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 مقدمه .1

برای همه اقشار جامعه است. شغل  نیشتریبو تولید کننده  عیصنا نیتر یگردشگر، انسان اردیلیم 1.5با داشتن  یجهانگرد

مقاوم بوده است  اریاست که در مواجهه با بحران ها، بس ییاز بخش ها یکی، ی عالوه بر رشد چشمگیر در دهه گذشتهگردشگر

به دلیل مواجهه با بحران ویروس کرونا در حال تبدیل  از آنجا که جهانو بعد از گذر از بحران به سرعت توسعه خواهد یافت. 

 شرفتیدهند که در مدت زمان کوتاهتر از پ یامکان را م نی، استارت آپ ها به جامعه ااست تالیجید %100 طیمح کشدن به ی

به حساب می آیند. با توجه چالش این با  ییارویرو یبرا یاصل نیمتحد یتالیجیو تحول د ینیبهره مند شوند. کارآفر دیجد یها

ه است توجه همه اعالم کرد ییو توسعه روستا یرا سال جهانگرد 2020سال  ،UNWTOبه اینکه سازمان جهانی گردشگری 

اقتصاد غیر نفتی و روستایی می تواند بسیار جانبه به دانش مرتبط با این صنعت بخصوص در بخش فناوری و نیاز کشور ایران به 

 ارزشمند بوده و تضمین کننده پایداری و موفقیت بیشتر در کسب و کارهای نوپا باشد.

 یها یاستراتژ نیمهمتری و تعیین اصل یها تیاولوتعیین چالش ها، پاسخ به سواالت زیر مشخص کننده نحوه مواجه با 

فراهم کند؟ راحتی و   انیمشترخواهد بود: فناوری چگونه می تواند یک سفر آسان و بهینه و ایمن تر برای  یمسافرت نانیکارآفر

بهبود  یبرا ییراهکارهادهد؟ کاهش  را و زمان یطیمح ستی، زیاقتصاد یها نهیهزو سفر را بهبود بخشد  تیفیکارزانی و 

، دی، مراکز خریخرده فروشت سفر را شخصی سازی کند؟ دنیای گردشگری ارائه دهد؟ خدمامقصد اقتصاد  یو سودآور یداریپا

کند و به موقع بکار  لیو تحل هیتجز موثر هستند را مسافران  یرا که در تجربه کل ییشرکت هاو  غذا، اوقات فراغت و هتل ها

  بگیرد؟

مرور مطالب این کتاب ضمن پاسخ به بعضی از این سوالها برای عالقمندان و همه مشاغل مرتبط با صنعت گردشگری و مدیران 

کسب و کارهای نوین جهانگردی از آن جهت می تواند مفید باشد که از یک طرف آنها را با بخشی از فناوری های روز و استارتاپ 

می کند و از طرف دیگر در تولید ایده و پرورش خالقیت آنها مطابق با نیازهای ایران های گردشگری در ایران و جهان آشنا 

مطالعه درباره کسب و کارهای کنونی در جهان، قوت و ضعف های شرکت های موفق و ناموفق، پیشنهاد هایی ارائه خواهد کرد. 

 تی، واقع اءیاش نترنتی، ا Blockchainن ، بالک چیدادهآشنایی با فناوری های قدرتمند امروز مثل هوش مصنوعی، علم 

و هر آنچه که به نحوی در تولید محصول با کیفیت و کارآمد موءثر باشد؛ می تواند مکمل این  ییایجغرافیابی  تیافزوده و موقع

 مطالعه باشد. 

اینترنتی بوده است و لینک ها و زیر نویس ها خواننده را به متن اصلی ارجاع می دهد و تالش شده  مطالب کتاب یگردآور نحوه

به بعد باشد. حقوق مادی و معنوی این اثر به  2015فقط از مطالبی استفاده شود که عالوه بر ذکر منبع معتبر، متعلق به سال 

دارد و استفاده از آن با کسب مجوز از این شرکت بال مانع  تعلق های فرهنگیی فناریواحد تحقیق و توسعه بنیاد ملی توسعه

 است.

