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 تاریخ تاسیس :   نام مدیر :    نام هتل:

 دولتی          خصوصی     نوع هتل :       درجه  هتل : 

  تعداد سالن اجتماعات        تعداد سوئیت    تعداد اتاق دونفره  تعداد اتاق یکنفره  

  )چند نفر (ظرفیت پذیرش میهمان                 (نفر  چند)ظرفیت سالن همایش 

  میزان تخفیف به میهمانان    فصل مناسب برای برگزاری رویدادها 

    سوئیت  اتاق   ) طول و ارتفاع(متراژ دیوار محل نصب تابلو 

 ) طول و ارتفاع(  متراژ دیوارها و فضاهای قابل استفاده در سالن 

 ذکر مورد بنویسیدموارد دیگر را با 

 لطفا پاسخ پرسش ها را به صورت زیر تکمیل نمائید:

  . اگرپاسخ هرمورد مثبت است .در کادر های کنار هر سوال عالمت بزنید 

 در صورت لزوم توضیحات را در بخش انتهائی بنویسید 

  سالن مناسب برای فضای نمایشگاهی در اختیار داردهتل آیا 

 نور کافی دارد  هتل آیا سالن 

 امکان نورپردازی مصنوعی دارد هتل آیا سالن 



  دارد امکان نصب تابلو بر روی دیوار راهتل  آیا سالن 

  مناسب سمینار و همایش(امکانات صوتی و  تصویری دارد  هتل آیا ( 

  امکان برگزاری همایش دارد هتل آیا 

 آثار صنایع دستی وتولیدات کاربردی داردبا فضا بندی و وسعت  مناسب برای قراردادن  هتل آیا البی 

  ویترین مناسب در البی برای ارائه صنایع دستی دارد هتل آیا 

  مکانی برای قراردادن یک ویترین اختصاصی داردهتل آیا 

 آمادگی و  امکان برگزاری نمایشگاه ورویدادهای هنری را حداقل دو نوبت در سال دارد هتل آیا 

 ی نصب تابلو در اتاق ها داردفضاهای مناسب برا هتل آیا 

 روشنائی متمرکز برای تابلو وجوددارد هتل آیا در اتاق 

  داردرا فضاهای مناسب برای نصب تابلو در سوئیتها هتل آیا 

 روشنائی متمرکز برای تابلو وجود دارد،  هتلهای  آیا در سوئیت 

 داردوجود  هتلی آیا فضاهای مناسب برای نصب تابلو در راهروها 

  وجود دارد هاروشنائی متمرکز برای تابلو ی هتلدر راهروآیا 

  داردوجود هتل آیا فضاهای مناسب برای نصب تابلو در البی 

 روشنائی متمرکز برای تابلو وجود دارد هتل آیا در البی 

 داردوجود   هتل آیا فضاهای مناسب برای نصب تابلو در رستوران 



  دارد هتل وجود آیا امکان قراردادن بروشور در البی 

 دارد وجود  هتلی آیا امکان قراردادن بروشور در اتاقها وسوئیت ها 

 داردوجود  هتل آیا امکان نصب پوستر در البی 

  دارد فعال  وب سایتهتل آیا 

 در شبکه های اجتماعی حضورداردهتل  آیا 

 دارد  اجتماعی خود امکان قراردادن تبلیغات رویداد های مرتبط را در وبسایت ویا شبکه های هتل آیا 

  در سطح شهر تبلیغات دارد هتل آیا 

 مطبوعات تبلیغات دارد و ی جمعی در رسانه ها هتل آیا 
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 تاریخ :       مشخصات تکمیل کننده :

 

 امضا          


