معرفی تاکسی یاب آنالین  :اسنپ یا Tap۳۰؟
تاکســی یــاب یــا اســنپ رسویــس درخواســت تاکســی آنالیــن مــی باشــد کــه رقیــب جدیــد آن تــپ  Tap30 30نیــز
توانســته خیلی رسیع بازار خود را بدســت آورد.
مدتی اســت که رسویس های جذاب مبتنی بر مکان در ایران راه اندازی شــده اســت و یکی از بهرتین آنها درخواســت
تاکســی در محل شام می باشد.
رسویــس هــای مبتنــی بــر مــکان کاربر همیشــه جذابیت خاص خود را داشــته انــد و بنا به ماهیت خود نیاز به داشــن
اپلیکیشــن موبایــل برای یافنت محل دقیــق کاربر دارند.

معرفی رسویس های آنالین مبتنی بر مکان:

رسویــس هــای مبتنــی بــر مــکان با توجه به مــکان کنونی فرد امکاناتی را بـرای آن فرد فراهم می کننــد ،از معروفرتین
ایــن رسویــس هــا مــی تــوان به ســایت هــای  Foursquareو  Yelpاشــاره کرد کــه رسویس های گردشــگری آنالین
هســتند و با توجه به جایگاه شــا در نقشــه نزدیکرتین مراکز عمومی ،تفریحی ،رســتوران ها و… را به شــا پیشــنهاد
مــی دهنــد.
بـرای اینکــه بدانیــد ایــن رسویــس هــا چقــدر در جهان جذاب هســتند بهرت اســت کــه بدانید درآمــد کمپانــی  Yelpتا
کنــون  550میلیــون دالر بــوده اســت و درآمــد کمپانــی  Foursquareنیــز  45میلیــون دالر بــوده اســت.
کمپانــی  Yelpکــه در ایــن حــوزه حــرف اول را در جهــان مــی زنــد فقــط تــا ســال  2015توانســت  550میلیــون دالر
از اپلیکیشــن خود درآمد کســب کند و  3850کارمند دارد.
اگر شــا این اپلیکیشــن که مثال خوبی از رسویس های مبتنی بر مکان اســت را به روی گوشــی خود نصب کنید و به
عنــوان مثــال بــه محلی خاص در هلند یا فرانســه یا هر کشــوری که متایل دارید بروید ،مــی توانید به راحتی هتل پیدا
کنیــد و رزرو کنیــد و مــکان هــای دیدنــی آن منطقــه را بیابیــد و بــه بهرتیــن فروشــگاه هــا و رســتوران ها بــا توجه به
نظـرات مــردم دیگــر مراجعــه کنیــد و از ســفر خــود لــذت بربیــد.
البتــه مدتــی اســت رشکــت ایرانــی پیک برتر نیز نســخه ایرانی ایــن رسویس را که می تــوان به آن رتبــه خوبی هم داد
راه اندازی کرده است.
در نهایــت مــی تــوان ایــن نــوع رسویــس هــا را بــا توجــه بــه سفارشــی ســازی آنها مبتنــی بر مــکان یک رسویــس فوق
العــاده دانســت کــه با اســتقبال بســیار زیادی در رسارس جهان روبرو شــده اســت.
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رسویس تاکسی آنالین اسنپ :Snapp

قبل از هر چیز بهرت است معرفی کوتاه و تقریبا کامل اسنپ که در سایت آن منترش شده است را با هم بخوانیم:

دنبــال یــک راه ســاده و رسیــع بـرای درخواســت خــودرو هســتید؟ اســنپ را از دســت ندهیــد .بــا اپلیکیشــن اســنپ
شــا متامــی راننــدگان اطرافتــان را بــه صــورت زنــده میبینیــد .فقــط کافیســت مبــدا و مقصدتــان را مشــخص کــرده و
درخواســت اســنپ دهیــد تــا نزدیکتریــن خــودرو شــا را تــا مقصــد همراهــی کنــد .بــه وســیله پرداخــت آنالیــن و
اعتبــاری دیگــر نیــازی بــه پول نقد نیســت و شــا بــه راحتی میتوانید هزینه ســفر خــود را از طریــق کارت اعتباری و
افزایش اعتبار حســاب کاربری خــود پرداخت کنید.
مــا در اســنپ بــا پشــتیبانی  24ســاعته حتــی در روزهــای تعطیــل هــم شــا را تنهــا نخواهیــم گذاشــت و متامــی
ســواالتتان در رسیعتریــن زمــان ممکــن پاســخ داده میشــود .در حــال حارض اســنپ فقط در شــهر تهران فعال اســت.
هامنطور که مشــخص اســت این رسویس به شــا کمک می کند تا با نصب یک برنامه به روی موبایل تان ،موقعیت
خــود را مشــخص کنیــد و تاکســی هــای اطـراف خــود را برای رســیدن به مقصــد فراخوانی کنید .شــا مــی توانید مبلغ
ســفر را آنالیــن پرداخــت کنیــد و یــا به صــورت عادی به راننــده پرداخت خــود را انجام دهید.
اســنپ نیــز یکــی دیگــر از رسویــس هــای رشکــت راکــت اینرتنت (بامیلــو) اســت و در ابتــدای کار خود با برند تاکســی
یاب رشوع به کار کرد اما بعد از مدتی با ایجاد مشــکالتی که در مســیر تاکســیرانی ایجاد شــد نام این رسویس تغییر
کرد و اکنون با نام اســنپ فعالیت خود را ادامه می دهند.
اســتفاده از اســنپ در رشایــط کنونــی بســیار بــه رصفــه اســت و شــا قبــل از درخواســت ســفر مــی توانید بــا انتخاب
مبدا و مقصد هزینه دقیق سفر خودتان را مشاهده منایید.
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رسویس تاکسی آنالین :Tap30

اخیـرا رسویــس جدیــد بــا نــام  Tap30راه انــدازی شــده اســت کــه هنوز هویــت صاحبــان آن به طور دقیق مشــخص
نیســت! تنهــا اطالعاتــی کــه توانســتیم از ایــن رشکــت بدســت آوریم عکســی بود کــه در صفحــه درباره ما وب ســایت
ایــن رشکــت منتــر شــده بــود و محیــط کار آنهــا را منایــش مــی داد.

