ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان ،اﺳﻨﭗ و دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎﯾﺶ را در ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
»ژوﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ« ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان در روﯾﺪاد ﺧﺒﺮی اﺳﻨﭗﺗﺮﯾﭗ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻫﺘﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان اﻋﻢ از اﺳﻨﭗ ،اﺳﻨﭗﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﺎﻣﯿﻠﻮ ،اﺳﻨﭗﺗﺮﯾﭗ ،اﺳﻨﭗ ﻓﻮد و ﻫﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﯾﮑﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و »اﺳﻨﭗ ﻓﻤﯿﻠﯽ« ﺑﻪ
ﻓﺎز ﺑﻌﺪی ﺧﻮد وارد ﺷﻮد.
ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺰو ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻓﻨﺎوری ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ارﺗﻘﺎ داده و
آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻻﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرنﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ».اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗﺗﺮﯾﭗ از اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﻔﺖ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ  75درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ رزرواﺳﯿﻮن آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺘﻞ و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد:

»ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺘﻞﻫﺎ درﺻﺪد ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﺮوز از  5ﮐﺎرﻣﻨﺪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای  170ﻧﻔﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺼﺪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﺑﺮای ﻫﺘﻞﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ و اﯾﻮﻧﺖﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺠﺰا ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﺮای ﻫﺘﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.

او اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻫﺘﻞﻫﺎ در زﻣﺎن رﮐﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺘﻞﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﻨﭗﺗﺮﯾﭗ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﮔﺰارشدﻫﯽ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮاردی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان
درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ،ﻓﺮوش و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﻢرده را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد«.
اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻋﺘﻼی اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ ،ﺧﺒﺮ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داد:

»ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر و ﺟﻤﻊآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺬاب ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن در ﺗﯿﻢ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر
ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻃﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ او را از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دوﺳﺘﻤﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﻨﭗ و اﺳﻨﭙﻔﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
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