
گزارش عملکرد اسنپ در سال ۱۳۹۹



به نام خدا



گرچه سال ۹۹ پر از چالش های عجیب و اتفاقات ناگوار بود، 

امــا بدون شــک نقاط روشــنی هم داشــت. نیچه، فیلســوف 

آلمانی، درست می گوید: آنچه ما را نکشد قوی ترمان می کند! 

در طول این یک سال کنار هم با سختی های کرونا و مشکالت 

اقتصــادی جنگیدیــم و برای فرداهــای بهتر مســیرهای تازه 

خلق کردیم. در این گزارش مســیر همراهی یک ســاله ی شما 

با سوپراپلیکیشــن اســنپ را مرور می کنیم؛ اگر دوست دارید 

رفتار کاربران در سرویس های مختلف اسنپ را بررسی کنید، 

آمــار و اطالعات جذابــی از خدمــات مختلف این اپلیکیشــن 

بخوانید یا در مورد نقشه ی راه و چشم انداز سوپراپ  اسنپ 

بیشــتر بدانید، با این گزارش همراه شوید.

مسیری که با شما آمدیم
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۴۱,۴00,9۱5
تعداد کل کاربران سوپراپ  اسنپ!

9,5۱۱,۱02
تعداد کاربران جدید  سوپراپ  در سال ۹۹!



سفر در یک روز بهمن2,320,9۱3

سفارش از سرویس های اسنپ فود در یک روز اسفند۱9۱،۶3۷

سفر باکس، بایک و وانت در یک روز اسفند۱99،0۴5

رکوردهای طالیی خانواده ی اسنپ
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رشد ساالنه٪۱03

مشاوره در یک روز اسفند3،۴۷5

ساالنه رشد ٪۱۶9

رشد ساالنه٪۷2۷



سوپراپ اسنپ؛ زندگی آسان تر 

در سال سخت کرونا

در دنیــای پیچیــده ی امروز همــه ی ما به دنبــال راه های جدیدی بــرای انجام 

ســریع تر، بهتــر و مطمئن تــر کارهــا هســتیم و ایــن همــان هــدف نهایــی 

سوپراپلیکیشن اسنپ اســت؛ ارائه ی خدمات متنوع و باکیفیت برای برطرف 

کردن نیازهای مختلف شما. خانواده ی ۴۰۰۰ نفری اسنپ در پایان سال ۹۹ با 

ارائه ی خدمات در ۱۳ ســرویس مختلف که ۴ سرویس آن متولد همین سال 

هستند، تالش کرد زندگی را در شرایط سخت کرونا برای کاربرانش آسان تر کند.
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اسنپ باز 

بخش امتیاز اسنپ کالب 
باز شده است

بیمه، گیشه، خدمات خودرو

در سال ۱۴۰۰ خبرهای بیشتری از 
این سه سرویس خواهید شنید

+ 39,000,000
محبوب ترین

این اپلیکیشن را باز کرده اند

3,115,814,124

یعنی از هر ۱۰ کاربر، 

حداقل ۲ کاربر اپ اسنپ 

را هر روز باز کرده اند

بار 

8

ترین های سال ۹۹ 

کاربران سوپر اپ اسنپ 

در سال ۹۹

تازه های سال ۹۹

سرویس های جدید

جذاب ترین بنر

بار

۸,۵۳۶,۴۷۷

در هر روز

بار



PB
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اولین و همچنان محبوب ترین ســرویس اســنپ، درخواســت خودروست 

که در ششــمین ســال فعالیتش بار دیگر رکوردهای شــگفت انگیزی از خود 

به جای گذاشت.