 مروری بر تحوالت فناورانه در صنعت گردشگری امروزی .2



هایی است که یک شخص به طور مستقل و یا در قالب گروه در جایی که محل سکونت ای از فعالیتمجموعه )توریسم(گردشگری 

شود. افرادی که به مدت سم به دو بخش داخلی و خارجی یا بین المللی تقسیم میدهد. صنعت توریو زندگی او نیست، انجام می

حداقل یک شب و حداکثر یک سال در مکانی غیر از محل زندگی خود با هدف گشت و گذار و تفریح و سپری کردن اوقات 

ری وجود دارد؛ از دیدگاه کسانی دو دیدگاه کلی برای گردشگ نام دارند. )توریست(گردشگرکنند، توریست یا فراغت، اقامت می

است. و از دیدگاه کسانی که به صورت اجتماعی و از جنبه های  صنعتکه به صورت زنجیره ی درآمدی به آن نگاه می کنند، 

 .تلقی می شود فعالیتعلمی و علوم انسانی نگاه می کنند، 

 همپوشانی دارند: جهانگردی شامل چهار مرحله از رفتار مصرف کننده است که گاه با یکدیگر

فعالیت های قبل از سفر نظیر کسب اطالعات، پرس و جو از اقوام و دوستان، نگهداری جا یا برنامه ریزی برای یک  .1

 روزانه و آماده شدن برای سفر بازدید

 نجام سفر از مبدا به مقصد و برعکس که احتماال شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.ا .2

 د انجام می شود که ممکن است به صورت یکنواخت و معین و بسیار متنوع باشد.فعالیت هایی که در مقص .3

گفتگو چاپ کتاب، ، وآلبوم چاپ عکستولید محتوای اینترنتی، عالیت هایی که بعد از سفر انجام می پذیرد از قیبل ف .4

 و ... و بحث درباره ی تجارب سفر

 :کردگردشگری را از ُبعد تقاضا می توان به سه نوع تقسیم 

 سفر ساکنان یک کشور در کشور خودشان: 1گردشگری داخلی .1

 .سافران غیر ساکن که وارد مرز کشور دیگری می شوند: سفر م 2گردشگری درون مرزی .2

 . ساکنان یک کشور که به قصد سفر از مرزهای خود خارج می شوند: سفر 3برون مرزیگردشگری  .3

 4یانواع گردشگر یها یدسته بند

 زهیبر اساس انگ 

 یکار یگردشگری، حیتفر یگردشگر، گرا عتیطب یگردشگری، خیتار یگردشگری، فرهنگ یگردشگری، قوم یگردشگر

 یمکان تیبر اساس موقع

 .است یمحل یو گردشگر یبرون مرز یگردشگر ،یدرون مرز یها شامل گردشگر یدسته بند نیاز ا یکی

 بر اساس هدف

 یاسیسی، بازرگانی، ارتیو ز یمذهبی، ورزشی، اجتماعی، و آموزش یفرهنگی، درمان، التیو استفاده از تعط یحیتفر

 

 از نظر مکان مقصد

                                                           
1 Domestic Tourism 
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 ستیز، فضا -هوای، کوهستانیی، ایو در یساحل، عتیطبای،  لهیقب ،یقوم ،یریعشایی، روستا یگردشگری،شهرگردشگری 

 یطیمح

 از نظر موضوع

، عتیطبی، درمانآموزشی،  – یعلمی، اجتماع، (راثیم ی)گردشگر یو هنر یفرهنگ، برف یگردشگریی، ایدر یگردشگر

از  یدشگر، اهل قبور ارتیز، آثار جنگی، اسیسی، تجار، دیشکار و صی، ریو عشا یکشاورز یچشم اندازهای، ورزش، سمیاکوتور

 یمجاز یگردشگری، تبهکار یگردشگرمعدنی،  – یصنعت یضاها، فگتوها

 

