ﺳﻬﻢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از اﺟﺎره روزاﻧﻪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺒﻠﻪ اﯾﺮان
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺐ اراﺋﻪ ﻫﺰاران اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﺷﺐ
اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺬاب ﮐﺸﻮرﻣﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﺒﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺎره روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن

ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺘﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺐ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی اﺟﺎره وﯾﻼی ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ  ،اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎزل ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
 24ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺗﯿﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی  ،در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ از اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎ روﺳﺘﺎ ﻫﺎی دﻧﺞ اﯾﺮان ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
رزرو ﮐﻨﯿﺪ.ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ اﺟﺎره وﯾﻼ در ﺷﻤﺎل ،اﺟﺎره وﯾﻼ در ﮐﯿﺶ ،اﺟﺎره وﯾﻼ در ﺗﻬﺮان و
اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان و اﺟﺎره روزاﻧﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن درﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻐﻮ رزرو را داراﺳﺖ.ﺑﯽ ﺷﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﺷﻤﺎ در ﺳﻔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .آﯾﺎ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دور از ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺘﻞ ﯾﺎ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﺷﻤﺎ
وﺟﻮد دارد؟

ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ رزور وﯾﻼ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای اﺟﺎره وﯾﻼ در ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ روﺳﺘﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺟﺎره ﯾﮏ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻮروز.
از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ  ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻔﺮ ،وﻳﻼي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
در ﺷﻤﺎل ،ﻳﺎ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد را در ﻣﺸﻬﺪ رزرو ﻛﻨﻴﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺰل را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﻳﻞ ،ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﮔﺮوه “ﺷﺐ” ،در ﺻﺪد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن آراﻣﺶ و راﺣﺘﻲ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮدوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺟﺎره وﯾﻼ در ﺷﻤﺎل و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺐ ،ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺎره
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺟﺎره ﺳﻮﺋﯿﺖ ،اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی وﯾﻼﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻞ رزرو
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

