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  به نام خداوند جان و خرد

  :معرفی مجموعه

مبلغی  01/05/1399در تاريخ  يونا –هيئت مديره هلدينگ جاده ابريشم اعضاء  تصويب با تاييد و

   تعيين گرديد.  در ايران ساختها و هزينه برای هر يونا گاردن بابت برند ويک ميليون يورمعادل 

  :شرح فعاليت و زمينه کاری 

 مجموعه مردم عزيز کشورمان و مهمانان خارجی می باشد. رسالت اصلی يونا گاردن خدمات رسانی به 
که يونا گاردن احداث را در محل ها و مکان های مختلف  ذيل  خدماتخدماتی يونا گاردن سعی دارد 

  :  نمائيمشما عزيزان می  حضور از اين خدمات را به شرح زير تقديم قسمتینمايد، ارائه ميگردد 

 .(ATM)خدمات خود پردازهای بانکی  •
 خدمات ارزی. •
  .خدمات اينترنتی و دسترسی سريع و آسان به شبکه •
 .خدمات پستی  •
 .خدمات پيش خوان دولت  •
 خدمات پيش خوان قضائی. •
 .خدمات گردشگری  •
 .خدمات بازرگانی  •
 .خدمات رستوران  •
  .خدمات فست فود •
  .خدمات مينی سوپر •
 .خدمات هماهنگی تورهای داخلی و خارجی  •
  .خدمات هماهنگی سمينارها •
 .خدمات هماهنگی جشن ها  •
 .خدمات هماهنگی انواع مسابقات و سرگرمی ها  •
 .و ساير خدماتی که در آينده به شرح آن ها می پردازيم  •

  ساعته قابل انجام می باشند .  24الزم بذکر است که خدمات فوق الذکر به صورت 

  :محل ها و مکانهای ارائه خدمات 

در صورت تاييد کارشناسان امر ميتوان به يوناگاردن در روستاها ، يونا هاووس روستاها :  •
امکان خدمات  واحد و يا بيشتر اضافه نمود که عالوه بر درآمد زايی 5ها را نيز به تعداد 

 به  توريست های داخلی و خارجی نيز امکانپذير می باشد .    VIPرسانی بصورت 
گاردن در تمامی پارکهای کشور ممکن بوده و اين امر می تواند خدمات  پارکها : احداث يونا •

  فراهم نمايد . عزيز بسزايی را برای مردم
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ورودی و خروجی شهرها و شهرستانها : با توجه به ازدحام جمعيت و عبور و مرور مکرر  •
در ورودی و خروجی شهرها و شهرستانها و نياز مبرم مردم به خدمات می توان عالوه به 
يونا گاردن ، يونا هاووس را نيز به تعداد مورد نياز اضافه نمود . همچنين می توان تعداد 

پا نيز در اين محل ها پيش بينی کرد . در ورودی و خروجی شهرها و مورد نياز يونا اس
 برای توريست های داخلی و خارجی بهره برد .  VIPشهرستان ها نيز می توان از خدمات 

بين راهی : با توجه به عدم امکانات در جاده ها و اتوبان ها مراکز بين راهی مهمترين مراکز  •
می توان با احداث يونا گاردن ها در جاده ها به اين امر برای خدمات رسانی می باشند ، که 

هاووس و يونا اسپا در اين  مهم پرداخت . همچنين همانند موارد فوق می توان با احداث يونا
 VIPمحلها به خدمات رسانی بهتر پرداخت . در اين محل ها می توان با عرضه خدمات 

 پذيرای توريست های داخلی و خارجی بود . 
اه ها : بدون شک يکی از بزرگترين معضالت گردشگران در تفرجگاهها عدم دسترسی تفرجگ •

آسان به خدمات بهينه می باشد که می توان با احداث يونا گاردن در اين محلها اين دغدغه را 
برای توريست های داخلی و خارجی نيز يکی  VIPاز ذهن ايشان پاک نمود . ارائه خدمات 

