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آنچه در گزارش اتاقک می خوانیم

اتاقک   ۱۴۰۰ سال  عملکرد  گزارش  اولین  اجاره ای،  اقامتگاه های  بازار  در  اتاقک  فعالیت  از  سال   ۵ گذشت  با 

به  صورت عمومی منتشر می شود. این گزارش با تکیه بر داده و مهم ترین دستاوردهای اتاقک قصد دارد بخشی 

از واقعیت بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای را به فعالین صنعت و عالقه  مندان ورود به این بازار نشان دهد.

از مهم ترین دستاوردهای اتاقک در این گزارش می توان به رشد فروش ناخالص )GMV( ۱2۶۰٪ در دوران شیوع 

پاندمی کرونا اشاره کرد. اگرچه پاندمی کرونا لطمه شدیدی را بر بازار اقامتگاه های اجاره ای وارد کرد و باعث توقف 

فعالیت یا تعطیلی اقامتگاه ها شد، اما اتاقک با به کارگیری استراتژی »رشد کسب وکار برای بقا در شرایط سخت« 

توانست از این دوران بحران با موفقیت عبور کند.

در این گزارش تالش شده است با پاسخگویی به پرسش های زیر به کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالین صنعت 

در تصمیم گیری و ترسیم چشم اندازهای آینده شان کمک نماید.

    وضعیت بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای در جهان و ایران چگونه است؟

    عملکرد اتاقک در بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای در ۴ سال گذشته به چه شکل بوده است؟

    الگوی رفتار کاربران در بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای ایران چگونه است؟

    استراتژی های اتاقک برای مقابله با کرونا چه بوده است؟

    مهم ترین اقدامات بازاریابی اتاقک در سال ۱۴۰۰ چه بوده است؟

    تیم پشتیبانی اتاقک در سال ۱۴۰۰ چه عملکردی داشته است؟
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رسالت ما: خلق تجربه منحصربه فرد سفر و درآمدزایی برای 
جوامع کوچک و محلی

آنچه ما را واداشت تا اتاقک را راه اندازی کنیم، کمک به همه مردم برای آنکه به سادگی، لحظاتی را از زندگی روزمره 

جدا شوند و مکان های متفاوتی را در همه ایران و بخش هایی از جهان کشف و تجربه کنند. همچنین مصمم هستیم 

تا تسهیلگر احیای خرده فرهنگ ها، کسب درآمد و تقویت انگیزه کارآفرینی در حوزه گردشگری ایران و جهان باشیم.

ما باور داریم سفر فقط یک مقصد نیست؛ بلکه لحظاتی را برای آدم ها رقم می زند تا از زندگی روزمره بیرون آیند، با 

آداب و رسوم مردمان دیگر آشنا شوند و تجربه ها و نگاه متفاوتی به زندگی به  دست آورند.

روستایی جریان  بومی، سنتی و  اقامتگاه های  احیای  با  پایان نمی رسد. ما می خواهیم  به  اینجا  در  ما  اما رسالت 

اقتصادی را از سمت شهرهای بزرگ به شهرها و روستاهای کوچک انتقال دهیم و فرهنگ و سنت های قدیمی ایران 

را زنده نگاه داریم. بنابراین از سال ۱3۹۶ تاکنون تالش کردیم اتاقک را به بستری تبدیل کنیم تا مسافران به سادگی، 

با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه بتوانند در هر نقطه ای از ایران اقامتگاه موردنظر خود را رزرو کنند. عالوه بر این، 

میزبانان نیز بتوانند با مدیریت سریع تر، ساده تر و کم هزینه تر اقامتگاهشان به درآمدزایی برسند.

انتشار گزارش عملکرد  با  اقامتگاه های اجاره ای می گذرد، تصمیم گرفته ایم  بازار  از فعالیت ما در  اکنون که ۵ سال 

اتاقک، بخشی از واقعیت بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای را انعکاس دهیم. امیدواریم این گزارش راهنمایی باشد 

برای فعالین صنعت و عالقه مندان ورود به این بازار تا بتوانند چشم انداز و مسیر آینده شان را ترسیم کنند.

