
گـزارش  سـال  ۹۸
ــسپیــــد ا



۱

رضایت مشتری

رضایمتندی مشــرتیان به طور کیل           4.4    از ۵



۱

۲

مسافت پیموده شده

به  اندازه  یک  رفت و برگشــت  به کره ماه
770.000    کیلومرت معادل   



۲

3

     الگوریتم  توسعه داده شده اسپید

 با   اســپید ازبیش از ۷۰,۰۰۰ سفر درون شهری و  از ۰,۰۰۰ ۱۷
      کیلومرت پمیایش در ســطح شهر تهران جلوگریی شده

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر پیمایش در سطح تهران ۷۰,۰۰۰ سفر درون شهری



۴

مصرف سوخت

رصفه جویی  در مرصف   بنـــزین   تا     ۷,۰۰۰    لیرت

0 0 0 0 0



۵

مناطق ۲۲ گانه تهران

 متام مناطق 22   گانه تهران تحت پوشــش قرار گرفته و بیش از %5
جمعیت تهران حداقل    1   بار از اســپید بسته تحویل گرفته اند



6

میزان خرید

منـــاطق    3    و    5     بیشرتین   میـــزان   خرید   به   ارزش  باالی
2 میلیون    تومـان     



7

میزان خرید

مناطق 3  و  5  و   1   بیشــرتین  مزیان  خرید  به ارزش  بنی    1     تا
 2   میلیون   تومان



۸

میزان خرید

 مناطق   3    و   2    و    6     بیشرتین   مزیان   خریـــد   ۲00    هـــزار تا
تومــان میلیون      1



۹

میزان خرید

مناطق 6 و   5  و2   بیشــرتین مزیان   خرید  تا   ۲۰۰  هزارتومان
را   داشته اند



۱۰

بیشترین جابجایی کاال

بیشــرتین   کاالهای   جابجا  شده در اسپید   کتاب   و  لوازم
بوده اند بهداشیت   آرایش  و   



۱ ۱

بیشترین میزان ارسال

مناطقی   که بیشــرتین   مزیان   ارسال   مرسوالت  را  داشته اند
منطقه ۱

منطقه ۶



۱۲

رشد ارسال در سامانه اسپید

 بیش   از     ۱۷۰%    رشــد    ارسال    در سامانه   اسپید   در
ســال    ۹۸    نسبت   به   سال    ۹۷

۱                ۲               ۳               ۴              ۵                ۶               ۷               ۸                ۹               ۱۰               ۱۱               ۱۲
سال ۹۷

رشد

۱                ۲               ۳               ۴              ۵                ۶               ۷               ۸                ۹               ۱۰               ۱۱               ۱۲
سال ۹۸

رشد



۱۳

پشتیبانی تلفنی

بیش از ۴,8۰۰,۰۰۰      ثانیه   پشــتیباین   تلفین   از مشرتیان    و
رشکت ها    انجام    شده   است



۱۴

بسته های حتویل داده شده

بیشــرتین   تعداد   بســته   تحویل   داده   شده توسط   یک    سفری در یک
ماه     ۱۹۴۵ مرســوله   و   بیشــرتین   در یک   روز   ۱۸۰   مرسوله   می باشد



۱۵

ارزش کاالها

بیش از  ۱۰۰    میلیارد تومـــان ارزش کاالهای جابجا شده
است بوده  اسپید  سامانه  در 



۱۵

۱۶

بازه ارسال مرسوالت

۳۸٪ بعــداز ظهر (۱۵ الی ۲۱)

۶۲%    مرســوالت    در بازه    صبح    و   ۳۸%     آنها    در بازه
بعد   از  ظهر    ارســال      شده اند

۶۲٪ صبح (۹ الی ۱۵)



۱۷

پرداخت در محل

۱۵%     کل   درخواســت ها   از  خدمات   پرداخت   در محل
 اسپید   استفاده   کرده اند



ارسالهاتون    رو    به    اسپیــــد    بسپارید

speeddeliv.com

speeddeliv
021-91006061


