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اسنپ یا تپسی (تپسی یا اسنپ) ؟
تاکنــون شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد کــه قصــد رفتــن بــه مکانــی خــاص مدنظرتــان باشــد
و بــا آژانسهــا تمــاس گرفتــه باشــید تــا بــه راحتــی و بــه ســرعت بــه موقعیــت مکانــی دلخــواه خــود
برســید.اما در ایــن خصــوص بایــد ایــن نکتــه را ذکــر کنیــم کــه شــاید شــما در مکانــی خــاص قــرار
بگیریــد کــه دسترســی بــه آژانــس فراهــم نباشــد و یــا دسترســی بــه آن ســخت باشــد همچنیــن
مســیر تاکســی خــور هــم وجــود نداشــته باشــد  .در بــر خــورد بــا ایــن حالــت راه حــل چیســت ؟ بلــه
در چنیــن شــرایطی کــه شــما بــرای رســیدن بــه مقصــد مــورد نظرتــان عجلــه داریــد و دسترســی بــه
هیــچ وســیله حمــل و نقــل مطمئــن و معتبــر هــم وجــود نداشــته باشــد ممکــن اســت تحــت فشــار
عصبــی شــدیدی قــرار بگیریــد و در نهایــت خیلــی دیــر بــه مقصــد برســید.اما ماجــرا بــه همیــن جــا و
بــه همیــن روال ختــم نمــی شــود.
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و فراگیــر شــدن اســتفاده از اینترنــت کســب و کار هــای آنالیــن (
کســب و کار اینترنتــی ) رونــق بســیاری یافتــه اســت و دچــار محبوبیــت و اســتقبال فراوانــی نیــز
شــده انــد .چــرا کــه آنهــا توانســته انــد بــه خوبــی مشــکالت چالــش دار را حــل و فصــل نماینــد .
اگــر شــما در چنیــن شــرایطی قــرار بگیریــد راه حــل چیســت ؟ بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه بررســی
راهــکار خــوب بپردازیــم :
همانطــور کــه در قســمت بــاال ذکــر کردیــم کســب و کار هــای آنالیــن ( کســب و کار اینترنتــی ) بســیار
محبــوب شــده انــد .یکــی از ایــن کســب و کار هــای آنالیــن ( کســب و کار اینترنتــی ) درخواســت
آنالیــن آژانــس اســت  .بلــه اینترنــت همیشــه بــه شــما کمــک مــی کنــد  .ثبــت درخواســت آنالیــن
آژانــس توســط چهــار برنــد تپســی  ،اســنپ  ،کارپینــو و اژانســی (اســنپ یــا تپســی ،تپســی یــا
اســنپ  ،اســنپ و تپســی ) اســت.

شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــید بدانیــد کــه چگونــه ممکــن اســت حتــی حمــل و نقــل
عمومــی هــم بــا اینترنــت کار کنــد؟
آری اخیــرا ً همــه مــا عالقــه داریــم کــه در خانــه وســایل مــورد نیــاز خــود را دریافــت کنیــم و وقــت
کمتــری صــرف خریــد و ســفارش هــای حضــوری کنیــم .بــه همیــن دلیــل یکــی از ایــده هــای گســترش
اینترنــت همیــن موضــوع روانشناســی اســت .بــا اینکــه ایــن مــورد مزایــای بــی شــمار و فرصــت هــای
بــی شــماری ایجــاد مــی کنــد کــه شــرایطی دیگــر را بــه وجــود مــی آورد .امــا معایبــی هــم دارد .ایــن
موضــوع روی حمــل و نقــل عمومــی هــم تأثیــر گذاشــته اســت .اینکــه افــراد بــه راحتــی بتواننــد از
خانــه و یــا مــکان هــای دیگــر در شــرایط فــوری بــه راحتــی بــه یــک آژانــس مطمئــن و امــن دسترســی
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داشــته باشــند از اهمیــت خــاص و فــوق العــاده ای برخــوردار اســت.
ایــده ی جهانــی آژانسهــای آنالیــن از شــرکت اوبــر آمریکایــی بــود .ایــن شــرکت بســیار موفــق بــا
پیــاده ســازی ایــن ایــده ی موفــق فرصــت هایــی را در کشــورهای دیگــر از جملــه ایــران بــه وجــود
آورد .ایــن ایــده طــی مــدت بســیار کوتاهــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت .و مــردم توانســتند از
رفــاه و امکانــات بیشــتری برخــوردار شــوند.

