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پـرونده ویـژه »خـانه نو« 
بـرای مرکـز خریـد »سـانا«

روز شنبه 18 شهریورماه سال جاری مصادف با عید غدیر خم، مجتمع اداری و تجاری »سانا« به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. این مجتمع درهای 

خود را از اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی به روی مراجعه کنندگان باز کرده بود و حاال قرار است طی یک مراسم باشکوه و مردمی، به صورت 

رسمی کار خود را آغاز کند. پرونده ویژه این شامره را به این مجموعه اختصاص داده ایم تا شام را با ویژگی ها و برندهای حارض در آن آشنا می کنیم.



همه چیز درباره 
مجتمع اداری و تجـاری »سانا«

در خیابان اندرزگوی تهران حد فاصل خیابان های علوی و زمانی مرکز خریدی روی به آسامن گشوده که نامش »سانا« است با 

ظاهری سفیدرنگ که همچون مکعب هایی دلربا بر زمین استوار شده و به فضاهای کناری اش حال وهوایی آرام و بی دغدغه 

داده است. کلمه سانا به معنی سهل، آسان و راحت است. انتخاب نام سانا برای مرکز خریدی در بلوار اندرزگوی تهران که 

محل تردد و گردش جوانان است، نشانه ای است از عزم مدیران این مجتمع برای گرامی داشت مشرتی جوان ایران با شعار 

»تکریم مشرتی« و همچنین فراهم آوردن محیطی ساده و در دسرتس برای گزراندن اوقات فراغت با طعم رفاقت و دوستی 

و رسشار از نشاط و رسزندگی و البته مطابق مد روز که پاسخ گوی سلیقه و عالقه متام اقشار جامعه باشد. مرکز خرید »سانا« 

مدت کوتاهی است که به صورت آزمایشی درهای خود را رو به مردم تهران و به ویژه اهالی منطقه یک این شهر گشوده تا 

کم کم آماده افتتاح رسمی اش هم زمان با روز دوست داشتنی عید غدیر شود. آن چه در ادامه می آید نگاهی است به ویژگی ها، 

امکانات و بخش های مختلف این مجموعه.



ساخت مرکز خرید »سانا« از ماه های پایانی سال 1391 
آغاز شد و تیم سازنده با دقت فراوان و براساس نیازهای 
منطقه طی 5 سال، این مرکز خرید را آماده خدمت رسانی 
به مردم تهران کــرد. هدف از ســاخت این مجموعه 
ارائه فضاهایی متنوع و اســتاندارد به کسب وکارهای 
گوناگون بود و از این رو، »سانا« در دو کاربری تجاری 
و اداری ساخته شد. از طرفی، به دلیل اهمیت کیفیت 
ساخت وساز در نگاه سازندگان »سانا«، این مجموعه 
تجاری و اداری مطابق با اســتانداردهای بین المللی 
ساخت وساز و براساس تازه ترین و مدرن ترین شیوه های 
ساخت مراکز خرید ساخته شد. به همین دلیل وقتی 
وارد این مرکز خرید می شــوید، با سازه ای زیبا، مدرن 
و کارآمد روبه رو می شــوید که بدون هیچ پیچیدگی 
اضافی، شما را به بخش های مختلف هدایت می کند. 

آمده ایم تا بمانیم
چندســالی اســت خیابان اندرزگو تبدیل به یکی از 
مهم ترین خیابان های منطقه شــمال تهران شده و در 
همین راستا، به مرور در آن رستوران ها، مراکز رفاهی و 

کسب وکارهای مختلف نمایندگی های خود را در این 
خیابان تاسیس کردند. اما با همه این تنوع و گستردگی 
کســب وکارهای گوناگون و از طرفی دسترسی های 
مختلف این خیابان که آن را تبدیل به یکی از مهم ترین 
مجراهای ارتباطی مناطق شمالی تهران از جمله کامرانیه، 
فرمانیه، نیاوران و ... کرده است، نبود یک مرکز خرید 
بزرگ و کارآمد در این خیابان حس می شد. از این رو، 
مرکز خرید »سانا« در این خیابان ساخته شد تا مردم این 
منطقه، به ویژه جوانان، از خدمات آن استفاده کنند. با این 
حال، با توجه به دسترسی های آسان این مرکز خرید، 
بسیاری از تهرانی های ساکن در مناطق دیگر، می توانند 
به سادگی به »سانا« بیایند. نزدیکی به بزرگ راه صدر از 
جنوب و بزرگ راه ارتش از شرق دسترسی به این مرکز 

خرید را بسیار راحت کرده است.

