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بــا فراگیــر شــدن ســفارش غــذا از طریــق ســایت و اپلیکیشــن موبایــل ،دیگــر کمتــر
کســی در طــول هفتــه از سیســتم ســفارش تلفنــی یــا حضــوری اســتفاده میکنــد.
ســامان ه هــای ســفارش آنالیــن غــذا ویژگیهــای جذابــی دارنــد کــه در ایــن مطلــب
میخواهیــم بــه معرفــی و بررســی چنــد نمونــه برتــر در ایــران بپردازیــم.
چنــد ســالی اســت شــرکتهای مختلــف بــه اســتفاده از فضــای کاری مارکــت
ن بــازار روی آوردهانــد .در ایــن فضــا
پلیــس ( )Marketplaceیــا بــه اصطــاح مــکا 
مجموعــهای بــه عنــوان واســطه بســتری را فراهــم میکنــد تــا مــردم بــه عنــوان
دریافتکننــدگان و خریــداران یــک محصــول یــا خدمــت بــه تعــداد زیــادی از کســب
و کارهــای ارائهدهنــده محصــول یــا خدمــت خــود دسترســی داشــته باشــند و بــا
شــرایط ویــژهای از آنهــا خریــد کننــد.
ایــن مــدل درآمــدی بــرای هــر ســه طــرف یــک معاملــه میتوانــد ســودآور باشــد.
مجموعــ ه واســطه ،در ازای تبلیغــات ،بازاریابــی ،فراهــم کــردن بســتر فــروش ،ارائــه
آمــوزش و امکانــات الزم ،اســتفاده از اعتبــار برنــد خــود و از همــه مهمتــر ارائــه
مشــتریان زیــاد بــه کســب و کارهــا ،درصــدی را از هــر تراکنــش بــه عنــوان کارمــزد
دریافــت میکنــد.
مشــاغل نیــز خیلــی ســاده و بــدون دردســر میتواننــد از بســتر آمادهشــده اســتفاده
کننــد و بــا توجــه بــه حضــور انبوهــی از مشــتریان در ایــن فضــا ،فــروش بیشــتری
داشــته باشــند .خریــداران نیــز از آنجــا کــه میتواننــد بــه صــورت آنالیــن و راحــت،
خریــد خــود را بــا امکانــات ویــژه و قیمــت مناســب انجــام دهنــد نیــز راضــی خواهنــد
بــود.
تاکســیهای اینترنتــی یــا ســامانههای ســفارش آنالیــن غــذا کــه طــی چنــد ســال
گذشــته بهویــژه در مــدت دو ســال اخیــر بــه شــدت محبــوب شــدهاند و رشــد قابــل
توجهــی داشــتهاند ،بــه نوعــی نمونههایــی از یــک مارکــت پلیــس موفــق هســتند.
ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا تاحــدی بــه محبوبیــت رســیدهاند کــه حتــی
مجموعــه هــای غذایــی مختلــف کــه در طــول ســال حســابی سرشــان شــلوغ اســت
و مشــتریان زیــادی دارنــد نیــز در ایــن ســامانهها وارد میشــوند و حتــی کارمــزد
مــورد نظــر بــرای هــر تراکنــش و ســفارش را پرداخــت میکننــد تــا بتواننــد ســهم
بیشــتری از سفارشــات بیرونبــر داشــته باشــند.
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شــرایط اقتصــادی نیــز بــه ســمتی پیــش رفتــه اســت کــه هــر ســه ضلــع فعــال در
ایــن ســایتها ،یعنــی مشــتری ،مجموع ـه غذایــی و شــرکت واســط ،از حجــم زیــاد
سفارشــات کامــا راضــی هســتند .ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا مزایــای زیــادی
دارنــد کــه در ادامــه بــه آنهــا میپردازیــم و ســپس بــه معرفــی چنــد ســامان ه برتــر
ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران خواهیــم پرداخــت.
نکت ـ ه قابــل توجــه اینجــا اســت کــه فراگیــر شــدن اســتفاده از ســایتهای ســفارش
آنالیــن غــذا بــه جایــی رســیده اســت کــه بســیاری از ســامانههای ســفارش آنالیــن
غــذا عــاوه بــر تهــران در شــهرهای دیگــر ایــران نیــز فعالیــت میکننــد .از ســوی
دیگــر اســتارتاپهای بومــی نیــز بــه ســرعت وارد ایــن فضــا شــدهاند.