 سفر در صنعت گردشگری و 201۹تکنولوژی های برتر سال 

با افزایش  تجربه کرده اند. یسنت قیاز طر %13و تنها  نترنتیا قیسفر خود را از طر یزیاز مردم برنامه ر %74، 201۹در سال 

در  شود. یمشاهد مبیشتری برای هماهنگی و تنظیم رویداد های مربوط به سفر،  ،و تعامل یکپارچگنیاز به ی تعداد مسافران

عکس ها و  ،یاجتماع یها رسانه قیگسترش از طر نیاست و ا افتهیگسترش  یتکنولوژ لهیسجربه سفر به وسال های اخیر ت

 عبارتند از :201۹عناوین فناوری های سال  5.ابدی یتوسعه م روزیاز د شتریها هر روز ب ویدیو

 بات چت و مصنوعی آنالین، هوش رزرو ، خدمات VR مجازی واقعیت همراه، تلفن کاربردی های برنامه شخصی سازی سفر،

صوتی، اتاق های هوشمند، برنامه های مترجم همزمان، قطارهای  های تکنولوژی ، اینترنت اشیاء و  AR افزوده ها، واقعیت

 پرسرعت

می توانید از جاندارانی مانند . در آنجا قرار گرفته است 6دبیباغ وحش طبقه همکف آکواریوم نمونه استفاده از واقعیت مجازی در 

تجربه نزدیک و بدون خطر دیدن  .و گوریل ها دیدن کنید و یا به همراه نهنگ ها به اعماق اقیانوس سفری داشته باشیدشیرها 

این قسمت از آکواریوم به خصوص برای کودکان آنها می تواند آموزنده باشد. طرز زندگی  و آشنایی با حیوانات در قلمرو خودشان 

آکواریوم دبی را می توان عدم وجود هیچگونه محدودیت در آن دانست. بازدید از این  مهمترین مزیت این قسمت ازست. جذاب ا

 باغ وحش رایگان است و شما هزینه اضافی پس از ورود برای بازدید از این باغ وحش نباید پرداخت کنید. 
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بدست آمده و محتوا بر  GPS مکان جغرافیایی کاربر با استفاده از   7صربستان   Zumoko در پروژه واقعیت افزوده شرکت 

سفر دارند، معمولی  یبه بروشورها یگردشگران توجه کمتر نکهیبا دانستن ا. شوداساس مکان جغرافیایی کاربر نمایش داده می

اسکان،  یارائه داد. جستجو یه بعدس یها شنیمیبا ان دیسطح جد کیتوان اطالعات را در  یافزوده م تیسفر واقع یبا برنامه ها

 شود.جذاب در سفر تبدیل  ییماجراجو کبه یخود  یتواند به خود یماطالعات هر مکان  یبررس ایحمل و نقل، رستوران 

 

فناوری اطالعات و ارتباطات بسیاری از تجارتهای جهانگردی را وادار کرده است که عملکرد خود را بازبینی کنند که ببینند آیا 

آنها به روشی کارآمد و سودآور عمل می کنند؟ تمرکز این صنعت قطعًا از طریق ادغام و ادغام، ادامه خواهد یافت. مثل گروه تی 

است،  یو گردشگر یهتلدار (یسیانگل ی)آلمان یتیمل شرکت چند International nionU Touristik( TUI(  8یو آی 

)سه شرکت  یگردش یهای( و خطوط چارتر، خطوط کشتییمایشرکت هواپ 6) ییمایهواپ یهاشرکت تیریمد نهیکه در زم

 .دینمایم تی)هزار و هشتصد دفتر خدمات( فعال یو مسافرت یستیهتل(، خدمات تور 300) ی(، ارائه خدمات هتلداریرانیکشت

 یبرا کپارچهی یاجرا ایو تور  ییحمل و نقل هوا ،یخاص مانند خرده فروش یبزرگتر به دنبال تسلط بر بخشها یها شرکت

