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دیگر از آرزوی سفر تامقصد راهی نیست!

از زمانــی کــه بــرای یــک ســفر ســاده بایــد دنبــال آژانــس 

ــم،  ــر بخری ــت معتب ــم بلی ــا بتوانی ــتیم ت ــر می گش معتب

هنــوز زمــان زیــادی نگذشــته اســت. همــان روزهایــی کــه 

بــرای رزرو یــک هتــل بایــد گوشــه های دفتــر تلفن هایمان 

را جســت و جــو می کردیــم یــا بــه امیــد یــک اتــاق خالــی و 

مناســب، چمــدان بــه دســت بــه ســوی مقصــد می رفتیم 

تــا شــاید هتــل دلخــواه  نصیبمــان شــود. 

اســنپ تریــپ کــه کار خــودش را از ســال 1394 بــا اســم 

تجــاری "پیــن تــا پیــن" بعنــوان زیــر مجموعــه ای از گــروه 

اســنپ شــروع کــرد، از آن دســت اســتارتاپ هایی بــود کــه 

بــه شــوق تســهیل رونــد ســفر و هدیــه ی یــک تجربــه ی 

جدیــد بــرای خدمــات مســافرتی بــه افــراد، پــا بــه عرصــه 

گذاشــت. دو ســالی نگذشــته بــود کــه "پیــن تــا پیــن" 

ــنپ  ــاری "اس ــام تج ــا ن ــد زد و ب ــازی برن ــه بازس ــت ب دس

تریــپ" پرشــورتر از قبــل، مســیرش را ادامــه داد.  

مجموعــه مــا ایــن روزهــا نــه تنهــا خدماتــش را از طریــق 

وبســایت و اپلیکیشــن اســنپ تریــپ و همچنیــن ســوپر 

می دهــد،  ارائــه  مشــتریانش  بــه  اســنپ  اپلیکیشــن 

ســفر  خدمــات  اصلــی  کننــده  تامیــن  بعنــوان  بلکــه 

اپلیکیشــن های آپ و ایرانســل مــن، بــه بیــش از 40 

میلیــون کاربــر ایرانــی نیــز دسترســی دارد و ایــن یعنــی 

ــتریان  ــه مش ــن جامع ــه بزرگتری ــت ب ــه خدم ــکان ارائ ام

ایرانــی در صنعــت ســفر و گردشــگری. 

بــه همیــن ســبب تمــام تــاش خــود را بــکار بســتیم تــا 

بــا در دســترس قــرار دادن امــکان ســفر آســانتر و ارزانتــر 

بــرای همــه ایرانیــان و ارائــه بهتریــن پشــتیبانی 24 

ســاعته، مســئولیت خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن 

انجــام دهیــم و حــاال مــا به وســعت همــه ایــران و جهان، 

همــراه کســانی هســتیم کــه کافی ســت شــوق و آرزوی 

ســفر را در دل داشــته باشــند؛ بــرای آنهــا دیگــر رســیدن 

بــه هیــچ جــای دنیــا ســخت نیســت!
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همه چیز خوب بود
تا اینکه ....
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ناگهان؛ غول کرونا وارد می شود!

ــی در  ــر و صدای ــا س ــت، ت ــش می رف ــوب پی ــز خ ــه چی هم

جهــان پیچیــد! اولیــن نشــانه های ویــروس کرونــا، از 

ــه  ــردم هم ــد! م ــده ش ــران دی ــفند 1398 در ای ــدای اس ابت

ــوروز  ــش از ن ــی، پی ــای عموم ــیدند و قرنطینه ه می ترس

ــل و مــردم  ــوروزی تعطی ــی شــد. ســفرهای ن 1399 اجرای

خانه نشــین شــدند.  یکــی از صنایعــی کــه در ایــن دوران 

بیشــترین صدمــه را دیــد، صنعــت گردشــگری بــود. مــردم 

دیگــر بــه فکــر ســفر نبودنــد و بعــد از مــدت کوتاهــی 

رفــت و آمــد بیــن شــهری آنهــا، تنهــا بــه ســفرهای کاری و 

ضــروری ختــم شــد. در ســال 1399 بــا موج هــای مختلفــی 

از شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر ایــران مواجــه شــدیم 

و عزیــزان زیــادی را در ایــن ســال از دســت دادیــم. روزهــای 

ســخت کرونا پیش رفت و ســرانجام در اواخر ســال 1399 

زمزمه هایــی از تولیــد واکســن شــنیده شــد. ســال 1400، 

ســال افــول ایــن ویــروس بــود. روز بــه روز مــردم بیشــتری 

واکســن می زدنــد و عزیــزان کمتــری را از دســت می دادیــم. 



