
 

   
 

 

 

 يف والتسويق والمبيعاتوزات والحج اإليراداتأقسام  منمديراً  383 بمشاركة

 المنشآت الفندقية 
 

 لقطاع الفنادق التدريبي  برنامجال" تختتم للسياحة ديب"

 يراداتيف إدارة اإل
  

 عمل ورشة 20 تنظيم مع شهرين مدار على استمر •

 

 ،بنجاح والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)دائرة السياحة  تاختتم :2018سبتمبر  25ديب، 

التي  الفنادق يف إدارة اإليرادات،البرنامج التدريبي لقطاع ورش العمل الخاصة ب سلسلة

، باإلضافة يف قطاع الضيافةهات السوق توجّ توّقع و يف هذا المجال، ممارسات الاستعرضت أفضل 

 واإليرادات. المبيعات والتسويقالحجوزات ومتخّصصي مع إىل مناقشة أحدث األنظمة واألدوات 

 

 



 

   
 

 

 

)، InsightsOut"انسايتس اوت" (خبراء من شركة شارك يف تقديم هذا البرنامج التدريبي و 

ورشة  20 تم تنظيمحيث  ،المتخصصة يف مجال البحوث واإلدارة يف قطاع الخدمات والضيافة

شهري يوليو على مدار  وذلك ،يف المجالصين تخّص من الم 383مشاركة بتفاعلية عمل 

التي تحرص لـ "ديب للسياحة"  المهمة األساسيةمتوافقة مع جاءت  ، والتيوأغسطس الماضيين

، حتى الفندقية نشآتللمالعمليات التشغيلية يف مختلف ضمان تطبيق أفضل الممارسات على 

كبة لتلبيةتقديم  ز  يفتميّ ت  خطط التنموية.  ال متطلبات أسعار جّذابة موا

 

وتأثيرها على  ،م البرنامج للمشاركين فرصة التعرف على التأثيرات العالمية إلدارة اإليراداتقدّ و

ه أفضل الممارسات يف ي تلعبذوالربحية، وكذلك الدور المحوري ال شغالنسب األمعدالت 

الت استراتيجيات التحول واجتذاب أفضل الكوادر يف تعزيز معدّ  األسعار المناسبة، وتأثير  عرض

 . الفنادق يف جميع فئات  شغالاأل

 

 
 



 

   
 

 

نتبع " :والتجاري عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للتسويق السياحيوقال 

عبر العديد  السياحة قطاع تمكّننا من تعزيز التعاون مع شركائنا يف استراتيجية تواصل شاملة

نحافظ على أن  مه من المهفإنّ الت النمو المتسارعة التي تشهدها ديب، معدّ  ويف ظلّ  من القنوات.

رات مؤّش وواإليرادات  شغالالت األر يف معدّ التي تؤثّ  تلكالسيما أفضل الممارسات، و تطبيق 

وضع الخطط المناسبة ورفع مستوى الوعي ي رمن الضرولهذا، فإنه . وةاليومي ألداء األساسيةا

على  ةالعناصر المؤثر أيضاً ومناسبة،  شغالأمستويات بمتغيرات السوق حتى نحافظ على 

 ."اليوميمعدل الربح متوسط 

 

"لقد استفدنا فعالً من حضور  هيجيث يب كي، مدير اإليرادات يف فنادق فلورا:أبومن جهته قال 

أمور خالل تعريفي بي ساعد� شخصياً يف الوصول إىل أهدايف من ذهذا البرنامج التدريبي ال

كتساب خبرات من روّ نت تمكّ ورش العمل ومن خالل . مهمة يف هذا القطاع اد من التعلم وا

زمالء وخبراء جدد يف هذه ف على فرصة التعّر هذه المشاركة رت يل الصناعة، ويف ذات الوقت وفّ 

مثلت نماذج العمل التي تمت مناقشتها خالل الدورات قد و. توثيق العالقات معهمو المهنة، 

أن هذه النوعية من بفإنني على قناعة ذا، هفنادقنا. ولتطبيقه يف سعينا إىل عنصراً أساسياً لطالما 

ستدامة تطوير قطاع فرصة المه من لما تقدّ صة تعتبر ذات قيمة فّعالة المتخّص البرامج التدريبية 

  .السياحة يف ديب"

 

 "ذا اتش" أمجد الهاشمي، مدير إدارة اإليرادات والتوزيع اإللكترو� يف فندق، قال من جانبهو

)The H(: "يف غاية يل بالنسبة  لقد كان حضور الورش والجلسات ضمن هذا البرنامج التدريبي

المشاركين يف البرنامج تحقيق أهدايف. وأعتقد أن جميع همية، ولقد استفدت كثيراً منه يف األ

يف مجال  تعلموه اوأهمية العمل على تطبيق م ،اليوم جيداً أهمية تلك الدورات التدريبيةدركون ي

، النمو المرجوةو شغالاألشك ستساعدهم على تحقيق معدالت بال إدارة اإليرادات، والتي 

كبة  .الرؤية السياحية لديب" وكذلك المساعدة على موا

 



 

   
 

 

الخاصة بالعديد من األمور المهمة فرصة اإلطالع عن كثب على وقدم البرنامج للمشاركين 

وتقييم المعطيات  ،واالستفادة من ارتفاع الطلب ،تحليل البياناتمن بينها ، والمواضيع األساسية

على نماذج حصرية كما حصل جميع المشاركين لوضع أفضل سياسات التسعير الممكنة، 

 جاهزة وأدوات مراقبة تسهل عملهم. 
 
 

 -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 والمحور 

التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم 

 واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة. 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، ديب ل

كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس الخدمات السياحية وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي 

العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات 

 ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ديب  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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