مرکز خریدی برای تمام فصول
مجموعه تجاری و اداری »سانا« در زمینی به مساحت 
6400 متر مربع ساخته شده و زیربنای آن 56,000 مترمربع 

اســت که 12,000 متر مربع به بخش تجاری، 12,000 متر 

مربع به بخش اداری و باقی به مشاعات و فضای سبز 
این بنا اختصاص داده شده است. »سانا« 13 طبقه است 
که 5 طبقه آن مربوط به پارکینگ هــا، 4 طبقه اداری و 4 
طبقه تجاری است. وجود 720 واحد پارکینگ باعث 
شده تا نگرانی ای بابت جای پارک وجود نداشته باشد. 
قسمت تجاری »سانا« در دو بخش طراحی شده است؛ 
ســه طبقه به واحدهای فروشگاهی در قالب 67 واحد 
و یک طبقه )طبقه چهارم( به فودکــورت با 11 واحد 
اختصاص داده شده است. همچنین 80 واحد ادارِی 
بسیار مدرن با متراژهای گوناگون در 4 طبقه در اختیار 
کســب وکارهای متفاوت قرار گرفته است. اسکلت 
ساختمان »سانا« فلزی و پیچ ومهره ای است و براساس 
به روزترین اســتانداردهای بین المللی ساخت وساز 
ساخته شده است. همچنین برای عبور و مرور آسان در 
بخش های مختلف این مجموعه، 10 دستگاه آسانسور 
و 8 دستگاه پله برقی تعبیه شده است. از دیگر امکانات 
مجموعه »سانا« می توان به محل بازی کودکان، وجود 
یک کافی شاپ در هر طبقه، کارواش، سیستم هوشمند 

پارکینگ و ... اشاره کرد.

مجموعه تجاری 
و اداری »سانا« در 
زمینی به مساحت 
6400 متر مربع 
ساخته شده 
و زیربنای آن 
56,000 است

طراحی معماری 
مرکز خرید 
»سانا« از نوع 
تلفیقی است. 
در واقع، بنای 
این ساختمان 
از بیرون 
حال وهوایی 
کالسیک و از 
درون سبکی 
مینی مال و مدرن 
دارد

بنایی از جنس آرامش
طراحی معماری مرکز خرید »ســانا« از نوع تلفیقی 
است. در واقع، بنای این ساختمان از بیرون حال وهوایی 
کالسیک و از درون سبکی مینی مال و مدرن دارد. اگر از 
بیرون به ساختمان »سانا« نگاه کنید، سازه ای سنگی و 
سفیدرنگ را می بینید که در قالب مکعب های متوازن 
به صورت قرینه و با خطوطی صاف و مستقیم بر زمین 
استوار شده و به همین دلیل حسی از آرامش را به بیننده 
القا می کند. در درون این بنا نیز همین نتیجه به دست آمده 
اما با رویکردی متفاوت؛ خطوط نرم و سیال با طراحی 
بی حاشــیه و کمینه گرا به حال وهوای کلی فضاهای 
داخلی »ســانا« محتوایی از جنس آرامش و آســایش 
داده اند. در ســاخت بنای »ســانا« از بهترین سنگ ها 
و مواد ســاخت استفاده شــده و به همین دلیل در بدو 
ورود متوجه تفاوت ساخت در این مجموعه می شوید. 
توجه به جزئیــات، ارتقاع زیاد ســقف طبقات که به 
فروشگاه ها حجم داده، وجود فروشگاه های مختلف 
با متراژهای متنوع، چیدمان درست فضاها به گونه ای 
که کســب وکارهای مشــابه در کنار هم قرار گرفته اند، 

سرکولیشن فوق العاده خوب که باعث شده مخاطبان و 
بازدیدکنندگان بدون پیچیدگی و سختی از همه فضاها 
و قسمت های این مجموعه دیدن کنند و ... از مهم ترین 
ویژگی های معماری این مجموعه اند. اما آن چه بیش از 
 void همه چشــم ها را به خود خیره می کند وجود یک
بزرگ در میانه ســازه این مجموعه است که باعث شده 
تا نور زیادی در روز در فضای مرکز خرید جاری شود 
و زیبایی خاصی به آن بدهد. همچنین وجود تراســی 
1500 متر مربعی در فودکورت نه تنها چشم انداز زیبا و 

خاصی را برابر دیدگان بازدیدکنندگان قرار داده، بلکه 
این مرکز خرید را از این نظر در نوع خود بی نظیر و یگانه 
کرده است. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا 
حال وهایی دنج و آرام در کل این مجموعه به وجود بیاید.

خرید به صرف اصالت
مهم ترین نکته ای که دربــاره برندهای حاضر در مرکز 
خرید »سانا« به چشم می آید حضور برندهایی است 
که همگی اوریجینال انــد. فرقی نمی کند خارجی یا 
ایرانی، تمام برندهایی که در »ســانا« فروشگاه دارند 

اوریجینال و اصل اند و این مسئله از اصول مهم مدیران 
»سانا« است. نکته جالب توجه این است که برندهای 
OVS، »پینکو«، »لنکستر« و »کافی شاپ کمپانی« 

اولین نمایندگی خود را در ایران و برند ایتالیایی »پیاتزا 
ایتالیا«اولین نمایندگی خود در شــهر تهران را در این 
مرکز خرید افتتاح کره انــد. در این مرکز خرید افتتاح 
کرده اند. با این همه، این پرســش مطرح است که چه 
کسانی می توانند مخاطب اصلی مرکز خرید »سانا« 
باشند؟ مدیران مجموعه »سانا« مطالعات زیادی را در 
زمینه تقسیم بندی جمعیتی، ویژگی های جمعیتی، 
ویژگی های جغرافیایی و ... منطقه اندرزگو انجام دادند 
و طی جلسات مختلف با مشاوران خود، به این نتیجه 
رسیدند که »سانا« برای هر قشر و جمعیتی باید چیزی 
برای ارائه داشته باشد. به همین دلیل هر مخاطبی با هر 
درآمد و وضعیت اجتماعــی و اقتصادی ای می تواند 
محصوالت مورد نظر خود را در »ســانا« پیدا کند. به 
همین دلیل، هر کجای تهران که زندگی می کنید، »سانا« 
برای شما خدمات ویژه ای ارائه می دهد. یک بار به این 

مجموعه سر بزنید تا برای همیشه مخاطب آن شوید.