Snapp Trip Report

8صفحه

در جنگ با کرونا، همراه مردم 

اســنپ تریــپ از آن دســته کســب و کارهایــی بــود کــه در 

مبــارزه بــا دیــو کرونــا دســت و پنجــه نــرم کــرد تــا بتوانــد 

چــون گذشــته خدماتــش را بــا بهتریــن کیفیــت ارائــه 

دهــد و در عیــن حــال وظیفــه اصلــی خــود می دانســت 

کــه در ایــن مســیر، ســامت هم وطنــان را اولویــت کارش 

قــرار دهــد. از همیــن رو در تمــام ایــن مــدت، کاربران مــان 

را تشــویق کردیــم کــه در خانــه بماننــد و بــرای جلوگیــری 

خــودداری  غیرضــروری  ســفرهای  از  کرونــا،  شــیوع  از 

ــر ایــن ویــروس غلبــه کنیــم.  ــر ب ــا بتوانیــم زودت کننــد ت

 تعــدادی از فعالیت هــای اســنپ تریــپ در ایــن دوران : 

پروتکل هــای  "رعایــت  گزینــه  شــدن  اضافــه    

 بهداشــتی در کرونــا" بــه بخــش نظــرات هتــل در ســایت

"پروتکل های بهداشــتی"  گزینــه  فــه شــدن    اضا

ســایت  در  پیمـــــــــــــــــــا  هوا بلیــت  بخــــــــش   بــه 

بــا  کرونــا  دوران  در  مناســب  ایرالین هــای  معرفــی    

خدمــات  ارائــه  و  بهداشــتی  مــوارد  بیشــتر  رعایــت 

ســفر طــی  کرونــا  بــه  ابتــا  از  جلوگیــری  وســایل   و 

  اســتفاده از هشــتگ ســفر ضــروری در محتواهــای 

 تولیــدی بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ویــروس کرونا

  اجــرای کمپیــن "کنســلی رایــگان" بــرای کنســل کــردن 

جریمــه کســر  بــدون  لحظــه  آخریــن  در  هتــل   رزرو 

اجتماعــی  تولیــد محتــوا در وبــاگ و شــبکه های    

جهــت آشــنایی بــا پروتکل هــای بهداشــتی هنــگام ســفر 

ضــروری در دوران کرونــا
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بازگشت به سفر!

پــس از واکسیناســیون سراســری بــود کــه مــردم کــم کــم چمــدان بــه دســت، راهــی ســفر شــدند. خیلــی از آن هــا دو 

ســالی بــود کــه هیــچ ســفری را تجربــه نکــرده بودنــد و حــاال وقــت آن بــود کــه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، 

ــی و  ــفرهای داخل ــن س ــث اوج گرفت ــری، باع ــیون سراس ــرانجام واکسیناس ــد. س ــفر بازگردن ــه س ــه عرص ــاره ب دوب

خارجــی از اواســط پاییــز 1400 شــد. 

مــا در ایــن گــزارش ســعی کردیــم نگاهــی بیندازیــم بــه رونــد ســفرهای داخلــی و خارجــی مــردم در ســه بــازه زمانــی 

مهــم : پاییــز 1398 کــه هیــچ خبــری از کوویــد 19 نبــود، پاییــز 1399 کــه ایــن ویــروس در ایــران و جهــان اوج گرفت و 

در نهایــت پاییــز 1400 کــه واکسیناســیون سراســری در ایــران و جهــان انجام شــد و چــرخ صنعت گردشــگری دوباره 

چرخید.
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میانگین قیمت خدمات 

گردشگری در اسنپ تریپ
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صنعت گردشگری در چنگال کرونا

پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در زمســتان 1398، صنعــت گردشــگری در میــان صنایــع 

ــرای  ــا ب ــی از هتل ه ــد. خیل ــه ش ــیب ها مواج ــن آس ــترین و جدی تری ــا بیش ــف، ب مختل