خودرو؛ اولین و همچنان محبوب ترین

9 .35

میانگین کیلومتر طی شده 

در هر سفر 

میانگین زمان سفر 

در اسنپ 

دقیقهکیلومتر

۱۶



30 بار
ورزشگاه 80 هزار نفری آزادی  را پر کنند

2,۴3۱,5۸۱

مجموعا در سال ۹۹ در اسنپ گذرانده شده است

یامعادل 5,۴99,933

یعنی اگر همین حاال سوار یک ماشین زمان شوید و 15000 سال به گذشته برگردید، می توانید در 
ساخت زیگورات چغازنبیل مشارکت کنید و ۲500 سال هم وقت اضافه دارید تا ساخت آن را تمام کنید

۱3۱,99۸,3۸5
ساعت

رانندگان اسنپ می توانند  تعداد رانندگانی که 
در اسنپ ثبت نام کرده اند

سال۱5,0۶۸روز

خودرو



1۲

2,3۶۸,۱9۸۶3,3۸3

۴,5۸۷,۸۷۸,۶۶۴
کیلومتر

مجموع مسافت طی شده در اسنپ در سال ۹۹

با این مسافت شما می توانید به تعداد این اعداد 

از تهران به شهرهای باال سفر کنید

٪9۷.۴٪2. ۶
راننده ی زنراننده ی مرد

تهرانپاریسقاهرهکیپ تاون

3۷۷,۶9۶۱,۷3۸,۴9۱
باربار

۸۷۴,۷۱۴
بار



اصلی ترین طرح های مسئولیت اجتماعی اسنپ در سال ۹۹ در دو دسته  ی 

کلی قرار می گیرند

مسئولیت اجتماعی؛ اعضای یکدیگریم

یکی از طرح های مســئولیت اجتماعی اســنپ، معافیت از کمیسیون برخی از راننده هاست. این 

معافیت در سال گذشته شامل رانندگان دارای معلولیت، جانبازان، ایثارگران، خانواده ی شهدا، 

زنان سرپرســت خانواده و بیماران مبتال به هموفیلی شده است.  در مجموع هزینه ی معافیت 

از کمیسیون تمام این رانندگان در ســال ۹۹ به حدود ۲0میلیارد تومان می رسد.

معافیت از کمیسیون کاربران راننده:

مسئولیت اجتماعی
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طرح های حمایتی مربوط به دوران کرونا

اســنپ از آغاز شــیوع ویروس کرونا اعطای وام های حمایتی ۲ و ۵ میلیون تومانی را به رانندگان خود 

آغــاز کرد. در ایــن طرح رانندگان مبتال بــه کرونا با همکاری وزارت بهداشــت شناســایی و به طور موقت 

غیرفعال می شــوند و اســنپ برای پشت سر گذاشــتن دوران درمان به آنها وام بدون کارمزد می دهد. 

در ســال ۹۹ بیش از ۵ هزار وام  حمایتی به راننده های اسنپ اعطا شده است. 

در کمپیــن »به هــم دلگرمیم« که بــا همراهی هالل احمر و کاله در ماه رمضان اجرا شــد، ۱۰۰۰ بســته ی 

غذایــی از محصوالت کاله برای حمایت از خانواده هایی که از کرونا آســیب دیده بودند در نظر گرفته  و 

از مردم خواســته شــد با ریتوییت به اطالع رســانی این کمپین و افزایش بســته ها کمک کنند. در انتها 

ناوگان اســنپ با توجه به تعداد ریتوییت ها ۲۱۰۰ بســته ی غذایی به نیازمندان تحویل داد.

اردیبهشــت سال ۹۹، امکان جمع آوری کمک های مردمی برای »مجمع خیرین سالمت کشور« از طریق 

راه اندازی سرویسی به نام »نیکوکاری« در اپلیکیشن اسنپ فراهم شد. طی تفاهم نامه ی  اسنپ با ستاد 

ملــی مدیریت کرونا و مجمع خیرین ســالمت، تمام کمک های نقدی کاربران در ســرویس »نیکوکاری« 

به طور مستقیم به حســاب مجمع خیرین سالمت کشور واریز شد.

