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به نام خداوند جان و خرد

معرفی مجموعه:
با تایید و تصویب اعضاء هیئت مدیره هلدینگ جاده ابریشم – یونا در تاریخ 25.02.1400 :مبلغی معادل یک میلیون
یورو( و هر سال بصورت اتوماتیک  %5به این مبلغ اضافه خواهد شد ) .برای هر یونا گاردن بابت برندها و هزینه ساخت
در ایران تعیین گردید.
شرح فعالیت و زمینه کاری :
رسالت اصلی یونا گاردن خدمات رسانی به مردم عزیز کشورمان و مهمانان خارجی می باشد.
مجموعه خدماتی یونا گاردن سعی دارد خدمات ذیل را در محل ها و مکان های مختلف که یونا گاردن احداث
میگردد ارائه نماید ،قسمتی از این خدمات را به شرح زیر تقدیم حضور شما عزیزان می نمائیم :

یونا گاردن:
 یونا گاردن ها در هر کجا که احداث شوند وظیفه  ( :تامین گرانتی – پشتیبانی برندهای هلدینگ یونا –
راهنمائی  -تامین نیرو – آموزش – مدیریت سازه های خدماتی یونا ) را بعهده دارند.
 خدمات خود پردازهای بانکی ).(ATM
 خدمات ارزی.
 خدمات اینترنتی و دسترسی سریع و آسان به شبکه.
 خدمات پستی .
 خدمات پیش خوان دولت .
 خدمات پیش خوان قضائی.
 خدمات گردشگری .
 خدمات بازرگانی .
 خدمات رستوران .
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 خدمات فست فود.
 خدمات مینی سوپر.
 خدمات هماهنگی تورهای داخلی و خارجی .
 خدمات هماهنگی سمینارها.
 خدمات هماهنگی جشن ها .
 خدمات هماهنگی انواع مسابقات و سرگرمی ها .
 و سایر خدماتی که در آینده به شرح آن ها می پردازیم .
الزم بذکر است که خدمات فوق الذکر به صورت  24ساعته قابل انجام می باشند .

محل ها و مکانهای ارائه خدمات :
 روستاها  :در صورت تایید کارشناسان امر میتوان به یوناگاردن در روستاها  ،یونا هاووس ها را نیز به تعداد 5
واحد و یا بیشتر اضافه نمود که عالوه بر درآمد زایی امکان خدمات رسانی بصورت  VIPبه توریست های
داخلی و خارجی نیز امکانپذیر می باشد .
 پارکها  :احداث یونا گاردن در تمامی پارکهای کشور ممکن بوده و این امر می تواند خدمات بسزایی را
برای مردم عزیز فراهم نماید .
 ورودی و خروجی شهرها و شهرستانها  :با توجه به ازدحام جمعیت و عبور و مرور مکرر در ورودی و خروجی
شهرها و شهرستانها و نیاز مبرم مردم به خدمات می توان عالوه به یونا گاردن  ،یونا هاووس را نیز به تعداد
مورد نیاز اضافه نمود  .همچنین می تو ان تعداد مورد نیاز یونا اسپا نیز در این محل ها پیش بینی کرد  .در
ورودی و خروجی شهرها و شهرستان ها نیز می توان از خدمات  VIPبرای توریست های داخلی و خارجی
بهره برد .
 بین راهی  :با توجه به عدم امکانات در جاده ها و اتوبان ها مراکز بین راهی مهمترین مراکز برای خدمات
رسانی می باشند  ،که می توان با احداث یونا گاردن ها در جاده ها به این امر مهم پرداخت  .همچنین همانند
موارد فوق می توان با احداث یونا هاووس و یونا اسپا در این محلها به خدمات رسانی بهتر پرداخت  .در این
محل ها می توان با عرضه خدمات  VIPپذیرای توریست های داخلی و خارجی بود .
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 تفرجگاه ها  :بدون شک یکی از بزرگترین معضالت گردشگران در تفرجگاهها عدم دسترسی آسان به
خدمات بهینه می باشد که می توان با احداث یونا گاردن در این محلها این دغدغه را از ذهن ایشان پاک
نمود  .ارائه خدمات  VIPبرای توریست های داخلی و خارجی نیز یکی از مهترین گامهایی است که باید
در این زمینه برداشته شود .

