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 وقتی تصمیم به برگزاری یک رویداد می گیرید، معموال به چه چیزهایی بیش از بقیه توجه می کنید!؟
جمله  از  برگزاری  محل  و  محتوا  کیفیت  رویداد،  مدعوین  و  سخنرانان  بلیت،  قیمت  تعیین 

مواردی هستند که از نظر مخاطبین بیشترین تاثیر را در موفقیت رویداد دارند.

براساس پیمایشی که چندی پیش توسط ایوند انجام شد، شرکت کنندگاِن رویدادها محل 
برگزاری را به عنوان یکی از مهم ترین موارد در تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید بلیت 
یا  “کم”  را  برگزاری  اهمیت محل  پاسخ دهندگان  از  درصد   5.6 تنها  کردند.  معرفی  رویداد 
“خیلی کم” ارزیابی کردند. در حالی که بیش از 61 درصد آنها اهمیت “زیاد” یا “خیلی زیاد”ی 

برای محل برگزاری رویداد قائل بودند.

از طرف دیگر، هزینه ای که برگزارکنندگان رویدادها برای اجاره ی سالن صرف می کنند، بخش 
هزینه ی  از  بیشتر  شاید  )حتی  می دهد.  اختصاص  خودش  به  را  آنها  بودجه ی  از  بزرگی 
سخنرانان یا بازاریابی و تبلیغات( تمام این موارد نشان می دهند که باید دقت ویژه ای در 

انتخاب سالن به خرج داد.

https://evand.com/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
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 ویژگی های
یک سالن خوب

هدف اصلی هر رویداد موفقی باید ایجاد ارزش برای شرکت کنندگان باشد. و انگیزه دادن و الهام بخشیدن 
عمده ای  نقش  خوب  سالن  یک  که  کاری  است؛  ارزش  این  ایجاد  راه های  از  یکی  شرکت کنندگان،  به 
محل  اگر  نتیجه  در  می گیرند.  قرار  هستند  آن  در  که  مکانی  تاثیر  تحت  همیشه  افراد  می کند.  ایفا  آن  در 
خوب  برنامه  سخن رانان  و  کنید  تالش  که  هم  -هرچقدر  باشد  سنتی  و  قدیمی  کامال  شما  رویداد  برگزاری 
بود. خواهد  سخت  بسیار  حداقل  یا  غیرممکن  عمال  حاضرین،  به  نوآوری  و  خالقیت  حس  القای   باشند- 

پس مهم ترین ویژگی یک سالن خوب برای برگزاری رویدادها، خالقانه بودن آن است.

خالقیت و نوآوری

معنای خالقیت در هر حوزه و برای هر رویداد و هر فرد 
باشید که  دنبال سالنی  به  این که  از  قبل  متفاوت است. 
حس خالقیت را در حاضرین تقویت کند، باید بدانید که 
معنای خالقیت در رویداد شما دقیقا چیست. برای این 
کار باید بدانید که شرکت کنندگان در رویداد شما دقیقا چه 
انتظاراتی دارند و چه چیزهایی را خالقانه، غافل گیرکننده 
و منحصربه فرد می دانند. به دست آوردن این اطالعات به 
شما کمک خواهند کرد تا سالن درست را انتخاب کنید و 
در آن از ابزارهای درست بهره بگیرید. مثال اگر شبکه سازی 
شامل  باید  برگزاری  محل  است،  مهم  شما  رویداد  در 
است. مناسب  کار  این  برای  که  شود  خاصی   محوطه ی 
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با این که شخصی سازی تعریف خالقیت برای تبدیل شرکت در رویداد شما به یک تجربه ی خاص و به یادماندنی 
برای مخاطبین تان، بسیار مهم و ضروری ست، اما مهم ترین نکته ای که در نظر گرفتن آن برای تمام برگزارکنندگان 

خالق الزم است، تکنولوژی محور بودن سالن رویداد است.

تکنولوژی محور بودن

سالن هایی که امکان یکپارچه سازی و اتصال به تکنولوژی های روز را دارند، برای برگزاری رویداد مناسب ترند. 
نیازهای تکنولوژی محور رویدادتان را مشخص کنید و سالنی را انتخاب کنید که تمام آن ها را با کیفیت مناسب 

در اختیارتان قرار می دهد.