چندسالی است تب ساخت مراکز خرید در شهر تهران و کالن شهرهای کشورمان باال گرفته و در گوشه و کنار شهر شاهد ساخت وساز مجموعه های 

تجاری و اداری هستیم. با این همه، بسیاری از این مراکز خرید نتوانسته اند آن گونه که باید مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند و به اصطالح 

»پاخور« ایجاد کنند. اما در میان این هیاهو تعداد اندکی از مراکز خرید به رونق خوبی دست یافته اند و با رعایت عوامل بسیار مختلفی، تبدیل 

به مراکزی موفق و مخاطب پسند شده اند. یکی از این مراکز خرید مرکز خرید »سانا« است که گرچه هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده، اما 

در مدت افتتاح آزمایشی خود با استقبال خوبی از سوی مردم شهر تهران، به ویژه اهالی منطقه یک، روبه رو شده است. این استقبال حاصل 

عوامل متعددی است که در کنار هم قرار گرفته اند و به یک مجموعه استاندارد شکل داده اند. در این مطلب به این پرسش پاسخ می دهیم که 

چرا مرکز خرید »سانا« در نوع خود کم نظیر است؟

چرا مرکز خرید »سانا« 
در نـوع خـود کـم نظیـر است؟

واژه »سانا« به معنی »سهل و آسان« است و همان طور که از نام مرکز خرید »سانا« برمی آید هدف مدیران آن، ایجاد فضایی برای 
خرید آسان و راحت  است و برای رسیدن به این هدف، تمهیدات ویژه و مختلفی را اتخاذ کرده اند. این مرکز خرید پارکینگی دارد 
با گنجایش 720 خودرو و از این جهت مراجعه کنندگان مشکلی برای پارک خودروی خود ندارند. از طرفی، از ساعت 18 به بعد، 
کوچه ها و خیابان های اطراف این مجموعه نیز به قدر کافی جای پارک دارند. همین دو عامل دغدغه همه تهرانی ها را برای پیدا کردن جای 
پارک در این مجموعه برطرف می کند. بسیاری از مراکز خرید فاقد سرکولیشن درست و استاندارد هستند. سرکولیشن درست و استاندارد 
زمانی اتفاق می افتد که مراجعه کنندگان به یک مرکز خرید بدون پیچیدگی و ابهام به همه فضاهای آن دسترسی داشته باشند و به خوبی در 
درون فضاهای آن حرکت کنند. سرکولیشن »سانا« به دقت و درست طراحی شده است. وقتی خودروی خود را در پارکینگ پارک می کنید، 
آسانسورها شما را به طبقات مختلف »سانا« می برند. جابه جایی بین طبقات هم با کمک دو آسانسور پانوراما و 8 دستگاه پله برقی به راحتی 
امکان پذیر است. همچنین وید مرکزی به عنوان یک فضای محوری عمل می کند و باعث می شود ساختار کلی مجموعه در همان ابتدای کار 
به وضوح در ذهن شما شکل بگیرد. به همین دلیل، هنگام گشت وگذار در »سانا« بدون این که هیچ قسمت و فضایی از آن را از دست دهید، 
به آسانی فروشگاه ها، کافه ها و فودکورت آن جلوی دید شما قرار می گیرند. در کنار همه این عوامل، برندهای بین المللی و معتبر زیادی در 
»سانا« نمایندگی دارند و مدیران این مجموعه هفته ای یک بار کیفیت این برندها را کنترل می کنند تا از اصالت و کیفیت آن ها مطمئن شوند. 

بنابراین، به راحتی به مرکز خرید »سانا« بروید، از بهترین برندها خرید کنید و از فضایی دل نشین و آرام لذت ببرید.

برای مدیران »سانا« ِصرف خرید از مجموعه 
آن ها کافی نیســت؛ آن ها به دنبــال یک رابطه 
درازمدت و مبتنی بــر احترام با افرادی اند که 
هر روز به این مجموعه می آیند و برای رســیدن به چنین 
تعاملی از شــیوه های نوینــی اســتفاده کرده اند. بخش 
خدمات مشتریان »ســانا« همواره مشغول کار و فعالیت 
اســت تا ارتباط دائمی و مثبتی با بازدیدکنندگان ایجاد 
کند. ایجاد سیستم CRM قوی، تشکیل باشگاه مشتریان 
بــا ارائه خدمــات ویژه، وجــود پرســنل آموزش دیده، 
ایجــاد فضایی بــه روز و پویا با رویکــرد جوان گرایی در 
مدیــران و مدیریت مدرن، داشــتن یــک آیین نامه کلی 
که همه فروشــگاه ها و برندهــا طبق آن عمــل می کنند، 
برگزاری برنامه ها و ایونت هــای مختلف و ... از جمله 
فعالیت هایی اســت که بخش خدمات مشــتریان »سانا« 
انجام داده تا برای مخاطبان خود تجربه خریدی متفاوت 

و لذت بخش را فراهم کند. 

امروز کمتر کســی را در تهران می تــوان یافت که بلوار 
اندرزگو را نشناســد. بلوار اندرزگو حد فاصل خیابان 
کامرانیه و بلوار کاوه واقع شده و یک خیابان شرقی-غربی 
است. وجود رستوران های مختلف، کافی شاپ ها، فروشگاه های 
متنوع، شوروم ها و ... از یک طرف و نزدیکی این بلوار به خیابان های 
شریعتی، نیاوران، قیطریه و بزرگ راه های ارتش، صدر و امام علی 
)ع( از طرف دیگر، این بلــوار را تبدیل به یکی از محبوب ترین، 
پررفت وآمدترین و مرکزی ترین خیابان های منطقه شمال تهران 
کرده که هر روز میزبان اهالی منطقه تهران، به ویژه نوجوانان و جوانان، 
است. با این حال، این بلوار و به طور کلی منطقه اندرزگو فاقد یک 
مرکز خرید مدرن و همه جانبه بود تا مردم به راحتی نیازهای مختلف 
خود را در آن برطرف کنند. مرکز خرید »سانا« هم با همین هدف 
ساخته شد و اکنون مردم تهران می توانند به راحتی و از گوشه و کنار آن 
به »سانا« سر بزنند و در کمال آرامش خرید کنند، از فودکورت لذت 

ببرند و فرزندان خود را در فضای بازی آن سرگرم کنند.



مرکز خرید »سانا« در نظر دارد در تاریخ 18 شهریور ماه 1396 ایونِت افتتاحیه اصلی 
یا »گرند ُاپنینگ« )Grand Opening( خود را برگزار کند. این در حالی است که 
پیش از این، در اواسِط اردیبهشت ماه امسال افتتاحیه آزمایشی یا »سافت ُاپنینگ«  
)Soft Opening( این مجموعه انجام شده بود. مدیران و مشاوران مجموعه 
»سانا« در طول این مدت )زماِن مابین سافت ُاپنینگ و گرند ُاپنینگ( با نگاهی 
دقیق، علمی و نظارت مداوم تمامی بخش های »سانا«، کلیه ناهماهنگی های 
احتمالی را هر چند جزئی و کوچک  به طور کامل رفع کردند تا »سانا« به ریتمی 
درست و بی نقص برای ارائه بهترین خدمات به مخاطبانش دست یابد و خود 
را برای آغاز به کاِر رسمی آماده کند. این ُرخداد قرار است با برگزاری یک ایونت 

خاص، هیجان انگیز و متفاوت در مرکز خرید »سانا« انجام شود.

18 شهریورماه »سانا« به طور رسمی افتتاح می شود

در روز 18 شهریور مصادف با عید غدیر خم در های 
مجموعه »سانا« همچون دیگر روزها به روی عموم 
باز اســت با این تفاوت که در این تاریخ قرار است 
یک سلسه اتفاقات هیجان انگیز و متفاوت در قالب 
ایونت افتتاحیه »سانا« رخ دهد. شروع ایونت از 
ساعت 6 شب است و طبق برنامه ریزی های انجام 
شده قرار است تا ساعت 10 شب ادامه داشته باشد. 
یکی از ویژگی های شاخص »ســانا« در سطوِح 
مدیریتی این مجموعــه، جوان گرایی و واگذاری 
مســئولیت های اجرایــی بــه نیرو هــای جواِن 
متخصص اســت که این جوان گرایی با نظارت و 
بهره مندی از نظرات مشــاورانی با سابقه فعالیت 
طوالنی و تجربه درخشــان همراه شــده اســت. 
مدیران »ســانا« بــا بهره منــدی از همین ویژگی 
ماه هاست درحاِل طراحی جزئیاِت یک سناریوی 
دقیق برای گردهمایی افتتاحیه اند. در این سناریو 
برنامه های متنوعی بــرای مخاطبان در نظر گرفته 
شده اســت؛ تمامی بخش ها و فضاهای »سانا«، 
اعــم از درب ورودی، طبقات داخلی، واحد های 
غذایی، تراس و ... برای اجرای این برنامه در نظر 