محمد شهاب شهوازیان، مدیرعامل اتاقک
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اتاقک در سال ۱۴۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

%۱۰۰

۱۸,۰۰۰

%۴۴۰

۲۷,۰۰۰

%۱۹۵
کاربر

رشد تعداد کاربران

اقامتگاه

)GMV( رشد فروش ناخالص

بازدیدکننده روزانه

رشد تعداد رزروها
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مسیر رشد و توسعه اتاقک

اسفند ۹۵
تولد ایده اتاقک 

اسفند ۹۶
راه اندازی اپلیکیشن

خرداد ۹۹
افزایش ناگهانی 
تعداد رزروها 

پایان ۱۴۰۰
۱۹۵٪ رشد در تعداد 
رزروها نسبت به 

سال قبل

خرداد ۹۶
 راه اندازی سایت

فروردین ۹۸
2۰۰ هزار نصب جدید 

اپلیکیشن

پایان ۹۸
۱2۵٪ رشد در تعداد رزروها 

نسبت به سال قبل

اردیبهشت ۱۴۰۰
معرفی اقامتگاه های 

پرایم

فروردین ۹۶
شروع به کار اتاقک با 

تشکیل تیم ۶نفره 

فروردین ۹۸
 تبلیغات تلویزیونی 

اتاقک  

اسفند ۹۸
 توقف فعالیت اقامتگاه ها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا 

خرداد ۹۶
رسیدن به ۱۰۰۰ اقامتگاه 
فعال و ثبت اولین رزرو

شهریور ۹۸
تغییر شیوه تسویه حساب 
با میزبانان از زمان رزرو به 

زمان ورود مهمان

فروردین ۹۸
لغو ناگهانی ۱۱۰۰ رزرو و چالش 
استرداد مبلغ به دلیل سیالب در 

2۵ استان کشور

اردیبهشت ۹۹
 شروع دوباره فعالیت 
اقامتگاه ها و معرفی 

اقامتگاه های پاک

مرداد ۱۴۰۰
سرمایه گذاری دو شرکت 
زیرمجموعه بانک آینده 

در اتاقک 

پایان ۹۹
۵۵٪ رشد در تعداد رزروها 

نسبت به سال قبل
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بازار اقامتگاه های 
اجاره ای در جهان و 

ایران
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در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰٪ رزرو اقامتگاه های اجاره ای در جهان 

به صورت آنالین بوده است

بر اساس ارزیابی سال 2۰۱۹، ٪۶۴ 

مسافران ترجیح می دهند به جای 

هتل در اقامتگاه های اجاره ای 

بمانند. یکی از مهم ترین دالیل 

آن ها به صرفه بودن اقامتگاه های 

اجاره ای در مقایسه با هتل است.

Statista :منبع Grand View Research :منبع

چین: ٪۶3

ترکیه: ٪۵۶

ایران: ٪۹

اندونزی: ٪۵۱

امارات: ٪۶3
برزیل: ٪۵۴

بریتانیا: ٪۷3

آمریکا: ٪۷۶

سهم پلتفرم های آنالین از بازار اقامتگاه های اجاره ای 
در تعدادی از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱
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بازار ۱۱ هزار میلیارد تومانی اقامتگاه های اجاره ای 

ایران در سال ۱۴۰۰

۱۱ هزار میلیارد تومان

۱۲۷ هزار

۷.6 میلیون

۱.5 میلیون تومان

اندازه بازار

تعداد اقامتگاه ها

تعداد رزروها

میانگین قیمت هر رزرو

منبع: تکراسا
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بازار اقامتگاه های 
اجاره ای در اتاقک
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رشد ۱۰۰٪ تعداد کاربران اتاقک در سال ۱۴۰۰
کاربرانی که در سایت یا اپلیکیشن اتاقک با هدف جست وجو یا رزرو اقامتگاه ثبت نام کرده اند