از جمله مواردی که باید در نظر داشته باشید:
1- ارائه ی اینترنت پرسرعت بی سیم به صورتی که برای تمام شرکت کنندگان رویداد قابل استفاده باشد )سرعت 
حداقل هشت مگابایت بر ثانیه برای رویدادهای کوچک. هرچقدر تعداد شرکت کنندگان بیش تر باشد، سرعت 

و پهنای باند اینترنت نیز باید بیش تر شود.(
2- مسئول فنی و سمعی بصری برای سالن که هماهنگی های الزم را با شما انجام دهد

3- امکان پخش باکیفیت صدا و تصویر )بلندگوهای باکیفیت، صفحه ی نمایش مناسب(
4- امکان برقراری ویدئوکنفرانس با سخن رانان احتمالی که از راه دور در رویداد حضور دارند

بازهم تاکید می کنیم که شناخت شما از مخاطبین تان، نقش مهمی در شخصی سازی این ویژگی ها ایفا می کنند 
و درجه ی اهمیت هر ویژگی برای رویدادهای مختلف، متفاوت خواهد بود.
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چطور
سالن ها را پیدا کنیم؟

بعد از مشخص کردن اهداف رویداد، ارزیابی انتظارات مخاطبین و مشخص کردن ویژگی هایی که برای شما 
مهم ترند، باید یک لیست از سالن هایی که با انتظارات شما تطابق دارند تهیه کنید. برای این کار می توانید از 
سایر برگزارکنندگان پرس وجو کنید، در شهر چرخ بزنید و جاهایی که امکان برگزاری رویداد دارند را شناسایی 
کنید، در اینترنت جست وجو کنید تا شاید وبسایت بعضی سالن ها را بیابید و یا از سیستم “سالن یاب” ایوند 

استفاده کنید.

سیستم سالن یاب چطور کار می کند؟

برگزارکنندگان  تمام  اختیار  در  رایگان  به صورت  ایوند  از سوی مجموعه ی  که  سالن یاب سرویس جدیدی ست 
در سراسر کشور  ده ها و صدها سالن  میان  از سالن یاب  استفاده  با  گرفته است. شما می توانید  قرار  رویداد 
جست وجو کنید و با بررسی اطالعات مربوط به هرکدام، گزینه هایی که با نیاز شما مطابق اند را شناسایی نمایید.
بعد از بررسی گزینه ها می توانید -از طریق همین سیستم- راه های ارتباط با مسئولین سالن مورد نظرتان را پیدا 
کنید و نسبت به کسب اطالعات بیش تر یا رزرو سالن برای رویداد بعدی تان اقدام نمایید. خدمات سالن یاب 

طوری طراحی شده اند که فرآیند پیدا کردن و انتخاب سالن ها را برای شما آسان تر کنند.

https://salonyab.evand.com/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
https://evand.com/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
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 انتخاب 
بهترین سالن

همان طور که گفته شد، سالن مناسب برای هر رویداد با توجه به نوع و اهداف و تعداد شرکت کننده متفاوت 
است. اما بعد از این که ویژگی های اصلی مورد نظرتان را براساس راهنمای باال مشخص کردید، باید مواردی که 

در ادامه می آیند را درمورد گزینه های موجود بررسی کنید.

1- سابقه ی رویدادهای موفق
بررسی میزان موفقیت رویدادهایی که پیش از این در یک سالن برگزار شده اند، راه خوبی برای ارزیابی آن است. 
اگر از سالن یاب استفاده می کنید، با مسئولین سالن مورد نظرتان تماس بگیرید و از آن ها درمورد رویدادهای 
با  راه های تماس  از آن ها بخواهید در صورت امکان  برگزار شده اند سوال کنید.  موفقی که قبال در آن سالن 
برگزارکنندگان رویدادهای قبلی شان را در اختیار شما قرار دهند. پرس وجو از دیگران نیز می تواند در این مرحله 
مفید باشد. هدف از انجام این کار این است که بدانید آیا سالن می تواند از تکنولوژی های جدید مورد نیاز شما 
پشتیبانی کند یا نه؟ آیا شرکت کنندگان رویدادهای قبلی از محل برگزاری رضایت داشته اند یا نه؟ آیا همکاری 

با مسئولین و دست اندرکاران سالن آسان است یا در آینده دردسرساز خواهد شد؟ و...