گرفته شده است. 
مخاطبان این ایونت همــان مخاطبان مرکز خرید 
»سانا« هستند و برای هر رده سنی، طبقه اجتماعی 
و سلیقه ای همچون خود مرکز خرید »سانا« یک 
بخش جذاب در نظر گرفته شده است. پذیرایی با 
ترکیبی عالی و منحصر به فرد از طعِم نوشیدنی ها 
و خوراک ها، اجراِی موســیقی زنده درسبک های 
مختلف، اجرای 3D  مپینگ در فضا های داخلی 
و خارجــی »ســانا«، نورپردازی در ابعاد وســیع 
روی نمای بیرونــی و وید مرکز خرید »ســانا«، 
»گیم لند« و طراحــی بازی ها و ســرگرمی های 
گوناگون تعاملی برای گرو ه های سنی مختلف، 
طراحی محل بازی و نگهداری از کودکان، طراحی 
ســازه های بزرگ دوبعدی و سه بعدی با کانسپت 
خرید و »ســانا«، تنها بخش کوچکی از چندین و 
چند برنامه متنوع و بی نظیری اســت که مدیران 
مرکز خرید »ســانا« به افتخار آغاز فعالیت رسمی 
خود ترتیــب داده اند تا بیش از پیــش بتوانند در 
جهت ارائه بهترین خدمات بــه مخاطبان خود با 
استانداردهایی فراتر از مارکت داخل ایران دست 
یابند. همه شــما دعوتید؛ تجربــه منحصر به فرد 
حضور در این ایونت را از دست ندهید و در شب 

ایونت افتتاحیه با »سانا« همراه شوید.



میالد راد متولد سال 1370 است اما به رغم جوانی، در حوزه غذا مدیر باتجربه ای به حساب می آید. او حدود سه ماه است 

که به عنوان مدیر فود کورت مرکز خرید »سانا« در این مجموعه فعالیت می کند و با کمک پرسنل »سانا« این فود کورت 

را تبدیل به یکی از فود کورت های پررونق و پرمخاطب شهر تهران کرده است. با او به گفت وگو نشستیم تا ما را بیشرت در 

جریان ویژگی های این فود کورت و جنبه های مختلف آن قرار دهد.

گفت وگوی اختصاصی »خانه نو« با میالد راد،
 مدیر فود کورت مرکز خرید »سانا«



با یک پرســش کلی گفت وگو را شروع می کنیم. 
اصوال چرا در عصر شاپینگ مال ها فودکورت به 
این مجموعه ها اضافه شده و نقش فودکورت در 

یک مرکز خرید چیست؟
اگر بخواهم در یک جمله و به طور خالصه فودکورت را 
تعریف کنم در واقع محلی است برای رفع خستگی از 
خرید و البته میل غذا اما ما در »سانا« وظایف بیشتری را 
در قبال مراجعه کنندگان داریم. ما سعی می کنیم عالوه 
بر اینکه در فودکورت »سانا« خستگی مهمانان مان، ما 
در »سانا« به مشتریان مهمان می گوییم، از بین برود، 
فضایی نو و متفاوتی را برای آن ها رقم بزنیم و تالش 
کنیم آن ها در یک محیط آراســته، آرام و زیبا از خوردن 

باکیفیت ترین غذاها لذت ببرند.

لطفا کمی در مورد فود کورت »سانا« توضیح دهید؟
فودکورت »سانا« دارای دو ویژگی بسیار مهم است؛ 
یکی فضای کلی و محیط متفــاوت خود فودکورت 
 Roof( اســت و دوم فضای بیرونی یــا روف گاردن
Garden( آن که باعث شــده فضای کلی فودکورت 

همیشــه ســرزنده و به روز باقی بماند و در گذر زمان 
مخاطبان ما را دچار خمودگی نکند و برای همیشــه 
جذاب و دوست داشــتنی باقی بماند. نحوه چینش 

صندلی ها، چه در فضای داخلی و چه در روف گاردن، 
به گونه ای است که افراد بدون اینکه احساس کنند در 
یک فضای شــلوغ قرار دارند، در یک محیط راحت 
و صمیمی غذای خــود را میل کنند. البته طبق برنامه 
می خواهیم چینش صندلی ها را باز هم تغییر دهیم تا 
این فضای راحت و آرام در فودکورت »سانا« دوچندان 
شــود. البته یکی از نقاط قوت مجموعه »سانا« روف 
گاردن یا همان فضای باز فودکورت اســت. در واقع 
ما یک باغ را وارد فضای شــهر کرده ایم و مخاطبان ما 
می توانند درســت در کنار یکی از پررفت وآمدترین 
بلوارهای شــهر تهران از یک فضای ســبز و زیبا لذت 
ببرند و در کنار آن غذای مورد عالقه خود را میل کنند. 
فضای باز فودکورت »ســانا« چهارفصل است و شما 
هر فصلی به آن بیایید گل ها و گیاهــان آن فصل در آن 
روییده اند. ما همچنین سعی کرده ایم در ارائه سرویس ها 
و خدمات فراتر از استانداردهای رایج در ایران کار کنیم. 
بر این اساس، شما در فودکورت »سانا« یک سرویس 
رستورانی می گیرید به این معنی که واحدهای غذایی 
همان کیفیت غذایی را به شــما عرضه می کنند که در 
خود رستوران به شــما ارائه می شــود. آن چه برای ما 
اهمیت حیاتی دارد ایجاد رضایت در مخاطبان  مان است 

و دوست داریم آن ها با لبخند به مجموعه وارد شده و با 
لبخندی بزرگ تر از آن خارج شوند.

