


هدف . پلتفرم خرید و فروش آنالین است( شرکت آگه پردازان هوشمند)دیوار
اصلی دیوار از ابتدا تا کنون این بوده که خریدار را بدون واسطه به فروشنده وصل

میلیون ۵۳، بیش از ۱۴۰۰در سال . کند تا خرید و فروش به راحتی محقق شود
.گوشی موبایل یکتا اپلیکیشن دیوار را باز کرده اند

دیوار دسته بندی های متنوعی دارد که از مهم ترین آنها می توان به امالک، خودرو، 
.کاال، استخدام و خدمات اشاره کرد



مأموریت و چشم انداز دیوار



اده از مأموریتی که دیوار برای خود مشخص کرده این است که با استف
.ندنوآوری و تکنولوژی، داد و ستد را ساده تر، راحت تر و خوشایندتر ک

۴

مأموریت دیوار



۵

تبدیل شدن به اولین گزینه داد و ستد همه کاالها و خدمات
(آنالین و آفالین)

چشم انداز دیوار



تاریخچه دیوار
۱۴۰۰–۱۳۹۱سال های 



۱۳۹۱سال 

۷



۱۳۹۱شروع کار بر روی ایده ی دیوار توسط حسام آرمندهی و رضا محمدی در اردیبهشت •
۱۳۹۱تیر ۲۱شروع فعالیت دیوار در قالب اپلیکیشن اندروید روی بازار در •
(تنها با امکان مشاهده  آگهی ها)۱۳۹۱شروع کار وب سایت دیوار در پاییز •
۱۳۹۱اضافه شدن فیلترها در پاییز •
آگهی۵۰تا ۴۰انتشار روزانه •
(تیم کافه بازار)چهار نفر پرسنل پاره وقت •

۱۳۹۱سال 

۸



۱۳۹۲امکان درج آگهی از وبسایت دیوار در بهار •
بهبود تجربه کاربری اپلیکیشن اندروید و افزودن فیلترهای جدید•
آگهی۱۵۰۰انتشار روزانه میانگین •
نفر۱۰بیش از : تعداد پرسنل•

۱۳۹۲سال 

۹



الکسا در ایران۱۰۰کسب رتبه •
شروع اولین کمپین تبلیغاتی دیوار•
هزار آگهی۱۵انتشار روزانه میانگین •
نفر۲۰: تعداد پرسنل•

۱۳۹۳سال 

۱۰



الکسا در ایران۲۴عبور از رتبه •
بازنویسی کامل اپلیکیشن دیوار •
اضافه شدن امکان ویرایش آگهی ها•
(میلیون آگهی ساالنه۱۹رسیدن به )هزار آگهی ۵۲انتشار روزانه میانگین •
نفر۳۰: تعداد پرسنل•

۱۳۹۴سال 

۱۱



۱۳۹۵سال 
ایجاد هویت حقوقی دیوار به صورت مستقل با نام شرکت آگه پردازان هوشمند•
(متوقف شد۱۳۹۷این پروژه در سال )راه اندازی دیوار در افغانستان •
(میلیون آگهی ساالنه۳۰رسیدن به )هزار آگهی ۸۴انتشار روزانه میانگین •
نفر۴۰: تعداد پرسنل•

۱۲



راه اندازی سرویس چت دیوار•
هزار کسب و کار فعال در دیوار۱۴۰•
(میلیون آگهی ساالنه۴۶رسیدن به )هزار آگهی ۱۲۶انتشار روزانه میانگین •
نفر۱۰۰: تعداد پرسنل•

۱۳۹۶سال 

۱۳



بزرگ شدن دیوار و شروع استراتژی تمرکز بر تخصصی کردن دسته بندی های دیوار•
راه اندازی مرکز پشتیبانی تلفنی در یزد•
هزار کسب و کار فعال در دیوار۳۸۰•
(میلیون آگهی ساالنه۷۴رسیدن به )هزار آگهی ۲۰۳انتشار روزانه میانگین •
نفر۳۵۰: تعداد پرسنل•

۱۳۹۷سال 

۱۴



ایجاد دسته بندی تخصصی خودرو•
راه اندازی سرویس کارنامه •
هزار کسب وکار فعال۴۴۷•
میلیون کاربر ۳۵•
(میلیون آگهی ساالنه۹۸رسیدن به )هزار آگهی ۲۷۰انتشار روزانه میانگین •
نفر۵۰۰بیش از : تعداد پرسنل•

۱۳۹۸سال 

۱۵



دسته بندی خودرو–۱۳۹۸سال  
:پنل نمایشگاهی خودرو•

صفحه اختصاصی در دیوار•
انتشار آگهی بدون محدودیت روزانه •
متنوع خدمات با امکانات ویژه بسته های•
نردبان گروهی آگهی ها به صورت هم زمان•
فعالیت هم زمان چند کارشناس بر روی یک اکانت•

:  خودروبه عنوان دستیار تخصصی خرید و فروش« کارنامه»راه اندازی سرویس کارشناسی خودرو با نام •
ایجاد اعتماد و شفافیت در بازار خرید و فروش خودرو•
صرفه جویی در زمان •
۱۶اطمینان از معامله•



