الالم تشدُ ضذُ تَسظ هیْواًاى
عی تحمیمات جذیذ لیستی اص  10هَسد هحثَب تشیي واالّا وِ تِ صَست ػادی اص اتاق ّتل تَسظ
هیْواًاى تِ صَست یادگاسی تشدُ هی ضَد تِ تشتیة هحثَتیت ضاهل  :حَلِ دست ٍ حوام  ،وَسي
ّای هثل  ،تاتشی ّای سینٍ ت وٌتشل  ،لاضك ٍ چٌگال
 %14اص هسافشیي تشیتاًیا لالثا آًْا تِ دًثال چیضی تَدًذ وِ خاسج اص ّتل پیذا ًوی ضَد
عی ًظش سٌجی صَست گشفتِ تَسظ سایت ساى ضایي اًگلیس www.sunshine.co.uk

تخطی اص ایي

تحمیمات هشتثظ تا سفتاس هشدم اًگلیس دس تؼغیالت است وِ دس ایي تحمیمات اص ً 2623فش وِ تاالی
 18سال سي داضتِ اًذ ٍ تواهی آًاى دس حذالل  6تؼغیالت دس خاسج اص هحذٍدُ سىًَت خَد حضَس
داضتِ اًذ دسخَاست ضذ صادلاًِ تِ سَاالتی وِ هشتَط تِ الالهی وِ اص ّتل دس ایي تؼغیالت خاسج
ًوَدُ اى پاسخ دٌّذ
ٍلتی اص آًْا پشسیذُ ضذُ تاتحال چیضی سا اص ّتل دس عَل الامت دصدی وشدُ ایذ  %56پاسخ هثثت
دادًذ ٍ  %14اػتشاف ًوَدًذ آًْا دس حمیمت دًثال چیضی تَدًذ وِ خاسج اص ّتل پیذا ًوی ضَد
اص تواهی افشادی وِ پشسیذُ ضذ آیا ضوا تاتحال اص ّتل هحل الاهتتاى چیضی دصدیذُ ایذ تِ ایي
تشتیة پاسخ گَی پشسص ها تَدُ اًذ
ًَ 10ع اص هحثَب تشیي ناالّا تِ تشتیة ایي ًظش سٌجی :
 -1حَلِ استخش %31

-2حَلِ ّای اتاق %27
-3وَسي ّای هثل دس اتاق %22
 -4تاتشی سیوَت وٌتشل %20
-5واسد ٍ چٌگال  ،لاضك  ،ظشٍف ( اتاق ) %18
-6دهپایی %12
-7سٍب دٍضاهثش اتاق %9
-8الهپ ّای استفادُ ضذُ دس اتاق %8
-9هلحفِ  ،سٍتالطی ٍ پتَ %4
-10لَاصم تضئیٌی اتاق %2
 %1اص پاسخ دٌّذگاى تیطتشتوایل تِ تشداضتي لَاصم الىتشًٍیىی اص اتاق داضتِ اًذ هاًٌذ  :ساػت
صًگذاس  ،پخص هَسیمی ٍ وٌتشل تلَیضیَى
دٍ ًفش اص پاسخ دٌّذگاى دس عَل تحمیك ارػاى وشدًذ وِ لثال اص ّتلی وِ دس تؼغیالت الاهت داضتِ
اًذ تلٍیضیَى تِ سشلت تشدُ اًذ
ٍ چٌذی ّن گفتِ اًذ وتاب همذس (اًجیل) اتاق سا اص ّتل خاسج ًوَدُ اًذ
ٍلتی اص آًْا پشسیذُ ضذ چشا الذام تِ دصدیذى الالم اتاق ًوَدُ ایذ  %47پاسخ دادًذ دس ّتل خیلی اص
آى الالم سا اضافِ داسًذ ٍ  %28دسصذ پاسخ دادُ اًذ تا جثشاى پَل صیادی وِ پشداخت وشدُ این تطَد
وشیس والسوسَى هذیش ػاهل سایت ساى ضایي اػالم وشد :
دصدی دس ّش صَست اضتثاُ است ٍ هتاسفاًِ هي فىش هی وٌن اوثش هشدم ایي واس سا دس ّتل دصدی
تطواس ًوی آٍسًذ
ٍلی دس حمیمت تشداضتي ّشچیضی وِ هتؼلك تِ ضوا ًثاضذ دصدی هحسَب هی ضَد
هیْواًاى ّتل تایذ تِ ایي حمیمت احتشام تگزاسًذ وِ ٍسایل هَجَد دس اتاق آًْا صشفا جْت دٍسُ
الاهت آًْاست ٍ ًثایذ آى الالم سا خاسج ًنٍد اها دس عَل الاهت هی تَاًيد اص آى لزت تثشًذ .
***