سازه و ساختمانهای یونا گاردن :

بدون شک مهترین و اصلی ترین مسئله در ارائه خدمات  ،ساختمان و معماری آن می باشد ،فضایی زیبا و کارآمد می
تواند حال و هوای بهتری را به استفاده کننده از خدمات بدهد ،طراحی این سازه ها به شکلی صورت گرفته که تمامی
فضاهای خدماتی برای تمامی افراد حاضر در ساختمان قابل استفاده می باشد ،بانوان  -آقایان  -کودکان  -افراد میانسال
و سالخورده و حتی معلولین جسمی نیز به راحتی می توانند از این خدمات بهره برداری کنند .

تصویر باال نمونه ساخته شده در  2طبقه میباشد ( .یونا گاردن در  5طبقه احداث میگردد ).
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طراحی مدرن و خاص این سازه زیبایی فوق العاده ای را به معماری این سازه بخشیده است .
سازه خدماتی یونا برای ایران و با فرهنگ ایرانی و برای نیاز جامعه ایرانی پس از مطالعات فراوان طراحی و مدیریت
شده است  ،خدمات رسانی در این سازه قابل تغییر بوده و طبق نیاز محل احداث قابل برنامه ریزی می باشد .

معنای کلمه یونا :
یونا به معنای الهه عشق یا کبوتر عشق می باشد .

طراحان یونا گاردن :
گروه مهندسی هلدینگ جاده ابریشم – یونا در ایتالیا طراحی این امر را عهده دار می باشند .

طراح نهائی یونا گاردن :
پروفسور جان کارلو زمما (  ) Professor Giancarlo Zemaاز کشور ایتالیا طراحی نهایی یونا گاردن را
انجام داده است .

سرمایه گذاران :
ایرانیان مقیم خارج  ،خارجیان عضو هلدینگ جاده ابریشم  -یونا و ایرانیان مشتاق به سرمایه گذاری از سرمایه
گذاران اصلی این طرح مدرن و رویائی هستند .

ارزش گذاری یونا گاردن در ایران:
یونا گاردن در تاریخ  25.02.1400توسط اعضاء هیئت مدیره هلدینگ جاده ابریشم – یونا معادل یک میلیون یورو
برای هر یونا گاردن بابت برند ها و هزینه ساخت تصویب شده است.
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هزینه خرید زمین:
هزینه خرید هر زمین بصورت جداگانه برای هر سازه خدماتی یونا گاردن نسبت به قیمت زمین محاسبه و به ارزش
همان یونا گاردن افزوده میگردد.

توجه:
شرط اصلی هلدینگ جاده ابریشم – یونا ،برای همیشه مالکیت برندینگ را در اختیار خود خواهد داشت ،و افراد
حقیقی یا حقوقی فقط میتوانند بعنوان سهامدار وارد شرکت های یونا گاردن ها شوند.

ارزش هر سهام و مقدار قابل خرید بودن آن :
ارزش سهام طبق صورتجلسه شرکت ها میباشد ولی خریداران حداقل میبایست معادل  10.000یورو سرمایه گذاری
نمایند.

قوانین ثبت شرکت ها :در مورد دارندگان سهام در ایران حاکم است.
یادآور میشود:
هر یونا گاردن یک شرکت مستقل دارد و هلدینگ جاده ابریشم – یونا در ایران سهام دار اکثریتی درهر کدام از این
شرکت های یونا گاردن ها میباشد.