سفارش آنالین غذا

تاریخچه سفارش آنالین غذا در دنیا و ایران

اولیــن ســفارش آنالیــن غــذا بــه ســال  1994برمیگــردد کــه یــک پیتــزا از مجموعــه
غذایــی  Pizza Hutبــود .امــا اولیــن ســامانه ســفارش آنالیــن غــذا ســال  1995بــا نــام
 World Wide Waiterدر شــمال کالیفرنیــا راهانــدازی شــد کــه بــه نــام waiter.com
نیــز شــناخته میشــود.
اولیــن ســایت ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران زودفــود بــود کــه ســال  1388بــا هــدف
ترویــج فرهنــگ ســفارش اینترنتــی غــذا راهانــدازی شــد و ســال  96بعــد از چندیــن
ســال فعالیــت منســجم در کنــار مجموعـ ه اســنپ ،نــام آن بــه اســنپ فــود تغییــر پیــدا
کر د .
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مقدمــه کوتــاه بــه مزایــای اســتفاده از ســایتهای ســفارش

اکنــون بعــد از ایــن
آنالیــن غــذا خواهیــم پرداخــت.

مزایای استفاده از سایت های سفارش آنالین غذا

همانطــور کــه گفتیــم ســامانههای ســفارش آنالیــن غــذا کــه معمــوال بــر بســتر ســایت
اینترنتــی و اپلیکیشــن کار میکننــد ،ویژگیهــای مثبــت و مزایــای خوبــی دارنــد کــه
در ادامــه بــه آنهــا میپردازیــم.
 سفارش آسان غذابیشــک بارهــا و بارهــا چــه زمانــی کــه تنهــا هســتید یــا در زمانــی کــه مهمــان
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
بــه صــورت حضــوری بــه مجموعــ ه غذایــی مــورد نظــر مراجعــه میکردیــد یــا بــه
صــورت تلفنــی ســفارش میدادیــد.
امــا حــاال بــه ســادگی میتوانیــد از طریــق ســایت هــای ســفارش آنالیــن غــذا یــا
اپلیکیشــن آنهــا ،بــدون معطلــی و بــا کمتریــن خطــا ســفارش مــورد نظــر خــود را
ثبــت کنیــد .دیگــر نیــازی نیســت در صفهــای طوالنــی منتظــر باشــید یــا در ترافیــک
بمانیــد و بــا غــذا ســرد بــه خانــه برگردیــد .حــاال میتوانیــد تــا زمــان رســیدن غــذا،
بــه دیگــر کارهــای خــود برســید.
 دسترسی به مجموعه های غذایی مختلفیکــی از ویژگیهــای بســیار خــوب ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا ایــن اســت
کــه مجموعههــای غذایــی متنــوع از انــواع رســتورانهای ایرانــی و فرنگــی گرفتــه تــا
انــواع فســت فــود و عرضهکننــدگان غذاهــای ســنتی و خانگــی ماننــد دیز یســراها
را در کنــار هــم جمــع کردهانــد و شــما میتوانیــد بــا بررســی غــذا و جزئیــات مربــوط
بــه هــر مجموع ـه غذایــی ســفارش خــود را ثبــت کنــد.
خیلــی راحــت میتوانیــد بــا وارد شــدن بــه دســتهبندی مــورد نظــر یــا جســتجوی
نــام مجموعــه یــا غــذای دلخواهتــان بــه صفحــهای کــه میخواهیــد وارد شــوید و
ســفارش خــود را ثبــت کنیــد.