 .هستند یسودآور شیافزا

 آینده نگری در حوزه کسب و کارهای نوین گردشگری .3

 :۹کسب و کارهای گردشگری آینده حوزه های مناسب برای بکار گیری فناوری در

 سفر انفرادی برای همه سنین با توانمندی های متفاوت 

 گردشگری اکو با رعایت موارد اخالقی و پایدار در حفظ طبیعت 

 ... شخصی سازی همه تجارب سفر برای گردشگر از محل اسکان گرفته تا فعالیت ها و 

 هنگام فراغت از کار پیشنهاد اوقات فراغت و تفریح برای گردشگران تجاری 

  بکار گیری هوش مصنوعی مثال در اتاق های هتل هوشمند یا راهنماهای مجازی، تشخیص صدا، سیستم های تشخیص

 چهره،  سرویس های امنیتی مرتبط با گردشگر 

 یاستفاده از روبات ها و چت ربات ها و اتوماسیون در زنجیره هتل داری و رزرواسیون هنگام کمبود نیروی انسان 

 اینترنت اشیاء/ واقعیت مجازی/ واقعیت افزوده 

 برنامه های کاربردی مناسب برای تامین غذای سالم و ارگانیک حین سفر 
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  در نظر گرفتن تجربه های محلی و سنتی برای گردشگر 

 10یو گردشگر یشهر یحوزه راهنماایرانی  یاستارتاپ ها

 و محل اقامت طیو جهان با امکان رزرو بل رانیا یگردشگر یجامع در خصوص جاذبه ها یاطالعات یارائه 

 هاو جشنواره هافیتخف دادها،یاطالعات کسب و کارها، رو بانک 

 یسفر و گردشگر یهوشمند راهنما پلتفرم 

 شودیم لیآن توسط کاربران تکم یباز که محتوا یبر نقشه و با محتوا یمبتن یاطالعات شهر بانک 

 و اوقات فراغت یسرگرم ،یتفریح ،یگردشگر یجاذبه ها یمکان محور معرف سامانه 

 تهران یدادهایها و رومکان یمعرف شنیکیاپل 

 و جهان  رانیا یجاذبه ها یمعرف یگردشگر مجله 

 یخارج مارانیبه منظور جذب ب مارستانیمناسب پزشکان و ب یمعرف رانیسالمت ا یگردشگر نیفرم آنال پلت  

 سمیو اکوتور یبوم گرد مجله 

 یرانیا یرا به افراد محل یگردشگران جهانو اتصال  رانیدر ا یسفر و گردشگر تیبا محور یاجتماع یبکهش 

 تجربه گرا یتورها لیبه منظور اشتراک تجربه و تسه یگردشگران و افراد بوم نیارتباط ب جادیا یبرا یبستر 

 ییروستا یو رزرو اقامتگاه ها یگرد عتیو طب یگردشگر سامانه  

 یآموزش ،یگردشگر ،یترویج ،ی( با اهداف مالیفکر یمکان محور بر اساس حل معما )باز یها یباز یطراح سامانه 

 نیو کسب درآمد آنال یگردشگر شنیکیاپل 

 رانیدر ا ییروستا یو محصوالت کشاورز یگردشگر سامانه 

 یسالمت در حوزه نابارور یگردشگر لگریتسه پلتفرم 

 11یمسافرت تیحوزه رزرو بلاستارتاپ های ایرانی 

 کشور140اجاره خودرو در  نیقطار و همچن ما،یهواپ تیشامل بل یارزان خدمات گردشگر تیجستجوگر بل موتور 

 یگردشگر یمحتوا یو هتل و ارائه دهنده مایهواپ طیهوشمند رزرو بل سامانه 

 حاتیتور، ترانسفر فرودگاه، گشت و تفر زا،یخدمات از جمله و ریو هتل و سا مایهواپ طیبل نیو رزرو آنال دیخر تسای 

 یداخل یهانیرالیا یبه همه یموجود با دسترس یمایهواپ طیبل نیترارزان یوجوجست شنیکیو اپل تیسا 

