معرفی شرکت شاراکس کیش

SHarax Beach Hotel
هتل ساحلی شاراکس کیش

معرف رفصت اهی رسماهی گذاری ملکی

اشرفی اصفهانی ،روبروی باغ فیض ،نبش کوچه بیدکی ،برج زمرد
021-48000123
جهت اطالع از آدرس سایر دفاتر پذیره نویسی و عاملیت مجاز اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران
در سراسر کشور به سایت اتحادیه مراجعه فرمائید.

021-48000123
www.etot.ir

نگاهی دیگر به مسیر سرمایه گذاری ملکی
چراهتل؟
چرا مناطق آزاد ؟
چرا جزیره کیش ؟

مفهوم ارزش افزوده در
سرمایه گذاری؟
مقایسه سود سرمایه گذاری ها

معرفی طالیی ترین فرصت
سرمایه گذاری ملکی

سرمایه گذاری و سهامداری در هتل

مفهوم سرمایه گذاری ملکی؟
پردرآمدترین شغل صنعت گردشگری؟

گردشگریاقتصادیترینفعالیتها
در چرخه ملی کشورها

صنعت گردشگری
چهارمین صنعت درآمدزا
پس از صنایع نفت ،خودرو و ساختمان

درباره شرکت شاراکس کیش
شــرکت شــاراکس کیش در ســال  1391به شــماره ثبت 10415
بــه صــورت «ســهامی خــاص» تشــکیل گردیــد .ایــن شــرکت
در طــول قریــب یــک دهــه فعالیــت ،تجربــه طراحــی و ســاخت
بیــش از  100.000متــر مربــع بنــا در قالــب ســاختمان مســکونی
لوکــس ،هتــل ،فضاهــای تجــاری ،اداری و مرمــت و بازســازی را
در کارنامــه خــود دارد .مــا در شــرکت شــاراکس کیــش بــر ایــن
باوریــم کــه در برهــه ی کنونــی صنعــت ســاختمان در کشــورمان
در حــال دگردیســی اساســی از روش هــای ســنتی بــه اســتفاده از
روش هــای مــدرن در تمامــی مراحــل از مدیریــت و تهیــه مصالح تا
ســاخت و اجــرا مــی باشــد و بــر همین اســاس رویکــرد ســازمانی و
اســتراتژیک شــرکت را تلفیــق تجربــه مدیــران ارشــد بــا پویایی و
انــرژی نســل مهندســین جــوان بنــا نهادیــم تــا در عرصــه کیفیت و
رقابــت بــا دیگــر شــرکت های همــکار با اســتفاده از تکنولــوژی های
نویــن نــوآور و پیشــتاز باشــیم .تکیــه بر همــکاران (ســرمایه های
ســازمانی) کــه در طــول ایــن ســالیان متمــادی بــا تــاش و نظــرات
خــود قدمــی در راســتای اهــداف ســازمانی برداشــته انــد و
بهــره گیــری از افــراد باتجربــه در ایــن حــوزه باعــث موفقیــت
روزافــزون ایــن شــرکت گردیــده اســت.

اهداف سازمانی شرکت شاراکس کیش:
افزایش سطح رضایت سرمایه گذاران ،ذینفعان و شرکای جاری.
تحویل به موقع کارهای مورد تعهد با استفاده از روش های نوین
مدیریت مالی و کنترل پروژه.
ساخت و اجرای تأسیسات پروژه های عمرانی مطابق طرح های ابتدایی.
اجرای ابنیه های پروژهای صنعتی و غیرصنعتی و همچنین تهیه ،ساخت،
نصب و مونتاژ کارخانجات و واحدهای صنعتی.
توسعه مشارکت و تقویت حس مسئولیت پذیری در همه کارکنان در مقابل
کارفرمایان و همکاران داخلی و تمامی طرف های ذینفع.
آموزش مستمر مدیران و همکاران شرکت و ارتقای سطح دانش و آگاهی های
تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها.
برنامه ریزي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی
از کار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار ،آلودگی های محیط زیست
(خاك و هوا) و کاهش مصرف منابع.

هتل  5ستاره ساحلی شاراکس کیش
حاشیه شمالی جزیره زیبای کیش ،آغوش آرام خلیج نیلگون فارس
و همجواری با شهر تاریخی حریره بستر تولد هتل شاراکس گردید
هتل شاراکس در مجاورت پروژه دامون
ساحلی به مساحت تقریبی نیم هکتار
واقع در شمال جزیره کیش و رینگ اصلی
ساحل با معماری ویژه و متفاوت ،مشتمل
بر کامل ترین امکانات رفاهی در حال
ساخت می باشد .تمام اتاق ها و سوییت
های هتل به گونه ای طراحی شده اند که
همگی چشم انداز زیبای خلیج همیشه
فارس را در تمام طبقات دارا باشند .این
مرحله اجرایی پروژه ،فرصت ویژه ای برای
سرمایه گذاری با حداقل پیش پرداخت و
اقساط را فراهم ساخته است.

مضاف بر اینکه تعرفه ارزش گذاری اجزاء
سهام این هتل در مراحل پذیره نویسی،
ارزش افزوده  100تا  400درصدی را
در حین ساخت آن تضمین می نماید.
سقف بلند اتاق های این هتل  20طبقه
تاکنون در هیچ یک از هتل های کشور
پیش بینی نشده و از این لحاظ آرامش
و جذابیت ویژه ای در کنار چشم انداز
منحصر به فرد برای توریست های جزیره
کیش محیا می سازد .
که خود ضامن سرمایه گذاری پربازده در
آن خواهد بود.

هتل شــاراکس در زمینی به مســاحت 4540متر مربع و با زیر بنای21450
متــر مربع در  20طبقه طراحی گردیده اســت.
ایــن هتــل بــه عنــوان تنهــا هتــل در حــال ســاخت در محــدوده ســاحل شــمالی
جزیــره کیــش و بــا طراحــی بســیار منحصــر بــه فــرد بــا بالکــن هایــی بــزرگ و
نمایــی بســیار متفــاوت در حــال ســاخت اســت.
طراحــی نمــای بیرونــی ایــن هتــل زیبــا و خــاص الهــام گرفتــه از خــط میخــی مــی
باشــد و همچنیــن اتــاق هــا و ســالن هــای هتــل دارای طراحــی منحصــر بــه فــرد
می باشــد.
از دیگــر امکانــات رفاهــی ایــن هتــل زیبــا مــی تــوان بــه  4آپارتمــان
دوبلکــس در طبقــات فوقانــی هتــل اشــاره کــرد.
هتــل ســاحلی شــاراکس دارای اســتخر روبــاز مشــرف بــه دریــا مــی باشــد
و همچنیــن از امکاناتــی چــون اســتخر سرپوشــیده ،ســونا ،جکــوزی ،ســالن
ماســاژ و حمــام ترکــی نیــز بهــره منــد مــی باشــد.
سالن  GYMو سالن بیلیارد و اسنوکر نیز از دیگر امکانات تفریحی این
هتل ساحلی مـی باشد.
در هتل  5ستاره ساحلی شاراکس یک کافه ،دو فودکورت مجزا ،یک
رستوران فرنگی و یک رستوران ایرانی برای رفاه مسافرین در نظر
گرفته شده است.

مرحله ی اجرای فونداسیون

تصاویر روز پروژه

(بروزرسانی آذر)1400

مرحله ی اجرای فونداسیون

تصاویر روز پروژه

(بروزرسانی آذر)1400

لوکیشن هتل ساحلی شاراکس در جزیره کیش

معرف رفصت اهی رسماهی گذاری ملکی
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