
Cách tạo ứng dụng giao hàng nhanh 

Một ứng dụng Giao hàng nhanh thành công có thể là giấc mơ của 

một đầu bếp tại gia. Sử dụng ứng dụng mới này để đặt bữa tối 

trong 30 phút là một niềm vui thực sự của khách hàng và yếu tố 

tiện lợi khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho thành thị bận 

rộn. Nhưng làm thế nào một ứng dụng hứa hẹn tốc độ như vậy lại 

cạnh tranh với các dịch vụ hiện có? Làm thế nào để nó thành công 

trong môi trường cạnh tranh này? Dưới đây là một số khía cạnh 

chính cần xem xét khi phát triển ứng dụng.  Cho dù bạn đang tìm 

cách mở rộng cơ sở khách hàng của mình hay chỉ đơn giản là tăng 

lợi nhuận, điều cần thiết là phải tập trung vào những yếu tố quan 

trọng này. 

Giấc mơ của đầu bếp tại gia 

Nếu bạn đang thèm một bữa ăn ngon tự nấu tại nhà nhưng không 

có thời gian để tự mình chuẩn bị thì Ứng dụng Giao hàng Nhanh là 

dành cho bạn. Nó có thể được giao trực tiếp đến cửa của bạn 

trong thời gian ngắn hơn so với việc luộc mì ống.  Ứng dụng Home 

Chef cũng dễ sử dụng và bao gồm một số tùy chọn bữa ăn có thể 

tùy chỉnh sẽ phù hợp với hầu hết mọi sở thích ăn kiêng.  Với hơn 

20 lựa chọn bữa tối mỗi tuần, bạn sẽ không bao giờ hết ý tưởng 

nấu món gì. Bạn thậm chí có thể đặt một bữa ăn cho bữa trưa, vì 

có một số món trong thực đơn có sẵn để thuận tiện cho bạn.  

Giao hàng trong vòng 30 phút 

Trong nhiều năm, Domino's đã cam kết giao bánh pizza trong vòng 

30 phút. Tuy nhiên, chính sách này đã bị bãi bỏ sau nhiều năm bị 

dư luận phản đối. Công ty cũng vấp phải sự chỉ trích khi nhân viên 

phản đối điều kiện làm việc tồi tệ. Bây giờ, có những đối thủ cạnh 

tranh mới đang tranh giành sự chú ý của khách hàng.  Trong bài 

viết này, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt của từng loại so với 

phần còn lại. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về cách hoạt động của 

Ứng dụng Giao hàng Nhanh. 



Ứng dụng Giao hàng nhanh cho phép người dùng đặt thời hạn giao 

hàng trong tối đa 30 phút. Ứng dụng tự động xác định các cửa sổ 

phân phối tốt nhất dựa trên thuật toán máy học của nó.  Dịch vụ 

kéo dài 30 phút hiện có sẵn tại 15 thành phố của Hoa Kỳ, và sẽ có 

tại nhiều nơi hơn nữa. Để bắt đầu, bạn có thể đặt tùy chọn cho một 

cửa hàng nhất định trong khu vực của mình.  Sau khi chọn một cửa 

hàng, bạn sẽ được hiển thị các tia chớp trên màn hình điện thoại 

thông minh của mình nếu dịch vụ khả dụng. 

Mặc dù các công ty này không chính xác mang lại tương lai của giao 

hàng nhanh cho đại chúng, nhưng họ đang chứng minh giá trị của 

mình. DoorDash đang xây dựng các kho hàng hứa hẹn giao hàng 

trong 30 phút và Kroger thông báo rằng họ sẽ  bắt đầu cung cấp dịch 

vụ nhận hàng tại cửa hàng. Đến năm 2021, có thể có rất nhiều lựa 

chọn nếu bạn sống ở một thành phố lớn.  Trên thực tế, các nhà đầu 

tư đã bơm hơn 4 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp giao hàng 

nhanh, với Gopuff, Getir và Gorillas đều được định giá hàng tỷ USD. 

Trong một báo cáo gần đây, Postmate, Uber Eats và Instacart đã 

hợp tác với 7NOW để cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày cho 

khách hàng. Cả hai công ty đều làm việc với các nhà hàng và nhà 

bán lẻ bên thứ ba để cung cấp các mặt hàng cho người tiêu 

dùng. Lời hứa giao hàng trong ngày vẫn được đưa ra, nhưng phạm 

vi giao hàng đã bị đẩy xuống còn 30 phút và ít hơn.  Instacart và 

Postmate cũng đang cung cấp dịch vụ giao rượu, nhưng không 

phải cho đến khi họ tăng số lượng đơn đặt hàng của m ình. 

Mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc  

Để các công ty giao đồ ăn có thể cạnh tranh với Amazon, họ cần 

phải dựa trên dữ liệu. Một ứng dụng giao hàng ở Colombia, 

Mercadoni, cho rằng thành công của nó là nhờ các thuật toán và xử 

lý dữ liệu vượt trội, cùng với mạng lưới hậu cần nhẹ.  Tích hợp dọc 

cũng có thể khiến các ứng dụng giao hàng trở thành đối thủ cạnh 

tranh bán lẻ đáng gờm. Trong khi đó, các ứng dụng giao hàng tạp 

hóa nhỏ, chẳng hạn như Deliveroo, đang tạm thời áp dụng khái 



niệm này. Dưới đây là cách tích hợp theo chiều dọc có thể giúp các 

công ty này tồn tại trong lĩnh vực giao hàng thực phẩm.  

Trong khi tích hợp theo chiều dọc có thể làm tăng lợi nhuận, nó 

cũng có thể tốn kém. Các công ty đầu tư một số tiền đáng kể để 

thiết lập, mua lại và duy trì cơ sở sản xuất. Tích hợp theo chiều 

dọc cũng làm giảm tính linh hoạt bằng cách buộc các công ty phải 

tuân theo các xu hướng trong phân khúc của họ.  Ví dụ, công ty mẹ 

có thể buộc phải áp dụng các công nghệ mới, trong khi các đối thủ 

cạnh tranh của nó có thể không. Nếu công ty mẹ bị tụt lại phía sau, 

nó có thể thấy mình không thể cạnh tranh với họ.  

Ví dụ, Amazon khởi đầu là một thị trường trực tuyến cho sách, 

nhưng sau đó đã phát triển thành một công ty phần mềm, phần 

cứng và dịch vụ. Nó sở hữu máy bay, xe tải và nhà kho. Nó đã 

phát triển các thuật toán để dự đoán hành vi của người tiêu dùng.   

Nó đã vận chuyển hơn 50 triệu loa thông minh Alexa và 100 triệu 

trò đùa cho khách hàng của họ.  Chiến lược tích hợp theo chiều dọc 

của công ty không phải là mới, nhưng nó rất độc đáo. Mô hình này 

hoạt động. 

Mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc cho Ứng dụng giao 

hàng nhanh có thể mang lại lợi thế đáng kể cho công ty.  Ngoài việc 

cung cấp một sản phẩm cạnh tranh hơn, tích hợp dọc cũng có thể 

làm tăng hiệu quả. Bằng cách kiểm soát và tích hợp các quy trình 

sản xuất, một công ty có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy 

mô tốt hơn, giúp công ty dễ dàng đáp ứng với những thay đổi của 

nhu cầu. Điều này cũng có thể làm tăng nguồn cung của sản phẩm, 

giúp sản phẩm có giá cả phải chăng hơn đối với người tiêu dùng.  

Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, hàng hóa được mua 

bán theo giá gốc. Do đó, các công ty có thể tăng lợi nhuận bằng 

cách tích hợp theo chiều dọc. Quá trình này có thể giúp các công 

ty giảm chi phí đầu vào, vốn nằm trong khoảng giữa chi phí sản 

xuất và giá thị trường. Nó cũng làm giảm rủi ro bằng cách giảm chi 

phí giao dịch. Tuy nhiên, hội nhập dọc không phải không có rủi 



ro. Nếu bạn đang xem xét tích hợp theo chiều dọc cho Ứng dụng 

phân phối nhanh, hãy đảm bảo rằng bạn xem xét các yếu tố sau. 

Khả năng sinh lời 

Lợi nhuận của một ứng dụng giao hàng nhanh phụ thuộc vào một 

số yếu tố. Chi phí nhân công và quảng cáo cao.  Ngoài ra, chi phí 

duy trì mạng lưới các cửa hàng tối (dark store) và hàng dự trữ cao 

hơn so với dịch vụ giao hàng mang đi thông thường.  [dark store = 

a large retail facility that resembles a conventional supermarket or 

other store but is not open to the public, housing goods used to 

fulfill orders placed online. = một cơ sở bán lẻ lớn giống như một 

siêu thị thông thường hoặc cửa hàng khác nhưng không mở cửa 

cho công chúng, hàng hóa nhà ở được sử dụng để thực hiện các 

đơn đặt hàng được đặt trực tuyến.] Bất chấp những yếu tố này, các 

nhà đầu tư vẫn lạc quan về lĩnh vực đang phát triển này và tin rằng 

nó sẽ có lãi trong dài hạn. Một ứng dụng giao hàng nhanh có thể 

được mua hoặc bán chính nó. Trong cả hai trường hợp, sẽ rất hữu 

ích nếu bạn biết cách kiếm nhiều tiền nhất.  

