
                           

 

  فرصة نيللمقيم توّفر MyDubai# مسابقة

 لزيارة ديب  ئهموأصدقا همعائالتربح رحالت ل
 

كر السفر مقّدمة من طيران اإلمارات   *تذا

 

كتوبر  17ديب،  الق عن إط (ديب للسياحة)دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب أعلنت : 2018أ

م تقدّ سوالتي ، MyDubai#جتماعي باستخدام الوسم مسابقة جديدة على مواقع التواصل اإل

  اإلمارات لزيارتهم. نطيراسفر من  تذكريت إهداء عائالتهم وأصدقائهمديب فرصة للمقيمين يف 

 

فيما ، للمدينة سفراءاإلمارة باعتبارهم وتعكس المبادرة أهمية الدور الذي يلعبه المقيمون يف 

ويبرز  لمدينة لالثقايفالتنّوع بما يعكس  ،لمشاركة لحظات حياتهمهم ه المسابقة دعوتها لتوجّ 

 ،بوكيف الفيس MyDubaiحساب  علىالمقيمين تقديم مشاركاتهم  وبإمكان أصالتها.

يتم سومن ثم  MyInvite# و MyDubai# ينالوسموذلك باستخدام وتويتر  ،نستجرامواال

ً  15وعلى مدار اً ياختيار فائزين اثنين أسبوع كتوبر  15يف  تسجيل قد بدأال علماً بأنّ ، أسبوعا أ

 . 2019يناير  31حتى المسابقة  وتستمر الجاري 

 



                                                                              

 

 

 كمؤيدين دورهم تفعيل، و هم لديبإنتمائهم وحبّ  للمقيمين إلظهار الفرصة أيضاً المسابقة  تمنحو 

تتمّتع والسيما أنها  لعائالتهم وأصدقائهم عنها تقديم الصورة المشرقةباإلضافة إىل ، للمدينة

 .رائعة اً عروضتقّدم بمقّومات سياحية و 

 

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

 ليمثّ  جنسية 200 من كثرينتمون أل مقيمينكذلك و مواطنين من ديب انسكّ  به عيتمتّ  الذي

 ً  ترتكز فيما. باستمرار ديب رهاتسّط  التي االستثنائية واإلنجازات النجاحات ةقّص  من جوهرياً  جزءا

 ،فيها اإلبداعية الروح تثري والتي اإلمارة، انسكّ  بها عيتمتّ  التي اإليجابية الطاقة على إنجازاتنا

 سيشعرون المقيمين أنّ  والشك .أفرادها جميع بين والتناغم والمحبة الوحدة قيم خوترّس 

 ".ديب يف الممتعة تجاربهم اآلخرين يشاركون وهم بالفخر

 

 



                                                                              

 

ً  وأضاف ومن خالل هذه  ،انهاسكّ  هملها  جويروّ  المدينة عن يتحّدث منأفضل  "إنّ  :قائال

بطريقة  ديب تجاه ومشاعرهم تجاربهمعن  التعبير على بها المقيمين نشّجع نافإنّ  المسابقة،

وكيف استطاعت  جميلة، حياةالمدينة  يف والتكنولوجي العمرا� مالتقدّ  وراء أنّ  ظهربتكرة تم

 بدأ ما ّنأعلى مستوى العالم. و زيارة المدن أكثرك رابعال مركزها علىهذه اإلمارة أن تحافظ 

 ،ديب يف للحياة ةر مصوّ سيرة ذاتية  أول لكتابة اإلمارة مستوى على كمبادرة تاسنو أربع منذ

 نحكيأن  لنا أتاح ما وهوديب،  مجتمع شاركاتميف إثرائها  ساهم ضخمة مكتبة اليوم أصبح

 أهمارها على حد سواء وتسجيل انها وزوّ لسكّ  الحقيقية الحياة تظهر فريدة طريقةتها بقص

 ."هافي يعيشونها التي اللحظات وأجمل

 

 أعداد زيادةتهدف المسابقة إىل  ،المشاركونفيه  يساهمالمحتوى الذي  ةقوّ االستفادة من  وعبر

 ستكونو  .أطول لفترات اإلقامة على وتشجيعهمأصدقاء وعائالت المقيمين،  من راالزوّ 

ً  ومقاطع الصور من المشاركات ً الفيديو جزءا  إنشاؤه تم رمصغّ  إلكترو� موقع من مهما

 ً مختلف مواقع التواصل على  تهامشارك عادةإ إمكانية فضالً عن ،لهذا الغرض خصيصا

 . MyDubai#اإلجتماعي لـ 

 

على  المشاركات التي تظهر اللحظات التي يعيشها المقيمون يف ديب جيلويمكن تس

 ينالوسم باستخدام وذلك، وتويتر واالنستجرام الفيسبوك يف MyDubai حسابات 

#MyDubai،  و#MyInvite  ،كر سفر من طيران اإلمارات نوا من يتمكّ لوليحظوا بفرصة ربح تذا

 خاللها دعوة شخصين من أقربائهم أو أصدقائهم لزيارة ديب.

 -انتهى-
 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة":

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

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

  .واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة

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

لقطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص ديب، كما تعمل أيًضا على تسويق ا

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



                                                                              

 

، على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب

  .ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 ديب  للسياحة

5559 55 600 [+971] mediarelations@dubaitourism.ae 

6820 201 4 [+971] 
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