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رزرو و خریــد اینترنتــی بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس در ســال های اخیــر آنقــدر بازار 
بــزرگ و پرطرفــداری داشــته اســت کــه ده هــا ســایت بــرای ارائــه  چنیــن سرویســی 
راه انــدازی شــده اند. در ایــن مطلــب قصــد داریــم 10 ســایت برتــر خریــد آنالیــن بلیــط 

هــای مســافرتی را بــه شــما معرفــی کنیــم.

ــی  ــا حت ــذا ی ــن غ ــفارش آنالی ــی، س ــی اینترنت ــون تاکس ــرویس هایی چ ــار س در کن
فــروش آنالیــن بیمــه، سرویســی چــون فــروش آنالین بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبوس 
ــا  ــاز ب ــتارتاپ های پول س ــی از اس ــه یک ــته ب ــته و توانس ــمگیری داش ــق چش ــز رون نی

گــردش مالــی هنگفــت تبدیــل شــود.
زمانــی کــه عباراتــی چــون خریــد »فــروش آنالیــن بلیــط«، »خریــد آنالیــن بلیــط«، 
»خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا«، »ســایت فــروش آنالیــن بلیــط« و مــواردی از ایــن 
ــط  ــن بلی ــروش آنالی ــایت های ف ــی از س ــا انبوه ــد، ب ــتجو می کنی ــت را جس درس
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــود ت ــات خ ــطه ی خدم ــدام به واس ــر ک ــه ه ــوید ک ــه رو می ش روب

ــاردی داشــته باشــند. ــازار میلی ــن ب ســهم بیشــتری از ای
ــری از ســردرگمی شــما و کمــک  ــرای جلوگی ــا ب ــم ت ــم گرفتی ــل تصمی ــن دلی ــه همی ب
ــر  ــرای انتخــاب بهتریــن گزینه هــا، ایــن ســایت ها را بررســی کــرده و 10 ســایت برت ب
ــا ســایت های  ــم ت ــالش کردی ــا ت ــم. م ــی کنی ــه شــما معرف ــط را ب ــن بلی ــد آنالی خری
مــورد نظــر را براســاس معیارهــای مختلفــی چــون کیفیــت و تنــوع خدمــات، تجربــه 
ــه ی  ــت و ارائ ــتیبانی، خالقی ــت پش ــد، وضعی ــزان بازدی ــد، می ــه خری ــری، تجرب کارب
ــی  ــر بررس ــوارد دیگ ــداران و م ــدی خری ــزان رضایت من ــاوت، می ــرویس های متف س
کنیــم. ضمــن اینکــه حاصــل تــالش خــود را در قالــب مزایــا و معایــب هــر کــدام از 

ــرد. ــم ک ــالم خواهی ــایت ها اع س
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1- علی بابا
علــی بابــا بزرگتریــن ســایت خریــد آنالیــن بلیــط در ایــران و زیرمجموعــه هولدینــگ 
ــوز  ــا مج ــا ب ــی باب ــفرهای عل ــس  س ــب آژان ــال 1393 در قال ــه از  س ــت ک ــا اس توش
ــود  ســازمان هواپیمایــی کشــوری فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت. 13 آذر 96 ب
کــه خبــر ادغــام دو اســتارتاپ بــزرگ علــی بابــا و زورق بــه صــورت رســمی اعــالم شــد 
و علــی بابــا بــا ســرمایه گذاری 22 میلیــون دالری هولدینــگ ســرآوا توانســت قــدرت 

و ســهم بــازار خــود را بیــش از پیــش بیشــتر کنــد.
رتبه الکسا علی بابا در ایران 154 و در جهان 5819 است.

در حــال حاضــر بیشــترین ســهم بــازار از خریــد آنالیــن بلیــط در اختیــار علی بابا اســت 
و بســیار از شــرکت های دیگــر ســرویس های خــود را بــا الگوگیــری از سیســتم کامــل 
ــای  ــه فعالیت ه ــا در ادام ــی باب ــا عل ــد. ام ــدازی کردن ــرکت راه ان ــن ش ــه ای ای و حرف
خــود تنهــا بــه فــروش بلیــط هواپیمــا اکتفــا نکــرده و عــالوه بــر اضافــه کــردن خریــد 
بلیــط قطــار و اتوبــوس، بــا راه انــدازی اســتارتاپ قدرتمنــد دیگــری بــه نــام جابامــا، در 

بخــش رزرو تــور و هتــل نیــز ســهم قابــل توجهــی از بــازار دارد.
از مهمتریــن ویژگی هــای علــی بابــا می تــوان بــه پوشــش 100 درصــدی تمــام 
پروازهــای داخلــی بــه صــورت سیســتمی و چارتــری اشــاره کــرد. ضمــن اینکــه ایــن 
ــوس در  ــار و اتوب ــط قط ــروش بلی ــرکت های ف ــی و ش ــن خارج ــا 15 ایرالی ــرکت ب ش
ایــران نیــز قــرارداد دارد تــا بتوانیــد بــه ســاده ترین شــکل ممکــن از طریــق ســایت یــا 
اپلیکیشــن علــی بابــا بلیــط خــود را تهیــه کنیــد. جــا افتــادن فرهنــگ خریــد آنالیــن 
بلیــط را بایــد یکــی از مهمتریــن اقدامــات علــی بابــا دانســت. چــرا کــه ایــن ســایت 
صرفــا تمــام تــالش خــود را روی فــروش بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس معطــوف 
نکــرده اســت و تــالش کــرده تــا بــا راه انــدازی مجلــه خــود، بتوانــد اطالعــات مفیــدی 

در زمینــه گردشــگری و خریــد آنالیــن بلیــط در اختیــار مخاطبــان قــرار دهــد.
ــه  ــه ب ــه ای و ســریعی دارد ک ــا ســایت و اپلیکیشــن سرراســت، ســاده، حرف ــی باب عل
ــا  ــه ت ــازه کار گرفت ــام و ت ــران ع ــری آن، از کارب ــه  کارب ــری و تجرب ــط کارب ــطه راب واس
افــراد حرفــه ای و آنهایــی کــه همیشــه در ســفر هســتند، بــه راحتــی می تواننــد بعــد 
ــط  ــن بلی ــد آنالی ــه خری ــدام ب ــود اق ــدی خ ــاب زمان بن ــا و انتخ ــه قیمت ه از مقایس

کننــد.
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امــا یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای مثبــت علــی بابــا کــه ســرلوحه کار آنهــا بــه نظــر 
ــد  ــه بع ــرا ک ــت. چ ــتیبانی اس ــوع پش ــتری و موض ــه مش ــت دادن ب ــد اهمی می رس
ــتری در  ــرای مش ــی ب ــای دقیق ــا راهنم ــه تنه ــم ن ــده دیدی ــام ش ــی های انج از بررس
ــاعته در  ــورت 24 س ــه ص ــره ب ــی 247 نف ــا تیم ــه ب ــد، بلک ــرار داده ان ــود ق ــایت خ س
مرکــز پشــتیبانی خــود آمــاده پاســخگویی و برطــرف کــردن مشــکالت در اســرع وقــت 

