
در ایرانFMCGبررسی و تحلیل بازار 

:آن چه در این گزارش می خوانید

 اندازه بازارFMCGدر کشور چقدر است؟
چند درصد از این بازار آنالین است؟
سهم ُاکاال، اسنپ مارکت و دیجی جت از این بازار چقدر است؟
 بررسی نظرات و تجربه کاربران
 بررسی نقاط ضعف و قوت ُاکاال، اسنپ مارکت و دیجی جت



در کشور چقدر است؟FMCGاندازه بازار 

طوربهشهریخانوارهرآمار،مرکز99سالنمونه گیریبراساس
متوسططوربهروستاییخانوارهرومیلیون16ساالنهمتوسط
براساس.می کندخوراکیموادخریدصرفهزینهمیلیون11ساالنه
بازاراندازهگفت،می توانروستاییوشهریخانوارهایتعداد

.استتومانمیلیاردهزار388کشوردرموادخوراکی
باونیستخوراکیموادفروشبهمحدودتنهاFMCGبازارالبته

،99سالدررفاهوکوروشافقمجموعهمالیصورت هایبهنگاهی
فروشگاه هااینفروشاینازدرصد20حدودکهمی شویممتوجه

می توانحساباینبا.استبودهشویندهوبهداشتیکاالهای
.کردبرآوردتومانمیلیاردهزار485راکشوردرFMCGبازاراندازه

485
اندازه بازار کاالهای تند مصرف  

99در سال 

هزار میلیارد تومان



چند درصد این بازار آنالین است؟

کاالهایمجموعکهمی دهدنشان99سالدرُاکاالمالیصورت های
استبودهتومانمیلیارد125حدودشرکتاینتوسطرفتهفروش

داشتهدرآمدخدماتارائهازنیزتومانمیلیارد25شرکتاین)
.(است

هسکنیمفرضاگرشد،عنوانقبلصفحهدرنکاتیبهتوجهبا
درآنالینبازارازیکسانیسهماسنپودیجی کاالُاکاال،مجموعه

میلیارد400ازشرکتسهاینفروشمجموعبنابراین.دارنداختیار
.استنبودهبیشتر99سالدرتومان

دردرصد0.1ازکمترایراندرFMCGبازارکلازآنالینبازارسهمپس
بازارکلازآنالینفروشیخردهسهمحالیکهدربودخواهد99سال
.استدرصد4حدودکشوردرفروشیخرده

ازآنالینفروشیخردهسهمودرصد3حدودآمریکادرFMCGبازارکلازآنالینبازارسهم)
.(استدرصد13حدودفروشیخردهبازارکل

%0.1
سهم بازار آنالین 

FMCGکل بازار از 

https://rasta360.ir/analytics/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/


از این بازار چقدر است؟دیجی جت و اسنپ  مارکت سهم ُاکاال، 

FMCGآنالینبازاراصلیبازیگراناسنپ مارکتودیجی جتُاکاال،
دیجی جتکوروش،افقفروشگاه هایازخریدامکاناکاال.هستند
مارکتاسنپ ومحلیفروشگاه هایوهاجت مارتازخریدامکان

برایمحلیفروشگاه هایواستارهایپرمجموعهازخریدامکاننیز
.کرده اندفراهمخودکاربران

شدیدهپرسکاربرانازراستاتیمتوسطگرفتهصورتنظرسنجیدر
ازیککدامازبیشترخودسوپرمارکتیاقالمخریدبرایکه

هزار22ازبیشنظرسنجیایندر.می کننداستفادهباالبرنامه های
.کردندشرکتنفر

زارباازُاکاالسهمحاضرحالدرکهمی دهدنشاننظرسنجینتایج
.است%18دیجی جتو%37مارکتاسنپ،%45فروشیخرده

کهکردعنوان1400سامیتیلدادرکوروش،افقمارکتینگمدیرابراهیمیان،نعیم)
سایرومی کندارسالخودمشتریانبرایراکاالفاکتورهزار60روزانهُاکاالمجموعه
(.می رسانندفروشبهراکاالفاکتورمقدارهمینروزانهمجموعانیزبازیگران

