـورت میگیرد شـماره تـماس هیچ یک از 
طـرفین قـابـل مـشاهـده نیست. این ویژگی بـرای اولین بـار در ایران اجـرا شـده اسـت و اسـنپ 

سعی دارد بزودی در تمام شهرها این امکان را فراهم کند. 
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سرویس های جدید اسنپ: 
اسـنپ، بـه تـازگی ویژگی هـای جـدیدی بـه اپلیکیشن خـود اضـافـه کرده اسـت و دائـما در 
تـالش اسـت بـا ارائـه خـدمـات بهـتر و امکانـات بیشتر در این اپلیکیشن نـظر کاربـران را بـه 
خـود جـلب کند و تـا حـد بسیار زیادی هـم در انـجام این کار مـوفـق بـوده اسـت، در ادامـه بـه 

معرفی چند ویژگی جدید که در اپلیکیشن اسنپ ارائه می شود خواهیم پرداخت: 
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اسـنپ رز: از طـریق اسـنپ رز می تـوانید تعzن کنید رانـنده ی اسـنپ شـما خـانـم بـاشـد، الـبته 
در حـال حـاضـر اسـنپ رز شـبانـه روزی نیست و اسـتفاده از این سـرویس دارای محـدودیت 
زمـانی خـاص می بـاشـد. الزم بـه ذکر اسـت اسـتفاده از این ویژگی فـقط بـرای خـانـم هـا و 
خـانـواده هـا مـقدور اسـت. مـوضـوع قـابـل تـوجـه اسـنپ رز این اسـت که درصـورت اسـتفاده از 

آن هزینه ی کمتری نسبت به سرویس معمولی اسنپ پرداخت می کنید.  

اسـنپ بـاکس: این سـرویس که بـه تـازگی راه انـدازی شـده اسـت بـه شـما امکان حـمل بسـته 
و مـرسـوالت بـا مـوتـور سیکلت را می دهـد. اسـنپ بـا راه انـدازی سـرویس هـای مـوتـورسیکلت 
خـود بـا اپلیکیشن الـوپیک وارد رقـابـت شـده اسـت. الـوپیک شـرکتی اسـت که سـرویس 

ارسال مرسوله و سفر با موتور سیکت را برای اولین بار در ایران ارائه کرده است. 

اسـنپ بـایک: فـعال کردن این ویژگی بـه شـما امکان سـفر بـا مـوتـور سیکلت را می دهـد. جـا 
بـه جـایی مـسافـران بـا مـوتـور سیکلت بـا هـزینه ی پـا|ن در اسـنپ بسیار مـورد اسـتقبال قـرار 

گرفته است.  

اسـنپ پـالس: ویژگی اسـنپ پـالس بـه شـما این امکان را می دهـد تـا بـتوانید مـاشین مـدل 
بـاال انـتخاب کنید، بـه این معنی که اسـنپ شـما، مـاشین بـاالی 50 میلیون اسـت. مـورد 
جـالبی که در این سـرویس وجـود دارد این اسـت که رانـندگـان اسـنپ پـالس بـا مـاشین هـای 
مـدل بـاال بـه اسـنپ هیچ مبلغی بـه عـنوان کارمـزد سـفر پـرداخـت نـخواهـند کرد و تـمام هـزینه 
ی سـفر بـه رانـنده اخـتصاص داده می شـود. الزم بـه ذکر اسـت هـزینه ی اسـتفاده از این 
سـرویس بیشتر از سـرویس مـعمولی اسـنپ می بـاشـد. درحـال حـاضـر اسـنپ پـالس غیر فـعال 
شـده اسـت امـا بـا این حـال رانـندگـانی که مـاشین هـای مـدل بـاال دارنـد هـمچنان هیچ 

کارمزدی به اسنپ پرداخت نخواهند کرد. 
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الزم بـه ذکر اسـت هـزینه سـفر بـا هـر کدام از سـرویس هـای اسـنپ، در سـاعـات تـرافیک و 

روزهای بارانی تا 30 درصد افزایش می یابد. 

پنل سازمانی در اسنپ به چه معناست؟  
بـا ثـبتنـام در پـنل سـازمـانی، از طـریق یک صـفحه وب میتـوانید از تـمام سـرویسهـای 
اسـنپ اسـتفاده کنید. اسـتفاده هـمزمـان از هـمه سـرویسهـا، مـدیریت بهـتر سـفرهـا، 
شـفافسـازی هـزینههـای حـملونـقل سـازمـانی و گـزارشگیری قـابـل اعـتماد از قـابلیتهـای این 
پـنل اسـت. هـم چنین می تـوانید بـا اسـتفاده از کد سـازمـانی، یک کد سـازمـانی مـخصوص 
بـرای سـازمـان و تـمام اعـضای مجـموعـه خـود دریافـت کنید. بـه این تـرتیب ریز گـزارش 

سفرهای کارمندان به صورت هفتگی برای مسئول سازمان ارسال میشود. 