رشد تعداد کاربران در ۴ سال گذشته

تعداد  معادل   ۱۴۰۰ سال  در  جدید  کاربر 

کل کاربران سال های ۹۷ تا ۹۹

%۵۰۰

6۰۰ هزار

تعداد تجمیعی کاربران اتاقک

۱۹۵ هزار

۱3۹۷ ۱3۹۸ ۱3۹۹ ۱۴۰۰

۴۱۰ هزار

۵۷۰ هزار

۱.2 میلیون
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حضور بیش از ۱۸ هزار اقامتگاه در اتاقک

کشور اقامتگاه های  کل  تعداد  از  اتاقک  سهم 
می شود زده  تخمین  اقامتگاه*  هزار   ۱2۷ کشور،  کل  اقامتگاه های  تعداد 

*منبع: تکراسا

رشد تعداد اقامتگاه های اتاقک در مدت ۴ سال 

میانگین تعداد اقامتگاه هر میزبان در سال ۱۴۰۰

%۱۴

۴.۵ برابر

۳ اقامتگاه

تعداد اقامتگاه  و میزبان در اتاقک

۴,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱3,۰۰۰

۱۸,۰۰۰

۶,۵۰۰

۴,3۵۰
3,۰۰۰

۱,۴۰۰

۱3۹۷ ۱3۹۸ ۱3۹۹

تعداد میزبانتعداد اقامتگاه

۱۴۰۰

%۳۸

%6۳

%۱۰۰

تعداد اقامتگاه هایی که میزبان اطالعات اقامتگاه را در اتاقک ثبت کرده است و لزومًا به معنای فعال بودن اقامتگاه نیست
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رشد ۴۴۰٪ فروش ناخالص )GMV( اتاقک در سال ۱۴۰۰

ناخالص  فروش  ساالنه  مرکب  رشد  نرخ 

اتاقک از ۱3۹۷ تا ۱۴۰۰

نرخ رشد فروش ناخالص اتاقک در دوران 

کرونا )۱3۹۹ و ۱۴۰۰(

%۱۹۰

%۱۲6۰

رشد فروش ناخالص )GMV( اتاقک

۱3۹۷ ۱3۹۸ ۱3۹۹

%۸۰
%۱۵۵

%۴۴۰

۱۴۰۰
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رشد ۱۹5٪ تعداد رزرو اقامتگاه در اتاقک در سال ۱۴۰۰

نرخ رشد مرکب ساالنه تعداد رزرو اقامتگاه 

در اتاقک از ۱3۹۷ تا ۱۴۰۰

اتاقک در  در  اقامتگاه  رزرو  نرخ رشد تعداد 

دوران کرونا )۱3۹۹ و ۱۴۰۰(

%۱۲۰

%۳6۰

رشد تعداد رزرو اقامتگاه در اتاقک

۱3۹۷ ۱3۹۸ ۱3۹۹

%۱۲۵
%۵۵

%۱۹۵

۱۴۰۰
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پرکارترین اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

۳۱6 شب

۲۹۷ رزرو

۱۴۱۵ مهمان

۳۰ نفر

بیشترین تعداد شب 

اقامت در یک اقامتگاه

بیشترین تعداد رزرو یک اقامتگاه*

* با توجه به ظرفیت و تعداد اتاق ها، یک اقامتگاه می تواند بیش از یک رزرو در روز داشته باشد.

بیشترین تعداد مهمان 

پذیرایی شده توسط یک اقامتگاه

پرظرفیت ترین اقامتگاه
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چه نوع اقامتگاه هایی در اتاقک حضور دارند؟

سوئیت | ۷۰۰ اقامتگاه ویال | ۳۰۰۰ اقامتگاه

واحد مسکونی 

دارای فضای 

پذیرایی و معمواًل 

با امکانات کامل

سازه مسکونی 

در محوطه باز با 

نمایی از طبیعت 

و امکانات کامل

خانه | ۱۱۱۰ اقامتگاه آپارتمان | ۱۷۰۰ اقامتگاه

واحد مسکونی یک یا 

دو طبقه ای با امکانات 

اختصاصی کامل 

)معمواًل داخل شهر(

واحد مسکونی در 

داخل یک مجتمع 

چندطبقه ای با 

امکانات کامل
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چه نوع اقامتگاه هایی در اتاقک حضور دارند؟