قوانین مدیریت یونا گاردن ها:
در تمام یونا گاردن ها مدیریت از طرف هلدینگ جاده ابریشم – یونا تنظیم و ارائه میگردد ،مدیرعامل ها و اعضاءهیئت
مدیره های شرکت های یونا گاردن ها میبایست طبق قوانین وضع شده مدیریت هلدینگ موضوعات را پیگیری نموده
و در صورت داشتن ایده های نو آنرا بصورت مکتوب تقدیم دبیرکل هلدینگ نموده تا در شورای بررسی طرح ها و
ایده ها مطرح و اگر قابل اجرا و مفید باشد به پیشنهاد دهنده امتیازات مناسبی تعلق خواهد گرفت .
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زمین مورد نیاز برای احداث هر یونا گاردن :
حداقل زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح  10.000متر مربع و حداقل بر زمین  100متر می باشد.
زمین یونا گاردن میتواند تا چند برابر نیز افزایش پیدا نماید ،اگر زمین پیشنهادی از  10.000متر مربع به باال باشد حتماً
میبایست موضوع خرید و یا مشارکت تاییده هیئت مدیره هلدینگ جاده ابریشم – یونا را داشته باشد.

ساختمان یونا گاردن :
این سازه درپنج طبقه طراحی شده است (.طبقه منفی یک  ،طبقه هم کف  ،طبقه اول  ،طبقه دوم  ،طبقه سوم).
 طبقه منفی یک  :متراژ  314متر مربع که شامل آشپزخانه  ،سردخانه منهای صفر  ،سردخانه  ،انباری  ،اتاق
آموزش و بسته بندی  ،سرویس های بهداشتی  ،دو حمام  ،آسانسور نفر بر  ،پله  ،آسانسور بار کوچک ،
آسانسور بار بزرگ  ،محل جمع آوری زباله و تاسیسات در این قسمت قرار دارد .
 طبقه هم کف  :متراژ  314متر مربع که شامل کافی شاپ  ،قسمت اداری  ،خدماتی  ،سرویس های بهداشتی
 ،آسانسور نفر بر  ،پله  ،آسانسور بار کوچک  ،آسانسور بار بزرگ و شوتینگ می باشد  ( .در پیاده رو یونا
گاردن نیز پذیرائی کافی شاپ همیشه دایر خواهد بود).
 طبقه اول  :متراژ  314متر مربع که شامل تجاری  ،صادرات و واردات  ،فنی مهندسی  ،برندینگ  ،اداری ،
اطالعات تجاری و خدماتی  ،سرویس های بهداشتی  ،آسانسور نفر بر  ،پله  ،آسانسور بار کوچک و شوتینگ
می باشد .


طبقه دوم  :متراژ  314متر مربع که شامل کافی شاپ  ،غرفه جلسات آسانسور نفر بر  ،پله  ،آسانسور بار
کوچک و شوتینگ می باشد .

 طبقه سوم  :متراژ  706متر مربع که شامل کافی شاپ  ،یونا گاردن  ،سالن اجتماعات  ،سرویس های بهداشتی
 ،میز اطالعات  ،آسانسور بار کوچک  ،آسانسور نفر بر  ،پله  ،بالکن و شوتینگ است .
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نقدینگی یونا:
هر یونا گاردن توانایی خرید روزانه معادل  100.000یورو کاال یا محصول را دارا میباشد  ،که در درجه اول کاالهای
کشاورزی و سپس کاالهای تولید محلی و پس از آن کاالهای مورد نیاز هلدینگ جاده ابریشم – یونا در دستور کار
قرار دارد .
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برند های یونا گاردن
حدود  1.000برند معتبر به همراه هر یونا گاردن وجود دارد  ،همچنین توان اخذ نمایندگی های جدید و اخذ نمایندگی
شرکت هایی که نمایندگی در ایران ندارند نیز امکانپذیر خواهد بود .

سرمایه انسانی یونا گاردن ها:
سرمایه انسانی این مجموعه برگرفته از تیمی مجرب  ،متخصص  ،صاحب نام و اندیشه  ،میباشند ( .الزم بذکر است
که این تیم تلفیقی از افراد اروپائی و ایرانی هستند ).

باشگاه یونا کلوب:
www.younaclub.com

توجه:
مدیریت و مسئولین هلدینگ جاده ابریشم – یونا از خرید هر نوع محصول و یا کاالی بی کیفیت معذور بوده و کاال
یا محصول مورد نظر میبایست استاندارد های یونا را دارا باشد.