2- میزان سازگاری سالن با تکنولوژی های رویدادی
همان طور که قبال هم گفتیم، باید بدانید که قرار است از کدام تکنولوژی ها استفاده کنید و بررسی کنید که آیا 
سالن مورد نظرتان امکان پشتیبانی مناسب از آن ها را دارد یا نه. مثال ابتدایی ترین چیزی که هر سالن همایش 
باید داشته باشد، یک سیستم صوتی سالم و خوب و باکیفیت است که صدای سخن ران را با شدت و شفافیت 

مناسب به گوش همه ی حاضران برساند.
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امکان دیگری که وجود آن برای برگزاری یک رویداد خوب الزم است، وجود اینترنت پرسرعت 
باشد.  ثانیه  بر  باید حداقل 8 مگابایت  اینترنت سالن  برگزاری ست. سرعت  در محل  بی سیم 
درمورد سرعت اینترنت فقط از مسئول سالن سوال نکنید. حتما خودتان اینترنت سالن را تست 
کنید. برای این کار می توانید از ابزارهایی که سایت “اسپید تست”  در اختیارتان قرار می دهد 
استفاده کنید یا اپلیکیشن اندروید آن و یا آی فون را دانلود کرده و سپس سرعت اینترنت در 

سالن مورد نظرتان را بسنجید.

3- ظرفیت سالن
احتماال براساس تجربه های پیشین تصوری از تعداد شرکت کنندگان احتمالی رویدادتان دارید. 
طبیعتا سالنی که انتخاب می کنید باید بتواند این تعداد را به راحتی در خود جا دهد؛ بدون 
این که استفاده از امکانات سالن با مشکل مواجه شود. درمورد ظرفیت واقعی سالن با مسئولین 

آن صحبت کنید. بهتر است در سالن محوطه ی خیلی خالی یا خیلی پر نداشته باشید.

4- نحوه ی دسترسی
شما باید کاری کنید که تنها فکر و ذکر شرکت کنندگان، 

که  صورتی  در  اتفاق  این  و  باشد.  رویداد  محتوای 
نخواهد  باشد،  مشکل  برگزاری  محل  به  رفت وآمد 
افتاد. ممکن است این مسئله به نظرتان بدیهی باشد 
برنامه ریزی  درگیر  این قدر  برگزارکنندگان  از  اما خیلی 
را  آن  عمال  که  می شوند  رویداد  مختلف  مراحل 

فراموش می کنند.
آدرس دقیق و تمام راه های دسترسی به محل برگزاری 
و  بشناسید  را  مختلف  حمل ونقل  وسایل  با  رویداد 
آن ها را در اختیار مخاطبین تان قرار دهید. اگر برای 
ایوند  ابزارهای  از  رویدادتان  ثبت نام شرکت کنندگان 

استفاده کنید، می توانید محل برگزاری رویداد را روی نقشه ی گوگل به مخاطبین رویداد نشان 
دهید و سایر راه های دسترسی را نیز ذکر کنید.

عالوه بر این، ایوند برای حل شدن این مشکل یک تفاهم نامه ی همکاری با اسنپ تنظیم کرده 
است که براساس آن، تمام شرکت کنندگان در رویدادها می توانند از روی بلیتی که از سوی ایوند 
برای شان ارسال می شود، اقدام به درخواست ماشین از اسنپ کرده و به راحتی به محل برگزاری 

رویداد برسند.

http://www.speedtest.net/
https://itunes.apple.com/app/speedtest-net-mobile-speed/id300704847?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&referrer=utm_source%3Dstnet%26utm_medium%3Dmobile%26utm_campaign%3Dstnet
http://blog.evand.com/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
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5- بازخورد شرکت کنندگان
یکی از مهم ترین نکته ها که گاهی اوقات در میان حجم انبوه کارها فراموش می شود، گرفتن 
بازخورد از مخاطبان است. سعی کنید یک پرسش نامه ی کوتاه برای شرکت کنندگان در رویدادتان 
فرم های  و  قرار دهید  آنان  اختیار  در  رویداد  پایان  در  به صورت چاپ شده  را  آن  و  کنید  تهیه 
پرشده را دریافت کنید یا این که آدرس های ایمیل آنان را در یک لیست جمع آوری کنید و یک 
برای ساختن  کنید.  ایمیل  برای شان  را  رویداد، سواالت پرسش نامه  برگزاری  از  بعد  روز  یا دو 

پرسش نامه های آنالین می توانید از ابزار گوگل فرم استفاده کنید.
سواالتی مثل »آیا دسترسی به محل رویداد برای تان آسان بود؟« یا »فکر می کنید ساختار سالن 
ارائه می شوند،  گزینه ای  به صورت چند  که  یا خیر؟«  کرد  رویداد کمک  بهتر شدن تجربه ی  به 
می توانند بازخورد خوبی از سالن به شما بدهند که در انتخاب سالن رویدادهای بعدی تان بسیار 

مفید خواهد بود.

