ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ) (Coffee Shops Shedsﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﻣدرن و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎرآﻣد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﮐﮫ اﻣروزه در ﺑﺎزار ﺧرﯾد اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن طرﻓداران ﺧﺎص ﺧود را ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.از ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻣﯽ
ﺗوان ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت و ﻣراﻗﺑت از ﺗﺎﺑش ﻧور ﺧورﺷﯾد  ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ رطوﺑت و آب ﺑﺎران و ﺑرف ﺑﮫ
داﺧل ﻣﻐﺎزه ﻣﯽ ﺗوان اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و ﻣدﯾران رﺳﺗوران و ھﺗل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻓﺿﺎی ﺑﯾروﻧﯽ را ﺑرای ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم و دورھﻣﯽ ھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﻓﺿﺎی دﻧﺞ ﺑرای
ﮔﻔﺗﮕو اﻓراد ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺷﺎورﯾن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد  .ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را در زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب و ﺧرﯾد اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ ،
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﺎزوﯾﯽ  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن دوطرﻓﮫ  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ  ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ﭼﺗری و  ..راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ در اﻧواع طرح  ،ﻣدل و رﻧﮓ طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی
طراﺣﯽ ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺗﺧﺻص در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﺑرﻗﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺻب ﻣوﺗور اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑر روی آن و اﯾﺟﺎد راﺣﺗﯽ و اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗر در
زﻣﺎن ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﮐردن آن ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و رﺳﺗوران داراﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﯾروﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﭼﺗری ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﺣرک ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ دﻟﯾل زﯾﺑﺎﯾﯽ و
ﺷﯾﮏ ﺑودن آن ھﺎ طرﻓداران ﺑﺳﯾﺎری را ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد.ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ھرﭼﮫ ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻣﺣﮑم و ﺑﺎدوام ﺗر ﺑﺎﺷد
ﺑرای ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﻣﻧﺎﺳب ﺗر اﺳت.در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ھﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت را ﻣﯽ ﺗوان
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻓﺎﮐﺗور در اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﯾط ﮔرم و ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑرای
ﻣﺷﺗرﯾﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﺳﻔﺎرش ﺧود و اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺗرﯾن اﻧواع
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﺎ طرح و ﻣدل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﯾﺑﺎن آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.
ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣﺷﺧص ﮐﮫ در طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد اﻧواع آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺷﺧص
ﻣﯽ ﺷود  .اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎرﺑرد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺑرﻗﯽ
ﯾﺎ ﺛﺎﺑت ﺑودن  ،ﺟﻧس ﭘﺎرﭼﮫ ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺳﺎﯾﺑﺎن  ،ﻣﺳﺎﺣت ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺳﺎﯾﺑﺎن در آن ﺟﺎ ﻧﺻب و راه
اﻧدازی ﺷود.
ﻧوع ﻣﺗ﷼ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﻣراﺣل ﺗوﻟﯾد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ  ،اﺑﻌﺎد و اﻧدازه
ﺳﺎﯾﺑﺎن ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻟوﮐس ﺑودن ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود،
ھﻣﮫ ار ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣﮭم در ﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺧرﯾد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب و ﺧرﯾد ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ  ،رﺳﺗوران و ھﺗل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﻓﺿﺎی ﺑﺎز در ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻓﺿﺎ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد در
ﻓﺿﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﯾﺎ رﺳﺗوران ﻏذای ﺧود را ﻣﯾل ﮐﻧﻧد.ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و
ﺑﺎ ﺧرﯾد ﺑﮭﺗرﯾن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺗرﯾن اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻓﺿﺎی ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﮔرﻣﯽ را ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ
از ﻣﺷﺗرﯾﺎن درﺳت ﮐﻧﯾد.
ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد در زﻣﺎن ﺧرﯾد اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت و ﺳﺎﯾﺑﺎن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﯾﺑﺎن را از ﻟﺣﺎظ اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﻣﺣﮑم ﺑودن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.ھﻣﮑﺎران اﯾران ﺳﺎﯾﮫ آﻣﺎده
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎورﯾن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﻣﺗﺧﺻص ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد و ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﺧود را ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ارزان
ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ  ،ﻣﻐﺎزه و ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧدازه و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﯾﺑﺎن
 ،ﮐﺎرﺑرد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓﻧﯽ ﺳﺎﯾﺑﺎن و ﻧوع ﻣواد ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود
.ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾﻖ ﺳﺎﯾﺑﺎن از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ و ﻣﯾزان ﻣﻘﺎوﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای آن ھﺎ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎی دارای ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎ از ﻗﯾﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد زﯾرا اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗﺑﺎر و ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود ،ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﮔران ﻗﯾﻣﺗﯽ را
طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺗﺧﺻص در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان
ﺑودﺟﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺑﮭﺗرﯾن و ارزان ﻗﯾﻣت ﺗرﯾن ﺳﺎﯾﺑﺎن را طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای اطﻼع از ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣت ﺳﺎﯾﺑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﺎورﯾن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺎ در
ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد و از راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﯾن ﻋزﯾزان در ﺧﺻوص اﻧﺗﺧﺎب و ﺧرﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾد.ھدف
اﺻﻠﯽ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺟﻠب رﺿﺎﯾت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﮔراﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ طراﺣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﺎ
ﮐﯾﻔﯾت و ﻣﺗﺳﺣﮑم اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد.
ﻧﺻب ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﻧﺻب ﺷده ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ  ،رﺳﺗوران و ھﺗل ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت از ﻧور ﺧورﺷﯾد و ﺑﺎرش
ھﺎی ﭘراﮐﻧده در طول ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻورت ﺑرف و ﺑﺎران اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب
و ﺧرﯾد اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص و
ﻣﺟرب در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻧﺻب ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺑرای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ  ،رﺳﺗوران و ﺳﺎﯾر ﺑﺧش ھﺎ اﻣری ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﻓﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط
اﻓراد ﮐﺎرﺑﻠد و ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود ﺗﺎ از ﺑروز ﺣوادث و آﺳﯾب ھﺎی ﺟدی ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﻧﯽ
اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن و ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎﯾﺑﺎن ھﺎی ﺑرﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺛﺎﺑت را ﺑرای ﻓﺿﺎی
ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺻب ﮐﻧﻧد.

ﺑرای ﻧﺻب و راه اﻧدازی اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت و ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﺧش ﻓﻧﯽ
از آن ھﺎ درﺧواﺳت اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﺳﺎﯾﺑﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻓﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
اﯾران ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧورداری از ﺗﺟﮭﯾزات و اﺑزارآﻻت ﻣطﻣﺋن اﻧواع ﺳﺎﯾﺑﺎن را در زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳب
ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