کارت های اعتباری یونا کلوب:
این کارتها امکان خریدی راحت و سفری راحت را برای مخاطبین این مجموعه میسر ساخته است  .قابلیت بسیار مهم
این کارتها پشتیبانی آن در خارج از کشور میباشد ( با مستر کارت ) .

نقدینگی در یونا گاردن ها:
هر یونا گاردن روزانه به تنهائی معادل  100.000یورو در اختیار دارد  ،ولی این نقدینگی در صورت نیاز میتواند معادل
حتی تا  10.000.000یورو نیز بصورت روز انه افزایش یابد .در مرحله اول تا پایان سال  2020میالدی میبایست 100
یونا گاردن در ایران احداث گردد و تمام موارد مهندسی و فنی و امکانات اداری و مالی نیز در نظر گرفته شده است
و خوشبختانه مسئولین کشوری نیز پشتیبان چنین طرح های کارآفرین و مهم هستند  ،بنابراین مدیران یونا گاردن ها
همانطور که گفته شد هر کدام معادل  100.000یورو در اختیار دارند و به دلیل ارتباطات شبکه ای که در یونا گاردن
ها وجود دارد اگر خرید مورد تایید مدیریت قرارگیرد در کمترین زمان هر یونا گاردن میتواند معادل 10.000.000
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یورو بصورت نقدی خرید محصول و یا کاال را انجام دهد  ،و متخصصین امر میدانند خرید نقدی یعنی برندگی،
استفاده خوبی که در خرید نقدی وجود دارد ،باالتر از همه اینکه ما در مرحله اولیه  100شعبه یونا گاردن در استانها
داریم و میتوانیم به جرات بگوییم ما هر محصول یا کاالئی را قبل از خرید فروخته ایم ،این یعنی صرفه جوئی در حمل
و نقل  ،خرید مستقیم  ،پرداخت هزینه انبار و ...خرید خوب یعنی به ما امکان اینرا میدهد که فروش ارزانتر از معمول
در بازار را داشته باشیم  ،فروش ارزانتر یعنی جذب مشتری ثابت  ،جذب مشتری ثابت یعنی چرخش مدام پول ،
چرخش مدام نقدینگی یعنی استفاده مناسب از نقدینگی و استفاده مناسب یعنی تشویق به فعالیت بیشتر  ،فعالیت بیشتر
به معنای کارآفرینی بوده و این خود نیز یعنی آسایش در جامعه  ،آسایش در جامعه یعنی زیبائی روح و روان و ما
امیدواریم که کوچکترین خدمتی را در این مورد انجام دهیم .
ما با تج ارت کارآفرینی میکنیم و با کارآفرینی جامعه شاد میسازیم و از شادی جامعه لذت میبریم .

تجهیزات مورد استفاده در یونا گاردن :
در این مجموعه سعی شده است که برای تامین تجهیزات از بهترین و مدرن ترین تجهیزات و متریالها استفاده شود .

استفاده از بهترین مبلمان داخلی جهت رستورانها و کافی شاپ ها .
استفاده از بهترین و مدرن ترین ظروف جهت پذیرایی از مخاطبین .
استفاده از بهترین و مدرن ترین چیدمان داخلی .
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با عضویت در کلوب یونا و دریافت کارت اعتباری یونا میتوانید از تمام امکانات یونا گاردن بصورت اعتباری
استفاده نمایید ،درصورت نیاز به مسترکارت یونا ( کارت اعتباری خارج کشور ) را نیز دریافت نموده و از اعتبار
 500الی  5.000یوروئی استفاده نمایید.