3

www.modireweb.com

برترین سایتهای سفارش آنالین غذا کدامهاهستند؟

بــه تازگــی رونــد حضــور کافههــا نیــز در ایــن ســایتها زیــاد شــده اســت و عــاوه
بــر آن میتوانیــد صبحانــه خــود را نیــز بــه صــورت آنالیــن ســفارش دهیــد.
 دسترسی به جزئیات کاملیکــی دیگــر از مزایــای مهــم ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا ایــن اســت کــه
میتوانیــد بــه صــورت کامــل و دســتهبندی شــده (غــذای اصلــی ،پیــش غــذا ،دســر،
نوشــیدنی و )...منــوی غذایــی آنهــا را همــراه بــا تصویــر ،مــواد تشــکیل دهنــده،
جزئیــات کامــل و قیمــت مشــاهده کنیــد و ســپس غــذای مــورد نظــر خــود را ســفارش
دهیــد.
منــوی غذایــی قــرار گرفتــه در ســایتهای ســفارش اینترنتــی غــذا شــامل غــذای اصلی
(غــذای ایرانــی ،غــذای فرنگــی ،پیتــزا ،برگــر ،ســاندویچ ،ســوخاری و ،)...پیشغــذا
(ســیب زمینــی ،ســاالد ،ســوپ و ،)...دســر و نوشــیدنی (نوشــابه ،دوغ ،آبمیــوه ،آب
معدنــی و )...میشــود.
در بعضــی مواقــع حتــی یــک غــذا در چنــد حالــت مختلــف ارائــه میشــود کــه بــه
راحتــی میتوانیــد ایــن موضــوع را در منــوی غذایــی مشــاهده کنیــد .بــه عنــوان
مثــال اگــر بخواهیــد چیپــس و پنیــز ســفارش دهیــد میتوانیــد از بیــن گزینههــای
مینــی ،تکنفــره یــا دو نفــره ســفارش خــود را انتخــاب کنیــد.
یــا اگــر دلتــان میخواهــد جوجــه کبــاب بخوریــد ،میتوانیــد جوجــه کبــاب معمولــی،
مخصــوص یــا ممتــاز ســفارش دهید.
عــاوه بــر ایــن میتوانیــد مــدت زمــان آمــاده شــدن و ارســال غــذا ،امتیــاز مربــوط
بــه مجموع ـ ه غذایــی ،موجــود بــودن یــا نبــودن غــذا ،زمــان ســفارشگیری ،هزین ـ ه
پیــک و ...را مشــاهده کنیــد.
 دریافت تخفیف و صرفه جویی در هزینههاافــراد زیــادی هســتند کــه بــه دالیــل زیــادی در طــول هفتــه در خانــه یــا محــل
کار خــود ،تصمیــم بــه ســفارش غــذا میگیرنــد و بهتریــن گزینــه بــرای ایــن افــراد
اســتفاده از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا یــا اپلیکیشــن آنهــا اســت .چــرا کــه در
ایــن ســایتها تخفیفهــای بســیار خوبــی از ســوی شــرکت واســط یــا مجموعههــای
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غذایــی ارائــه میشــود و بــه راحتــی میتوانیــد صرفهجویــی خوبــی داشــته باشــید.
ضمــن اینکــه هــر ســایتی بــا توجــه بــه سیاســتهای کاری خــود بــرای جــذب
مشــتری بیشــتر یــا در مناســبتهای خــاص ،پیشــنهادات ویــژهای را بــا تخفیــف ارائــه
میدهنــد کــه رد کــردن آنهــا کار ســادهای نیســت!
 استفاده از تجربیات دیگراندنیــای امــروز دنیایــی اســت کــه کمتــر کســی بــدون مشــورت قبلــی یــا اســتفاده
از نظــرات و تجربیــات دیگــران ،اقــدام بــه خریــد میکنــد .شــما میتوانیــد در
ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا و در بخــش مربــوط بــه نظــرات کاربــران ،عــاوه بــر
امتیازاتــی کــه هــر مجموع ـه غذایــی بــه دســت آورده ،نظــرات مشــتریان را در مــورد
آن رســتوران یــا فســت فــود مشــاهده کنیــد.
ایــن کار باعــث میشــود تــا بتوانیــد بــه راحتــی در مــورد ســفارش خــود تصمیــم
بگیریــد .بــه عنــوان مثــال میتوانیــد ببینیــد کــدام مجموعــه در چــه غذاهایــی
بهتــر عمــل کــرده اســت یــا مثــا کــدام مجموعــه غــذا را دیــر بــه مشــتریان تحویــل
میدهــد.
 پیگیری سفارشیکــی دیگــر از ویژگیهــای مثبــت ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا امــکان رهگیــری
و پیگیــری ســفارش اســت .بــر ایــن اســاس بــه صــورت کامــا دقیــق و گرافیکــی
میتوانیــد ببینیــد کــه ســفارش شــما در حــال آمــاده شــدن اســت ،توســط پیــک
ارســال شــده یــا تاخیــر دارد.
ضمــن اینکــه در صــورت هرگونــه تغییــر در ســفارش یــا تاخیــر در ارســال آن میتوانیــد
مســتقیما بــا واحــد پشــتیبانی تمــاس بگیریــد تــا بــه ســرعت درخواســت شــما
پیگیــری شــود.
 استفاده از پلتفرمهای مختلففرقــی نمیکنــد پشــت سیســتم کامپیوتــری یــا لپتــاپ نشســته باشــید یــا در حــال
کار کــردن بــا گوشــی هوشــمند خــود باشــید ،مهــم ایــن اســت کــه میتوانیــد بــه
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راحتــی از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا و اپلیکیشــن آنهــا درخواســت خــود
را ثبــت کنیــد .در هــر دو صــورت بعــد از مشــاهد ه منــوی هــر مجموعــه و انتخــاب
غذاهــای مختلــف ،در نهایــت بــا چنــد کلیــک ســفارش شــما ثبــت شــده و میتوانیــد
پرداخــت نهایــی را انجــام دهیــد.
از آنجایــی کــه آدرسهــای مــورد نظــر شــما پیشــتر در بخــش پروفایــل کاربر یتــان
ثبــت شــده اســت ،دیگر نیــازی بــه وارد کــردن این جزئیــات نیســت و فقــط میتوانید
منتظــر باشــید تــا ســفارش بــه دســتتان برســد.

