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بــا فراگیــر شــدن ســفارش غــذا از طریــق ســایت و اپلیکیشــن موبایــل، دیگــر کمتــر 
ــد.  ــا حضــوری اســتفاده می کن ــی ی ــه از سیســتم ســفارش تلفن کســی در طــول هفت
ســامانه  هــای ســفارش آنالیــن غــذا ویژگی هــای جذابــی دارنــد کــه در ایــن مطلــب 

ــم. ــران بپردازی ــر در ای ــه برت ــد نمون ــی و بررســی چن ــه معرف ــم ب می خواهی
چنــد ســالی اســت شــرکت های مختلــف بــه اســتفاده از فضــای کاری مارکــت 
پلیــس )Marketplace( یــا بــه اصطــالح مــکان  بــازار روی آورده انــد. در ایــن فضــا 
ــوان  ــه عن ــردم ب ــا م ــد ت ــم می کن ــتری را فراه ــطه بس ــوان واس ــه عن ــه ای ب مجموع
دریافت کننــدگان و خریــداران یــک محصــول یــا خدمــت بــه تعــداد زیــادی از کســب 
ــا  ــند و ب ــته باش ــی داش ــود دسترس ــت خ ــا خدم ــول ی ــده  محص ــای ارائه دهن و کاره

ــد. ــد کنن ــا خری ــژه ای از آنه شــرایط وی
ــد ســودآور باشــد.  ــه می توان ــرای هــر ســه طــرف یــک معامل ایــن مــدل درآمــدی ب
ــه   ــروش، ارائ ــردن بســتر ف ــی، فراهــم ک ــات، بازاریاب ــه  واســطه، در ازای تبلیغ مجموع
ــه   ــر ارائ ــه مهمت ــود و از هم ــد خ ــار برن ــتفاده از اعتب ــات الزم، اس ــوزش و امکان آم
مشــتریان زیــاد بــه کســب و کارهــا، درصــدی را از هــر تراکنــش بــه عنــوان کارمــزد 

دریافــت می کنــد.
مشــاغل نیــز خیلــی ســاده و بــدون دردســر می تواننــد از بســتر آماده شــده اســتفاده 
ــه حضــور انبوهــی از مشــتریان در ایــن فضــا، فــروش بیشــتری  ــا توجــه ب ــد و ب کنن
داشــته باشــند. خریــداران نیــز از آنجــا کــه می تواننــد بــه صــورت آنالیــن و راحــت، 
خریــد خــود را بــا امکانــات ویــژه و قیمــت مناســب انجــام دهنــد نیــز راضــی خواهنــد 

بــود.
ــد ســال  ــه طــی چن ــن غــذا ک ــا ســامانه های ســفارش آنالی ــی ی تاکســی های اینترنت
گذشــته به ویــژه در مــدت دو ســال اخیــر بــه شــدت محبــوب شــده اند و رشــد قابــل 
ــه نوعــی نمونه هایــی از یــک مارکــت پلیــس موفــق هســتند.  توجهــی داشــته اند، ب
ــی  ــه حت ــیده اند ک ــت رس ــه محبوبی ــدی ب ــذا تاح ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س س
مجموعــه هــای غذایــی مختلــف کــه در طــول ســال حســابی سرشــان شــلوغ اســت 
ــزد  ــی کارم ــوند و حت ــامانه ها وارد می ش ــن س ــز در ای ــد نی ــادی دارن ــتریان زی و مش
ــهم  ــد س ــا بتوانن ــد ت ــفارش را پرداخــت می کنن ــش و س ــر تراکن ــرای ه ــر ب ــورد نظ م

ــند. ــته باش ــر داش ــات بیرون ب ــتری از سفارش بیش
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شــرایط اقتصــادی نیــز بــه ســمتی پیــش رفتــه اســت کــه هــر ســه ضلــع فعــال در 
ایــن ســایت ها، یعنــی مشــتری، مجموعــه  غذایــی و شــرکت واســط، از حجــم زیــاد 
سفارشــات کامــال راضــی هســتند. ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا مزایــای زیــادی 
ــر  ــد ســامانه  برت ــه معرفــی چن ــم و ســپس ب ــا می پردازی ــه آنه ــد کــه در ادامــه ب دارن

ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران خواهیــم پرداخــت.
نکتــه  قابــل توجــه اینجــا اســت کــه فراگیــر شــدن اســتفاده از ســایت های ســفارش 
آنالیــن غــذا بــه جایــی رســیده اســت کــه بســیاری از ســامانه های ســفارش آنالیــن 
ــوی  ــد. از س ــت می کنن ــز فعالی ــران نی ــر ای ــهرهای دیگ ــران در ش ــر ته ــالوه ب ــذا ع غ

ــده اند. ــا ش ــن فض ــرعت وارد ای ــه س ــز ب ــی نی ــتارتاپ های بوم ــر اس دیگ

 
سفارش آنالین غذا

 
تاریخچه سفارش آنالین غذا در دنیا و ایران

اولیــن ســفارش آنالیــن غــذا بــه ســال 1994 برمی گــردد کــه یــک پیتــزا از مجموعــه 
غذایــی Pizza Hut بــود. امــا اولیــن ســامانه ســفارش آنالیــن غــذا ســال 1995 بــا نــام 
 waiter.com در شــمال کالیفرنیــا راه انــدازی شــد کــه بــه نــام World Wide Waiter