وام های حمایتی باشگاه رانندگان

کمپین »به هم دلگرمیم«

راه اندازی سرویس نیکوکاری

۱5,000,000,000
مجموع اعتبار وام ها

تومان

۴0,000,000
مجموع کمک های جمع آوری شده

تومان

بسته ی  غذایی2,۱00 = 2,۱00  ریتوییت



تیم پشــتیبانی اســنپ در تمام روزهای ســال گذشــته به صــورت ۲۴ ســاعته در کنار کاربــران بود تا 

پاســخگوی مسائل و مشکالت آن ها باشــد. در ادامه می توانید آمارهای جذابی از عملکرد ساالنه ی 

تیم پشتیبانی ســرویس های خودرو، باکس و وانت را بخوانید. 

پشتیبانی؛ یک سال پاسخگویی شبانه روزی

5 2۱,9۶5,3۶0
تعداد کل تماس های  پاسخ داده شده پشتیبانی

نوزاد در سال ۹۹ در خودروهای 

اسنپ به دنیا آمده اند

پرتکرار ترین موضوعات تماس های برقرار شده با پشتیبانی

سهمیه ی بنزینپرداخت نشدن کرایهاعتراض به کنسلیتغییر وضعیت سفر

اطالع از وضعیت سفر کرایه ی پرداخت نشدهتغییر مقصد سفر

مسافر

راننده

نی پشتیبا
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اگر کســی از ابتدای تولد تمامی تماس های ورودی و خروجی سال ۹۹ اسنپ 

را پاسخگو باشد در سن ۱۲6 ســالگی این تماس ها  تمام می شود

مجموع زمان تماس های کاربران

مهدی شاکری

محمد نادی

پارسا سردشتیمرجان کلینی

۱,۱00,000

50,۴۶۸
بیشترین تماس خروجی 

)در سال ۹۹ٖ(

بیشترین تماس ورودی

)در سال ۹۹ٖ(

بیشترین تماس دریافتی 

)در طول یک شیفت کاری(

بیشترین پاسخ تیکت الیو

)در سال ۹۹ٖ(

مجموع تماس  ورودی 

)شماره های غیر تکراری(

ساعت

53,0۶۴

۴0۱

9۴,9۱0

3,22۷,۷۷9
مجموع تماس  خروجی 

)شماره های غیر تکراری(

۱,52۸,292

تماس با پشتیبانی در یک روز آذر۴۶,235



منابع انسانی؛ فرصتی به پهناوری یک سرزمین
اسنپ یکی از اولین شــرکت هایی بود که بعد از شیوع کرونا فضای دورکاری را برای کارمندانش مهیا کرد و 

اعضای این خانواده کل سال گذشته را از منزل کار کردند. کارمندان اسنپ این فرصت را دارند که در زندگی 

میلیون ها نفر در سراســر کشور تاثیرگذار باشــند؛ چه برنامه نویسی که با اضافه کردن قابلیت های جدید 

بــه دنبال بهبود تجربه ی کاربران در سوپراپلیکیشــن اســت، چــه بازاریابی که برای معرفی اســنپ در یک 

شــهر کوچک تالش می کند. در اسنپ همه در کنار هم یاد می گیرند، رشــد می کنند و برای برداشتن موانع 

تالش می کنند تا تجربه ی بهتری برای کاربران فراهم شــود. 

پشتیبانی تجاری توسعه مالی
تجاری

منابع 
انسانی

حقوقی بازاریابی عملیات محصول تکنولوژی

۸ 32 2۱
۶۸

2۷
۴9

55۱

۶2

320

۶۱۷
نمودار فراوانی کارمندان اســنپ خودرو و باکس در بخش های مختلف

منابع انسانی
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دورترین کسی که از دفترمرکزی دورکاری 