در اوبــر روش هایــی بــرای شناســایی مشــتری هــای خــاص وجــود دارد کــه در زیــر بــه
شــرح آن مــی پردازیــم (الگوبــرادری اســنپ یــا تپســی) :
1 .1شناسایی تلفن های متعدد که مربوط به یک مشتری خاص است
2 .2مانیتــور کــردن کاربرانــی کــه بــه صــورت مــداوم ایــن اپلیکیشــن را بــاز و بســته و بــه اصطــاح
چــک مــی کننــد.
3 .3بررسی پروفایل مشتری در شبکه های اجتماعی
کــه ایــن دســته مــوارد بــه تحلیــل رفتــار مشــتریان بــاز مــی گــردد و نقــش مهمــی در تأمیــن امنیــت
مســافران و راننــدگان نیــز دارد.
در ایــران میــان  2شــرکت خدمــات رســان (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و
تپســی) در زمینــه حمــل و نقــل شــهری بــه نــام هــای تپســی و اسنپ(اســنپ یــا تپســی  ،تپســی
یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) رقابــت فــوق العــاده ای وجــود دارد.ایــن دو شــرکت (اســنپ یــا
تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) در زمینــه درخواســت تاکســی (آژانــس) آنالیــن
فعالیــت دارنــد .هــر دو شــرکت (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) کار
خــود را بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد.
شــما بــه راحتــی مــی توانیــد بــا نصــب دو اپلیکیشــن اســنپ و تپســی (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی
یــا اســنپ  ،تپســی و اســنپ ) بــر روی گوشــی هــای هوشــمند خــود از خدمــات ایــن دو شــرکت
اســتفاده کنیــد.
شــاید بــرای شــما جالــب باشــد بدانیــد کــه کــدام یکــی از دو نــرم افــزار تپســی (تــپ ســی) و
اســنپ (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه
پیــاده ســازی ایــن ایــده در ایــران کــرد؟
در ایــن قســمت بایــد بگوییــم کــه اســنپ بــرای اولیــن بــار در ایــران ایــن ایــده را پیــاده ســازی
کــرد و بــه ســرعت تعــداد نصــب باالیــی در تلفــن هــای هوشــمند پیــدا کــرد و پــس از آن نــرم افــزار
تپســی (تــپ ســی) پــا بــه عرصــه رقابــت و خدمــت رســانی گذاشــت.
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اگــر بخواهیــم در خصــوص ظاهــر ایــن دو اپلیکیشــن (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا
اســنپ  ،اســنپ و تپســی) صحبــت کنیــم بایــد بگوییــم از لحــاظ ظاهــری شــبیه بــه هــم
هســتند .بــه مــواردی کــه در زیــر بــه شــرح آنهــا مــی پردازیــم توجــه نماییــد :
1 .1سیســتم ثبــت نــام در هــر دو اپلیکیشــن (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و
تپســی) بــه یــک صــورت اســت امــا اگــر شــما بخواهیــد بــا نــرم افــزار اســنپ بــه حســاب کاربری
خــود وارد شــوید امــکان اینکــه شــما بتوانیــد بــا حســاب کاربــری  gmailخــود الگیــن نماییــد نیــز
وجــود دارد.
2 .2پــس از اینکــه شــما در اســنپ وارد شــوید نقشــه تهــران بــه نمایــش در مــی آیــد  .ایکــون
ســمت پاییــن محــل فعلــی شــما را بــر روی نقشــه نمایــش مــی دهــد لــذا اگــر شــما مقصــد را
انتخــاب نماییــد مــی توانیــد هزینــه ســفر را مشــاهده کنید.همچنیــن اگــر خــودروی اســنپ در
نزدیکــی محــل مــورد نظــر شــما قــرار داشــته باشــد ســفر شــما زودتــر انجــام مــی شــود .ضمن ـا ً
پــس از درخواســت تاییــد شــما ایــن درخواســت بــرای راننــده نیــز ارســال خواهــد شــد و اگــر
راننــده نیــز درخواســت شــما را تاییــد کنــد اطالعــات تاکســی نظیــر نــام و نــام خانوادگــی  ،تمــاس
و  ...در دســترس شــما قــرار خواهــد گرفــت .و در نقشــه نیــز فاصلــه تاکســی بــا مــکان شــما نیــز
بــه نمایــش در خواهــد آمــد.
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3 .3در تپســی (تــپ ســی) شــما مــی توانیــد بــه واســطه پیامــک ثبــت نــام نماییــد  .پــس از الگیــن
در تپســی (تــپ ســی) رونــد ســفارش تاکســی شــبیه بــه اســنپ عمــل خواهــد کــرد و پیامکــی
بــرای شــما خواهــد آمــد کــه اطالعــات راننــده نظیــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تمــاس در آن
وجــود دارد.
4 .4پرداخــت آنالیــن در هــر دو سیســتم وجــود دارد و بــه واســطه افزایــش اعتبــار یــا پرداخــت
نقــدی وجــود دارد.
5 .5در اســنپ بــه دلیلــی قدیمــی تــر بــودن تعــداد خودروهــای بیشــتری در تمامــی شــهر هــا وجــود
دارد امــکان الگیــن توســط حســاب کاربــری گــوگل هــم وجــود دارد
6 .6در تپســی (تــپ ســی) هزینــه هــای کمــی متفــاوت تــر از اســنپ هســت (اســنپ یــا تپســی ،
تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی)  .بــه اصطــاح کمــی ارزانتــر هســت در برخــی مســیر هــا .

