اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران
ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم رﺳﺘﻮران رﻓﺘﻦ و ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ) اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز (  ،ﻋﻠﯽ
اﺷﺠﻊ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮ ﻏﺬا از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺎل
را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :

ﻟﻄﻔﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﺴﺘﺮ ﻏﺬا
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻋﻠﯽ اﺷﺠﻊ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺮﻏﺬا ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی و اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ دارم و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ رﺳﺘﻮران داری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ،ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رﺳﺘﻮرانداران و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻃﻌﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺬا ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﺮ ﻏﺬا ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﺪف ﻣﻦ و ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺘﺮﻏﺬا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی
ﺧﻮب از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزش و آﮔﺎه ﺳﺎزی دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻓﺮادی ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
و آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ زدن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺘﻮران داری وارد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ
ﺿﺮر ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی
اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ وارد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬای ﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺎ ﻣﺮﻏﻮب و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺧﯿﻠﯽ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﮑﺎری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از آﺷﭙﺰ و ﺳﺎﻟﻨﺪار
وﯾﺘﺮﯾﻦ و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺪار
ﺳﺎﻟﻦ دار را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎن وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺘﻮران دارﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آنﻫﺎ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺳﺮﭘﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮراک ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ
ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.

ﮐﻤـﯽ در ﺧﺼـﻮص اوﻟﯿـﻦ ﺟﺸﻨـﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ رﺳـﺘﻮران ﺳـﺎل
ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ  .اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺪف از
ﺑﺮﮔﺰاری آن ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﺴﺘﺮﻏﺬا ﺑﺎ ﯾﺪک ﮐﺸﯿﺪن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده راﻫﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺮﻏﺬا در ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال در  ۱۰روز ﺑﺼﻮرت اﻧﻼﯾﻦ در ﺑﺴﺘﺮ وب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد و
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮده و داور ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮران ﻫﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ آرای زﻧﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﻮح داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺒﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۰ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﺷﺮوع ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ۱۶ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اوﻟﯿﻦ روز رﺑﯿﻊ اﻻول ﺷﺮوع ﺷﻮد و ۲۶ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺎﺑﺪ.
اﻫﺪاف ﻣﻬﻤﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
:

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﺘﻮراﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺎﻻ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺻﻨﻌﺖ
رﺳﺘﻮران
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﻮع آوری در ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ
اﯾﺠﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺖ ﻣﺮدم

آﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.

آﯾﺎ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻫﺪف ﺗﺎن ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﻣﺎﻟﯽ ﭼﯽ ﺑﻮد ؟
ﺧﯿﺮ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷﻤﺎن را ﺑﺮای

ﺟﺬب اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎﯾﯽ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم و

ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺘﻮران و ﺑﺎ ﻣﺮدم دارﻧﺪ
ﻣﺤﻮر دارﻧﺪ ،ﮐﺮدﯾﻢ .اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ
رﺳﺘﻮران داران ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ را دارﯾﻢ.

ﮐﺪام رﺳﺘﻮران ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟ آﯾﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﻮف رﺳﺘﻮران ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ،ﺑﺎغ رﺳﺘﻮران ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎی
ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ،ﺟﮕﺮﮐﯽ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﺘﻮران ﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو و درﺟﻪ ﺳﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ زﻣﺎن رای ﮔﯿﺮی
ﺟﺸﻨﻮاره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺎ ﺗﺎ ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار رﺳﺘﻮران و ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.

آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد در ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ؟
ﺳﻮال ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ از رﺳﺘﻮران داراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و ﻫﺮ ﺳﺒﮑﯽ از رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا رای
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﺎﯾﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺗﻬﺮان رﺳﺘﻮران ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ
اﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا رای ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭼﻪ
ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮراﻧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
رﺳﺘﻮران ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رﺳﺘﻮران ﮐﺸﻮر از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺎ رای ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داور ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و

ﻣﺮدم و رﺳﺘﻮران داران ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روﻧﺪ ﮐﺎر و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر از زﻣﺎن رای ﮔﯿﺮی و روﻧﺪ رای ﮔﯿﺮی در ﺳﺎﯾﺖ
 festival.mrghazaa.irو ﺷﺒﮑــﻪ آﭘــﺎرات  mrghazaو اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام
 mrghaza.irﺑﺼﻮرت اﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺎل
ﮐﻨﻨﺪ .و در زﻣﺎن ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه از ﺷﺒﮑﻪ آﭘﺎرات و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

و ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ …
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ  ،آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ
رﺳﺘﻮران داری ﮐﺸﻮر رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﻗﺮار دادن
ﺑﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی رﺳﺘﻮران اﺳﺖ  ،ﺗﯿﻢ
ﻣﺴﺘﺮﻏﺬا ﺑﻨﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﺎ واﺗﺴﺎپ رﺳﺘﻮراﻧﺪاران ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺮ ﺟﺸﻨﻮاره را در ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  ،از ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺳﺘﻮران ﺷﻤﺎ را در
ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
– ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺘﻮران ﺷﻤﺎ
– ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺘﻮران ﺷﻤﺎ
– ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺸﺎوره و آﻧﺎﻟﯿﺰ راﯾﮕﺎن و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار

