ﺳﻔﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

آنﭼﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﻼﺻﻪای از دادهﻫﺎ و آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ از اﺳﺘﺎرتآپ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۹و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺪ )(Rebranding
در ﻣﺮداد  ۹۹و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن.
دادهﻫﺎ از دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﻓﻨﺎوری ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اداری ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮواز ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺘﻞ ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻄﺎر و اﺗﻮﺑﻮس
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در دوران ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦﺗﺮی از ﻣﻮارد ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﺑﻪ  ۱۳۷ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ

۳

ﻗﺼﻪی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ را آﻧﻼﯾﻦ رزرو ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻮد .ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﻗﻬﻮهاش را ﻣﺰه ﮐﺮد و ﮐﺮه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯿﺰش داﺷﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ؛ دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن راهﺣﻠﯽ در ذﻫﻨﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﯽﺷﺪ :ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻼﯾﻦ.
ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ.
ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﯿﻤﯽ ﺳﻪﻧﻔﺮه ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻪ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ِ
آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺪف ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻢ ،ﻫﺴﺘﻪی ﺗﯿﻤﯽ را ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺧﺎرﺟﯽ ،رﺷﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ  ۹۵ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
اﻋﺘﻤﺎدی آنروزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﺶ را آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ
ِ
ﺑﺨﺮﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ .ﺑﻠﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ
ﺑﻮد و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اداﻣﻪی ﻣﺴﯿﺮ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد.

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻓﻘﻂ رزرو ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ را آﻧﻼﯾﻦ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﻪی ﭘﺮوازﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﻪﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در

ﻓﻼﯾﺘﯿـﻮ ﻋﻤـﻼً در  ۱۳۹۵ﺑـﻪ ﺑـﺎزار وﺻـﻞ ﺷـﺪ و

آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺎه ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺤﺼـﻮل ﭘـﺮواز داﺧﻠـﯽ را ﻫـﻢ اراﺋـﻪ ﮐـﺮد .در

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪ

ﻫﻤﯿـﻦ ﺳـﺎل ﺑﻠﯿـﻂ ﻗﻄـﺎر داﺧﻠـﯽ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﺳـﺒﺪ

ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻتﻣـﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ،ﭼـﻮن ﺑﺎور داﺷـﺘﯿﻢ
و ﻫﻨـﻮز دارﯾـﻢ ،ﮐـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮی.

در ﻫﻤﺎن ﻣﺎهﻫﺎی اول ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﻣﺎ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻓﻨﯽ ﻣﺎ در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮوﯾﺲ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ و درﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺑﺮای رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﺪ.

ﻫﻢﺳﻔﺮیﻢ
ﺳﺎل  ۱۳۹۶رزرو ﻫﺘﻞ را ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و از اپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ .اواﺧﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻓﺮوش ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ .در  ۱۳۹۷ﻣﺎ  ۱۰۰ﻧﻔﺮی ﺷﺪﯾﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮوش ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اول ﺷﺪﯾﻢ! ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در  ۱۳۹۸ﺗﻌﺪاد ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ و در  ۱۳۹۹ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻣﺜﻞ دﯾﺮوز ،ﮐﺎوﺷﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
او ﺟﻮان و ﺑﻪروز اﺳﺖ و ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺧﻮب .ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ و ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ،
ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮداد ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮه ﺑﻠﯿﻂﻫﺎی ﮐﻨﺴﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺲ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در دﻧﯿﺎ .و اﻟﺒﺘﻪ،
ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪرن و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻔﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،از آن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢﺳﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ،ﺳﻔﺮی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ

رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ از  ۱۳۹۵ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ۱۳۹۹
ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ

۴۰٪
۳۵٪

+۲۱٪

۳۰٪

-۵۳٪

۲۵٪

+۱۰۸٪

۱۵٪

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری
 Covid19ﭘﺮوازﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﺳﺖ.

۲۰٪

+۴۸۲٪

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۰٪
۵٪
۰٪

ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ

۳۰٪

+۹٪

-۸٪

۲۵٪

+۳۵٪

۲۰٪

+۳۶۷٪

۱۵٪
۱۰٪
۵٪

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﺳﺖ.

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۰٪

ﻓﺮوش ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰیﻨﻪی ﺳﻔﺮ
رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖSpaceX
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ!

TO

ﻗﻄﺎر

۴۰٪
۳۵٪

+۲۸٪

-۳۸٪

۳۰٪
۲۵٪
۲۰٪

-۳۶٪
+۵۳۸٪
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﺷﺪ
ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﺳﺖ.