ایــن رسویــس خیلــی رسیع توانســت رشــد کنــد و به رقیبی جدی برای اســنپ تبدیل شــود ،بــا اینکه راه انــدازی چنین
کســب و کارهــای اینرتنتــی بزرگــی کار ســاده ای نیســت امــا شــاهد آن هســتیم که در بســر کنونی ایـران چقدر رسیع
این موضوع در حال رخ دادن اســت.
رسویــس تاکســی  Tap30چیــز بیشــری از اســنپ نــدارد و دقیقــا یــک نســخه دیگــر از هــان رسویس اســت و هنوز
جای کار دارد تا ببینیم می تواند به جایگاه اســنپ برســد یا خیر؟!
خوشــبختانه هــر دو رسویــس اســنپ  Snappو تــپ  Tap30 30بـرای سیســتم عامل های اندرویــد و آی او اس نرم
افزارهــای خوبــی را پیــاده ســازی کــرده انــد کــه کار بــا آنهــا لــذت بخش اســت ،اما با توجه به ســابقه بیشــر اســنپ و
بروز رســانی های انجام شــده آن شــا تجربه کاربری بهرتی را در نرم افزار اســنپ خواهید داشــت.

داستان سفر با اسنپ و خوردن دلسرت شمس!

وقتــی بــا اســنپ ســفر مــی کنیــد بعضــی وقــت هــا اتفــاق هــای جالبــی رخ مــی دهــد و یکــی از آنهــا دلســرهای
خنک شــمس اســت! اســنپ با همکاری شــمس به مســافران خود برای مدتی دلســر های خنک شــمس می داد و آنها
را خوشــحال می کرد! علت این موضوع را هرگز متوجه نشــدیم اما افراد زیادی با این دلســر ها عکس می گرفتند و
در شــبکه اجتامعــی خــود منتــر مــی کردنــد و اینکه یک دلســر مجانــی خنک می خوردند خوشــحال بودند .راســتی
راننده ها در باز کن هم داشــتند!
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تجربه شخصی استفاده از رسویس تاکسی یاب اسنپ:

مــن بــه شــخصه بارهــا بــا اســنپ ســفر کــردم و مــی توانــم بگویــم تــا حــد مطلوبــی از ســفرهای شــهری خــودم
رضایــت دارم .بعــد از هــر ســفر مــی تــوان بــه راننــده امتیــاز داد و اگــر امتیــاز کمــی بدهیــم معمــوال پشــتیبانی
متــاس گرفتــه و پیگیــری مــی کنــد.
وقتــی هــوا گــرم شــد مبلــغ ســفر هــا کمی بیشــر شــد اما قــول کولر زدن در ســفر نیز داده شــد کــه بعضــی راننده ها
رعایت و بعضی دیگر نیز رعایت نکردند ،البته معموال رعایت می شــود زیرا از امتیاز پایین گرفنت نگران هســتند.
تجربــه هــای ســفر مــن بــا اســنپ رضایــت بخــش بــوده اســت و خیلــی مشــتاق هســتم تجربــه ای بــا  Tap30نیــز
داشــته باشــم و آن را با شــا به اشـراک بگذارم.
نتیجه ای که من از سفر با اسنپ کسب کرده ام در مقایسه با رسویس های آژانس عادی به رشح زیر است:
قیمت های منطقی و پایین تر از آژانس
مشخص بودن دقیق مقصد و زیاد نشدن کرایه در میان راه
پاسخگویی رسیع راننده ها به درخواست های مشرتیان
راننده های اسنپ بسیار با ادب هستند و برخورد بهرتی نسبت به رانندگان آژانس دارند
اجازه صحبت با موبایل در مسیر را بدون مشکل دارید
در صورت درخواست تغییر مسیر ناگهانی در میان راه فورا پشتیبانی رسیدگی می کند
شام با یک رشکت طرف هستید نه یک راننده پس می توانید توقع بیشرتی داشته باشید
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دانلود نرم افزار اسنپ و :Tap30

بـرای دانلــود نــرم افـزار هــای ایــن دو کمپانــی رقیــب مــی توانیــد بــه مارکــت هــای اپــل و اندرویــد مراجعــه مناییــد
و یــا بــا ورود بــه ســایت ایــن رشکت اقــدام به دانلود نرم افزار متناســب بــا تلفن همراه خــود منایید:

نتیجه گیری:

در نهایــت هــر دو رسویــس اســنپ و  Tap30اکنــون فقط در تهران فعال هســتند و هدف نهایــی آنها رسویس دهی
به کل کشــور اســت .بســیار از اینکه رقیبی برای اســنپ آمده اســت خوشــحال هســتم و همیشــه ســود اصلی رقابت
برای مشــریان خواهد بود .امیدوارم شــا هم بتوانید تجربه های خوبی از ســفر های شــهری با این  2رسویس داشــته
باشید.
راستی اگر شام هم تجربه سفر با اسنپ یا  Tap30را دارید در بخش نظرات با دیگران به اشرتاک بگذارید.
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