
دو﹝﹫﹟ ︨︀ل



دا︨︐︀ن ︎︀درو



۱۳۹۷
ایده اولیه پادرو 

توسط بنیان گذاران 
شلک گرفت



۱۳۹۷
و این نگاه باعث شد ایده 
پادرو با هدف رفع نیازهای 

اصلی SMEها در حوزه 
فروش آنالین شلک بگیرد



۱۳۹۹
جذب سرمایه اول 

پـس از شلک گیری نـسخه MVP و تسـت اولیه 
بـــــازار، در اردیـبـهـشـت ۱۳۹۹ اولیـن مـــــرحـــــلـه 
سرمایه گذاری در پادرو توسط فناپ انجام شد



۱۳۹۹
لجستیک 

در تیر ۱۳۹۹ اولین مـحصول پـادرو، در حـوزه 
لجسـتیک، بـه عـنوان یک پـلتفرم مـقایسه و 

انتخاب خدمات پستی وارد بازار شد



۱۳۹۹

توسعه محصول 
فــروشــندگــان شــبکه هــای اجــتماعی یکی از 
بـازارهـای هـدف پـادرو بـود، امـا خـدمـات ارسـال 
بـه تـنهایی بـرای جـذب این فـروشـگاه هـا کافی 
نـــبود. ایده مـــحصول دوم پـــادرو در حـــوزه 
ارائـــــه  هـــــدف  بـــــا  اجـــــتـمـاعی  تـــــجـارت 
زیرســاخــت هــای الزم بــرای این فــروشــندگــان 

شلک گرفت



۱۳۹۹
تجارت اجتماعی 

Social commerce یکی از بـازارهـای جـدید بـا 
نـرخ رشـد بـاال اسـت که بـر اسـاس پیش بینی هـا، 
تــا ســال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از ســهم فــروش 

آنالین را به خود اختصاص می دهد



۱۴۰۰
جذب سرمایه دوم 

هــمزمــان بــا تــولید MVP مــحصول تــجارت 
اجـتماعی، بـرای جـذب سـرمـایه مـرحـله دوم از 
میان گـــزینه هـــای مـــختلف، بـــا فـــناپ بـــرای 
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی توافق شد



۱۴۰۰
پادروشاپ 

مــردادمــاه، نــسخه بــتا از مــحصول در اختیار 
کاربـران محـدود قـرار گـرفـت و پـس از جـذب 
بــازخــورد بــازار هــدف، در پــاییز ۱۴۰۰ نــسخه 

اول محصول به بازار ارائه شد





︎︀درو︫︀پ۲
زیرســــاخــــت فــــروش آنــــالین بــــرای 

فروشندگان شبکه های اجتماعی

︎︀درو︎﹫۱﹟
پــلتفرم مــقایسه و انــتخاب خــدمــات 

پستی

︨︊︡ ﹝︭﹢ل ︎︀درو
︣︲︀ ︀ل در



 کسب وکارهــــای کوچک و مــــتوســــط و ๏︋︀زار ﹨︡ف ︎︀درو
نیازمندی های آشکار و پنهان آن ها 

کسب وکارهـای خـانگی و فـروشـندگـان •
در بسـتر اینستاگـرام بـا چـند سـفارش 

هفتگی 

فـروشـگاه هـای آنـالین بـا چـندصـد یا •
چندهزار سفارش روزانه 

«تـــــمـرکـز پـــــادرو بـــــر تـــــوانـــــمـنـد کـردن 
کسب وکارهـــای کوچک و مـــتوســـط بـــرای 

توسعه کسب وکارشان است»

بــرای پــوشــش بــه نیاز این کسب وکارهــا در 
مـراحـل مـختلف در حـوزه هـای لجسـتیک و 
ارسـال، زیرسـاخـت فـروش، پـرداخـت امـن، 
مـدیریت سـفار ش هـا و ارتـباط بـا مشـتری، 

