
Thống kê Doanh thu và Sử dụng 

Ứng dụng Phân phối Nhanh (2022) 
Giao hàng nhanh là xu hướng mới nhất cho ngành giao đồ ăn, với các ứng 

dụng mới xuất hiện vào năm 2020 để đáp ứng nhu cầu của những người 

mắc kẹt tại nhà. Với việc đại dịch không lắng xuống vào năm 2021, các 

ứng dụng này đã tăng vọt về mức sử dụng và định giá, với 14 tỷ đô la 

được các công ty VC (Venture Capital = Công ty đầu tư mạo hiểm) bơm 

vào ngành vào năm ngoái. 

Điều tách biệt việc phân phối nhanh chóng với thế hệ ứng dụng trước là 

thời gian, với hầu hết các ứng dụng hứa hẹn sẽ có mặt tại cửa trong vòng 

chưa đầy 20 phút. Để làm điều này, các doanh nghiệp cho thuê không gian 

cho "cửa hàng tối" (dark store), có vị trí chiến lược trong và xung quanh 

các thành phố. Các cửa hàng này có đầy đủ các mặt hàng kiểu cửa hàng 

tiện lợi, chẳng hạn như bánh mì, sữa, đồ ăn nhẹ và đồ vệ sinh cá nhân. 

Giao hàng tạp hóa đã có sẵn được vài năm nay, với Instacart dẫn đầu ở 

Mỹ và hầu hết các siêu thị lớn cung cấp các khoảng thời gian ở Vương 

quốc Anh.  

Deliveroo, DoorDash và Uber Eats đều cung cấp dịch vụ giao hàng tạp hóa 

trên ứng dụng của họ, nhưng sự khác biệt là việc giao hàng có thể mất 

hơn một giờ, vì các trợ lý cửa hàng cần kiểm tra các mặt hàng có trong 

kho, tìm chúng, đóng gói và sau đó giao cho người lái. Các cửa hàng tối 

(dark store), nơi lưu trữ một số lượng hạn chế các mặt hàng và không có 

khách hàng, giúp quản lý hàng tồn kho và đóng gói hiệu quả hơn nhiều. 

Đối với một số người, điều này có vẻ quá mức, nhưng dường như có một 

thị trường cho các loại ứng dụng này Gorillas, GoPuff và Getir đều chứng 

kiến doanh thu của họ tăng hơn gấp ba lần vào năm 2021, lần lượt là 220 

triệu USD, 1 tỷ USD và 1 tỷ USD. Các công ty đầu tư mạo hiểm cũng coi 

đây là tương lai của việc giao hàng, bơm hơn 14 tỷ đô la vào hơn 50 công 

ty vào năm 2021. 



Về lợi nhuận, các ứng dụng mới này thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn 

thế hệ cũ của Uber và DoorDash, cả hai vẫn chưa có lãi. Một báo cáo của 

The Information nói rằng dịch vụ giao hàng nhanh JOKR có trụ sở tại New 

York đang mất 159 đô la cho mỗi đơn đặt hàng ở Mỹ, một khoản lỗ đáng 

kinh ngạc. Getir và GoPuff đều tuyên bố rằng họ có lãi ở những địa điểm 

mà họ đã hoạt động lâu hơn một thời gian nhất định, nhưng vẫn giữ cho tài 

chính chính xác không rõ ràng. Chúng ta nên hy vọng rằng trong vài năm 

tới, các ứng dụng này sẽ vẫn không có lợi nhuận, vì chúng củng cố thông 

qua việc mua lại và tiếp tục mở rộng sang các lãnh thổ mới. 

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu và số liệu thống kê về các ứng dụng phân 

phối nhanh. Đọc tiếp bên dưới để tìm hiểu thêm. 

