
                                                                                              

 

 

 

 

 

   مشارك 900و  ينالصيني الشركاء من عدد  بحضور

 " الصين من "مؤتمر  األوىل الدورة ستضيفت" للسياحة"ديب 

 
 كبر رابع يف تواجدها تعزيزإىل  تهدف   الرئيسية أسواقها أ

  المؤتمر منصة مثالية لمشاركة أفضل الممارسات واألفكار واإلستفادة من الفرص

 وغيرهماالمتاحة مع الشركاء الصينيين مثل فليجي وهواوي 

 

األوىل من دورة لاعاليات سبتمبر( ف 19انطلقت اليوم األربعاء )  :2018سبتمبر  19ديب، 

على  والتسويق التجاري بديب )ديب للسياحة(دائرة السياحة الذي تستضيفه  ،"مؤتمر الصين"

من كبار  900وحضور حوايل  مشاركةوذلك ب ،يف فندق أتالنتس النخلة نيوميمدار 

 الصيني، السوق حول الرؤى لمشاركةومن الصين،  الشركاء يف قطاع السياحةالشخصيات،  و

 التزامها على للتأكيدنحو هذا السوق المهم، و" للسياحة ديب" تبذلها التي جهودال واستعراض

كبرأحد  تجاه المستمر  .ديب إىل للزوار مصّدرةال رئيسيةأسواقها ال أ

  



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

إن العالقات المتميزة بين ديب والصين هي دليل على جاهزية اإلمارة الستقبال األعداد 

المتزايدة من الزوار الصينيين، حيث أن هناك عدد من المبادرات الكبرى التي تنفذ بالتعاون 

" ، التي تضمن تحقيق المزيد من WeChat"، و"Alipayالشركاء االستراتيجيين مثل "مع 

عبر الشركاء الصينيون عن إعجابهم بطموح والتزام ديب، وهو ما اإلنجازات والتطور.  ولقد 

 االستثمار وتقديم الدعم لتعزيز تجربة الزائر. ضخم المزيد من جعلهم يستمروا يف

 

 
 

سواق من األالذي يعتبر دث كدليل واضح على األداء القوي للسوق الصيني، حويأيت ال

يف النصف األول استقبلت ديب حيث  ،بالنسبة لقطاع السياحة يف ديب الرئيسية األسرع نموا  

مقارنة مع ذات الفترة % 9بلغت ، بنسبة نمو يألف زائر صين 453حوايل من العام الجاري 

دخول تأشيرة الالخاصة بالحصول على  إلجراءات الجديدةلولقد كان  .من العام الماضي

، باإلضافة إىل  تحقيق هذا األداء القويلمنافذ الدولة األثر الكبير يف لوالوصلرعايا الصين عند 

كة التي  ي والصينية العمالقة من بينها هواشركات عدد من المع برمت أاتفاقيات الشرا

 . وفليجي وتينسينت

 

 لدائرة العام المدير المري، سعيد هالل سعادةقال يف حديثه خالل أول أيام المؤتمر، و



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

نحن سعداء بالترحيب بضيوفنا " :(للسياحة)ديب  بديب التجاري والتسويق السياحة

تعتبر الصين أحد أسرع أسواقنا حيث . وشركائنا من الصين لمشاركتنا هذا المؤتمر المهم

تطورات  نشهدكما أننا  .الل العام المقبلهذا األداء اإليجايب خنموا ، ونتوقع استمرار  الرئيسية

وبفضل الجهود الذي  .نامتطلبات وتوقعات زوار تلبية يف هذا السوق، ونحرص على كبيرة 

النتائج اإليجابية من حققت ديب المزيد  برام اتفاقيات استراتيجية،إيف " ديب للسياحة"بذلتها 

