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 الملخص

. مركز لفنون الطبخ مبيعات املنتج الرئيسي يف املنطقة، من جهة الشرق سورابايا جاوة جسر 2012أجوس. من عام يودا سيتياوان، 
 املاجستري .، طن مرتي. أمحد جات وغوتاما،فريمنشه سورامادو. ألدرين املشرف يوسف

الكلمة املفتاح: مركز الطبخ مبيعات املنتج مميزة يف املنطقة من سورابايا شرق جاوة جسر سورامادو جانب، واألعمال التجارية، 
 .األخضر اهلندسة املعمارية، ومزيج مع الطبيعة

قيادة مركز املبيعات الطبخ يف جاوة الشرقية هو عامل الطهي من فرص األعمال. جاوة الشرقية لديها  مدينة، يف كل مدينة لديها 
املأكوالت اخلاصة واملميزة. وكثري من الطهي املاكورة مجعت معا يف وعاء الاي هو مركز املبيعات. هاا ولل  بدف تطوير إمكانات 
الطهي من مدينة جاوا الشرقية من أصغر إىل أكرب مدينة يف جاوة الشرقية. بسبب العديد من املأكوالت التقليدية جاوة الشرقية أن 
لديه القدرة على وضعها ولكن بدال من لل  خيفت كما واردات دخول الطهي الطهي من األجانب. ميكن أن إمكانات تطوير هاا 
املطبخ نتوقع الكثري من الناس مثل املأكوالت منولجية من جاوة الشرقية، جاوة الشرقية، وبالتايل فإن اخلص الطهي ميكن أن تزدهر 
وتتنافس مع غريها من الطهي الطهي، الاي سبق هلا أمساء كبرية، مثل شركات املواد الغاائية اململوكة لألجانب الطهي بسرعة، 
 .الطهي من احملافظات األخرى. أصحاب املشاريع زيادة اإليرادات الطهي يف جاوة الشرقية هي أيضا نتيجة للتخطيط ملركز الطبخ

أطول جسر هو أطول جسر يف اندونيسيا يعد معلما جديدا يف سورابايا يف جاوة الشرقية حىت. ظهور جديد جسر سورامادو املعامل 
جعل من اخليارات جولة جديدة يف جاوة الشرقية. بدأ العديد من الناس الاين زاروا يف وقت الحق جسر سورامادو من السياح 

احملليني إىل املنطقة. باإلضافة إىل ويقع أيضا يف موقع جسر سورامادو القدم يف مدينة سورابايا. سورابايا املدينة نفسها هي عاصمة 
جاوا الشرقية مجيع األعمال التجارية، والتعليم، واحلكومة كانت يف سورابايا يف جاوة الشرقية. كل هاا دفع مزيد من خطة التنمية 

 .ومن املقرر مركز املبيعات الطبخ اليت ميكن أن تساعد الكثري من فرص األعمال تطوير جافا الشرق الطبخ

يف التخطيط مطلوب ملركز الطبخ جاوة دوران الشرق املصنفة التخطيط اجلاد والتصميم ألنه ينطوي على حتول اقتصادي ناضج حىت 
على مستوى املقاطعات. ومن املقرر قيادة مركز املبيعات الطبخ يف شرق جاوة مع بعض العناصر اليت يتم اجلمع مث إىل عنصر واحد 
هو أن اإلنتاجية، واالستهالكية واالقتصادية والرتفيهية وطبيعة خضراء. لال  سوف يف هاا املركز الطبخ مبيعات املنتجات من كل 
من يشارك يف هاا البحث سيتم تقدمي مجيع أنواع العناصر والضيوف اخلاصني يف جولة ترفيهية للعائلة واجلمهور. لديه هدف لكل 
زائر لتكون مرحية يف حني تتمتع املطبخ يف مركز املبيعات الطبخ، حبيث ال يتوقع الزائر العادي أن ياهب إىل أسفل، واالستمرار يف 
زيادة. وقد صمم ختطيط قيادة الطبخ املبيعات شرق وسط جاوة لتسليط الضوء على مساحة طبيعية خضراء ومجيلة، من استخدام 

 .مواد البناء هلاا الرتتيب. ومن املؤمل أن الناس ميكن أن يتمتع زينت سحر الطبخ مع أخضر الطبيعة

ميكن للتخطيط وبناء مركز للمبيعات الطبخ قيادة جاوة الشرقية العنصر الاي حيمل، االستهالكية املنتجة، ولات طبيعة اقتصادية 
وترفيهية واألخضر جعل هاا الال لتبادل اخلارجية اجلديد اللتحسن االقتصادي إىل سورابايا وجاوا الشرقية لتكون واعدة احلي 

 .التجاري اجلديد. فإنه ميكن أيضا أن يزيد من شعبية من املأكوالت اجلاوية الشرق على نطاق وطين

 
 