راهکار متناسب ارائه می کند



پـادرو در حـال حـاضـر تیمی متشلک از ۷۴ ︑﹫﹛ ︎︀درو
نفر هست، شامل:

تعداد آقایان: 
 ۴۳ نفر

تعداد خانم ها: 
 ۳۱ نفر

میانگین سنی: 
 ۲۷ سال



︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥

جذب سرمایه مرحله دوم 
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان
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︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥
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︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥
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بازتعریف هویت بصری پادرو 
(Dynamic identity)



︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥
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توسعه تیم داخلی پادرو  
به ۷۴ نفر

ش از ۱۹ هزار 
ب بی

جذ

ط
س

ک و متو
ب وکار کوچ

س
ک



سرمایه مرحله دوم 
ب 

جذ

ن
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد توما

جذب بیش از ۲۴۰۰۰ 
کسب وکار اینستاگرامی

︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥



سرمایه مرحله دوم 
ب 

جذ

ن
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد توما

برگزاری کمپین های متعدد 
تبلیغاتی آنالین و محیطی

︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥



سرمایه مرحله دوم 
ب 

جذ

ن
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد توما

همکاری با شرکت های 
پستی برتر کشور

︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥



سرمایه مرحله دوم 
ب 

جذ

ن
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد توما

حضور در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی

︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥



سرمایه مرحله دوم 
ب 

جذ

ن
به مبلغ ۳۰۰ میلیارد توما

انجام فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی

︎︀درو 
در ך ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥



کمک به پایداری شغل بیش از 
۲۰هزار نفر که در بستر شبکه های 

اجتماعی کار می کنند

اشتغال آفرینی مستقیم: 
+۱۲۰ نفر ﹩﹠︣ ︎︀درو و ﹋︀رآ﹁



کمک به پایداری کسب وکار بیش از 
۲۴۰۰۰ فروشگاه در شبکه های 

اجتماعی
﹩﹠︣ ︎︀درو و ﹋︀رآ﹁



︎︀درو 
۳ میلیون بــــازدیدکننده جــــدید و یکتا از ︋﹥ روا️ آ﹝︀ر

پادرو در یک سال گذشته بازدید کرده اند
بیش از ۱۵ میلیون بــار صــفحات پــادرو در 

سال گذشته بازدید شده است
مجـله کسب وکار پـادرو مجـموعـا ۳ میلیون 
دقیقه تــوســط مــخاطبین پــادرو مــطالــعه 

شده است

︡ ﹋﹠﹠︡ه ︎︀درو۳ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︋︀زد ️ ︀︨ از ︡ ︎︀درو︋︀زد ﹤﹚︖﹞ ﹤︺﹛︀︴﹞



ا﹡︡ازه ︋︀زار ︑︖︀رت ا︗︐﹞︀︻﹩ 
(Social Commerce)

1
103

36

360

چین
امریکا
سایر
ایران

حجم بازار تجارت اجتماعی در دنیا 
در سال ۲۰۲۱

واحد میلیارد دالر است



ا﹡︡ازه ︋︀زار ︑︖︀رت ا︗︐﹞︀︻﹩ 
(Social Commerce)

350,000
400,000

فروشندگان غیرفعال
فروشندگان فعال

تعداد فروشندگان اینستاگرمی بازار ایران



 ︡ ︤ارش ︫ر ﹎
تـــــا امـــــروز بیـش از ۲۴۰۰۰ فـــــروشـــــنـده ︎︀درو︫︀پ

اینستاگـــرامی را در پـــادروشـــاپ ثـــبت نـــام 
کرده اند

بیش از ۱۵۰۰۰ فــــروشــــنده اینستاگــــرامی 
اکانــت اینستاگــرام خــود را بــه پــادروشــاپ 

وصل کرده اند

بیـش از ۹۵۰۰ فـــــروشـــــنـده ایـنـسـتـاگـــــرام 
ویـتـریـن فـــــعـال و کـاالی دارای قیـمـت در 