 انتخاب رستورانهای نزدیکن آنهــا امــکان
از آنجایــی کــه ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا و اپلیکیشــ 
موقعیتیابــی مــکان فعلــی شــما را دارنــد ،بــه راحتــی میتواننــد نزدیکتریــن
رســتوران یــا فســت فودهــای محل ـ ه شــما را نمایــش دهنــد تــا بــا انتخــاب از آنهــا،
ســفارش شــما زودتــر بــه دســتتان برســد.
حتــی زمانــی کــه وارد صفحــ ه اول ســایت یــا اپلیکیشــن مــورد نظــر میشــوید،
مجموعههــای غذایــی شــهر شــما و در صــدر آنهــا مجموعــه هــای تخفیــفدار یــا
پرطرفــدار نشــان داده میشــود.
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 تنوع در سیستم پرداختشــما بــرای پرداخــت هزین ـ ه ســفارش خــود میتوانیــد از روشهــای مختلفــی چــون
پرداخــت آنالیــن پرداخــت اعتبــاری ،یــا پرداخــت در محــل (هنــگام مراجع ـ ه پیــک)
اســتفاده کنیــد .البتــه یادتــان باشــد معمــوال تخفیفهــا و شــرایط ویــژه در نظــر
گرفتــه شــده بــرای سیســتم پرداخــت آنالیــن قابــل اســتفاده اســت.
 ایجاد فضای رقابتیهمیشــه ایجــاد فضــای رقابتــی بــه نفــع مشــتریان اســت .فضــای رقابتــی در هــر
بــازاری از جملــه ســایتهای ســفارش آنالیــن کمــک میکنــد تــا کیفیــت بهتــر شــود،
قیمتهــا مناســبتر باشــد و تخفیفهــا و تنــوع بیشــتری را شــاهده باشــیم.
 فروش بیشترتمــام مزایــای ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا بــرای مــردم و مشــتریان نیســت و
مجموعههــای غذایــی نیــز میتواننــد از ویژگیهــای خــوب آن نهایــت اســتفاده را
ببرنــد .راهانــدازی بســتری مناســب و حرفـهای ،هزینـ ه تبلیغــات ،پیــدا کردن مشــتری،
ارائ ـ ه پیشــنهادات ویــژه ،تولیــد محتــوا ،ارائ ـ ه امکانــات خــاص و ...از ســوی شــرکت
واســط انجــام میشــود و رســتورانها و فس ـت فودهــا تنهــا میتواننــد روی افزایــش
کیفیــت و فــروش بیشــتر متمرکــز شــوند.
بعــد از اینکــه دربــار ه ویژگیهــای مثبــت و مزایــای اســتفاده از ســامانههای ســفارش
آنالیــن غــذا صحبــت کردیــم ،در ادامــه بــه معرفــی برتریــن ســایتهای ســفارش
آنالیــن غــذا میپردازیــم:

 .1اسنپ فود

اســنپ فــود در واقــع همــان زودفــود ســابق اســت کــه جــزو اولیــن ســایتهای
ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران بــه شــمار م ـیرود .شــرکت آوا نــگار اطلــس تجــارت
بــرای اولیــن بــار در ســال  1388ایــن ســایت را راهانــدازی کــرد تــا ســفارش آنالیــن
غــذا را در ایــران نهادینــه کنــد.
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اســنپ فــود ابتــدا در تهــران فعالیــت خــود را شــروع کرد و بعد از پشــت ســر گذاشــتن
مراحــل موفقیــت و کســب تجربــ ه بیشــتر توانســت وارد دیگــر شــهرهای بــزرگ و
کوچــک ایــران شــود .اســنپ فــود نســبت بــه دیگــر رقبــای خــود بــازار وســیعتری 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
آنالیــن غذایــی امکانــات جذابــی را در اختیــار کاربــران قــرار میدهــد کــه ایــن
قابلیتهــا همیشــه در حــال بــهروز شــدن اســت.
مزایا:
• تنــوع بینظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی ،ســنتی ،فرنگــی ،چینــی ،دریایــی ،ایتالیایــی،
مغولــی ،فســتفود ،گیاهــی ،رژیمــی و...
• روشهای پرداخت متنوع (حضوری ،اعتباری و آنالین)
• روشهــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران ،منطقــه مــورد نظــر،
غــذای مــورد عالقــه و ...
• امکان اضافه نمودن رستورانهای مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت اسنپفود با رستورانها
• تخفیف بر روی غذاهای رستورانهای مختلف
• امکان شرکت در کمپینهای اسنپفود در مناسبتهای مختلف
• اضافه کردن رستورانهای جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستورانها و عکس غذاها
• آگاهی از رستورانهای جدید
• امکان سفارش شیرینی ،محصوالت سوپرمارکتی و سفارش از کافیشاپها
• سیستم فیلترینگ قدرتمند برای انتخاب سریعتر و راحتر غذای مورد نظر
پ فــود یــا همــان زودفــود ســابق کــه بعــد از چندیــن ســال همــکاری بــا گــروه
اســن 
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  1500رســتوران
و مجموع ـ ه غذایــی معتبــر در اختیــار مــردم قــرار میدهــد.
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ایــن ســایت هــم پشــتیبانی آنالیــن و هــم پشــتیبانی تلفنــی دارد و بــا توجــه بــه
ســابقه فعالیــت  8ســاله و پشــتیبانی خــوب گــروه اســنپ ،مشــکل جــدی تاکنــون
اعــام نشــده اســت.
عــاوه بــر ســفارش آنالیــن غــذا ،امــکان ســفارش اینترنتــی شــیرینی ،محصــوالت
ســوپرمارکتی و ثبــت ســفارش از کافیشــاپها نیــز وجــود دارد کــه یکــی از مزایــای
اســنپفود بــه شــمار مــیرود.

 .2دلینو

دلینــو نــام یکــی دیگــر از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران اســت کــه
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 میدهــد.
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مزایا:
• تنــوع بینظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی ،ســنتی ،فرنگــی ،چینــی ،دریایــی ،ایتالیایــی،
فســتفود ،گیاهــی ،رژیمــی و...
• روشهای پرداخت متنوع (حضوری ،اعتباری و آنالین)
• روشهــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران ،منطقــه مــورد نظــر،
غــذای مــورد عالقــه و ...
• امکان اضافه نمودن رستورانهای مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت دلینو با رستورانها
• تخفیف روی غذاهای رستورانهای مختلف
• شرکت در کمپینهای دلینو در مناسبتهای مختلف
• اضافه کردن رستورانهای جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی بهروز رستورانها و عکس غذاها
• آگاهی از رستورانهای جدید
• سیستم یکپارچه با اتوماسیون رستورانها و فست فودها
از تخفیفهــای جــذاب و مســابقات هیجانانگیــز گرفتــه تــا همــکاری بــا رســتورانها
و فســت فودهــای معتبــر در زیرمجموعــه امکانــات دلینــو بــه چشــم میخــورد.
یکــی از ویژگیهــای مثبــت ســایت ســفارش آنالیــن غــذا دلینــو ایــن اســت کــه
سیســتم نرمافــزاری آنهــا بــا اتوماســیونهای رســتورانی یکپارچــه شــده اســت تــا
نــه تنهــا ســفارش شــما ســریعتر ثبــت و ارســال شــود ،بلکــه بالفاصلــه پرینــت آن از
طریــق اتوماســیون داخــل رســتوران یــا فســت فــود چــاپ میشــود.
دلینــو در شــهرهای تهــران ،قــم ،گــرگان ،بندرعبــاس ،یــزد ،کــرج و ارومیــه در حــال
فعالیــت اســت و بــا توجــه بــه رضایــت کاربــران و مجموعههــای مختلــف از خدمــات
ایــن ســامانه ،بــه ســرعت در حــال گســترش شــهرهای تحــت پوشــش اســت.
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 .3ریحون

