
معرفی شرکت تندر پیک فاخر ایرانیان 
(تی نکست)

درون سازمانی
در رویداد سیمرغجهت ارائه 

1399پاییز 



کوریر سرویس در تهران جذاب است؟چرا 

بازار رسمی
میلیارد تومانی560

1398حجم بازار رسمی تهران در 
مرسوله50.000.000

بازار غیررسمی بسیار قابل توجه

%12میزان رشد بازار حداقل 

تقاضای پنهان باال برای 
خدمات دلیوری تخصصی 

...(دارو، پخش گرم، پخش سرد )

بازار تجارت الکترونیکی% 14حداقل رشد 
E-NAMADتهران بر مبنای داده های 

VASقابلیت تعریف خدمات 

...(پرداخت در محل، بیمه، احراز هویت)



تاریخچه تی نکست

96زمستان 
تشکیل هسته اولیه 

تیم

1396

9۷تابستان 

300ثبت رکورد 
مرسوله در روز

139۷

9۷زمستان 

1400ثبت رکورد 
مرسوله در روز

139۷

98زمستان 

3100ثبت رکورد 
مرسوله در روز

1398 139۷

9۷بهار 
تشکیل ناوگان موتوری

و شروع به  کار

98بهار 

تجهیز هاب مرکزی 
پردازش

1398

98پاییز 

2000ثبت رکورد 
مرسوله در روز

1398



راهکار هوشمند ارسال بسته و مرسوالت پستی درون شهری: ماهیت تی نکست

همراهجدید یتجربیاتباروزمرهامورانجامجامعه،مدرن شدنوتکنولوژیپیشرفتبهتوجهباامروزه
ازشبیرامقرون به صرفهوبه موقعبستهارسالدغدغهاینترنتی،کارهایوکسبروزافزونایجاد.شده است

این.دشونانجاممدرن ترشیوه ایبهاموراینکهمی کندایجابهوشمندعصردرزندگی.می کندنمایانپیش
مئنمطجابجاییوارسالکهچرا.می کندپیدابیشتریاهمیتاینترنتیکارهایوکسبدربه ویژهضرورت

.کارهاستوکسبازبسیاریمهمدغدغه هایازمرسوالت



کوریرهوشمند درون شهری

نکست یار آموزش دیده و متعهد

قیمت مقرون به صرفه

ویژگی های تی نکست



صورتبهمرسوالتارسالاستارتاپاولینفاخر،هلدینگزیرمجموعهشرکت هایازیکیتی نکست
(Same Day Delivery)مقرونارسالشبانه روزی،تالشباکهاستکشوردرکارهاوکسببرای

ما،اراننکست یکمکباکارهاوکسب.استساختهممکنرا...وتوزیعنقل،وحملکاال،مطمئنوبه صرفه
.نمایندارسالراخودمرسولهتهرانشهرازنقطههربهوکجاهرازآسودهخیالیبامی توانند



پرداخت در محل 
(COD)

پنل اختصاصی

مزایای تی نکست

رهگیری آنالین مرسوالت

ناوگان آموزش دیده ارائه گزارش مالی

هزینه مقرون به صرفه



اکوسیستم

اکوسیستم لجستیکی هلدینگ فاخر
(اپراتور)پست اول •
تیپاکس•
ایفا•
تینوما•
ایدن•
تی اکسپرس•
لجستیک بازار•
تی تک•

تی نکست

تیپاکس

تینوما

ایفا

لجستیک
بازار

تی تک

ایدن

تی اکسپرس

(اپراتور)پست اول 



تفاوت اصلی شرکت با شرکت های رقیب و عامل تمایز از دیگر بازیگران صنعت 

انعطاف 
در 

خدمات

HUB
مرکزی

دانش 
فنی

نوبت ۳
توزیع در 

روز

زیرساخت 
هوشمند



سامانه های هوشمند تی نکست

استفاده از الگوریتم های بهینه سازی
حجم و وزن –مسیر ✓

استفاده از الگوریتم های هوشمند
تعریف تور و یافتن مدلهای تصمیم گیری✓

استفاده الگوریتم های کاوش داده ها 
....فسیلیتی لوکیشن و–پلیگون پویا -مدل سازی رفتار مشتریان 



مدیریت و کنترل هوشمند

استفاده از راه حل های هوشمند سازی کسب و کار✓
سیستم تعرفه گذاری پویا✓
سیستم  مانیتورینگ ✓
سامانه پشتیبان تصمیم✓

سامانه های هوشمند تی نکست



برخی از مشتریان فعلی و در حال مذاکره

توضیحاتوضعیتنام مشتری
-در حال همکاریکارگزاری اقتصاد بیدار

-در حال همکاریبوک30انتشارات 

-در حال همکاریمیثم عطر

-در حال همکاریانتشارات خیلی سبز

FMCGجهت حمل در حال مذاکرهفروشگاه شهروند

FMCGجهت حمل در حال مذاکرهفروشگاه رفاه

جهت ارائه سرویس احراز هویت و آدرسدر حال مذاکرهمگفا



سپاس فراوان از حسن توجه شما