ــز شــناخته می شــود.  نی
اولیــن ســایت ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران زودفــود بــود کــه ســال 1388 بــا هــدف 
ترویــج فرهنــگ ســفارش اینترنتــی غــذا راه انــدازی شــد و ســال 96 بعــد از چندیــن 
ســال فعالیــت منســجم در کنــار مجموعــه  اســنپ، نــام آن بــه اســنپ فــود تغییــر پیــدا 

. د کر
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ــفارش  ــایت های س ــتفاده از س ــای اس ــه مزای ــاه ب ــه   کوت ــن مقدم ــد از ای ــون بع اکن
ــت. ــم پرداخ ــذا خواهی ــن غ آنالی

 
مزایای استفاده از سایت های سفارش آنالین غذا

همانطــور کــه گفتیــم ســامانه های ســفارش آنالیــن غــذا کــه معمــوال بــر بســتر ســایت 
اینترنتــی و اپلیکیشــن کار می کننــد، ویژگی هــای مثبــت و مزایــای خوبــی دارنــد کــه 

در ادامــه بــه آنهــا می پردازیــم.
- سفارش آسان غذا

ــان  ــه مهم ــی ک ــا در زمان ــتید ی ــا هس ــه تنه ــی ک ــه زمان ــا چ ــا و باره ــک باره بی ش
داریــد، بــرای شــما پیــش آمــده اســت کــه بخواهیــد در خانــه یــا محــل کار، نخواهیــد 
آشــپزی کنیــد و تصمیــم بگیریــد غــذا ســفارش دهیــد. تــا چنــد ســال قبــل یــا بایــد 
ــه  ــا ب ــد ی ــه می کردی ــورد نظــر مراجع ــی م ــه  غذای ــه مجموع ــه صــورت حضــوری ب ب

ــد. ــفارش می دادی ــی س ــورت تلفن ص
ــا  ــن غــذا ی ــق ســایت هــای ســفارش آنالی ــد از طری ــه ســادگی می توانی امــا حــاال ب
ــورد نظــر خــود را  ــن خطــا ســفارش م ــا کمتری ــی و ب ــدون معطل ــا، ب اپلیکیشــن  آنه
ثبــت کنیــد. دیگــر نیــازی نیســت در صف هــای طوالنــی منتظــر باشــید یــا در ترافیــک 
بمانیــد و بــا غــذا ســرد بــه خانــه برگردیــد. حــاال می توانیــد تــا زمــان رســیدن غــذا، 

بــه دیگــر کارهــای خــود برســید.

- دسترسی به مجموعه های غذایی مختلف
ــت  ــن اس ــذا ای ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــوب س ــیار خ ــای بس ــی از ویژگی ه یک
کــه مجموعه هــای غذایــی متنــوع از انــواع رســتوران های ایرانــی و فرنگــی گرفتــه تــا 
ــد دیزی ســراها  ــدگان غذاهــای ســنتی و خانگــی مانن ــود و عرضه کنن ــواع فســت ف ان
را در کنــار هــم جمــع کرده انــد و شــما می توانیــد بــا بررســی غــذا و جزئیــات مربــوط 

بــه هــر مجموعــه  غذایــی ســفارش خــود را ثبــت کنــد.
ــا جســتجوی  ــه دســته بندی مــورد نظــر ی ــا وارد شــدن ب ــد ب ــی راحــت می توانی خیل
ــوید و  ــد وارد ش ــه می خواهی ــه ای ک ــه صفح ــان ب ــذای دلخواه ت ــا غ ــه ی ــام مجموع ن

ســفارش خــود را ثبــت کنیــد. 
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بــه تازگــی رونــد حضــور کافه هــا نیــز در ایــن ســایت ها زیــاد شــده اســت و عــالوه 
بــر آن می توانیــد صبحانــه خــود را نیــز بــه صــورت آنالیــن ســفارش دهیــد.

- دسترسی به جزئیات کامل
ــه  ــت ک ــن اس ــذا ای ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــم س ــای مه ــر از مزای ــی دیگ یک
می توانیــد بــه صــورت کامــل و دســته بندی شــده )غــذای اصلــی، پیــش غــذا، دســر، 
ــده،  ــکیل دهن ــواد تش ــر، م ــا تصوی ــراه ب ــا را هم ــی آنه ــوی غذای ــیدنی و...( من نوش
جزئیــات کامــل و قیمــت مشــاهده کنیــد و ســپس غــذای مــورد نظــر خــود را ســفارش 

دهیــد.
منــوی غذایــی قــرار گرفتــه در ســایت های ســفارش اینترنتــی غــذا شــامل غــذای اصلی 
ــذا  ــوخاری و...(، پیش غ ــاندویچ، س ــر، س ــزا، برگ ــی، پیت ــذای فرنگ ــی، غ ــذای ایران )غ
ــوه، آب  ــی، ســاالد، ســوپ و...(، دســر و نوشــیدنی )نوشــابه، دوغ، آبمی )ســیب زمین