  که بايد در اين زمينه برداشته شود .  از مهترين گامهايی است

  :سازه و ساختمانهای يونا گاردن 

فضايی ، ساختمان و معماری آن می باشد، بدون شک مهترين و اصلی ترين مسئله در ارائه خدمات 
طراحی اين سازه ها  به استفاده کننده از خدمات بدهد، زيبا و کارآمد می تواند حال و هوای بهتری را

ر ساختمان قابل استفاده به شکلی صورت گرفته که تمامی فضاهای خدماتی برای تمامی افراد حاضر د
افراد ميانسال و سالخورده و حتی معلولين جسمی نيز به راحتی  -کودکان  - آقايان - بانوان می باشد،

  می توانند از اين خدمات بهره برداری کنند . 
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   و خاص اين سازه زيبايی فوق العاده ای را به معماری اين سازه بخشيده است . طراحی مدرن 

  

  

پس از مطالعات فراوان  سازه خدماتی يونا برای ايران و با فرهنگ ايرانی و برای نياز جامعه ايرانی
خدمات رسانی در اين سازه قابل تغيير بوده و طبق نياز محل احداث و مديريت شده است ، طراحی 

  قابل برنامه ريزی می باشد . 

  : معنای کلمه يونا

  می باشد .  کبوتر عشق ياالهه عشق يونا به معنای 

  :طراحان يونا  گاردن 

   باشند .طراحی اين امر را عهده دار می  يونا در ايتاليا –گروه مهندسی هلدينگ جاده ابريشم  

  :طراح نهائی يونا گاردن 

طراحی نهايی يونا  ) از کشور ايتاليا  Professor Giancarlo Zema(  جان کارلو زمما  پروفسور 

  .گاردن را انجام داده است 
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  :سرمايه گذاران 

ايرانيان مشتاق به سرمايه و يونا  -خارجيان عضو هلدينگ  جاده ابريشم  ،ايرانيان مقيم خارج  
  .هستند  و رويائی از سرمايه گذاران اصلی اين طرح مدرن گذاری

  :ارزش گذاری يونا گاردن در ايران

يونا معادل  –هيئت مديره هلدينگ جاده ابريشم اعضاء توسط   01/05/1399يونا گاردن در تاريخ   

  .اردن بابت برند ها و هزينه ساخت تصويب شده استبرای هر يونا گ يک ميليون يورو

  :خريد زمينهزينه 

هزينه خريد هر زمين بصورت جداگانه برای هر سازه خدماتی يونا گاردن نسبت به قيمت زمين 
  محاسبه و به ارزش همان يونا گاردن افزوده ميگردد.

  توجه

برای هميشه مالکيت برندينگ را در اختيار خود خواهد يونا،  –هلدينگ جاده ابريشم اصلی ط شر
  حقوقی فقط ميتوانند بعنوان سهامدار وارد شرکت های يونا گاردن ها شوند.، و افراد حقيقی يا  داشت

  : ارزش هر سهام و مقدار قابل خريد بودن آن

يورو  10.000حداقل ميبايست معادل ان ارزش سهام طبق صورتجلسه شرکت ها ميباشد ولی خريدار

  د.نسرمايه گذاری نماي

  در ايران حاکم است.در مورد دارندگان سهام  :قوانين ثبت شرکت ها

  :يادآور ميشود

يونا در ايران سهام دار اکثريتی  –هر يونا گاردن يک شرکت مستقل دارد و هلدينگ جاده ابريشم 
  درهر کدام از اين شرکت های يونا گاردن ها ميباشد.