ــود. ــش ب ــال رضایت بخ ــخگویی کام ــان پاس ــت و زم ــا کیفی ــر م ــه نظ ــتند. ب هس
 

مزایای علی بابا
• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس بــه صــورت ســاده، ســریع و 

شبانه روزی
iOS امکان خرید آنالین بلیط از طریق سایت و اپلیکیشن اندروید و •

• رابط کاربری و تجربه کاربری بسیار خوب در سایت و اپلیکیشن
• امکان استرداد آنالین بلیط خریداری شده

• پشتیبانی قدرتمند 24 ساعته از طریق مرکز تماس و تیم پشتیبانی 247 نفره
• سیستم قدرتمند و پیشرفته جستجو برای پیدا کردن بلیط مورد نظر

• ارائه قیمت های مناسب 
• ارائه تقویم قیمتی برای بلیط پروازهای خارجی که نوسان قیمت دارند

• امــکان بررســی پروازهــای ارزان قیمــت، چارتــر، اکونومــی و بیزینــس در مســیرهای 
مختلــف

• امکان شارژ حساب کاربری و خرید آنالین بلیط از طریق شارژ موجود
• امــکان دریافــت مشــاوره تلفنــی یــا از طریــق تلگــرام و اینســتاگرام پیــش از خریــد 

بلیــط
• ثبت نام ساده و سریع در سایت جهت دریافت خدمات بهتر

• امکان استفاده از تورهای مسافرتی داخلی و خارجی
• امکان مشاهده، مقایسه و رزرو هتل های خارجی

ــط  ــق بلی ــرای انتخــاب دقی ــد و هوشــمند ب ــگ قدرتمن • سیســتم جســتجو و فیلترین
مــورد نظــر

• اهمیت ویژه برای ارائه محتوای کاربردی و راه اندازی بخش مجله
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• دسترســی بــه اطالعــات پــرواز تمــام فرودگاه هــای کشــور از طریــق اپلیکیشــن علــی 
با با

• نمایش فهرست سفارشات و استردادها
• سیستم ایمیل مارکتینگ قوی

 
معایب علی بابا

• مطابقت نداشتن اطالعات سایت و اپلیکیشن در بعضی مواقع
• رزرو و خرید تورهای خارجی فقط از طریق سایت

• باگ های نرم افزاری در سایت و اپلیکیشن پیش از نهایی کردن خرید
  مغایــرت اطالعــات موجــود در ســامانه علــی بابــا بــا اطالعــات موجــود در شــرکت های 

هواپیمایــی و ایرالین هــا
• کندی گاه و بیگاه اپلیکیشن

• مشکل در اطالع رسانی نسبت به وضعیت استرداد بلیط
• خریــد جداگانــه بلیــط رفــت و برگشــت هواپیمــا به ویــژه بــرای پروازهــای 

سیســتمی غیر
• انتظار نسبتا طوالنی برای پشتیبانی تلفنی در برخی مواقع

• اطالعات رسانی ناقص در بخش بلیط اتوبوس
• سایت فقط به زبان فارسی
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2- الی گشت
ــابقه و  ــا س ــافرتی ب ــی و مس ــای هواپیمای ــی از آژانس ه ــع یک ــت در واق ــی گش ال
خوش نــام در ایــران اســت کــه از ســال 1379 در حــال ارائــه خدمــات مختلــف در حــوزه 
ــتارتاپ  ــک اس ــوان ی ــافرتی را نمی ت ــس مس ــن آژان ــه ای ــا اینک ــت. ب ــگری اس گردش
دانســت، ولــی بــه خوبــی بــا گــره زدن تکنولــوژی و نــوآوری در ارائــه  خدمــات جدیــد 

توانســته رضایــت مخاطبــان را جلــب کنــد.
یکــی از نقــاط قــوت الــی گشــت فعالیــت گســترده و قدرتمنــد در فضــای آفالیــن و 
ــا بیــش  ــن آژانــس مســافرتی در حــال حاضــر ب ــه ای ــی ک ــه صورت ــن اســت. ب آنالی
از 600 آژانــس در تهــران و 1000 آژانــس مســافرتی دیگــر در سراســر کشــور همــکاری 
نزدیــک دارد. از جملــه مهمتریــن خدمــات الــی گشــت می تــوان بــه فــروش آنالیــن 
بلیــط هواپیمــا، فــروش انــواع تــور، رزرو هتــل، فــروش بلیــط قطــار، ارائــه خدمــات 

بیمــه مســافرتی، خدمــات مشــاوره ســفر و... اشــاره کــرد.
ــط  ــن بلی ــد آنالی ــل، خری ــن بیــش از 200 هــزار هت در حــال حاضــر امــکان رزرو آنالی
هواپیمــا از 900 ایرالیــن داخلــی و خارجــی در 1200 شــهر جهــان فراهــم شــده اســت. 

ــه  الکســا الــی گشــت در ایــران 285 و در جهــان 10706 اســت. رتب
ــت و  ــرده اس ــل ک ــوب عم ــی خ ــن خیل ــط آنالی ــروش بلی ــش ف ــت در بخ ــی گش ال
اطالعــات جامعــی از مســیرهای پــروازی و اطالعــات پروازهــا را در اختیــار شــما قــرار 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــز ب ــود را نی ــار خ ــط قط ــد بلی ــه می توانی ــن اینک ــد. ضم می ده

ــد. ــداری کنی خری
الــی گشــت امــکان خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا، تــور و هتــل را از طریــق ارتبــاط بــا 
سیســتم یکپارچــه رزرواســیون بلیــط و هتــل در جهــان )GDS( فراهــم کــرده اســت 
ــه  ــر، هتل هــای دارای گارانتــی و تورهــای خارجــی را ب ــر ایــن، بلیــط چارت و عــالوه ب

ــد. ــه می کن ــی ارائ صــورت پکیجــی و ترکیب
الــی گشــت سیســتم کاری، ســاختار ســازمانی و پشــتیبانی قدرتمنــد و منظمــی دارد 
ــان و خریــداران شــده اســت. ایــن  کــه همیــن موضــوع باعــث رضایتمنــدی مخاطب
شــرکت توانســته گواهینامه هــای معتبــری چــون ISO 10004 بــرای رضایــت مشــتریان، 
ــت  ــرای سیســتم مدیری ــت و ISO 10002 را ب ــت کیفی ــرای سیســتم مدیری ISO 9001 ب
شــکایت مشــتریان دریافــت کنــد. الــی گشــت نیــز ماننــد علــی بابــا در بخــش محتــوا 
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قدرتمنــد عمــل کــرده اســت و بــا راه انــدازی بخــش مجلــه گردشــگری تــالش کــرده تــا 
اطالعــات مفیــد و کاربــردی را در اختیــار مخاطبــان قــرار دهــد.