ــود. ــی و...( می ش معدن
در بعضــی مواقــع حتــی یــک غــذا در چنــد حالــت مختلــف ارائــه می شــود کــه بــه 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــاهده کنی ــی مش ــوی غذای ــوع را در من ــن موض ــد ای ــی می توانی راحت
مثــال اگــر بخواهیــد چیپــس و پنیــز ســفارش دهیــد می توانیــد از بیــن گزینه هــای 

ــد. ــره ســفارش خــود را انتخــاب کنی ــا دو نف ــره ی ــی، تک نف مین
یــا اگــر دلتــان می خواهــد جوجــه کبــاب بخوریــد، می توانیــد جوجــه کبــاب معمولــی، 

مخصــوص یــا ممتــاز ســفارش دهید.
عــالوه بــر ایــن می توانیــد مــدت زمــان آمــاده شــدن و ارســال غــذا، امتیــاز مربــوط 
بــه مجموعــه  غذایــی، موجــود بــودن یــا نبــودن غــذا، زمــان ســفارش گیری، هزینــه  

پیــک و... را مشــاهده کنیــد.

- دریافت تخفیف و صرفه جویی در هزینه ها
ــل  ــا مح ــه ی ــه در خان ــول هفت ــادی در ط ــل زی ــه دالی ــه ب ــتند ک ــادی هس ــراد زی اف
ــراد  ــن اف ــرای ای ــه ب ــن گزین ــد و بهتری ــذا می گیرن ــه ســفارش غ ــم ب کار خــود، تصمی
اســتفاده از ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا یــا اپلیکیشــن آنهــا اســت. چــرا کــه در 
ایــن ســایت ها تخفیف هــای بســیار خوبــی از ســوی شــرکت واســط یــا مجموعه هــای 
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غذایــی ارائــه می شــود و بــه راحتــی می توانیــد صرفه جویــی خوبــی داشــته باشــید.
ــذب  ــرای ج ــود ب ــت های کاری خ ــه سیاس ــه ب ــا توج ــایتی ب ــر س ــه ه ــن اینک ضم
مشــتری بیشــتر یــا در مناســبت های خــاص، پیشــنهادات ویــژه ای را بــا تخفیــف ارائــه 

ــت!  ــاده ای نیس ــا کار س ــردن آنه ــه رد ک ــد ک می دهن

- استفاده از تجربیات دیگران
ــا اســتفاده  ــی ی ــدون مشــورت قبل ــر کســی ب ــه کمت ــی اســت ک ــروز دنیای ــای ام دنی
از نظــرات و تجربیــات دیگــران، اقــدام بــه خریــد می کنــد. شــما می توانیــد در 
ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا و در بخــش مربــوط بــه نظــرات کاربــران، عــالوه بــر 
امتیازاتــی کــه هــر مجموعــه  غذایــی بــه دســت آورده، نظــرات مشــتریان را در مــورد 

آن رســتوران یــا فســت فــود مشــاهده کنیــد.
ــم  ــود تصمی ــفارش خ ــورد س ــی در م ــه راحت ــد ب ــا بتوانی ــود ت ــث می ش ــن کار باع ای
ــی  ــه غذاهای ــه در چ ــدام مجموع ــد ک ــد ببینی ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب بگیری
بهتــر عمــل کــرده اســت یــا مثــال کــدام مجموعــه غــذا را دیــر بــه مشــتریان تحویــل 

می دهــد.

- پیگیری سفارش
یکــی دیگــر از ویژگی هــای مثبــت ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا امــکان رهگیــری 
ــی  ــق و گرافیک ــال دقی ــورت کام ــه ص ــاس ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــفارش اس ــری س و پیگی
ــک  ــط پی ــت، توس ــدن اس ــاده ش ــال آم ــما در ح ــفارش ش ــه س ــد ک ــد ببینی می توانی

ارســال شــده یــا تاخیــر دارد.
ضمــن اینکــه در صــورت هرگونــه تغییــر در ســفارش یــا تاخیــر در ارســال آن می توانیــد 
ــما  ــت ش ــرعت درخواس ــه س ــا ب ــد ت ــاس بگیری ــتیبانی تم ــد پش ــا واح ــتقیما ب مس

پیگیــری شــود.

- استفاده از پلتفرم های مختلف
فرقــی نمی کنــد پشــت سیســتم کامپیوتــری یــا لپ تــاپ نشســته باشــید یــا در حــال 
ــه  ــد ب ــه می توانی ــن اســت ک ــم ای ــا گوشــی هوشــمند خــود باشــید، مه ــردن ب کار ک
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ــود  ــت خ ــا درخواس ــن آنه ــذا و اپلیکیش ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــی از س راحت
را ثبــت کنیــد. در هــر دو صــورت بعــد از مشــاهده  منــوی هــر مجموعــه و انتخــاب 
غذاهــای مختلــف، در نهایــت بــا چنــد کلیــک ســفارش شــما ثبــت شــده و می توانیــد 

پرداخــت نهایــی را انجــام دهیــد.
از آنجایــی کــه آدرس هــای مــورد نظــر شــما پیشــتر در بخــش پروفایــل کاربری تــان 
ثبــت شــده اســت، دیگر نیــازی بــه وارد کــردن این جزئیــات نیســت و فقــط می توانید 

منتظــر باشــید تــا ســفارش بــه دســتتان برســد.