می کند چند کیلومتر فاصله دارد؟

ما اســنپی ها در بخش خودرو و باکس چند نفریم؟

اسنپی ها در چه روزهایی به دنیا آمده اند؟

زاهدان

3۶۴

۱,۷55

٪۱3.۷

۱,۱۴2

۶۱3

٪۶5

٪35

٪۸2

٪۱۸

1۲ ام آذر شهریور

اسنپی ها در 
۳64 روز از ۳65 روز 

سال جشن تولد دارند

تنها روز سال است که اسنپی ها 
در آن جشن تولد ندارند

شهریور 
رکورددار بیشترین 
تعداد تولد است

۱,۴9۱ کیلومتر

نفر

مرد

پدر

زن

مادر

۱۷۴

3۸



باشگاه رانندگان؛ همراه همیشگی رانندگان اسنپ

تســهیالت باشــگاه رانندگان اســنپ در ســه دســته ی کلــی قــرار می گیرند؛ 

خودرویــی )لوازم یدکی و جانبی خــودرو(، درمانــی )کلینیک های درمانی( و 

رفاهی )پوشــاک، لوازم خانگی و موبایل(. با شــیوع ویروس کرونا، دسته ی 

جدیــدی تحت عنــوان تســهیالت مقابله با ویــروس کرونا نیز بــه خدمات 

باشگاه رانندگان اضافه شده است.

7
46

6
4

7

1081

1

8 10

باشگاه رانندگان



۲0

+۴00,000
در سال گذشته از خدمات باشگاه رانندگان استفاده کرده اند

محبوب ترین طرح های باشگاه رانندگان اسنپ

خودرویی 

لوازم یدکی و جانبی 
خودرو

درمانی

کلینیک های درمانی

رفاهی 

پوشاک، لوازم خانگی 
و موبایل

جزئيات كامل اقدامات اسنپ در مقابله با کرونا  ویژه رانندگان فعال

خودرو در تهران، شیراز، 

کرج، مشهد، قم ضدعفونی 

شدند

کاربر راننده جدا کننده  داخل 

خودرو دریافت کردند

پکیج ضدعفونی کننده، دستکش، 

ماسک،  کدهای تخفیف اسنپ دکتر و 

اسنپ فود توزیع شده است

 +۱00,000 +۱50,000 +50,000

نفر

۱,200,000,000

کمپین نوروزی به مقصد بهار

مجموع جوایز داده شده 

به ۱۲۰۰+ نفر

تومان

+۱0,000
سیم کارت ویژه رانندگان

خرید سیم کارت ایرانسل 

ویژه ی کاربران راننده

سیم کارت

فروش تایر با تعرفه دولتی

+۱23,000
الستیک خودرو

با تعرفه ی دولتی

حلقه 



در ســال ۹۹ برای افزایش آگاهی از برند اسنپ، افزایش ارتباط با بازار هدف 

و افزایش فروش ۳ کمپین بزرگ در ســوپراپ اسنپ طراحی شد.

کمپین های بزرگ اسنپ؛ مسیر سبز همراهی

اسنپ جوابه

کمپین معرفی ســرویس های ســوپر اپ 
اسنپ با شعار »اسنپ جوابه« در ۸ شهر 
تهران، قم، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، 

اهواز و تبریز

کالب و نماوا

کمپین مشــترک نماوا و اسنپ کالب با 
هدف باال بردن افزایش آگاهی کاربران 
از ســرویس اســنپ کالب و افزایــش 

کاربران نماوا

بازی ســازی با هــدف افزایــش ارتباط 
بــا کاربــران ســرویس های اســنپ و 
فــروش  یــش  فزا ا و  ســنپ فود  ا

اسنپ مارکت

 افزایش فروش اشتراک نماوا

 به دلــیل استـقبــــال زیـاد کاربران 

برای لحظاتی باال نــگه داشـتن کالب 

دشوار شد

 رشد هر سرویس
 ثبت رکوردهای جدید در سفارش های 

روزانه نسبت به سال گذشته

 افزایش اســتفاده ی همزمان کاربران 
از سرویس های مختلف

اسنپ باز

ثبت رکورد سفارش روزانه ی 

سوپرمارکت تحویل فوری اسنپ

دستاورددستاورددستاورد

کمپین ها



۲۲
اسنپ کالب؛ باشگاهی به وسعت کاربران اسنپ

باشگاه مشتریان اسنپ یا اسنپ کالب از تیرماه ۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد و در طول ۸ ماه توانست 

به دستاوردهای بزرگی برسد.