اسنپ در شهرستان ها: 
اسـتفاده از اسـنپ تـنها محـدود بـه شهـر تهـران بـود امـا بـه تـازگی فـعالیت خـود در شهـرهـای 
اراک، ارومیه، اصـفهان، اهـواز، بـابـل، بـندرعـباس، تـبریز، رشـت، سـاری، شیراز، قـائمشهـر، 

قزوین، قم، کرج و مشهد را شروع کرده و به این شهرها خدمات ارائه می کند. 
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در تصویر متحرک زیر می توانید تجربه کار با نرم افزار اسنپ را مشاهده نما|د: 
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اسـنپ بـرای جـذب مشـتریان خـود کمپین هـایی جهـت ارائـه کد تخفیف اجـرا کرد که بـا 
اسـتقبال زیاد کاربـران نیز هـمراه بـود. بـه عـنوان مـثال اگـر از سـایت بـامیلو خـرید می کردید 
یک کد تخفیف 10 هـزار تـومـانی بـرای اسـتفاده از سـرویس اسـنپ بـرای شـما پیامک می 
شـد و بـرعکس این مـوضـوع اگـر یک سـفر بـا اسـنپ داشـتید کد تخفیفی بـرای خـرید از 
سـایت بـامیلو بـرای شـما ارسـال می شـد. این شیوه بـازاریابی بـرای اسـنپ بسیار مـوثـر واقـع 

شد و توانست مشتریان زیادی از این طریق بدست بیاورد. 

 
 :Tap30 سرویس تاکسی آنالین

سـرویس Tap30 که بـعد از Snapp فـعالیت خـودش را آغـاز کرد، بـا ارائـه قیمت هـای 
مـناسـب و تجـربـه کاربـری مـناسـب در اپلیکیشن خـود تـوانسـت در این میدان رقـابـت بـاقی 
بـمانـد. تـنها اطـالعـاتی که تـوانسـتیم از این شـرکت بـدسـت آوریم عکسی بـود که در صـفحه 

درباره ما وب سایت این شرکت منتشر شده بود و محیط کار آنها را نمایش می داد. 
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این سـرویس خیلی سـریع تـوانسـت رشـد کند و بـه رقیبی جـدی بـرای اسـنپ تـبدیل شـود، بـا 
اینکه راه انـدازی چنین کسب و کارهـای اینترنتی بـزرگی کار سـاده ای نیست امـا شـاهـد آن 

هستیم که در بستر کنونی ایران چقدر سریع این موضوع در حال رخ دادن است. 
در سـرویس تـاکسی Tap30 امکان جـدید اضـافـه شـده اسـت که هـنوز در اسـنپ ارائـه نشـده 

است در ادامه به توضیحات کامل تری درباره این ویژگی جدید خواهیم پرداخت: 

 :Tap30 ویژگی جدید
در ویژگی جـدید Tap30 که بـه تپسی الین مـعروف شـده اسـت، این امکان وجـود دارد که 
رانـنده دو مـسافـر بـا مـبدا و مـقصد نسـبتا مـشابـه را در طی یک سـفر جـابـجا کند که این امـر 
کاهـش هـزینه 30 تـا 35 درصـدی را بـرای مـسافـرین بـه هـمراه خـواهـد داشـت از آنـسو هـزینه 
سـوخـت و اسـتهالک کمتر و الـبته مـبلغ بیشتر از جـابـجایی مـسافـر در یک مسیر را بـرای 
رانـنده بـه ارمـغان خـواهـد آورد. بـه گـفته امیرپـاشـا مـدیر اجـرایی این طـرح، ارائـه ی این 

سرویس بسیار موفقیت آمیز بوده و از استقبال باالیی برخوردار است. 

Tap30 در شهرستان ها:  
Tap30 هـم مـانـند اپلیکیشن Snapp در ابـتدای فـعالیت خـود تـنها محـدود بـه شهـر تهـران 
بـود امـا اکنون در شهـرسـتان هـای : مشهـد، سـاری، اصـفهان، کرج، شیراز، ارومیه، الهیجان، 

رشت، انزلی و تبریز به ارائه خدمات پرداخته است. 
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 :Tap30 بررسی آمار هایی در عملکرد
 درمـدت فـعالیت این اپلیکیشن، تـعداد اعـضای مجـموعـه تپسی از 3 نـفر بـه 95 نـفر و 15 
هـزار رانـنده رسیده اسـت. بـا تـوجـه بـه قیمت هـای مـناسـب تـر در بعضی از سـفر هـا نسـبت بـه 

اسنپ توانسته است در این رقابت باقی بماند.  

در تصویر زی می توانید محیط کاربری اپلیکیشن Tap30 را مشاهده کنید: 

 

خـوشـبختانـه هـر دو سـرویس اسـنپ Snapp و Tap30 بـرای سیستم عـامـل هـای انـدروید و 
آی او اس نـرم افـزارهـای خـوبی را پیاده سـازی کرده انـد که کار بـا آنـها لـذت بـخش اسـت، امـا 
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بـا تـوجـه بـه سـابـقه بیشتر اسـنپ و بـروز رسـانی هـای انـجام شـده آن شـما تجـربـه کاربـری 

بهتری را در نرم افزار اسنپ خواهید داشت. 