 قطار طیاتوبوس، رزرو هتل و بل طیچارتر، بل ،یو داخل یخارج یمایهواپ طیبل دیخر 

 یمسافرت یرزرو تورها سیسرو 

 خدمات سفر نیجامع فروش آنال سامانه 

 نیآنال ونیو رزرواس رانیا یمعرف سامانه 

 کمپ ها و کاروانسرا ها ،یبومگرد یهتل ها، هتل آپارتمان ها، خانه ها نیآنال رزرو 

 یفرودگاه فاتیتشر ونیرزرواس سامانه 

 12استارتاپ حوزه خدمات خارج از کشور

 مشاوره روانشناسی و مشاوره آنالین حقوقی، هیارسال هدی، امور ادار یریگیپ ریخارج از کشور نظ انیرانیارائه خدمات به ا
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Mindsay13  ارائه دهنده چت ربات های مسافرتی است که بر مبنای هوش

شده است. کاربر می تواند مکالمه آموزش داده  100000با استفاده از مصنوعی 

 کیالکترون تجارت، مهیبی، رفاه خدماتی، بانکدار، مخابراتیکی از ربات های 

ی را انتخاب کند و با چت کردن پاسخ سوال های خود را بیابد. به این مسافرتو 

پاسخ داده می شوند و خودکار به صورت  ها درخواست ٪80 تا حداکثرترتیب 

نیز ارائه می  یتر عیبهتر و سرخدمات ، نهیدر وقت و هز ییضمن صرفه جو

بطور خودکار دهند که کارشناس انسانی نیاز است  گردد. اگر ربات ها تشخیص

متخصص هدایت می کنند با این روش مشکل  ندهینما کیرا به  انیمشتر

 دقیقه رفع می شود. 2دقیقه در  10درخواست کننده به جای 

 

Stasher14  مغازه ها و  یکیتوانند در نزد یکوتاه مدت چمدان است. کاربران مامانت گرفتن بستر  کیمستقر در لندن

خود اقدام کنند. چمدان و وسایل آن مشمول چمدان سپردن یا رزرو جا برای  یبراده گردش کنند و ش دییتأ یهتل ها

مشهور  یو با مارک هانمایندگی دارد شهر در سراسر جهان  100از  شیشرکت در حال حاضر در ب نیاخواهد شد.  مهیب

  کند.  یم یهمکار otelAccor Hو  Premier Inn ،Hotels.com مانند 

 

Bidroom15 ونیسیآنها از پرداخت کم یدیدر مورد ناام دنیشمار با هتلداران و شن یپس از مکالمات بآن  انگذارانیبن 

آنها می کردند.  یراه اندازبا یک ایده ساده اما قوی را  Bidroomخود،  همانیباال و عدم کنترل درآمد و ارتباط با م

می  کمسیون یک بار به هتل Bidroom .کند لیآنها تبد همانانیو م اهتل ه یعادالنه تر برا یبازار را به مکان خواستند

پردازد و سپس مبلغ کمتری از آنرا از اعضاء خودش دریافت می کند. به این ترتیب با شناسایی هتل ها بهترین شرایط را 
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کمتر از حالت عادی  %25به مسافران پیشنهاد می کند و در مقایسه با سایر مدل های رزرواسیون، مسافر ها برای اقامت 

 هزینه می کنند.

16CorreYvuela ای یا فیس بوک در واتس اپ ، مسنجر ، تلگرام امیدهد تا فقط با سه پ یامکان را م نین ابه کاربرا 

تلفن هوشمند خود  قیز طربا این روش آنها که از پرواز خود جا مانده یا عجله دارند اپرواز را رزرو کنند.  ،کوتاه امیپ یحت

بر  یچت بات ها مبتن شتریکه ب یر حالد .ندپرداخت کن نیپرواز را بصورت آنال نهیهزو  یزیبرنامه رمی توانند برای سفر 

 ندیکل فرآ CorreYvuela ،دهند یبه کاربران پاسخ م مًایمستقافراد انسانی هستند که گاهی الزم می شود استفاده از 

این برنامه فعال برای خرید بلیط هواپیما طراحی شده است و قرار است در آینده برای  دهد. یرا بطور خودکار انجام م