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm là giao 

hàng nhanh chóng. Vào năm 2020, các ứng dụng mới sẽ được phát 

triển để đáp ứng nhu cầu của những người mắc kẹt ở nhà.  Đến năm 

2021, số lượng người dùng sẽ tăng vọt và định giá sẽ tăng vọt.  Trên 

thực tế, các công ty VC (venture capital firm) đã đổ 14 tỷ đô la vào 

ngành này vào năm ngoái. [A venture capital firm (VC firm or venture 

firm) is a collection of legal entities formed for the purpose of generating 

substantial returns for its investors by investing in high-risk companies that 

have yet to prove that their business models work and are sustainable in the 

marketplace. = Công ty đầu tư mạo hiểm (công ty VC hoặc công ty mạo hiểm) 

là một tập hợp các pháp nhân được thành lập với mục đích tạo ra lợi nhuận 

đáng kể cho các nhà đầu tư của mình bằng cách đầu tư vào các công ty có rủi 

ro cao chưa chứng minh được rằng mô hình kinh doanh của họ hoạt động và 

bền vững trên thị trường.] Mặc dù thế hệ ứng dụng giao đồ ăn đầu tiên 

chỉ là một cách để các nhà hàng bán được hàng, nhưng nó đã sử 

dụng các chiến thuật săn mồi để thu hút các nhà hàng.  Giờ đây, loại 



dịch vụ giao đồ ăn mới này đang là mối đe dọa trực tiếp đối với các 

nhà bán lẻ lâu đời và đang phải đối mặt với sự phản đối từ chính  

quyền địa phương và các doanh nghiệp.  Hội đồng Thành phố New 

York hiện đang soạn thảo luật để đàn áp các công ty giao hàng 

nhanh. Đây là một vấn đề ngày càng gia tăng, khi số lượng các 

doanh nghiệp hoạt động bên ngoài khu vực kho bãi tiếp tục tăng lên.  

GoPuff và Getir tuyên bố có lợi nhuận ở các địa điểm trưởng thành, 

nhưng cung cấp các chi tiết tài chính mơ hồ.  Trong khi nhiều đối thủ 

cạnh tranh của họ đang thua lỗ, những người chơi hàng đầu đã 

quyên góp được nhiều tiền hơn những người khác.  Sự phát triển của 

các ứng dụng giao hàng nhanh chóng này sẽ tiếp tục tăng.  Miễn là 

sự cạnh tranh ngày càng tăng, lợi nhuận chắc chắn sẽ theo sau.  Vì 

vậy, nếu bạn định IPO, tốt hơn hết nên chuẩn bị cho IPO. [IPO = An 

initial public offering (IPO) or stock launch is a public offering in 

which shares of a company are sold to institutional investors and 

usually also to retail (individual) investors. An IPO is typically 

underwritten by one or more investment banks, who also arrange for 

the shares to be listed on one or more stock exchanges. = Chào bán 

cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc ra mắt cổ phiếu là một 

đợt chào bán công khai, trong đó cổ phiếu của một công ty được bán 

cho các nhà đầu tư tổ chức và thường cũng cho các nhà đầu tư bán 

lẻ (cá nhân). IPO thường được bảo lãnh bởi một hoặc nhiều ngân 

hàng đầu tư, những người cũng sắp xếp để cổ phiếu được niêm yết 

trên một hoặc nhiều sàn giao dịch chứng khoán.] 

Nếu bạn đang tự hỏi liệu có đáng để khởi chạy một ứng  dụng giao 

hàng nhanh hay không, bạn nên xem xét Jokr.  Được thành lập vào 

tháng 4 năm 2021, Jokr đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi ra 

mắt. Trong vòng chưa đầy một năm, nó đã mở các trung tâm thực 

hiện tại 15 thành phố trên khắp Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, công ty có kế 

hoạch bán các hoạt động tại NYC của mình.  Công ty cung cấp cho 

nhân viên toàn thời gian và bán thời gian nhiều lợi ích khác nhau, 

bao gồm cả xe đạp điện tử miễn phí. 

 