  :قوانين مديريت يونا گاردن ها

نا تنظيم و ارائه ميگردد، مديرعامل يو –در تمام يونا گاردن ها مديريت از طرف هلدينگ جاده ابريشم 
ها و اعضاءهيئت مديره های شرکت های يونا گاردن ها ميبايست طبق قوانين وضع شده مديريت 
هلدينگ موضوعات را پيگيری نموده و در صورت داشتن ايده های نو آنرا بصورت مکتوب تقديم 

ح و اگر قابل اجرا و مفيد باشد به دبيرکل هلدينگ نموده تا در شورای بررسی طرح ها و ايده ها مطر
   . پيشنهاد دهنده امتيازات مناسبی تعلق خواهد گرفت
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  :يونا گاردن  هر زمين مورد نياز برای احداث

 .متر می باشد 50متر مربع و حداقل بر زمين  1.500حداقل زمين مورد نياز برای اجرای اين طرح 

 10.000مترمربع نيز افزايش پيدا نمايد، اگر زمين پيشنهادی از  10.000زمين يونا گاردن ميتواند تا 
متر مربع به باال باشد حتماً ميبايست موضوع خريد و يا مشارکت تاييده هيئت مديره هلدينگ جاده 

 يونا  را داشته باشد. –ابريشم 

  :ساختمان يونا گاردن 

 ).طبقه دوم ،طبقه اول  ،طبقه هم کف فی يک ، طبقه من ( احی شده است.اين سازه درچهار طبقه طر 

سردخانه  ،سردخانه منهای صفر  ،شامل آشپزخانه  کهمتر مربع  314يک :  متراژ  طبقه منفی •
آسانسور نفر بر  ،دو حمام  ،سرويس های بهداشتی  ،اتاق آموزش و بسته بندی  ،انباری  ،
محل جمع آوری زباله و تاسيسات در  ،آسانسور بار بزرگ  ،آسانسور بار کوچک  ،ه پل ،

 .   اين قسمت قرار دارد

سرويس  ،خدماتی  ،قسمت اداری  ،شامل کافی شاپ  کهمتر مربع  314طبقه هم کف : متراژ  •
 گشوتين وآسانسور بار بزرگ  ،آسانسور بار کوچک  ،پله  ،آسانسور نفر بر  ،های بهداشتی 

 پذيرائی کافی شاپ هميشه داير خواهد بود). نيز . ( در پياده رو يونا گاردن می باشد 

فنی  ،واردات  وصادرات  ،تجاری  ،شامل  کافی شاپ  که متر مربع 314طبقه اول : متراژ  •
آسانسور  ،سرويس های بهداشتی  ،اطالعات تجاری و خدماتی   ،اداری  ،برندينگ  ،مهندسی 

 .   می باشد شوتينگ وآسانسور بار کوچک  ،پله  ،نفر بر 

 ،سالن اجتماعات   ،يونا گاردن  ،شامل  کافی شاپ که  متر مربع 706متراژ  : طبقه دوم •
بالکن  ،پله  ،آسانسور نفر بر  ،آسانسور بار کوچک  ،ميز اطالعات  ،سرويس های بهداشتی 

    .است  شوتينگ و 
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  :نقدينگی يونا

در که ،  يورو کاال يا محصول را دارا ميباشد 100.000خريد روزانه  معادل  توانايیهر يونا گاردن  
درجه اول کاالهای کشاورزی و سپس کاالهای توليد محلی و پس از آن کاالهای مورد نياز هلدينگ 

   .در دستور کار قرار دارد  يونا –جاده ابريشم 
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   برند های يونا گاردن

های جديد توان اخذ نمايندگی  همراه هر يونا گاردن وجود دارد ، همچنين به معتبربرند  1.000حدود  
 ندارند نيز امکانپذير خواهد بود .ی که نمايندگی در ايران و اخذ نمايندگی شرکت هاي

   :سرمايه انسانی يونا گاردن ها

 باشندمي  ،صاحب نام و انديشه  ،متخصص ، تيمی مجرب سرمايه انسانی اين مجموعه برگرفته از  
 .) هستند اروپائی و ايرانی(الزم بذکر است که اين تيم تلفيقی از افراد  .

  باشگاه يونا کلوب

www.younaclub.com 

  :توجه

يونا از خريد هر نوع محصول و يا کاالی بی کيفيت  –مديريت و مسئولين هلدينگ جاده ابريشم  
 معذور بوده و کاال يا محصول مورد نظر ميبايست استاندارد های يونا را دارا باشد.