ایجاد دسته بندی تخصصی امالک•
راه اندازی دیوار فروشگاه ها •
ایجاد ابزار قیمت خودروی صفر و کارکرده•
حذف آگهی های گونه های ممنوعه حیات وحش با همکاری فعاالن محیط زیست•
(  شرکت خودرو پردازش هوشمند)ادامه فعالیت کارنامه به صورت یک شرکت مستقل •
تشکیل هیأت مدیره•
میلیون کاربر ۴۴•
(آگهی ساالنهمیلیون۱۲۹رسیدن به ) هزار آگهی ۳۵۵انتشار روزانه میانگین •
نفر ۹۵۰بیش از : تعداد پرسنل•

۱۳۹۹سال 

۱۷



۱۸

پنل اختصاصی آژانس امالک•
مدیریت مشاوران امالک•
انتشار نامحدود آگهی در روز•
امکان مشاهده آژانس های امالک از آمار بازدید آگهی های خود•
بسته های متنوع خرید آگهی و نردبان به همراه تخفیف ویژه پنل •
مدیریت ساده تر آگهی ها•
مدیریت و نظارت مشاوران امالک•
پشتیبانی اختصاصی•

دسته بندی امالک –۱۳۹۹سال 



ایجاد دسته بندی تخصصی استخدام•
ی راه اندازی تیم سالمت پلتفرم برای کاهش کالهبرداری، مزاحمت در چت و افزایش کیفیت آگه•
جهت سرمایه گذاری روی « جوانه»از طریق شرکت (Open Innovation)آغاز استراتژی نوآوری باز •

کسب و کارها و استارتاپ های فعال در زنجیره ارزش دیوار
راه اندازی آزمایشی پرداخت بیعانه در برخی از دسته بندی ها•
میلیون کاربر ۵۳•
(میلیون آگهی ساالنه۱۳۹رسیدن به )هزار آگهی ۳۸۰انتشار روزانه میانگین •
نفر۱۰۰۰بیش از : تعداد پرسنل•

۱۴۰۰سال 

۱۹



امکان ثبت آگهی به صورت شخصی یا با برند کسب وکار در دسته استخدام دیوار•
برخورداری از پنل اختصاصی پروفایل برای کسب وکار کارفرما•
کسب اعتماد کارجویان با نشان تأیید شده •
شاخص شدن برند کارفرمایی•
نمایش لوگو و نام برند کارفرما در صفحه آگهی فرصت شغلی•
استخدام راحت و سریع با دریافت رزومه•
بسته های آگهی و نردبان مقرون  به  صرفه با هدف تسهیل فرایند مدیریت پرداخت•

دسته بندی استخدام–۱۴۰۰سال 

۲۰



کیفیت آگهی •
افزایش اطالعات موثر در معامله روی آگهی، کاهش تماس زائد، کاهش آگهی تکراری، غیرواقعی و

ناموجود
اعتماد •

آگهی گذارها، کاهش کاله برداری و رفتار مخرب داخل و خارج پلتفرم، پیشگیری از همه  احراز 
کالهبرداری

قیمت گذاری منصفانه •
قیمت گذاری دینامیک تر، مدل های جدید درآمدی

پایداری •
زباآوری نود یکرروبا به روزسازی معماری زیرساخت برای بهبود اتکاپذیری و توسعه ی ورتیکالی 

۱۴۰۱استراتژی سال 

۲۱



چالش ها و فرصت ها



(Corporate)گذر از مرحله استارتاپ به ساختار و مدل شرکتی •
باز  تعریف ساختار درون سازمانی به دلیل بزرگ شدن شرکت •
ایجاد ساختار و الزامات حاکمیت شرکتی•
یاستقالل از هلدینگ هزاردستان در تصمیم گیری ها و امور اجرای•
مهاجرت پرسنل•

درون سازمانیچالش های

۲۳



24

اتحادیه ها و اصناف•
نهادهای دولتی•
نهادهای حاکمیتی•
قانون گذارینهادهای •

بیرون سازمانیچالش های



بهره وریاقدامات برای توسعه و 



(OKR)برای تحقق اهداف تیمی و سازمانی « اهداف و نتایج کلیدی»استفاده از روش •
:رشد و کسب رضایتمندی سرمایه های انسانی از طریق•

درون سازمانی( فلت)ساختار افقی •
برای دسته بندی های تخصصیورتیکالیاستفاده از مدل •
مشارکت عمومی برای تصمیمات بزرگ•
امکان انتخاب مسیر شغلی•
تیم هابین جابه جاییامکان •
ایجاد سازوکارهای پویا و منعطف کاری•

بهره وریاقدامات برای توسعه و 

۲۶



OKR ویژگی های چارچوب –اقدامات برای توسعه و بهره وری 

نگارش و تدوین اهداف و تصمیمات توسط تیم ها و انتقال به مدیرعامل و هیات مدیره•
تغییرات چابکی جهت صرفه جویی در وقت، تسریع در فرآیند برنامه ریزی، واکنش سریع تر به•
ایجاد تمرکز و تعهد بر روی اولویت ها•
هم راستایی و همسویی با سایر تیم ها•
آزادی عمل و مسئولیت پذیری •
(دوره های سه ماهه)اجرا به صورت فصلی •

۲۷



اعتماد پیش فرض رفتار ما با اعضای شرکت است•
صداقت، رفتار بدون تبعیض و رعایت احترام، انتظارهای رفتاری ما هستند•
از گوناگونی و تفاوت افراد برای رشد بلندمدت استقبال می کنیم•
جسورانه و چابک تصمیم گرفته و از اشتباه درس می گیریم•
تصمیماتی می گیریم و محصوالتی می سازیم که شایسته خودمان هم می دانیم•

ارزش های سازمانی دیوار–اقدامات برای توسعه و بهره وری 

۲۸



۱۴۰۱بهار 


