ﺑﻬﺸﺖ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ؛ ﻫﺘﻞ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ آﺗﺎری در  ۸ﺷﻬﺮ
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ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
آﺗﺎری ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد واﮔﺬار
ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﺷﮑﻮه ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺘﻞ داری ،دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ادا ﮐﻨﺪ .آﺗﺎری ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ،ﻫﺘﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﻗﺸﺮ ﮔﯿﻤﺮ را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در
اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ  True Northو  GSDﻗﺮار اﺳﺖ  ۸ﻫﺘﻞ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺤﻮر را
در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﺘﯿﻦ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،دﻧﻮر ،ﻻس وﮔﺎس ،ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺳﻦ ﺧﻮزه و ﺳﯿﺎﺗﻞ ﺑﺴﺎزد .اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﺘﻞﻫﺎی آﺗﺎری اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی  ARو  VRﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ورزﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺟﻠﺴﻪ ،رﺳﺘﻮران ،ﺑﺎر و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﺎر
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﺘﻞﻫﺎی آﺗﺎری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎ
اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎری
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ و در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺎری ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول در ﺑﺎزی ﻓﻮرﺗﻨﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻗﯿﺪ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎ را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
آﺗﺎری  ۵درﺻﺪ از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ  ۶۰۰ﻫﺰار دﻻر
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وارﯾﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺘﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ در آرﯾﺰوﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺴﻮل  CVSرﺗﺮو آﺗﺎری ،ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﺎر ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ۶ﻣﺎه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﺗﺎری ﮐﻪ ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎمآﺷﻨﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺘﻞداری ﺑﮕﺬارد؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