پشتوانه برندینگ:
آشنائی با برندینگ یعنی وارد بازار بین المللی شدن  ،امروزه در تمام دنیا حتی در داخل کشور عزیزمان ایران
محصوالت و کاالهائی مورد استقبال است که برند باشند و این یک امر ثابت شده است ،ما خوشبختانه حدود 1.000
برند خارجی در هلدینگ جاده ابریشم – یونا داریم و این خ ود نشانه توان هلدینگ است  ،ما امیدواریم بصورت
منطقی و حساب شده  ،در مرحله اول محصوالت و کاالهای قابل صادرات را بصورت برند در بیاوریم چون هم
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مصرف کننده داخلی و هم مصرف کننده خارجی مطمئن خواهد بود که یک محصول یا کاالئی با کیفیت و برند دار
مصرف میکند.
در تولی د برندینگ اتفاق های عالی انجام میگیرد  ،اول اینکه همه دست اندرکاران سعی میکنند بهترین باشند و بهترین
محصول یا کاال را عرضه نمایند ،چون در غیر اینصورت برند آنها دیگر برند نخواهد بود ،و این باالترین حسن است
که از صفر تا صد همه و همه دست اندرکاران با دقت تمام همکار و همراه هستند.
وقتی موضوع برند شد دیگر شما نیاز به تبلیغات آنچنانی ندارید چون خریدار دنبال شما خواهد بود و این یعنی تداوم
مشتری ،تداوم مشتری یعنی یک ثروت و یک نعمت خداوندی که با تالش شما بدست آمده است .
وقتی شما هزینه تبلیغات و حتی هزینه نگهداری محصول یا کاال را نمی دهید یعنی با تولید شما مصرف کننده خرید
کرده  ،خود این موضوع قیمت را تقلیل میدهد  ،وقتی قیمت تقلیل یافت  ،خریدار خوشحال است  ،وقتی خریدار
خوشحال بود  ،جامعه خوشحال است  ،وقتی جامعه خوشحال بود  ،من و شما که جزئی از این جامعه هستیم سرافراز
خواهیم بود .
برای صادرات محصول یا کاالی برند معموال سفارشات یک سال قبل گرفته میشود  ،یعنی شما تولید ننموده فروخته
اید و چه خبری بهتر از این.
برای شما یک مثال قابل تحقیق ارائه میکنیم کارگاه کوچکی در ایتالیا در  45کیلومتری شهر تورینو شکالت فرررو
را تولید ن مود ( داریم عرض میکنیم شکالت نه  )...ابتدائی ترین چیز و وقتی کار با دقت انجام شد هم اکنون این
شرکت در اکثر کشورها دارای شعب و کارخانجات تحت برند فرررو را دارا میباشد ،و در ایران نیز در فروشگاه های
خاص محصوالت این شرکت با افتخار به فروش میرسد.
ما آرزو داریم نسبت به توان و تجربه هلدینگ جاده ابریشم – یونا در مدت کوتاه فرصت های مناسب بوجود آوریم
تا ضمن کارآفرینی ،برندینگ تبدیل به یک صنعت درایران گردد و هیچ محصول یا تولیدی را بدون برند عرضه
ننماییم.
از این فرصت استفاده نموده و خواهش میکنیم با شروع به کار یونا گاردن ها ایده های مناسب خود را با مدیران یونا
گاردن ها مطرح و در صورت عملی بودن برندینگ های گوناگونی را خلق نماییم .
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آموزش:
اصلی ترین موضوع آموزش است در تمام رشته ها و ما توانسته ایم با دانشگاه ها و موسسات آموزشی بین المللی
قرارداد های گوناگون منعقد نموده تا در تمام زمینه ها متقاضیان را آموزش دهیم .فرد آموزش دیده عالوه بر موفقیت،
نتیجه کاری خوبی را عرضه خواهد نمود.

آموزش ها به چندین طریق عملی خواهد شد:
 کتاب ها و جزوه ها و اطالعات دروس مورد نظر به ایران آورده شده و توسط استادان مجرب تدریس عملی
میگردد و متقا ضی با دریافت گواهی پایان دوره از اروپا عضو باشگاه یونا شده و امکانات فعالیت در گواهی
رشته اخذ شده توسط متقاضیان تا آنجا که مقدور است مهیا خواهد شد.
( الزم به یادآوری است رشته هائی را تدریس خواهیم نمود تا بتوانیم از دانش کسب شده توسط متقاضیان
بهره مند گردیم ).
 به روز رسانی پرسنلی که در حال فعالیت هستند اعم از اینکه با ما همکاری دارند یا غیر.
 آموزش بصورت مجازی از طریق استادان داخل کشور .
 آموزش بصورت مجازی از طریق استادان خارج کشور.
 تشکیل سمینارها در داخل کشور.
 تشکیل سمینارها در خارج کشور.