پادروشاپ ساخته اند

︣ام︗︢ب +۲۴۰۰۰ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹎︀︐︧﹠︎︀درو︫︀︎﹩+۱۵۰۰۰ ا︑︭︀ل ا ﹟︣︐۹۵۰۰ و+

تـــعداد کاال در هـــر ســـبد خـــرید قـــبل از 
اســتفاده از پــادروشــاپ ۱.۲ بــوده و بــعد از 

استفاده از پادروشاپ ۲.۵ شده است

︡︣︠ ︡ ︊︨ ︣ ︀ در ﹨ ﹛︀﹋ ۲.۵
ارزش هـــــر ســـــبـد قـــــبـل از اســـــتـفـاده از 
پـادروشـاپ ۱۵۰ هـزار تـومـان بـوده و بـعد از 
اسـتفاده از پـادروشـاپ بـه ۳۵۰ هـزار تـومـان 

افزایش پیدا کرده است

︤ار︑﹢﹝︀﹡﹩ ﹨ ۳۵۰ ︡ ︊︨
نــرخ تــبدیل مشــتریان بــالــقوه بــه بــالــفعل 
قـــبل از اســـتفاده از پـــادروشـــاپ کمتر از ۱ 
درصــد بــرآورد شــده و بــعد از اســتفاده از 

پادروشاپ تا ۷ درصد رشد می کند

﹡︣خ ︑︡︊﹏ ۷ در︮︡

«یک فروشنده پادروشاپ در ۱۴ روز بیش از ۱.۱ میلیارد 
تومان از طریق پادروشاپ فروش داشته است»



 ︡ ︤ارش ︫ر ﹎
تـعداد سـفارش هـای پـادروپین در هـر فـصل ︎︀درو︎﹫﹟

۴۰ درصد رشد داشته است
تـــعداد لک ســـفارش هـــای پـــردازش شـــده 
تـوسـط پـادروپین ۳ بـرابـر سـفارش هـای سـال 

اول بوده

راه انــدازی نــاوگــان پیکاپ پــادروپین بــرای 
پوشش نیاز بازار تجارت اجتماعی

﹩﹚︭﹁ ︡ ︡ ر︫ ︡ ︨﹀︀رش ﹨۴۰︀ در︮ ﹡︀و﹎︀ن ︎﹫﹊︀پر︫

تـــعداد شـــرکت هـــای پســـتی همکار بـــه ۹ 
شرکت پستی افزایش پیدا کرده است

️ ﹨︀ی ︎︧︐﹩ ﹨﹞﹊︀ر ﹋︫︣
دقـــت ســـطح خـــدمـــات نـــاوگـــان پیکاپ 

پادروپین ۹۹.۸ درصد بوده است

︨︴ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹊︀پ
در یک سـال گـذشـته بـه بیش از ۹۷۰ شهـر 

بسته های مشتریان ارسال شده است

︑︺︡اد ︫︣﹨︀ی ﹨︡ف



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م

مـعرفی یک حـوزه جـدید از مـحصوالت خـود بـه 
بازار که مکمل پادروشاپ و پادروپین است



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م

مـعرفی نـسخه بـازنـویسی شـده پـادروپین که 
با تکنولوژی جدید در حال توسعه است



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م

بـخش هـای جـدید شـامـل ارتـباط بـا مشـتری، 
Analytics، مــــدیریت کمپین  و یک بــــخش 

ویژه به پادروشاپ اضافه می شود



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م

بـا شـرکت هـای فـعال در حـوزه فـروش آنـالین 
(فـروشـگاه  سـازهـا) و همچنین مجـموعـه هـای 
فــعال در بــازارهــای جــانبی تــجارت اجــتماعی 

همکاری خواهیم کرد



︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︎︀درو  ︋
در ︨︀ل ︨﹢م

خـدمـات جـمع آوری (first mile) در تهـران و 
۷ کالن شهــر ایران بهــبود و تــوســعه خــواهــد 

یافت



www.podro.com 
︠︣داد ۱۴۰۱