 
مزایای الی گشت

• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا داخلــی و خارجــی در تمــام ســاعات شــبانه روز 
از طریــق ســایت و اپلیکیشــن
• امکان خرید آنالین بلیط قطار

• پشتیبانی خوب تلفنی به صورت 24 ساعته
• سیستم جستجوی پیشرفته و حرفه ای برای بلیط هواپیما و قطار

ــا تضمیــن  ــرای بلیــط و تورهــای گردشــگری همــراه ب ــه قیمت هــای مناســب ب • ارائ
قیمــت در بلیــط چارتــری هواپیمــا

ــی  ــت آن ــی و دریاف ــورت ریال ــه ص ــا ب ــل در دنی ــزار هت ــش از 200 ه ــکان رزرو بی • ام
واچــر هتــل

• قابلیت استرداد و کنسلی آنالین بلیط هواپیما
ــل براســاس ســبک ســفر )تاریخــی،  ــور و هت ــط و رزرو ت ــن بلی ــد آنالی ــکان خری • ام
ــی  ــفر تاریخ ــاب س ــا انتخ ــال ب ــوان مث ــه عن ــی و...(. ب ــی، زیارت ــیاحتی، خانوادگ س
شــهرهایی در سراســر دنیــا بــا جاذبه هــای تاریخــی نمایــش داده می شــود و 
ــد. ــداری کنی ــد خری ــر مقص ــرای ه ــود را ب ــرواز خ ــط پ ــل و بلی ــور، هت ــد ت می توانی

• برخورداری از سایت دو زبانه )فارسی و انگلیسی(
• نمایش لیست خریدها و استردادها

• امکان دسترسی به بیش از 900 پرواز در 70 کشور دنیا در کالس های مختلف
• ارائه خدمات بیمه مسافرتی

• مجله گردشگری قوی و ارائه محتوای مختلف
• فعالیت محتوایی خوب در شبکه های اجتماعی

• سیستم لودینگ جذاب تا زمان پیدا کردن بلیط یا تور موردنظر
• سیستم فیلترینگ خوب برای پیدا کردن بلیط ناسب
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معایب الی گشت
• نداشتن قابلیت خرید آنالین بلیط اتوبوس

ــی را  ــه خوانای ــم ک ــژه در فونت هــای ضخی ــه وی ــری ســایت ب ــط کارب • مشــکالت راب
ــد ــم می کن ک

• انتظار برای دریافت پشتیبانی در برخی مواقع
• کم رنــگ بــودن بخــش فــروش بلیــط نســبت بــه خدمــات گردشــگری و مســافرتی 

دیگــر
• باگ های نرم افزاری سایت و مغایرت گاه و بیگاه اطالعات

• لگ و کندی اپلیکیشن در برخی مواقع و سختی نسبی برای کاربران عادی
 

 
3- اسنپ تریپ

اســنپ تریــپ در واقــع اســتارتاپی بــه نــام پیــن تــا پیــن بــود کــه بعــد از پیشــرفت 
در زمینــه گردشــگری و ارائــه خدمــات رزرو هتــل و محــل اقامــت، توانســت نظــر گــروه 
اینترنتــی ایــران را جلــب کنــد. بنابرایــن پیــن تــا پیــن از ســال 94 در اســنپ ادغــام 

شــد و مجموعــه قدرتمنــدی بــه نــام اســنپ تریــپ شــکل گرفــت.
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رتبــه الکســا اســنپ تریــپ در ایــران 394 و در جهــان 16840 اســت. بعــد از شــروع بــه 
کار رســمی اســنپ تریــپ، ایــن مجموعــه عــالوه بــر ارائــه اطالعات مفیــد و ارزشــمند در 
زمینــه گردشــگری و امــکان رزرو هتــل و محــل اقامــت، قابلیــت خریــد آنالیــن بلیــط 

هواپیمــا را نیــز بــه خدمــات خــود اضافــه کــرد.
اســنپ تریــپ در حــال حاضــر بیــش از 150 نفــر کارمنــد دارد و از تیــم پشــتیبانی 24 
ســاعته بســیار خوبــی بهــره می بــرد که بــه صــورت تلفنــی و آنالین آمــاده پاســخگویی 
و برطــرف کــردن مشــکالت هســتند. البتــه بعــد از بررســی نظــرات کاربــران می بینیــم 
کــه مشــکالتی نســبت بــه زمــان، کیفیــت و نحــوه پاســخگویی بــه چشــم می خــورد.

ــه  ــری و تجرب ــر بص ــی از نظ ــاده ای دارد ول ــری س ــط کارب ــپ راب ــنپ تری ــایت اس س
کاربــری می توانــد بهتــر از ایــن باشــد. در صفحــه اصلــی دو گزینــه رزرو هتــل داخلــی 
از بیــن 800 هتــل ایــران و خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا در دســترس اســت و در ادامه 
می تــوان پیشــنهادات ویــژه، شــهرهای پرتــردد و هتل هــای پرطرفــدار و ارزان قیمــت 

را مشــاهده کــرد.
یکــی از ویژگی هــای اســنپ تریــپ ایــن اســت کــه قیمــت خــود را در بیــن ســایت های 
فــروش آنالیــن رزرو هتــل تضمیــن می کنــد. عــالوه بــر ایــن، اســنپ تریــپ شــرایطی 
را بــرای شــرکت های همــکار فراهــم کــرده اســت تــا از تخفیف هــای فصلــی بهره منــد 

شــود و پرداخــت آنهــا به صــورت دوره ای باشــد. 
بعــد از انتخــاب بلیــط هواپیمــا یــا هتــل مــورد نظــر می توانیــد اطالعــات کاملــی از 
جزئیــات، قیمــت و دیگــر شــرایط موجــود بــه دســت آوریــد کــه در تصمیم گیــری بــه 
شــما کمــک خواهــد کــرد. البتــه اســنپ تریــپ از ارائــه محتــوای جــذاب و کاربــردی 
غافــل نبــوده و بــا راه انــدازی بــالگ خــود تــالش می کنــد تــا تصمیم گیــری دقیق تــری 

داشــته باشــید.
از آنجایــی کــه اســنپ چندیــن زیرمجموعه فعــال در بخش هــای مختلــف دارد، مزایایی 
ــپ  ــات اســنپ تری ــا اســتفاده از خدم ــا ب ــه ت ــرای مشــتریان خــود در نظــر گرفت را ب
ــد پیشــنهادات  ــن اســنپ بتوانن ــد تاکســی آنالی ــر مانن ــد از ســرویس های دیگ بتوانن

ویــژه دریافــت کننــد.
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مزایای اسنپ تریپ
ــایت و  ــق س ــاعته از طری ــورت 24 س ــه ص ــا ب ــط هواپیم ــن بلی ــد آنالی ــکان خری • ام

ــن اپلیکیش
• امکان رزرو بیش از 800 هتل داخلی به صورت آنالین و 24 ساعته

• ارائه تضمین کمترین قیمت در بخش رزرو هتل
• پیشنهادات ویژه برای رزرو هتل با تخفیف های خاص

• ارائه جزئیات دقیق پروازها و هتل ها
• ارائه پیشنهادهای ویژه مناسبتی مانند عید نوروز

• سیستم جستجو و فیلترینگ خوب برای تصمیم گیری بهتر
• راه اندازی بالگ و انتشار محتوای کاربردی و ارزشمند در حوزه گردشگری

• بخش کامل و دقیق سواالت متداول و راهنمای کاربر
• باشگاه همراهان اسنپ تریپ با مزایای ویژه

• پیگیری آنالین رزرو هتل
• پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و آنالین