45%

37%

18%

براساس  FMCGسهم بازار بازیگران اصلی
نظرسنجی راستا



تجربه کاربران از خرید آنالین

داده،قرارراستااختیاردرماتوریتیکهداده هاییکمکبهادامهدر
دیجی جتوُاکاالمارکت،اسنپحوزهایناصلیبازیگرسهعملکرد

.استشدهبررسیکاربراننظراتبراساس
اتنظر ابتداماتوریتی،مصنوعیهوشالگوریتمبراساسروشایندر

،توییتر)مختلفمنابعازحوزهایناصلیبازیگرسهدربارهکاربران
.استشدهجمع آوری(...وپلیگوگلبازار،کافهاینستاگرام،

یدخر هایتجربهتبلیغاتی،نظراتمانندزائدنظراتحذفباسپسو
دهشتقسیم بندیمختلفدسته هایدرهاتجربهاینوشدهآوریجمع
.(کنیدکلیکماتوریتیبابیشترآشناییبرای)است

توسطمنفیومثبتخریدتجربههزار4ازبیشگذشتهماهسهدر
رینبیشتزمانیبازهایندر.استشدهثبتمختلفمنابعدرکاربران
ددرصبیشترینودیجی جتکاربرانتوسطخریدمثبتتجربهدرصد
.استرسیدهثبتبهُاکاالکاربرانتوسطنیزخریدمنفیتجربه

1305 891

378 1632

112 205

تتعداد تجارب مثب یتعداد تجارب خنث تعداد تجارب منفی

ماه گذشته3تعداد تجارب کاربران از منابع مختلف در 

https://matority.com/


FMCGترین دالیل نارضایتی افراد از خرید آنالین مهم 

بهمربوطمنفینظراتبیشترینکهاست،شدهثبتکاربرانتوسطمختلفمنابعدرخریدتجربههزار10ازبیشگذشتهماه12در
.استبودهوجهبرگشتوسفارشلغو،موقعبهارسال

سالهبنسبتوجهبرگشتوسفارشلغوحوزهدرمنفینظراتنسبتکهمی دهدنشانگذشتهماه3درخریدتجارببررسیاما
زمانیبازهدر.استکردهپیدابهتریوضعیتموقعبهارسالبهنسبتمنفینظراتچنینهمویافتهکاهششدتبهگذشته

.دداده انتخصیصخودبهرامنفینظراتمواردبیشتریناپ/سایتکاراییوکاربریوتخفیفاتوقیمتگذشتهماهه3

27%
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ارسال به موقع
لغو سفارش و برگشت وجه

رضایت کلی-عمومی
سایت/کاربری و کارایی اپ

پشتیبانی
قیمت و تخفیفات

تنوع کاال
مغایرت سفارش

کیفیت اقالم

28%
19%

15%
9%
9%

7%
7%

3%
3%

قیمت و تخفیفات
سایت/کاربری و کارایی اپ

ارسال به موقع
تنوع کاال

رضایت کلی-عمومی
پشتیبانی

کیفیت اقالم
مغایرت سفارش

لغو سفارش و برگشت وجه

ماه گذشته12نسبت نظرات منفی در حوزه های مختلف در  ماه گذشته3نسبت نظرات منفی در حوزه های مختلف در 



تمارکبررسی نظرات منفی کاربران درباره اسنپ 

منابعدرمارکتاسنپازخریدتجربه400حدودگذشتهماهسهدر
افرادمنفیتجربهآندرصد60ازبیشکه.استشدهثبتمختلف

.استبودهخریداز

،عموقبهارسالبهمربوطمارکتاسنپمنفینظراتبیشترین
.استبودهاپ/سایتکاراییوکاربریوپشتیبانی

تنوعهزمیندربهتریعملکردمارکتاسنپرقبا،سایربامقایسهدر
بامقایسهدرحوزهایندرمنفینظراتنسبتواستداشتهکاال

زمینهدرمنفینظراتنسبتاما.استبودهکمتررقباسایر
واستودهببیشتررقبابامقایسهدرسفارشمغایرتوپشتیبانی

