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، كثير من األشخاص يبحثون دائما عن إنشاء مشاريع مربحة لزيادة دراسة جدوى مشروع شاليهات 
الدخل لديهم، أو للعمل بهذه المشاريع دون عمل أخر لذلك يجب عل شخص التفير ف مشروع تجهيز

دراسة الجدوى له ومعرفة كافة المعلومات حول هذا المشروع.
أثبتت نجاحها ف م اليوم دراسة جدوى مشروع شاليهات والذي يعتبر من المشاريع التوسنستعرض ل
كثير من المناطق والدول عل مستوى العالم، وفرة إنشاء مشروع يقوم عل أساس توفير مان للناس
العطالت واألجازات الصيفية والويك إند، وف قضاء أوقات سعيدة مع عائلتهم وأسرهم ف يساعدهم عل
صناع المال“، مشروع دراسة جدوى شاليهات وكيفية اإلعداد له حت“ م فالسطور القادمة سنقدم ل

يصبح مشروعا مربحا.

ستجد ف هذا الموضوع..

فرة الشاليهات
الشاليهات ه عبارة عن مان قريب من البحر أو مطل عل حديقة أو ف مان هادى محيط بالخضرة
لعمل إستجمام فيه، يمن للشخص بل  سهولة  الذى يريد عمل مشروع أن يستأجر مانا ويقوم بعمله
شالية وعمل إستراحة بداخله، وهذه اإلستراحة تحتوى عل العديد من األنشطة الترفيهية والمسابقات ويتم

فيه تقديم المأكوالت المتنوعة والمشروبات.

وغيرها ويصبح الزائر فيه أكثر راحة حيث يقوم صاحب المشروع بتوفير كافة المتطلبات الت يحتاجها
الزائر  كل هذا يجب أن يعرفه صاحب المشروع من خالل دراسة جدوى شاليهات وأيضا يعرف أذواق

الزائرين من خالل مستواهم اإلجتماع فيجب عرض جميع المأكوالت الت يتم الطلب عليها.
اقرأ أيضا عن دراسة جدوى مشروع فندق صغير مربح

مشروع  الشاليهات من المشاريع الت تحقق ارباحا عالية
ويعد مشروع إنشاء شاليهات أو تأجير مان لعمله شاليه من المشاريع سريعة الربحية ويتوفر األرباح
وينجح المشروع نتيجة فهم الفرد المقبل عل عمل المشروع عل دراسة جدوى مشروع شاليهات جيدة
وفهم كل الخطوات بدقة شديدة، ويعتمد المشروع ف نجاحة عل مجموعة من المتطلبات توفير مان
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مناسب  وتقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتوفير عمالة ماهرة ف التعامل مع  المواطنين من ناحية
ويتميزون بالفاءة ف عملهم من جهة أخرى.

التسويق الصحيح
التسويق الصحيح لمشروع إنشاء الشاليهات من العوامل األساسية الت تساعد عل نجاح المشروع وتعتمد
عملية التسويق ف البداية عل قدرة الشخص عل إقناع األخرين بالذهاب إل الشالية وقضاء وقت ممتع
وأجـازة سـعيدة فيـه، عـن طريـق شـرح كـل مميـزات الشاليـة والخـدمات التـ تقـدم فيـه، وكذلـك الـبرامج

الترفيهية الت قد يقوم بها أصحاب الشاليهات للزوار.

والبد من توافر صور للغرف وجمالها والحمامات وموقع الشالية ليتمن الشخص الذى يريد  شاليه
معرفة كل ش عن المان الذى يرغب ف الذهاب اليه، وعملية التسويق ممن أن تون عن طريق

التحدث مع معارفك وأقاربك وزيادة دائرة التعارف وبرز لهم أهم مميزات الشالية لإلقبال عليه.

ويمن أن يون التسويق عن طريق إعالنات ف الصحف وعل مواقع ألتواصل اإلجتماع والسوشيال
ميديا بتوفير شاليه كامل الخدمات وف منطقة مميزة وهذا.

العوامل الت تساعد عل نجاح مشروع الشاليهات
يجلسون ف ل كبير وال يوجدون إستراحة فيه وبالتالان يخرج فيه الناس بشان فيجب إختيار مالم
الحدائق أو الطرقات أو األندية اإلجتماعية الت ال تحتوى غالبا عل األنشطة الترفيهيةوبالتال بوجد شاليه
كامـل الخـدمات وذات مساحـة مناسـبة وليـن إسـتئجار الطـابق األول والثـان مـن عقـار قريـب مـن هـذه

األماكن  الت يتوافد عليها األفراد وال يجدون خدمات مميزة.

تقديم خدمات كاملة ومتميزة للزوار ومنها

تقدم جميع المشروبات الساخنة والباردة وكذلك تقديم المأكوالت المختلفة والت توفير مقه .1
تحوز عل إعجاب الزائرين.