 
معایب اسنپ تریپ

• رابط کاربری و تجربه کاربری سایت و اپلیکیشن می تواند بهتر شود
• نداشتن امکان خرید آنالین بلیط قطار و اتوبوس

• نداشتن امکان رزرو هتل های خارجی
• نداشتن امکان پیگیری پرواز، کنسلی و استرداد آنالین بلیط

• نداشتن امکان خرید آنالین بلیط هواپیما از ایرالین های خارجی
• دوزبانه نبودن سایت

• مشکالت اعالم شده کاربران در بخش پاسخگویی و پشتیبانی
• نداشتن بیمه مسافرتی
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4- مستر بلیط

ــد  ــامانه های خری ــر س ــی دیگ ــت یک ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــط همان ط ــتر بلی مس
بلیــط آنالیــن اســت کــه برخــالف دو گزینــه قبلــی تمرکــز خــود را بــه صــورت جــدی 
روی فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس قــرار داده اســت. مســتر بلیــط 

ــری و ارزان قیمــت گذاشــته اســت. ــز خــود را روی بلیــط چارت بیشــتر تمرک
مســتر بلیــط در واقــع زیرمجموعــه شــرکت خدمــات مســافرت هوایــی، جهانگــردی و 
زیارتــی عتیــق گشــت اصفهــان اســت کــه از ســال 1387 مشــغول فعالیــت بــوده و از 
ســال 1394 مســتر بلیــط را راه انــدازی کــرده اســت. شــرکت عتیــق گشــت اصفهــان نیز 
هماننــد الــی گشــت پــس از ســال ها فعالیــت در زمینــه گردشــگری و فــروش بلیــط 
ــا پیشــرفت  ــا راه انــدازی ســامانه مســتر بلیــط همــگام ب تصمیــم گرفتــه اســت تــا ب

تکنولــوژی و نفــوذ اینترنــت، سرویســی بــرای خریــد آنالیــن بلیــط راه انــدازی کنــد.
مســتر بلیــط بیشــترین تمرکــز خــود را روی فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا گذاشــته 
ــه ســامانه  ــز ب ــد آنالیــن بلیــط قطــار و اتوبــوس را نی اســت و ســپس خدمــات خری
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خــود اضافــه کــرد. یکــی از ویژگی هــای مســتر بلیــط ارائــه ارزان تریــن قیمــت بــرای 
پروازهــای داخلــی اســت.

شــما می توانیــد بلیــط خــود را از ســایت و اپلیکیشــن مســتر بلیــط خریــداری کنیــد. 
ــود.  ــامل نمی ش ــادی را ش ــای زی ــدارد و بخش ه ــادی ن ــی زی ــایت پیچیدگ ــن س ای
فقــط کافــی اســت نــوع بلیــط هواپیمــا، قطــار و اتوبــوس را انتخــاب کــرده و بعــد از 
مشــخص کــردن مبــدا و مقصــد، تاریــخ رفــت و برگشــت و وارد کــردن دیگــر جزئیــات، 

نهایتــا در چهــار مرحلــه ســاده مــی توانیــد بلیــط خــود را بگیریــد.
مســتر بلیــط در مــدت زمانــی کــه از فعالیــت آن می گــذرد پیشــرفت خوبــی داشــته و 
بــه واســطه خدمــات و پشــتیبانی خــوب خــود توانســته رضایــت مخاطبــان را جلــب 

کنــد. رتبــه الکســا مســتر بلیــط در ایــران 485 و در جهــان 18063 اســت.
ــی  ــروژه مل ــه پ ــال ب ــط اتص ــتر بلی ــایت مس ــای س ــن ویژگی ه ــی از مهمتری ــا یک ام
مســیر اســت کــه بــرای اولیــن بــار می توانیــد بــا یــک جســتجو بــه تمــام شــبکه های 
ــواع  ــران متصــل شــوید و همزمــان ان ــی و جــاده ای در ای ــی، ریل حمــل و نقــل هوای
بلیــط هواپیمــا، قطــار یــا اتوبــوس را ببینیــد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه اگــر بلیــط 
ــا  ــی ب ــا ترکیب ــتقیم ی ــفر غیرمس ــنهاد س ــد از پیش ــد می توانی ــود نباش ــتقیم موج مس

هواپیمــا و قطــار نیــز اســتفاده کنیــد.
 

مزایای مستر بلیط
• امکان خرید آنالین بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس به صورت 24 ساعته

• امکان پیگیری و کنسل کردن بلیط به صورت آنالین
• پشتیبانی تلفنی و ایمیلی به صورت شبانه روزی

• ارائه قیمت های مناسب و چارتری برای بلیط هواپیما
• اتصال به سامانه ملی بلیط

• خرید ساده و آسان بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس در چهار مرحله
 

معایب مستر بلیط
• سیستم اطالع رسانی ضعیف در سایت و اپلیکیشن

• نداشتن سیستم جستجو و فیلترینگ قوی
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• رابط کاربری و تجربه کاربری متوسط سایت و اپلیکیشن
• نداشتن مجله و بالگ قدرتمند محتوایی برای کاربران

• باگ های نرم افزاری به ویژه در اپلیکیشن
• بخش پرسش های متداول ضعیف

ــردن  ــدا ک ــرای پی ــط ب ــامانه های بلی ــه س ــال ب ــگام اتص ــگاه هن ــکالت گاه و بی • مش
ــه مناســب گزین

• نداشتن سیستم  پیشنهاد بلیط، سفر، تور، هتل و...
• سایت تک زبانه فارسی

 
5- قاصدک 24

ســامانه خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا قاصــدک 24 یکــی دیگــر از ســایت های فــروش 
ــی اســت کــه  ــه قبل ــا مشــابه ســه گزین اینترنتــی بلیــط اســت کــه عملکــرد آن تقریب
دربــاره آنهــا صحبــت کردیــم. از ویژگی هــای قاصــدک 24 ایــن اســت کــه بلیط هــا را 
در مســیرها پرتــردد داخلــی ماننــد تهــران، مشــهد، کیــش، اهــواز، شــیراز و.. و خارجــی 
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ــار شــما  ــه صــورت لحظــه ای در اختی ــی، تفلیــس و... ب شــامل نجــف، اســتانبول، دب
می گــذارد.

