
 

 

 

 

  لمنشر الفوريصحفيخبر
 

  2016خالل مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 
 يوالعالم عمى مقّومات اإلمارة الجاذبة عمى الصعيدين العربي المزيد من األضواءتسمط " دبي لمسياحة"

 
  السياحةقطاع جديدة خاصة بتعمن عن مبادرات وبرامج 
  من الخبراء400يوجه دعوته لقرابة " دبي لمسياحة"جناح  
 تزويدالشركاء بمحتوى وأدوات تساعد عمى تحقيق األهداف المشتركة 

 
 في معرض (دبي لمسياحة)دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تشارك: 2016بريلإ13دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

، وىوالحدث السنوي األبرز في قطاع صناعة السياحة والذي تستضيفو دبي ىذا العام خالل 2016سوق السفر العربي 
أضخم ممتقى " سوق السفر العربي"ويعتبر معرض .  إبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي28 إلى 25الفترة من 

 .لخبراء السفر والسياحة في المنطقة والعالم، وفرصة ميمةالستكشاف تطّورات وتوّجيات الصناعة
 

ىذا العام عمى الترويج ألحدث المقّومات السياحية واإلمكانيات التي توفرىا دبي لقطاع السفر " دبيممسياحة"وتتركز مشاركة 
جية مشاركة في المعرض في دورتو 80كثر من دعوتيا أل"دبي لمسياحة "والسياحة، وفي ىذا اإلطار، وّجيت 

دبي "الجديدة،باإلضافة إلى شركائيا اإلستراتيجيين لزيارة جناحياالذي ينفرد بتصميمو، حيث سيستعرض فريق 
بداعاتيا الرائدة في قطاع السفر والسياحة"لمسياحة  .باقات متنوعة من المحتوى التفاعمي ألحدث ابتكارات دبي وا 

 
لحضور المعرض قطاع السياحة والسفر من خبير 300كثر من دعوتيا أيضًا أل"لمسياحةدبي "وفي ذات السياق، وجيت 

والمشاركة بالنقاشات والخبرات، والتعرف إلى جديد دبي من العروض والمقّومات التي تجتذب الزّوار من مختمف أنحاء 
 الخاصة  والتقارير الجديدة، إطالق عدد من المبادرات، والبرامج، حيث سيتم اإلعالنعن"برنامج الشركاء"العالم،وذلك ضمن 

 .القطاعب
 

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي ،عصام كاظم، قال"2016سوق السفر العربي "حديثو عن المشاركة في معرضوفيمعرض
منيا التي تجعل إلبرازقدرات دبي السياحيةفرصةً لنا في كل عامسوق السفر العربييوفر": لمتسويق السياحي والتجاري بدبي

رائدة ومفضمة ضمن أىم الوجيات السياحية العربية والعالمية، ولطبيعة ميمتنا األساسية، فإن مشاركة دبي لمسياحة وجية 
في ىذا الحدث، تأتي ضمن أجندتنا السنوية، حتى نسمطالضوء عمى كل ما ىو جديد ومبتكر عمى الخارطة السياحية في 

 ".2020رؤية دبي السياحية دبي، وذلك ضمن جيودنا الرامية إلى تحقيق
 

نحرص خالل مشاركتنا في ىذا الحدث السنوي الكبير عمى االلتقاء بشركاء الصناعة، والخبراء : "وأضاف كاظم قائالً 
والشركات الميتمة بسوق السياحة والسفر عمى مستوى المنطقة، وذلك توطيدًالشراكاتنا الحالية، وتأسيسًا لعالقات عمل 



 

 

جديدة وواعدة، وكذلك توسيعًا لشبكة شركائنا إقميميًا وعالميًا، وىمالذين سنتشرف باستقباليم في جناحنا ىذا العام، لتبادل 
اآلراء والخبرات والتعّرف إلى أحدث توجيات السوق، وكذلك وتزويدىم بالمحتوى واألدواتالتي تساعدىم عمى تحقيق أىدافنا 

 ." المشتركة
 

،والذي  متر مربع1200 إجمالية تصل إلى عمى مساحةبطوابقو الثالثة الممتدة " لمسياحةدبي "ويتميز الجناح الجديد لـ
روعي في تصميمو إلىتوفير األجواء الترحيبية التي تعكس كرم الضيافة العربية األصيمة، واستعراض مالمح ريادة دبي في 

باإلضافة إلى مساحات مخصصة لعقد االجتماعات والمقاءات، فضاًل عن منصة لتقديم المأكوالت ، قطاع السياحة والسفر
 .مطعم الرمال السبعة اإلماراتيالمحمية والقيوة العربية والمشروبات بإدارة 

 
 لتعرض سماء دبي الزرقاء الصافية عمى مدار أعمىالجناح،عمالقة تم تثبيتيا أفقيًا عرض شاشة ،وتشمل المكّونات الجديدة

بالمنطاد، والقفز المظمي الحر، واألنشطة المختمفة التي يستمتع بيا زوار دبي مثل التحميقالعام، باإلضافة إلى المعالم 
 . طيران اإلماراتأبرز طائرة في أسطول شركة A380 وطائرة ،"جيت مان"الرجل النفاث عروضو