( ) YounaHaul
با شروع به فعالیت اولین یونا گاردن ها بیزنسی جدید برای کشور عزیزمان ایران در نظر گرفته شده است که سالیان
سال است در آمریکا قدرت نمائی میکند و به جرا ت میتوان گفت که هیچ آمریکائی نیست که به آن نیاز پیدا نکره
باشد.
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( خدمات ) YounaHaul
برآورده نمودن نیاز جامعه:
در آمریکا در حال حاضر خدمات رسانی به این طریق در بیش از  20.000نقطه کشور آمریکا انجام میگیرد و ما آنرا
با  100یونا گاردن شروع و امیدواریم تا رفع نیاز شعبات مختلف ایجاد نماییم.
متقاضیان به (  ) YounaHaulدر ایران با دریافت کارت یونا کلوب تخفیف ویژه دریافت خواهند نمود ،و باالتر
از همه خدماتی را که دریافت مینمایند مطمئن ترین خدمات است.

تعدادی از خدمات (  ) YounaHaulدر ایران:
 اجاره انواع وسایل نقلیه با راننده و بدون راننده حتی کامیون.
 فروش و اجاره تجهیزات الزم برای بسته بندی و نقل مکان و غیره حتی دست دوم.
 انبارداری انواع کاالها و اثاثیه کار و منزل از یک روز تا زمان مورد نیاز.
 اجاره انواع تجهیزات مورد نیاز برای کار فنی .
 استخدام پرسنل مورد نیاز برای منزل و محل کار حتی برای یک ساعت.
 تامین نیاز روزانه شرکت ها  ،مزارع  ،کارگاه ها و افراد حقیقی و حقوقی.

مرکز تجارت بین الملل:
یونا گاردن در واقع یک مرکز تجاری بین المللی است با آخرین سیستم ها و امکانات موجود در سطح جهانی ،این
مرکز دارای تمام امکانات اداری و مجهز به تمام ماشین آالت و ادوات الزمه برای یک مرکز بین المللی میباشد.

مدیریت این مرکز:
این مرکز عالوه بر امکانات مورد نیاز امکانات تجاری بین المللی را نیز به همراه دارد و آن اینکه متقاضی در
کوتاهترین زمان میتواند اطالعات الزمه را در مورد محصوالت  ،تولیدات  ،ماشین آالت و بازار بین الملل بدست
آورد و همچنین در کوتاهترین زمان میتواند از امکانات مشاوران داخلی و خارجی استفاده نماید ،همچنان میتواند
برنامه ریزی کوتاه مدت و یا بلند مدت را با حمایت مدیریت یونا گاردن داشته باشد.
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مثال :اگر مخارج یک دفتر تجاری را در هر نقطه ایران در نظر بگیریم به مواردی که نیاز دارد ( مکان – ادوات دفتری
– ماشین آالت و کامپیوتر و – ...حداقل یک منشی – حداقل یک آبدارچی – خوب هزینه جمع بندی شده این ارقام
فرضاً  1.000ریال میباشد) متقاضی این دفتر میتواند از تمام این امکانات در یونا گاردن استفاده نموده آن هم در سطح
بین المللی و در صورت نیاز مترجم – منشی بین المللی – مشاور عالی و فضای عرضه شده به متقاضی ده ها برابر بهتر
و شکیل تر آز انچه که میتواند در تصورات خود داشته باشد با هزینه نهایتاً یک چهارم دفتر اجاره ای خود.

امکانات مرکز تجاری:
این مرکز همه روزه مهمان تجار داخلی و خارجی خواهد بود که تصمیم دارند خرید یا فروش در منطقه داشته باشند
و محصوالت و تولیدات مورد نیاز خود را معرفی نمایند ،بنابراین تجار محلی میتوانند با مطالعه موضوع موارد مورد
عالقه خود را انتخاب و در جلسات حضور داشته باشند.
با این روش هر فرد میتواند فقط اراده نموده و صاحب یک دفتر در یک مرکز تجاری بین الملی گردد که شامل
آدرس پستی  ،امکانات دفتری  ،امکانات اداری  ،امکانات پرسنلی  ،امکانات خدماتی و ...باشد.

