ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در
ﺟﻬﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﺻﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ راه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬت ﭘﺮواز را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﺪ!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻻ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎً ﺳﯿﺲ ﺷﺪه

اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﻧﻼﯾﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

Skyscanner
 ،Skyscannerﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮی اﺳﻤﯿﺖ،
ﺑﻮﻧﺎﻣﯽ ﮔﺮﯾﻤﺰ و ﮔﺮت وﯾﻠﯿﺎم ،آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
آﻧﺎن ﮐﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ارزان ﺑﻪ اﺳﮑﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺖ راه اﻧﺪازی اﺳﮑﺎی اﺳﮑﻨﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2002ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ آن در ادﯾﻨﺒﻮرگ
اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  2004اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،
ﭘﮑﻦ و ﻣﯿﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺎی اﺳﮑﻨﺮ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﺑﯿﻦ  1200ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ،
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و … در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.

ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ از اﺳﮑﺎی اﺳﮑﻨﺮ
ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.skyscanner.netدر ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،زﺑﺎن ﺳﺎﯾﺖ و
واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﯾﻮرو ،دﻻر (… ،را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻐﺮ زﺑﺎن

ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺮچ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎﻻ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،رزرو ﻫﺘﻞ ﯾﺎ اﺟﺎره
ﻣﺎﺷﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده

ﻣﯽ ﺷﻮد.

Google Flights
ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻼﯾﺘﺰ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از اﮐﺜﺮ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ  Google Flightsدر اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻃﻮل
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ،و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻼﯾﺘﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺷﺎﻧﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻼﯾﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
وارد  Google Flightsﺷﻮﯾﺪ.
ً
ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ ) ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﯾﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ(
ﻧﻮع ﺑﻠﯿﻂ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ :ﭼﺎرﺗﺮ ،ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ و …
در ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﮐﻼس ﭘﺮوازی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﯾﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را وارد ﻧﻤﺎﺪ
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی ﻫﺮ روز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ).اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ 24
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( .
از ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻠﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻠﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ً
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ،ﺗﻐﺮ زﻣﺎن و ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ آﻧﻼﯾﻦ آن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

Expedia
ﺷﺮﮐﺖ  Expediaﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در  22اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  1996ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺮد؛ و ﭘﺲ از  5ﺳﺎل ،در ﺳﺎل  ،2001ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آن را از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎل داد و رﯾﭽﺎرد ﺑﺎرﺗﻮن را ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
آن ﮐﺮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2002ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮاﮐﺘﯿﻮ ﯾﻮ اس آ ) ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Ticketmasterﺳﺎﺑﻖ (
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2011اراﺋﻪ ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺶ از  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آن را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﭙﺪﯾﺎ ،ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺰرگ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻬﺎن ) (Expedia Flightsﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از 30
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن دﻓﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارد .اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ روی ﭘﺮﺗﺎل ﻣﺮﮐﺰی اﮐﺴﭙﺪﯾﺎ دات ﮐﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و اﻣﮑﺎن رزرو  505ﻫﺰار ﻫﺘﻞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از  410ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻧﯿﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻫﺘﻞ،
ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻗﻄﺎر ،اﺟﺎره اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و … در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ رزرو و ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻃﺎﻫﺎ ﮔﺸﺖ
در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای واردﺷﺪن
در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮد ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﻮد در ﺗﻼش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻃﺎﻫﺎﮔﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﺮوازﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ و ﺑﺎ درﮔﺎه ﺷﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﺧﻮد را رزرو ﮐﻨﯿﺪ.
آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻃﺎﻫﺎﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ  25ﺳﺎل ﺣﻀﻮر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه از ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
رزرواﺳﯿﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺘﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻧﻼﯾﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎرﺗﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﺟﺎﻣﻊ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران
اﯾﺮﻻﯾﻦ و ﻫﺘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ رزرو ﻫﺘﻞ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