توفير ركن خاص لألطفال فل أسرة يمن ان تات يون لديها أطفال. .2
ركن خاص يقوم بتقديم بعض العاب البالى ستيشن والعاب الفيديو للشباب والصغار. .3

تعرف أيضا عل دراسة جدوى مصنع لعب اطفال كاملة

وجود إدارة حيمة مونة من
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مدير الشاليه والمسئول عنه بشل كامل، باإلضافة إل مسئول حسابات والذى يقوم بعمل ميزانية باألموال
الواردة وعمل مرتبات للموظفين والعمال وجلب موارد للشاليه عندما يحتاج سرتيرة أو موظف إستقبال

ستقبال الزائرين.

وجود طقم كامل من العمال للمقه يون لهم خلفية عل التعامل الجيد مع الزائرين، وتوفير
عمال للعمل داخل المطعم يونوا عل دراية كبيرة بتجهيز جميع الوجبات المتنوعة، وشخصين

عل األقل إلدارة العاب البالي ستشين وجميع األلعاب الموجودة ف المان.
وجود عمال نظافة يقومون عل تنظيف المان جيدا وتنظيف المجالس واألرضيات والسجاد إن

وجد وتعقيم المان وتعطيره فالمان النظيف يجذب الزائرين ويعمل عل زيادة توافدهم.
ون هذا الشخص لديه خبرة فتوفير شخص أو إثنان إلدارة ركن العاب األطفال، ويفضل أن ي
التعامل مع األطفال بشل جيد، لجذب وتوافد الزائرين يتطلب ضرورة وجود مان مميز وبه

جميع الخدمات الت يحتاجها الزائرين ف إستراحتهم والت تعمل عل راحتهم.
السمعة الجيدة للمان والموظفين واألدارة تجعل التوافد ف اإلستمرار واألرباح ف الزيادة لذلك

يجب تمتع جميع العاملين بالسمعة الحسنة.
ان يساعد علان قريب من العمران للذهاب اليه دون عناء وتوفير الخدمات حول المتوفير م
تـواف االفـراد فمثال وجـود ماكينـات صـرف األمـوال ووجـود شركـات إتصـاالت ووجـود بعـض

محالت التسويق يجعل الزائر مطمئن بوجود كافة الخدمات من حوله.
يجب إختيار عمال يتمتعون بسمعة جيدة ويتعاملون مع الزائرين معاملة حسنة وبل ذوق

وإحترام.
تقديم عروض وتخفيضات وخاصة للزوار الذين يتوافدون بشل دائم.

وإستغالل األجازات ف تقديم العروض ونشر دعاءات لدعوة الناس لزيارة الشالية وقضاء
أوقات سعيدة ومرحة فيه مع األصدقاء إو األسرة.

يفضل أن يحتوى الشالية عل بعض األشجار الت تحتوى عل الورود والت تجمل المانوتجعله
أكثر راحة للعيون أى يتميز بمناظر طبيعية خالبة تعمل عل هدوء األعصاب.

يتم تدوين وكتابة مقترحات الزائرين وطلباتهم أوال بأول والعمل عل إستجابتها ف مقترحاتهم
تات نتيجة إحتياجهم لخدمة أفضل.

كل مدة يتم عمل مراجعة شاملة عل متطلبات الشاليه والعمل عل إحضارها حت ال يطلبها
الزائر وال يجدها فهذا يقلل من مجيئه مرة قادمة.

العناصر الضرورى توافرها عند عمل دراسة جدوى مشروع



شاليهات
الموظف المسئول عن إدارة مشروع الشالية.

موقع المشروع جاهز.
فريق التسويق للمشروع.

المبالغ المالية الت يتم دعم المشروع بها تون جاهزة وتقدر حسب أسعار األشياء الت ستوضع
بالمان.

مميزات مشروع الشاليهات
هذا المشروع قابل للتوسيع ف المان مما يعمل عل زيادة الزوار وبذلك تزداد نسبة الربح

تلقائيا.
يسهل مضاعفة المشروع وزيادة اإلمانيات من خالل إعادة قراءة دراسة جدوى مشروع

.المرحلةاألول شاليهات بعد نجاح المشروع ف
الميزة الت تميز مشروع الشاليهات أنه مطلوب طوال العام وعل طلب مستمر من الزائرين
وعندما يون مريحا سيتوافد عليه العديد والعديد ويزداد عدد زواره طبقا لما يقدمه من خدمات

مميزة.
يجب أن تتواجد ف مجموعة من التفاصيل الت دراسة جدوى مشروع شاليهات ستحتوى عل

المان البد من اإلهتمام بها.

عل ل كلون قد إنتهينا من تقديم دراسة جدوى مشروع شاليهات المربح والذى يعتمد بشوبهذا ن
توفير خدمات مميزة ومان مميز لزيادة األرباح، وكلما كان اإلهتمام منك بالمشروع وبل تفاصيله
ودعمه بل األفار الجديدة الت تطرأ ف ذهنك كلما كان المشروع ناجحا ويحقق أرباحا، لذلك ال تقف
عن التفير وإنتج دائما أفار لتوسيع المشروع لزياده إنتاجه، وأنتظروا مننا المزيد من األفار الجديدة

عل موقعنا ف األيام القادمة. 
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