 ۲۰ﺳﻔﺮ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ ﻧﻮروزی  ۱۰۰درﺻﺪ راﯾﮕﺎن
در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ
ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ ﻫﻤﺎﯾﺶ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﻔﺮدوﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺳﺎل  96ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﻮاﯾﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ؛ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و راﯾﮕﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮی
در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان»ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ« در ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺳﺎل  96ﺷﺪه )ارﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  1300اﺛﺮ(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻋﻮت از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  12ﺑﻬﻤﻦ  1396در ﻫﺘﻞ اﺳﭙﯿﻨﺎس ﭘﺎﻻس و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﻌﺪادی از
آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻄﺮح و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ -Influencerﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮐﺎرﺑﺮان
ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دارد:
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی )ﻣﺠﺮی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺿﺎﺑﻄﯿﺎن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی؛ آﻗﺎی آرش ﻧﻮرآﻗﺎی؛ آﻗﺎی اﺷﮑﺎن ﺑﺮوج و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﺴﺎ ﻧﻌﻤﺖ(؛
اﻋﻄﺎء ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و…؛
و اﻣﺎ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﺟﻮاﯾﺰی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  100درﺻﺪ راﯾﮕﺎن در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 100درﺻﺪ راﯾﮕﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد در ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ  :ﺗﻮر  %100راﯾﮕﺎن روﺳﯿﻪ وﯾﮋهی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  2018روﺳﯿﻪ )اﻟﻔﺒﺎی ﺳﻔﺮ ﭘﺎرﺳﯿﺎن(،

ﺗﻮرﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰای ﺷﻨﮕﻦ در اﯾﺎم ﻧﻮروز )آرﯾﺎ ﻧﻬﺎد( ﺗﻮر ﻣﺮاﮐﺶ وﯾﮋهی
اﯾﺎم ﻧﻮروز )ﻻﭼﯿﻦ ﺳﯿﺮ(  ،ﺗﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز ﺟﺰاﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰای ﺷﻨﮕﻦ در اﯾﺎم ﻧﻮروز

)آﻣﯿﺘﯿﺲ( ،ﺗﻮر ﺑﺎﻟﯽ وﯾﮋهی اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻗﻄﺮی )ﮔﻠﻔﺎم ﺳﻔﺮ( ،ﺗﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ در
اﯾﺎم ﻧﻮروز )اﻟﻤﺎس ﻧﺸﺎن( ،ﺗﻮر اروﭘﺎ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﺶ و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﺎم ﻧﻮروز )ﭘﺎرﻣﯿﺪا( ،ﺗﻮر ﮐﻮش
آداﺳﯽ وﯾﮋهی ﻧﻮروز ) 97راﻣﯿﺎر ﮔﺸﺖ ( ،ﺗﻮر ﻣﺎرﻣﺎرﯾﺲ وﯾﮋهی اﯾﺎم ﻧﻮروز ) 97ﺑﺮﺳﺎم ﺳﯿﺮ( ،ﺗﻮر
آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ وﯾﮋهی ﻧﻮروز ) 97ﺳﻼم ﭘﺮواز( ،ﺗﻮر ﻣﺎرﻣﺎرﯾﺲ وﯾﮋهی اﯾﺎم ﻧﻮروز ) 97ﺷﺒﺎوﯾﺰ( ،ﺗﻮر آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ وﯾﮋهی
اﯾﺎم ﻧﻮروز ) 97آﺑﯽ ﺑﺎل( ،ﺗﻮر آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ وﯾﮋهی اﯾﺎم ﻧﻮروز )آوﯾﺴﺎ اﻟﻬﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن( ،اﻗﺎﻣﺖ در  5ﻫﺘﻞ 5
ﺳﺘﺎره و ﺗﺎپ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ) ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﺴﻔﻮن( و اﻗﺎﻣﺖ در  5ﻫﺘﻞ ﺗﺎپ و  5ﺳﺘﺎره دﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ )Dream

 (Daysﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺤﻮهی ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و IOS
ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و در روز ﻫﻤﺎﯾﺶ ) 12ﺑﻬﻤﻦ( در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ 18
اﻟﯽ  22در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  10اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎل آﭘﺎرت ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ
و ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﻪی ﻫﻤﺎﯾﺶ در وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و آﮔﺎﻫﯽ از اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻟﺴﺖ ﺳﮑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻀﻮ
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

