اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و رزرو ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ]رﭘﻮرﺗﺎژ
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واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﯾﻦﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ رزرو و اﺟﺎره ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﺮ
رﺳﯿﺪ .اﺗﺎﻗﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ .در اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،وﯾﻼ و ﺳﻮﺋﯿﺖ اﺳﺖ رزرو ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺗﺎﻗﮏ رزرو و اﺟﺎره ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.otaghak.comو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن ،ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻟﯿﺴﺖ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ را
آﻧﻼﯾﻦ رزرو ﮐﺮده و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺎﻗﮏ درﺑﺎره ﻫﺪف راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ در اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ راﺣﺖ و دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن را ﺑﺪﻫﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﻔﺮ ﺧﻮد راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۲۷۰۰
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه در  ۱۱۰ﺷﻬﺮ اﯾﺮان آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روی اﺟﺎره و رزرو ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،وﯾﻼ ،ﺳﻮﺋﯿﺖ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﻮمﮔﺮدی و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وبﺳﺎﯾﺖ آن از

ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و  IOSﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺸﯽ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻓﺰود» :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را از ﻧﻈﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
دﻗﯿﻖ ﻫﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و دﻗﯿﻖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ را اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﺎﻗﮏ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آنﻫﻢ در اﯾﺎم ﺷﻠﻮغ ﺳﺎل را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ«.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﺎم ﻧﻮروز  ۹۷و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم راﺣﺘﯽ ﺧﻮﻧﻪ ،ﻟﺬت ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای رزرو و اﺟﺎره اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻪ از اول اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮروزی اﺗﺎﻗﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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