6- میزان بودجه
باشد،  داشته  را  اشاره شده  خصوصیات  تمام  که  سالنی  هزینه ی  کنید  احساس  است  ممکن 
بیش تر از میزان بودجه ی شماست. با این که در برخی موارد این مسئله درست است، اما با 
جست وجوی بیش تر میان سالن ها و مذاکره با آن ها احتمال پیدا کردن یک سالن مناسب با 
بودجه ای که در نظر گرفته اید وجود دارد. اگر قیمت سالن ها برای تان باالست، سعی کنید زمان 
برگزاری رویدادتان را طوری انتخاب کنید که در آن تاریخ، تقاضای زیادی برای سالن ها وجود 
نداشته باشد. طبیعتا در مناسبت های خاص و برخی روزها، تقاضا برای سالن ها بیش تر است 
و در نتیجه مذاکره با صاحبین آن ها نتیجه ی چندانی برای شما نخواهد داشت. اما اگر برای 
رزرو سالن در روزی اقدام کنید که مسئول سالن می داند مشتری دیگری برای آن وجود نخواهد 

داشت، پایین آوردن قیمت برای تان آسان تر خواهد بود.
اگر از قبل بودجه ای مشخص برای سالن رویداد در نظر گرفته اید و در صورت هزینه ی بیش تر 
مجبور خواهید شد قیمت بلیت رویداد را باال ببرید، بهتر است به جست وجو برای پیدا کردن 

یک سالن دیگر ادامه دهید.

7- گزینه های جای گزین
ممکن است رویداد شما از نوعی باشد که به یک سالن بزرگ همایش نیاز نداشته باشد. در 
این صورت می توانید گزینه های جای گزین را نیز در نظر بگیرید. مثال برخی هتل ها و کافه ها 
در  سوله ها  برخی  یا  باشند.  مناسب  کوچک  رویدادهای  برای  می توانند  که  دارند  فضاهایی 
فصول خاصی امکان میزبانی رویدادها را دارند. چنین سالن هایی هم به متفاوت و خاص شدن 

تجربه ی رویداد کمک می کنند و هم احتماال هزینه ی کم تری برای شما خواهند داشت.

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
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 طراحی
داخلی سالن

طراحی داخلی سالن تاثیر مستقیمی روی تجربه ی شرکت کنندگان در رویداد دارد و می تواند ارزشی که آنان از 
حضور در رویداد دریافت می کنند را به حداکثر برساند یا این که به آن لطمه ی جدی وارد کند. برای رسیدن به 

بهترین ساختار داخلی برای سالن رویدادتان، نکاتی که در ادامه می آیند را در نظر داشته باشید:

1- دسترسی مناسب
دسترسی فقط مربوط به محل سالن نیست. همان طور که قبال اشاره شد، باید تعداد حدودی شرکت کنندگان 
در رویدادتان را پیش بینی کنید و سالنی انتخاب کنید که برای آن تعداد مناسب باشد؛ به نحوی که نه قسمت 
بزرگی خالی بماند و نه تراکم جمعیت در سالن باال باشد. بعد از انتخاب سالن، باید طراحی داخلی آن و نحوه ی 
چینش صندلی ها را به نوعی اجرا کنید که دسترسی شرکت کنندگان به هم و به سخن رانان احتمالی مناسب 
باشد. اگر محدوده ی خاص برای پذیرایی و اسراحت یا شبکه سازی و کار تیمی در نظر گرفته اید، دسترسی به 

ین نقاط را هم در نظر داشته باشید.
رویدادهای موفق طوری برگزار می شوند که شرکت کنندگان بتوانند در طول برگزاری درمورد محتوا و اطالعاتی که 
در رویداد ارائه می شود، باهم تبادل نظر داشته باشند. فضاهای مخصوص شبکه سازی بهتر است محدوده های 
کوچک و بزرگی را شامل شوند که افراد به راحتی بتوانند تا حدودی با یک دیگر خلوت کنند و به راحتی حرف 

بزنند.

http://blog.evand.com/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
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2- پایداری و سازگار بودن
راحی سازگار به این منظور انجام می شود که ساختار کلی رویداد روی رفتار شرکت کنندگان تاثیر 
بگذارد و میزان تاثیر منفی رویداد و شرکت کنندگان آن در محیط زیست را به حداقل برساند. 