تخفیف برای درخواست 

خودرو صادر می شود

5,300,000
از ابتدا تا کنون از اسنپ  کالب خریداری شده است

+20,000

کد تخفیف

روزانه





۲4
اسنپ فود؛ فراتر از غذا

محبوبیت اسنپ فود در شهر های مختلف

کرجمشهداصفهانتهران شیراز

از دورانــی کــه حــرف »ر« در دفترتلفن هــا پر بود از شــماره ی رســتوران  های 

مختلــف و برای ســفارش غذا بایــد تماس تلفنــی می گرفتیم زمــان زیادی 

نگذشــته، اما حاال تصورش هم ســخت اســت! این راحتی و دسترسی آسان 

به سوپرمارکت محلی، نانوایی، شیرینی فروشــی، میوه فروشی، پروتئینی 

و غیره را از اسنپ فود داریم. 



گران قیمت ترین 

وعده ی غذایی 

ثبت شده در اسنپ فود

ناهار محبوب ترین وعده ی غذایی اسنپ فود است

شامناهارصبحانه

3,3۷۱,۴00
با این  پول می توان 

عدد همبرگر خرید

۷5
بیشترین ثبت نظر 

مربوط به کبابی اصل 

گلپایگانی بوده است

تومان

اسنپ فود



۲6

بیشترین ثبت سفارش در رستوران ها و قنادی های تهران

محبوب ترین نان های اسنپ فود

لواش

مادر

پدر

بربری تافتون سنگک

نفر۱,232

خانواده ی اسنپ فود را تشکیل می دهند

۱9

۴3

2۶

بار سفارش۷,۶۴۶,۱۸۶

پیتزای آمریکایی با

محبوب ترین غذای  اسنپ فود

مدیر



PB



۲8

اسنپ مارکت؛ پیشنهادی برای خرید اینترنتی

در ســالی که گذشــت، تمایل مردم به خرید آنالین مایحتاج شان به دلیل 

کرونا افزایش چشمگیری داشت. سرویس سوپرمارکت اسنپ هم تالش 

کــرد تا با افزایش ظرفیت و پوشــش دهی شــهرهای مختلف بــه این نیاز 

پاسخ دهد. 

محبوب ترین هایپراستارها

اصفهانتیراژهصباارم ) باکری(



رضایت باالی خود را از اسنپ مارکت ثبت کرده اند

مشتریان٪۸۴

سریع ترین ارسال اسنپ مارکت

آماده سازی 

سفارش

تحویل از 

فروشگاه

تحویل به 

مشتری

ثبت 

سفارش

۱5 دقیقه

۲ دقیقه1۲ دقیقهیک دقیقه

اسنپ مارکت



۳0
سیب زمینی

250,000پرتکرارترین محصول خریداری شده در سال ۹۹

۲۵۰ تن ســیب زمینی با وزن دو عدد وال جوان برابری می کند

اگر هر نظر کاربر را 

به صورت میانگین

در نظر بگیریم با این حجم از 

نظرات می توان یک کتاب

گرد آوری

کرد

کیلوگرم

بیشترین ثبت نظر 

5 اسفند
۶,9۴5

نظر

۱5۱۸0 صفحه ایکلمه

در یک 
سفارش

بزرگ ترین سبد خرید  سال ۱۳۹۹

۱۴9
کاال





۳۲

تعداد کل ســفرهای باکس و بایک در سال گذشته

35,۷۴9,2۴۱
سفرهای ثبت شده مربوط به سرویس ٪۸9

باکس و باقی بایک است

اسنپ باکس؛ جابه جایی و ارسال سریع

در ســال گذشته، مردم بیش از همیشه به سفارش آنالین و خرید از راه دور 

تمایل نشــان دادند. همین باعث شــد درخواســت های باکــس در همه ی 

شــهرها رشــد چشــمگیری داشــته باشــد و حتی در روزهــای قرنطینه هم 

درخواست های ارســال بسته افت قابل مالحظه ای نداشت.