 

 
- انتخاب رستوران های نزدیک

از آنجایــی کــه ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا و اپلیکیشــن  آنهــا امــکان 
ــن  ــد نزدیک تری ــی می توانن ــه راحت ــد، ب ــما را دارن ــی ش ــکان فعل ــی م موقعیت یاب
رســتوران یــا فســت فودهــای محلــه  شــما را نمایــش دهنــد تــا بــا انتخــاب از آنهــا، 

ــد. ــتتان برس ــه دس ــر ب ــما زودت ــفارش ش س
ــوید،  ــر می ش ــورد نظ ــن م ــا اپلیکیش ــایت ی ــه  اول س ــه وارد صفح ــی ک ــی زمان حت
ــا  ــف دار ی ــای تخفی ــه ه ــا مجموع ــدر آنه ــما و در ص ــهر ش ــی ش ــای غذای مجموعه ه

پرطرفــدار نشــان داده می شــود.

6

https://modireweb.com
https://modireweb.com


برترینسایتهایسفارشآنالینغذاکدامهاهستند؟

   www.modireweb.com

- تنوع در سیستم پرداخت
شــما بــرای پرداخــت هزینــه  ســفارش خــود می توانیــد از روش هــای مختلفــی چــون 
پرداخــت آنالیــن پرداخــت اعتبــاری، یــا پرداخــت در محــل )هنــگام مراجعــه  پیــک( 
ــر  ــژه  در نظ ــرایط وی ــا و ش ــوال تخفیف ه ــد معم ــان باش ــه یادت ــد. البت ــتفاده کنی اس

گرفتــه شــده بــرای سیســتم پرداخــت آنالیــن قابــل اســتفاده اســت.

- ایجاد فضای رقابتی
ــی در هــر  ــع مشــتریان اســت. فضــای رقابت ــه نف ــی ب همیشــه ایجــاد فضــای رقابت
بــازاری از جملــه ســایت های ســفارش آنالیــن کمــک می کنــد تــا کیفیــت بهتــر شــود، 

ــیم. ــاهده باش ــتری را ش ــوع بیش ــا و تن ــد و تخفیف ه ــب تر باش ــا مناس قیمت ه

- فروش بیشتر
تمــام مزایــای ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا بــرای مــردم و مشــتریان نیســت و 
ــتفاده را  ــت اس ــوب آن نهای ــای خ ــد از ویژگی ه ــز می توانن ــی نی ــای غذای مجموعه ه
ببرنــد. راه انــدازی بســتری مناســب و حرفــه ای، هزینــه  تبلیغــات، پیــدا کردن مشــتری، 
ارائــه  پیشــنهادات ویــژه، تولیــد محتــوا، ارائــه  امکانــات خــاص و... از ســوی شــرکت 
واســط انجــام می شــود و رســتوران ها و فســت  فودهــا تنهــا می تواننــد روی افزایــش 

کیفیــت و فــروش بیشــتر متمرکــز شــوند.
 

بعــد از اینکــه دربــاره  ویژگی هــای مثبــت و مزایــای اســتفاده از ســامانه های ســفارش 
ــفارش  ــایت های س ــن س ــی برتری ــه معرف ــه ب ــم، در ادام ــت کردی ــذا صحب ــن غ آنالی

ــم: ــذا می پردازی ــن غ آنالی
 

1. اسنپ فود
ــایت های  ــن س ــزو اولی ــه ج ــت ک ــابق اس ــود س ــان زودف ــع هم ــود در واق ــنپ ف اس
ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران بــه شــمار مــی رود. شــرکت آوا نــگار اطلــس تجــارت 
بــرای اولیــن بــار در ســال 1388 ایــن ســایت را راه انــدازی کــرد تــا ســفارش آنالیــن 

ــد.  ــه کن غــذا را در ایــران نهادین
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اســنپ فــود ابتــدا در تهــران فعالیــت خــود را شــروع کرد و بعد از پشــت ســر گذاشــتن 
ــزرگ و  ــهرهای ب ــر ش ــت وارد دیگ ــتر توانس ــه  بیش ــب تجرب ــت و کس ــل موفقی مراح
کوچــک ایــران شــود. اســنپ فــود نســبت بــه دیگــر رقبــای خــود بــازار وســیع تری را 

در اختیــار دارد و توانســته در شــهرهای زیــادی حضــور ثابــت داشــته باشــد.
در ســایت اســنپ فــود بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت کــه این ســایت ســفارش 
ــن  ــه ای ــد ک ــرار می ده ــران ق ــار کارب ــی را در اختی ــات جذاب ــی امکان ــن غذای آنالی

ــت. ــدن اس ــه روز ش ــال ب ــه در ح ــا همیش قابلیت ه
 

مزایا:
• تنــوع بی نظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی، ســنتی، فرنگــی، چینــی، دریایــی، ایتالیایــی، 

ــی، فســت فود، گیاهــی، رژیمــی و... مغول
• روش های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(

• روش هــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران، منطقــه مــورد نظــر، 
غــذای مــورد عالقــه و ...