اقامتگاه بوم گردی | ۱۳۰۰ اقامتگاه

روستایی و عشایری | ۹۰ اقامتگاه

اقامتگاه های 

مقرون به صرفه

با سبک

معماری بومی

اقامتگاه های 

فصلی واقع در 

روستا با امکانات 

ضروری

کلبه | ۱6۰ اقامتگاه

هتل سنتی | ۲۲5 اقامتگاه

خانه های 

کوچک ییالقی 

و کوهستانی با 

امکانات ضروری

هتل هایی با 

ویژگی های فرهنگی 

و تاریخی شهرها و 

امکانات کامل
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چه نوع اقامتگاه هایی در اتاقک حضور دارند؟

پانسیون | 5 اقامتگاههاستل | ۱۰۰ اقامتگاه

اجاره یک تخت از 

یک اتاق چندتخته 

با امکانات مشترک 

یا اختصاصی

اقامتگاه های اجاره ای 

مناسب دانشجویان 

و کارمندان با 

امکانات ضروری

هتل آپارتمان | ۴5۰ اقامتگاه

اقامتگاه های مبله و 

مقرون به صرفه تر از 

هتل برای اقامت های 

طوالنی و شخصی

مهمان سرا | ۲۳۰ اقامتگاه

اقامتگاه های 

ارزان قیمت با 

امکانات محدود 

مشترک یا اختصاصی
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بیش از ۸۰٪ فروش اتاقک از رزرو اقامتگاه های ویال، 

آپارتمان و خانه بوده است

سایرکلبهمهمان سرابوم گردیهتل آپارتمانسوئیتخانهآپارتمانویال

%۴۱%۳۲

%۳۲

%۲۵

%۱۱
%۱۳

%۵

%۱۱

%۴

%۵

%۳
%۵

%۲
%6

%۱

%۱
%۱

%۲

سهم مبلغی از رزرو انواع 
اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

سهم تعدادی از رزرو انواع 
اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

مقایسه سهم تعدادی و مبلغی از رزرو دو نوع اقامتگاه ویال و آپارتمان نشان می دهد که این دو اقامتگاه نسبت به اقامتگاه های دیگر گران قیمت تر هستند.
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انواع شیوه های رزرو اقامتگاه در اتاقک

اقامتگاه پرایماقامتگاه آنیاقامتگاه عادی

رزرو این اقامتگاه ها نیاز به تأیید میزبان 

دارد و پس از پذیرش درخواست توسط 

وجود  هزینه  پرداخت  امکان  میزبان 

خواهد داشت. 

این  رزرو  برای  میزبان  تأیید  به  نیازی 

اقامتگاه ها نیست.

بوده اند  مهمان  زیادی  تعداد  پذیرای 

می شوند. پیشنهاد  اتاقک  توسط  و 

عملکرد میزبان و رضایت مهمانان از این 

اقامتگاه ها باال است.

درخواست  ثبت  بین  زمانی  فاصله 

مهمان و تأیید میزبان در اتاقک به طور 

میانگین ۱2 دقیقه است.

کاربران می توانند در کمترین زمان ممکن 

اقدام به رزرو این اقامتگاه ها کنند.

و  مناسب  بهداشتی  شرایط  دارای 

بسته های سپید هستند.