 توسعه یابد.رستوران ها  ایها  شیموزه، نما طیبل قطار،ی، تاکس

 

OYO17مجموعه با استفاده  نیاشود.  یاداره مو هتل آپارتمان ها از هتل  یشبکه ابا هند  مسافریاستارتاپ  نی: بزرگتر

شرکت امکان  نیا دارد. اریرا در اخت یاتیاتاق ، امالک و مستغالت کاماًل عمل ونیلیم 1از  شیهتل با ب 43000از  شیاز ب

امروز در  OYOکند.  یمسافران فراهم مقیمت مناسب برای خانه در سراسر جهان را به  000،130از  شیبه ب یدسترس

 کند. یم تیکشور جهان فعال 80شهر در  800از  شیب

18Hopper رییتغ یچگونگ ینیب شیپ و لیو تحل هیتجز یبرا یتلفن همراه است که از هوش مصنوعکاربردی  برنامه کی 

، تغییر برنامه .دیصبر کنبهتر است  اسفر به صرفه است یکه  دیگو یکند و به شما م یاستفاده مبلیت و هتل ها  متیق

مسافر کمک کرده است که سفر خود را در  ونیلیم 100هاپر به  کند. یم ینیب شرا پی سال 1 و تا ٪۹5ها با دقت  متیق

 کرده است. ییآنها صرفه جو یدالر برا اردیلیم 3از  شیسراسر جهان رزرو کنند و تاکنون ب
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Hostmaker1۹ یگروه هتلدار Marriott  از هفت هزار هتل  شیجهان با دارا بودن ب یگروه هتلدار نیبزرگتریکی از به عنوان

 ۹1با  یالمللنیب یهاهتل گروهاین  ارد شد.و 20یااجاره یهابه بازار خانه یبه طور رسم ژهیوی پورتالی اندازبا راه ایدر سراسر دن

که  افتیدرمورد آزمایش قرارد داد و  خانه 200 یطرح را ابتدا برا نیا Hostmaker یسیشرکت انگل یسال سابقه و با همکار

با  یحیتفر یسفرها زیتعداد ن نیدرصد از ا 75وفادار هستند و  انیباشگاه مشتر یاز اعضا همانانیدرصد از م ۹0به  کینزد

 نیانگیطرح با م نیدر ا همانانیمشخص شد که طول مدت اقامت م نیخانواده و دوستان را در برنامه خود قرار داده بودند. همچن

از دو اتاق رزرو  شیب نیانگیبه طور م همانیهر م زین تیهاست و از نظر کمدر هتل طول مدت اقامت رسه براب بایروز تقر 5.1

 زیرا ن یعالوه بر تنوع مقاصد، اماکن اقامتبانکوک  فلورانس، روم، سبونیل، دیمادر، بارسلونا، سیپار، لندناکنون در  کرده است.

برون  یهاو خانه یشهر یهاآپارتمان ،یساحل یهاها، خانهخود را به قلعه انیمشتر یهاانتخاب رهیدر دستور کار قرار داده و دا

 ،یشهر

 یکیرزرو  یایکه در برنامه گنجانده شده از مزا یااز دو هزار خانه یکیبا رزرو  توانندیمداده است. همچنین مسافران گسترش 

ی، داخل یطراحی، حرفه ا یعکاسشرکت برای معرفی خانه به مشتری از خدماتی مثل  برخوردار شوند.نیز برند  نیا یهااز هتل

 24، انجام خدمات خانه داری با پرسنل آموزش دیده استفاده می کند. کارکنان هر مهمانمدیریت رزروها، استقبال حضوری از 

کاربران می  رفع کنند.آنها را  یبه نگهدارصورت بروز مشکالت مربوط  ساعته و همه ایام هفته در دسترس مهمان هستند تا در

سابقه اجاره ، بودن محلاشغال یا رزرو انتخاب خدمات، درآمد، در پورتال میزان هزینه و خود  یداشبورد شخصتوانند از طریق 

 .دینیببو ... را 
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 برای ماجراجویان، و گردشگری شهری، تاریخی، طبیعت، غذا و تجاری معرف مکان های مشهور و محبوب