رتبه الکسا قاصدک 24 در ایران 594 و در جهان 20229 است.
ــا  ــط هواپیم ــن بلی ــروش آنالی ــه ف ــط ب ــر فعالیت هــای قاصــدک 24 فق از ســوی دیگ
ــن  ــی را از ای ــیرهای داخل ــام مس ــار در تم ــط قط ــد بلی ــود و می توانی ــدود نمی ش مح
ســایت خریــدرای کنیــد. بیمــه  مســافرتی از دیگــر خدماتــی اســت کــه قاصــدک 24 
نیــز ماننــد الــی گشــت آن را بــه خریــداران خــود ارائــه می کنــد تــا بتوانیــد بیــش از 

پیــش رضایــت آنهــا را جلــب کنــد.
فراینــد خریــد آنالیــن بلیــط در ایــن شــرکت نیــز در چنــد مرحلــه و بــه ســادگی اتفــاق 
ــن  ــم در کوتاه تری ــه ای بتوانی ــافران حرف ــم مس ــادی و ه ــران ع ــم کارب ــا ه ــد ت می افت
ــم  ــه انجــام دادی ــد. براســاس بررســی های ک ــه کنن ــط خــود را تهی ــن بلی ــان ممک زم
قاصــدک 24 بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجــود و کاهــش قــدرت خریــد مــردم، 
ــد  ــالش می کن ــرار داده اســت و ت ــز خــود را روی کاهــش هزینه هــا ق بیشــترین تمرک

ــد. ــری را معرفــی کن ــن بلیط هــای ارزان قیمــت و چارت بهتری
شــما می توانیــد در هــر ســاعت از شــبانه روز از طریــق ســایت یــا اپلیکیشــن قاصــدک 
24 بــه صــورت کامــال الکترونیکــی تــا آخریــن مرحلــه فراینــد خرید بلیــط خــود را دنبال 
ــات  ــتیبانی و خدم ــز پش ــکل مرک ــه مش ــروز هرگون ــورت ب ــه در ص ــن اینک ــد. ضم کنی

مشــتریان ایــن شــرکت بــه صــورت تلفنــی و 24 ســاعته آمــاده پاســخگویی اســت.
ــات  ــه موضوع ــت ب ــدک 24 پرداخ ــایت قاص ــذاب س ــای ج ــر از بخش ه ــی دیگ یک
محتوایــی در قالــب اخبــار صنعــت گردشــگری و مقــاالت مرتبــط بــا ایــن حــوزه اســت 

ــرار دهــد. ــران ق ــار کارب ــدی را در اختی ــات مفی ــد اطالع ــه می توان ک
ایــن شــرکت بــا ایرالین هــای مختلفــی چــون آســمان، ماهــان ایــر، کاســیپن، معــراج، 
زاگــرس، ایــران ایرتــور، قشــم آتــا و... نیــز قــرارداد دارد کــه باعــث می شــود بتوانــد 

بهتــر بــه مشــتریان خدمت رســانی کنــد.
 

مزایای قاصدک 24
• امکان خرید آنالین بلیط به صورت 24 ساعته از طریق سایت و اپلیکیشن

• ارائه قیمت های ارزان، مناسب و چارتری
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• امکان کنسل کردن، استرداد و پیگیری آنالین بلیط 
• ارائه خدمات بیمه مسافرتی

• امکان رزرو تور
• ارائه محتوا جذاب در قالب اخبار و مقاالت مربوط به صنعت گردشگری

• سیســتم پشــتیبانی خــوب و 24 ســاعته بــرای حل مشــکالت خریــداران و پاســخگویی 
ــواالت به س

• امکان خرید آنالین بلیط قطار در مسیرهای مختلف داخلی
• نمایش مسیرهای پرتردد در صفحه اصلی سایت جهت دسترسی راحت تر

• سیستم فیلترینگ خوب برای پیداکردن سریع تر بلیط مورد نظر
• بخش سواالت متداول جهت رضایت مشتریان

• امکان شارژ حساب کاربری و خرید بلیط
• امکان خرید آنالین بلیط بدون نیاز به ثبت نام

• راهنمای خرید و استرداد بلیط
 

معایب قاصدک 24
• رابط کاربری نه چندان جذاب سایت و اپلیکیشن

• نداشتن سیستم فروش بلیط اتوبوس با وجود اعالم در سایت
• مشکل در خرید بلیط هواپیما به صورت دو طرفه

• مشکالت در انتخاب بلیط مورد نظر در سایت و اپلیکیشن
• تجربه کاربری نه چندان مناسب در سایت و اپلیکیشن

• تعامل ضعیف با کاربران در شبکه های اجتماعی
• نبود اطالعات تماس و دسترسی در صفحه اصلی سایت

• باگ های عجیب نرم افزاری در اپلیکیشن
• سایت تک زبانه فارسی
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6- فالیتیو
فالیتیــو یکــی دیگــر از ســایت های فــروش اینترنتــی بلیــط اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــت  ــه صــورت رســمی فعالی ــاه ســال 1394 ب ــازار از بهمــن م ــودن شــرایط ب فراهــم ب
ــا توجــه  خــود را زیرنظــر آژانــس دورپــرواز شــروع کــرده اســت. بــه نظــر می رســد ب
ــران عــادی بــرای  بــه فراگیرشــدن اســتفاده از اینترنــت و فرهنگ ســازی در بیــن کارب
خریــد آنالیــن بلیــط، فالیتیــو نیــز آمــده اســت تــا ســهمی از ایــن بــازار بــزرگ داشــته 

باشــد.
ــون  ــت و تاکن ــان 23181 اس ــران 646 و در جه ــو )Flightio( در ای ــا فالیتی ــه الکس رتب
ــت  ــد. فعالی ــته باش ــانی داش ــافر خدمت رس ــون مس ــش از 2.5 میلی ــه بی ــته ب توانس
ــی  ــم خیل ــی کردی ــا بررس ــا اینج ــه ت ــی ک ــر گزینه های ــا دیگ ــات آن ب ــو و خدم فالیتی

ــدارد.  ــی ن تفاوت
ــای  ــار و توره ــا، قط ــط هواپیم ــن بلی ــروش آنالی ــو روی ف ــز فالیتی ــن تمرک اصلی تری
مســافرتی اســت و در چشــم انداز ایــن شــرکت آمــده اســت کــه می خواهــد بزرگتریــن 
ســایت فــروش اینترنتــی بلیــط در ایــران و خاورمیانــه باشــد کــه بایــد ببینیــم ایــن 
ــی  ــدازه دســت یافتن ــا چــه ان ــا ت ــی باب ــای سرســختی چــون عل ــا وجــود رقب ــا ب ادع

اســت. 
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ــا تمــام ایرالین هــای داخلــی و خارجــی قــرارداد دارد و ارائــه صــد در صــد  فالیتیــو ب
پروازهــای خطــوط هواپیمایــی داخلــی و پروازهــای خارجــی شــامل پــرواز چارتــری و 
سیســتمی جــزو نقــاط قــوت و وجــه تمایــز ایــن اســتارتاپ شــناخته می شــود. البتــه 
چنیــن ادعایــی در چنــد ســایت دیگــر فــروش آنالیــن بلیــط نیــز بــه چشــم می خــورد.
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــه ده ــما ارائ ــه ش ــت را ب ــن قیم ــد بهتری ــالش می کن ــو ت فالیتی

ــد. ــی می کن ــود را گارانت ــری خ ــای چارت پروازه
امــکان خریــد آنالیــن بلیــط قطــار از شــرکت هایی ماننــد رجــا، فــدک، ســفیر و... بــا 
قیمــت مناســب و بــه صــورت لحظــه ای نیــز یکــی دیگــر از مهمتریــن خدمــات فالیتیــو 
ــفر  ــور س ــارج از کش ــه خ ــد ب ــه می خواهن ــافرانی ک ــرای مس ــه ب ــن اینک ــت. ضم اس
ــز فراهــم شــده اســت.این  ــا نی ــد، امــکان رزرو هتل هــای خارجــی در سراســر دنی کنن
شــرکت بیــش از 5 هــزار شــهر و یــک میلیــون هتــل را در اقصــی نقــاط دنیــا پوشــش 

