ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ؛ رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎش  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داغ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﻮاﯾﺰ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ای را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده  .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ! ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ  .ﻋﻤﺪه ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ  ،ﻧﻘﺸﯽ در
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮی را ﭘﺎﺳﺦ داده ﯾﺎﺷﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان و آﺷﺘﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺟﺰو  10ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰو  5ﮐﺸﻮر اول دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ .
ﻓﺼﻞ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺑﻬﻤﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .و
ﺑﺮای ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ )اول ﺗﺎ  ( 50ﺟﻮاﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی  80ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
راﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺗﻮر ﮐﯿﺶ :
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎﯾﺪ  .ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﯽ و آب

ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ  ،آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  .ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﯿﺰ

ﺗﻮر ﮐﯿﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل :

اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص ﺧﻮدش  ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾﯽ و
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه  .ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل را ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎره ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ روز و ﺷﮑﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد از
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه .
ﺗﻮر دﺑﯽ :
دﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯾﺸﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ اﺗﺼﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی وﺳﯿﻊ و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﻠﻞ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻬﻢ ،و ﺑﻨﺪری ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮر دﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه .
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