محیط داخلی فودکورت »ســانا« 750 متر مربع و روف 
گاردن 250 متر مربع اســت و با توجه به اســتقبال بسیار 
زیاد مخاطبان مان، به زودی تعداد نشیمن ها هم افزایش 
می دهیم. در کل مرکز خرید 12 واحد غذایی داریم که تعداد 
9 واحد غذایی در محل فودکــورت قرار دارند. در طبقه 
فودکورت یک رستوران بسیار لوکس هم به نام »سوهو« 
به زودی افتتاح خواهد شد که جدا از واحدهای غذایی است 
و خود رستوران دارای یک تراس بسیار زیبا در ناحیه شمالی 
مرکز خرید است و به کوه چشم انداز دارد. این رستوران 
سرآشپز ایتالیایی و پرسنل بین المللی خواهد داشت. کافه 
»ویونا اکسپرس« با قهوه های دوست داشتنی، »دیژون« 
با غذاهای لذیذ، »بونو« با پیتزاهای معروف ایتالیایی، 
»چیکولند« با مرغ سوخاری ها و سس های بی نظیر، غذای 
خانگی »ته چین بار« با غذاهای اصیل ایرانی، »پاموال« با 
غذاهای سبزیجات و سالم که بدون روغن طبخ می شوند، 
»ساندویچ استاپ« با ساندویچ های متفاوت، »مغولی« با 
غذاهای شرقی بسیار خوشمزه و »گشنیز« با کباب های 
ایرانی منحصربه فرد واحدهای غذایــی در فودکورت 

»سانا« را تشکیل می دهند. 

فودکورت »سانا« 
دارای دو ویژگی 
بسیار مهم است؛ 
یکی فضای کلی 
و محیط متفاوت 
خود فودکورت 
است و دوم فضای 
بیرونی یا روف 
گاردن آن که باعث 
شده فضای کلی 
فودکورت همیشه 
سرزنده و به روز 
باقی بماند

پس واحدهای غذایی به گونه ای چیدمان شده اند که 
انواع غذاها در آن ها در دسترس مراجعه کنندگان 

باشد؟
دقیقا. این واحدهای غذایی تقریبا گســتره وسیعی از 
غذاها را ارائه می دهند که به زودی قرار اســت غذاهای 

جدیدی به منوها اضافه شود.

دو واحد غذایی دیگر که در فودکورت نیستند، در 
کجا قرار گرفته اند و چه برندهایی هستند؟

یک کافه »ویونا« داریم که در طبقه همکف شــمالی 
واقع شده اســت. این کافه دارای محیطی آرام، دنج و 
صمیمی است. در طبقه همکف دقیقا زیر وید مرکز 
خرید، »کافی شــاپ کمپانی« واقع شده که محیطی 
لوکس، به روز و راحت دارد. »کافی شــاپ کمپانی« 
یکی از معتبرترین برندهای غذایی جهان است که تازه 
وارد ایران شده و قهوه های آن بسیار تازه و متفاوت است.

مرکز خرید »سانا« ســعی کرده قشر وسیعی از 
جامعه را مخاطب قرار دهد و تالش کرده هر انسانی 
با هر طبقه اجتماعی و اقتصادی بتواند از امکانات 
آن استفاده کند. بخش فود کورت »سانا« چگونه 

با این رویکرد هماهنگ شده است؟
همان طور که می دانید مرکز خرید »سانا« از اردیبهشت ماه به 

صورت آزمایشی افتتاح شده و قرار است روز 18 شهریورماه 
به صورت رسمی افتتاح شود. در این مدت ما سعی کردیم 
با ارائه بهترین کیفیت غذاها، قیمت ها را به گونه ای تنظیم 
کنیم که بخش وسیعی از جامعه بتوانند از فود کورت »سانا« 
استفاده کنند. به همین دلیل اکثر اقشار جامعه هنگام حضور 
در فود کورت خیلی نگران قیمت ها نیستند گرچه بهترین 
کیفیت غذاها را دریافت می کنند. همچنین  به رغم اینکه 
سرویس هایی که در فود کورت ما عرضه می شود در حد 
سرویس های رستورانی است اما سرعت ارائه آن ها بسیار 

باال و منطبق با استانداردهای جهانی است.

با توجه به اینکه بین افتتاح آزمایشی و رسمی مرکز 
خرید »سانا« یک فاصله حدودا 4ماه وجود داشته، 

در این مدت چه فعالیت هایی انجام دادید؟
ما پیش از شروع کار یک استانداردی را برای ارائه خدمات 
خود تعیین کردیم که فراتر از استانداردهای داخل ایران 
بود. در ایــن مدت با نظارت مداوم، نظرســنجی های 
مختلف، ثبت بازخوردهای مهمانان و فعالیت های فراوان 
دیگر به این نتیجه رسیدیم قادریم استاندارد مجموعه را 
از استاندارد تعریف شده پیشین نیز باالتر ببریم. از این 
جهت، این مدت این فرصت را به ما داد تا با بررسی شرایط 
و ارتقای کیفیت ها کم کم کیفیت خدمات مان را به باالترین 

حد ممکن برسانیم. همچنین در این مدت پرسنل خود را 
به طور کامل آموزش دادیم.