می دهــد.
ــرای  ــه ب ــت ک ــژه ای اس ــی ارزش وی ــز دارد. یک ــر نی ــذاب دیگ ــی ج ــو دو ویژگ فالیتی
ــی  ــبکه های اجتماع ــایت و ش ــوان در س ــوع را می ت ــن موض ــت. ای ــل اس ــوا قائ محت
ایــن اســتارتاپ مشــاهده کــرد کــه اطالعــات خیلــی خوبــی را در مــورد گردشــگری در 

ــد. ــرار می ده ــان ق ــار مخاطب اختی
در بــالگ فالیتیــو مطالــب جذابــی مربــوط بــه راهنمــای ســفر، جاذبه هــای گردشــگری، 
ــم  ــه چش ــده ب ــته بندی ش ــورت دس ــه ص ــا و... ب ــار و رویداده ــفر، اخب ــنامه س دانش

می خــورد. 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــز روزان ــژه و جوای ــای وی ــو تخفیف ه ــذاب فالیتی ــی ج ــن ویژگ دومی
اســت کــه عــالوه بــر تشــویق کاربــران بــه نوعــی تــالش می کنــد از آنهــا تشــکر کنــد.

سیســتم پشــتیبانی و مرکــز پاســخگویی فالیتیــو یکــی دیگــر از نقــاط قوت این شــرکت 
اســت کــه خیلــی ســریع و خــوب بــه مشــکالت و ســواالت شــما پاســخ می دهند.

 
مزایای فالیتیو

• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا و قطــار بــه صــورت 24 ســاعته از طریــق ســایت 
اپلیکیشن و 
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• پشــتیبانی 24 ســاعته در تمــام روزهــای هفتــه بــه صــورت تلفنــی بــا کیفیــت بســیار 
ب خو

• تضمین بهترین قیمت
• ضمانــت ویــژه بلیــط )در صــورت بــروز مشــکل از ســوی فالیتیــو هزینه هــای مــازاد 

و خســارت پرداخــت می شــود(
• امکان کنسل کردن، استرداد و پیگیری بلیط به صورت آنالین

• قرارداد با تمام ایرالین های داخلی و خارجی
• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط قطــار در تمامــی مســیرها از شــرکت های مختلــف ریلــی 
داخلــی و خارجــی )می توانیــد بیــن شــهرهای خارجــی ماننــد دو شــهر اروپایــی بلیــط 

قطــار خریــداری کنیــد(
• نمایش برترین مقاصد گردشگری که بیشتر جستجو می شوند

• کاربری ساده سایت و اپلیکیشن و خرید بلیط در 5 مرحله
• امکان رزرو بیش از یک میلیون هتل در سراسر دنیا

• امکان استفاده از تورهای مسافرتی مختلف
• سیستم ایمیل مارکتینگ قوی

• بخش کامل و قوی سواالت متداول
• سیستم فیلترینگ دقیق و قوی

Tripadvisor رتبه بندی هتل ها براساس سایت •
• نمایش وضعیت آب و هوایی مقصد

 
معایب فالیتیو

• اپلیکیشن از نظر کارایی، رابط کاربری و تجربه کاربری نیاز به بهبود دارد
• نداشتن سیستم فروش بلیط اتوبوس

• امــکان مشــاهده  هتل هــا وجــود نــدارد و اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه پروازهــا 
و هتــل هــا می توانــد بهتــر شــود
• نداشتن بیمه مسافرتی در سایت

• ناحیه کاربری می تواند بهتر و کامل تر باشد
• سایت تک زبانه فارسی
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7- سامتیک

ســامتیک در واقــع ســامانه خریــد اینترنتــی بلیــط هواپیمــا و بلیــط قطــار اســت کــه 
بــه عنــوان زیرمجموعــه ای از شــرکت خدمــات مســافرت هوایــی ســاعی تهــران فعالیت 
می کنــد. ایــن شــرکت تــالش کــرده تــا تجربــه ســال ها فعالیــت در زمینــه گردشــگری 
را نیــز در حــوزه آنالیــن نیــز بــه کار گیــرد تــا ماننــد دیگــر رقبــای خــود بتوانیــد ســهمی 

از بــازار داشــته باشــد.
ــا  ــی ب ــاوت چندان ــه تف ــوید ک ــه می ش ــامتیک متوج ــی س ــد از بررس ــوع بع در مجم
رقبــای خــود نــدارد و هــدف اصلــی آن فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا و قطــار و رزرو 
هتل هــای داخلــی و خارجــی اســت. البتــه ایــن شــرکت تــالش کــرده تــا تفاوت هایــی 

نیــز داشــته باشــد.
از جملــه مهمتریــن خدمــات ســامتیک می تــوان بــه صــدور بلیــط پروازهــای داخلــی 
ــف، صــدور بیمه نامه هــای مســافرتی،  ــزا، اجــرای تورهــای مختل و خارجــی، اخــذ وی
ارائــه خدمــات چارتــری، ارائــه خدمــات CIP و VIP، ترانســفر فرودگاهــی، رزرو هتــل و 
دیگــر خدمــات گردشــگری اشــاره کــرد کــه البتــه بیشــتر آنهــا توســط شــرکت خدمــات 

ــه می شــود. گردشــگری ســاعی ارائ
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ســامتیک 17 ســال ســابقه فعالیــت دارد و فراینــد خریــد آنالیــن بلیــط در آن نیــز مانند 
علــی بابــا و دیگــر ســایت هایی اســت کــه معرفــی کردیــم. رتبــه الکســا ســامتیک در 

ایــران 856 و در دنیــا 31763 اســت.
یکــی از ویژگی هــای متمایــز ســامتیک فراهــم کــردن شــرایط اجــاره و ترانســفر خــودرو 
بــه صــورت آنالیــن اســت کــه البتــه بــه صــورت محــدود در شــهرهایی چــون تهــران، 

مشــهد، شــیراز، تبریــز، بندرعبــاس، رشــت، کیــش، اصفهــان و یــزد ارائــه می شــود. 
سیســتمی کاری ســایت بســیار ســاده و خــوب اســت و هــر نــوع کاربــری از عــادی تــا 
ــرد. سیســتم جســتجو و  ــد و رابطــه بگی ــا آن کار کن ــد ب ــه راحتــی می توان حرفــه ای ب

فیلترینــگ قدرتمنــد ســامتیک نیــز همیشــه همــراه شــما خواهــد بــود.
 

