
                                                                                              

 
 

 "ديب للسياحة" تطلق منّصة رقمية متطّورة يف مطار ديب الدويل 

 

 لإلمارة السياحية المقّومات على التعّرف من الترانزيت مسافري تمكّن *

مجاين إضافة إىل فرصة دخول برنامج زيارة * عند قيام المسافر بالتسجيل فإنه يحصل على 

 السحب لربح جائزة فاخرة 

 
 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة( لقتأط: 2018يونيو  18ديب، 

، وذلك يف المبتكرةالترويجية وسائلها  أحدثوبالتعاون مع مطارات ديب وطيران اإلمارات 

، MyDubai Experience"تجربتي يف ديب"عبر (، ايه)كونكورس مطار ديب الدويل يف  3 مبنىال

على ف التعّر لمسافرين ، تسمح للتقنيات البصريةبأحدث ارة معّززة ة متطوّ منّصة رقميّ وهي 

ما لوتهدف إىل إلهام الماليين من مسافري الترانزيت  ة.السياحي ومعالمها ومقّوماتها ديب

بزيارة ديب يف ات يمكن أن يختبروه من تجارب متنوعة يف ديب، لتشجيعهم على اتخاذ القرار 

  المقبلة. رحالتهم

 



                                                                                              

 

ة أقسام من خمسيتألف  أمتار 4وقطر تار أم 6 بارتفاع واينسطأم مجّس شكل المنّصة  خذتتّ و 

درجة. فيما تعرض  360مشاهد من ديب بزاوية  " متكاملة تعرضLEDشاشات "على هيئة 

كل شاشة مجموعة من الصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، ووسائل التواصل االجتماعي، 

بشكل تكاملي مع بايق األقسام ويمكن لكل قسم أن يعرض المحتوى بطريقة منفردة، أو 

بوصة  55قياس ب  OLEDتم تثبيت سبع شاشات منحنيةكما لرؤية مشهد هائل ومبهر. 

ن المستخدم من بوصة، والتي تمكّ  22قياس بوتعمل باللمس  أخرى سبع شاشات تفاعليةو 

اإلطالع  للمسافر على الشاشات المنحنية، بما يتيحمشاهدته بعرض المحتوى الذي يرغب 

 .ى تفاصيل كل تجربةعل

 

 
 

استعراض معلومات مع القدرة على ثمان لغات، ب حتوىالمنّصة الرقمية الفريدة المم قدّ تو 

 ،، وأنشطتهاالمدينةلمعالم التي تشتهر بها صور ومقاطع فيديو لواسعة عن ديب، مدعومة ب

يمكن . كما بحيث يمكن مشاهدتها وفق رغباتهمالسفر والخرائط، برامج وتجاربها، وكذلك 

للمستخدم استقبال المزيد من المعلومات على بريده اإللكتروين من خالل تسجيل بياناته 

ربح دخول السحب الشهري تلقائياً مع فرصة لبالتايل التي تخّوله على الشاشة التفاعلية، و



                                                                                              

 

ً   ختبارالعطلة مجانية فاخرة لشخصين يف ديب،  على أبرز معالمها التي شاهدوها مسبقا

 . لرقميةالمنّصة ا

 

 
 

"يعتبر  عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للتسويق السياحي والتجاري:وقال 

كثر  ً بالمسافرين الدوليين، مطار ديب الدويل أ كما أنه يشهد عبور مطارات العالم ازدحاما

وهو ما جعلنا نستهدف هذه الفئة لتعريفهم بالمقّومات ، الماليين من مسافري الترانزيت

المدينة قبل يف إقامتهم على تمديد فترة كذلك تشجيعهم و، ة التي تتمّتع بها ديبالسياحي

، ختبار تجارب ممتعة يف ديبالمغادرة أرض المطار تمكينهم من و  التوجه إىل وجهتهم التالية،

 تضيف قيمة لرحالتهم. إن   ثمينةنحن نرغب يف جعل فترة انتظارهم يف المطار فرصة و 

كل ما هو ممكن يف  كشافتاسطريقة مبتكرة ستمكّن المسافرين من هي  "تجربتي يف ديب"

حيث  هذه المدينة النابضة بالحياة، وذلك بغض النظر عن الميزانية أو االهتمامات،

على إدراك أن اإلقامة يف ديب ليوم أو يومين هي فرصة ثمينة يجب عدم ستساعدهم 

 ."تفويتها

 



                                                                                              

 

:"إن قال يوجين باري، النائب األول التنفيذي للشؤون التجارية يف مطارات ديبومن جهته 

هي توفير تجارب مميزة للمسافرين الدوليين، وأن يكون المطار البوابة لدخول دولة رسالتنا 

كة مع ديب للسياحة لتمكين  اإلمارات العربية المتحدة والسيما ديب. نحن سعداء بهذه الشرا

ار تجربة فريدة وتفاعلية تلهمهم وتشجعهم على زيارة ديب لالستمتاع بما المسافرين من اختب

  تقدمه لهم من تجارب".

والرئيس التنفيذي  طيران اإلمارات عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيسقال من ناحيته و

"نحن محظوظون كون ديب، النابضة بالحيوية والنشاط، قاعدًة ومنطلقاً لعملياتنا.  للعمليات:

 "تجربتي يف ديب"لبناء وتشغيل المنصة الرقمية ديب للسياحة بالتعاون الوثيق مع و قد عملنال

My Dubai Experience أمام آالف معالمها للترويج لإلمارة وعرض  الدويل يف مطار ديب

رحلة يومياً. ونحن ملتزمون بدعم  500المسافرين على رحالت طيران اإلمارات التي تتعدى الـ

ات ومبادرات شركائنا المبتكرة للترويج لديب على أوسع نطاق وإلقاء الضوء على استراتيجي

 التجارب الكثيرة التي توفرها، وتحفيز عمالئنا على التوقف الستكشافها".

 

ة يلعمليات تحديث دور  يف مطار ديب الدويل "تجربتي يف ديب"ة الرقمية المنّص  خضعتوسوف 

تتيح  ،الذايتالفوتوغرايف تين للتصوير إضافة منّص كما أنّه سيتم على مستوى المحتوى، 

تطبيقات الهواتف هم كما هو متوفر يف اتتعديلها وفق اختيار و ، لهم لتقاط صورإين ر للمساف

يف مطار ديب الدويل، مع إمكانية تواجدهم بحيث تخلد ذكريات جميلة لهم أثناء الذكية، 

 جتماعي.وسائل التواصل اإلعبر مشاركتها 

 

 ، كونكورس ايه. 3بار "تجربتي يف ديب" اآلن يف مطار ديب الدويل، المبنى يمكن اخت
 

 -انتهى-

 

 :لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة(



                                                                                              

 

تتمثل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة 

رة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء والمحور التجاري األكثر زيا

 العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة. 

 

ديب للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة 

ق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ديب، كما تعمل أيًضا على تسوي

ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء 

السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات 

 ، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.والفعاليات

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ديب  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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