جلوگیــری از انتشــار و انتقــال ویــروس کرونــا در فضــای بســته هتــل، ظرفیت هایشــان 

را کاهــش دادنــد و حــدود نیمــی از آن هــا تعطیــل شــدند. از اواســط پاییــز 1399 هــم 

ظرفیــت پروازهــا حــدود 40% کاهــش پیــدا کــرد و قیمــت بلیــت هواپیمــا بــا افزایــش 

ناگهانــی مواجــه شــد. مــا بــرای مدیریــت بحــران در ایــن شــرایط بی ثبــات، ســناریوهای 

مختلفــی را در نظــر گرفتیــم و بــکار بســتیم. در ادامــه این گزارش با بررســی عملکردمان 

در ایــن دوران، بــه نحــوه دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ایــن بحــران و عبــور موفقیت آمیز 

از آن می پردازیــم. 

,,
,,
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میانگین قیمت هتل

امــکان رزرو هتــل خارجــی از زمســتان ســال 1398 به خدمات اســنپ تریپ اضافه 

شــد و افزایــش قیمــت ایــن هتل هــا در پاییــز 1400 نســبت بــه پاییــز 1399 تا حد 

زیــادی متاثــر از افزایــش نــرخ ارز در ایــران در ایــن بازه زمانی اســت. در ســال 1399 

بــا کاهــش تقاضــای قابــل توجــه رزرو هتــل داخلــی که متاثــر از چندیــن قرنطینه 

عمومــی و بســته شــدن جاده هــا بــود، مواجــه شــدیم؛ و در ایــن ســال شــاهد 

افزایــش قیمــت قابــل توجهــی در هتل هــای داخلــی نبودیــم. بــا ایــن حــال در 

ســال 1400 و پــس از واکسیناســیون سراســری و همچنیــن افزایــش تقاضــا بــرای 

رزرو هتــل داخلــی، بــا افزایــش 68 درصــدی در قیمــت، روبــرو شــدیم. 
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میانگین قیمت پرواز

در ســال 1399 و بــا گســترش شــیوع کرونــا در ایــران، محدودیت هایــی بــرای 

ســفرها اعمــال شــد. بــر اثــر ایــن محدودیت هــا، بــا کاهــش ظرفیــت هواپیماهــا و 

همچنیــن اعمــال کــف قیمتی در همه مســیرها مواجه شــدیم و همین موضوع، 

باعــث افزایــش 40% قیمــت بلیــت پــرواز داخلــی نســبت بــه ســال 1398 شــد. اما 

بــا اینکــه ظرفیت هــا در ســال 1400 بــه وضــع عــادی برگشــت، ایــن ســیر صعــودی 

قیمت هــا همچنــان ادامــه پیــدا کــرد و شــاهد کاهــش قیمــت بلیــت پــرواز داخلــی 

در ایــن ســال نبودیــم. البتــه کــه ایــن محدودیت هــا در پــرواز خارجــی نیــز وجــود 

داشــت و در ســال 1399 بدلیــل کاهــش ظرفیــت و البتــه محدود شــدن پروازهای 

مســتقیم، قیمــت پروازهــای خارجــی بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرد، امــا در ســال 

1400 بــا برداشــته شــدن ایــن محدودیت هــا و از ســرگیری پروازهــای مســتقیم، بــا 

کاهــش میانگیــن قیمــت بلیــت پــرواز خارجــی روبــرو شــدیم.
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میانگین قیمت اتوبوس و قطار

اســنپ تریــپ پــس از اقــدام بــه فــروش بلیــت اتوبــوس، امــکان خرید بلیــت قطار 

را نیــز از ســال 1399 بــه مجموعــه خدماتــش اضافــه کــرد. امــا میانگیــن قیمــت 

بلیــت اتوبــوس و قطــار، در هــر دو ســال 1399 و 1400 بــا افزایــش مواجــه شــد 

کــه دلیــل اصلــی آن در ســال 1399، کاهــش ظرفیت هــا بــرای جلوگیــری از شــیوع 

کرونــا و در ســال 1400، افزایــش تــورم بــود. البتــه کــه محدودیت هایــی در راســتای 

جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در حمــل و نقــل ریلــی، همچنــان پابرجاســت. 
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پرطرفدار ترین های
اسنپ تریپ
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محبوب ترین مقاصد اسنپ تریپی ها برای رزرو هتل خارجی