.استداشتهرقبابهنسبتبدتریعملکردبخش هاایندر
23%

17%

16%

13%

12%

6%

5%

4%

3%

ارسال به موقع

پشتیبانی

سایت/کاربری و کارایی اپ

رضایت کلی-عمومی

قیمت و تخفیفات

کیفیت اقالم

مغایرت سفارش

هلغو سفارش و برگشت وج

تنوع کاال

قبااسنپ مارکت در مقایسه با ر منفینسبت نظرات 

دیجی جت
ُاکاال

اسنپ مارکت



کاربریانی،پشتیببهمربوطمارکتاسنپمثبتنظراتبیشترین
.استکاالتنوعوسایت/اپکاراییو

نپاسرقبا،سایربامقایسهدرمثبتنظراتنسبتزمینهدر
سبتنواستداشتهپشتیبانیزمینهدربهتریعملکردمارکت

.استبودهبیشتردسته هاایندرکاربرانمثبتتجربیات

تمثبتجربیاتنسبتکهبوده دسته اینیزموقعبهارسال
.استبودهکمتررقباسایربامقایسهدرکاربران

ا رقبااسنپ مارکت در مقایسه بمثبتنسبت نظرات 

دیجی جت
ُاکاال

%0اسنپ مارکت
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لغو سفارش و برگشت وجه

رضایت کلی-عمومی

مغایرت سفارش

قیمت و تخفیفات

کیفیت اقالم

ارسال به موقع

تنوع کاال

سایت/کاربری و کارایی اپ

پشتیبانی

رکتمابررسی نظرات مثبت کاربران درباره اسنپ 



منابعدرُاکاالازخریدتجربههزار2ازبیشگذشتهماهسهدر
تجربیاتآن هاازتا1600حدودکه.استشدهثبتمختلف

.استبودهمنفی
واتتخفیفوقیمتبهمربوطُاکاالمنفینظراتبیشترین

.استبودهاپ/سایتکاراییوکاربری
ایرتمغزمینهدربهتریعملکردُاکاالرقبا،سایربامقایسهدر

تیبانیپشوسفارشلغوموقع،بهارسالاقالم،کیفیتسفارش،
ابمقایسهدرحوزهایندرمنفینظراتنسبتواستداشته

نهزمیدرمنفینظراتنسبتاما.استبودهکمتررقباسایر
رقبانسبتبهسایت/اپکاراییکاربریوتخفیفاتوقیمت
ُاکاالازخریدمنفیتجربیاتسومدوازبیشوبودهزیادبسیار

.استبودهمربوطحوزهدواینبهگذشتهماهسهدر
ا رقبادر مقایسه بُاکاال منفینسبت نظرات 

42%

26%

8%

6%

5%

5%

3%

2%

2%

قیمت و تخفیفات

سایت/کاربری و کارایی اپ

رضایت کلی-عمومی

تنوع کاال

ارسال به موقع

پشتیبانی

مغایرت سفارش

کیفیت اقالم

لغو سفارش و برگشت وجه دیجی جت
ُاکاال

اسنپ مارکت

بررسی نظرات منفی کاربران درباره ُاکاال



0%

1%

3%

3%

2%

10%

12%

33%

36%

لغو سفارش و برگشت وجه

رضایت کلی-عمومی

مغایرت سفارش

قیمت و تخفیفات

کیفیت اقالم

ارسال به موقع

تنوع کاال

سایت/کاربری و کارایی اپ

پشتیبانی واربریکپشتیبانی،بهمربوطُاکاالمثبتنظراتبیشترین
.استکاالتنوعوسایت/اپکارایی

کاالاُ ،رقباسایربامقایسهدرمثبتنظراتنسبتزمینهدر
نسبتواستداشتهکاالتنوعزمینهدربهتریعملکرد

.تاسبودهبیشتردسته هاایندرکاربرانمثبتتجربیات

کهدبوده اندسته هایینیزتخفیفاتوقیمتواقالمکیفیت
بودهکمترارقبسایربامقایسهدرکاربرانمثبتتجربیاتنسبت
.است