۱۵٪
۱۰٪
۵٪

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۰٪

۶۰٪

ﻫﺘﻞ ﺧﺎرﺟﯽ

۵۰٪
۴۰٪

+۸۸٪

-۷۵٪

۳۰٪
۲۰٪

+۱۱۱٪

۱۰٪
ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﻫﺘﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﺳﺖ.

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۰٪

ﻫﺘﻞ داﺧﻠﯽ

۷۰٪
۶۰٪

+۸۴٪

ﺗﻮﺿﯿﺢ :اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی رﺷﺪ ﻓﺮوش
ﻫﺘﻞ داﺧﻠﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ اﺳﺖ.

۵۰٪
۴۰٪
۳۰٪
۲۰٪
۱۰٪

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۰٪

ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﮑﺎران
در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل
۱۳۹۵

 ۱۲ﻧﻔﺮ

۱۳۹۶

 ۵۱ﻧﻔﺮ

۱۳۹۷

 ۱۰۸ﻧﻔﺮ

۱۳۹۸

 ۱۴۶ﻧﻔﺮ

۱۳۹۹

 ۱۵۱ﻧﻔﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ۲۹ :ﺳﺎل

ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻫﻤﮑﺎران
ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ:

٪۵۲

٪۴۸
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ۱۹
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

روﻧﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺪور وﯾﺰا

ﻫﺘﻞ داﺧﻠﯽ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ

ﻫﺘﻞ ﺧﺎرﺟﯽ

ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
ﻗﻄﺎر داﺧﻠﯽ

ﮔﺮانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﮔﺮانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸

آﻗــﺎ و ﺧﺎﻧﻤــﯽ ﭘــﺮواز ﮐﻼس ﺑﯿﺰﯾﻨــﺲ اﯾﺮﻻﯾــﻦ ﻟﻮﻓــﺖ

آﻗﺎﯾــﯽ ﭘــﺮواز اﯾﺮاناﯾــﺮ از ﺗﻬــﺮان ﺑــﻪ ﻣﺸــﻬﺪ را ﺑــﻪ

ﻫﺎﻧــﺰا از ﻓﺮاﻧﮑﻔــﻮرت ﺑــﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠــﺲ را ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ

ﻗﯿﻤﺖ  ۲٫۱۳۶٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد.

ﻫــﺮ ﺑﻠﯿــﻂ  ۱۰۰٫۳۵۶٫۴۰۰ﺗﻮﻣــﺎن از ﻓﻼﯾﺘﯿــﻮ رزرو
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﺮانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﮔﺮانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۹

آﻗﺎﯾــﯽ ﭘــﺮواز اﯾﺮاناﯾــﺮ از ﭼﺎﺑﻬــﺎر ﺑــﻪ ﺗﻬــﺮان را ﺑــﻪ

آﻗﺎﯾــﯽ ﭘــﺮواز ﮐﻼس ﺑﯿﺰﯾﻨــﺲ اﯾﺮﻻﯾــﻦ ﻗﻄــﺮ از ﺗﻬــﺮان

ﺑــﻪ ژوﻫﺎﻧﺴــﺒﻮرگ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۳۸٫۱۳۰٫۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن از

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد.

ﻗﯿﻤﺖ  ۱٫۷۳۲٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن از ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد.

ارزانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸

ارزانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺧﺎﻧﻤــﯽ ﭘــﺮواز ﭼﺎرﺗــﺮ ﻗﺸــﻢاﯾﺮ از ﺗﻬــﺮان ﺑــﻪ ﻧﺠــﻒ را

آﻗﺎﯾــﯽ ﭘــﺮواز ﭼﺎرﺗــﺮ اﯾﺮاناﯾﺮﺗــﻮر از ﺧﺮمآﺑــﺎد ﺑــﻪ

ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۵۹۸۷ﺗﻮﻣﺎن  -ﺑــﺎ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿــﻒ  -از ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ

رزرو ﮐﺮد!

ﺗﻬــﺮان را ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۱۰۰ﺗﻮﻣــﺎن  -ﺑﺎ ﮐــﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  -از

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد!

ارزانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۹

ارزانﺗﺮیﻦ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﺧﺎﻧﻤــﯽ ﭘــﺮواز ﭼﺎرﺗــﺮ ﻗﺸــﻢاﯾﺮ از اﺳــﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑــﻪ

ﺧﺎﻧﻤــﯽ ﭘــﺮواز ﭼﺎرﺗــﺮ ﺗﺎﺑــﺎن اﯾﺮﻻﯾــﻦ از اﻫــﻮاز ﺑــﻪ

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد!