رزرو هتــل خارجــی از زمســتان ســال 1398 بــه مجموعــه خدمــات اســنپ تریــپ اضافــه شــد و همانطــور کــه 

می بینیــد، شــهرهای ترکیــه و امــارات، جــزو محبوب  تریــن مقاصــد مشــتریان اســنپ تریــپ بــرای رزرو هتــل خارجــی 

بودنــد. 
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محبوب ترین مقاصد اسنپ تریپی ها برای رزرو هتل داخلی

شــهرهای تهران، مشــهد، کیش، شــیراز و اصفهان، برای مشــتریان اســنپ تریپ در این ســه پاییز، جزو شــهرهای 

محبــوب بــرای رزرو هتــل داخل ایــران بودند. 
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تهران – مشهد 

تهران – اهواز

تهران – کیش 
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پرترددترین مسیرهای هوایی داخلی اسنپ تریپی ها

طبــق جــدول بــاال می توانیــد پراکندگــی محبوب تریــن مســیرهای پــروازی داخلــی را در بازه هــای زمانــی پاییــز 1398، 

1399 و 1400 مشــاهده نمایید. 

پرترددترین مسیرهای هوایی خارجی اسنپ تریپی ها

ــز می توانیــد پراکندگــی محبوب تریــن مســیرهای پــروازی خارجــی در بازه هــای زمانــی  ــر اســاس ایــن جــدول نی ب

پاییــز 1399 و 1400 را مشــاهده نماییــد.
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پرطرفدارترین مقاصد سفر با قطار اسنپ تریپی ها

ســرویس فــروش بلیــت قطــار از ســال 1399 بــه مجموعــه خدمــات اســنپ تریــپ اضافــه شــد و در بازه هــای زمانی 

ــتریان  ــفر مش ــد س ــن مقاص ــد، محبوب تری ــاهده می کنی ــاال مش ــدول ب ــه در ج ــهرهایی ک ــز 1399 و 1400، ش پایی

اســنپ تریــپ بــا قطــار بودنــد. 
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پرطرفدارترین مقاصد سفر با اتوبوس اسنپ تریپی ها

جــدول بــاال نیــز نشــان دهنــده پرطرفدارتریــن مقاصــد ســفر بــا اتوبــوس در داخــل کشــور در ســه بــازه زمانــی پاییــز 

1398، 1399 و 1400 هســت. 
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 نگاهی به آمار فروش
اسنـــــپ تریـــــــپ در 

سه ســــــــال اخیــر
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ترافیک سایت

میزان ورودی سایت

اواخــر ســال 1398 زمانــی بــود کــه کرونــا زورش را حســابی بــه صنعــت گردشــگری نشــان داد و در ســال 1399 

بــا پیک هــای متعــدد کرونــا روبــرو شــدیم و همیــن موضــوع، دلیلــی بــود کــه ســایت اســنپ تریــپ بــا کاهــش 

ترافیــک مواجــه شــد. امــا ســفرهای ضــروری دلیلــی بــود کــه همچنــان مــردم بــه ســایت اســنپ تریــپ مراجعــه 

کننــد و بلیت هــای خــود را خریــداری کننــد و هتل هــای مــورد نظرشــان را رزرو کننــد. افزایــش و رشــد 109 درصدی 

حضــور در ســایت اســنپ تریــپ، نشــان دهنــده ی رونــق دوبــاره صنعــت گردشــگری و ســرعت را بــه رشــد مــا در 

ایــن بــازار اســت. 
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رزرو هتل داخلی

بــا گســترش شــیوع کرونــا در ســال 1399 در ایــران و اجــرای قرنطینه هــای عمومــی و 

پیاده ســازی طــرح بســته شــدن جاده هــا، رونــد رزرو هتــل داخلــی در ایــن ســال شــدیدا 

کاهــش پیــدا کــرد؛ ولــی مــا همچنــان توانســتیم جایــگاه خــود را بعنــوان رهبــر بــازار 

هتــل داخلــی حفــظ کنیــم و ایــن صدرنشــینی را در ســال بعــد نیــز ادامــه دهیــم. اســنپ 

ــد  ــر رش ــا دو براب ــی، تقریب ــای داخل ــرویس هتل ه ــروش س ــال 1400 در ف ــپ در س تری

داشــت. 
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هتل خارجی؛ یک محصول تازه در اسنپ تریپ!