خــودرو هــا بــا کیفیــت تــر هســتند .امــکان نمایــش ترافیــک لحظــه نیــز وجــود دارد.
7 .7در اســنپ راننــدگان اســتخدام شــرکت نیســتند و توجــه شــما را بــه ایــن نکتــه جلــب مــی نمایــم
کــه اگــر در اســنپ یــک آژانــس یــا تاکســی درخواســت نماییــد آنهــا مــی تواننــد بپذیرنــد و یــا
نپذیرنــد .
8 .8در اســنپ ســن قانونــی  18ســال معیــار مهمــی اســت  .بــهطــوری کــه اگــر ســن قانونــی شــخص
بــه  18نرســیده باشــد و در اســنپ اقــدام بــه ایجــاد حســاب کاربــری کــرده باشــد اگــر اســنپ
از ایــن موضــوع آگاه شــود حســاب او را مســدود خواهــد نمــود.
9 .9در اســنپ فقــط مــی تــوان یــک حســاب کاربــری ســاخت و یــک فــرد نمــی توانــد همزمــان 2
حســاب کاربــری داشــته باشــد.
1010یکــی از مــواردی کــه توجــه همــه مســافران را بــه خــود جلــب مــی نمایــد ایــن اســت کــه گاهــی
برخــی از تاکســی هــای درون شــهری بــا اینکــه ظرفیــت  4نفــر را دارنــد امــا  6الــی  5نفــر هــم
ســوار مــی کننــد  .و خوشــبختانه یــا متاســفانه قانونــی در اســنپ وجــود دارد کــه راننــدگان بایــد
 4نفــر مســافر ســوار نماینــد و در ایــن شــرایط ظرفیــت تکمیــل اســت.همچنین ســوار کــردن
ســگ و کاال در خــودرو ممنــوع اســت.
1111مســافرانی کــه از اســنپ درخواســت تاکســی مــی کننــد طبــق قوانیــن امــکان همــراه داشــتن
کاالهایــی نظیــر مــواد مخــدر  ،مــواد منفجــره و مشــروبات الکلــی و  ...نخواهنــد داشــت.
1212در تپســی (تــپ ســی) اگــر شــما اولیــن ســفر خــود را انجــام دهیــد تــا میــزان ســقف 15
هــزار تومــان رایــگان خواهــد بــود کــه ممکــن در آینــده ایــن ایــده دچــار تغییراتــی بشــود.
1313امتیازدهــی بــه راننــدگان در تپســی (تــپ ســی) نیــز وجــود دارد .چنانچــه شــما در پایــان
ســفر از راننــدگان تــپ ســی رضایــت داشــته باشــید مــی توانیــد از میــان اعــداد  0تــا  10بــه
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آنهــا امتیــاز بدهیــد .چنانچــه شــما عــددی کمتــر از  8بــه آنهــا بدهیــد علــت آن را بایــد متذکــر
بشــوید .جالــب اســت بدانیــد معمــوال ً رانندگانــی امــکان ادامــه فعالیــت خواهنــد داشــت کــه
امتیــاز بــاالی  8بگیرنــد.
1414در تپســی امنیــت بســیار مهــم اســت .اگــر شــما از ســرویس تپســی (تــپ ســی) اســتفاده
کنیــد مــی توانیــد اطالعاتــی کــه بــرای شــما ارســال خواهــد شــد را بــا دیگــر افــراد ماننــد
دوســتانتان ،اقــوام و خانــواده و  ...بــه اشــتراک بگذاریــد  .بــا ایــن کار اطمینــان همــه افــراد
نســبت بــه مســیر و نــوع خــودرو بیشــتر خواهــد شــد.
در تــپ ســی دو نــوع ســرویس وجــود دارد  :ســرویس تپســی (تــپ ســی) دربســتی و ســرویس
الیــن بــه صــورت چنــد مســافری .همچنیــن در تپســی ســه ســرویس اقتصــادی  ،پــرو و پرایــم
نیــز وجــود دارد .اگــر در تپســی ســرویس چنــد مقصــدی را نیــز انتخــاب کنیــد ایــن امــکان را
داریــد کــه تمــام ســفر هــای خــود را بــا یــک درخواســت انجــام دهیــد.
1515در تپســی امــکان تعییــن زمــان انتظــار نیــز وجــود دارد بــه ایــن صــورت کــه مــی توانیــد در