 
داستان سفر با اسنپ و خوردن دلستر شمس! 

وقتی بـا اسـنپ سـفر می کنید بعضی وقـت هـا اتـفاق هـای جـالبی رخ می دهـد و یکی از 
آنـها دلسـترهـای خنک شـمس اسـت! اسـنپ بـا همکاری شـمس بـه مـسافـران خـود بـرای 
مـدتی دلسـتر هـای خنک شـمس می داد و آنـها را خـوشـحال می کرد! عـلت این مـوضـوع را 
هـرگـز مـتوجـه نشـدیم امـا افـراد زیادی بـا این دلسـتر هـا عکس می گـرفـتند و در شـبکه 
اجــتماعی خــود منتشــر می کردنــد و و از اینکه یک دلســتر مــجانی خنک می خــوردنــد 

خوشحال بودند. راستی راننده ها در باز کن هم داشتند! 
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تجربه شخصی استفاده از سرویس تاکسی یاب اسنپ: 

مـن بـه شـخصه بـارهـا بـا اسـنپ سـفر کردم و می تـوانـم بـگویم تـا حـد مـطلوبی از سـفرهـای 
شهـری خـودم رضـایت دارم. بـعد از هـر سـفر می تـوان بـه رانـنده امتیاز داد و اگـر امتیاز کمی 

بدهیم معموال پشتیبانی تماس گرفته و پیگیری می کند. 
وقتی هـوا گـرم شـد مـبلغ سـفر هـا کمی بیشتر شـد امـا قـول کولـر زدن در سـفر نیز داده شـد 
که بعضی رانـنده هـا رعـایت و بعضی دیگر نیز رعـایت نکردنـد، الـبته مـعموال رعـایت می 

شود زیرا از امتیاز پا|ن گرفتن نگران هستند. 

 • تجـربـه هـای سـفر مـن بـا اسـنپ رضـایت بـخش بـوده اسـت و خیلی مشـتاق 
هستم تجربه ای با Tap30 نیز داشته باشم و آن را با شما به اشتراک بگذارم. 

 • نتیجه ای که مـن از سـفر بـا اسـنپ کسب کرده ام در مـقایسه بـا سـرویس 
های آژانس عادی به شرح زیر است: 

 • قیمت های منطقی و پا|ن تر از آژانس 
 • مشخص بودن دقیق مقصد و زیاد نشدن کرایه در میان راه 

 • پاسخگویی سریع راننده ها به درخواست های مشتریان 
 • رانـنده هـای اسـنپ بسیار بـا ادب هسـتند و بـرخـورد بهـتری نسـبت بـه رانـندگـان 

آژانس دارند 
 • اجازه صحبت با موبایل در مسیر را بدون مشکل دارید 

ـاگــهانی در میان راه فــورا پشــتیبانی   • در صــورت درخــواســت تغzر مسیر نـ
رسیدگی می کند 
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 • شـما بـا یک شـرکت طـرف هسـتید نـه یک رانـنده پـس می تـوانید تـوقـع 

بیشتری داشته باشید 
  

 :Tap30 دانلود نرم افزار اسنپ و
بـرای دانـلود نـرم افـزار هـای این دو کمپانی رقیب می تـوانید بـه مـارکت هـای اپـل و انـدروید 
مـراجـعه نـما|د و یا بـا ورود بـه سـایت این شـرکت اقـدام بـه دانـلود نـرم افـزار مـتناسـب بـا 

تلفن همراه خود نما|د: 

  

مشاهده سایت اسنپ 

دانلود نرم افزار اسنپ: 

           

دریافـت یک سـفر رایگان از اسـنپ (بـرای گـرفـتن هـدیه اولین سـفر بـه صـورت رایگان کلیک 
کنید) 

 memansourifar :کد معرف برای تخفیف 100٪ برای اولین سفر شما

 Tap30 مشاهده سایت

 :Tap30 دانلود نرم افزار
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https://snapp.ir/
https://snapp.taxi/passenger/memansourifar
https://snapp.taxi/passenger/memansourifar
http://tap30.ir/


�
بــرای دریافــت یک ســفر رایگان 20 هــزار تــومــانی از  Tap30 از این کد اســتفاده 

 04N6U5 :نما|د

نتیجه گیری: 
در نـهایت هـر دو سـرویس اسـنپ و  Tap30 اکنون فـقط در تهـران فـعال هسـتند و هـدف 
نـهایی آنـها سـرویس دهی بـه کل کشور اسـت. بسیار از اینکه رقیبی بـرای اسـنپ آمـده اسـت 
خـوشـحال هسـتم و همیشه سـود اصلی رقـابـت بـرای مشـتریان خـواهـد بـود. امیدوارم شـما 

هم بتوانید تجربه های خوبی از سفر های شهری با این 2 سرویس داشته باشید. 
راسـتی اگـر شـما هـم تجـربـه سـفر بـا اسـنپ یا Tap30 را دارید در بـخش نـظرات بـا دیگران بـه 

اشتراک بگذارید. 
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