مشابه اقامتگاه های آنی رزرو می شوند 

نقدی  هدیه  مهمانان  به  رزرو  هر  در  و 

داده می شود.
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بیش از ۴۰٪ رزروهای اتاقک به صورت آنی رزرو می شوند

شیوه رزرو اقامتگاه های اتاقک بر حسب تعداد اقامتگاه و رزرو در سال ۱۴۰۰

تعداد اقامتگاه

تعداد رزرو

%۷6

%۵۷

%۲۱

%۳6 %۷

%۳

اقامتگاه پرایماقامتگاه آنیاقامتگاه عادی
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اقامتگاه های فعال اتاقک در تمامی استان های ایران 

پذیرای مسافران هستند

شهر
بو

فارس
کرمان

هرمزگان

اصفهان

خوزستان

ایالم

اردبیل

مازندران
گیالن

تهران

زنجان

کردستان
قزوین

قم

البرز

مرکزی
همدان

یزد

کرمانشاه

لرستان

آذربایجان 

شرقی

سمنان
خراسان 
رضوی

تعداد اقامتگاه های فعال

خراسان 
جنوبی

سیستان و 
بلوچستان

حال 
چهارم

ی
ختیار

و ب

کهگیلویه و 
بویراحمد

خراسان 
شمالی

ی
ن غرب

جا
آذربای ستان

۱۰۰۰گل

۵۰۰

۱۰۰

۵۰

تعداد اقامتگاه های 

فعال اتاقک

تعداد اقامتگاه های فعال اتاقک

در  اتاقک  اقامتگاه های  فعالیت 

23٪ شهرهای ایران

۹ هزار

۲۹۰ شهر

تعداد اقامتگاه های فعال اتاقک در هر استان در سال ۱۴۰۰
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۸۰٪ فروش اتاقک از 5 استان کشور است

سهم هر استان از فروش ناخالص )GMV( اتاقک در سال ۱۴۰۰

مازندران

آذربایجان شرقی

فارس

کرمان

گیالن

همدان

گلستان

سمنان

تهران

لرستان

خراسان رضوی

خوزستان

هرمزگان

کرمانشاه

قم

کردستان

البرز

بوشهر

یزد

قزوین

اصفهان

سیستان و بلوچستان

اردبیل

چهارمحال و بختیاری
آذربایجان غربی

زنجان
خراسان جنوبی

کهگیلویه و بویراحمد
مرکزی

خراسان شمالی
ایالم

٪۰ ٪۵ ٪۱۰ ٪۱۵ ٪2۰ ٪2۵
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بیشترین تعداد اقامتگاه

دو شهر تهران و رامسر به تنهایی ۱۲٪ اقامتگاه های فعال 

اتاقک را در خود جای داده اند

ارزان ترین اقامتگاه های اتاقک

گران ترین اقامتگاه های اتاقک

بیشترین تعداد اقامتگاه

کاشمر

لواسان و اوشان

تهران و رامسر
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رفتار کاربران
اتاقک
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بیش از ۱۰ میلیون بازدیدکننده از سایت و اپلیکیشن 

اتاقک در سال ۱۴۰۰

سهم ابزارهای مختلف از تعداد رزرو 
اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

از  روزانه  بازدیدکننده  تعداد  میانگین 

سایت و اپلیکیشن

۱۴۰۰ پایان  در  اپلیکیشن  فعال  نصب 

نصب اپلیکیشن از ۱3۹۶ تا پایان ۱۴۰۰

+۲۷ هزار

+6۰۰ هزار

+۱.۳ میلیون

اپلیکیشن موبایل

موبایل وب

وب

٪۱3

٪۴۸

٪3۹

تعداد دستگاه هایی که اپلیکیشن را نصب کرده و در حال استفاده از آن هستند
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مهر و اسفند پرتقاضاترین ماه های رزرو اقامتگاه های 

اتاقک در سال ۱۴۰۰

سهم ماه های سال از تعداد رزرو اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

٪2۰٪۱۵

۲۷ و ۲۸ اسفند 

پروفروش ترین روزهای سال ۱۴۰۰

٪۱۰٪۵٪۰

فروردین
اردیبهشت

خرداد
تیر

مرداد
شهریور

مهر
آبان
آذر
دی

بهمن
اسفند

برخالف الگوی متداول سفر که بیشتر در نیمه 

اول سال اتفاق می افتد، در سال ۱۴۰۰ به دلیل  

واکسیناسیون  تأثیر  کرونا،  پنجم  موج  پایان 

گسترده شهریورماه و تعطیالت مهرماه شاهد 

تغییر الگوی رفتار مسافران بودیم؛ به طوری که 

نیمسال  در  اجاره ای  اقامتگاه های  رزرو  میزان 

دوم بیشتر از نیمسال اول بود.