 برای مسافرانی که تمایل دارند هنگام اقامت کار و درآمد داشته باشند کاریاب مسافر

 و فروش بلیت به صورت آنالین یا در ایستگاه  21توریستی  –شرکت معرفی کننده یا ارائه دهنده اتوبوس های گردشگری 

مهماندار هواپیما و قطار، مترجم، راهنمای تور، عکاس، کارمند آژانس مسافرتی، بازاریاب، معرفی کننده  گردشگریمعرف مشاغل 

تولید کننده محتوا، خدمات خانه داری و هتل داری، کارمند فروش بلیت، کارشناس گردشگری، منشی آژانس مسافرتی، هماهنگ 

مشاور، نویسنده، محقق، کارمند هتل، فروشنده لوازم سفر و سوغات، رانندگان کننده و دستیار، مدیر آژانس، برنامه ریز سفر، 

 تاکسی، خدمات حمل و نقل، پست، کرایه دوچرخه و ماشین

 22برنامه کاربردی سیستم مدیریت در آمد هتل

 سفر در سه بخش زمینی، هوایی، دریایی  بررسی کننده هزینه برآورد کننده هزینه سفر 

 یی برای انواع سفر و اجاره یا فروش چمدانهای از پیش آماده شدهابزارها و پیشنهادها ملزومات سفرخریدار و فروشنده 

 آماده ارسال هر نوع سوغاتی از همه جای کشور به آدرس مورد نظر  سوغاتی آنالین

رایگان،  wifi اتصال دستگاه ها به  برنامه های کاربری رایگان برای راهنمایی مسافران در فرودگاه یا ترمینال های مسافربری

 نقشه محل، نکات و توصیه ها، ثبت نظر ها و پیشنهادها، کمک به انتخاب گزینه ها برای خرید یا ادامه مسیر، مشاوره 

 مبادله خانه مسافران با هم در دو نقطه از شهر یا کشور خانه های اجاره ای دو سویه

کارهایی مثل دربانی، مراقبت از گیاهان، تعمیرات احتمالی و ...هنگامی که صاحب خانه  و انجام خدمات مراقبت از خانه یا بیمار

 مسافرت است
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کنسرت  ی،آموزش یمالقات ها، کارگاههابرنامه کاربردی با مشخص شدن موقعیت کاربر، مراسم های مذهبی،  وقایع امروز محله

محل او که در همان روز یا روزهای آینده را که در مجاورت  ییدادهایرو ریو سا ی، جشنواره، نمایشگاه، بازارچه های فصلیقیموس

 ببیند. ، افتد یاتفاق م

بلیت های لحظه آخری هواپیما یا قطار، اتاق خالی هتل ها، بلیط های کنسل شده موزه ها یا کنسرت ها، اعالم ارزان گاه ها 

 با قیمت ارزان تر ، ظرفیت های خالی تورساعات پایانی وقت کار رستوران و کافه ها

بستری برای کمک به افرادی که مهارتی )مثل آشپزی، سفالگری، کد  تنظیم سفر رایگان در برابر آموزش مهارت و تجربه خاص

 یبرا ییو راهنما یی، چند وعده غذا گانیمحل اقامت را کنویسی، صنعتی و ...( دارند برای مسافرت به نقاط مختلف جهان. ی

 مسافر به میزبان مثال یک یا دو ساعت در شبانه روز مهارت ی آموزش در ازامورد نظر سفر در اطراف مکان 

 در سطح: برگزار کننده مسابقات ایده های ابتکاری در صنعت گردشگری

 بازی های ویدیویی و تورهای مجازی 

 پارک ها و گردشگاه های موضوعی 

 خدمات بیمه، بهداشت و سالمت در سفر 

  داخلی و خارجیتبلیغات و بازاریابی 

  گردشگری درمانی 

 گردشگری خوراکی 

 گردشگری کشاورزی 

  ارز های مسافرتی خدمات  

 خدمات به ایرانیان خارج از کشور 
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