راهنمای گام به گام ثبت اقامتگاه بر روی مجموعه وبسایت های سون
نکات مهم:
الف .اگر در انجام هر یک از گام های زیر به مشکلی برخوردید می توانيد از طریق شماره زیر )ترجيحا تلگرام( راهنمایی
ﻻزم را دریافت کنيد09900995435 .
ب .ثبت اقامتگاه با استفاده از رایانه یا لپتاپ )به طور کلی دسکتاپ( ساده تر از ثبت آن با گوشی همراه است.
ج .با هر ایميل تنها ميتوان فقط یک پروفایل کاربری و یک اقامتگاه ثبت نمود .برای ثبت  ٢اقامتگاه مجزا ،باید از  ٢ایميل
متفاوت استفاده شود.

گام اول :به منوی  Enlist Your Placeدر صفحه اصلی سایت )آدرس ذیل( مراجعه کنيد .در کادر سبز رنگ )کادر پایين(
اطﻼعات شخصی خود را وارد کرده تا پروفایل کاربری شما ایجاد شود .توجه داشته باشيد که پس از ایجاد پروفایل کاربری
برای ورود مجدد به پروفایل خود باید از کادر آبی رنگ )کادر باﻻ( وارد پروفایل خود شوید.
http://hostelsiniran.com/enlist-your-place
گام دوم :وارد صفحه دوم پروفایل ) (Your Place’s Infoشده و با توجه به نکات زیر جاهای خالی را پر کنيد:

 .١نام اقامتگاه را به انگليسی وارد کنيد
مثال:
Amir Kabir Hotel in Tehran
یا
Rivas Ecolodge in Kerman

 .٢نام اقامتگاه خود را به فارسی وارد کنيد.
مثال:
هتل امير کبير تهران
یا
بومگردی ریواس کرمان
.٣
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شهر یا استانی که اقامتگاه در آن واقع شده است را انتخاب نمایيد )اگر شهر شما در ليست ما نيست به ما
اطﻼع دهيد(.
آدرس را به انگليسی وارد کنيد.
آدرس را به فارسی وارد کنيد
شماره تلفن اقامتگاه را وارد کنيد.
غلط+9821…. :
صحيح009821…. :
عکس دلخواه برای نمایش پروفایل اقامتگاه را بارگذاری کنيد .توجه داشته باشيد که این عکس باید عکسی در
سایز کوچک )عرض  ٢٣٠پيکسل و ارتفاع  ١۵٣پيکسل( بوده و حجم آن کمتر از  ١٠٠کيلوبایت باشد.
شماره همراه مدیر اقامتگاه را وارد کنيد.
غلط+98912…. :
صحيح0098912…. :

 .٩در ردیف  ٩صفحه شما باید متنی جذاب و با جزئيات برای معرفی اقامتگاه خود بنویسيد .این متن باید به زبان
انگليسی ،حداقل  ٢٠٠کلمه ،و در سه پاراگراف به صورت زیر باشد.

پاراگراف اول:
توصيف اقامتگاه ،توصيف اتاق ها و امکانات اقامتگاه ،توصيف فضای نشيمن عمومی )حياط ،ﻻبی...،
( توصيف خدمات شما در اقامتگاه.... ،
پاراگراف دوم:
توضيح درباره موقعيت شهری یا روستایی اقامتگاه ،نام بردن و توصيف جاذبه های گردشگری اطراف
اقامتگاه و نحوه دسترسی به آنها... ،
پاراگراف سوم:
راهنمایی مهمان جهت دسترسی آسان به اقامتگاه از فرودگاه ،ترمينال اتوبوسرانی ،ایستگاه راه
آهن ،بندر... ،
لطفا از نوشتن شماره تلفن ،ایميل ،و یا هر گونه راه ارتباطی مستقيم با اقامتگاه جدا اجتناب شود!

بسيار مهم :حال بر روی دکمه  Save & Nextدر پایين صفحه کليک کنيد تا به صفحه قيمت اتاق ها وارد شوید.

گام سوم:
در صفحه قيمت اتاق ها ) (Roomsجدولی با  ۵ستون را مﻼحظه خواهيد کرد .در ستون اول از چپ )(Room Type
انواع مختلفی از اتاق ها قابل مشاهده هست .در ستون دوم با استفاده از اعداد انگليسی تعداد آن اتاق مورد
نظر را مقابل آن وارد کنيد .مثﻼ اگر در اقامتگاه شما  ٣اتاق یک تخته وجود دارد ،عدد  ٣را مقابل نوع اتاق وارد کنيد
)تصویر ذیل مﻼحظه شود( ،در ستون سوم )… ،(For how manyو در همان ردیف اتاق مورد نظر ،ظرفيت اتاق را
وارد کنيد .مثﻼ در تصویر زیر عدد یک برای اتاق مورد نظر وارد شده .در ستون چهارم ) ،(Price in Euroقيمت
یورویی اتاق و در ستون پنجم ) ،(Price in Rialقيمت ریالی اتاق را وارد کنيد.

نکات مهم:
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جهت قيمتگذاری برای "هر نفر" در اقامتگاه های بومگردی مقابل نوع اتاق  Mixed Dormsقيمتگذاری شود.
جهت قيمتگذاری برای "هر نفر" در هاستل ها مقابل انواع اتاق  ، Male Dorms ، Mixed Dormsو
 Female Dormsقيمتگذاری شود.
جهت قيمتگذاری ویﻼ ،آپارتمان ،یا سویيت ،مقابل  The Whole Villaیا The Whole Apartment
یا  The Whole Suiteقيمت گذاری شود.
قيمت ها شامل صبحانه مهمان خواهند بود.
ردیف مقابل اتاق هایی که در اقامتگاه شما وجود ندارند را خالی رها کنيد.
اگر نوع اتاق اقامتگاه شما در ليست ما نيست ،به ما اطﻼع دهيد تا آن را به ليست اضافه کنيم.