برای حفظ دائمی کیفیت خدمات فود کورت »سانا« 
چه فعالیت هایی انجام داده اید؟

در حال حاضر فود کورت ما یک فــود کورت پررونق 
است و ما هم متوجه این چالش  هستیم که ممکن است 
در درازمدت دچار افت کیفیت شــویم امــا برای این 
چالــش برنامه ریزی های فراوانی کرده ایــم. ما به طور 
مداوم نظارت های میدانــی انجام می دهیم. همچنین 
چک لیست های بهداشتی دائما پر می شوند و این امکان 
را به ماموران بهداشــت داده ایم که هر زمانی خواستند 
بتوانند از واحدهای غذایی و فضاهای مختلف ما بازدید 
کنند. این مسئله جزو آیین نامه مرکز خرید »سانا« است. 
ما همچنین به طور دائم از مهمانان بازخورد می  گیریم 
تا بتوانیم نقاظ ضعف خود را برطــرف کنیم. در کنار 
این موارد، مرکز خرید »سانا« چند بازرس ویژه دارد که 
مسائل ایمنی و بهداشــتی فود کورت را در دو شیفت 
به صورت شبانه روزی کنترل می کنند. این نظارت در 
تمامی فرایندهای ارائه خدمــات، از حمل ونقل مواد 
اولیه، انبار آن ها، بهداشت کارکنان، ایمنی آن ها و ... نیز 

لحاظ می شود.

در حال حاضر 
فود کورت ما 
یک فود کورت 
پررونق است و 
ما هم متوجه این 
چالش  هستیم که 
ممکن است در 
درازمدت دچار 
افت کیفیت شویم 
اما برای این چالش 
برنامه ریزی های 
فراوانی کرده ایم



 )Coffeeshop Company( »کافی شاپ کمپانی«
یک کســب وکار خانوادگی اســت که در سال 1999 
به عنوان یکی از شرکت های تابعه گروه Schärf کار 
خود را در کشور اتریش آغاز کرد. در همان سال اولین 
شعبه »کافی شــاپ کمپانی« در شهر وین، پایتخت 
اتریش، افتتاح شــد تا اولین گام هــای موفقیت این 
شرکت بین المللی محکم برداشــته شود. پله های 
موفقیت و توسعه »کافی شاپ کمپانی« خیلی سریع 
برداشته شد به طوری که این کمپانی اکنون در بسیاری 
از کشــورهای جهان مانند آذربایجان، مجارســتان، 
آلمان، جمهوری چک، بلغارستان، لهستان، ترکیه، 
مراکش، مصر، آمریکا، روسیه و ... دارای نمایندگی 
است. »کافی شــاپ کمپانی« در ســال جاری نیز با 
هدف توســعه بازار خود در ایران، اولین شعبه خود 
را در مرکز خرید »سانا« افتتاح کرد و به عنوان اولین 
گروه غذایی سرشناس بین المللی بعد از برجام وارد 
کشورمان شد. هدف این کمپانی راه اندازی بیش از 70 
شعبه در سراسر ایران است که تهران میزبان 30 شعبه 

»کافی شاپ کمپانی« خواهد بود.

از مزرعه تا فنجان
مهم ترین ویژگی »کافی شاپ کمپانی« این است که 
تمام مراحل تهیه مواد اولیه، به ویژه قهوه، آماده سازی، 
تولید و عرضه در همین کمپانی انجام می شود. این 
کمپانی یکــی از برترین و باکیفیت تریــن قهوه ها را 
در سراســر دنیا تولید می کند. این برتری با انتخاب 
بهترین نوع قهوه »عربیکا« شــروع می شود. سپس 
دانه های رسیده با دست چیده شــده، تحت فرایند 
شست وشو و جداسازی پوست قرار گرفته و براساس 
رنگ، اندازه و ضخامت طبقه بندی می شــود. وقتی 
این دانه هــای باکیفیت به اتریش می رســند، تحت 
فرایند برشــته شــدن قرار می گیرند و در نهایت در 
بسته بندی های زیبا در اختیار شعبات مختلف قرار 
می گیرند تا در دســتگاه های قهوه ساز که تولید خود 
»کافی شاپ کمپانی« هستند، بهترین محصوالت 
قهوه به ویژه اسپرســو آماده شود. البته این همه ماجرا 
نیســت. این کمپانی دســتگاهی برای تصفیه آب 
تولید کرده تا تمام نوشیدنی های آن در سراسر جهان 
با طعمی یکسان در اختیار مخاطبان قرار بگیرند. تمام 

»کافی شاپ کمپانی«؛  خانه ای در وین

دستگاه های موجود در شعبه های »کافی شاپ کمپانی« محصول خود این شرکت 
است تا محصول نهایی آن ها در بهترین و باکیفیت ترین حالت خود باشد.