کارگاه : YounaHaul
در این مرکز کارگاه مجهز با تمام ابزارها و ماشین آالت آماده است تا بصورت ساعتی در اختیار متقاضیان باشد ،مثال:
اگر یک فرد نیاز دارد یک ایده خود را بصورت نمونه تولید کند دیگر نیاز ندارد میلیون ها تومان ماشین آالت خرید
نماید ( عالوه بر فضای مورد نیاز برای کار و نگهداری این ابزارآالت ) میتواند با عضویت در کلوب یونا با پرداخت
کمترین مبلغ از امکانات ابزاری و حتی علمی این کارگاه استفاده نماید.
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مهمانی ها و جشن ها:
برای برگذاری مهمانیها و جشن ها برنامه های گوناگون بصورت محلی  ،کشوری و بین المللی آماده نموده ایم.
محلی :نسبت به نیاز شما سالن و امکانات پذیرائی آماده میباشد .سالن یونا گاردن به مساحت  706متر مربع  +کافی
شاپ به مساحت  314متر مربع با داشتن فضائی رویائی آماده پذیرائی مهمانان شما میباشد ( .نفرات مهمان از  2نفر تا
 2.000نفر قابل پذیرائی خواهد بود).
کشوری :نیاز ندارید مهمانان خود را از شهرهای دیگر ایران به شهر خودتان بابت مهمانی دعوت نمایید ،مهمانان شما
میتوانند در شعبات مختلف یونا گاردن در شهرس تان ها و شهرها در ساعت مشخص حضور داشته و از طریق مجازی
مهمانی برگذار نمایید ،که صرفه جوئی  -راحتی و سالمتی را همزمان به همرا خواهد داشت ( .شما میتوانید پرداخت
کننده هزینه مهمانانتان در شهر دیگری باشید).
بین المللی :نیاز ندارید مهمانان خود را از کشورهای دیگری برای مهمانی دعوت نمایید ،مهمانان شما میتوانند در منزل
خود در هر کشوری با امکانات مجازی در مهمانی شما شرکت نمایند ،در ساعت مشخص که راحتی و سالمتی را
هم زمان به همرا خواهد داشت ( .با صفحه نمایش بزرگ ).
بازی ها  ،سرگرمی ها و مسابقات:
همه روزه در ساعاتی مشخص انواع بازی ها  ،سرگرمی ها و مسابقات برای متقاضیان در نظر گرفته شده است تا از
دور هم بودن لذت برده و شادی خود را با دیگران به شراکت بگذارند.
تماشای فیلم ( طبق نظر متقاضیان) :
با در نظر گرفتن امکانات یونا گاردن فیلم های روز ایرانی و خارجی در ساعاتی مشخص به متقاضیان نمایش داده
خواهد شد ( .فیلم های زبان اصلی ارجعیت دارد).

تماشای بازی های ورزشی مخصوصاً فوتبال :
مسابقات و برنامه های ورزشی برنامه ریزی شده و از طریق پرده مخصوص نمایش تقدیم دوستداران خواهد شد.
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Management of Silk Road Star – Youna Holding Wishes to have Cooperation & Business with you.
Best Regards Dr.Michel Tajer

با درود فراوان

.مدیریت هلدینگ جاده ابریشم – یونا آرزوی همکاری و خدمات رسانی به شما را دارد
.دکتر تاجری

با تقدیم احترام دبیرکل هلدینگ جاده ابریشم – یونا

) www.silkroadstar.com ( – ) www.younaclub.com (
Tel: +98 ( 021 ) 26 64 28 90 & 26 64 20 13
Email: silkroadstarsit@gmail.com
Telegram- Watsapp: (+98) 0912 346 48 44
Instagram: youna_garden
Search us on Google Map in Iran: ( younagarden ) ( Youna Garden).
. ) about youna garden ( : ما را در یوتوب بیابید
)  ( در باره یونا گاردن:ما را در آپارات بیابید
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