چهــار ســالی میشــود 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 ،حرفـهای و متخصــص خــود خیلــی ســریع توانســته
در دل کاربــران جــا بــاز کنــد.
ایــن ســایت نیــز از امکاناتــی مشــابه دیگــر رقبــا بهــره میبــرد و طبــق ادعــای
خودشــان بــا بیــش از  3500مجموعـ ه غذایــی در شــهرهای گفتــه شــده قــرارداد دارنــد.
مزایا:
• تنــوع بینظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی ،ســنتی ،فرنگــی ،چینــی ،دریایــی ،ایتالیایــی،
فســتفود ،گیاهــی ،رژیمــی و...
• روشهای پرداخت متنوع (حضوری ،اعتباری و آنالین)
• روشهــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران ،منطقــه مــورد نظــر،
غــذای مــورد عالقــه و ...
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• امکان اضافه نمودن رستورانهای مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• تخفیف روی غذاهای رستورانهای مختلف
• شرکت در کمپینهای دلینو در مناسبتهای مختلف
• اضافه کردن رستورانهای جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستورانها و عکس غذاها
• آگاهی از رستورانهای جدید
• سیستم یکپارچه با اتوماسیون رستورانها و فست فودها
• تولید محتوای قوی برای کمک به انتخاب بهتر مشتریان
بیشــک یکــی از جذابیتهــای ریحــون کــه باعــث تســریع پیشــرفت آنهــا و جــذب
مخاطــب بیشــتر شــده ،تولیــد محتــوای حرف ـهای و خــاص بــه ویــژه در شــبکههای
اجتماعــی اســت کــه نــه تنهــا باعــث درگیرشــدن بیشــتر مخاطبــان میشــود ،بلکــه
بــه تصمیمگیــری راحتتــر آنهــا نیــز کمــک میکنــد.
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 .4چیلیوری

چیلیــوری نــام یکــی از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا و زیرمجموعــ ه شــرکت
کســب و کار نویــن ایرانیــان اســت .در واقــع چیلیــوری دو ســال اســت کــه فعالیــت
خــود را شــروع کــرده و ایــن مجموعــه را بایــد بــرادر نتبــرگ و تیکــت ()com.Tik8
بدانیــم .چــرا کــه تمــام ایــن اســتارتاپها بــه هلدینــگ کســب و کار نویــن ایرانیــان
تعلــق دارد.
چیلیــوری نیــز امکاناتــی مشــابه دیگــر رقبــای خــود دارد و بــه ادعــای ایــن ســایت،
مشــتریان میتواننــد سفارشــات خــود را از طریــق ســایت یــا اپلیکیشــن انجــام
دهنــد .ایــن ســایت بــا بیــش از  3000هــزار رســتوران و فســت فــود قــرارداد دارد و
میتوانیــد بــه راحتــی از هــر جایــی کــه میخواهیــد ســفارش خــود را ثبــت کنیــد.
یکــی از ویژگیهــای چیلیــوری کــه در اســنپ فــود نیــز بــه چشــم میخــورد ایــن
اســت کــه بــا ورود بــه صفحـه رســتوران مــورد نظــر میتوانیــد در بخــش مشــخصی
غذاهــای پرطرفــدار و پرفــروش را مشــاهده کنیــد.
مزایا:
• تنــوع بینظیــر غذاهــا اعــم از ایرانــی ،ســنتی ،فرنگــی ،چینــی ،دریایــی ،ایتالیایــی،
فســتفود ،گیاهــی ،رژیمــی و...
• روشهای پرداخت متنوع (حضوری ،اعتباری و آنالین)
• روشهــای گوناگــون جســتجوی غــذا بــر اســاس نــوع رســتوران ،منطقــه مــورد نظــر،
غــذای مــورد عالقــه و ...
• امکان اضافه نمودن رستورانهای مورد عالقه در پروفایل شخصی افراد
• یکسان بودن قیمت منوها در سایت ریحون با رستورانها
• تخفیف بر روی غذاهای رستورانهای مختلف
• شرکت در کمپینهای ریحون در مناسبتهای مختلف
• اضافه کردن رستورانهای جدید متناسب با نظرات کاربران
• مشاهده منوی به روز رستورانها و عکس غذاها
• آگاهی از رستورانهای 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
باشــد مشــتریان میتواننــد از پیــک خــود چیلیــوری اســتفاده کننــد .ایــن ویژگــی
مثبــت مهمتریــن وجــه تمایــز چیلیــوری بــا دیگــر ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا
اســت.

 .5چنگال

چنــگال نــام تجــاری یکــی از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا و یکــی از
زیرمجموعههــای شــرکت ایدهنگــر باربــد اســت کــه نســبت بــه رقبــای خــود تجربــه
و عمــر کمتــری دارد .ایــن اســتارتاپ از ســال  95فعالیــت خــود را در تهــران شــروع
کــرده و اکنــون بــه کــرج ،اصفهــان ،قــم ،کیــش ،رشــت ،کرمانشــاه و تبریــز رســیده
اســت.
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چنــگال توانســته در شــهرهای گفتــه شــده بــا مجموعههــای معتبــری همــکاری خــود
را آغــاز کنــد و مشــتریان میتواننــد 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 ویژگیهــای
جذابــی را بــه ســرویس خــود اضافــه کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال میتوانیــد در
جایــز ه روزانـه ایــن ســایت شــرکت کنیــد و کــد تخفیــف بگیریــد یــا درصــدی از خریــد
شــما بــه حســابتان بازگردانــده شــود.
ضمــن اینکــه چنــگال بــرای مشــتریان وفــادار نیــز جوایــزی را در نظــر دارد کــه برخــی
از مجموعههــای غذایــی در ایــن بخــش بــا چنــگال همــکاری دارنــد .عــاوه بــر ایــن
در همــان صفحــه اصلــی فاصلــه رســتوران تــا شــما ،حداقــل میــزان ســفارش ،هزینــه
ارســال و نحــو ه پرداخــت کامــا مشــخص اســت.