Các ứng dụng giao hàng nhanh hàng đầu 

Getir · Có trụ sở tại Istanbul, Getir là một trong những ứng dụng giao 

hàng nhanh đầu tiên cất cánh và là ứng dụng giao hàng được tải xuống 

nhiều nhất ở châu Âu vào năm 2021 

Gopuff · GoPuff dẫn đầu ở Bắc Mỹ, cung cấp dịch vụ của mình cho 650 

thành phố ở Hoa Kỳ và hầu hết các thành phố lớn ở Vương quốc Anh 

Gorillas Ra mắt vào năm 2020, Gorillas đã tận dụng lợi thế của tất cả mọi 

người ở nhà và mở rộng nhanh sang chín quốc gia, bao gồm cả Mỹ 

DoorDash DoorDash bắt đầu thử nghiệm giao hàng nhanh ở Mỹ và mua 

ứng dụng giao hàng Glovo của Tây Ban Nha để mở rộng sang châu Âu 

Uber Eats Uber cũng đang thử nghiệm giao hàng nhanh ở Pháp, cùng với 

các mối quan hệ đối tác ở Mỹ và Anh 

Instacart Ứng dụng giao hàng tạp hóa phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, hiện 

đang thử nghiệm dịch vụ nhanh chóng trong một số lĩnh vực được chọn 

Deliveroo Deliveroo ra mắt Hop vào tháng 2021 năm XNUMX, có sẵn ở 

trung tâm London thông qua quan hệ đối tác với Morrisons 

Flint  Một dịch vụ giao hàng nhanh khác của Đức, là ứng dụng giao 

hàng được tải xuống nhiều nhất ở Đức vào năm ngoái 



Buyk Phục vụ NYC và Bắc Chicago, Buyk đã nhanh tạo sự khác biệt với 

các mặt hàng nhãn hiệu riêng của các sản phẩm phổ biến 

JOKR · Một ứng dụng khác có trụ sở tại NYC phân nhánh sang Châu 

Mỹ và một số quốc gia ở Châu Âu 

Rappi · Theo những người sáng tạo, một "siêu ứng dụng" giao hàng, 

điều này đã thêm giao hàng nhanh đến một số thành phố ở Mỹ Latinh 

Zapp  Một trong số ít các ứng dụng có trụ sở tại Vương quốc Anh 

chưa được GoPuff hoặc Getir thu thập, 

Doanh thu ứng dụng giao hàng nhanh  

Giao hàng nhanh tăng gấp bốn lần quy mô thị trường vào năm 2021, từ 

khoảng 1,1 tỷ đô la vào năm 2020 lên 4,7 tỷ đô la vào năm 2021. Các ứng 

dụng như Gorillas, Flink, Jokr và Zapp chưa đầy 24 tháng tuổi, với hầu hết 

sự tăng trưởng doanh thu đến vào nửa cuối năm 2021. Các giá trị không 

bao gồm Trung Quốc. 

Giao hàng nhanh doanh thu hàng năm 

Năm Doanh thu 

2018 $ 480 triệu 

2019 $ 630 triệu 

2020 1.1 tỷ usd 

2021 4.7 tỷ usd 

Thị phần giao hàng nhanh (Châu Âu) 

Getir đang dẫn đầu về tổng số sử dụng ở châu Âu và là nền tảng hàng đầu 

ở Anh, Pháp và Ý. Khỉ đột và Flink là cổ và cổ ở Đức. Glovo là nền tảng 

hàng đầu ở Tây Ban Nha. 

Tải xuống phân phối nhanh bằng ứng dụng 

Getir vượt xa các ứng dụng phân phối nhanh thuần túy khác, với tổng số 

38,1 triệu lượt tải xuống. DoorDash, Deliveroo và Uber Eats có tổng số 

lượt tải xuống nhiều hơn, nhưng vì dịch vụ của họ bị giới hạn ở một số 



thành phố, nên khó có thể xác định có bao nhiêu lượt tải xuống dành riêng 

cho các dịch vụ giao hàng nhanh. 

Định giá phân phối nhanh theo ứng dụng 

GoPuff có mức định giá cao nhất trong số tất cả các ứng dụng phân phối 

nhanh, ở mức 15 tỷ USD, nhưng điều đó có thể thay đổi nhanh với lượng 

vốn đầu tư mạo hiểm được đổ vào lĩnh vực này. Điều đó nói rằng, GoPuff 

có khả năng đang tìm cách IPO vào cuối năm 2022, với mức định giá tiềm 

năng 40 tỷ đô la. 

 