ًىتِ ای دس خصَظ هثحث تاال
اهشٍصُ تا پیطشفت تىٌَلَطی اهىاًات ٍ تجْیضات واستشدی ٍ صیادی تشای ّتل ّا تَجَد آهذُ ٍ سثة
واستِ ضذى تسیاسی اص هؼضالت واسی گزضتِ ضذُ است
دس خصَظ هثحث لثل ضشوتْایی الذام تِ تَلیذ تگ ّای ضٌاسایی لاتل ضستطَ ( هاًٌذ تگ ّای
الثسِ دس فشٍضگاُ ّا ) ٍ وَچه تَلیذ ًوَدُ وِ تِ ساحتی هی تَاى دس داخل حَلِ ٍ دیگش هٌسَجات
ّتل جاساصی ًوَد ٍ ٌّگام خشٍج تا صدى آالسهی وِ فمظ صٌذٍق )  ( Cashierیا واًسی اسج
)  ) Conciergeهتَجِ آى تطًَذ هی تَاًذ اص خشٍج ٍسایل اتاق دس ّتل جلَگیشی ًوایٌذ
اها ایي ًىتِ سا فشاهَش ًىٌیذ وِ یىی اصتْتشیي ٍ آساى تشیي سٍضْای تثلیغات اص ًَع سیٌِ تِ سیٌِ
یا ّواى تثلیغات صتاًی افشاد تَدُ ٍ ضوا اهىاى داسد تا ایي واس هاًغ اص ایٌگًَِ تثلیغات تطَیذ
تثلیغات ّویطِ اجاسُ تیلثَسدّای گشاى لیوت یا آگْی ّای تلَیضیًَی ٍ اجاسُ غشفِ ٍ ً ...یست تلىِ
هی تَاًذ آسم ّتل ضوا تش سٍی یه حَلِ  ،لیَاى یا حتی یه خَدواس سادُ دس دست یىی اص هیْواًاى
ساتك ضوا دس ًمغِ ای دیگش اص وطَس تاضذ وِ دس سىَت  ،خَد یه هَتَس تثلیغات ون ّضیٌِ تِ
حساب هی آیذ
دس اوثش ّتلْا تشای حفظ هیْواًاى تالش ّای فشاٍاًی هی ضَد  ،اص لثل اص ٍسٍد تا ٌّگام خشٍج ٍ گاّا
ّضیٌِ ّایی هاصاد هاًٌذ غافلگیش ًوَدى هیْواى تشای هٌاسثات اٍ ٍ ضایذ تْیِ ّذیِ ٍ اسثاب تاصی
تشای فشصًذاى ایطاى ٍلی دس ٌّگام خشٍج تا هؼغل ًوَدى هیْواى ٍ پشسص تاتت ضایذ یه ػذد
حَلِ اتاق ٍ اخز هثلغ ًاچیض آى تواهی صحوات ٍ تالضْای خَد سا تاعل ٍ هاًغ اص تاصگطت دٍتاسُ اٍ تِ
آى ّتل ٍ یا ضایذ تِ دیگش ّتل ّای آى صًجیشُ تطًَذ ٍ تا تىشاس ایي خاعشُ تشای دیگشاى ایي هَضَع
تثذیل تِ یه تثلیغات هٌفی ضذُ ٍ اهىاى داسد ًِ تٌْا ایطاى تلىِ تسیاسی اص هسافشاى احتوالی وِ
ضایذ دس آیٌذُ هی تَاًستٌذ هیْواى ها تطًَذ سا اص دست خَاّین داد
ّویطِ واّص ّضیٌِ تٌْا ساُ افضایص سَد ًیست تلىِ ّضیٌِ ی صحیح ٍ گاّا تشای سَد تیطتش
ّضیٌِ تیطتش تایذ پشداخت
احساى اساضی
واسضٌاس هذیشیت ّتلذاسی
Tourist7217@gmail.com