 

  :کارت های اعتباری يونا کلوب

اين کارتها امکان خريدی راحت و سفری راحت را برای مخاطبين اين مجموعه ميسر ساخته است . 
  . ( با مستر کارت ) ميباشدقابليت بسيار مهم اين کارتها پشتيبانی آن در خارج از کشور 

  :نقدينگی در يونا گاردن ها

، ولی اين نقدينگی در صورت  يورو در اختيار دارد 100.000هر يونا گاردن روزانه به تنهائی معادل 

. در مرحله اول تا افزايش يابدبصورت روزانه نيز يورو  10.000.000نياز ميتواند معادل حتی تا 

يونا گاردن در ايران احداث گردد و تمام موارد مهندسی و  100ميالدی ميبايست  2020پايان سال 

خوشبختانه مسئولين کشوری نيز پشتيبان فنی و امکانات اداری و مالی نيز در نظر گرفته شده است و 
، بنابراين مديران يونا گاردن ها همانطور که گفته شد هر  چنين طرح های کارآفرين و مهم هستند

يورو در اختيار دارند و به دليل ارتباطات شبکه ای که در يونا گاردن ها وجود  100.000کدام معادل 

در کمترين زمان هر يونا گاردن ميتواند معادل   دارد اگر خريد مورد تاييد مديريت قرارگيرد
ر ميدانند ، و متخصصين ام يورو بصورت نقدی خريد محصول و يا کاال را انجام دهد 10.000.000

، باالتر از همه اينکه ما در در خريد نقدی وجود دارد که ، استفاده خوبیخريد نقدی يعنی برندگی
محصول يا  استانها داريم و ميتوانيم به جرات بگوييم ما هرشعبه يونا گاردن در  100مرحله اوليه 

، خريد مستقيم ، پرداخت  اين يعنی صرفه جوئی در حمل و نقل ،فروخته ايم کاالئی را قبل از خريد
هزينه انبار و... خريد خوب يعنی به ما امکان اينرا ميدهد که فروش ارزانتر از معمول در بازار را 

رزانتر يعنی جذب مشتری ثابت ، جذب مشتری ثابت يعنی چرخش مدام پول ،  داشته باشيم ، فروش ا
استفاده مناسب يعنی تشويق به فعاليت از نقدينگی و  چرخش مدام نقدينگی  يعنی استفاده مناسب
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، آسايش در  يعنی آسايش در جامعهبوده و اين خود نيز  کارآفرينیبه معنای  ، فعاليت بيشتر بيشتر
  . ائی روح و روان و ما اميدواريم که کوچکترين خدمتی را در اين مورد انجام دهيمجامعه يعنی زيب

  . ما با تجارت  کارآفرينی ميکنيم و با کارآفرينی جامعه شاد ميسازيم و از شادی جامعه لذت ميبريم

  :تجهيزات مورد استفاده در يونا گاردن 

بهترين و مدرن ترين تجهيزات و متريالها در اين مجموعه سعی شده است که برای تامين تجهيزات از 
  استفاده شود .

  ها .  استفاده از بهترين مبلمان داخلی جهت رستورانها و کافی شاپ

  استفاده از بهترين و مدرن ترين ظروف جهت پذيرايی از مخاطبين .

  استفاده از بهترين و مدرن ترين چيدمان داخلی . 
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دريافت کارت اعتباری يونا ميتوانيد از تمام امکانات يونا گاردن با عضويت در کلوب يونا و 
بصورت اعتباری استفاده نماييد، درصورت نياز به مسترکارت يونا ( کارت اعتباری خارج کشور 

  يوروئی استفاده نماييد. 5.000الی  500) را نيز دريافت نموده و از اعتبار 

  :پشتوانه برندينگ

وارد بازار بين المللی شدن ، امروزه در تمام دنيا حتی در داخل کشور آشنائی با برندينگ يعنی 
عزيزمان ايران محصوالت و کاالهائی مورد استقبال است که برند باشند و اين يک امر ثابت شده 

يونا داريم و اين خود  –برند خارجی در هلدينگ جاده ابريشم  1.000است، ما خوشبختانه حدود 
اول محصوالت و  ، در مرحله ، ما اميدواريم بصورت منطقی و حساب شده تنشانه توان هلدينگ اس

بياوريم چون هم مصرف کننده داخلی و هم مصرف کننده  کاالهای قابل صادرات را بصورت برند در
  خارجی مطمئن خواهد بود که يک محصول يا کاالئی با کيفيت و برند دار مصرف ميکند.