بسيار مهم :حال بر روی دکمه  Save & Nextدر پایين صفحه کليک کنيد تا به صفحه خدمات و امکانات وارد
شوید.

گام چهارم
در صفحه خدمات و امکانات ) (Services/Amenitiesجدولی با  ۶ستون را مشاهده خواهيد کرد .در ستون اول سمت چپ،
عناوین خدمات و امکانات قابل مشاهده است .شما باید در ستون دوم ) (Put 1 if you have itو در مقابل آن امکانات یا
خدماتی که ارائه می دهيد عدد  ١را به انگليسی وارد کنيد)تصویر ذیل مﻼحظه شود(.
در ستون های سوم ) (Cost in Euroو چهارم ) ،(Cost in Rialهزینه امکانات و خدمات را به یورو و ریال وارد کنيد .خالی رها
کردن جای خالی هزینه امکانات و خدمات ،به منزله رایگاه بودن آنهاست .در ستون پنجم و ششم ،ميتوانيد در صورت نياز،
به دو زبان انگليسی و فارسی)ترجيحا انگليسی( ،توضيحاتی تکميلی در رابطه با هر یک از خدمات بنویسيد .مثﻼ ،توضيح
تکميلی  Free Breakfastميتواند جمله زیر باشد.
… Our breakfast is served buffet style, and it includes fruit, jam,

مهم:
الف .ردیف مقابل امکانات و خدماتی که ارئه نمی شود را خالی رها کنيد.
ب  .اگر عنوان امکانات و خدماتی که ارائه می کنيد در ليست ما نيست ،به ما اطﻼع دهيد تا به ليست اضافه شوند.

بسيار مهم:
جهت تکميل گام باﻻ )گام چهارم( بر روی دکمه  Save & Nextدر پایين صفحه کليک کنيد .در این محله پيام زیر را دریافت
خواهيد کرد که مطابق آن باید از طریق تلگرام به شماره  09900995435پيام داده و از ادمين گروه درخواست تایيد ثبت
اقامتگاه را نمایيد.

You'll be able to upload photos after Admin's approval. Please text 09900995435 on Telegram to
get the approval.

گام پنجم)گام نهایی(
پس از تایيد ادمين ،شما وارد گام پنجم ) (Photo Galleryميشوید که در آن ميتوانيد گالری اقامتگاه خود را بارگذاری کنيد.
مهم:
الف .دقيقا تعداد  ١٠عکس بارگذاری شود.
ب .حجم هر عکس باید کمتر از  ٣٠٠کيلو بایت باشد .شما ميتوانيد با استفاده از روش های گوناگون مانند ارسال
عکس در تلگرام حجم عکس ها را کاهش دهيد.
ج .عکس ها همه باید به یک اندزه بوده و به صورت افقی گرفته شده باشند )تصاویر ذیل مﻼحظه شوند(

شرایط همکاری با گروه بين المللی سون )حتما مطالعه شود(
به اطﻼع ميرساند رعایت موارد ذیل در همکاری با گروه سون هاستلز بسيار بسيار مهم
است.
نرخ های ثبت شده روی دیگر سایت های بوکينگ )متعلق به خود هتل و یا غيره( نباید کمتر از نرخ های
.١
ثبت شده روی سایت گروه سون باشد .مشاهده چنين مواردی قطعا موجﺐ کاهش سطح همکاری خواهد شد.
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خواهشمند است جهت تسویه صورت حساب هر ماه ،تا حداکثر روز دهم ماه بعد از آن اقدام به عمل آید.

لطفا محبت کنيد کد مواردی که مهمان در اقامتگاه بابت رزرو خود حضور پيدا نميکند ،و یا کمتر از مدتی که
.٣
رزرو کرده اقامت ميکند را تا حد اکثر  ٢۴ساعت بعد از تاریخ خروج مهمان به ما اعﻼم کنيد که ما در آخر هر ماه آن

موارد را در صورتحسابی که به شما می فرستيم لحاظ نکنيم .در غير این صورت گروه رزرواسيون سون مسئوليتی
بابت مغایرت ليست خودتان و ليست ارسالی ما نخواهد پذیرفت .توصيه اکيد ما اینست که با استفاده شماره
تماس )اغلﺐ واتساپ دارند( و ایميلی که ما از مهمان به شما ارسال ميکنيم ،از دو سه روز قبل از تاریخ ورود
مهمان جهت اطمينان از حضور و راهنمایی مسير با آنها در تماس باشيد .این امر رضایت صد در صدی مهمان را
موجﺐ خواهد شد.
به اطﻼع ميرساند در راستای تشویق گردشگران خارجی به استفاده از سيستم های رزواسيون داخلی
.۴
به جای سيستم های خارجی ،تمامی کد رزرو هایی که از طرف ما به شما ارسال ميشوند از  ۵درصد تخفيف
پرداخت برخوردار می شوند .این  ۵درصد در انتهای هر ماه از کميسيون  ١۵درصدی گروه سون هاستلز کسر
خواهد شد << کميسيون ما  ١٠درصد خواهد بود.

مدیریت گروه رزرواسيون سون هاستلز
جﻼل راشدی