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ رزرو ﮐﺮد!

ﺗﻬــﺮان را ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۰۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن  -ﺑﺎ ﮐــﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  -از

ﺗﻬــﺮان را ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۷۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن  -ﺑﺎ ﮐــﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ  -از

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻗﻘﻨﻮس از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل  ٪۶۵ ،۲۰۲۰ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ
ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺒﻮد اﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺎرﺟﯽ
و داﺧﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ رﻗﺒﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺮوازﻫﺎی
ﮐﻨﺴﻞﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد
ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺣﻀﻮری ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻠﯿﻂ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
آژاﻧﺲﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻋﺒﺎرت »ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ« در ﮔﻮﮔﻞ:

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/ /

/ /

/ /

//

/

/

از آﻏﺎز ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺣﺠﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ) (Search volumeﮐﻠﯿﺪواژهی »ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ« ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘـﺮداد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در ﺳﺎل :۱۳۹۹

 ۸۰٫۴۰۰٫۹۰۱٫۵۵۲ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽﺗﻮان  ۲۱۵ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ۷۴۷دور ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ ﭼﺮﺧﯿﺪ!

/ /

/ /

/ /

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ،ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ:

 ۲۹دﻗﯿﻘﻪ ؛

ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ اﭘﯿﺰود
ﺳﺮیﺎل ﻓﺮﻧﺪز ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻫﺎر!

ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺪ )(Rebranding
ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﻣﺎن در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎن و ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺎ در
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶآﻣﺪن ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪﯾﻢ و اوج ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ
و زﻧﺪﮔﯽﺳﺎز ﺳﻔﺮ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در ﻣﺮدادﻣﺎه  ۹۹ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ »دلﻣﻮن ﻟﮏ زده ﺑﺮای ﯾﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮب« اﻣﯿﺪ را
زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢزﻣﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﺮﻧﺪ »ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ« ﭘﯿﺶ از ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

۱۲۶۳
اﯾﻤﭙﺮﺷﻦ در روز

٪۶

ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ

ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﺮﻧﺪ »ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ« ﭘﺲ از ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ

٪۴۳ ۱۷۴۰
اﯾﻤﭙﺮﺷﻦ در روز

ﻧﺮخ ﮐﻠﯿﮏ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس

در ﺳﺎل ١٣٩٩

ﮐﻞ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی *

۷۳۹۳۶۵

ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت

 ۱۲۹۵۸۳ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﻌﺎدل  ۱۴ﺳﺎل و  ۷ﻣﺎه!

ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻤﺎسﻫﺎ

٪۹۲٫۵

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﺻﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ *

 ۶۱ﺛﺎﻧﯿﻪ

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی )(CSAT

٪۹۹٫۳۷

ﮐﻞ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه

۸۶۱۶۴

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎل ،از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺴﻠﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ!
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ) (AWTاز ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  Vocalabsﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری،
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﺗﺎ  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و  Simply Contactﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ،ﻣﺪت زﻣﺎن  ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ
را ﺑﺮای ﺷﺎﺧﺺ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﺮان دارد.

۲۳

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ):(IVR
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.

ﺛﺒﺖ ﺗﯿﮑﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ:
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮداد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ از ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ را از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲۴

ﺗﯿﻢ
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

وﺿﻌﯿﺖ  SEOﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت در ۱۳۹۹

۱۵۳

ﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۳
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﻣﻨﺒﻊ Nightwatch :و Ahrefs

ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت در ۱۳۹۹

۶۶K

اﯾﻤﭙﺮﺷﻦ

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﻣﻨﺒﻊGoogle Search Console :

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت در ۱۳۹۹

۷۳۱

ﺗﻌﺪاد رﺗﺒﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۳
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت در ۱۳۹۹

۲۱۰K

اﯾﻤﭙﺮﺷﻦ

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی
رﻗﺎﺑﺘﯽ

۲۶

رﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﺷﺎﺧﺺ Engagement
ﭘﯿﺶ از ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ) ۱ﻣﺮداد (۹۹

ﺷﺎﺧﺺ Engagement
در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش

ﺷﺎﺧﺺ Impression
ﭘﯿﺶ از ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ) ۱ﻣﺮداد (۹۹

ﺷﺎﺧﺺ Impression
در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش

۲۳۴.۸۱۶

۳.۷۱۴.۹۶۰

ﺗﻌﺪاد دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ Follower
ﭘﯿﺶ از ریﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ) ۱ﻣﺮداد (۹۹

۵۱K

۵۰۸.۶۹۷

۷.۷۰۵.۸۰۴
ﺗﻌﺪاد دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ Follower
در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش

۲۷

ﺗﯿﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر

در ﺳﺎل ۱۳۹۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﻣﺎرات ،ﭼﮏ و ﻧﺮوژ ﺑﻪﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺤﺮﯾﻦ ،وﯾﺘﻨﺎم ،آﻟﻤﺎن ،ﻧﺮوژ و اﻣﺎرات آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ارزی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﻗﺮارداد ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎدﺋﻮس:
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺮارداد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻣﮑﺎن رزرو ﻫﺘﻞﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ:
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺑﺪون رزرو اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ
از  ۲۰۰ﻫﺘﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رزرو
ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۹

ﺗﯿﻢ ﻓﻨﺎوری
در ﺳﺎل ۱۳۹۹

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز وب )(React

اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وبﺳﺎﯾﺖ

اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ  PWAوبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای
آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه

۳۱

اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه
ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

 ۹۹٫۹ Uptimeدرﺻﺪی ﮐﻠﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ

اﻓﺰودن ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ

۳۲

ﺗﯿﻢ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

در ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹از اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﭘﯿﺸﺮوی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .ﺑﺎ وﯾﺮوﺳﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎری ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ داد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از رﻓﺘﺎر اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روز ﭘﺮوژه ای ﺗﺎزه را
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻤﺮﮐﺰی ﺗﺎزه و دوﭼﻨﺪان ﺑﺮ روی  ۳ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺴﺎس داﺷﺖ.

ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران
ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺎﻟﺶ دورﮐﺎری ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺑﺘﺪا وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ دورﮐﺎری را ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﻓﺘﺮ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ وﺿﻊ ﺷﺪ.

۳۴

ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪﻫﺎ
ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۸در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و رده ﺑﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻀﺎی دورﮐﺎری ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ و ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ و ﺗﯿﻢﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮔﺰﯾﻨﻪ دورﮐﺎری و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ درﺧﻮر را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﯿﻢﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﻧﯿﺮوی ورودی ﺗﺎزهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت رﺳﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻮد.

۳۵

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻪ آدرس
 flightio.com/blogاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ

۱۹۸۲

ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻔﺮ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۸۹
ﻫﺰار و  ۲۰۰ﮐﻠﻤﻪ دربﺎرهی ﺳﻔﺮ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺮی ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻫﺮی ﭘﺎﺗﺮ اﺳﺖ!

رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮیﺎن
آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ؟

٪۴۱

٪۴۳
٪۵۹

٪۵۷

ﺳﺎل ۹۸

ﺳﺎل ۹۹
۳۷

ﺳﻬﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﮐﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎ

٪۱۲

٪۱۵

ﻣﺬﻫﺒﯽ

دﯾﮕﺮ

٪۸۵

ﺳﺎل ۹۸

٪۸۸

ﺳﺎل ۹۹

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری  Covid19ﭘﺮوازﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳۸

ﻣﺎ از  ۱۵ﺷﻬﺮ زیﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﮐﺎربﺮ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ
ﺗﻬﺮان
ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﯿﺮاز
اﻫﻮاز
ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮐﯿﺶ
اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﯾﺰد
ﮐﺮﻣﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
اروﻣﯿﻪ
زاﻫﺪان

۳۹

ﻣﺘﺪاولﺗﺮیﻦ زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺸﺘﺮیﺎن ﻣﺎ

۴۰

ﻣﺘﺪاولﺗﺮیﻦ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮیﺎن ﻣﺎ

۴۱

ﻣﺘﺪاولﺗﺮیﻦ زﻣﺎن ﻓﺮود ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮیﺎن ﻣﺎ

۴۲

 ۱۰ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻓﺮوش در ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ

۴۳

 ۱۰ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻓﺮوش در ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ

۴۴

ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮیﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮیﺎن ﻣﺎ

۴۵

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺮیﺪار داﺷﺘﻪاﻧﺪ!