، اول اينکه همه دست اندرکاران سعی ميکنند بهترين  عالی انجام ميگيرددر توليد برندينگ اتفاق های 
چون در غير اينصورت برند آنها ديگر برند نخواهد  ،باشند و بهترين محصول يا کاال را عرضه نمايند

دست اندرکاران با دقت تمام همکار و  و همه و اين باالترين حسن است که از صفر تا صد همه ،بود
  .همراه هستند

وقتی موضوع برند شد ديگر شما نياز به تبليغات آنچنانی نداريد چون خريدار دنبال شما خواهد بود 
و اين يعنی تداوم مشتری، تداوم مشتری يعنی يک ثروت و يک نعمت خداوندی که با تالش شما بدست 

  . آمده است

يد يعنی با توليد شما وقتی شما هزينه تبليغات و حتی هزينه نگهداری محصول يا کاال را نمی ده
، وقتی قيمت تقليل يافت ، خريدار  ، خود اين موضوع قيمت را تقليل ميدهد مصرف کننده خريد کرده

جامعه خوشحال است ، وقتی جامعه خوشحال بود ، من  ، وقتی خريدار خوشحال بود ، خوشحال است
  . و شما که جزئی از اين جامعه هستيم سرافراز خواهيم بود

، يعنی شما توليد  رات محصول يا کاالی برند معموال سفارشات يک سال قبل گرفته ميشودبرای صاد
  ننموده فروخته ايد و چه خبری بهتر از اين.

کيلومتری شهر تورينو  45برای شما يک مثال قابل تحقيق ارائه ميکنيم کارگاه کوچکی در ايتاليا در 
شکالت نه ...) ابتدائی ترين چيز و وقتی کار با شکالت فرررو را توليد نمود ( داريم عرض ميکنيم 

دقت انجام شد هم اکنون اين شرکت در اکثر کشورها دارای شعب و کارخانجات تحت برند فرررو را 
  دارا ميباشد، و در ايران نيز در فروشگاه های خاص محصوالت اين شرکت با افتخار به فروش ميرسد.

يونا  در مدت کوتاه فرصت های مناسب  –لدينگ جاده ابريشم ما آرزو داريم نسبت به توان و تجربه ه
بوجود آوريم تا ضمن  کارآفرينی، برندينگ تبديل به يک صنعت درايران گردد و هيچ محصول يا 

  توليدی را بدون برند عرضه ننماييم.
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خود  از اين فرصت استفاده نموده و خواهش ميکنيم با شروع به کار يونا گاردن ها ايده های مناسب
  گ های گوناگونی را خلق نماييم .را با مديران يونا گاردن ها مطرح و در صورت عملی بودن برندين

  :آموزش

اصلی ترين موضوع آموزش است در تمام رشته ها و ما توانسته ايم با دانشگاه ها و موسسات 
. اضيان را آموزش دهيمزمينه ها متقآموزشی بين المللی قرارداد های گوناگون منعقد نموده تا در تمام 

  نتيجه کاری خوبی را عرضه خواهد نمود. ،فرد آموزش ديده عالوه بر موفقيت

  :ها به چندين طريق عملی خواهد شد آموزش

کتاب ها و جزوه ها و اطالعات دروس مورد نظر به ايران آورده شده و توسط استادان مجرب  •
دوره  از اروپا عضو باشگاه يونا  تدريس عملی ميگردد و متقاضی با دريافت گواهی پايان

شده و امکانات فعاليت در گواهی رشته اخذ شده توسط متقاضيان تا آنجا که مقدور است مهيا 
 خواهد شد.