پاییــز 1399 بــرای مــا بــا حضــور یــک ســرویس تــازه و پرطرفــدار در اســنپ تریــپ 

ــکان رزرو و  ــت ام ــه توانس ــود ک ــی ب ــان سرویس ــی هم ــل خارج ــود. هت ــراه ب هم

اقامــت در میلیون هــا هتــل و اقامتــگاه در هــر جــای دنیــا را بــرای مســافران اســنپ 

تریــپ بــا پرداخــت ریالــی فراهــم کنــد و در ایــن بیــن بــا اســتقبال خوبــی از بیــن 

مســافران اســنپ تریــپ مواجــه شــد. در حــال حاضــر می تــوان بــا اســنپ تریــپ 

بــه راحتــی در هــر جــای دنیــا، هتــل رزرو کــرد. 
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پرواز داخلی

در ســال 1399 و همزمــان بــا اوج ویــروس کرونــا در کشــور و کاهــش ســفرهای 

مــردم، رشــد مــا در بخــش پروازهــای داخلــی همچنــان ادامــه داشــت و بــا اینکــه 

انــدازه بــازار در ایــن ســال نســبت بــه ســال 1398 بــه میــزان 39% کوچک تــر شــده 

بــود، توانســتیم در همیــن بــازه، 92% رشــد را بــه دســت آوریــم.  
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تغییرات در بازار پرواز داخلی

ــبت  ــی نس ــرواز داخل ــازار پ ــدازه ب ــبی ان ــد نس ــاهد رش ــال 1400 ش ــه در س ــا اینک ب

بــه ســال 1399 بودیــم، امــا داده هــا نشــان می دهنــد؛ انــدازه بــازار در ایــن ســال 

همچنــان حــدود 12% نســبت بــه ســال 1398 )پیــش از پاندمــی( کوچکتــر اســت، 

ولــی درهمیــن ایــن بــازه 2 ســاله، توانســتیم 238% در فروش بلیت پــرواز داخلی 

رشــد کنیــم و ســهم بزرگتــری از بــازار را از آن خــود کنیــم. 
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فروش بلیت پرواز خارجی

در پاییــز 1398 هنــوز خدمــت فــروش بلیــت پــرواز خارجــی بــه مجموعــه خدمات 

اســنپ تریــپ اضافــه نشــده بــود، امــا مــا از ســکون و رخــوت ســال 1399 نهایــت 

اســتفاده را کردیــم و پــای خودمــان را بــه آســمان جهــان بــاز کردیــم و دسترســی 

آســان بــرای خریــد بلیــت پــرواز خارجــی را بــرای کاربرانمــان فراهــم کردیــم. در ایــن 

ســال، بســیاری از پروازهــای خارجــی بــه دلیــل شــرایط مــرزی دوران پاندمــی، لغــو 

شــدند؛ امــا درســت در همــان ایــام، اســنپ تریــپ توانســت بــا اضافــه کــردن ایــن 

خدمــت جدیــد بــه مجموعــه خدماتــش، ســهم چشــم گیری از پروازهــای خارجی 

را ســهم خــود کنــد.
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فروش بلیت اتوبوس و قطار

اتوبــوس و قطــار را می تــوان بــه نوعــی از ســرویس های جدیــد اســنپ تریــپ بــه 

حســاب آورد. چنانکه اتوبوس در ســال 1398  و قطار از ســال 1399 به مجموعه 

ــت  ــرای رعای ــال 1399 ب ــه در س ــا اینک ــد. ب ــه ش ــپ اضاف ــنپ تری ــرویس های اس س

ــار و  ــا قط ــفر ب ــرای س ــی ب ــای ظرفیت ــی، محدودیت ه ــذاری اجتماع ــرح فاصله گ ط

اتوبــوس اعمــال شــد، امــا مــا توانســتیم در همیــن بــازه زمانــی هــم رشــد کنیــم و 

ایــن رشــد را بــا قــدرت و شــتاب بیشــتر، در ســال 1400 نیــز حفــظ کنیــم. 
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واحد پشتیبانی؛ 
همیشه در دسترس 

مشتریان
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پیشتیبانی به وقت ۲4ساعت