 
، كما سيقوم الجناح، سيتم عرض أعمال فنية من معارض محمية في أنحاء (دبي لمثقافة)وبرعاية ىيئة دبي لمثقافة والفنون 

خميفة بن زايد بن واحتفاًء بعام القراءة الذي أعمنو صاحب السمو الشيخ . في الجناحفنان محمي بارز بأعمال فنية مباشرة 
 .أحد أقسامولمقراءة مجانًا في ومطبوعاتكتبًا يقدم الجناح لزواره س حفظو اهلل،،سمطان آل نييان رئيس الدولة

 
 يتيح الموقع ، حيثتفاعمية الستكشاف المدينةالفتراضية لتقديم جوالتو اال، ا العام مجددًا ىذ"360دبي "يعود موقع و

السماء  من من زوايا غير مسبوقة، باإلضافة إلى إمكانية اإلطالع عمى دبيدبي ومعالميا السياحيةلمرتاديو التعّرف إلى
مترو دبي، ومشاىدة ممارسي رياضة التزلج الشراعي عمى الماء في كايت وكذلك االنطالق في جولة ب، "جيت مان"بأعين 
في  ستكون حاضرة "كس دبيا"ُيشار إلى أّن ،و"كس دبيا" المشيورة من "كس الينا" والمشاركة عن كثب في رياضة ،بيتش
 .، والمغامرات المشّوقةالحماسيةتيا المتنوعة من الرياضات العرض باق"دبي لمسياحة"جناح 

 
التي تقام عمى  الفعاليات يتضمن كلالذيجدول فعاليات دبي الرسمي ،"دبي لمسياحة"وباإلضافة إلى ما سبق، يقدم جناح 

 الذي يعرض أبرز المواقع السياحية في المدينة؛ ،"المعالم السياحيةجدار"مستوى اإلمارةعمى مدار العام، وكذلك
؛ الحصول عمييا" دبي لمسياحة"شركاء،والتي يمكن لالذي يعرض مقاطع الفيديو والصور" المحتوىجدار"و
ويحتوي الجناح أيضًا حول المبادرة، المشاركات عمى صفحات التواصل االجتماعيالذي يعرض آخر ، "#MyDubaiجدار"و

 . التقديميةالعروضتقدم لمؤتمرات الصحفية ولعقد ا مخصصة ةغرفعمى 
 

التي تيدف إلى تعزيز معايير ، و"شرطة دبي"،من بينيا حكومية أخرىخالل المعرض جيات "دبي لمسياحة"وتنضم إلى 
سوق السفر ستستثمر تواجدىا في دبي، التي - اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب واألمان والسالمة في اإلمارة؛ 

ىيئة الصحة ودبي؛ تيسيرًا عمى زوارتالعربي لتسميط الضوء عمى التقّدم والتطّور في سياسات إصدار التأشيرات والمعامال
 80ينضّم إلى الجيات السابق ذكرىا و.  في اإلمارةعالجيةبدبي ومدينة دبي الطبية، لمتركيز عمى ما توفره السياحة ال



 

 

مشاركًا من قطاع الفنادق والشقق الفندقية، والجيات المنظمة لمرحالت السياحية، وشركات إدارة الوجيات السياحية، 
والجيات المزودة لممساحات المخصصة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، باإلضافة إلى آي أم جي عالم من المغامرات، 

 . الترفيييةمدنلالشركة المطورة ل
 

كز دبي بمر (3)يقع في القاعة ( ME 3140 وME 3110)في سوق السفر العربي " لمسياحةدبي "لمعمم فإن جناح
 .التجاري العالمي

 
 -انتهى-

 
 (دبي لمسياحة)نبذة عن دائرة دبي لمسياحة والتسويق التجاري 

، فأمست ميمتيا قائمة عمى زيادة "دبي لمسياحة"تتبّوأ ريادة دبي كوجيٍة سياحية عالمية ومركز تجاري عالمي سّمَم أولويات 
وتتولى الدائرة التخطيط لتنمية قطاع . الوعي حول دبي في العالم بأسره، وجذب السياح واستقطاب االستثمارات إلى اإلمارة

السياحة في دبي واإلشراف عميو وكذلك وضع وتطبيق برنامج تسويقي شامل يتضمن حمالت إعالنية ونشاطات ترويجية 
كما أنيا مسؤولة عن إصدار التراخيص لكل الخدمات السياحية، ويشمل ذلك الفنادق وموفري خدمات الجوالت . عالمية

 وتشتمل نشاطاتيا اإلشراف عمى الييئات والشركات العاممة في قطاع السياحة ، وكذلك وكاالت السفر والسياحة،السياحية
كانت تعرف قبل ذلك بمؤسسة دبي لمفعاليات )دبي لممؤتمرات ومؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة مكتب في دبي مثل 

لى جانب مكتبيا الرئيس في دبي، . (والترويج التجاري  . أنحاء العالممختمف مكتبًا في 20الدائرة ولدى وا 
 