ا رقبادر مقایسه بُاکاال مثبتنسبت نظرات 

دیجی جت
ُاکاال

اسنپ مارکت

بررسی نظرات مثبت کاربران درباره ُاکاال



30%

16%

15%

10%

9%

6%

5%

4%

3%

ارسال به موقع

تنوع کاال

کیفیت اقالم

رضایت کلی-عمومی

پشتیبانی

سایت/کاربری و کارایی اپ

قیمت و تخفیفات

لغو سفارش و برگشت وجه

مغایرت سفارش دردیجی جتازخریدتجربه2،200ازبیشگذشتهماهسهدر
بهمربوطآن هاازتا890تنهاکه.استشدهثبتمختلفمنابع

.استبودهخریدمنفیتجربیات
ع،موقبهارسالبهمربوطجتدیجیمنفینظراتبیشترین

.استبودهاقالمکیفیتوکاالتنوع
هزمیندربهتریعملکردجتدیجیرقبا،سایربامقایسهدر

نسبتواستداشتهقیمتوسایت/اپکاراییوکاربری
دهبوکمتررقباسایربامقایسهدرحوزهایندرمنفینظرات
اقالمکیفیتکاال،تنوعزمینهدرمنفینظراتنسبتاما.است

.استبودهبیشتررقبانسبتبهموقعبهارسالو

بادر مقایسه با رقدیجی جت منفینسبت نظرات 

دیجی جت
ُاکاال

اسنپ مارکت

بررسی نظرات منفی کاربران درباره دیجی جت



0%

0%

2%

5%

8%

8%

12%

30%

36%

لغو سفارش و برگشت وجه

رضایت کلی-عمومی

مغایرت سفارش

تنوع کاال

قیمت و تخفیفات

پشتیبانی

کیفیت اقالم

ارسال به موقع

سایت/کاربری و کارایی اپ

دیجی جت

اییکار وکاربریبهمربوطجتدیجیمثبتنظراتبیشترین
.استاقالمکیفیتوموقعبهارسالسایت،/اپ
رینبیشتکههستندمواردیاقالمکیفیتوموقعبهارسال)

(.اندداشتهجتدیجیدررامنفیومثبتنظرات
جتدیجیرقبا،سایربامقایسهدرمثبتنظراتبراساس

هبارسالوسایت/اپکاراییوکاربریزمینهدربهتریعملکرد
بتمثتجربیاتنسبتواستداشتهاقالمکیفیتوموقع

.استبودهبیشتردسته هاایندرکاربران
سبتنکهاندبودههاییدستهنیزسفارشمغایرتوکاالتنوع

.استودهبکمتررقباسایربامقایسهدرکاربرانمثبتتجربیات

ا رقبادر مقایسه بدیجی جت مثبتنسبت نظرات 

دیجی جت
ُاکاال

اسنپ مارکت



بررسی نقاط ضعف و قوت

هبکاربرانمنفیومثبتتجربیاتبراساسقسمتایندر
حوزهایناصلیبازیگرسهقوتوضعفنقاطمقایسه

جربهتدرصد(بیشترین)کمترینکاربرانصورتیدر.می پردازیم
دستهیکدررامثبتتجربهدرصد(کمترین)بیشترینومنفی
قوتطهنقعنوانبهدستهآنباشند،کردهثبترقبابهنسبت

.می شودشناساییکاروکسب(ضعف)

نقطه ضعف -

- نقطه قوت

تجربه مثبت

تجربه منفی

بت بیشترین تجربه مث
یو کمترین تجربه منف

فی بیشترین تجربه من
تو کمترین تجربه مثب

دیجی جتاکاالاسنپ مارکت

سایت/کاربری و کارایی اپپشتیبانی-نقاط قوت 

تنوع کاالقیمت و تخفیفاتمغایرت سفارشنقاط ضعف 

برای(Basic)پایههایویژگیسفارش،مغایرتعدمماننددسته هابرخی)
عثباسفارشدرمغایرتوجودعدمکهمعنااینبه.هستندکاروکسب
باعثسفارشدرمغایرتوجودامانمی شودافراددررضایتایجاد

(.می شودافرادنارضایتی



.ک کنیدبرای مشاهده مدل جمع آوری و تحلیل تجربه خرید کاربران توسط ماتوریتی بر روی لینک زیر کلی

FMCGبا بازار نمونه داده جمع آوری و تحلیل شده توسط مدل هوش مصنوعی ماتوریتی مرتبط 

https://matority.com/reports/fmcg-market