سفر



۱۴00

۱۴00

شــهرهایی که بیشترین استفاده از اسنپ باکس را دارند

یک راننده 

یک مشتری 

 ۱۷,500

25,۱۱۱

با اسنپ باکس در 
سفر بوده

کرجشیرازاصفهانمشهدتهران

٪۷0

-٪۶

سرویس اسنپ باکس در سال ۹۹

سرویس اسنپ بایک در سال ۹۹

این مسافت نزدیک به این است که          بار از رشت  تا آبادان بروید و برگردید

در اسنپ باکس 
ثبت کرده است

آبادان

1,1۲615 کیلومتر 

۸

۱399

۱399

رشت

کیلومتر

سفارش

آبادان

اسنپ باکس



۳4

پر سفرترین مشتری 

این تعداد برابر است با نزدیک به دوبرابر موتورهای 
هارلی دیویدسون تولید شده در جنگ جهانی دوم

معادل

موتورهای موجود در تهران

در نظر 
بگیریم

اگر هر 
سفر را

از عمر خود را 
با اسنپ بایک 

همراه بوده 

۸۸,000

۱۶5,000٪۸
راننده در اسنپ باکس ثبت نام کرده اند

۱ ماه و ۱۸ روز30 دقیقه

تا کنون 

موتور هارلی دیوید سون 

در جنگ جهانی دوم تولید شد VSWW2

موتور

با اسنپ بایک در  2,3۴5
شهر قم انجام داده

سفر

نزدیک به 



هیچ باری روی زمین نمی ماند!
سرویس درخواست وانت در سالی که گذشت خدمات خود را با اضافه کردن انواع وانت و شهرهای 

جدید گســترش داد. سرویس »اسباب کشی« هم در ماه های آخر سال به سوپراپ اسنپ اضافه شد 

تا برای جابه جایی تمام بارها با خیال راحت بتوانید روی اســنپ حساب کنید.

2,۶3۱,55۸
2,03۸,52۶

593,032

مجموع سفرهای سرویس وانت و اسباب کشی

سفرهای ثبت شده در سال ۹۹

پیش از سال ۹۹

شهرهایی که بیشترین استفاده از  سرویس وانت را دارند

اصفهانشیرازمشهدکرجتهران

٪۷۷.5

٪22.5

سفارش

اسنپ باکس



۳6

سرویس اسباب کشی به تازگی کار خود را 

در سوپراپ اسنپ آغاز کرده است

راننده ای که بیشترین مسافت را طی کرده

پرسفرترین مشتری با سرویس وانت اسنپ

۶0 مورد اسباب کشی

3۶,350

۶9۱

کیلومتر

سفر



PB



۳8

 سرویس های اضافه شده در سال 1۳۹۹

اضافه شدن امکان استفاده از خدمات مشاوره ی آنالین با بهترین پزشکان 

و روانشناســان در تمام ساعات شبانه روز برای بسیاری از کاربران در دوران 

کرونا راهگشــا بود. سرویس مشاوره ی پزشکی اســنپ در اولین سال تولد 

خود افزایش کاربران و تنوع بخشیدن به خدماتش را بر اساس نیاز کاربران 

در دستور کار قرار داد. 