( الزم به يادآوری است رشته هائی را تدريس خواهيم نمود تا بتوانيم از دانش کسب شده 
 توسط متقاضيان بهره مند گرديم ).

 
 پرسنلی که در حال فعاليت هستند اعم از اينکه با ما همکاری دارند يا غير.به روز رسانی  •
 آموزش بصورت مجازی از طريق استادان داخل کشور . •
 آموزش بصورت مجازی از طريق استادان خارج کشور. •
 تشکيل سمينارها در داخل کشور. •
  تشکيل سمينارها در خارج کشور. •

   
  

  

  

YounaHaul 

بيزنسی جديد برای کشور عزيزمان ايران در نظر گرفته شده   اولين يونا گاردن هابا شروع به فعاليت 
ت ميتوان گفت که هيچ آمريکائی آمريکا قدرت نمائی ميکند و به جرا است که ساليان سال است در 

  نيست که به آن نياز پيدا نکره باشد.

  YounaHaulخدمات 

  برآورده نمودن نياز جامعه: 

آمريکا انجام  کشور نقطه 20.000حاضر خدمات رسانی به اين طريق در بيش از در آمريکا در حال 
  يونا گاردن شروع و اميدواريم تا رفع نياز شعبات مختلف ايجاد نماييم. 100ميگيرد و ما آنرا با 
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 ،نموددر ايران با دريافت کارت يونا کلوب تخفيف ويژه دريافت خواهند  YounaHaulمتقاضيان به 
  و باالتر از همه خدماتی را که دريافت مينمايند مطمئن ترين خدمات است.

  :در ايران YounaHaulتعدادی از خدمات 

 اجاره انواع وسايل نقليه با راننده و بدون راننده حتی کاميون. •
 فروش و اجاره تجهيزات الزم برای بسته بندی و نقل مکان و غيره حتی دست دوم. •
 کاالها و اثاثيه کار و منزل از يک روز تا زمان مورد نياز.انبارداری انواع  •
 اجاره انواع تجهيزات مورد نياز برای کار فنی . •
 استخدام پرسنل مورد نياز برای منزل و محل کار حتی برای يک ساعت. •
  .حقوقیکارگاه ها و افراد حقيقی و  ،مزارع  ،تامين نياز روزانه شرکت ها  •

  :مرکز تجارت بين الملل

ها و امکانات موجود در سطح يونا گاردن در واقع يک مرکز تجاری بين المللی است با آخرين سيستم 
اين مرکز دارای تمام امکانات اداری و مجهز به تمام ماشين آالت و ادوات الزمه برای يک جهانی، 

  مرکز بين المللی ميباشد. 

  :مديريت اين مرکز

امکانات تجاری بين المللی را نيز به همراه دارد و آن اينکه  اين مرکز عالوه بر امکانات مورد نياز 
ماشين آالت ، توليدات  ،متقاضی در کوتاهترين زمان ميتواند اطالعات الزمه را در مورد محصوالت 

و بازار بين الملل بدست آورد و همچنين در کوتاهترين زمان ميتواند از امکانات مشاوران داخلی و 
، همچنان ميتواند برنامه ريزی کوتاه مدت و يا بلند مدت را با حمايت مديريت خارجی استفاده نمايد

  يونا گاردن داشته باشد.

مثال: اگر مخارج يک دفتر تجاری را در هر نقطه ايران در نظر بگيريم به مواردی که نياز دارد ( 
 –يک آبدارچی حداقل  –حداقل يک منشی  –ماشين آالت و کامپيوتر و...  –ادوات دفتری  –مکان 

لایر ميباشد) متقاضی اين دفتر ميتواند از تمام  1.000خوب هزينه جمع بندی شده اين ارقام فرضاً 
 –اين امکانات در يونا گاردن استفاده نموده آن هم در سطح بين المللی و در صورت نياز مترجم 

مشاور عالی و فضای عرضه شده به متقاضی ده ها برابر بهتر و شکيل تر آز  –منشی بين المللی 
  انچه که ميتواند در تصورات خود داشته باشد با هزينه نهايتاً يک چهارم دفتر اجاره ای خود.