حیــن ســفر توقــف داشــته باشــید و بــه انجــام کار هــای کوتــاه خــود بپردازیــد و ســپس مجــددا ً
ســفرتان را ادامــه دهیــد.

حــال کــه بــا برخــی ویژگــی هــای جالــب از تــپ ســی و اســنپ (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا
اســنپ  ،اســنپ و تپســی) آشــنا شــدید مــی توانیــم در مــورد تاریخچــه هــر یــک از ایــن دو بــرای
شــما اطالعاتــی جالــب و تفکــر برانگیــز ذکــر کنیــم  .بــا مــا همــراه باشــید :

آیــا بــا ایــن اســتقبال گســترده برایتــان ســؤال شــده اســت کــه تاریخچه اســنپ و تپســی
(اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) بــه چــه صورت بــوده ؟
اسنپ چگونه آغاز به کارکرده است ؟
اســنپ فعالیــت خــود را در ســال  1392آغــاز کــرد  .مالکیــت آن متعلــق بــه گــروه اینترنتــی ایــران
اســت گــروه اینترنتــی ایــران در ســال  1393تأســیس شــد و اســتارت آپ هــای بامیلــو  ،زود فــود ،
پیــن تاپیــن را اداره مــی کندجالــب اســت بدانیــد شــرکت ایرانســل نیــز از ســهامداران ایــن گــروه
اســت .مدیــر ارشــد اجرایــی اســنپ شــهرام شــاهکار اســت و بــه گفتــه ایشــان “ایــن تاکســی آنالین
بــا رکــورد یــک میلیــون ســفر موفــق روزانــه  ،هفتمیــن اســتارت آپ حــوزه حمــل و نقــل آنالیــن در
دنیــا اســت.
ایــن ســرویس هــم اکنــون در تهــران  ،کــرج  ،اطفهــان  ،شــیراز  ،مشــهد  ،قــم  ،تبریــز  ،اهــواز  ،بابــل
 ،ارومیــه  ،کرمــان  ،یــزد و اردبیــل فعــال اســت.و ایــن موضــوع بــرای رفــاه حــال شــهروندان مناســب
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است .
مــی تــوان گفــت تپســی ایــن نــرم افــزارِ درخواســت تاکســی آنالیــن از خــرداد مــاه  1395فعالیــت
خــود را بــه صــورت رســمی در تهــران آغــاز نمــود.
شــرکت پیشــگامان فــن آوری و دانــش آرامیــس برنــدی تحــت عنــوان تپســی (تــپ ســی) معرفــی
کردند.موسســان ایــن شــرکت ســه دانــش آموختــه هســتند  .مدیریــت و ســرمایه گــذاری تپســی
کامــا ایرانــی اســت  .بنیــان گــذاران تپســی آقایــان میــاد منشــی پــور  ،حمیــد مهینــی و هومــن
دمیرچــی مــی باشــند.
در مقابــل نــرم افــزار تپســی (تــپ ســی) نیــز امــکان خدمــات رســانی بــه شــهر هــای تهــران  ،کــرج
 ،مشــهد و اصفهــان را قــرار داده اســت  .در تپســی (تــپ ســی) مســافران مــی تواننــد پــس از
ارســال درخواســت خــود در صــورت عــوض شــدن نظــر یــا هــر دلیــل دیگیــری درخواســت خــود را
بــدون اینکــه جریمــه بشــوند یــا از حســاب کاربــری آنهــا هزینــه کــم شــود درخواســت خــود را لغــو
نماینــد.