اسنپ دکتر؛ معجزه ی درمان از راه دور

 مشاوره ی پزشکی  و 

سالمت متنی

خدمات پزشکی و 

پرستاری در منزل

تحویل دارو با 

نسخه ی پزشک

انواع آزمایش و تست 

کرونا در منزل



تعداد پزشک و مشاور فعال اسنپ دکتر

تعداد تقریبی پزشکان فعال در ایرانسهم اسنپ دکتر از خانواده ی سالمت ایران

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل 

مشاوره ی روابط احساسی سالم

20,۱23

 ۶۷,20۱

٪2 .۱۴۱30,000

2,۷۸3

یعنی روزانه نزدیک به

مجبور به مراجعه به درمانگاه ها نشده اند

مورد 

مورد 

 نفر55    

نفر

نفر

اسنپ دکتر
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٪3۶
از کارمندان 
اسنپ دکتر  را زنان 
تشکیل  می دهند

از سرپرستان و مدیران 
اسنپ دکتر  را زنان 
تشکیل  می دهند

٪۴0

٪2. 3۶

مشاوره ی  کرونا در سال ۹۹ 

5۶,۶09

2,39۶,20۴

تعداد کل مبتالیان  به کرونا در ایران 
بر اساس آمار رسمی ستاد کرونا  تا 

هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد مشاوره های اسنپ دکتر برابر است 
با نزدیک به ۲,۳6 درصد کل مبتالیان

22
این عدد بیشتر از ۲۲ برابر 

کل افرادی است که در کشور 
نیوزلند به کرونا مبتال شده اند مورد 

تیم اسنپ دکتر در یک نگاه



PB



4۲

خرید بلیت هواپیمای داخلی

٪۶۱٪۱۶9
افزایش فروش بلیت نسبت به سال ۹۸کاهش بعد از شروع کرونا

در ســال ۹۹ گردشــگری بیــش از ســایر حوزه هــا از کرونــا آســیب دیــد، امــا 

راهکارهــای جدیــد و اعمال پروتکل های بهداشــتی کمک کرد تا مســافران 

بتوانند ســفرهای ضروری خود را انجام دهند.

اسنپ تریپ؛ ارزان ترین قیمت برای سفرهای ضروری



محبوب ترین مقصد برای اتوبوس

اهوازتبریزشیرازاصفهانتهران

محبوب ترین مقصد برای پرواز

کیشاهوازشیرازمشهدتهران

محبوب ترین مقصد برای رزرو هتل

کیشاصفهانشیرازمشهدتهران

شهر های محبوب کاربران اسنپ تریپ

اسنپ تریپ



44
بیشــترین تعداد خرید پرواز بین شهر های تهران و مشهد بوده است

مسیرهای پرتردد کاربران اسنپ تریپ

اتوبوس

پرواز

هتل
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پرطرفدارترین شهرهای اسنپ روم

اســنپ روم یکی از اعضای خانواده  ی اســنپ اســت کــه اتاق های بــا کیفیت 

را بــا بهتریــن قیمت بــه کاربرانــش پیشــنهاد می دهــد. شــیوع کرونا رزرو 

اقامتگاه هــای اقتصادی را به دلیل کاهش ســفرها تحت الشــعاع قرار داد، 

اما اســنپ روم تالش کرد تا خدماتش را با شــرایط تطبیق دهد و با افزایش 

پروتکل های بهداشتی امکانات مناسبی را برای سفرهای ضروری کاربرانش 

فراهم کند.

اسنپ روم؛ اقتصادی اما کامال بهداشتی

مشهدتهران



رزروهای انجام شده در سال 1۳۹۹

5۱,۸۸۴

۷۸

2,۶0۱

شب میزبان کاربران 

خود بوده است

شهرزاد قصه  گو

نیاز  است

برای خواباندن همه ی مهمانان 
اسنپ روم در یک سال اخیر در سال ۹۹ اسنپ روم

اقامتگاه بوم گردی یا مسافرخانهخوابگاه

۷۸,33۶

5۴,۴۸5
مجموع رزرو

اسنپ روم
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تاثیر کرونا بر اسنپ روم

فروردین  
1۳۹8

تیر  
1۳۹8

آذر  
1۳۹8

شهریور  
1۳۹۹

آذر  
1۳۹۹

فروردین  
1۳۹۹

اسفند  
1۳۹۹

نمودار رزروهای ثبت شده در اسنپ روم از فروردین ۹۸ 

تا اســفند ماه ۹۹ و تاثیر شروع همه گیری کرونا

۱۳۰۰۰

۰
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ســرویس  های اعتباری، بیمه، شــارژ ســیم کارت، خریــد بســته ی اینترنت، 