2۹
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نزدیک به ۸5٪ اقامتگاه های اتاقک توانسته اند 

رضایت مهمانان را جلب کنند

تطابق اطالعات و عکس ها

پشتیبانی

قیمت و تخفیف

کمتر از 3 ستاره 3 تا ۴ ستاره ۴ تا ۵ ستاره

برخورد میزبان

تنوع اقامتگاه

نحوه لغو رزرو و بازگشت وجه

نظافت

میزان رضایت مهمانان از 
اقامتگاه های اتاقک در سال ۱۴۰۰

مهم ترین اولویت های کاربران در 
رزرو اقامتگاه به ترتیب اهمیت

۱

۲

۳

۴

۵

6

۷

٪۸۴

٪3 ٪۱3
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طوالنی ترین و گران ترین اقامت مهمانان اتاقک در سال ۱۴۰۰

گران ترین اقامت به مدت 3 شب طوالنی ترین اقامت

رامسر | ویالتهران | آپارتمان

۴۹ میلیون تومان ۳۳ شب



3۱
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اقدامات بازاریابی 
اتاقک
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خوب           حال  و  حس  ایجاد  اتاقک  بازاریابی  تیم  اولویت 
در مردم است

آنچه تیم بازاریابی اتاقک را هر روز مصمم تر می کند تا با قدرت بیشتر به فعالیت هایش ادامه دهد،  ایجاد حس 

و حال خوب در مردم است. ما می خواهیم با اجرای فعالیت های متنوع بازاریابی بیش از پیش در کنار مهمانان 

خود باشیم تا تجربه منحصربه فرد و فراموش نشدنی از سفرشان داشته باشند. عالوه بر این، در کنار میزبانان خود 

هستیم تا بدون دغدغه و با آرامش و اطمینان خاطر به کسب درآمد بپردازند.

اگرچه کرونا چالش بزرگ و سختی پیش روی تیم بازاریابی اتاقک بود، اما با تغییر چابک و سریع استراتژی ها و 

اجرای کمپین های مختلف مثل »همسفر من باش«، »حال خوب از اینجا شروع می شه« و »بدون ویال تا کجا؟!« 

موفق شدیم همچنان در کنار مهمانان و میزبانان خود باشیم.

بزرگ  اقامتگاه های شهرهای  با تمرکز روی  بود،  از دسترس شده  برای مردم دور  تقریبًا  در دوران کرونا که سفر 

و اطراف آن دوباره لذت سفر را در مردم ایجاد کردیم. عالوه بر این، با تولید محتوا برای اقامتگاه ها به کمک 

در  کاربردی  و  تولید محتوای متنوع  با  و  آگاهانه تر کردیم  و  برای مهمانان ساده تر  را  رزرو  اینفلوئنسرها شرایط 

شبکه های اجتماعی و وبالگ اتاقک سعی کردیم تجربه بهتری را برای مهمانان ایجاد کنیم.

در کنار آن، با ارائه رایگان بسته های بهداشتی به میزبانان، عکاسی اختصاصی از اقامتگاه های میزبانان و تهیه ویدئوهای 

آموزشی درباره نحوه مدیریت اقامتگاه  سعی کردیم در شرایط سخت و دشوار کرونا در کنار میزبانان خود باشیم.