اگــر بخواهیــم در خصــوص محبوبیــت ایــن دو اپلیکیشــن (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا
اســنپ  ،اســنپ و تپســی) بیشــتر شــرح دهیــم مــی توانیــم بــه نــکات زیــر اشــاره کنیــم:
1.1اسنپ اپلیکیشی فارسی و دارای رابط کاربری ساده است.
2 .2رانندگان اسنپ با اخالق و منظم هستند.
3.3اسنپ بیش از سی هزار راننده در سراسر ایران دارد .
4 .4در اسنپ احترام به مشتری مهم ترین قانون است.
5 .5مشخص بودن قیمت و هزینه سفر در ابتدا ی سفارش
6 .6امکان رد یابی تاکسی در طول مسیر به واسطه نقشه
7 .7خالــی حرکــت نکــردن تاکســی هــا در مســیر برگشــت  .بهطــوری کــه کــه تاکســی هــا مــی تواننــد
در مســیر برگشــت نیــز درخواســت هــای دیگــری را بپذیرند.اینکــه امــکان بازگشــت بــه مســیر
ثابــت بــرای راننــدگان حــذف شــده اســت  ،ســبب مــی شــود تــا راننــده بتوانــد از همــان منطقــه
مســافر دیگــری را بپذیــرد و بــه ایــن صــورت تعــداد ســفر هــای یــک راننــده مــی توانــد افزایــش
یابــد  .ایــن رونــد نیــز در کاهــش طبیعــی قیمــت هــای نیــز تأثیــر دارد.
8 .8امــکان انجــام کار پــاره وقــت بــرای هــر قشــری از مــردم نیــز وجــود دارد.اغلــب در وبالگ اســنپ
راننــدگان معرفــی مــی شــوند و شــما مــی توانیــد بــه آن وبــاگ مراجعــه کنیــد تــا از اطالعــات
راننــدگان آگاه شــوید مزیــت معرفــی راننــدگان در وبــاگ بــه صورتــی اســت کــه اطمینــان شــما
را بیشــتر جلــب مــی کنــد اگــر راننــدگان را بشناســید شــما دیگــر دچــار ســردرگمی نخواهیــد
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بــود.
9 .9سیســتم نظــر ســنجی راننــدگان بــرای مســافران هــم در اســنپ وجــود دارد .بــه ایــن صــورت
کــه راننــدگان مــی تواننــد میــزان رضایــت خــود را از یــک مســافر بــه اســتفاده از دو گزینــه بلــه
و خیــر اعــام نماینــد .اگــر راننــده ای از یــک مســافر ناراضــی باشــد بــا زدن گزینــه خیــر پشــتیبان
هــای شــرکت از ایــن موضــوع آگاه خواهنــد شــد و بــا راننــده تمــاس گرفتــه و در خصــوص ســفر
هــای اخیــرش بــا وی صحبــت مــی کنــد و در صــورت صحــت از ارائــه ســرویس بــه ایــن مشــتری
خــاص جلوگیــری بــه عمــل مــی آورند.بــا ایــن اســتراتژی امنیــت و آرامــش راننــدگان نیــز تأمیــن
خواهــد شــد.
1010تپسی نیز قیمت های متعادل و مقرون به صرفه ای دارد .
1111تپسی اپلیکیشنی فارسی با رابط کاربری ساده و راحت است.

1212در تپســی کیفیــت خدمــات نســبت بــه آژانسهــا در سیســتم هــای ســنتی بســیار باالتــر و
متعــادل تــر اســت بهطــوری کــه  %95افــرادی کــه قبــا در تپســی ســفارش خــود را ثبــت کــرده
انــد و از ایــن خدمــات اســتفاده کــرده انــد بــرای بــار دوم و ســوم نیــز از همــان خدمــات اســتفاده
کــرده و بــاز هــم ســفارش داده انــد.
1313امنیــت درتپســی بــه خوبــی لحــاظ شــده است.مســافران قبــل از ثبــت درخواســت مــی توانند
تصویــر چهــره راننــده  ،تصویــر خــودرو و پــاک آن را مشــاهده کننــد  ،و ســپس اقــدام بــه ثبــت
درخواســت خــود نماینــد  .گفتــن ایــن نکتــه حایــز اهمیــت اســت کــه تپســی هــم ماننــد اســنپ
بــه خوبــی امنیــت را بــرای مســافران تأمیــن مــی کنــد  ،اگــر مســافران راننــده  ،خــودرو و پــاک
آن را از قبــل بداننــد نــه تنهــا ســر درگمــی کمتــری خواهنــد داشــت بلکــه امــکان اشــتباه شــدن
خــودرو هــا نیــز ایــن بیــن خواهــد رفــت.
در کل مــی تــوان علــت موفقیــت درخواســت تاکســی آنالیــن را راضــی نگــه داشــتن مشــتری و راضــی
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نگــه داشــتن راننــده بیــان کــرد و اکثریــت مــردم بــا توجــه بــه مخالفــت هایــی کــه در برخــی مواقــع
وجــود دارد بــا ادامــه رونــد فعالیــت تاکســی آنالیــن موافــق هســتند.

شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــد کــه بخواهیــد آمــاری از مســافران اســنپ داشــته
باشــید.

اکثــر جــا بــه جایــی هــا در منطقــه پرترافیــک مرکــز شــهر و شــمال شــهر وجــود دارد .بنــا برایــن
اســنپ در ایــن مناطــق بیشــتر ســرویس دهــی مــی کننــد .لــذا در مناطقــی ماننــد جنــوب شــهر کــه
از ترافیــک کاســته مــی شــود بــه همــان میــزان هــم از راننــدگان اســنپ کاســته مــی شــود  .بــه
اصطــاح اســنپ ســعی دارد در میــزان ترافیــک حمــل و نقــل شــهری در مناطــق مختلــف یــک تعــادل
برقــرار نمایــد تــا از کیفیــت خدمــات حمــل و نقــل شــهری کاســته نشــود.
امــا در خصــوص تاکســی هــای تپســی نیــز بایــد ذکــر کنیــم کــه ایــن تاکســی هــا محدودیتــی در
سفرهایشــان ندارنــد حتــی اگــر مسیرشــان در ناحیــه هــای اطــراف تهــران نیــز باشــد و چنانچــه
طــرح ترافیکــی وجــود داشــته باشــد برخــی از خــودرو هــا دچــار محدودیــت مــی شــوند و امــا شــرکت
تپســی ایــن موضــوع را بــه خوبــی ســامان دهــی کــرده اســت و خــود راننــدگان نیــز ایــن مــوارد را
رعایــت مــی کننــد.

در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تپســی و اســنپ (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ
و تپســی) چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد بایــد بگوییــم کــه تپســی و اســنپ (اســنپ یــا تپســی ،
تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و تپســی) تــا بــه حــال دارای یــک اســتراتژی شــبیه بــه هــم در حــوزه

حمــل و نقــل شــهری داشــته انــد امــا بــا توجــه بــه مــواردی کــه در باالذکــر شــد ممکــن اســت در
آینــده ای نــه چنــدان دور ایــن دو اپلیکیشــن (اســنپ یــا تپســی) در اســتراتژی هــا و الگوریتــم
هــای خــود تفــاوت هایــی ایجــاد نماینــد.
امــا مزیتــی بزرگــی کــه ایــن  2اپلیکیشــن (اســنپ یــا تپســی  ،تپســی یــا اســنپ  ،اســنپ و
تپســی) در کشــور ایجــاد کردنــد بــه دلیــل مقــرون بــه صرفــه بــودن هزینــه هــا از ترافیــک شــهر و
اســتفاده از خودروهــای تــک سرنشــین کاســته شــده اســت کــه ایــن خــود قدمــی در جهــت کاهــش
آلودگــی هــوا اســت.
اســنپ یــا تپســی هــر دو دارایــی ســایت مــی باشــند  ،ایــن نشــانگر ایــن اســت کــه داشــتن
اپلیکیشــن بــه تنهایــی کافــی نیســت ! در صــورت نیــاز تیــم طراحــی ســایت (طراحــی وب ســایت) و
بهینــه ســازی ســایت (ســئو) رویــال کــد بــه شــما کمــک مــی نماییــد تــا در جایــگاه ایــن دو برنــد قــرار
بگیریــد
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در انتهــا از شــما متشــکریم کــه تــا پایــان ایــن مقالــه همــراه مــا بودیــد پیشــنهاد مــی کنــم کــه مقالــه
دیجــی کاال یــا بامیلــو (بامیلــو یــا دیجــی کاال) را نیــز مطالعــه نماییــد.
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