پرداخــت قبــض و خدمــات مربــوط بــه ســرمایه گذاری، بخــش مالــی و 

ســرمایه گذاری اســنپ را تشــکیل می دهند. در این بخش تالش می شــود، 

با ارائــه ی راه حل های نوین مالــی، فعالیت های مربوط بــه این حوزه برای 

کاربران آسان تر شود. 

اسنپ فین  تک؛ خدمات مالی و سرمایه گذاری

سرویس اعتباری
در سرویــــــــس اعتباری به کاربـــران اسنپ در ابتدای 

هــر مــاه اعتبــاری تخصیــص داده  می شــود تــا از آن 

بـــــرای پرداخت هزینه ی سرویس درخواست خودرو 

و هزینه ی سفر استفاده کنند. به زودی این سرویس 

بــرای خدمات غذا، ســوپر مارکت و ... فعال می شــود. 

کاربران می توانــند در انتهای ماه صورت حساب خود 

را با اســـنپ تسویه کنند.  در حال حاضر این سرویس 

برای تعدادی از کاربران برگزیده اســنپ فعال است. 

سرویس بیمه
ســرویس بیمه، ســرویس جدیدی از گروه اســنپ در 

زمینــه ی فــروش انــواع بیمه نامــه و ترکیــب خدمات 

بیمــه ای بــا محصوالت دیگر اســنپ اســت. ســرویس 

بیمــه از چندی پیش و به صورت آزمایشــی، فقط برای 

راننــدگان اســنپ شــروع به کار کــرده و در ســال ۱۴۰۰ 

خبرهای بیشــتری در مــورد آن خواهید شــنید. در دو 

ماه پایانی سال ۹۹، تعداد ۴۲6۱ راننده بیمه شخص 

ثالث خود را از این سرویس خریداری کردند.



تا کنون

در سرویس اعتباری اسنپ 

ثبت نام کرده اند

٪۷5

۴۶۸,000 هزینه ی بیش از

باسرویس اعتباری اسنپ پرداخت شده است

سفر از تهران ۶2۱
به پاریس

مسافتی 
معادل

بار

سفر

۱99,500

گران ترین سفر 

پرداخت اعتباری

خانمی از تهران

تومان

۴,500

ارزان ترین سفر 

پرداخت اعتباری

آقایی از کرج

تومان

جوان ترین و مسن ترین کسانی که از سرویس 

اعتباری اسنپ استفاده کردند

۸۸
آقایخانم

قزوینشیراز
ساله۱۸

25,۸۷5
نفر

۷۵ درصد از کاربرانی 
که سرویس اعتباری 
خود را فعال 
کرده اند، هزینه ی 
سفر خودشان را با 
سرویس اعتباری 
پرداخت کرده اند

اسنپ فین تک



5۲

فولکس واگن گلفهیوندای ولستر

 +۶00,000,000
قدیمی ترین ماشین بیمه شدهگران ترین ماشین بیمه شده

یکــی از راننــــــــده هــای اســنپ از شــهر 

نــده  ما نیــه  ثا  ۳۱ فقــط  پاکدشــت 

ثالــث  بیمــه ی شــخص  انقضــای  بــه 

ماشــینش ، با ســرویس بیمه ی اسنپ 

داد انجــام  را  بیمه نامــه اش  تمدیــد 

دقیقه ی نودی ترینراننده های اسنپ به صورت میانگین 

٪50
تخفیف عدم خسارت بیمه 

شخص ثالث دارند

3۱3۱
ثانیه

سالهتومان

29



گزارش عملکرد اسنپ در سال ۱۳۹۹

Annual Report

پایان

فروردین - اردیبهشت ۱۴۰۰

روابط عم ومی اسنپ
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