ابزارهای زیر نمونه هایی از طراحی سازگار هستند:
- سیستم نور ِال ای دی

- استفاده از خوراکی ها و غذاهایی ارگانیک و محلی
- استفاده از ظروف یک بارمصرف و قابل بازیافت در پذیرایی

- عدم استفاده از کاغذ در بلیت ها و سایر بخش های رویداد )استفاده از اپلیکیشن برگزارکنندگان 
ایوند در این زمینه کمک حال شما خواهد بود(

3- تکنولوژی روز
تمام راه کارهای تکنولوژیکی که در فرآیند انتخاب سالن در نظر داشته اید را در آن پیاده کنید تا 

بتوانید در طول رویداد به نحو احسن از آن ها استفاده کنید.

4- ابزارهای خاص و متفاوت
به نظر می رسد که میزان استفاده از ابزارهایی مثل واقعیت مجازی و پهبادهای کوچک در میان 
برنامه های رویدادها -برای ایجاد تجربه ای متفاوت برای شرکت کنندگان- رو به افزایش است. 
از چنین ابزارهایی می توان در خالل ارائه ی محتوای اصلی رویداد و به منظور انتقال پیام و یا 
به صورت تفریحی و برای ایجاد یک فرصت استراحت میان برنامه های رویداد استفاده کرد. اگر 
امکان و قصد استفاده از چنین ابزارهای متفاوتی را دارید، هنگام طراحی سالن باید نحوه ی 

استفاده از آن ها را نیز در نظر بگیرید.

http://cafebazaar.ir/app/ir.evand.argon/?l=fa
http://cafebazaar.ir/app/ir.evand.argon/?l=fa
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5- طراحی و دکور خالقانه
طراحی داخلی مناسب و دکور زیبا در سالن برگزاری، به ساخته شدن برند شما به عنوان یک 
برگزارکننده ی خالق کمک خواهند کرد. برای انجام این کار، بخشی از برندتان که از پیش تثبیت 
از رنگ  یا در طراحی های قبلی  اگر لوگوی مشخص دارید  را در نظر داشته باشید. مثال  شده 

خاص استفاده کرده اید، آن ها را در طراحی سالن دخیل کنید.
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جمع بندی و 
نتیجه گیری

همان طور که می دانید، فرآیند انتخاب و آماده سازی یک سالن مناسب برای 
رویداد می تواند بسیار سخت و زمان بر باشد. برای این کار نه تنها باید درکی 
درست و کامل از برند رویدادتان و شرکت کنندگان آن داشته باشید، بل که 
باید امکانات سالن ها را نیز بشناسید و بتوانید آن ها را ارزیابی کنید. اما با 
توجه به تاثیر بزرگی که سالن رویداد در تجربه ی شرکت کنندگان می گذارد و 
میزان اهمیت آن در تصمیم گیری برای خرید بلیت و شرکت در رویداد، باید 

با وجود تمام سختی ها دقت زیادی در انتخاب سالن به خرج داد.
در این کتاب چه، درمورد ویژگی های یک سالن خوب و این که هنگام انتخاب 
آن باید چه نکاتی را در نظر داشته باشید، صحبت کردیم. از نحوه ی پیدا 
روش های  با  یا جست وجو  سالن یاب  طریق  از  نظر  مورد  سالن های  کردن 
دیگر گفتیم و در نهایت، نکاتی که باید در طراحی داخلی سالن در نظر داشت 

را مطرح کردیم.
را  انتقادی داشتید، آن  اگر درمورد محتوای این کتاب چه نظر، پیشنهاد یا 
از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. در صورت نیاز به مشاوره در انتخاب 

سالن یا استفاده از سرویس سالن یاب نیز با ما تماس بگیرید.

mailto:info%40evand.com?subject=ebook
https://salonyab.evand.com/?utm_source=ebook&utm_campaign=salonebook&utm_medium=pdf
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نظر شما
مهم است!

از هرگونه نظر یا انتقاد درمورد محتوای این کتابچه یا پیشنهاد 
 برای کتابچه های بعدی استقبال می کنیم.

شما می توانید از طریق آدرس ایمیل info@evand.com یا 
آی دی تلگرام evand_content@ با ما در تماس باشید.

mailto:info%40evand.com?subject=ebook
https://telegram.me/evand_content
mailto:info%40evand.com?subject=ebook
https://telegram.me/evand_content
https://telegram.me/evand_content
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اگر محتوای این کتابچه را دوست 
داشتید، می توانید -با هم رسان کردن 

آن- کمک حال ما باشید...

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=bit.ly/salonebook
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%22%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%3A%0Abit.ly%2Fsalonebook&source=webclient
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=bit.ly/salonebook&title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%22%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%3A&summary=&source=
https://telegram.me/share/url?url=bit.ly/salonebook%20&text=%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%22%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF
https://plus.google.com/share?url=bit.ly/salonebook
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