علی آقائی، مدیر ارشد بازاریابی اتاقک
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کمپین »سفر از اینجا شروع میشه« در شهریور ۱۴۰۰

پرسیدن ۴ سؤال از کاربران با موضوع چرا، با چه کسی، چگونه و کجا سفر می روند

نمایش اقامتگاه به کاربران با توجه به سلیقه آن ها

ارائه کد تخفیف یا جایزه فیزیکی به قید قرعه

هدف کمپین

نوع محتوای کمپین

نتایج کمپین

اصلی ترین کانال تبلیغاتی

افزایش آگاهی از برند

کمک به انتخاب مقصد سفر

تهیه ویدئو با حضور ۱۵ اینفلوئنسر

تعداد کل بازدید )Impression(: ۸3 میلیون

تعداد کل ثبت نام: ۹۸ هزار کاربر

اینستاگرام

سازوکار کمپین
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کمپین »بدون ویال تا کجا؟« در اسفند ۱۴۰۰

معرفی بهترین اقامتگاه های اتاقک با تخفیف ویژه

طراحی ۱۰۰ برنامه سفر به مناطق مختلف ایران

ارائه جایزه ویژه به قید قرعه

هدف کمپین

نوع محتوای کمپین

نتایج کمپین

اصلی ترین کانال تبلیغاتی

افزایش رزرو اقامتگاه

تهیه ویدئو موشن گرافیک با آهنگ های رپ

تعداد کل بازدید )Impression(: ۱۱۷ میلیون

اینستاگرام

سازوکار کمپین
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وبالگاینستاگرام

انتشار ۸5۰ مقاله در مجله گردشگری اتاقک معادل 

یک کتاب 6 هزار صفحه ای

بازدید از وبالگدنبال کننده

+۹۰۰ هزار+۵۰۰ هزار
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استراتژی های اتاقک برای مقابله با کرونا

نگرانی مهمانان از میزان رعایت نکات بهداشتی در اقامتگاه ها

زمان بر بودن و دردسرهای انتخاب اقامتگاه در لحظات نزدیک 

به سفر برای مهمانان

پیچیده بودن فرایند رزرو آنالین اقامتگاه برای کاربران ناآشنا 

به پلتفرم های آنالین

نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط میزبانان

آموزش روش های جدید نظافت و پاکیزگی به میزبانان 

تهیه و ارسال رایگان بسته های سپید به میزبانان

معرفی اقامتگاه پرایم

افزایش تعداد اقامتگاه های آنی

راه حلمشکل
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افزایش ناگهانی تقاضای سفرهای کوتاه مدت و نزدیک به محل 

سکونت مسافران به دلیل محدودیت سفرهای برون شهری

افزایش ناگهانی تقاضا برای اقامتگاه های لوکس داخل کشور 

به دلیل محدودیت سفرهای تفریحی خارجی

کاهش درآمد میزبانان به دلیل کاهش سفر

بزرگ  شهرهای  مراکز  به  نزدیک  اقامتگاه های  تنوع  افزایش 

به هدف جذب مسافران عالقه مند به سفرهای کوتاه مدت و 

نزدیک به محل سکونت

افزایش تعداد اقامتگاه های لوکس فعال در اتاقک برای جذب 

مسافران عالقه مند به سفرهای خارجی 

کاهش ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ کارمزد دریافتی از میزبانان

راه حلمشکل

استراتژی های اتاقک برای مقابله با کرونا
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سرمایه های انسانی
و تیم پشتیبانی مشتریان 

اتاقک
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یک سوم همکاران اتاقک در واحد فنی و محصول کار می کنند

ترکیب جنسیتی همکاران اتاقک در سال ۱۴۰۰

ترکیب کارکنان واحدهای اتاقک در سال ۱۴۰۰

۴6 نفر
٪۴۸٪5۲

۳۰ سال

۱۸ سال

۴۷ سال

تعداد همکاران اتاقک

آقاخانم 

میانگین سنی همکاران اتاقک

جوان ترین همکار اتاقک در سمت پشتیبانی

بازاریابیمیزبانمنابع انسانی فنی و محصولمالی و ستاد پشتیبانی

٪2۴
٪2۹

٪۹

٪۱۸ ٪۱۸

٪2

مسن ترین همکار اتاقک در سمت هم بنیان گذار

٪۱3



۴۰

گزارش عملکرد اتاقک

تیم پشتیبانی مشتریان اتاقک در سال ۱۴۰۰ چه 

عملکردی داشته اند؟

+۲۵ هزار+۲6۰ هزار

%۹۸ %۹6
نرخ پاسخگویی به 

تماس های تلفنی

نرخ پاسخگویی به 

چت آنالین

چت آنالینتماس تلفنی

رضایت کاربران از خدمات مرکز پشتیبانی مشتریان اتاقک در سال %۹۱۱۴۰۰
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تماس ۲۰ ثانیه در  کاربران  انتظار  زمان  مدت 
تلفنی با پشتیبانی اتاقک در سال ۱۴۰۰

ین
رد

رو
ف

داد
خر تیر

داد
مر

ور
هری

ش هر
م

ان
آب ذر
آ ی
د

من
به

ند
سف

ا

ت
ش

یبه
رد

ا

3۰

ثانیه

2۵

2۰

۱۵

۱۰

۵

۰

میانگین مدت زمان انتظار کاربران

پاسخگویی به تمامی تماس های تلفنی کاربران در 

کمتر از ۳۰ ثانیه
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اتاقک در سه ماه فروردین، مهر و اسفند پاسخگوی بیش از 

۷5 هزار تماس بوده است

میانگین تعداد تماس تلفنی 

کاربران در ماه

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

2۰,۰۰۰

2۵,۰۰۰

3۰,۰۰۰

3۵,۰۰۰

تعداد تماس تلفنی کاربران اتاقک به تفکیک ماه در سال ۱۹۱۴۰۰ هزار

ین
رد

رو
ف

داد
خر تیر داد
مر

ور
هری

ش هر
م

ان
آب ذر
آ ی
د

من
به

ند
سف

ا

ت
ش

یبه
رد

ا

تعداد تماس
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اصلی ترین دالیل تماس میزباناناصلی ترین دالیل تماس مهمانان

اصلی ترین دالیل تماس با مرکز پشتیبانی مشتریان اتاقک

ثبت اقامتگاهراهنمایی خرید و مشاوره سفر

مدیریت اقامتگاهاطالع از قوانین و استرداد 

موضوعات مرتبط با اقامت مهمان و استردادمسائل مالی

۱۱

۲۲

۳۳

۲۲۸,۴۰۰۳۵,۳۰۰
بار با پشتیبانی تماس گرفته اندبار با پشتیبانی تماس گرفته اند

میزبانانمهمانان
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توسعه بازار به کشورهای همسایه در اولویت اول برنامه 
ما قرار دارد

اگرچه در سال های اخیر شاهد تولد، رشد و توسعه پلتفرم های اقامتگاه های اجاره ای در ایران بوده ایم؛ اما هنوز 

بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای بخش کوچکی از این بازار را به خود اختصاص داده است. با این وجود، تمایل 

هر چه بیشتر مردم به خریدهای آنالین و افزایش ناگهانی هزینه اسکان مسافران -به خصوص هتل ها- خبر از رشد 

بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای در سال های آینده می دهد. 

رشد  روند  خارجی،  مسافران  توسط  اقامتگاه  رزرو  برای  قانونی  وجود محدودیت های  و  قانون گذاران  تعدد  اما 

پررنگ  برداشتن محدودیت ها و حضور  قوانین،  با اصالح  روبه رو کرده است.  با چالش  را  بازار  این  و گسترش 

گردشگران خارجی در کشور می توان شاهد گسترش هرچه سریع تر بازار آنالین اقامتگاه های اجاره ای در کشور بود.

در این راستا، اتاقک طی سال های آینده قصد دارد با دریافت مجوز، امکان رزرو اقامتگاه توسط گردشگران خارجی 

را فراهم کند و بازار خود را به خارج از مرزهای ایران )کشورهای همسایه( گسترش دهد.

علی طالشی

هم بنیان گذار و مدیر ارشد عملیات اتاقک



۴۵

گزارش عملکرد اتاقک