 .6دلیون

دلیــون یکــی دیگــر از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا اســت کــه تمرکــز خــود را
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بیشــتر روی صبحانــه و میانوعــده قــرار داده و در حــال حاضــر در تهران ســرویسدهی
فعــال دارد .دلیــون معتقــد اســت صبحانــه یکــی از مهمتریــن وعدههــای غذایــی
اســت و بــا توجــه بــه مشــغلههای کاری و فرصــت کــم ایــن وعــده غذایــی از زندگــی
روزمــر ه مــا حــذف شــده اســت.
البتــه دلیــون ســفارش میانوعــده را نیــز در دســتور کار خــود قــرار داده تــا بتوانــد
در ســاعتهای میــان دو وعــده همــراه شــما باشــد .در دلیــون میتوانیــد انــواع
میــان وعــده و صبحانـ ه ایرانــی (املــت ،نیمــرو ،پــک صبحانــه و ،)...فرنگــی (صبحانــه
انگلیســی ،املــت اســپانیایی ،پنکیــک ،کــرپ و ،)...ســاندویچ (انــواع برگــر ،ســاندویچ
مــرغ و )...و انــواع نوشــیدنی (نوشــابه ،نوشــیدنیهای طبیعــی و ســنتی و )...را بــه
صــورت آنالیــن ســفارش دهیــد.
دلیــون در چهــار منطقـ ه تهــران شــامل دو منطقــه در میردامــاد و دو منطقــه در شــهرک
غــرب خدمــات خــود را ارائــه میکنــد و میتوانیــد از طریــق ســایت یــا اپلیکیشــن
اندرویــد و  iOSســفارشهای خــود را ثبــت کنیــد.
دلیــون تــاش میکنــد بــا افزایــش مناطــق و اضافــه کــردن وعــده ناهــار بتوانــد
خدمترســانی بهتــری بــه مــردم تهــران داشــته باشــد.
مزایا:
• سفارش آنالین صبحانه ،برانچ و میانوعده
• تنوع منوی غذایی خوب شامل انواع صبحانه و میانوعده
• امکان ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن
• پشتیبانی آنالین و تلفنی
• ارائ ه راهکارهای سازمانی برای سرو صبحانه
• روشهای پرداخت متنوع (حضوری ،اعتباری و آنالین)
معایب:
• مناطق محدود سرویسدهی
• نداشتن منوی غذایی کامل برای ناهار و شام
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 .7مامان پز

مامــان پــز یکــی دیگــر از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا در ایــران اســت کــه یــک
تفــاوت بــزرگ بــا دیگــر ســایتهایی دارد کــه معرفــی کردیــم .مامــان پــز تمــام تمرکــز
خــود را روی غذاهــای خانگــی و همــکاری بــا خانمهــای خانــهداری گذاشــته اســت
کــه غذاهــای خــود را بــا رعایــت نــکات بهداشــتی از بهتریــن و تازهتریــن مــواد اولیــه
آمــاده میکننــد.
مامــان پــز فعالیــت خــود را از ســال  1393شــروع کــرده و بعــد از پشــت ســر گذاشــتن
چالشهــای زیــاد توانســته بــه ثبــات خوبــی برســد .غذاهــای تولیــد شــده توســط
خانمهــای ایــن مجموعــه طعــم دســتپختهای خانگــی را دارد و بــا توجــه بــه تهیــه
مــواد تــازه ،بــرای وعــد ه مــورد نظــر خــود بایــد یــک روز زودتــر ســفارش دهیــد.
البتــه مامــان پــز عــاوه بــر خانمهــای خانـهدار ،بــا  100رســتوران کــه غذاهــای ســنتی
و خانگــی دارنــد نیــز همــکاری دارد و میتوانیــد در ایــن مجموعــه هــای غذایــی نیــز
ســفارش خــود را ثبــت کنیــد .مامــان پــز از ســال  1396دریافــت 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
انجــام میدهــد و تــاش میکنــد بــه بهتریــن شــکل پاســخگوی کاربــران باشــد.
مزایا:
• سفارش آنالین غذای خانگی
• همکاری با  400خانم خانهدار حرفهای و  100رستوران
• امکان سفارش غذای شرکتی با تنوع زیاد و قیمت مختلف
• امکان انتخاب مواد اولیه برای تهی ه غذا توسط مشتری
• امکان انتخاب نوع طبخ ،تزیین و نحو ه ارسال سفارش
• امکان ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن
• کیفیت و طعم غذای خانگی
• اشتغالزایی برای خانمها به ویژه خانمهای خانهدار
• تنــوع زیــاد غذاهــای قابــل ســفارش (غــذای خانگی ،غــذای مجلســی ،غذای شــرکتی،
فینگرفود و)...
• امکان استفاده از سیستم فیلترینگ
• کارت بهداشت برای تمام مامانهای آشپز
• روشهای مختلف پرداخت
معایب:
• ارائه سرویس محدود به تهران
• مشکالت رابط کاربری سایت و اپلیکیشن
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 .8مامی فود