در ایــام کرونــا، اســنپ تریــپ بــا تبدیــل تهدیــد رکــود گردشــگری بــه فرصــت، تــاش کرده اســت تــا بــا اســتفاده از ابزار 

تکنولــوژی )اتوماســیون(، داده هــای گذشــته و در مــواردی پذیــرش ریســک های مالــی، فرایندهــای داخلــی واحــد 

خدمــات مشــتریان خــود را بازبینــی و بــر اســاس نیازهــای مشــتری، نســبت بــه اصــاح آن اقــدام کنــد و بــا قــرار دادن 

امکانــات جدیــد در اختیــار مشــتریان، نیــاز آنهــا را بــرای تمــاس بــا واحــد پشــتیبانی بــه حداقــل ممکــن برســاند. 

مهمتریــن اقدامــات مــا در راســتای ارائــه خدمــات بهتــر پشــتیبانی بــه مشــتریان :

  سرویس بازگشت وجه اتوماتیک

  اتوماسیون اعام تغییرات پروازی

  اتوماسیون اطاع رسانی وضعیت درخواست مشتریان از واحد پشتیبانی
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بازگشت وجه؛ در سریع ترین زمان ممکن!

مبلــغ قابــل اســترداد 90% کنســلی ها بطــور میانگین 

در کمتــر از 1 ســاعت واریــز می شــوند!
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پاییز 1399 پاییز 1400پاییز 1399 پاییز 1400
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میزان رضایتمندی مشتریان در نظرسنجی بعد از تماس با پشتیبانی  نرخ تعداد تماس با واحد پشتیبانی به تعداد بلیت فروخته شده

بهترین پشتیبانی خدمات سفر، به روایت آمار...

در ایــن نمــودار می بینیــد کــه طــی یکســال اخیــر توانســتیم تجربــه راحت تــری از خریــد را بــرای مشــتریان 

فراهــم کنیــم تــا بــرای حــل مشکات شــان، نیــاز کمتــری بــه تمــاس بــا واحــد پشــتیبانی داشــته باشــند. 

در ایــن نمــودار نشــان داده شــده اســت کــه طــی یکســال گذشــته؛ توانســتیم رضایت مشــتریان بیشــتری 

را از تمــاس بــا واحــد پشــتیبانی بــرای حــل مشکات شــان، جلــب کنیــم. 
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تیم منابع انسانی؛ 

همراه کارکنان
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تیم منابع انسانی؛ در کنار 

کارکنان و در برابر کرونا

پــس از ظهــور اولیــن نشــانه های ویــروس کرونــا در ایــران، تیم منابع انســانی با همکاری 

تیــم زیرســاخت مجموعــه، تمــام تاش شــان را کردنــد تــا امکانــات الزم بــرای دورکار کــردن 

ــتر از %90  ــکاری، دورکاری بیش ــن هم ــه ای ــد و نتیج ــم کنن ــپ را فراه ــنپ تری ــان اس کارکن

کارکنــان اســنپ تریــپ بــود. از جملــه اقدامــات دیگــر تیــم منابــع انســانی اســنپ تریــپ در 

دوران پاندمــی کرونــا: 

  تعییــن یــک روز در هفتــه بعنــوان “HR Hear Day” بــرای ارتبــاط مســتقیم کارکنــان بــا 

دپارتمــان منابــع انســانی

ــه اهــداف  ــان اســنپ تریــپ نســبت ب ــرای آگاه کــردن کارکن ــن ب ــی آنای   دورهمــی فصل

ــازمانی س

  برگــزاری جلســات مخصــوص نیروهــای تــازه جــذب شــده بــرای آشــنا شــدن بــا فرهنــگ 

ســازمانی اســنپ تریــپ
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جالب ترین های 

اسنپ تریپ
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گران ترین بلیت پرواز داخلی خریداری شده

سال 1400

قیمت ها به تومان است !