»کافی شاپ کمپانی« در ایران
کشــور اتریش یکی از غنی ترین و مهم ترین فرهنگ های غذا و نوشیدنی را در دنیا 
دارد و از این رو، حضور شرکتی مانند »کافی شاپ کمپانی« که زاده همین فرهنگ 
غنی است، در هر کشــوری می تواند مهم باشد چه رســد به کشور ما که در جذب 
کمپانی های سرشناس و معتبر خارجی هنوز موفق نبوده است. حضور »کافی شاپ 
کمپانی« در ایران از این جهت مهم اســت که به جرات می توان گفت این کمپانی 
اولین برند بین المللی سرشناس و معتبر است که وارد کشورمان شده و اولین شعبه 
خود را در طبقه همکف مرکز خرید »سانا« درست زیر وید مرکزی راه اندازی کرده 
اســت. اگر به محصوالت درجه یک با قیمتی مناسب و منطقی در فضایی جذاب 
و دوست داشــتنی عالقه دارید، حتما به »کافی شــاپ کمپانی« سر بزنید. وجود 
فضای بسیار وسیع، محیط دل نشین، نشیمن های مختلف، منوی متنوع و گسترده 
و پرسنل آموزش دیده و حرفه ای، در »کافی شاپ کمپانی«  تجربه ای سراسر تازه و 
فراموش نشدنی را برای شما رقم می زند. ناگفته نماند که باریستاهای شعبه ایران 
»کافی شاپ کمپانی« برای مراسم افتتاحیه این برند در »سانا« اسپرسوی ایرانی را 
سرو کردند که با استقبال فراوانی روبه رو شــد و قرار است این محصول در تمامی 

شعبات این برند در سراسر جهان عرضه شود.      
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با توافقی که بین ایران و شــش کشور قدرتمند جهان 
حاصل شد، کمپانی های معتبر بین المللی رویکردهای 
تازه ای را به حضور در بازار ایــران اتخاد کردند و کم کم 
شاهد حضور این برندها در ایران هستیم. اردیبهشت ماه 
سال گذشته برندی وارد کشورمان شد که در دنیا مطرح 
است و در همین مدت اندک مخاطبان زیادی را به خود 
جلب کرده است. یک برند سرشناس آلمانی با نام »گاُبر« 
)Gabor( که تخصص اصلی اش تولید کیف و کفش 

زنانه  و مردانه است.
اولین کارخانه شــرکت »گابر« در سال 1949 میالدی 
 )Barmsted( در شــهر بارم اشتد )1328 شمسی (
در نزدیکی شهر هامبورگ تاسیس شد. شعار شرکت 
»گابر« در زمان تاســیس »کفش برای همگان« بود و 
در پی این هدف، تولیدات گســترده خود را آغاز کرد 
به طوری که این کمپانی در سال 1955 میالدی )1334 
شمسی( حدود 200 هزارجفت کفش به تولید رساند. 

این کمپانی خیلی زود وارد بازار کشــورهای اروپایی 
شد و در ســال 1970 میالدی )1349 شمسی( حدود 
1700 پرسنل شاغل داشت و روزانه 18 هزار جفت کفش 

جهت مصرف در سطح اروپا تولید می کرد.
»گابر« بازارهای جدیدی را نیز تحت نظر داشت به همین 
دلیل در سال 1973 میالدی )1352 شمسی( با شرکت 
کفش ملی برای شروع فعالیت در ایران اقدام به مذاکره 
کرد و سرانجام در سال 1974 میالدی )1353 شمسی( 
رسما فعالیت و فروش محصوالت خود را در ایران آغاز 
کرد که این همکاری با وقوع انقالب اسالمی ایران خیلی 

زود به پایان رسید.
عالوه بر توســعه بازار، »گابر« به فکر توسعه الین های 
کاری خود هم بود به همین دلیل به ترتیب در سال های 
1998 میالدی ) 1377 شمسی( و 2007 میالدی )1386 

شمسی( تولید کفش مردانه و بچگانه را به تولیدات خود 
اضافه کرد. این شرکت در ســال 2009 میالدی )1388 

شمسی( 60 سالگی خود را با تولید کلی 233/9 میلیون 
جفت کفش جشــن گرفت. امروزه »گابر« بزرگ ترین 
و شناخته شــده ترین برند تولید کفش زنانه در آلمان و 
همچنین یکی از  بهترین کمپانی های تولید کننده کفش 
در اروپا و جهان است. این تجارت خانوادگی با حضور 
6۰ ســاله خود، در حال حاضر توســط آقای آخیم گابر 
)Achim Gabor( اداره می شود و دفتر اصلی شرکت آن 
در شهر ُرزِن هایم )Rosenhiem( آلمان واقع شده است.
شرکت »گابر« در سال 2016 میالدی )اردیبهشت ماه 
1395( مجددا همکاری خود را با ایران آغاز کرد و اولین 

نمایندگی رسمی آن واقع در تهران بلوار آفریقا افتتاح شد. 
پس از یک سال از حضور موفقیت آمیز این برند در ایران و 
پس از افتتاح شعبات اقدسیه و شهرک  غرب،  چهارمین 
نمایندگی آن در مرکز خرید »سانا« افتتاح شده است. 
اگر به دنبال کفش های باکیفیت و زیبا هستید، حتما به 

نمایندگی این برند در مرکز خرید »سانا« سر بزنید.

»گابر«؛ یک آلمانی معتبر





برندهایی که در مرکز خرید» سانا« نمایندگی دارند