مزایای سامتیک
• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط از طریــق ســایت بــه صــورت 24 ســاعته و صــدور آنــی 

بلیــط
• امکان پیگیری و استرداد بلیط به صورت آنالین

• سیستم رزرو هتل های داخلی و خارجی
• سیستم ترانسفر و اجاره خودرو در برخی شهرها

• سیستم جستجو و فیلترینگ پیشرفته و دقیق
• پشتیبانی تلفنی 24 ساعته باکیفیت خوب در تمامی روزهای هفته

• امکان خرید آنالین بلیط قطار
• ارائه خدمات متنوع گردشگری

• ارائه پیشنهادهای ویژه چارتری
• نمایش ساده و جذاب جزئیات بلیط

 
معایب سامتیک

• نداشتن اپلیکیشن
• نداشتن بخش بالگ محتوایی یا مجله گردشگری

• نداشتن قرارداد با تمام ایرالین
• کندبودن و مشکالت سیستم جستجوی قطار در برخی مواقع
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• نداشتن سیستم تقویم قیمتی
• نمایش ناقص جزئیات بلیط قطار

• فعال نبودن در شبکه های اجتماعی
• مشکالت اطالع رسانی و توضیحات کافی برای خریداران در سایت

 

 
8- سفرمی

ــرواز آســمان اســت کــه خــودش ر ا  ســفرمی در واقــع زیرمجوعــه هلدینــگ طاهــا پ
بــه عنــوان موتــور جســتجو و رزرو بلیــط هواپیمــا معرفــی می کنــد کــه در واقــع فــرق 
چندانــی بــا دیگــر رقبــای خــود نــدارد. ایــن شــرکت از آبــان مــاه 1389 فعالیت خــود را 
شــروع کــرده و تــالش می کنــد خدمــات گردشــگری را در بســتر وب بــا بهتریــن کیفیت  

ارائــه کنــد. البتــه ســفرمی بــه طــور رســمی از ســال 1394 راه انــدازی شــده اســت.
رتبــه الکســا ســفرمی در ایــران 871 و در دنیــا 29551 اســت و اصلی تریــن هــدف خــود 
را روی فــروش آنالیــن بلیــط هواپیمــا چارتــری و سیســتمی قــرار داده اســت. عــالوه 
ــط  ــی و خارجــی، بلی ــل داخل ــواع خدمــات دیگــر چــون رزرو هت ــن ســفرمی ان ــر ای ب
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ــران در  ــر ته ــالوه ب ــفرمی ع ــد. س ــه می کن ــور را ارائ ــافرتی و رزرو ت ــه مس ــار، بیم قط
شــیراز نیــز دفتــر دارد.

ســفرمی ســایت زیبایــی دارد و بــا اینکــه اطالعــات زیــادی در صفحــه اصلــی آن قــرار 
دارد، ولــی رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری خوبــی دارد. در صفحــه اصلــی ســایت همه 
چیــز بــه صــورت دســته بندی شــده در اختیــار شماســت و خیلــی راحــت و ســریع بــه 

ــد. ــد می رس ــه می خواهی ــزی ک چی
ــژه  ــای وی ــه طرح ه ــرار دارد ک ــه ق ــط صفح ــز در وس ــنواره ها نی ــرای جش ــی ب بخش
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــه می ش ــتریان ارائ ــه مش ــوب ب ــای خ ــات و تخفیف ه ــا جزئی ب
ــه  ــود دارد ک ــردد وج ــیرهای پرت ــا در مس ــن بلیط ه ــش ارزان تری ــرای نمای ــمتی ب قس

ــردی اســت. ــی کارب ایــن قســمت خیل
ســفرمی نیــز ماننــد ســایر رقبای خــود پوشــش 100 درصــدی بلیــط هواپیمــا را دارد و با 
تمــام ایرالین هــای داخلــی و خارجــی همــکاری می کنــد. بخــش خدمــات مشــتریان، 
تیــم پشــتیبانی و سیســتم اطالع رســانی ســایت عملکــرد خیلــی خوبــی دارد و شــما را 
راضــی می کنــد. ســفرمی از ارائــه محتــوای جــذاب و کاربــردی غافــل نبــوده اســت و 
بــا راه انــدازی یــک بــالگ جــذاب تــالش کــرده تــا بــه مســافران کمــک کنــد تصمیــم 

بهتــری بگیرنــد.
 

مزایای سفرمی
• امکان خرید آنالین بلیط از طریق سایت و اپلیکیشن به صورت 24 ساعته

• سیستم جستجو و فیلترینگ قوی
• رابط کاربری زیبا و تجربه کاربری خوب در سایت

• پوشش 100 درصدی پروازهای چارتری و سیستمی
• امکان خرید آنالین بلیط قطار

• ارائه انواع بیمه مسافرتی
• مجله اینترنتی جذاب و کاربردی جهت ارائه محتوای رایگان

• پشتیبانی 24 ساعته تلفنی در تمامی روزهای هفته
• اطالع رسانی کامل در سایت

• فروش انواع بلیط هواپیما چارتری و سیستمی
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• امکان کنسلی و استرداد بلیط به صورت آنالین از طریق سایت و اپلیکیشن
• امکان رزرو آنالین بیش از 600 هتل در ایران و هزاران هتل در دنیا

• سرعت خوب اپلیکیشن و امکان استفاده از نقشه آنالین
 

معایب سفرمی
• عملکــرد اپلیکیشــن، رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری آن بــا توجــه بــه جدیــد بــودن 

ــر شــود ــد بهت می توان
• مطابقت نداشتن اطالعات سایت و اپلیکیشن در بعضی مواقع

• سایت تک زبانه فارسی
• نیازمند فعالیت جدی تر در شبکه های اجتماعی

• انتظار زیاد در برخی مواقع برای پشتیبانی
• سیستم رزرو تور می تواند بهتر شود

• کندبودن سیستم جستجوی بخش بلیط قطار
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9- تی چارتر
تــی چارتــر در واقــع یــک موتــور جســتجوی بــرای بلیــط هواپیمــا اســت کــه در فــروش 
بلیــط قطــار یــا اجــاره خــودرو در خــارج از کشــور نیــز فعالیــت می کنــد. این اســتارتاپ 
فعالیــت خــود را از ســال 94 شــروع کــرده و نزدیــک بــه 5 ســال اســت کــه فعالیــت 
ــد  ــرای خری ــور جســتجو فروشــنده مســتقیم نیســت و ب ــن موت ــع ای ــد. در واق می کن

آنالیــن بلیــط هواپیمــا و قطــار شــما را بــه فروشــندگان اصلــی متصــل می کنــد.
ــن  ــن از ای ــد بهتری ــی می توان ــی دارد ول ــاده و در دسترس ــری س ــط کارب ــایت راب س
باشــد. البتــه کاربــران عــادی و حرفــه ای در کار کــردن بــا ســایت یــا اپلیکیشــن تــی 
ــرکت از  ــن ش ــاعته در ای ــتیبانی 24 س ــت. پش ــد داش ــدی نخواهن ــکل ج ــر مش چارت

ــود. ــام می ش ــرام انج ــات تلگ ــن و رب ــک، تلف ــق پیام طری
ــرای  ــف ب ــیرهای مختل ــتمی را در مس ــری و سیس ــرواز چارت ــای پ ــر بلیط ه ــی چارت ت
شــما جســتجو می کنــد و نتایــج مختلــف را نمایــش می دهــد. سیســتم اطالع رســانی 

خیلــی دقیــق نیســت و هیــچ کار جــدی ای روی موضــوع محتــوا نشــده اســت.
جالــب اینجاســت کــه امــکان انتخــاب تاریــخ بــه صــورت دســتی وجــود نــدارد و تنهــا 
می توانیــد مبــدا و مقصــد را انتخــاب کــرده و در نهایــت نتایــج را در یــک بــازه یــک 
ماهــه بــه صــورت 15 روز قبــل و 15 روز مشــاهده کنیــد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای تــی 

چارتــر امــکان اجــاره خــودرو در 139 کشــور دنیاســت.
تــی چارتــر در صفحــه اصلــی مســیرهای پرتــردد را نشــان می دهــد و امــکان نمایــش 
بلیط هــای دارای ضمانــت نیــز وجــود دارد. چهــار زبانــه بــودن ســایت )فارســی، عربــی، 

انگلیســی و ترکــی( یکــی از مزیت هــای ایــن ســایت به شــمار مــی رود.
 