 ۲۰ﻫﺘﻞ ﺑﺮﺗﺮ داﺧﻠﯽ
از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮیﺎن

ﮔﺮانﺗﺮیﻦ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ

 ۱۵اﯾﺮﻻﯾﻦ ﮔﺮان ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ:

 Sandakanدر ﻣﺎﻟﺰی

ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ اﺳﺘﻘﻼل

Hong Kong Airlines

 ۱۰ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﮐﻪ

 Katima Muliloدر ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ
 Ronneby Karlskronaدر ﺳﻮﺋﺪ
 Roma Terminiدر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 Leipzig Hbf Tiefدر آﻟﻤﺎن
 Duisburg Hbfدر آﻟﻤﺎن
 Lexingtonدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
 Lijiangدر ﭼﯿﻦ
 Lilongweدر ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎﻻوی
 Belgorodدر روﺳﯿﻪ

ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس ﭘﺎﻻس
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺷﺎﯾﮕﺎن
ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ آزادی
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺷﺎﯾﺎن
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻧﯿﺬ
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﻣﯿﺮاژ
ﻣﺸﻬﺪ  -ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻠﻞ دروﯾﺸﯽ
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ ﻻﻟﻪ

Dragonair
Alaska Airlines
Copa Airlines
American Airlines
AccessRail
Corsair
Air Canada

ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﯿﺶ

Tata SIA Airlines

ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺳﺎن راﯾﺰ

Lufthansa Cityline

ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ دارﯾﻮش
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﯿﻠﯿﻮم
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﻣﯿﺲ
ﺗﻬﺮان  -ﻫﺘﻞ اوﯾﻦ
ﮐﯿﺶ  -ﻫﺘﻞ ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ

Lufthansa
Cathay Pacific
Philippine Airlines
Qatar Airways
United Airlines

۴۶

رزرو ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ:

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش

ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ:

 ۴دﻗﯿﻘﻪ و  ۶ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﺳﺮیﻊﺗﺮیﻦ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش

ﭘﺮواز ﺧﺎرﺟﯽ در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ:

 ۵۸ﺛﺎﻧﯿﻪ!

اﺗﻮﺑﻮس دربﺴﺖ!
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻠﯿﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز را ﺑﺮای
 ۱۷ﻧﻔﺮ رزرو ﮐﺮده اﺳﺖ.

دورﺗـــﺮیـــــﻦ

ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻪ
آن ﺑﻠﯿﻂ ﻓـﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان  -آوﮐﻠﻨﺪ )ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ(
ﻣﺪت ﭘﺮواز ۱۸ :ﺳﺎﻋﺖ و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺖ ۱۵۰۲۹ :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۴۷

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آ ژاﻧﺲﻫﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ را روی دور ﺗﻨﺪ ﻗﺮار داد! ﺗﺠﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و
روشﻫﺎی ﺗﺎزه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻘﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎرتﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﺪازه اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ و رزرو ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ
در ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

۴۸

ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از آژاﻧﺲﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﻪی
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ،اﻧﺮژی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﻫﻢ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .داﺷﺒﻮردﻫﺎ و ﭘﻨﻞﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران آژاﻧﺴﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ
ﮐﺎری آنﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﻧﻮﭘﻠﯽ و اﻧﺤﺼﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ
اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺸﺘﺮی .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺪرت ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻠﻮی اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ارزش ﮐﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮانﻣﺎن دادهاﯾﻢ:

 ۳۱٫۸۸۹٫۸۵۶٫۳۰۱ﺗﻮﻣـﺎن
ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪی  ۱۳ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دور دﻧﯿﺎ )ﺑﻪ  ۱۹۵ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن  ۱۳ﺑﺎر ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ(!

۴۹

ﮐﺮاﻧﻪ آﺳﻤﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮی

دﻧﯿﺎت رو ﮐﺸﻒ ﮐﻦ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﺧﻠﻖ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ،ﮐﻪ ﮐﺸﻒ دﻧﯿﺎی درون،
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ و ﺣﺎل ﺧﻮب ﻫﻤﻪی ﻣﺎﺳﺖ.

ﻣﺎﻣﻮریﺖ ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ
ﻣﺎ ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ وﯾﮋهای از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺳﻔﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦ رو،
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﭘﯿﺸﺮو را ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻣﺎن ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﺳﻮده ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﯿﻦﻣﺮزﻫﺎ ،ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮔﺮدﺷﮕﺮی
درونﻣﺎن اﺷﺘﯿﺎق و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﭼﻪ راز و رﻣﺰی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽﺷﮏ دﻧﯿﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ را دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺮمﻫﺎی ﺧﺎص ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ،
ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ آژاﻧﺲﻫﺎ و اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
درواﻗﻊ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﻫﻤﻪی دﺷﻮاریﻫﺎﯾﺶ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﻨﺎوری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮآوری در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دوران ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻮشﻗﺪم و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار ،رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺎدل در ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ ﺳﻔﺮ ،و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی درونﻣﺮزی در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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رویآوردن ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﻓﻼﯾﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون و درون اﻧﺴﺎن و ﻟﺬتﺑﺮدن از ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺖ از
ﺗﻼش ﺑﺮﻧﻤﯽدارﯾﻢ.
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