• امکان اضافه نمودن رستوران های مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت اسنپ فود با رستوران ها

• تخفیف بر روی غذاهای رستوران های مختلف
• امکان شرکت در کمپین های اسنپ فود در مناسبت های مختلف

• اضافه کردن رستوران های جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستوران ها و عکس غذاها

• آگاهی از رستوران های جدید
• امکان سفارش شیرینی، محصوالت سوپرمارکتی و سفارش از کافی شاپ ها

• سیستم فیلترینگ قدرتمند برای انتخاب سریع تر و راحتر غذای مورد نظر
 

اســنپ  فــود یــا همــان زودفــود ســابق کــه بعــد از چندیــن ســال همــکاری بــا گــروه 
اســنپ ادغــام شــد شــد، در شــهرهای مهمــی چــون تهــران، اصفهــان، مشــهد، تبریــز، 
اهــواز، شــیراز، قــم و... فعــال اســت و خدمات خــود را از طریق بیــش از 1500 رســتوران 

و مجموعــه  غذایــی معتبــر در اختیــار مــردم قــرار می دهــد.
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ــه  ــا توجــه ب ــی دارد و ب ــن و هــم پشــتیبانی تلفن ــن ســایت هــم پشــتیبانی آنالی ای
ــون  ــروه اســنپ، مشــکل جــدی تاکن ســابقه  فعالیــت 8 ســاله و پشــتیبانی خــوب گ

اعــالم نشــده اســت.
ــوالت  ــیرینی، محص ــی ش ــفارش اینترنت ــکان س ــذا، ام ــن غ ــفارش آنالی ــر س ــالوه ب ع
ســوپرمارکتی و ثبــت ســفارش از کافی شــاپ ها نیــز وجــود دارد کــه یکــی از مزایــای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــنپ فود ب اس

 

 

2. دلینو
ــه  ــت ک ــران اس ــذا در ای ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــر از س ــی دیگ ــام یک ــو ن دلین
رونــد رو بــه رشــد خوبــی را پشــت ســر گذاشــته اســت. ایــن مجموعــه تقریبــا تمــام 
امکاناتــی کــه در اســنپ فــود بــه آنهــا اشــاره کردیــم در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد.
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مزایا:
• تنــوع بی نظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی، ســنتی، فرنگــی، چینــی، دریایــی، ایتالیایــی، 

ــی و... ــی، رژیم ــت فود، گیاه فس
• روش های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(

• روش هــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران، منطقــه مــورد نظــر، 
غــذای مــورد عالقــه و ...

• امکان اضافه نمودن رستوران های مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت دلینو با رستوران ها

• تخفیف روی غذاهای رستوران های مختلف
• شرکت در کمپین های دلینو در مناسبت های مختلف

• اضافه کردن رستوران های جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستوران ها و عکس غذاها

• آگاهی از رستوران های جدید
• سیستم یکپارچه با اتوماسیون رستوران ها و فست فودها

 
از تخفیف هــای جــذاب و مســابقات هیجان انگیــز گرفتــه تــا همــکاری بــا رســتوران ها 

و فســت فودهــای معتبــر در زیرمجموعــه امکانــات دلینــو بــه چشــم می خــورد.
ــه  ــت ک ــن اس ــو ای ــذا دلین ــن غ ــفارش آنالی ــایت س ــت س ــای مثب ــی از ویژگی ه یک
ــا  ــت ت ــده اس ــه ش ــتورانی یکپارچ ــیون های رس ــا اتوماس ــا ب ــزاری آنه ــتم نرم اف سیس
نــه تنهــا ســفارش شــما ســریعتر ثبــت و ارســال شــود، بلکــه بالفاصلــه پرینــت آن از 

ــود چــاپ می شــود. ــا فســت ف ــق اتوماســیون داخــل رســتوران ی طری
ــه در حــال  ــرج و ارومی ــزد، ک ــاس، ی ــرگان، بندرعب ــم، گ ــران، ق ــو در شــهرهای ته دلین
فعالیــت اســت و بــا توجــه بــه رضایــت کاربــران و مجموعه هــای مختلــف از خدمــات 

ایــن ســامانه، بــه ســرعت در حــال گســترش شــهرهای تحــت پوشــش اســت.
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3. ریحون
چهــار ســالی می شــود کــه ســایت ســفارش آنالیــن غــذا ریحــون در شــهرهای تهــران، 
کــرج، اصفهــان، مشــهد، شــیراز، رشــت و قرویــن فعالیــت خــود را شــروع کرده اســت. 
ریحــون بــا توجــه بــه تیــم جــوان، حرفــه ای و متخصــص خــود خیلــی ســریع توانســته 

در دل کاربــران جــا بــاز کنــد.
ــای  ــق ادع ــرد و طب ــره می ب ــا به ــر رقب ــابه دیگ ــی مش ــز از امکانات ــایت نی ــن س ای
خودشــان بــا بیــش از 3500 مجموعــه  غذایــی در شــهرهای گفتــه شــده قــرارداد دارنــد. 