تهران به مشهد

سال 1399

اصفهان به اهواز

سال 1398

شیراز به کیش

۲.555.0003.380.000۲.001.000
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ارزان ترین بلیت پرواز داخلی خریداری شده

سال 1400

مشهد به تهران 

سال 1399

تهران به شیراز 

سال 1398

ساری به مشهد 

10.0001.0008.000

قیمت ها به تومان است !
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گران ترین بلیت پرواز خارجی خریداری شده

سال 1400

بروکسل به شیراز

سال 1399

لس آنجلس به تهران

49.814.00049.705.000

قیمت ها به تومان است !
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ارزان ترین بلیت پرواز خارجی خریداری شده

سال 1400

استانبول به تهران 

سال 1399

استانبول به تهران 

9.30053.500

قیمت ها به تومان است !
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گران ترین اتاق رزرو شده در هتل داخلی

سال 1400

قیمت ها به تومان است !

هتل اسپیناس پاالس تهران

سال 1399

هتل ترنج کیش

سال 1398

هتل ترنج کیش

1۲.870.000 6.365.0004.565.00
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ارزان ترین اتاق رزرو شده در هتل داخلی

سال 1400

هتل پارسیان کرمانشاه

سال 1399

هتل یه تا خور

سال 1398

هتل ساینا تهران

1.16713.1505.000

قیمت ها به تومان است !
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گران ترین اتاق رزرو شده در هتل خارجی

سال 1400

هتل InterContinental   دبی 

سال 1399

هتل Atakosk آنکارا

14.840.00014.067.000

قیمت ها به تومان است !
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ارزان ترین اتاق رزرو شده در هتل خارجی

سال 1400

هاستل Deeps آنکارا

سال 1399

هتل Ozgur آنتالیا

164.500135.000

قیمت ها به تومان است !
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اعداد باال به تفکیک نشان دهنده تعداد بلیت  هواپیما خریداری شده توسط 

یک نفر در یکسال هستند! 

 مارکوپولوترین ها 

100
سال 1398سال 1399سال 1400

10995
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اعداد باال به تفکیک نشان دهنده تعداد شب های اقامت در هتل توسط یک نفر در یکسال هستند! 

سال 1398سال 1399سال 1400

87 99 133

هتل  دوست ترین ها
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بــا اســنپ تریــپ میشــه در 171 شــهر داخــل ایــران، هتــل رزرو کــرد و 

تــو 374 مســیر پــروازی داخلــی، بلیــت هواپیمــا خرید!

سراسر ایران را با اسنپ تریپ بگرد!
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بــا اســنپ تریــپ میشــه در 96.807 شــهر خارجــی، هتــل رزرو کرد و 

تــو 1354 مســیر پــروازی خارجــی، بلیت هواپیمــا خرید!

هر جای دنیا، اسنپ تریپ همراهته!
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این قصه سر دراز دارد....

همانطــور کــه باهــم دیدیــم، گســترش ویــروس کوویــد 19 از زمســتان 1398 در کشــور عزیزمــان، تاثیــر منفــی عجیبــی بــر صنعــت گردشــگری ایــران گذاشــت. خوشــبختانه مــردم در ایــن ماه هــای کرونایــی، حجــم ســفرهای خــود را 

کاهــش دادنــد تــا بــا همــکاری کادر درمــان، بتوانیــم هــر چــه زودتــر بــر ایــن ویــروس منحــوس غلبــه کنیــم و بــه روزهــای عــادی زندگــی برگردیــم. خوشــبختانه روزهــای زیادی ســت کــه واکسیناســیون سراســری در ایــران آغــاز شــده و روز 

بــه روز آمــار مبتایــان و درگذشــتگان کرونایــی کاهــش می یابــد و تیــم اســنپ تریــپ از صمیــم قلــب آرزو دارد کــه هرچــه زودتــر ایــن آمــار بــه صفــر برســد و دیگــری روزی را در ایــران نداشــته باشــیم کــه کســی بخاطــر از دســت دادن عزیزش 

بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا، داغــدار شــود.

ایــن روزهــا در حــال گذرانــدن پیچ هــای آخــر پاندمــی کرونــا هســتیم و تیــم اســنپ تریــپ در تــاش اســت کــه بتوانــد همچــون گذشــته، بهتریــن خدمــات را در زمینــه ســفر بــه مشــتریانش ارائــه دهــد. امیدواریــم کــه هرچــه زودتــر بــا 

پایــان پاندمــی، ســفرهای داخلــی و خارجــی مــردم بــه روال عــادی پیــش از شــیوع کرونــا بازگــردد و بــاز هــم بتوانیــم در کنــار هــم، روزهــای خوبــی را ســپری کنیــم. 
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