این روز را به خاطر بسپار

راه های مشارکت در
این مراسم جهانی

با تیم خود برای جشن روز جهانی
حمام در مراکز مورد نظرتان برنامه

مدیران محترم فعال در حوزه چشمه های آبگرم و معدنی،
اکنون زمان آن رسیده است که همگی ما به عنوان یک جامعه جهانی گرد
هم بیاییم و با کمک پیوند مشترکمان به آب ،تجربه هم صدایی با طبیعت
را جشن گرفته و به احیای سنت های فرهنگی خود بپردازیم و این تجربه
زیبا را با دنیا به اشتراک بنهیم.
شما هم به ما بپیوندید تا در کنار هم روز جهانی حمام کردن در چشمه
های آب گرم و معدنی ،مورخ چهارشنبه  ۲۲ژوئن  ۲۰۲۲مصادف با
.اول تیرماه  ۱۴۰۱را جشن بگیریم
بسیار خرسندیم که شعار امسال را با شما به اشتراک بگذاریم  -همه
باهم به سوی بهبودی
این شعار توسط چندی از مشاوران پرشور این صنعت از کشورهای نیوزلند ،استرالیا ،چین،
مجارستان ،ایسلند ،ایران ،ژاپن ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا ،که در جلسه ای آنالین گرد هم
آمده بودند ،انتخاب گردید .در اثنای این جلسه ،مشاوران به تبادل نظر در مورد نیاز دنیا به
ارتباط مجدد ،اتحاد مجدد وتولدی دوباره پرداختند .همه موافق بودیم که حمام کردن می تواند
مرزهای بین افراد با پیشینه های مختلف را از میان بردارد و ارتباط بین انسانها و طبیعت را
.استحکام بخشد و اینگونه میتوانیم با هم به سوی بهبودی گام برداریم

!پیش به سوی بهبودی در کنار یکدیگر
با احترام
تیم روز جهانی حمام در چشمه های آب گرم و معدنی

worldbathingday.org

.ریزی کنید
با اشتراک گذاری این رویداد در
رسانه های اجتماعی با هشتگ
با جامعه #worldbathingday
محلی خود در مورد راه های
مشارکت در این جشن بزرگ در
.فضای مجازی صحبت کنید
از این رویداد بعنوان فرصتی برای
تعامل با هنرمندان موسیقی محلی
خود استفاده کنید و مشارکت آنان را
به عنوان بخشی از پروژه جهانی
“.حمام و نواها” جلب نمایید

منتظر خبرهای بعدی از
طرف ما باشید
 .۱در لیست دریافت ایمیل از ما ثبت
نام کنید
 .۲ما را در اینستاگرام دنبال کنید
_@worldbathingday
این خبر را با همکاران خود در

. .۳این صنعت به اشتراک بگذارید