 
مزایا:

• تنــوع بی نظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی، ســنتی، فرنگــی، چینــی، دریایــی، ایتالیایــی، 
ــی و... ــی، رژیم ــت فود، گیاه فس

• روش های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(
• روش هــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران، منطقــه مــورد نظــر، 

غــذای مــورد عالقــه و ...
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• امکان اضافه نمودن رستوران های مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• تخفیف روی غذاهای رستوران های مختلف

• شرکت در کمپین های دلینو در مناسبت های مختلف
• اضافه کردن رستوران های جدید متناسب با نظرات کاربران

• مشاهده منوی به روز رستوران ها و عکس غذاها
• آگاهی از رستوران های جدید

• سیستم یکپارچه با اتوماسیون رستوران ها و فست فودها
• تولید محتوای قوی برای کمک به انتخاب بهتر مشتریان

 
بی شــک یکــی از جذابیت هــای ریحــون کــه باعــث تســریع پیشــرفت آنهــا و جــذب 
مخاطــب بیشــتر شــده، تولیــد محتــوای حرفــه ای و خــاص بــه ویــژه در شــبکه های 
ــه تنهــا باعــث درگیرشــدن بیشــتر مخاطبــان می شــود، بلکــه  اجتماعــی اســت کــه ن

ــد. ــک می کن ــز کم ــا نی ــر آنه ــری راحت ت ــه تصمیم گی ب
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4. چیلیوری
ــرکت  ــه  ش ــذا و زیرمجموع ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــی از س ــام یک ــوری ن چیلی
کســب و کار نویــن ایرانیــان اســت. در واقــع چیلیــوری دو ســال اســت کــه فعالیــت 
 )com.Tik8( خــود را شــروع کــرده و ایــن مجموعــه را بایــد بــرادر نت بــرگ و تیکــت
بدانیــم. چــرا کــه تمــام ایــن اســتارتاپ ها بــه هلدینــگ کســب و کار نویــن ایرانیــان 

تعلــق دارد.
چیلیــوری نیــز امکاناتــی مشــابه دیگــر رقبــای خــود دارد و بــه ادعــای ایــن ســایت، 
ــام  ــن انج ــا اپلیکیش ــایت ی ــق س ــود را از طری ــات خ ــد سفارش ــتریان می توانن مش
دهنــد. ایــن ســایت بــا بیــش از 3000 هــزار رســتوران و فســت فــود قــرارداد دارد و 
ــه راحتــی از هــر جایــی کــه می خواهیــد ســفارش خــود را ثبــت کنیــد. می توانیــد ب
ــن  ــورد ای ــم می خ ــه چش ــز ب ــود نی ــنپ ف ــه در اس ــوری ک ــای چیلی ــی از ویژگی ه یک
اســت کــه بــا ورود بــه صفحــه  رســتوران مــورد نظــر می توانیــد در بخــش مشــخصی 

غذاهــای پرطرفــدار و پرفــروش را مشــاهده کنیــد.
 

مزایا:
• تنــوع بی نظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی، ســنتی، فرنگــی، چینــی، دریایــی، ایتالیایــی، 

ــی و... ــی، رژیم ــت فود، گیاه فس
• روش های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(

• روش هــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران، منطقــه مــورد نظــر، 
غــذای مــورد عالقــه و ...

• امکان اضافه نمودن رستوران های مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت ریحون با رستوران ها

• تخفیف بر روی غذاهای رستوران های مختلف
• شرکت در کمپین های ریحون در مناسبت های مختلف

• اضافه کردن رستوران های جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستوران ها و عکس غذاها

• آگاهی از رستوران های جدید
• دارای پیک ویژه  چیلیوری
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• سیستم فیلترینگ برای انتخاب غذای مورد نظر
 

چیلیــوری در شــهرهای بزرگــی چــون تهــران، اصفهــان، مشــهد، کــرج، قــم، شــیراز و 
تبریــز و چنــد شــهر دیگــر ایــران فعالیــت جــدی دارد و اگــر مجموعــه ای پیــک نداشــته 
ــی  ــن ویژگ ــد. ای ــتفاده کنن ــوری اس ــود چیلی ــک خ ــد از پی ــتریان می توانن ــد مش باش
مثبــت مهمتریــن وجــه تمایــز چیلیــوری بــا دیگــر ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا 

اســت.
 

 

5. چنگال
از  یکــی  و  آنالیــن غــذا  از ســایت های ســفارش  یکــی  نــام تجــاری  چنــگال 
زیرمجموعه هــای شــرکت ایده نگــر باربــد اســت کــه نســبت بــه رقبــای خــود تجربــه 
ــران شــروع  ــت خــود را در ته ــن اســتارتاپ از ســال 95 فعالی ــری دارد. ای ــر کمت و عم
ــه کــرج، اصفهــان، قــم، کیــش، رشــت، کرمانشــاه و تبریــز رســیده  کــرده و اکنــون ب

ــت. اس
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چنــگال توانســته در شــهرهای گفتــه شــده بــا مجموعه هــای معتبــری همــکاری خــود 
را آغــاز کنــد و مشــتریان می تواننــد بــا خیــال راحــت سفارشــات خــود را ثبــت کننــد. 