مزایای تی چارتر
• موتور جستجوی قوی در سایت و اپلیکیشن

ــری و  ــورت چارت ــه ص ــا ب ــط هواپیم ــندگان بلی ــام فروش ــه تم ــی ب ــکان دسترس • ام
ــتمی سیس

• امکان نمایش اطالعات مسیرهای پروازی ویژه
• امکان جستجوی بلیط قطار

• امکان اجاره خودرو در خارج از ایران
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• پشتیبانی پیامکی، آنالین و تلگرامی
• سایت چهار زبانه

• کاربری ساده سایت
 

معایب تی چارتر
• عدم امکان انتخاب تاریخ مورد نظر

• نداشتن سیستم فیلترینگ
• رابط کاربری سایت و اپلیکیشن می تواند خیلی بهتر باشد

• سیستم اطالع رسانی و محتوایی ضعیف
• زمان پشتیبانی می تواند بهتر و سریع تر باشد

• نداشتن امکاناتی چون بیمه مسافرتی، رزرو تور یا هتل
• باگ هــای نــرم افــزاری در ســایت و اپلیکیشــن کــه باعــث عملکــرد کنــد یــا اشــتباه 

می شــود
• جزئیات ناقص بلیط هواپیما یا قطار

• نداشتن پشتیبانی تلفنی
• مشخص نبودن سوابق فعالیت
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10- تریپ
تریــپ در واقــع شــرکت خدمــات مســافرت هــوای نقطــه پــرواز اســت کــه از خــرداد 
مــاه 1385 فعالیــت خــود را در زمینــه ارائــه خدمــات گردشــگری شــروع کــرده اســت. 
تریــپ یکــی از نام هــای شــناخته شــده و بــزرگ در زمینــه خریــد آنالیــن بلیــط هواپیما 
ــران 1686 و در  ــپ در ای ــا تری ــه الکس ــت. رتب ــی اس ــی و خارج ــای داخل و رزرو هتل ه

دنیــا 65011 اســت.
ــتمی و  ــای سیس ــی از پروازه ــه کامل ــود مجموع ــای خ ــایر رقب ــد س ــز مانن ــپ نی تری
چارتــری را در مســیرهای مختلــف داخلــی و بین المللــی بــا قیمــت مناســب در اختیــار 
ــان  ــران و جه ــای ای ــن  هتل ه ــکان رزرو بهتری ــه ام ــن اینک ــذارد. ضم ــداران می گ خری

وجــود دارد.
ــترده ای از  ــبکه گس ــا ش ــرواز ب ــه پ ــافرتی نقط ــات مس ــرکت خدم ــه ش ــی ک از آنجای
ــد  ــک دارد، می توان ــکاری نزدی ــگری هم ــای گردش ــد آژانس ه ــود مانن ــکاران خ هم
خدمــات جــذاب و کاربــردی دیگــری چــون بیمــه مســافرتی، اخــذ ویــزا )ماننــد ویــزای 
5 ســاله توریســتی کانــادا(، انــواع تــور داخلــی و خارجــی و... را نیــز بــا بهتریــن کیفیت 

ارائــه کنــد.
ــه مشــتریان اســت. ایــن  ــژه ب ــه خدمــات وی ــب تریــپ ارائ یکــی از ویژگی هــای جال
خدمــات شــامل ترانســفر VIP در ایــران و خــارج، گشــت های شــهری ویــژه، گشــت 
کشــتی و خدمــات اخــذ ویــزا اســت کــه باعــث می شــود بســیاری از خریــداران بتواننــد 

پکیجــی کامــل را دریافــت کننــد.
خریــد آنالیــن بلیــط هوایپمــا در ســایت تریــپ نیــز ماننــد دیگــر نمونه هــای مشــابه 
ــود را در  ــط خ ــد بلی ــت می توانی ــود و در نهای ــام می ش ــاده انج ــک س ــد کلی ــا چن ب

ــد. ــت کنی ــن دریاف ــان ممک ــریع ترین زم س
 

مزایای تریپ
• امــکان خریــد آنالیــن بلیــط هواپیمــا و رزرو هتل هــای داخلــی و خارجــی بــه صــورت 

24 ســاعته از طریق ســایت و اپلیکیشــن
• امکان استفاده از خدمات ویژه مانند اخذ ویزا، ترانسفر و گشت های شهری

• ارائه خدمات بیمه مسافرتی
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• راه اندازی وبالگ و ارائه محتوای ارزشمند به مخاطبان
• سیســتم پشــتیبانی تلفنــی 24 ســاعته بــرای رفــع مشــکالت احتمالــی و پاســخگویی 

بــه ســواالت
• نمایش بلیط های ارزان در مسیرها پرطرفدار

• بخش قوی پرسش های متداول
 

معایب تریپ
• رابط کاربری متوسط سایت که گاهی اوقات مشکالت عجیبی دارد

• تجربه کاربری سایت و اپلیکیشن می تواند بهتر شود
• نبود امکان خرید آنالین بلیط قطار و اتوبوس

• عملکرد کند و با تاخیر پاپ آپ سایت
• نمایش ناقص جزئیات مربوط به پروازها

• سیســتم جســتجو و فیلترینــگ متوســط کــه می توانــد بهتــر شــود و گاهــی مشــکل 
دارد

• باگ های نرم افزاری در اپلیکیشن که باعث عملکرد کند یا اشتباه آن می شود
• نبود امکان رزرو تورهای مسافرتی به صورت آنالین

• سیستم اطالع  رسانی در سایت و اپلیکیشن می تواند قوی تر شود
• سایت تک زبانه فارسی

• سرعت متوسط سایت در صفحات مختلف
• مشکالت بخش رزرو هتل که به درستی کار نمی کند

• عدم امکان انتخاب مسیرهای پرتردد به صورت پیش فرض
• نداشتن سیستم پیشنهاددهی ویژه برای مشتریان
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ــته  ــی داش ــد خوب ــده رش ــد در آین ــه می توانن ــط ک ــن بلی ــروش آنالی ــایت های ف س

باشــند:
1. رسپینا 24

2. دلتابان
3. بلیط تریپ

4. ایتیک
5. سیمرغ 24
6. سفرستان

7. کجارو
 

سخن پایانی
مــا در ایــن مطلــب تــالش کردیــم تــا 10 ســایت برتــر خریــد آنالیــن بلیــط را بــه شــما 
ــم  ــد تصمی ــا بتوانی ــب آنه ــا و معای ــات، مزای ــد از بررســی امکان ــا بع ــم ت ــی کنی معرف

دقیقــی بگیریــد.
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