رفع ، باإلضافة إىل هناك مكاتبنا األربعةعبر الصينية باللهجات من خالل توفير محتوى 

كما لعب التعاون بين القطاع العام . ديب للسياحة الستقبال الزوار الصينيينجاهزية 

شيط فعاليات مستوحاة من القيام بتنوالخاص دورا  مهما  يف تعزيز هذا النمو من خالل 

قادرة على ، وتوفير كوادر سياحية ل احتفاالت رأس السنة الصينيةالثقافة الصينية، مث

 الجهود  تكثيف ، وكذلك الزائريفوق توقعات  األسلوب الذيباستقبال الزوار الصينيين 

وتعتبر تلك  ،الشركاء فيه مع والتنسيق داخل السوق الصيني، من خالل العملة الترويجي

يف ساهمت  ، والتيمن أبرز الجهود التي بذلتها ديب للسياحة خالل األعوام الثالثة السابقة

 ."يف السوق الصيني تحقيق نجاحات متوالية

 

 
فليجي، وهواوي، شركة ومن بينهم  ،ويشارك يف مؤتمر الصين، أبرز شركاء "ديب السياحة"

"ديب  وخطط يستعرض المؤتمر جهودو  ومافوينجو، وتينسينت، وسي تريب، وديانبينج.

التي تحظى باهتمام المتاحة للسياحة" الخاصة بالسوق الصيني، ويسلط الضوء على الفرص 

بإمكان المشاركين اختيار جلسات النقاش التي تناسب يف القطاع. و ينالعامل الشركاء

تصورا  رش العمل الجلسات وو تلك منحستاهتماماتهم والقطاعات المناسبة لهم، حيث 



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

 التواجد عبر المنصات الرقمية، وتعزيز المحتوى الخاص بها،ومتكامال  للخطط التسويقية، 

تطوير وكذلك  من الشركاء من قطاع النقل الجوي، دالتعاون يف مجال الطيران مع عد كوكذل

 .الصينيالزائر برنامج "نهج ديب" ليشمل 

 

يف عدة ن يف السوق الصيني يالرئيسيالشركاء من  التعريف بعددكما يلعب المؤتمر دورا  يف 

 هؤالء معناقشة الفرص المتاحة للعمل موكذلك  السفر،السياحة و قطاعمجاالت بما فيها 

كثر استعدادا  الستقبال الزوار  الشركاء  .الصينيينلجعل ديب أ

 

كة والتعاون عام الجاري عددا  من اال بدايةوكانت "ديب للسياحة" قد وقعت يف  تفاقيات الشرا

ديب هناك، ومن التسويقي لتواجد الكبرى الشركات الصينية لتعزيز نخبة من االستراتيجي مع 

تزويد هواتفها على ، حيث تم االتفاق عمالق صناعة الهواتف المتحركة "،هواوي"بينها شركة 

واحدة من أبرز الوجهات صور لديب، تبرز جمالياتها ومعالمها، باعتبارها بمجموعة من المسبقا  

بداعي جذاب عن ديب يستهدف مستخدمي إتوفير محتوى وكذلك السياحية الرائدة عالميا . 

كما  تطبيقات التجوال الدويل.و ، ق هواوي "سكاي تون" للسياحة الذي تم تحديثه مؤخرا  يتطب

اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فليجي، وموقع التسوق اإللكتروين  "ةحديب للسيا"وقعت 

من مجموعة  ا  شركة تينسينت التي تمثل ائتالفمع  ا  استراتيجي تحالفا   تبرموأ، "علي بابا"

بمكانة ديب والترويج لها كوجهة  من كبرى شركات اإلنترنت يف الصين، وذلك بهدف االرتقاء

 على تطبيق "وي تشات". خاصية المرشد الصويت طالقاكذلك مفضلة للزوار من الصين، و

 

، شهادة على التزامها المستمر تجاه وتعتبر جهود "ديب للسياحة"، باإلضافة إىل جهود شركائها

 يبالسوق الصينية، وعملها الدؤوب لتوفير تجارب سياحية مميزة للزائر الصيني، والترويج لد

 األعمال. الترفيهية وسياحة الوجهات العالمية الرائدة للسياحة أفضل كواحدة من 

 

 -انتهى-

 

 :لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               

تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة 
في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى 

 اإلمارة. 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على دبي ل
تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في 

الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي 
 مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 
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