ایــن ســایت نیــز عملکــرد و امکاناتــی همچــون دیگــر رقبــای خــود دارد.
چنــگال بــرای ایجــاد تمایــز بــا دیگــر ســایت هــای آنالیــن ســفارش غــذا ویژگی هــای 
ــد در  ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــرده اســت. ب ــه ک ــه ســرویس خــود اضاف ــی را ب جذاب
جایــزه  روزانــه  ایــن ســایت شــرکت کنیــد و کــد تخفیــف بگیریــد یــا درصــدی از خریــد 

ــده شــود. ــه حســاب تان بازگردان شــما ب
ضمــن اینکــه چنــگال بــرای مشــتریان وفــادار نیــز جوایــزی را در نظــر دارد کــه برخــی 
از مجموعه هــای غذایــی در ایــن بخــش بــا چنــگال همــکاری دارنــد. عــالوه بــر ایــن 
در همــان صفحــه اصلــی فاصلــه رســتوران تــا شــما، حداقــل میــزان ســفارش، هزینــه 

ارســال و نحــوه  پرداخــت کامــال مشــخص اســت.

 

6. دلیون
ــز خــود را  ــه تمرک ــذا اســت ک ــن غ ــر از ســایت های ســفارش آنالی ــون یکــی دیگ دلی
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بیشــتر روی صبحانــه و میان وعــده قــرار داده و در حــال حاضــر در تهران ســرویس دهی 
ــی  ــای غذای ــن وعده ه ــی از مهمتری ــه یک ــت صبحان ــد اس ــون معتق ــال دارد. دلی فع
اســت و بــا توجــه بــه مشــغله های کاری و فرصــت کــم ایــن وعــده  غذایــی از زندگــی 

روزمــره  مــا حــذف شــده اســت. 
ــد  ــا بتوان ــرار داده ت ــتور کار خــود ق ــز در دس ــده را نی ــون ســفارش میان وع ــه دلی البت
ــواع  ــد ان ــون می توانی ــد. در دلی ــما باش ــراه ش ــده هم ــان دو وع ــاعت های می در س
میــان وعــده و صبحانــه  ایرانــی )املــت، نیمــرو، پــک صبحانــه و...(، فرنگــی )صبحانــه 
انگلیســی، املــت اســپانیایی، پنکیــک، کــرپ و...(، ســاندویچ )انــواع برگــر، ســاندویچ 
مــرغ و...( و انــواع نوشــیدنی )نوشــابه، نوشــیدنی های طبیعــی و ســنتی و...( را بــه 

صــورت آنالیــن ســفارش دهیــد.
دلیــون در چهــار منطقــه  تهــران شــامل دو منطقــه در میردامــاد و دو منطقــه در شــهرک 
ــا اپلیکیشــن  ــق ســایت ی ــد از طری ــد و می توانی ــه می کن ــات خــود را ارائ ــرب خدم غ

اندرویــد و iOS ســفارش های خــود را ثبــت کنیــد.
ــد  ــار بتوان ــده  ناه ــردن وع ــه ک ــق و اضاف ــش مناط ــا افزای ــد ب ــالش می کن ــون ت دلی

ــد. ــته باش ــران داش ــردم ته ــه م ــری ب ــانی بهت خدمت رس
 

مزایا:
• سفارش آنالین صبحانه، برانچ و میان وعده

• تنوع منوی غذایی خوب شامل انواع صبحانه و میان وعده
• امکان ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن

• پشتیبانی آنالین و تلفنی
• ارائه  راهکارهای سازمانی برای سرو صبحانه

• روش های پرداخت متنوع )حضوری، اعتباری و آنالین(
 

معایب:
• مناطق محدود سرویس دهی

• نداشتن منوی غذایی کامل برای ناهار و شام
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7. مامان پز

مامــان پــز یکــی دیگــر از ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران اســت کــه یــک 
تفــاوت بــزرگ بــا دیگــر ســایت هایی دارد کــه معرفــی کردیــم. مامــان پــز تمــام تمرکــز 
ــه داری گذاشــته اســت  ــا خانم هــای خان خــود را روی غذاهــای خانگــی و همــکاری ب
کــه غذاهــای خــود را بــا رعایــت نــکات بهداشــتی از بهتریــن و تازه تریــن مــواد اولیــه 

ــد. ــاده می کنن آم
مامــان پــز فعالیــت خــود را از ســال 1393 شــروع کــرده و بعــد از پشــت ســر گذاشــتن 
ــی برســد. غذاهــای تولیــد شــده توســط  ــات خوب ــه ثب ــاد توانســته ب چالش هــای زی
خانم هــای ایــن مجموعــه طعــم دســتپخت های خانگــی را دارد و بــا توجــه بــه تهیــه 

مــواد تــازه، بــرای وعــده  مــورد نظــر خــود بایــد یــک روز زودتــر ســفارش دهیــد.
البتــه مامــان پــز عــالوه بــر خانم هــای خانــه دار، بــا 100 رســتوران کــه غذاهــای ســنتی 
و خانگــی دارنــد نیــز همــکاری دارد و می توانیــد در ایــن مجموعــه هــای غذایــی نیــز 
ســفارش خــود را ثبــت کنیــد. مامــان پــز از ســال 1396 دریافــت ســفارش شــرکتی را 

نیــز بــه خدمــات خــود اضافــه کــرده اســت.
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ایــن ســایت ســفارش آنالیــن غــذا پشــتیبانی خــود را بــه صــورت تلفنــی و آنالیــن 
ــد. ــران باش ــخگوی کارب ــکل پاس ــن ش ــه بهتری ــد ب ــالش می کن ــد و ت ــام می ده انج

 
مزایا:

• سفارش آنالین غذای خانگی
• همکاری با 400 خانم  خانه دار حرفه ای و 100 رستوران

• امکان سفارش غذای شرکتی با تنوع زیاد و قیمت مختلف
• امکان انتخاب مواد اولیه برای تهیه  غذا توسط مشتری
• امکان انتخاب نوع طبخ، تزیین و نحوه  ارسال سفارش

• امکان ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن
• کیفیت و طعم غذای خانگی

• اشتغال زایی برای خانم ها به ویژه خانم های خانه دار
• تنــوع زیــاد غذاهــای قابــل ســفارش )غــذای خانگی، غــذای مجلســی، غذای شــرکتی، 

و...( فینگرفود 
• امکان استفاده از سیستم فیلترینگ

• کارت بهداشت برای تمام مامان های آشپز
• روش های مختلف پرداخت

 
معایب:

• ارائه سرویس محدود به تهران
• مشکالت رابط کاربری سایت و اپلیکیشن
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8. مامی فود
ــود یکــی دیگــر از ســایت های ســفارش آنالیــن غــذا اســت کــه عملکــردی  مامــی ف
ــر  ــد دیگ ــکان خری ــا ام ــرده ب ــالش ک ــود ت ــی ف ــه مام ــز دارد. البت ــان پ ــابه مام مش
ــک،  ــی، کی ــا، ترش ــل، مرب ــبزیجات، عس ــوه، س ــواع می ــد ان ــی مانن ــوالت خانگ محص

ــد. ــاد کن ــز ایج ــان پ ــا مام ــده ای ب ــاوت عم ــات و... تف ــیرینی، لبنی ش
در مامــی فــود می توانیــد انــواع غــذای خانگــی را بــا طعــم و کیفیــت غــذای خانگــی 
ســفارش دهیــد. البتــه ماننــد مامــان پــز بایــد ســفارش خــود را زودتــر ثبــت کنیــد 
تــا خانم هــای خانــه دار مــواد اولیــه را تــازه تهیــه کــرده و غــذای مــورد نظــر شــما را 

آمــاده کننــد.
در مامــی فــود می توانیــد ســفارش خــود را بــه صــورت آنالیــن ثبــت کنید و پشــتیبانی 
ــخگوی  ــی پاس ــورت تلفن ــه ص ــراداری ب ــاعات اداری و غی ــن در س ــرکت ای ــن ش ای

شماســت.
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مزایا:

• امکان سفارش غذای خانگی
• امــکان ســفارش انــواع میــوه، ســبزی، مربــا، عســل، شــور، ترشــی، زیتــون، کیــک، 

شــیرینی و...
• ارائه  دستور پخت غذاها

• گزارش لحظه ای وضعیت سفارش ها
• تنوع خوب منوی غذایی

• اشتغال زایی برای خانم ها
 

معایب:
• نداشتن اپلیکیشن

• ظاهر نه چندان جذاب سایت
• پشتیبانی متوسط

• باگ های عجیب در عملکرد سایت
• پیچیدگی ثبت سفارش
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سخن پایانی
ــرد و  ــذا عملک ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــه س ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
 iOS امکانــات مشــابهی دارنــد، همــه  آنهــا دارای ســایت و اپلیکیشــن ویــژه  اندرویــد و

ــد.  ــه دهن ــه شــما ارائ ــد بهتریــن خدمــات را ب هســتند و تــالش می کنن
ــتوران ها و  ــاعت کاری رس ــان س ــذا در زم ــن غ ــفارش آنالی ــایت های س ــام س در تم
ــود و  ــام می ش ــی انج ــن و تلفن ــوی آنالی ــورت گفتگ ــه ص ــتیبانی ب ــت فودها، پش فس
ــما  ــت ش ــه درخواس ــن ب ــان ممک ــن زم ــده در کوتاه هتری ــرده ش ــرویس های نام ب س

رســیدگی خواهنــد کــرد.
عــالوه بــر ســایت های مشــهوری کــه در ایــن مطلــب بــه شــما معرفــی کردیــم، مــوارد 
دیگــری هســتند کــه بیشــتر بــه صــورت محلــی در شــهرهای خــود فعالیــت می کننــد. 
ــدی از  ــگ جدی ــا فرهن ــد ت ــالش می کنن ــذا ت ــن غ تمامــی ســایت های ســفارش آنالی
ــد. ایــن اســتارتاپ ها  ــه کنن ــه شــما ارائ ثبــت سفارشــی اینترنتــی در حــوزه  غــذا را ب
بــه دنبــال ایجــاد فضایــی هســتند کــه نه تنهــا خودشــان و مــردم منفعــت ببرنــد، بلکــه 
ــده  ــاد ش ــتر ایج ــد از بس ــز بتوانن ــال نی ــی فع ــای غذای ــا و مجموعه ه ــب و کاره کس

نهایــت اســتفاده را بــرای فــروش بیشــتر ببرنــد.
ــا بســیاری از مــردم حتــی  ــرد فراگیــر چنیــن ســایت هایی باعــث شــده اســت ت کارب
ــه زودی بایــد شــاهد فراهــم  ــد و ب ــه   خــود را از ایــن ســایت ها ســفارش دهن صبحان
شــدن امــکان ســفارش آنالیــن میــوه، شــیرینی و خشــکبار از ایــن ســایت ها باشــیم.
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