مامــی فــود یکــی دیگــر از ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا اســت کــه عملکــردی
مشــابه مامــان پــز دارد .البتــه مامــی فــود تــاش کــرده بــا امــکان خریــد دیگــر
محصــوالت خانگــی ماننــد انــواع میــوه ،ســبزیجات ،عســل ،مربــا ،ترشــی ،کیــک،
شــیرینی ،لبنیــات و ...تفــاوت عمــدهای بــا مامــان پــز ایجــاد کنــد.
در مامــی فــود میتوانیــد انــواع غــذای خانگــی را بــا طعــم و کیفیــت غــذای خانگــی
ســفارش دهیــد .البتــه ماننــد مامــان پــز بایــد ســفارش خــود را زودتــر ثبــت کنیــد
تــا خانمهــای خان ـهدار مــواد اولیــه را تــازه تهیــه کــرده و غــذای مــورد نظــر شــما را
آمــاده کننــد.
در مامــی فــود میتوانیــد ســفارش خــود را بــه صــورت آنالیــن ثبــت کنید و پشــتیبانی
ایــن شــرکت ایــن در ســاعات اداری و غیــراداری بــه صــورت تلفنــی پاســخگوی
شماســت.
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مزایا:
• امکان سفارش غذای خانگی
• امــکان ســفارش انــواع میــوه ،ســبزی ،مربــا ،عســل ،شــور ،ترشــی ،زیتــون ،کیــک،
شــیرینی و...
• ارائ ه دستور پخت غذاها
• گزارش لحظهای وضعیت سفارشها
• تنوع خوب منوی غذایی
• اشتغالزایی برای خانمها
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

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا عملکــرد و
امکانــات مشــابهی دارنــد ،همـه آنهــا دارای ســایت و اپلیکیشــن ویــژ ه اندرویــد و iOS
هســتند و تــاش میکننــد بهتریــن خدمــات را بــه شــما ارائــه دهنــد.
در تمــام ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا در زمــان ســاعت کاری رســتورانها و
فســتفودها ،پشــتیبانی بــه صــورت گفتگــوی آنالیــن و تلفنــی انجــام میشــود و
ســرویسهای نامبــرده شــده در کوتاههتریــن زمــان ممکــن بــه درخواســت شــما
رســیدگی خواهنــد کــرد.
عــاوه بــر ســایتهای مشــهوری کــه در ایــن مطلــب بــه شــما معرفــی کردیــم ،مــوارد
دیگــری هســتند کــه بیشــتر بــه صــورت محلــی در شــهرهای خــود فعالیــت میکننــد.
تمامــی ســایتهای ســفارش آنالیــن غــذا تــاش میکننــد تــا فرهنــگ جدیــدی از
ثبــت سفارشــی اینترنتــی در حــوزه غــذا را بــه شــما ارائــه کننــد .ایــن اســتارتاپها
بــه دنبــال ایجــاد فضایــی هســتند کــه نهتنهــا خودشــان و مــردم منفعــت ببرنــد ،بلکــه
کســب و کارهــا و مجموعههــای غذایــی فعــال نیــز بتواننــد از بســتر ایجــاد شــده
نهایــت اســتفاده را بــرای فــروش بیشــتر ببرنــد.
کاربــرد فراگیــر چنیــن ســایتهایی باعــث شــده اســت تــا بســیاری از مــردم حتــی
ـه خــود را از ایــن ســایتها ســفارش دهنــد و بــهزودی بایــد شــاهد فراهــم
صبحانـ 
شــدن امــکان ســفارش آنالیــن میــوه ،شــیرینی و خشــکبار از ایــن ســایتها باشــیم.
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