  امکانات مرکز تجاری

 اين مرکز همه روزه مهمان تجار داخلی و خارجی خواهد بود که تصميم دارند خريد يا فروش در
خود را معرفی نمايند، بنابراين تجار محلی  منطقه داشته باشند و محصوالت و توليدات مورد نياز

  ميتوانند با مطالعه موضوع موارد مورد عالقه خود را انتخاب و در جلسات حضور داشته باشند.

ی گردد با اين روش هر فرد ميتواند فقط اراده نموده و صاحب يک دفتر در يک مرکز تجاری بين المل
امکانات خدماتی و...  ،امکانات پرسنلی  ،امکانات اداری  ،امکانات دفتری  ،که شامل آدرس پستی 

  باشد.
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  :  YounaHaulکارگاه  

در اين مرکز کارگاه مجهز با تمام ابزارها و ماشين آالت آماده است تا بصورت ساعتی در اختيار 
ايده خود را بصورت نمونه توليد کند  ديگر نياز  متقاضيان باشد، مثال: اگر يک فرد نياز دارد يک

نگهداری اين  کار و ندارد ميليون ها تومان ماشين آالت خريد نمايد ( عالوه بر فضای مورد نياز برای
ابزارآالت ) ميتواند با عضويت در کلوب يونا با پرداخت کمترين مبلغ از امکانات ابزاری و حتی علمی 

  .اين کارگاه استفاده نمايد

  مهمانی ها و جشن ها:

بين المللی آماده  وکشوری  ،برنامه های گوناگون بصورت محلی  مانيها و جشن هابرای برگذاری مه
  نموده ايم.

 706محلی: نسبت به نياز شما سالن و امکانات پذيرائی آماده ميباشد. سالن يونا گاردن به مساحت 
داشتن فضائی رويائی آماده پذيرائی مهمانان متر مربع با  314متر مربع + کافی شاپ به مساحت 

  خواهد بود).ائی نفر قابل پذير 2.000نفر تا  2( نفرات مهمان از  شما ميباشد.

کشوری: نياز نداريد مهمانان خود را از شهرهای ديگر ايران به شهر خودتان بابت مهمانی دعوت 
ر شهرستان ها و شهرها در ساعت نماييد، مهمانان شما ميتوانند در شعبات مختلف يونا گاردن د

راحتی و سالمتی   -مشخص حضور داشته و از طريق مجازی مهمانی برگذار نماييد، که صرفه جوئی 
را همزمان به همرا خواهد داشت. ( شما ميتوانيد پرداخت کننده هزينه مهمانانتان در شهر ديگری 

  باشيد).

کشورهای ديگری برای مهمانی دعوت نماييد، مهمانان بين المللی: نياز نداريد مهمانان خود را از 
شما ميتوانند در منزل خود در هر کشوری با امکانات مجازی در مهمانی شما شرکت نمايند، در ساعت 

  مشخص  که راحتی و سالمتی را هم زمان به همرا خواهد داشت. ( با صفحه نمايش بزرگ ).

   مسابقات:و  سرگرمی ها بازی ها ،

مسابقات  برای متقاضيان در نظر و سرگرمی ها در ساعاتی مشخص انواع بازی ها ، ه همه روز
  گرفته شده است تا از دور هم بودن لذت برده و شادی خود را با ديگران به شراکت بگذارند.

  :تماشای فيلم ( طبق نظر متقاضيان) 

ساعاتی مشخص به متقاضيان با در نظر گرفتن امکانات يونا گاردن فيلم های روز ايرانی و خارجی در 
  نمايش داده خواهد شد. ( فيلم های زبان اصلی ارجعيت دارد).

  

   : تماشای بازی های ورزشی مخصوصاً فوتبال

تقديم دوستداران  مسابقات و برنامه های ورزشی برنامه ريزی شده و از طريق پرده مخصوص نمايش
  خواهد شد.
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